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Motor Öğrenme - Motor Davranış 

Motor Learning - Motor Behaviour 

107003 

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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GÖRME ENGELLİ SPORCULAR- GÖRME ENGELLİ SEDANTERLER VE GÖREN 
SEDANTERLERİN İŞİTME REAKSİYON ZAMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Auditory Reaction Times of Visuaily İmpaired Athletes, Sedentary, and Sighted 
Sedentary People 

MâıÇya 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

mcug@metu.edu.tr 

AMAÇ: Literatürde egzersizin görme engelliler üzerine etkisini araştıran çalışmalara rastlanmamaktadır 
(Aydog,2005). Buradan hareketle, bu çalışmanın amacı (1) görme engelli sporcularla, görme engelli 
sedanterlerin işitme reaksiyon zamanının karşılaştırılması ve (2) görme engelli bireylerle (sporcu-sedanter), 
gören sedanter bireylerin işitme reaksiyon zamanlarının karşılaştırılması olarak belirlenmiştir. YÖNTEM: Bu 
çalışmaya 50 görme engeli olmayan erkek sedanter (yaş: 23.32 ± 4.74 yıl, boy uzunluğu: 177.97 + 6.66 cm, 
vücut ağırlığı: 75.94 ± 11.47 kilo), 34 görme engelli erkek sporcu (yaş: 27.02 ± 6.54 yıl, boy uzunluğu: 173.52 ± 
6.95 cm, vücut ağırlığı: 75.55 ± 18.31 kilo; spor branşı: halter, goalball) ve 38 görme engelli erkek sedanter 
(yaş: 32.21 ± 13.06 yıl, boy uzunluğu: 172.81 ± 6.90 cm. vücut ağırlığı: 72.47 + 15.24 kilo) olmak üzere toplam 
122 (n=122) kişi katılmıştır, işitme reaksiyon zamanının ölçülmesinde New Test 2000 bataryası kullanılmıştır. 
Çalışmadan elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. BULGULAR: 
Gören sedanter bireylerin işitme reaksiyon zamanı M + SD= .142 + .018; görme engelli sporcuların işitme 
reaksiyon zamanı M ± SD=,141 ± .028; görme engelli sedanterlerin işitme reaksiyon zamanı M ± SD=.136± 
.023 milisaniye olarak bulunmuştur. Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçlarına göre gruplar arasındaki fark istatis
tiksel olarak anlamlı değildir F (2,119) = .62 p >.05. SONUÇ: Görme engelli bireylerle gören bireylerin işitme 
reaksiyon zamanlarının karşılaştırıldığı çalışmalara paralel (Bemard,1979 ve Liddle 1969) olarak, çalışmadan 
elde edilen sonuçlara göre gören sedanterlerin, görme engelli sporcuların ve görme engelli sedanterler işitme 
reaksiyon zamanları arasındaki fark anlamlı değildir. 

PURPOSE: Despite a vide array of studies in the literatüre regarding the reaction times of the visuaily 
impaired, there wasn't any study conducted in the literatüre, which focused on the effects of exercise on visuaily 
impaired people (Aydog, 2005). Thereon, the purpose of this study was to compare auditory reaction time ot 
visuaily impaired athletes, visuaily impaired sedantery people and sighted sedantery people. METHOD: 50 
sighted male sedantery (age: 23.32 ± 4.74 years, height: 177.97 + 6.66 cm, weight: 75.94 ± 11.47 kg), M 
visuaily impaired male athletes (age: 27.02 + 6.54 years, height: 173.52 ± 6.95 cm, weight: 75.55 ± 18.31 kg) 
and 38 visuaily impaired male sedantery (age: 32.21 ± 13.06 years, height: 172.81 ± 6.90 cm, weight: 72.471 
15.24 kg) people (n=122) participated in this study. New Test 2000 test battery was used in order to measu® 
auditory reaction times. One way ANOVA was used in order to evaluate the results of the study. RESULı • 
Sighted sedentary person reaction time was found M ± SD= .142+ .018 ms, visuaily impaired person's reactıo 
time was found M + SD=.141 ± .028, visuaily impaired sedentary person's reaction time was found M 
SD=. 136 ± .023. According to ANOVA results there were no significant differences between groups F (2 H9)' 
.62p>.05. CONCLUSION: According to the results of this study there were no significant differences betwe« 
groups that shov/ed similarity with the literatüre (Bernard, 1979 ve Liddle 1969). 
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PNGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNİN ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Evaluation of Physical Education and Sport Course of Disabled People from the 
Vievvpoints of Student 

mhmetSİRİNKAN, (»Seher SİRİNKAN, <2>Erkan ŞİRİNKAN 
("Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Erzurum, W Evliya Çelebi i. Ö. O 

asirinkan Ğmynet. com 

Bu çalışmadaki amaç, engellilerde beden eğitimi ve spor dersinin öğrenci bakış açısıyla değerlendiril
mesidir. Araştırmaya katılan erkek öğrencilerin % 74.7'si, kız öğrencilerin %71' inin engelliler konusunda eğitim 
veren bir okulda görev almak istedikleri, erkeklerin % 79.8'i, kızların ise % 83.9'u gelecekte engellilerle ciddi 
olarak ilgileneceklerini belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin % 93.9'u, kız öğrencilerin ise % 93.5'i engellilerin sportif 
faaliyetlerde eğitildikleri zaman başarılı olacakları inancında oldukları saptanmıştır. Engellilerle ilgili uygulamalı 
ve birebir çalışmalar sonucunda erkeklerin % 93.9'u, kızların % 100 ü duygusal yönden çok etkilendikleri görüsü 
ortaya çıkmıştır. Derslerin başlangıcında erkek ve kız öğrencilerin engelliler konusu hiç ilgilerini çekmezken, 
dönem sonunda erkeklerin % 83.8'inin, kızların ise % 90.3'ünün bu düşüncelerinde çok farklılıklar oluştuğu 
görülmüştür. Ayrıca erkek öğrencilerin % 13.1'i, kızların ise %16,1'i engellilerle ilgili bilgilerinin yetersiz olduğu 
ve bu konuda yeterli kaynak temin edemediklerini belirtmişlerdir. 

Anahtar Sözcükler: Engelliler, Beden Eğitimi, Spor, Spor Etkinlikleri. 

The aim of this study is evaluation of the course of physical education and spot for disabled by the wiev 
ofstudents. 74.7per cent of male students and 71 per cent of female students reported to be willing for being 
employed in a school which gives education for disabled. 79.8 per cent of male students and 83.9 per cent of 
female students reported that they would show concern for disabled people in the future. İt was found that 93.9 
per cent of male students and 93.5 per cent of female students were in the belief of that disabled people would 
be successful when they were trained through sport activities. İt appeared that 93.9 per cent of male student 
and ali of the female student were influenced deeply after studying with disabled people. While at the beginning 
f the courses. both male and female student did not pay any attention to disabled people, but at the and of the 
erm 83.8 per cent of male and 90.3 per cent of female student changed their mind about disabled people. 
Moreover, 13.1 per cent of male and 16.1 per cent of female student reported to have lack of knowledge and 
could not get sufficient sources about disabled people. 

Keyvvords: Disableds, Physical Education, Sport, Sport Activities. 
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İŞİTME ENGELLİLER TÜRK MİLLİ TAKIMI FUTBOLCULARINDA GÖRSEL TEPKİ 
SÜRATİNİN TESPİTİ 

Veysel KÜÇÜK, 'Sinan BOZKi^i 
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, /sfânjy 

sbozkurt@marmara. edu J 

AMAÇ: Bu çalışmada işitme Engelliler Türk Milli Futbol Takımının "Görsel Tepki Süresi" verileni 
belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM: "Görsel Tepki Süresi" ölçümleri işitme engelli 15 erkek futbolcu üzerindi 
2007 yılı Eylül ayında istanbul ilinde uygulanmıştır. Ölçümlerde "New Test 2000" cihazı kullanılmıştı 
BULGULAR: Futbolcularının test ölçüm değerleri ortalaması 240 milisaniye olarak saptanmıştır. SONUÇ: Bu 
çalışmanın üst seviyedeki işitme engelli futbolcuların "Görsel Tepki Süresi" özelliklerine ait verilerin ortaya 
konulması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Engelliler Futbolu, Görsel Tepki Süresi 

OBJECTIVE: The purpose of study is to determine "Visual Response Time" parameters of players wm 
hearing impairment of Turkish National Football Team. METHODS: Measurements were applied in 2007 tor 15 
men football players with hearing impairment from National Team participated in istanbul. The "New Test 2000 
Apparatus" used in measurements. RESULTS: Mean of "Visual Response Time" parameter of the players ms 
240 miliseconds. CONCLUSION: Measured data can be important in determining "Visual Response Time" 
characteristics of elite football players with hearing impairment. 

Keywords: Football, Visual Response Time 

fiziksel Uygunluk 
physical Fitness 
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HARRAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİNİN YAŞAM TARZINA GÖRE FİZİKSEL 
AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

de 

An Exploration about Physical Activity Levels According To Their Life Style of 
Administrative Staff in Harran University 

Recep KÜRKÇÜ, 'Erkan ÇİMEN, Arif KISACIK, AdemÖZAYDIN, Gökhan ARIKAN 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Bölümü, Şanlıurfa 

fussiletm @gmail. com 

AMAÇ: Bu araştırma, Harran Üniversitesinde görev yapan gönüllü idari personelinin fiziksel aktivite dü
zeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Deneklerin fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek üzere, 
geçerliliği ve güvenirliliği Tuncel (1995) tarafından yapılmış olan Fiziksel Aktivite Düzeyini araştırma anketi 
kullanılmıştır. 18 sorudan oluşan anket Harran Üniversitesi idari personeline araştırmacılar aracılığıyla uygu
lanmış ve geri gelen anketlerden 377 tanesi SPSS programı kullanılarak değerlendirmeye alınmıştır. 
BULGULAR: Çalışmaya katılan bireylerin % 64'i aktif sınıfına girmektedir. Bu grubun % 51"5 si bayan, % 71 i 
erkek olarak belirlenmiştir. Egzersiz şiddeti arttıkça bayanlar ve erkekler arasında farklar olduğu, ancak sıklık ve 
süre bazında cinsiyet farkı olmadığı gözlenmiştir. Yas faktörü ise 26-30 yaşlarında önemli olmaktadır. Bu yas 
grubunun aktivite düzeyinin diğer gruplara göre düşük olduğu belirlenmiştir. 31-35 yas grubunun %52 si sağlık 
için fiziksel aktivitelere katıldıklarını ifade etmişlerdir. SONUÇ: Sonuç olarak, bu çalışmaya katılan deneklerin 
yapısal olarak bayanların normal düzeyde, erkeklerin ise hafif şişman oldukları görülmektedir. Deneklerin fizik
sel aktivite düzeyleri ise orta düzeyde bulunmuştur. 

OBJECTIVE: The aim of this study is to determine the physical activity levels of the voluntary teaching 
stuff vıorking in Harran University. METHOD: İn order to determine the physical activity levels of the test 
subjects, Physical Activity Searching questionnaire, guaranteed by Tuncel (1995) was applied. A questionnaire 

18 guestions was developed fort the study Spread sheet programs and SPSS were used to analyse the 
ults 377 of the guestionnaires were evaluated CONCLUSION: İn this study %64 were considered as 

Pnysically aetive (% 51.5 female, % 71 i male). Significant difference was found betvveen males and famales 
e" the exercise duration and freguence. The most inaetive groups was 31-35 years of age pointed out that. 

mey were exercising tor their healt. RESULT: İn CONCLUSION; the physical activity levels of teaching stuff in 
•th'th1 lacult'es of Harran University were found to be BKI values were shovning differences. When compared 

ne similar studies, the daily activity of the research test subjects were defined as low. 
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HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAŞAM TARZINA GÖRE 
FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

An Exploration about Physical Activity Levels According To Their Life Style of Academic 
Staff in Harran University 

Recep KÜRKÇÜ, 'Erkan ÇİMEN. Arif KISACIK, Adem ÖZAYDIN, Gökhan ARI^ 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik Bölümü, Şanlıu 

fussiletm@gmaiLcolrı 

AMAÇ: Bu araştırma, Harran Üniversitesinde görev yapan gönüllü öğretim elemanlarının fiziksel aktivi-
te düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Deneklerin fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek 
üzere, geçerliliği ve güvenirliliği Tuncel (1995) tarafından yapılmış olan Fiziksel Aktivite Düzeyini araştırma 
anketi kullanılmıştır. 18 sorudan oluşan anket Harran Üniversitesinin tüm fakülte ve yüksekokullarında araştır
macılar aracılığıyla uygulanmış ve geri gelen anketlerden 345 tanesi SPSS programı kullanılarak değerlendir
meye alınmıştır. BULGULAR: Çalışmaya katılan bireylerin % 60'i aktif sınıfına girmektedir. Bu grubun % 55.7 si 
bayan, % 75 i erkek olarak belirlenmiştir. Egzersiz şiddeti arttıkça bayanlar ve erkekler arasında farklar olduğu, 
ancak sıklık ve süre bazında cinsiyet farkı olmadığı gözlenmiştir. Yas faktörü ise 26-30 yaşlarında önemli ol
maktadır. Bu yaş grubunun aktivite düzeyinin diğer gruplara göre düşük olduğu belirlenmiştir. 31-35 yas grubu
nun %50 si sağlık için fiziksel aktivitelere katıldıklarını ifade etmişlerdir. SONUÇ: Sonuç olarak, bu çalışmaya 
katılan deneklerin yapısal olarak bayanların normal düzeyde, erkeklerin ise hafif şişman oldukları görülmektedir. 
Deneklerin fiziksel aktivite düzeyleri ise orta düzeyde bulunmuştur. 

OBJECTIVE: The aim of this study is to determine the physical activity levels of the voluntary teaching 
stuff v/orking in Harran University. METHOD: İn order to determine the physical activity levels of the test 
subjects, Physical Activity Searching questionnaire, guaranteed by Tuncel (1995) was applied. A questionnaire 
of 18 guestions was developed fort the study Spread sheet programs and SPSS were used to analyse the 
results 345 of the guestionnaires were evaluated. CONCLUSION: İn this study %60 were considered as 
physically active (% 55.7 female, % 75 i male). Significant difference was found between males and famaies 
when the exercise duration and frequence. The most inactive groups was 31-35 years of age pointed out that 
They were exercising tor their healt. RESULT: İn CONCLUSION; the physical activity levels of teaching stuff m 
different faculties of Harran University were found to be BKI values were showing differences. When compareo 
with the similar studies, the daily activity of the research test subjects were delined as low. 
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İLKÖĞRETİM 1., 2., VE 3. SINIFLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN FİZİKSEL UYGUNLUK 
AĞIRLIKLI BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL 

UYGUNLUĞUNA ETKİSİ: ÖN ÇALIŞMA 

The Effect of Physical Education and Play Program on Physical Fitness of 1,2 and 3 
Grades Primary School Students: A Preliminary Study 

W Ayşe KİNİŞLER, <2>Canan KOCA, ®Esra GÜMÜŞ, <1>AIİ ÖZKAN, <'>F.Hülya AŞÇI 
(')Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü, Ankara <2>Edinburgh University, Developmental Physical 

Education Group, UK<3> Kolej Ayşe Abla Okulları, Ankara 
akisler@baskent. edu. tr 

AMAÇ: Bu çalışma bir ilköğretim okulunda ilköğretim I. kademe için yapılan Beden Eğitimi ve Oyun 
programı geliştirme projesinin bir parçasıdır. Bu doğrultuda bu çalışmada 7 haftalık fiziksel uygunluk ağırlıklı 
beden eğitimi programının ilköğretim öğrencilerinin fiziksel uygunluğuna etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Çalışmaya 98 ilköğretim öğrencisi gönüllü olarak katılmış ve rastgele yöntemle uygulama (n=52, yas: 
8.13+0.97 yıl, boy: 130.15+5.40 cm; vücut ağırlığı: 28.59+6.31 kg) ve kontrol (n=46 yas: 8.19±0.80 yıl, boy: 
130.53+6.43 cm; vücut ağırlığı: 30.71±6.77 kg) gruplarına ayrılmıştır. Deney grubu 7 haftalık uygulama süre
since fiziksel uygunluğun esneklik, kassal kuvvet ve dayanıklılık, sürat ve kardiovasküler dayanıklılık öğelerini 
geliştirmeye yönelik oyunların yer aldığı beden eğitimi derslerine katılırken, kontrol grubu Milli Eğitim Bakanlığı
nın öngördüğü müfredata uygun olarak beden eğitimi derslerine katılmışlardır. 7 haftalık uygulama öncesi ve 
onrasında öğrencilerin antropometrik özellikleri (boy, vücut ağırlığı ve vücut komposizyonu), esneklik (otur-eriş 

testi), patlayıcı kuvvet (aktif sıçrama testi), kassal dayanıklılık (1 dk'lık mekik testi), sürat (20m sürat testi), 
Çeviklik (10x5m testi) ve kardiovasküler dayanıklılıkları (20 m mekik koşusu) değerlendirilmiştir. Ayrıca bu 
ölçümlere ek olarak 7 haftalık uygulama süresince öğrencilerin okul dışı fiziksel aktivite düzeylerinde bir değişim 
olup olmadığının belirlenmesi amacıyla öğrencilere Sallis ve arkadaşlarının (1993) geliştirmiş olduğu Fiziksel 

ttıvıte Anketi uygulanmıştır. BULGULAR: Öntest-sontest fark dağılımlarına yapılan t-testi sonuçları 7 haftalık 
nıkh k w s o n u c u n d a e s n e k l i k M-731, p=.000), kassal dayanıklılık (t=6.053, p=.000) ve kardiovasküler daya
n ı l -5 . 1 7 0 , P='032) uygulama ve kontrol grubu arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark olduğunu 

• enrken, fiziksel aktivite düzeyinde ve diğer fiziksel uygunluk parametrelerinde anlamlı bir fark olmadığını 
proar ( p > , 0 5 ) ' S 0 N U Ç : S o n u c 0|arak 7 haftalık fiziksel uygunluğun gelişimine yönelik beden eğitimi 

olduğu"1"1"1 Ö ^ r e n c i l e r i n e s n e k l i k . k a ssal dayanıklılık ve kardiovasküler dayanıklılıklarını geliştirmede etkili 
I ancak vücut komposizyonu, patlayıcı kuvvet, sürat ve çevikliği geliştirmede etkili olmadığı söylenebilir. 

s^dents°ThECTIVE: Th'S StUdy İS part 0İ a Physical Educati°n and Play project developed for primary school 
teatin purP°se of this study was to investigate the effects of seven weeks physical fitness-physical 

°n Program on physical fitness of primary school students. METHODS: A total of 98 volunteer primary 

studentU>articipated in this study and were randomly divided into experimental (n=52, X age: 

97yıl, X heighi: 130.15±540 cm; X bodyweight: 28.59±6.31 kg) and control (n=46 X age: 8.19±0.80 yıl, 
Participal J30'53±643 Cm' ^ b0Ğy wei9h,: 30-71±677 k9) 9r°ups. Students in the experimental group 
fle*b/% ' n 2 hrs of Pnysical education elasses that inelude games mainly related with the development of 
°°ntrol Q

 cardlovascular endurance, muscular strength and sprint abilities. On the other hand, students in the 
aPProve<j°hP part'c'Pa'ed in re9ular Physical Education elasses that are found in the curriculum which was 

by the Turkish Ministry of Education. Sefere and after the 7-weeks of application period, students' 
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anthropometric characteristics (height, body weight and body composition), flexibility (sit & reach test), exp/0s;v 

strength (counter movement jump), muscular endurance (1 min sit-up test), sprint (20m sprint test), ag//^ 
(10x5m test) and cardiovascuiar endurance (20m shuttle run test) were determined. İn addition, to determjri 
whether physical activity level of students changed or not during the 7-week period, physical activity scale wa* 
applied (Sallis et al 1993). RESULTS: According to t-test analysis, there was a significant diflerence in flexibiijh 
(t=3.731, p=.000), muscular endurance (t-6.053, p=.000) and cardiovascuiar endurance (t=2.170, p=,032\ 
betv/een the experimental and control group. İn addition, no significant differences were observed in rest of ftg 
measured indices (p>.05). CONCLUSION: İn CONCLUSION it can be said that 7-weeks of physical fitness. 
physical education program improved students' flexibility, muscular endurance and cardiovascuiar endurance 
however the program was not effective in improving body composition, explosive strength, sprint and agilih 
components ofprimary school students. 
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60 YAŞ ÜSTÜ YETİŞKİNLERİNİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ İNCELENMESİ 

Examination of the Physical Fitness of Elderly People Över 60 Years 

Ramiz ARABACI, 'Recep GÖRGÜLÜ. Cüneyt YILMAZ, Mustafa BULUT, İrsad Ö. YILMAZ 
Uludağ Üniversitesi, Bursa 
gorgulurecep §gmail.com 

Bu araştırmanın amacı, 60 yaş üstü yetişkinlerinin fiziksel uygunluklarının incelenmesidir. Araştırmaya 
Bursa Huzurevinde yasayan 15 erkek (65.5±4.85 yas, 171.6±6.09 cm ve 73.9±3.32 kg) ve 10 bayan 
(657+6.58 yas, 158.2±2.61 cm ve 60.6+7.55 kg) katıldı. Deneklerin fiziksel uygunluklarını geliştirmek için 
haftada 3 gün olmak üzere 3 haftalık egzersiz programı uygulandı. Bayan ve erkek deneklerin fiziksel uygunluk
larını belirlemek için egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası "Senior Fitness Test" bataryasında yer alan 30-second 
Chair Stand, Arm Curl, Chair Sit-and-Reach, 2-Minute Step Test, Back Scratch ve 8 Foot Up-and-Go testleri 
uygulandı. Egzersiz öncesi ile egzersiz sonrası elde edilen bulguların karşılaştırılmasında Paired-Samples T, 
bayan ve erkek deneklerin değerlerinin karşılaştırılmasında Independent-Samples T testleri uygulandı. Hem 
erkeklerde hem de bayanlarda 30-second Chair Stand ve Arm Curl testlerinde egzersiz öncesi ve egzersiz 
sonrası değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0.05). Diğer testlerde ise iki ölçüm 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p>0.05). Ancak tüm testlerde egzersiz sonrası ölçülen 
değerler egzersiz öncesi değerlere göre daha iyi olduğu tespit edildi. Cinsiyete göre, sadece Chair Sit and 
Reach testinde istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p>0.05). Diğer tüm testlerde yapılan karşılaştır
malarda erkekler lehine istatistiksel fark tespit edildi (p<0.05). Sonuç olarak 60 yas üstü erkeklerin fiziksel 
uygunlukları ayni yas grubundaki bayanlara göre daha iyi olduğunu ve haftada 3 kez yapılan 3 haftalık egzersiz 
hem bayanların hem de erkeklerin fiziksel uygunluklarını geliştirdiği söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Yaşlılık, Fiziksel Uygunluk, Egzersiz 

The purpose of this research is to examine the physical fitness of elderly people in the age of 60 and 
°ver. 15 males (age 65.5±4.85 year, high 171.6±6.09 cm and weight 73.9±3.32 kg) and 10 females (age 

•7+6.58 year, high 158.2±2.61 cm and weight 60.6+7.55 kg) participated in examination. İn order to develop 
physical fitness of subjects, 3- week exercise program was applied 3 days a week. İn order to determine 
'nysical fitness of male and female subjects, the resfs contained in " Senior Fitness Test" battery, namely 30-
Kond Chair Stand, Arm Curl, Chair Sit-and-Reach, 2-Minute Step Test, Back Scratch and 8 Foot Up-And-Go 
®e applied before and after the exercise. İn comparison of findings obtained before and after the exercise, 

•Samples T was applied, and in compression of the values belonging to female and male subjects, 
'enc/enl-Samp/es T was applied. Both at males and females was determined statistically difference 

How*en the ValUes be,ore and a,ter the exercise in 30-second Chair Stand and Arm Curl tests (p<0.05). 
*f. in other tests no any significant difference was determined statistically in other tests between both 

5e ( f e"Jh

m e n t s (P>0.05). But at ali tests, it was determined that the values measured after the examination were 
ststist T >h°Se measured belore the examination. Only at Chair Sit and Reach tests was determined 
in ı a ^ y f'dnificant difference by sex (p>0.05). At comparisons made for ali other tests, statistical difference 
oıa/ej g' °'m a , e s was determined (p>0.05). İn CONCLUSION, it might be said that the physical fitness of 
'"nes a I 6 r ? 9 e 6 ° , s better comParedt0 tne females in the same age group, and 3-week exercise practices 3 

eek developed physical fitness of both females and males. 
Keyworts: Aging, Physical Fitness, Exercise. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU J 
SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Evaluation of Health Promoting Life-Style Profile with the Body Composition of PhysicJ 
Education Teachers and Other Branch Teachers 

'Cengiz ARSLAN, Faruk AKÇINAR, Hüseyin ÖZfJ 
Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, f / g J 

care/an£3@gmaf/,cJ 

AMAÇ: Bu araştırmada, meslek olarak fiziksel aktivitenin sık olarak kullanıldığı beden eğitimi öğretmenliği J 
aktivite içermeyen farklı meslek gruplarından öğretmenlerin vücut kompozisyonu ve sağlıklı yasam biçimi davranış\M 
nın incelenmesi amaçlandı. YÖNTEM: Araştırmaya, 353 beden eğitimi öğretmeni (Erkek: 212; Bayan:141) ve4J| 
farklı branşlarda (Erkek: 264; Bayan:175) olmak üzere toplam 792 gönüllü öğretmen alındı. Denekler fiziksel özellikM 
rinden yas ve boy uzunlukları birbirlerine yakın olan öğretmenler arasından rastgele seçildi ve demografik bilgili 
alındı. Vücut kompozisyonları, bioelektrik impedans (BIA) analiz yöntemi ile sağlıklı yasam davranışları, VValkem 
Pender (1987)'in "Sağlıklı Yasam Biçimi Davranışları Ölçeği" ile elde edildi, istatistik değerlendirmeler SPSS 15.0İ 
paket programında yapıldı. Anlamlılık düzeyleri p<0.05 olarak alındı. BULGULAR: Erkek-bayan beden eğitimi ve fail i 
branştaki öğretmenler arasında fiziksel parametrelerden, yaş, boy, biyolojik yaş (BY), beden kitle indeksi (BKI)fl 
vücut yağ oranı (VYO) bakımından arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmadı (p>0.05). Bel çevresi (BÇ) vebefl 
kalça oranları (VHR) arasında ise anlamlı bir farklılık gözlendi (p<0.05). Sağlıklı yasam biçimi davranışlarından M 
lenme alışkanlığı arasında bir farklılık gözlenmedi (p>0.05). Sağlık sorumluluğu, egzersiz, kendini gerçekleştirip 
kişiler arası destek, stres yönetimi ve ölçek toplam puanları arasında ise beden eğitimi öğretmeleri lehine anlamlıfl 
farklılık bulundu (p<0.05). Öğretmenlerin ortalama 2 çocuklu oldukları saptandı. Sigara içme alışkanlığı yönündB 
erkek beden eğitimi öğretmenlerini %39.2'si, bayanların % 52.5'i hiç sigara içmediği ve sigara içme oranı erkeklerde» 
36.6, bayanlarda % 27.2 olarak gözlendi. Erkek öğretmenlerin % 64.3'ü, bayan öğretmenlerin ise %79.4'ü vücut J 
olarak normal kiloda oldukları saptandı. Günlük su tüketimi erkeklerde 5.9±3.8 bardak, bayanlarda 6.5+7.2 bardai 
olarak bulundu. SONUÇ: Sonuç olarak, beden eğitimi öğretmenlerinin sağlıklı yasam biçimi davranış ölçek p u a n j 
diğer öğretmenlere oranla yüksek bulunmasına rağmen erkek beden eğitimi öğretmenlerinin vücut tipi olarak dığj 
öğretmenlere oranla fazla kilolu oldukları gözlendi. Beden eğitimi ve diğer öğretmenler arasında vücut kompozisyon 
bakımından önemli bir farklılık olmadığı kanısına varıldı. 

OBJECTIVE: The aim of this study is to research the health promoting life-style (HPLP-II) with the bm 
composition of Physical Education teachers (often invotved in physical activities), and teachers of different branım 
who aren't involved in physical activities. METHOD: 792 voluntary teachers in total of which 353 were p h ^ 
Education teachers (Male: 212; Female: 141), and 439 were teachers of various branches (Male: 264; Female: ıU 
participated. Teachers with similar physical characteristics like age and length were chosen randomly; f j B 
demographic data was obtained. Health life behaviours were obtained with HPLP-II scale of Walker& Pender. <m 
compositions were measuredby BIA analysis method, SPSS was used forstatically analysis, p values used<00Jâ 
significant levels. RESULTS: There wa$ no difference in the physical parameters, age, length, Age Matched otom 
(AMB), Body Mass lndex (BMI), Percent of Body Fat (PBF%) betvveen male and female Physical Education teajjj 
and teachers of various branches (p>0.05). There was a meaningful difference (p<0.05) observed 'n JM 
Circumference (WC) and Waist-to-Hip Ratio (WHR). There was no significant difference in nutritional habits ot™A 
scale (p>0.05). There is an advantage of Physical Education teachers observed based on the HPLP-II subsCf 
health responsibility, exercise, spiritual growth, interpersonal relations, stress management, and total HPLP-I 
(p<0.05).Teachers had 2 children in mean. 39.2 % of male Physical Education teachers had smoke habits, 52.3 
female Physical Education teachers hadn't smoke habits, and the rate of smokers was 36.6 % by males and Z ı 
by females. The body type was at normal weight by 64.3 % of male teachers, and 79.4 % by female teachers- 1 
found that daily water consumption was 5.9±3.8 per glass by males, and 6.5±7.2 per glass by M' 
CONCLUSION: Although the HPLP-II scale score of Physical Education teachers was higher than the score ot 
teachers, the body types of male Physical Education teachers were ovemeight in comparison with other teaC, 
There was no significant difference between the body compositions of Physical Education teachers and <* 
teachers. 
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İLKÖĞRETİM 5-7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARININ 
İNCELENMESİ 

An Examination of the 5-7. Grade Elementary School Students' Healthy Lifestyle 
Behaviours 

f» Deniz HÜNÜK, <2>Ferda GÜRSEL, (»Mustafa Levent İNCE 
-Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara <2> Ankara Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 
^ _ dehunuk@metu.edu.tr 

AMAÇ: Fiziksel aktivitenin sağlığı güçlendirici etkilerinden dolayı beden eğitimi dersinin bu davranışlar 
üzerine yarattığı etkilerin incelenmesi, dersin verimliliğinin anlaşılması açısından önem kazanmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, ilköğretim 5-7. sınıf öğrencilerinin sağlıklı yasam davranışlarını sınıf düzeyleri açısından 
incelemektir. YÖNTEM: Çalışmaya, 5, 6 ve 7. sınıfta öğrenim gören toplam 191 öğrenci (65 ilköğretim 5. sınıf, 
62 ilköğretim 6. sınıf, 64 ilköğretim 7. sınıf öğrencisi) katılmıştır. Öğrencilerin sağlıklı yasam davranışlarını 
ölçmek için içerik ve yapı geçerliliği olan ve 16 maddeden oluşan bir ölçek hazırlanmış ve uygulanmıştır. Sağlıklı 
Yasam Ölçeği beslenme davranışları, sosyal destek ve egzersiz davranışları olmak üzere toplam üç faktörden 
oluşmaktadır. Verilerin analizinde Çok Yönlü Varyans Analizi (MANOVA) kullanılmıştır. BULGULAR: MANOVA 
sonucuna göre sınıflar arasında sağlıklı yasam davranışları açısından egzersiz davranışı boyutunda farklılık 
saptanmıştır (p<0.05). Scheffe testi sonucuna göre, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin egzersiz puanları 7. sınıf öğrenci
lerine göre daha yüksektir (p<0.05). Diğer boyutlarda da 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin sağlıklı yasam puanları 7. 
sınıflardan yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir düzeye ulaşmamıştır (p>0.05). SONUÇ: Bulgu
lar, 5 ve 6. sınıf düzeylerinde sağlıklı yasam konusundaki öğrenci davranışlarının 7. sınıf düzeyinde sürdürüle-
mediğini düşündürmektedir. Yedinci sınıflar için beden eğitimi dersinin yapılandırılmasında sağlıklı yasam 
alışkanlıklarının geliştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması önerilir. 

PURPOSE: Due to the positive effects of physical activity in health promotion, examining the effects of 
cjıoo/ physical education lesson on these behaviours, has been gainig an importance in terms of evaluating the 
"ectiveness of lesson. The purpose of this study was to examine the 5-7. th grade elementary school students' 

nealthy lifestyle behaviours with regard to their grade. METHOD: 191 students (65 fiftth grade students, 62 sixth 
e students, 64 seventh grade students) from 5th, 6th and 7th grade were participated in this study A 16-

fej f316' Wh'Ch had content and contrust validity, was designed and applied to assess students healthy 
^esyie behaviours. The "Healthy Lifestyle Scale" was comprised of three levels: nutritional behaviours, social 

of and exercising behaviours. The Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was conducted for data 
'sis. RESULT: According to results, a significant difference among grades was found in exercise 

1en°tUrS '" 'ems 0f healthy lifestyle behaviours (P<0-05). Scheffe results indicated that 5th and 6th grade 
scoz-es exercise scores were hi9her than 7th 9rade students (p<0.05). Although 5th and 6th grade students' 
3 sianifWere 3İS0 h'9her than 7th grade m other levels (social suPPort> nutrional behaviours), it was not reached 
abow heV™61 (p>a05)- CONCLUSION: Findings was thought that 5th and 6th grade students' behaviours 
^catinn llfestyle issue did not maintained in the 7th grade. Changes in the seventh grade physical 

on Program to promote healthy lifestyle was recommended. 

mailto:dehunuk@metu.edu.tr
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ÖRNEK HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ (5-7 Y / J 
STATİK VE DİNAMİK DENGE BECERİLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 

The Evaluation of Effect of Sample Movement Education Program on Static and DynanJ 
Balance Skills of Preschool Children (5-7 Years) 

'Fatma ÇELİKKAYAPINAR, Mera! KÜÇÜK YETGİN, Erkan ÇALIŞiJ, 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, BUM 

fatmailayda§gmaii^ 

Örnek hareket eğitimi programının okul öncesi çocuklarının statik ve dinamik denge becerilerine etkisini araş. 
tırmak amacı ile yapmış olduğumuz çalışmamızda anaokuluna devam eden 5-7 yas arası 40 deney, 40 kontrol gnj9 
toplam 80 öğrenci değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma süresinde (3 ay) deney grubu haftada 3 gün hareket eğiM 
programına katılırken kontrol grubu günlük okul programına devam etmiştir. Uygulanan hareket eğitimi temel motor 
hareketlerden, postür egzersizlerinden ve yas grubuna uygun oyunlardan oluşturulmuştur. Statik dengenin değerlendi] 
rilmesinde tüm vücut dengesini ölçen flamingo denge testi, dinamik dengenin değerlendirilmesinde ise Lafayette 
16020 model araç (Stabilometre) kullanılmıştır. Çalışmamızda deney ve kontrol grupları ön-son test değerleri arası 
farklılığa eşleştirilmiş t testi, gruplar arası farka bakmak için bağımsız t testi uygulanmıştır, p<0.05 olması durumunda 
anlamlı sayılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; deney grubu statik denge ve dinamik denge ön-son test değerleri' 
arasında anlamlı fark bulunurken (p<0.001), kontrol grubu statik denge (p<0.001) ve dinamik denge ön-son tea 
değerleri arasında anlamlı fark son test değerleri aleyhine bulunmuştur (p<0.01). Öte yandan deney ve kontrol gruptan 
statik denge ön test değerleri arasında anlamlı fark bulunmazken (p>0.05), deney ve kontrol grupları dinamik dengem 
test değerleri arasında kontrol grubu lehine anlamlı (p<0.01), deney ve kontrol grupları statik ve dinamik denge son 
test değerleri arasında deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001). Deney grubu erkek ve kızların flamingo 
ön test, stabilometre ön-son test değerleri arasında fark bulunamazken (p>0.05), flamingo son test değerleri arasında 
kızlar lehine bir anlam bulunmuştur (p<0.05). Kontrol grubu erkek ve kız çocukları arasında ise statik ve dinamik dengn 
değerleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak uygulanan hareket eğitimi programının okulönj 
cesi çocuklarının dinamik ve statik denge gelişimlerine olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Özellikle kızların statik dengi 
gelişimleri erkeklere göre daha fazla olumlu yönde etkilenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Okul Öncesi, Hareket Eğitimi Programı, Statik Denge ve Dinamik Denge 

This study aimed the evaluation of effect of sample movement education program on static and dyntö* 
balance skills ol prescholi children( 5-7 years). İn this Project, total 80 preschool children as 40 experimental (20 P 
20 boys), and 40 (20 giriş 20 boys) control group were included. While experimentat group's children were apM 
movement education program one hour and three days in a week during 3 months, control group were partici^ 
daily school program. The practiced movement education program were formed of fundamental motor skiils, f*& 
exercises and plays.Flamingo balance test and stabilometry Lafayette 16020 model stability platform were us« | 
assesment of static and dynamic balance. SPSS package program were used lor the statistical ana^*j 
independent T Test were used to compare the resuit of experimental and control groups. Paired Samples T Tezx**\ 
used lor differences between first - last tests in both groups. Significance levet were taken (p<0.05). AccorrTi 
results of the statistical analysis, while, experiment groups values static and dynamic balance The lirst -last te J 
were lound significant (p<0.001), control groups values static and dynamic balance the first -last tests were 1 
negatively significant tor static balance (p<0.001), and dynamic balance (p<0.05) tor last test. On the other J 
according to experiment group first dynamic balance values of control group were found significant (p<0.0h' 1 
experiment and control group static balance first test values were not found significant (p>0.05). exper\rr\a ^J 
control goups static and dynamic balance last test values were found significant tor experiment group (p<0.00 v- 1 
sfafc balance first and dynamic balance first and last test betv/een giriş and boys values of experiment group w 3 
found any significance, according to experiment group boys static balance last test values experiment group r-' J 
balance last test values were found significant (p<0.05). Betvveen First and last test static and dynamic Wj 
control group giriş and boys values were not found any significance (p>0.05). The resuit of we say that p'a 

movement education program was positively effect on static and dynamic balance of preschool children, esfî 
preschool giriş' static balance development was more effectedpositively than boys. 

Keyv/ords: Preschool, Movement Education Program, Static Balance and Dynamic Balance 
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2 14 YAŞ KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN EUROFİTTEST BATARYASI UYGULAMA 
SONUÇLARININ FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

the Comparison of the Eurofit Tests Battery Results from Students Aged 12-14 in Terms 
Of Physical Activity Levels 

E. KIZILAKŞAM, I. TOKSÖZ, 'Cem KURT. I. ERDEMİR 
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, izmir 

^ cemkurt35 §gmaii. com 

AMAÇ: Çalışmamızda; Edime ilinde eğitim ve öğrenimlerine devam eden 12-14 yas kız ve erkek öğrencilerin 
Euro fit Test Bataryası uygulama sonuçlarının fiziksel aktivite düzeyi açısından karşılaştırılması yoluyla elde edilen 
verilerin gerek ülkemizin gerekse Edirne ilinin kullanımına sunulması amaçlanmıştır. Çalışmamızın bir diğer amacı da; 
Puberte dönemi olarak adlandırılan bu dönemde fiziksel aktivite düzeyinin motor ve fizyolojik gelişime katkısının olup 
olmadığının tespitidir. YÖNTEM: Çalışma; Edirne Merkezinde 2 farklı okuldan randomize yöntemle seçilen 50 kız ve 
50 erkek öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Kız ve erkek öğrenciler kendi aralarında 25'er kişilik farklı 2 gruba ayrılmış ve 
bu gruplar "sporcu grubu" ve "ders grubu" olarak adlandırılmıştır. Sporcu grupta olmanın kriteri; son 1 yıl içinde her
hangi birtakımda düzenli olarak antrenmanlara katilim olarak belirlenirken, ders grubu öğrencileri ifadesiyle de sadece 
okullarındaki beden eğitimi derslerine katılan öğrenciler kastedilmektedir. Söz konusu öğrencilere; ailelerinden ve ilgili 
resmi kurumlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından 8 ayrı testten oluşan (flamingo denge testi, disklere dokun
ma, otur ve uzan, durarak uzun atlama, pençe kuvveti, mekik, bükülü kol ile asılma, 10*5 m. mekik koşusu) Euro fit 
Test Bataryası uygulanmıştır. BULGULAR: Çalışmamızda; Sporcu erkek grubunun 10*5 m mekik koşusu 20.82+1.14 
sn. olarak ölçülürken, erkek ders grubunda ise ayni bağımsız değişken 22± 1.34 sn. olarak tespit edilmiştir. Sporcu kız 
grubunun; durarak uzun atlama 139.36.±16.86 cm.,mekik 23.96+5.68, bükülü kol ile asılma 16.54±6.82 sn. 10*5 m 
mekik koşusu 21.95±1.53, sağ ve sol el pençe kuvvetleri ise sırasıyla 24.85±4.26 kg. ve 23.40±3.88 kg. olarak bu
lunmuştur. Kız ders grubunda ise ayni bağımsız değişkenler sırasıyla; 118.44±15.67 cm.17.80±7.26., 9.66±7.95 sn., 
23.41±1.37 sn. 20.84±4.68 kg. ve 20.35±3.92 kg. olarak ölçülmüştür. SONUÇ: Erkek öğrencilerin değerlendirilmesin
de gruplar arasında sadece 10*5 m. mekik koşusu bakımından pL:0.01 düzeyinde anlamlı fark elde edilmiştir. Kız 
öğrencilerin değerlendirilmesinde ise gruplar arasında; durarak uzun atlama, mekik, bükülü kol ile asılma, 10*5 m. 
nekik koşusu değerleri bakımından pn0.01, her iki el pençe kuvvetleri bakımından da pi .0.05 düzeyinde anlamlı fark 
elde edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Eurofit Test Bataryası, Aktivite Düzeyi, 12-14 Yaş, Kız ve Erkek Öğrenci 

PURPOSE: The purpose of this study was obtaining data by comparing Eurofit test battery' results from 
ents studying in Edirne aged 12-14 in terms of physical activity levels, and using this data whether in Edime or in 
ey as weli. Another purpose of this study was ciarification of whether physical activity levels effect physiological-

oror abilities in puberty stage or not. METHODJhis study was made with 50 girl and 50 boys who were chosen 

0l2c
 lrom 2 ditterent schools from center of Edirne. Boys and giriş were separated into two groups which consist 

•ople. Name of the groups are "sports group" and "course group" respectivety.. The criteria tor being in sport 

ph J" ^ a s ; training regularly with a team in last 1 year period and the students in the course group was onty taking 
te'afecr eclucat'°n courses m their schools with their own statements. After taken permission from their parents and 
and rJ

n?lutes' students mre applied Eurofit test battery which consist of flamingo balance test, touch the discs, s/f 
"* resuit' fandjn9 lon9Jurr,p, hand-grip, sit-up, hanging with arms bend, 10'5 shuttle run. FINDINGS: We measured 

groüp st H- b°yS SP°n gr°UP f°r 10'5 shuttle Wn as m 8 2 ± '• U sec- whereas "'s 22± 1-34 sec- lorb°y's course 

'39.36 + m t0n9 imp' sit'up' nan9m9 with bend arms- l°'5 shuttle run results l°r 9in"s sPorts 9rouP l°und as: 
k9- lor~ri hf

6cm- 23-96±5-68, 16.54±6.82 sec, 21.95+1.53, respectivety. And grip power was found as 24.85+4.26 
Iİ80*79J1 hand and 2340±3-88 k9 for left hand. The results tor girl's course group was 118.44+15.67 cm. 

evaluation •966±7-95 sec, 23.41+1.37 sec. 20.84±4.68 kg. and 20.35±3.92 kg. respectivety RESULT: The 
'" 9irt's o wed that the only mean diflerence betv/een the boy's groups was tor the 10"5 shuttle run test(p<0.01) 
^PtOrK1?'there mS a mean dilference (P<0<°1)in resutts torstanding longjump, sit-up, hanging with arms bend, 

•U i tor hand grip power tor each of girts group. 
Keywords: Eurofit Test Battery, Activity Level, 12-14 Ages, Boys and Giriş Students 
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İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDENSEL ETKİNLİK DURUMLARI 

Physical Activity Status of School Children 

'Yeliz ÖZDÖL, Kamil ÖZER, Selma CİVAR 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

yelizozdol@akdeniz. edu. jj 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim 2-5. sınıf öğrencilerinin (n=199, yaş=9,56±1.28) beden kütle indeksleri 
(BKİ) ile bedensel etkinlik düzeylerinin ve aktivite alışkanlıklarının anketler aracılığı ile incelenmesidir. Anket 
sorularımız; günlük ve haftalık hareket alışkanlıkları, fiziksel aktivite hakkındaki görüş ve tutumlarını içeren 
sorulardan oluşmaktadır. Anket sorularına verilen cevaplardan her bir öğrenci için aktivite puanı hesaplanmıştır 
(AP). Çalışma grubunun boy ve ağırlıkları ölçülerek beden kütle indeksleri hesaplanmıştır. Anketle ilgili geçerlilik 
- güvenirlilik testi yapılmıştır. Çalışma grubu yaşlarına göre iki gruba ayrılarak (8-10 yaş ve 11-12 yaş) karşılaş
tırıldığında, 11-12 yaş grubunun anket sonucuna göre daha aktif olduğu bulunmuştur (p<0,01). Çalışma gru
bumuz okulun bulunduğu çevre doğrultusunda sosyoekonomik koşullara göre iki gruba ayrıldığında (alt ve üst 
sosyoekonomik düzey) anket puanları bakımından alt sosyoekonomik düzey grubunun biraz daha aktif olduğu 
gözlenmiştir. Bu farklılık istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Alt sosyoekonomik düzey çocukla
rının üst sosyoekonomik düzey grubuna göre daha ağır(p>0.05) ve daha uzun(p<0,01 oldukları bulunmuştur. 
Anket puanı ile BKİ değerleri arasında pozitif yönde anlamlı istatistiksel ilişki bulunmuştur (p<0,01; r=0,55) 

Anahtar Sözcükler: Çocuklar, Fiziksel Aktivite, BKİ 

The aim of this study is investigate Body mass index, statuss and habits of physical activity on schod 
children 8-12 years. Physical activity status and habits of children were evaluated by physical activity 
questionnaire. Height and v/eight of the children measured and calculated BMI (Body mass index). 
Ouestionnaire includes daily and weekly activity and activity habits of children. Activity scores were calculated 
tor each child (AP). Comparing by means of BMI and AP, it was found that children with 11-12 aged mere 
aetive than the 8-10 aged children. This findings were found statistically significant (p<0,05 and p<0,01). 
Comparing by means of BMI and AP, it was found that children with lover socio economic status tends more 
aetive than children with upper socio economic status(P>0,05). Relation between PA and BMI is found positive 
(r=0,55) and significant (p<0,01). 

Keywords: Children, Physical Activity, BMI 
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6-11 YAŞ GRUBU KIZ ÇOCUKLARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

The Determination of 6-11 Ages Groups Some Physical Features in Female Children 

'Vedat ÇETİNKAYA, Adnan TURGUT 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

cetinkaya ©akdeniz. edu. tr 

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında öğrenim gören 6-11 yaş grubu çocukların fiziksel özellikle
rinin belirlenmesidir. Araştırmaya devlet ve özel ilköğretim okullarında öğrenim görmekte olan 6 yaşında 164, 7 
yaşında 185,8 yaşında 139, 9 yaşında 144,10 yaşında 100,11 yaşında 44 olmak üzere toplam 776 kız öğrenci 
gönüllü olarak katıldı. Okullarda test ve ölçümlerin yapılabilmesi için okul müdürlerinden ve sınıf öğretmenlerin
den gerekli izinler alınmış, öğrenciler beden eğitimi ders saati içersinde, kendi okullarında test ve ölçümleri 
yapılmıştır. Ölçümlerden bir hafta önce çocuklar ve aileleri bilgilendirilmiştir Ölçümler ve testler sırasıyla, ağırlık, 
boy, oturma yüksekliği, bacak uzunluğu, el uzunluğu, ayak uzunluğu, triceps, biceps, subscapula, suprailiac, 
calf skinfold, çap ve çevre ölçümleri test edildi, istatistiksel analiz SPSS 10. 0 paket programı kullanılarak yapıl
dı. Aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri yaş gruplarına göre belirlendi. 6-7-8-9-
10-11 yaş grubunda elde edilen verilerden deneklerin % yağ, beden kitle indeksi (BKİ), somatotip, cormique 
indexleri hesaplandı 

Anahtar Sözcükler: Çocuk, % Yağ, Somatotip, BKİ, Cormique lndex 

The purpose of this study is to determine the physical features of the primary school kids aged between 
6-11. The total participants of the study is 783. The distribution of students according to their age groups is like 
this:147studentsof6-yearoldgroup, 172 students of 7-year old group, 164 students of 8-yearoldgroup,133 
students of 9- year old group , 124 students of 10- year old group, 43 students of 11-year old year old male 
children from state elementary schools and from private elementary sehools. Subjects were participated in this 
study voluntarily. Healthy female pupils who are students in the government school and private schools have 
contributed to the experiment. The required permission has been taken from the school managers and elass 
teachers and in physical education lessons the tests and measurements have been done. Before the 
measurements the information about the experiment has been given to the children and their family female 

dren. The measurements and tests are as fallows; weight, height, sitting height, leg length, hand length, foot 
th, triceps, biceps, subscapula, suprailiac, calf skinfold, diameter, circumference were tested. İn statistical 

fyses, İn statistical analyses, SPSS 10.0 Package programme was used. The mean, Standard deviation, 
vmum and maximum values of motor test applied to the subjects as age's groups were obtained. 6-7-8-9-

ages groups subjects data %fat, body mass index (BMI), somototype, ,cormique index was calculated. 

Keywords: Children, % Fat, Somatotype, BMI, Cormigue lndex 
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6-11 YAŞ GRUBU ERKEK ÇOCUKLARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN 
BELİRLENMESİ 

The Determination of 6-11 Ages Groups Some Physical Features in Male Children 

'Vedat ÇETİNKAYA, Adnan TURGUT 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

cetinkaya §akdeniz.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında öğrenim gören 6-11 yaş grubu erkek çocukların fiziksel 
özelliklerinin belirlenmesidir. Araştırmaya devlet ve özel ilköğretim okullarında öğrenim görmekte olan, 6 yasın, 
da 147, 7 yaşında 172, 8 yaşında 164, 9 yaşında 133,10 yaşında 124,11 yaşında 43 olmak üzere toplam 783 
erkek öğrenci gönüllü olarak katıldı. Okullarda test ve ölçümlerin yapılabilmesi için okul müdürlerinden ve sınıf 
öğretmenlerinden gerekli izinler alınmış, öğrenciler beden eğitimi ders saati içersinde, kendi okullarında test ve 
ölçümleri yapılmıştır. Ölçümlerden bir hafta önce çocuklar ve aileleri bilgilendirilmiştir. Ölçümler ve testler sıra
sıyla, ağırlık, boy, oturma yüksekliği, bacak uzunluğu, el uzunluğu, ayak uzunluğu, triceps, biceps, subscapula, 
suprailiac, calf skinfold, çap ve çevre ölçümleri test edildi, istatistiksel analiz SPSS 10.0 paket programı kullanı
larak yapıldı. Aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri yaş gruplarına göre belir
lendi. 6-7-8-9-10-11 yaş grubunda elde edilen verilerden deneklerin % yağ, beden kitle indeksi (BKI), somatotip, 
cormique indexleri hesaplandı 

Anahtar Sözcükler: Çocuk, % Yağ, Somatotip, BKI, Cormique lndex 

777e purpose of this study is to determine the motor features of the primary school kids aged between 
6-11. The tora/ participants of the study is 783. The distribution of students according to their age groups is like 
this: 147 students of 6-year old group, 172 students of 7- year old group, 164 students of 8- year old group, 133 
students of 9 -year old group, 124 students of 10- year old group, 43 students of 11- year old male children 
from state elementary schools and from private elementary schools. Subjects were participated in this study 
voluntarily. Healthy male pupils who are students in the government school and private schools have 
contributed to the experiment. The required permission has been taken from the school managers and class 
teachers and in physical education lessons the tests and measurements have been done. Before the 
measurements the information about the experiment has been given to the children and their family 77* 
measurements and tests are as fallovvs; weight, height, sitting height, leg length, hand length, foot lenğh, 
triceps, biceps, subscapula, suprailiac, calf skinfold, diameter, circumference were tested. İn statistics 
analyses, SPSS 10.0 Package programme was used. The mean, Standard deviation, minimum and maximu<R 
values of motor test applied to the subjects as age's groups were obtained. 6-7-8-9-10-11 ages groups subjecs 
data %fat, bodymass index (BMI), somototype, ,cormique index was calculated. 

Keywords: Children, % Fat, Somatotype, BMI, Cormigue lndex 
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VOLEYBOL VE BASKETBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL VE ANTROPOMETRİK 
ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

The Comparison of Some Physical and Anthropometric Characteristics of Volleyball and 
Basketball Players 

Nazmi SARITAŞ, ' Zuhal HAMURCU, Neşe AKPINAR, Bekir ÇOKSEVIM 
Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kayseri 

coksevim § erciyes. edu. tr 

Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Spor Kulübünde voleybol ve basketbol oynayan sporcuların bazı fizik
sel ve antropometrik özelliklerinin ölçülmesi, bu doğrultusunda somatotipleri arasında farklılıkların belirlenmesi 
amacıyla yapıldı. Türkiye üçüncü voleybol liginde (n=12) ve Türkiye deplasmanlı erkek basketbol bölgesel 
liginde oynayan (n=12) toplam 24 sporcu çalışmaya katıldı. Sporcuların yaşları, boy uzunlukları, vücut ağırlık
ları, esneklileri, sağ ve sol el pençe kuvvetleri, durarak uzun atlama gibi özellikleri ölçüldü, ayrıca beden kitle 
indeksleri, vücut yağ yüzdeleri ve somatotip değişkenleri de hesaplandı. Voleybolcuların yaşları 21.9±2.9 yıl, 
boyları 186.8+5.8 cm, vücut ağırlıkları 79.4+11.2 kg, vücut kitle indeksleri 22.7±3.0 kg/boy2, vücut yağ yüzdeleri 
16.5+4.8, esneklikleri 14.2 ± 6.2 cm, sağ el pençe kuvveti 50.8 ± 5.9kg, sol el pençe kuvveti 47.1 ± 4.9kg, 
durarak uzun atlama 237.7±21,2cm olarak tespit edildi. Basketbolcuların yaşları 22.1 ±2.5 yıl, boyları 186.7±8.1 
cm, vücut ağırlıkları 79.2+11.5 kg, vücut kitle indeksleri 22.7±2.8 kg/boy2, vücut yağ yüzdeleri 15.9±5.3, esnek
likleri 13.9 ± 5.6 cm, sağ el pençe kuvveti 49.4 ± 5.1kg, sol el pençe kuvveti 46.0 ± 6.5kg, durarak uzun atlama 
218.2 ± 14.7 cm'dir. Voleybolcuların somatotip özellikleri endomorfi 3.48±1.6puan, mezomorfi 4.6±2.4puan, 
ektomorfi 3.4±1.1puan olarak hesaplandı. Basketbolcuların somatotipleri endomorfi 3.4+1.7puan, mezomorfi 
4.4±2.3puan, ektomorfi 3.4±1.4puan olarak hesaplandı. Bulguların istatistiksel değerlendirilmeleri non-
parametrik test yöntemlerinden, bağımsız grupların karşılaştırılması için Mann-Whitney U testi kullanıldı ve 
anlamlılık düzeyi olarak % 5 alındı, Gönüllü voleybolcu ve basketbolcuların elde edilen bulgularından yaşları, 
°°y uzunlukları, vücut ağırlıkları, vücut kitle indeksleri, vücut yağ yüzdeleri, esneklikleri sağ ve sol el pençe 
kuvvetleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken durarak uzun atlamada voleybolcuların basketbolculara göre 

tistiksel yönden daha iyi oldukları (p<0.05) ve somatotip özellikleri arasında ise istatistiksel yönden anlamlı 
'ark bulunmadı (p>0.05). Sonuç olarak; çalışmanın bulgularına göre voleybolcuların ve basketbolcuların 

fiziksel ve somatotip özelliklerine ve dengeli mezomorf yapıda bir vücut kompozisyonuna sahip oldukları 

Anahtar Sözcükler: Vücut Kompozisyonu, Voleybolda Somatotip, Basketbolda Somatotip 

Phv • Stucly aımed i0 Germine weather any difference exists between somatotypes by measuring 
in th 3nd anthr°P°metric characteristics of Erciyes University Sports Club volleyball and basketball players. 
BaskLh^' volunteers Players from Turkish 3. Volleyball League (n=12) and players from Turkish Male 
h^ lL0Cal Lea3ue (n=12)' were included.lt was taken from ali volunteers this parameters that are ages, 
'neasur' r* weightS: flexibility ri9ht and left hand grabbing power, long jump levels of ali players were 
Vollevbıı and a c ' c ' " ' o n a ' y body mass index, fat percentage and somatotype variables were calculated. 
indexespplayer$ have a9es 2 l 9 ± 2 9 year' hei9ht 186-8±5.8 cm, body weights 79.4+11.2 kg, body mass 
So.8 + en 7±3'°kg/he'3ht2> bodylatratios % 16.5±4.8, flexibilities 14.2+ 6.2cm, right hand grabbingpowers 
22.ü2 r 'left hand grabbing powers 47.1 ± 4.9, long jumps 237.7±21.2cm. Basketball players have ages 
bodyfa, year' he'9h,s W6.8±8.1 cm, body weights 79.2±11.5 kg, body mass indexes 22,7±2,8 kg/heighf, 
grabbj

a ra,los %15.9±5.3, flexibilities 13.9 ± 5.6 cm, right hand grabbing powers 49.4 ± 5.1kg, left hand 
e"öom 9 Powers 4e-0 + 6.6kg, long jumps 218.2 ± 14.7 cm. Somatotypes of volleyball players calculated as 

°rphy 3.48+1.6 score, mezomorphy 4.59±2.4score, ectomorphy 3.41+1.1score. Somatotypes of 

http://included.lt
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basketball players calculated as endomorphy 3.37±1.8score, mezomorphy 4,40±2.3score, ecîomorpty 
3 39±1.4score. Statistical analysis oi the groups were done by Mann-Whitney U test in order to compare 

independent groups and statistical significance ratio was determined as %5. İn this research, there were no 

statistically significant differences were observed among ages, height, body weight, body mass index, body fat 

ratio flexibility, right- left hand grabbing power ot volleyball and basketball players. Volleyball p/a y e r s 

performed better then basketball players in longjump and diff erence between groups are statistically significsy 
(p<0 05) and difference in somatotype comparison between groups is not statistically significant (p>0.05). As s 

result of according to our findings in this study it is possible to conclude that volleyball and basketball players 

have similar physical and somatotype characteristics and balanced mezomorph body types. 

Keyvvords: Body Composition, Somatotype in Volleyball Player, Somatotype in Basketball 
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BASKETBOL HAKEMLERİNDE TANİTA VE DÖRT ELEKTROTLU ÖLÇÜM 
YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

The Comparison of Tanita and four Electrode Methods Measurements on Basketball 
Referee 

Özgür NALBANT, Vedat ÇETİNKAYA, 'Nuray TATLISU, Nihat AYÇEMAN 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

cetinkaya @akdeniz. edu. tr 

AMAÇ: Bu çalışma, Tanita ve dört elektrottu ölçüm yöntemlerini kullanarak, basketbol hakemlerinin be
den kompozisyonlarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Antalya ilinde yaşayan, 2 yıldır basket
bol hakemliği yapan, yaş ortalamaları 23,3+1,5 yıl olan 12 erkek gönüllü basketbol hakemi katılmıştır. 
YÖNTEM:_Araştırmada elde edilen veriler SPSS 10.0 istatistik paket programı kullanılarak yapıldı, istatistik 
yöntemi olarak t testi ve pearson korelasyon testi kullanıldı. Araştırmada, deneklerin boy, ağırlık, % yağ T 
(tanita),% yağ 4 (dört elektrotlu yöntem), yağ kilo (T), yağ kilo (4), su (T), su (4), BKİ (T) (Beden Kitle indeksi) 
, BKİ (4), impedans (T) ve impedans (4) ( ölçümleri yapılmıştır. BULGULAR: Deneklerin % yağ (T) ve % yağ 
(4) değişkenleri (r= -4,869;p<0,001), yağ kilo (T) ve yağ kilo (4) değişkenleri (r=-4,881;p<0,05) ve impedans (T) 
ve impedans (4) değişkenleri (r=3,096;p<0,05) arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. SONUÇ: Bu 
çalışmaya katılan deneklerin % yağ, yağ kilo ve impedans değişkenlerinde anlamlı fark bulunurken, deneklerin 
tüm ölçüm değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar Sözcükler: Beden Kitle indeksi, impedans, Tanita 

PURPOSEJhe aim of this study is to determine body composition on basketball referees by using 
Tanita and four electrodes methods. 12 male basketball referees at the ages of 23, 3±1, 5 on an average 
participated voluntarily. METHODS: The measurement and test of subjects, height, weight, % fat T (tanita), % 
fat 4 (four electrodes method), % fat weight (T), % fat weight (4), water (T), Water (4), BMI (T) (body mass 
index), BMi (4), impedance (T), impedance (4) were tested. Statistical analyses were done 10.0 package 
programs by using t test and pearson correlation. FİNDİNGS: The subjects % fat (T) and % fat (4), variabies (r= 
İ869;p<0,001), between % fat weight (T) and % fat weight (4) (r=-4,881;p<0,05), impedance (T) and 
•mpedance (4) (r=3,096;p<0,05) significant differences was found. While participating of subjects in this 
T M T ^ % fat' % fat weİ9ht and imPedance variabies significant differences was found. RESULTS: At the end 
° e study,while the participants of subjects % fat, fat weight and impedance variabies significant differences 
' °und, there is significant differences between retated ali measurements variabies of subjects. 

Keyvvords: Body Mass lndex, İmpedance, Tanita 



1 4 6 IV. ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGR 
-öl 

B07016 

MİNİK FUTBOLCULARIN ANTROPOMETRİK VE SOMATOTİP ÖZELLİKLERİNİN 
BELİRLENMESİ 

The Determination of Anthropometric and Somatotype Characteristics of Pubertal Soccer 
Players 

Recep KÜRKÇÜ, Fatih HAZAR, 'Reşat KARTAL, Selçuk ÖZDAĞ, Hüseyin ÖZKAN 
Adnan Menderes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aydın 

hazar.f@gmail.com 

AMAÇ: Minik futbolcuların somatotip ve antropometrik özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi-
dır. YÖNTEM: Araştırmaya, düzenli antrenman yapan, 12-14 yas grubu (yas 13.3+1.0 yıl) 20 erkek futbolcu 
gönüllü olarak katildi. Deneklere özgü yas, boy, ağırlık, deri kıvrım ölçümleri (biceps, triceps, sırt, suprailiac, 
abdominal, bacak, baldır), çap ölçümleri (femur bikondüler ve humerus bikondüler), çevre ölçümleri (biceps ve 
baldır) ve vücut yağ yüzdesi ölçümleri alındı. Deneklerin somatotip özellikleri Heat-Carter formülüne göre he
saplanarak değerlendirildi. BULGULAR: Deneklerin; boy uzunluğu 158.80±10.05cm, vücut ağırlığı 
48.21+8.41kg, deri kıvrım ölçümlerinden, biceps 5.72±1.47mm, triceps 10.60±2.82mm, sırt 7.40+1.53mm, 
suprailiac 7.12±1.97mm, abdominal 10.17±3.88mm, bacak 13.57±4.60mm, çap ölçümlerinden femur 
bikondüler 11.03+0.74 cm, humerus bikondüler 7.96±0.59cm, çevre ölçümlerinden biceps, 22.76±3.11cm, 
baldır 32.84±3.33cm, vücut yağ yüzdesi 5.51+1.34%, Endomorfi;4.77±2.03, Mezomorfi;6.94±3.10, 
Ektomorfi;3.49±1.26 olarak belirlendi. SONUÇ: Spor dallarında, sporcuların fiziksel ve antropometrik özellikleri, 
yetenek seçiminde oldukça önemlidir. Çalışma sonuçları, futbolcu seçiminde ve çalışmalarda bir referans nok
tası oluşturabilir. 

Anahtar Sözcükler: Futbol, Antropometri, Somatotip 

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the anthropometric and somatotype 
characteristics of pubertal soccer players. YÖNTEM: Twenty pubertal soccer players (age; 13.3±1.0y) tookpart 
in the study. Skinfolds (biceps, triceps, back, suprailiac, abdominal, leg, thigh), diameters (femur and humerus 
biconduter), circumferences (biceps, thigh) and body fat parameters were measured. Somatotypes were 
calculated and evaluated by Heat-Carter formula. BULGULAR: The measurements were as; heıgnt 
15880±1005cm, weight 48.21±8.41kg, skinfolds; biceps 5.72±1.47mm, triceps 10.60±2.82mm, baa 
7.40±1.53mm, suprailiac 7.12±1.97mm, abdominal 10.17±3.88mm, leg 13.57±4.60mm; diameters; femur 
biconduler 11.03±0.74cm; humerus biconduler 7.96±0.59cm; circumferences, biceps 22.76±3.11cm, W 
32.84±3.33cm and body fat percentage 5.51+1.34%, Endomorph;4.77±2.03, Mezomorph;6.94±J.w 
Ecthomorph;3.49±1.26. CONCLUSIONS: Physical characteristics of soccer players have a significant role 
talent identification. Therefore, the findings of this study may be a referance point tor selecting soccer players-

Anahtar Sözcükler: Futbol, Antropometri, Somatotip. 

ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ 147 

3 16 YAŞ GRUBU KIZ VOLEYBOL VE FUTBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL FİZYOLOJİK 
VE ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Comparison of Some Physical, Physiological and Anthropometric Parameters of 13-16 
Aged Girls Volleyball and Football Players 

Nevin ATALAYGÜZEL, F.ÇOLAKOĞLU, S.KARACAN, 'Elif ÖZ. M.AKYÜZ, E. ARSLANOĞLU 
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

elifoz@gazi.edu.tr 

Bu çalışmada adolesan dönemde voleybol ve futbol oynayan kız sporcuların bazı fiziksel, fizyolojik ve 
antropometrik özelliklerinin karşılaştırılarak branşlar arası farkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla 
antrenman yaşı en az iki yıl olan ve liglerde oynayan 9 voleybol, 11 futbolcu kız sporcu gönüllü olarak katılmış
tır. Araştırmaya katılan deneklerin yaş, boy, vücut ağırlığı, yağ yüzdesi, yağ ağırlığı, yağsız vücut ağırlığı, beden 
kitle indeksi (BKİ) ve somatotip özellikleri belirlenip, dikey sıçrama, anaerobik güç, 30 sn mekik ve sınav testleri, 
sağ ve sol el pençe kuvveti, esneklik, durarak uzun atlama, 30 m sprint, altıgen engel testi ve zig zag testi 
uygulanmıştır. Araştırma verilerine Mann-Whitney U testi uygulanarak branşlar arasındaki farklılıklara bakılmış
tır. Çalışmanın sonucunda, boy ve vücut ağırlığı voleybolcularda anlamlı yüksek bulunmuş, yağ yüzdesi ve yağ 
ağırlığı ise futbolcularda anlamlı düşük bulunmuştur (p<0.05). Mezomorfi değeri futbolcu kızlarda anlamlı 
yüksek çıkmıştır (p<0.05). Ayrıca mekik testi, 30 m sprint testi, altıgen engel testi ve zig zag testi sonuçları da 
futbolcular lehine anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Bu bulgular doğrultusunda futbol maçı süresinin genellikle daha 
uzun olması, daha büyük bir sahada mücadele edilmesi ve maç süresince devamlı hücum ve savunmaya dayalı 
koşu süresinin daha fazla olması gibi nedenlerle futbol antrenmanlarının sürat, çeviklik ve bazı antropometrik 
özellikler yönünden bu yaş grubunda daha olumlu gelişmelere neden olduğu ifade edilebilir. 

Anahtar Sözcükler: Voleybol, Futbol, Adolesan, Antropometri, Somatotip 

The purpose of this study was to determine the differences of sports branches with comparing some of 
Physical, physiological and anthropometric parameters of adolescent girls who plays volleyball and football. By 

»s aim, at least 2 years trained 9 volleyball and 11 football players who plays in leagues participated 
'oiuntarily Age, height, weight, body fat percent, fat weight, lean body vıeight, body mass index (BMI), 
'•omatotype, vertical jump, anaerobic power, sit ups test, press ups test, hand grip strength, flexibility, standing 

'9 jump, 30 m sprint, hexagonal obstacle test and zig zag test of volunteers were measured. Datas were 
"a/yzecf with Mann-Whitney U test. Result of this study showed that height and body weight of volleyball 

toon 3re s'9nificantly h'9h and body fat percent and fat weight of football players are significantly low 
J3<005J. Mesomorphy values of footballers are significantly higher than volleyball players. Also sit ups, 30 m 

jro, hexagonal obstacle test and zig zag test results of football players are positively meaningful from 
nıorer Pİ3yerS (p<0,05)- Accordin9 to tf>ese data it could mention that in consideration of football match takes 
Provid than wlleyba!l' Playin9 m greater field and continuously and speedily making attack and defense 

s more improvements of speed, agility and some anthropometric parameters to football players. 

Keywords: Volleyball, Soccer, Adolescent, Anthropomery, Somatotype 
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SİGARA VE AEROBİK KAPASİTE 

Smoking and Aerobic Capacity 

'Selma CİVAR, Kamil Ö2f f l 

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 
scivar@akdeniz edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin, sigara içen 
ve içmeyeler olarak yapılan gruplandırma sonucu, her iki grupta yer alanların akciğer fonksiyonları ve aerobik 
kapasiteleri karşılaştırmak ve aynı zamanda aerobik performans üzerine sigara içmenin etkisi incelemektir 
Araştırma Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan (22.46±2.27 yıl, boy 
174.03±7.08cm, 71.58±9.74 kg) gönüllü 30 erkek öğrenci üzerinde yapılmıştır. Deneklerin spor yapma düzeyi, 
antrenman yaşları ve sigara alışkanlıklarının olup olmadığı belirlenmiştir. Yapılan ölçümler sonrası verilerin 
değerlendirilmesi aşamasında her iki grubun karşılaştırılması sonucu, gruplar arasında PEF değeri (P<0.05) ve 
maksimal oksijen tüketim değerleri arasında fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P<0.001). Sonuç 
olarak sigara kullanı aerobik performansı ve solunum parametrelerini etkilemektedir. 

Anahtar Sözcükler: Sigara, Egzersiz, Maksimal Oksijen Tüketimi. 

The purpose of this study was compare aerobic capacity and smoking habits ofphysical educatlon and 
sports school students. 30 male students (mean age 22.46+2.27 years, mean height 174.03±7.08 cm and 
mean weight 71.58±9.74 kg), voluntarily participated in this study. Performance /eve/, training years and status 
of smoking habit of participants were determinated. There were significant differences (P<0.05) between two 
groups (smoking and no smoking). The peak expiratory flow (PEF) and maximal oxygen consumption (maxV0ı) 
values of non smoking group were found better than the smoking group(P<0.05). İn CONCLÜSION smoking 
would effects detrimentally on aerobic performance and expiratory parameters. 

Keywords: Smoking, Exercise, Maximal Oxygen Consumption. 

ILUSIARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ 149 

007019 

ANTALYA İLİ BAY-BAYAN BASKETBOL HAKEMLERİNİN FİZİKSEL VE SOMATOTİP 
A ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

The Somatotype and Physical Suitability Parameters of Male and Female Basketball 
Referees in Antalya 

'Özgür NALBANT, Sibel NALBANT, Nihat AYÇEMAN 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

ozgurn @ akdeniz. edu.tr 

AMAÇ: Araştırmanın amacı Antalya ili bay-bayan basketbol hakemlerinin somatotip ve fiziksel 
uygunluk parametrelerinin hakemlik için uygun olup olmadıklarının incelenmesidir. METOD: Hakemlerin ( 35 
hakem) boy, ağırlık, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, beden kütle indeksi (BKİ), kol kas alanı, somatotip, 
% yağ, biakromial, bitrokanter ölçümleri yapılmıştır. Hakemlerin dayanıklılıklarını ölçmek için endurance 
shuttle run testi (ESR) yaptırılmış, süratlerini ölçmek için 5 X 30 mt. sprint testi uygulanmış ve karar verebilme 
süratlerini ölçmek için de ses ve ışık reaksiyon testleri yapılmıştır. Sonuçların istatistiği excel bilgisayar progra
mında yorumlanmıştır. BULGULAR: Araştırmaya katılan erkek hakemlerin yaş ortalaması 26.7 ± 7.5 yıl ve 
bayan hakemlerin 22.8 ± 5.7 yıldır. Erkeklerin boylarının ortalaması 1.79 ± 0.07 mt., bayanların ki 168.1 ± 0.05 
mt. ve ağırlıklarının ortalaması ise erkeklerin 74.6 ± 10.0 kg. bayanlarınki 62.1 ± 5.5 kg. 'dır. Erkeklerin ESR 
ortalaması 74.8 ± 23.5 tur, bayanların 42.2 ± 14.4 turdur. Buna bağlı olarak hasaplanan MaxVÜ2 değerleri 
ortalaması erkeklerin 46.3 ± 0.4 ml.kg.dk., bayanların 36.4 ± 0.4 ml.kg.dk.'dır. Ayrıca 5 X 30 mt sprint testi 
ortalamaları erkeklerin 4.6 ± 0.4 sn., bayanların 5.5 + 0.4 sn.'dir. Erkeklerin endomorf, mezomorf, ektomorf 
değerleri ortalamaları sırasıyla 3.3 + 1.1; 3.3 ± 1.0 ve 2.5 + 1 . 2 ; bayanlarınki ise 4.4 ±1.0; 2.0 ± 1.1 ve 2.5 ± 
1.1'dir. Işığa göre ses reaksiyonları ve bayanların erkeklere göre reaksiyon süreleri daha iyi bulunmuştur. Erkek
lerin ses ve ışık reaksiyon süreleri ortalamaları sırasıyla 197.2 ± 43.7 ms. ve 263.1 ± 46.4 ms. iken, bayanların 
ki 188.9 ± 50.5 ms. ve 239.4 ± 45.0 ms. olarak bulunmuştur. SONUÇ: Hakemlerin vücut yapıları istenilen 
düzeyde bulunmamıştır. Hakemlerin hepsinin somatotip özelliklerinin normalde olması gereken atletik tipin 
dışında olduğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Basketbol, Basketbol Hakemi, Fiziksel Uygunluk 

PURPOSE: The aim of this study is to examine the somatotype and physical suitability parameters of 
ma'e and female basketball referees in Antalya. METHOD: Height, weight, sitting height, fathom length, BMI, 
a™ mtJsc/e area, somatotype, % fat, biacromial, bitrochanter measurements for morphology invention of 35 

fees were measured. İn order to measure the referees endurance, the Endurance Shuttle Run test (ESR) 
onducted, to measure their speed 5X30mt sprint test was carried out and to measure how fast they can 
decisions, the auditory and visual reaction tests were applied. The results were interpreted statistically in 

el computer programme. FINDINGS: The male participants were 26.6 + 7.5 years old and the female ones 
and th ± 5-?years old- The m l e ones were 1-79 ±0.07 mt. height and the females were 1.68 ±0.05 mt. 

ty weighed 74.6 ± 10.0 kg. for males and 62.1 ± 5.5 kg. for females. The ESR mean for males was 74.8 
dala and 42'2 ± ^4'4 tcur ^or *emales- Tiıe average MaxV02 values computed depending on ali these 
rnean

Were 463 ± 0A ml/k9/min and 36.4 ± 0.4 ml/kg/min lor females. Also the average 5X30 mt. speed test 
m e s

 W e r e 4-e ± 0.4 sec for males and 5.5 ± 0.4 sec for females. The average means of endomorphy, 
Î 10. 0rPhy and ectomorphy values were respectively 3.3 ± 1.1; 3.3 ± 1.0 and 2.5+ 1.2 for males and and 4.4 
had short ± '' '•ancl 2'5 ± ' '1 lor females- As fo f^ e auditory reaction according to the light, female participants 
rn$ ar}. p rection periods. The average means of auditory and visual reactions were respectively 197.2 ± 43.7 
stnjCtu

 2 6 3-' ± 46.4 ms for males and 188.9+ 50.5 ms and 239.4 ± 45.0 ms for females. RESULT: The body 
referepSS °f " ^ r e l e r e e s were below ine , d e a ' level- 'f wa$ observed that the somatotypical characteristics of ali 

e e s were out of the ideal athletic type. 
teywords: Physical Fitness 
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FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ GENÇ FUTBOLCULARIN TERCİH EDİLEN VE 
EDİLMEYEN BACAKLARININ ANTROPOMETRİK YAPI ÖZELLİKLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Comparison of Anthropometric Characteristics of the Dominant and Non-Dominant Leg 
in Young Soccer Players in Different Age Groups 

'Ercan GÜR, Alper KARADAĞ, Yüksel SAVUCU 

• Fırat Ünivesitesi, ElazA 

egur23@hotmail.cm 

Bu çalışmada amaç, düzenli futbol antrenmanı yapan farklı yaş grubundaki genç futbolcuların tercih I 

edilen ve edilmeyen bacaklarının antropometrik yapı özelliklerini belirleyerek yaş gruplarındaki farklılıkları ortaya 

koymaktır. Araştırmaya C gençler Futbol kategorisinde (12-14 Yaş) faaliyet gösteren 44 genç futbolcu ile A I 

gençler kategorisinde (16-18 Yaş) faaliyet gösteren 39 genç futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Deneklerin yaş, ' 

boy, kilo gibi fiziksel özellikleri ile birlikte tercih edilen ve edilmeyen bacaklarına ait çap, çevre, yağ ve uzunluk 

ölçümleri yapılmıştır. Verilerin hesaplanmasında SPSS 14,0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Grup içi 

değerlendirmelerde Paired-Samples T testi yapılmıştır. Bu çalışmada güven aralığı P<0,05 ve P<0,01 olarak 

kabul edilmiştir. Genç futbolcuların tercih edilen ve edilemeyen bacaklarının antropometrik yapı özelliklerinin 

karşılaştırılmasında; 12-14 yaş grubundaki genç futbolcuların calf bölgesi yağ değerlerinde (Tercih Bacağı 

6,97±1,93, Tercih Edilmeyen Bacak 7,30±2,17), 16-18 yaş grubundaki genç futbolcuların ise uyluk çevresi 

değerlerinde (Tercih Bacağı 52,84±2,97, Tercih Edilmeyen Bacak 52,48+3,34) anlamlı farklılık tespit edilmiştir 

(P<0,05). 

The purpose of this study was to determine the comparison of anthropometric characteristics ol the 

dominant and non-dominant leg in young soccer players doing training regularly in different age groups. 44 

young soccer players in C category (aged 12-14) and 39 young soccer players in A category (aged 16-18) vvere | 

participated to study in voluntary. To evaluate the physical characteristics as age, height, weight and. 

measurements of the dominant and non-dominant leg as diameter, circumference, fat and length were made. 

SPSS 14,0 pocket program was used to analyze the data's. Paired-Samples T test was applied to evaluate ol 

vvithin the group (P <0, 05 and P <0, 01). İn compare of anthropometric characteristics of the dominant and non-

dominant leg in young soccer players, there were a significant differences between Calf fat parameters of 12-1L-

aged groups (6,97±1,93 in dominant leg, 7,30±2,17 in non-dominant leg) and lower leg parameters of16-1o 

aged groups (52,84+2,97 in dominant leg, 52,48±3,34 in non-dominantleg) (P <0, 05). 

007022 

ELİT BAYAN GÜREŞÇİLERİN FİZİKSEL VE MOTORİK PROFİLLERİNİN 
BELİRLENMESİ 

Determining the Elite Women VVrestler's Physical and Motor Profiles 

'Zeynep YILDIRIM, Semih YILMAZ 

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, istanbul 

yılmaz @marmara. edu. tr 

Bu araştırmada elit bayan güreşçilerin fizikse I ve motorik profil özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
mada Türkiye'de elit düzeyde güreş sporu ile uğrasan bayan sporcuların fiziki ve motorsal özelliklerinin profilleri 
daya konulmuştur, buna bağlı olarak gelecekte bu spora yönlendirilmesi düşünülen çocukların seçiminde ön fikir 

oluşturacak ideal bayan güreşçi ölçülerini tespit ederek, yetenek seçimi ve yönlendirilmesine bilimsel olarak yardımcı 
olunacaktır. Çalışmamızda sporcuların; vücut kompozisyonları, somatotipleri, proporsiyonları ve motor performans 
özellikleri tespit edilmiştir. Bu araştırmaya; Türkiye şampiyonasında derece elde eden milli takim kampında bulunan 
genç ve büyükler kategorisinde yarışan 17 elit bayan güreşçi katılmıştır. Araştırmamız tek aşamalı olarak gerçekleşti
rilmiştir. Ölçümler Aksaray Gençlik Spor il Müdürlüğü Spor kompleksinde milli takımlar faaliyet programında yer alan 
Aksaray Genç-Büyük Bayanlar güreş Milli Takim Hazırlık kampında yapılmıştır. Araştırmanın birinci aşamasında fiziki 
parametrelerinden vücut kompozisyonları, somatotipleri ve proporsiyonları tespit edilmiştir, ikinci aşamada sporcuların 
motor test özellikleri ölçülmüştür. Motor test parametrelerinin ölçümleri sırasıyla; sürat, denge, esneklik, patlayıcı 
kuvvet ve dayanıklılık seklinde yapılmıştır. Vücut kompozisyonunun tayininde saha yöntemleri kullanılmış ve hesapla
malar Durnin VVomersley formülüne göre değerlendirilmiştir. Somatotip tayininde Heat-Carter yöntemi uygulanmış, 
proporsiyonlarının tespitinde kemik uzunlukları, genişlikleri, çevre ölçümleri Antropometrik Standardizasyon Manuel'e 
göre yapılmıştır. Beden ölçümlerinde kemik uzunluk ve genişliklerinde kıvrık uçlu çap ölçer, kayan kaliper, boy scalasi, 
deri altı yağ kalınlıkları ölçümlerinde; Holtain marka deri altı yağ ölçen alet ve çevre ölçümlerinde çelik mezura kulla
nılmıştır. Ayrıca motor parametrelerinin belirlenmesinde eurofit test bataryası kullanılmış, maksimal oksijen kullanımı 
ayininde indirekt metot olan Harvard Basamak Testi, kuvvet ölçümlerinde dinamometreler kullanılmıştır. İstatistiksel 
analizler, bilgisayar ortamında ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler hesaplanmış ve korelas
yonlara bakılmıştır. 

This study aims to find out the elite women wrestler's physical and motor qualities. With that purpose, 
Physical and motor qualities of women sportsvvomen dealing with wrestler in elite style have been determined, as a 
tsultin the future in the selection of children determined for motivating to that sport determination of the ideal vvomen 

[ °f sportsvvomen which provide an advanced idea will provide scientific support for the determination of abilities 
-lination. İn our investigation body sizes, somato structures, proportions and motor performance levels of the 

>women have been determined. 17 elite vvomen sportsvvomen competing in the young and adults group won 
esin Turkey and vvhom have been invited to national team camp have been participated to the present study. Our 

]irect 3S been c a m e c ' out m a $'n9le sta9e- Measurements have been generated in Aksaray Juniors Sport Urban 
"me^\Sp0rt Complex'" Wresf/e Federation national team activityprogram included in Aksaray Juniors-Adult Sport 

n mestle National Team Camp. İn the initial stage of the research body compositions, somatotypes and 
sPortsm°nS accorclin9 '° physical parameters have been determined. İn the second stage motor test properties of the 

i have been calculated. Measurements of motor test parameters were carried out as speed, balance, 

"tethod'/ explos've resısiance and endurance respectively. İn the determination of body compositions field 
de[ e m , ° 0 9 , / was implemented and measurements were evaluated based on Durnin vVomersley formula. İn the 
on fenJf ol s o m a t o type Heat-Carter method was applied, determinations of proportions vvere carried out based 

Size mea

S °f the bones' ,heir widtn ra,es- circumferential measurements Antropometrical Standardization Manuel. 
9auge s.

Suremer>ts vvere generated on the basis of bone lengths and in vvidth measurements curly ended diameter 
5 3 ü 3e\}i P p e r y comPass lengths scale, in subcutaneous oil thickness measurements; Holtain mark subcutaneous oil 

llr>otor

 VICS ancl m the c'rcumlerential measurements steel tape measure vvere used. Moreover, in the determination 
^tySrcjç

rameters eurofit test battery was implemented, in the determination of maximal oxygen use indirect method 
%atior,ı • ^" e s ' ' '" res's,artce measurements dynamometers vvere applied. Statistical analysis, average, Standard 
C°n<'ue(e'rim","T"Jm a n c ' maxımum values vvere measured in computer environment, and correlation analysis was 

mailto:egur23@hotmail.cm
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THE INFLUENCE OF SPORT ACTİVİTİES ON THE RELATION TOVVARDS THE OVVN I 
PERSONALİTY AND THE OVVN BODY 

"Ludmila FIAI n^ j 
Charles University Prague, Czech Repüö% 

fjalova@ftvsxuni.cz 

TARGETS:The focus of this investigation was on social and emotional characteristics of sportive anJ 
inactive sport students in the Czech Republic. The target was to come to the CONCLUSION of differences m 
şelf concept and physical şelf of sportive (n 1631) and non sportive students (n 951). Furthermore the 
differences in behaviour of both groups were investigated. METHODS: For the Identification of both groups a 
statement of regular movement activities in spare time ol students of the three biggest universities in the Czech 
Republic (Prague, Brno, Olomouc) were used. This study started from the results we got with a questionnaire 
"Sport, Health and Body Concepts in Middle and Eastern European Countries" (Mrazek, Fialova, Bychovskaja, 
1995) and from determinations of ideal and real body-types by means of silhouettes (Fallon, Rozin, 1985). 
RESULTS: The results show a significant more positive şelf esteem and a better relation towards the own body 
in the sportive population (higher satisfaction with appearance, fitness and sexual life, more positive stil 
assurance, better ability on relaxation and body control). 50% of the sportive group are identifying their boa) 
concept with the ideal (only 35% vıithin the non sports). They admit in fewer measures in health problem 
(fatigue, head ache, back ache, feeling of weakness, and loss of body control). İn one view their behaviour in 
many relations more intentionally (regularly visits to doctors, following the rules of drinking and nutrition, stayina 
in outdoors), in the other view the higher extrovert behaviour and openness of sportive people are probable 
leading to use drugs in a higher percentage. CONCLUSION: The attitude towards the own personality and om 
body and also common life satisfaction can be influenced by education in family and at school as well througb 
sport. Sporty students often mentioned the sport activities of both parents (in past and presence) and this is 
indicating that active parents are more likely educating active child. 

\V-
..ySLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ T_W_ 

ÜNİVERSİTE TAKIMLARINDA OYNAYAN BASKETBOL, VOLEYBOL, HENTBOL VE 
FUTBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL, BİYOMOTORİK ÖZELLİKLERİNİN VE VÜCUT YAĞ 

YÜZDELERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Research Of Football, Basketball, Handball, Volleyball Players' Physical, Biometric and 
Body Fat Percentage Features Who Played At University Team 

'Halit HARMANCI, Arslan KALKAVAN, M.Barış KARAVEÜOĞLU, Oğuzhan YÜKSEL, 
Aydın ŞENTÜRK, M. Sait ERZEYBEK 

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 
halitharmanci@hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, üniversite takımlarında oynayan basketbol, voleybol, hentbol ve futbolcuların ba
zı fiziksel, biyomotorik özelliklerinin ve vücut yağ yüzdelerinin incelenmesidir. Çalışmaya yaşları 19 ile 24 ara
sında değişen toplam 42 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Ölçümler Dumlupınar Üniversitesi Spor salonunda 
alınmıştır. Denek gruplarının fiziksel ve biyomotorik özelliklerini belirlemek amacıyla yaş.boy, kilo, 30 metre 
sürat, dikey sıçrama, esneklik, sağ ve sol el pençe kuvveti ile vücut yağ yüzdeleri alındı. Araştırmaya katılan 
grupların yağ yüzdelerinin hesaplanmasında Durning VVomersley formülü kullanıldı. Araştırmada verilerin istatis
tiksel analizinde SPSS paket programı kullanıldı, istatistiksel yöntem olarak a=0.05 anlamlılık düzeyinde tek 
yönlü anova testi kullanıldı. Ölçüm sonuçları sporcuların; boy (P<0,05), kilo (P<0,05), ölçüm değerleri arasında 
anlamlı fark olduğunu gösterdi. 30 metre (P>0,05), dikey sıçrama (P>0,05),sağ el pençe (P>0,05), sol el pençe 
(P>0,05), vücut yağ yüzdesi (P>0,05), ve yaş (P>0,05) ölçüm değerleri arasında anlamlı fark olmadığını göster
di. 

Anahtar Sözcükler: Sporcu, Fiziksel ve Biyomotorik Özellikler, Vücut Yağ Yüzdesi 

The purpose of this study was to determine the physical, biometric and body fat percentage 
characteristics of football, basketball, handball, volleyball players' who played at university team. 19-24 years 
old 42 players from 4 team were participated in this research. Measurements were taken at Dumlupınar 
University Germiyan Campus Physical Education and Sports Academy's Sports Salon .in order to examine 
athletes physical, biometric features (age, height, weight, 30 m sprint, vertical jumping, flexibility, right grip 

kenght and left grip strenght) and body fat percentage measurements were taken. Durning Womersley 
'rmu/af/on vıere used to calculate fat percentage on the research group. As a statistical method at the level of 

05 one way anova test were applied. The test result show that there vıere significant differeces between 
Netes age (P<0,05), vıeight (P<0,05). There vıere no significant differences betvıeen 30 m sprint (P>0,05), 
Meal jumping (P>0,05), flexibility (P>0,05), right grip strenght (P>0,05), and left grip strenght (P>0,05), and 

"oty lat percentage (P>0,05) measurements. 

Keyv/ords: Athletes, Physical and Biometric Characteristics, Body Fat Percentage 

mailto:fjalova@ftvsxuni.cz
mailto:halitharmanci@hotmail.com
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ÜNİVERSİTE TAKIMLARINDA OYNAYAN BASKETBOL, VOLEYBOL, HENTBOL Vf! 

FUTBOLCULARIN UZUNLUK, GENİŞLİK VE ÇEVRE ÖLÇÜMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Research of Football, Basketball, Handball, Volleyball Players' Length, VVidth, 
Circumferences, Characteristics Who Played At University Team 

'Oğuzhan YÜKSEL, Arslan KALKAVAN, Pınar DEMİREL, Aydın ŞE/VTÜfflj 
Halit HARMANCI, Harun d 

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Küm 
ohanyuksel@hotmaıl.ci 

Bu çalışmanın amacı, üniversite takımlarında oynayan basketbol, voleybol, hentbol ve futbolcularına 
zı fiziksel ve biyomotorik özelliklerinin incelenmesidir. Çalışmaya yaşları 19 ile 24 arasında değişen toplam* 
sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Ölçümler Dumlupınar Üniversitesi Spor salonunda alınmıştır. Denek gruplaj 
nın fiziksel ve biyomotorik özelliklerini belirlemek amacıyla uzunluk (büst, toplam kol, kulaç, el .toplam 1 
ekstremite), genişlik (omuz, dirsek, el bileği, el, kalça, diz, ayak bileği, ayak), ve çevre ölçümleri (baş, omuz,M 
kalça, pazu kası fleksiyon, pazu kası ekstansiyon, ön kol ekstansiyon, ön kol fleksiyon, uyluk, baldır) e 
Araştırmada verilerin istatistiksel analizinde SPSS paket programı kullanıldı, istatistiksel yöntem olarak a 
anlamlılık düzeyinde tek yönlü anova testi kullanıldı. Ölçüm sonuçları sporcuların; boy (P<0,05), kilo (P<0,0| 
bacak uzunluğu (P<0,05), büst uzunluğu (P<0,05), ayak bileği genişliği (P<0,05), humerus genişliği (P<f 
ölçüm değerleri arasında anlamlı fark olduğunu gösterdi. Kol uzunluğu (P>0,05), uyluk uzunluğu (P>0,05),i 
genişliği (P>0,05), göğüs genişliği (P>0,05), kalça genişliği (P>0,05), omuz genişliği (P>0,05), ayak bileği çal 
(P>0,05), baldır çevre (P>0,05), baş çevre (P>0,05), el bileği çevre (P>0,05), göğüs çevre (P>0,05), kalça çal 
(P>0,05), karın çevre (P>0,05), omuz çevre (P>0,05), pazu ekstansiyon (P>0,05), pazu fleksiyon (P>0,0" 
uyluk çevre (P>0,05) ölçüm değerleri arasında anlamlı fark olmadığını gösterdi. 

Anahtar Sözcükler: Sporcu, Uzunluk, Genişlik, Çevre 

The purpose of this study was to determine the lenght,width,circumlerences characteristics olioom 
basketball, handball, volleyball players' who played at university team. 19-24 years old 42 players from 4 m 
were participated in this research. Measurements were taken at Dumlupınar University Germiyan Cam 
Physical Education and Sports Academy's Sports Salon .in order to examine atim 
lenght,width,circumferences characteristics measurements were taken. As a statistical method at the lem 
a=0.05 one way anova test were applied. The test result show that there were signilicant differeces öefvveenj 
height (P<0,05), vıeight (P<0,05), total lower extremite lenght (P<0,05), büst lenght (P<0,05), pedestal m 
(P<0,05), humerus width (P<0,05). There were no signilicant differeces between total arm lenght (p>0,05),% 
lower extremite lenght (p>0,05), shoulder width (p>0,05), hip vıidth (p>0,05), knee vıidth (p>0,05), chest m 
(p>0,05), heat circumferences (p>0,05J, shoulder circumferences (p>0,05), handwrist circumferences (p?" 
pedestal circumferences (p>0,05), thigh circumferences (p>0,05)„ calf circumferences(p>0,05), l°n 

extansion circumferences (p>0,05), forearm flexion circumferences (p>0,05), hip circumferences (P™ 
abdomen circumferences (p>0,05), chest circumferences (p>0,05). 

Keyvvords: Athletes, Lenght, Vvidth, Circumferences Characteristics 

YASAM BÜTÜNLÜĞÜNDE YAŞLANMA SÜRECİNE VE YAŞAM KALİTESİNE FİZİKSEL 
AKTİVİTE VE EGZERSİZİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

The Studying of the Influences of the Physical Activity and Exercises upon the Process 
of Aging and the Anality of Living in the Living Intigrty 

'İbrahim KURT, Abdullah KARADENİZ, Mustafa Kemal KURT, ismail AYDEMİR, Ömer TÜRK 
Milli Eğitim Bakanlığı, Samsun 

^ İbrahimkurt2000 § hotmail. com 

Bu araştırmanın amacı, fiziksel aktivite ve egzersizin, yasam bütünlüğünde yaslanma sürecine ve ya
sam kalitesine etkilerinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmada literatür incelemesi, görüşme ve gözlem yoluyla 
toplanan niteliksel veriler değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Bulgular: Doğal yasalar, yaşlanmanın kaçınılmaz 
olduğunu söylüyor. Evrende er ya da geç her şey yaşlanır. Yaslanma, değiştiren bir etkendir. Bu değişim insan
da, fiziksel-fizyolojik, psikolojik ve toplumsal yönleriyle ortaya çıkmaktadır. Bu değişimin getirilerini tamamıyla 
olmasa bile belirli ölçülerde azaltabilmek mümkündür. Yaşlanmanın önlenebilmesi amacına yönelik olarak 
yapılan çalışmalar oldukça yaygındır. Ancak, yapılan bu çalışmalar yaşlanmanın ortadan kaldırılabileceğine ve 
insan ömrünün uzatılabileceğine dair kesin bir veri ortaya koyamamıştır. Araştırma sonuçları, gençlik ve olgun
luk döneminin uzatılabileceğini yaşlanmanın geciktirilebileceğini, yaslanma ile gelen olumsuzlukların asgariye 
indirilebileceğini gösteriyor. Bu çalışmalar içinde fiziksel aktivite ve egzersizin yeri büyüktür. Yasam sağlığı 
önlemleri ile birlikte, düzenli ve sistemli olarak uygulanan fiziksel aktivite ve egzersizin, insan organizması 
üzerindeki fiziksel- fizyolojik, psikolojik ve toplumsal yönden önemli katkıları olduğu bilinmektedir. Sonuç: Yapı
lan çalışmalar sonucunda yaşlanmayı önleyerek insan ömrünün uzatılmasına dair kesin bir veri ortaya konula
mamış olsa da, kesin olarak söylenebilecek, fiziksel aktivite ve egzersizin, diğer yasam sağlığı önlemleri ile 
birlikte düzenli olarak uygulanması durumunda, insanin gençlik ve olgunluk dönemini uzatarak yaşlanmayı 
geciktirdiğini, yaslanmayla gelen olumsuzlukları asgariye indirdiğini, dolayısıyla insan yaşamının her evresinde 
yasam kalitesini artırdığını göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Yaşlanma, Fiziksel Aktivite, Egzersiz, Doğal Yasa 

The aim of this investigotion is studying of the influences of physical activity and exercises upon the 
process of aging and the çuality of living in the living intigrity. Method: in the investigation, qualified data which 
is gathered in the way of observation, interview and literatüre survey. Findings: The natural laws say that againg 
s ınevitable. Everything in the üniverse gets older sooner or later. Aging is a factor which changes. This change 
°<xurs in the man with physical, physiological, pschological and social sides. İt is possible to lesson the yields of 

!s change to some extent but not enough. The studies against aging ar e very popular.But these studies cari t 
PWe that we can die aut the aging and we can prolong the life of the man in a certain vıay.The results of the 

ft'ey indicate that we can prolong the period of the youth and maturity, we can delay the aging and we can 
son the negative sides coming with aging minimally. Physical activity and exercises have a great place in 
»e studies. İt is know that regular and systematic physical activity and exercises connected with the 

e ^ s u r e s °f health give important contributions on the human organism, physically - physiologically, 

proi9'Cally and soclallY- Result: After tne results ol the studies, although there is no certain data about 
Wtluh'n9 °*the human by Prevenüng the againg, when you cary aut physical activity and exercise regularly 
Proh °ther healt^ measures' we can oertainly say that physical activity and exercises delay the aging by 

9mg the youth and maturity period of man, decrease the negativenesses coming with aging minimally and 
equently it is known that they increase the life quality in the every stage of the life. 

Keyvvords: Aging, Physical Activity, Exercise, Natural Lavı. 
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MİNİKLER FUTBOL LİGİNDE OYNAYAN SPORCU ÇOCUKLARIN BAZI FİZİKSEL VE 
BİYOMOTOR ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRILMASI 

To Analysis of Children's Some Physical and Biometric Specifications Who Play in the 
Teeny Football League 

•Mihri Barış KARAVELİOĞLU, Arslan KALKAVAN, YağmurAKKOYUNLU, Aydın ŞENTÜRk 
Halit HARMANCI, Oğuzhan YÜKSty 

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 
karaveliogluOI @hotmail.gd 

Bu çalışmada Minikler Futbol Liginde mücadele eden sporcu çocukların bazı fiziksel ve biyomotor özel
liklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 2006-2007 sezonunda Amatör ligde A gençler kategorisinde mücadela 
eden takımlarda oynayan 10-12 yaş arasındaki 129 sporcudan ölçümler alındı. Ölçümler hazırlık maçları öncess 
müsabaka alanında alındı. Sporcuların biyomotorik özeliklerini incelemek amacıyla , yaş, antrenman yaşı, boy 
uzunluğu, vücut ağırlığı, esneklik (uzan-eriş testi), dikey sıçrama, 30 metre sürat koşusu, pençe kuvveti ölçûra-l 
lerinin yanında, uzunluk (büst, kol, uyluk, bacak), çevre (baş, omuz, karın, kalça, uyluk, diz, baldır, ayak bileği, 
pazu extansion, pazu flexsion, önkol, el bileği) ve genişlik (omuz, göğüs, kalça, diz, ayak bileği, el bileği, dirsek! 
ölçümleri alındı. Araştırmada verilerin istatistiksel analizinde SPSS paket programı kullanıldı, istatistiksel yön
tem olarak minik çocukların minimum maksimum değerleri ile aritmetik ortalama ve standart sapmaları değer
lendirildi. Ölçüm sonuçları çocukların; esneklik (uzan-eriş testi), dikey sıçrama, 30 metre sürat koşusu, pençe 
kuvveti ölçümlerinin yanında, uzunluk (büst, kol, uyluk, bacak), çevre (baş, omuz, karın, kalça, uyluk, diz, baldır, 
ayak bileği, pazu extansion, pazu flexsion, önkol, el bileği) ve genişlik (omuz, göğüs, kalça, diz, ayak bileği, el 
bileği, dirsek) arasında farklılıklar olduğunu gösterdi. Sonuç olarak bu çalışmanın Türkiye'deki minik sporculara 
ait esneklik, 30 metre sürat, pençe kuvveti, uzunluk, çevre ve genişlik özelliklerini belireyecek bir norm oluştur
mada katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Futbol, Fiziksel Özellikler, Minik Futbolcular, Motor Gelişim 

The main aim of the study is that to determine children's some physical and biometric specificatim 
that play in the teeny football league. We had taken scales from 129 children, who are between 10-12 yem 
old, challenge in the A - young player categories in the amateur league during the 2006 - 2007 seasons. Thesi 
scales had taken before the preparatory matches in the competition site. in order to evaluate athletes' biomem 
faetures, age, sport age, flexibility, vertical jumping, 30 m sprint, grip strenht measurements and lenght (bm 
totalarm, fathom hand, totla lower extremite), vıidth (shoulder, elbow, handwrist,hand, hip, knee, pedestal, f<xm 
circumferences characteristics (heat, shoulder, waist, hip, biceps muscle flexsion, biceps muscle extansiyoM 
forearm extansiyon, forearm flexsiyon,thigh, calf). Results show that there were meaningful differences betwew 
childerens' age, sport age, flexibility, vertical jumping, 30 m sprint, grip strenht measurements and lenght (M 
total arm, fathom hand, totla lower extremite), vıidth (shoulder, elbow, handwrist,hand, hip, knee, pedestal, fo<m 
circumferences characteristics (heat, shoulder, waist, hip, biceps muscle flexsion, biceps muscle ex'ansM 
forearm extansiyon, forearm flexsiyon,thigh, calf). As a result, it is thought that this study were assistean 
making a norm about hysical and biometric specifications in the Turkeyjunior athletes popülation. 

Keywords: Physical Features, Kid Soccer Player, Motor Development 
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5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YARATICI DRAMA VE MODERN DANS 
ÇALIŞMALARININ SOSYAL GELİŞİME ETKİSİ 

The Effect of the Studies Of Creative Drama and Modern Dance on Children Ages 5-6 

•Betül BAY AZIT, G. BİÇER, S. ÇOLAK, B. BAY AZIT 
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli 

betulbyzt§yahoo.com 

Bu çalışmanın amacı, 5-6 grubu çocuklarda yaratıcı drama ve modern dans çalışmalarının sosyal geli
şime olan etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya, 30 erkek ve 30 kız olmak üzere toplam 60 çocuk katılmıştır. 
Çalışmalar; haftada 3 gün, günde 2 saat olmak üzere toplam 10 hafta devam etmiştir. Çalışmalara katılan 
çocuklara yönelik olarak araştırmacı tarafından hazırlanan 14 soruluk sosyal gelişim anketi, uygulama öncesin
de ve sonrasında çocukların ailelerine uygulanmıştır. Anket, "evet" ve "hayır" seçeneklerinden oluşmaktadır. 
Araştırmada elde edilen veriler, frekans ve yüzde değerleri alınarak tablolar haline getirilmiştir. Etkinlikler sonra
sında elde edilen bazı sonuçlara bakıldığında; 51 (%85,0)'inin çevresindeki insanlara karşı paylaşımcı bir tutum 
sergilediği, 50 (83,3)'sinin toplum içinde duygularını rahatlıkla ifade edebildiği, 56 (%93,3)'sının grup oyunların
da liderlik duygusunu ön plana çıkardığı, 52 (%86,7)'sinin sorumluluk alma ve kurallara uyma davranışlarını 
gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Yaratıcı Drama, Modern Dans, Sosyal Gelişim 

The aim of this study is inspection of the studies of creative drama and modern dance on children ages 
5-6. Totally 60 children; consist of 30 boys and 30 girls participated in this study. The studies continued totally 
10 weeks as 2 hours in a day, 3 days in a week. Social grovrih poll; including 14 questions prepared by 
searcher lor the children who have attended the studies, was apptied to children's families both before and after 
the application. The poll is consisted of 'Yes' and 'No' questions. Datums götten from the search were made as 
tabtes according to frequencies and percentages. The view of some results after the conlusion of activities is 
determined as following: 51(%85) go shares with people in their circumstances, 50(%83.3) can express their 
feelings freely in the society, according to 56(%93.3) leadership in group games is the most important thing and 
52(%86.7) behaved as taking responsibilities and conforming rules. 

Keywords: Creative Drama, Modem Dance, Social Growth 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA BAKIŞ AÇILARI VE KATILIM GÜDÜLERİNİN 
BELİRLENMESİ 

Determine the University Students' Perspective and Motivation of Participation to Sport 

'Rıdvan EKMEKÇİ, Yunus ARSLAN, Y. Aytül DAĞLI EKMEKÇİ 
Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizi; 

rekmekci@pau.e6u.tr 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin spora bakış açılarını ve katılım güdülerini belir- I 
lemekti. YÖNTEM: Araştırmaya, rasgele örnekleme yöntemi ile seçilen; Pamukkale Üniversitesi'nde öğrenim 
gören ve seçmeli beden eğitimi dersi alan 251 erkek ve 158 kız toplam 409 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. 
Araştırmada veriler farklı iki gruba uygulanan, farklı iki ölçek aracılığıyla, toplanmıştır. "Spora ve Rekreasyona 
Bakış Açısı ölçeği" 90 erkek ve 73 kız öğrenciye uygulanırken, "Spora Katılım Güdüsü Ölçeği" 161 erkek ve 65 
kız öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada, "Spora Katılım Güdüsü Ölçeği" (â=0,91) ve "Spora ve Rekreasyona 
Bakış Açısı" (â=0,73) ölçeği, Pamukkale Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerinde I. sınıfta öğrenim gören öğrencile
re, beden eğitimi dersleri öncesinde bizzat araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. BULGULAR: Araştırmaya 
katılan erkek öğrencilerin yaş ort.= 20,1 olarak bulunurken kız öğrencilerin yaş ort,= 19,5 olarak bulunmuştur. 
Bulgulara göre spora katılımda 7,4 ortalama (ss=2,1) ile "başarı ve statü" en önemsiz faktör olarak bulunmuştur. 
Spora katılımda en önemli faktör ise 3,7 ortalama (ss=0,9) ile "beceri gelişimi" olmuştur. Bu faktörlerin cinsiyete 
göre ayrımına baktığımızda ise erkek öğrenciler 7,5 ortalama (ss=2,2), bayanlar 7,3 (ss=2,0) ile başarı ve statü 
kazanmayı spora katılımda en önemsiz faktör olarak belirtmiştir. En önemli faktörde ise erkekler 3,7 ortalama 
(ss=1,0), bayanlar 3,7 ortalama. (ss=0,7) ile beceri gelişimini belirtmişlerdir. Spora bakış açısında ise 1,1 orta
lama (ss=0,3) ile öğrenciler için "spor sağlıklı olmaktır" (%89,6) bakış açısı en önemli olarak hesaplanmıştır. 
"Sporun topluma yaygınlaştırılması önemli değildir" (%12,3) ise öğrenciler tarafından 1,9 ortalama (ss=0,3) ile 
en önemsiz bakış açısı olarak belirtilmiştir. SONUÇ: Bu sonuçlara göre, öğrencilerin spor ve rekreasyona bakış 
açıları ile spora katılım güdüleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Katılımcıların genel spor algısı kendi fiziksel, 
zihinsel ve motorsal becerilerini geliştirmeye yönelik olduğudur. Sonuç olarak; üniversite öğrencilerinin spor ve 
rekreasyon faaliyetlerinin bireyleri sosyalleştirdiği, bireysel gelişime katkı sağladığı ve sporun sadece bir yarış
ma olmadığı bakış açısı ve katılım güdüsü mevcuttur. 

PURPOSE: The purpose of this study was determining the university students' perspective and 
participation motivation to the sport. METHOD: 251 boys, 158 girls total 409 students joined to research 
voluntarily from Pamukkale University. Students picked by random sample method. Research's data were 
colleeted from 2 different groups by using 2 different surveys. "Perspective of sport and recreation" surve_ 
applied to 163 students and "motivation of participation to sport" survey applied to 226 students. The surve. 
applied to the students during the physical education lesson. Participants were lirst grade students in Pamuk 
le University. FINDINGS: Age average was 20.1 tor boys and 19.5 for girls in researeh. "Achievement a 
statue" was the most unimportant factor to participate to sport with mean of 7.4 (sd=2.1). "Ability improvemen^ 
was the most important factor to participate to sport with mean of 3.7 (sd=0.9). When we look for this factors 
gender, "achievement and statue was the most unimportant factor for boys with mean of 7,5 (sd=2,2), for § 
with mean of 7,3 (sd=2,0). "Ability improvement" was the most important factor for boys with mean of 3, 
(sd=1,0) and for girls with mean of 3,7 (sd=0,7). "Sport İs being healthy" was the most İmportant perspective 
sport with mean of 1,1 ($d=0,3)(89,6%). "İt is not important to widespread ot sport to the communi 
perspective was the most unimportant for students (%12,3) with mean of 1,9 (sd=0,3). RESULTS: Signifi 
relation was found between students' perspeetives to sport and motivation of participate to sport. Studef^ 
general sport perception is improvement to their physical, menfa/ and motor-skill. As CONCLUSION, univef-1 

students' perspective and motivation of participate to sport are that sport and recreation socialize the p&s 

Sport and recreation contribute to individual development. Sport and recreation is notjust a competition. 
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ESKİ TÜRKLERDE UYGULANAN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ VE SPOR 

'Mehmet Fahrettin ASLAN. Talha DÜLGERBAKI 
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli 

mf_aslan @hotmail. com 

Bu çalışmanın amacı Eski Türklerin iş ve yaşamla ilgili zorunlulukların dışında kalan zaman dilimi içeri
sinde yapmış oldukları Rekreaktif etkinlikleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Eski Türklerin yaşam şekli, dini 
inanışları, fiziki şartları, kültürel özellikleri, siyasi yapısı vb. değişik konular araştırılmış ve bunların serbest 
zaman etkinliklerine olan etkisi incelenmiştir. Araştırmada konu ile ilgili olarak çeşitli kaynaklardan tarama 
yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda: Eski Türkler iş ve yaşamla ilgili zorunlulukların dışında kalan zaman dilimi 
içerisinde vücut kültürünü geliştirici çeşitli aktiviteler düzenlemekteydi. Bu şeklide hem zorlu doğa şartlarına 
ayak uydurabilmişler, hem de düşmanlarına karşı üstünlük sağlayabilmişlerdir. 

Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, Eski Türkler, spor, kültür. 
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EV HANIMLARIN REKREASYON FAALİYETLERİNE KATILIMLARININ VE 
BEKLENTİLERİNİN TESPİTİ (İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÖRNEĞİ) 

The Admission to Recreation Activities and the Evidence of Expectations for He 
Housevvives (An Anatolian pattern in İstanbul region) 

"Fehmi ÇALIK, Ayşe ÖN AL 
Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sakarya 

fehmicalik@hotmail.com 

Rekreasyon aktivitelerine katılıma her bireyin ihtiyacı olduğu gibi ev hanımlarının da ihtiyacı vardır. Ev 
hanımlığı, evinin içinde her isi yapan ancak dışarıda gelir getirici bir iste çalışmayan kadınları kapsamaktadır. 
Bu çalışmanın amacı: istanbul ili Anadolu yakasında yasayan ev hanımlarının rekreasyon faaliyetlerine katılım
larını beklentilerini ve rekreasyon faaliyetlerine bakış açılarını tespit etmektir. Anadolu yakasının toplam 43 
semtinde oturan ve doğum yerleri itibariyle Anadolu'daki 66 ilde doğan ev hanımlarının rekreasyon faaliyetlerine 
bakış açıları ve beklentilerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla istanbul ili Anadolu yakasında oturan 
1057 ev hanımına likert türünde 27 sorudan oluşan anket uygulaması yapılmıştır. Bu anketlerden çeşitli sebep
lerle 924 anket değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programına aktarılarak fre-
kans(siklik) dağılımlarına bakılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda ev hanımlarının rekreasyon faaliyetlerine 
katılımlarının az olduğu ve bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür. Katilimin az olmasının 
sebepleri ev hanımlarının çevrelerinde bu tür etkinliklerin ve tesislerin yeterli olmayışıdır Çalışmaya katılan ev 
hanımları etkinliklerin artması ve faaliyetlerin daha ucuz olmasının katilimi artıracağını belirtmişlerdir. Ev hanım
ları yerel yönetimlerden serbest zamanlarını olumlu değerlendirebilecekleri tesisler, alanlar, eğitici ve öğretici 
kurslar açılmasını beklemektedirler. 

As everyone needs to take part the recreation activities some housevvives also need these. The 
expression housevvife includes the ones who work largely in their houses but the ones who don't work on an}/ 
jobs out vvhich profits. The aim of this study is to identfy the expectations of the housevvives, live in Anatolian 
region of İstanbul, in respect to recreation activities and their point of wiev. İn this study it is supposed that poınt 
of vviev and expectations of the housevvives , born in 66 anatolian cities, for recreation activities have great 
value. For this reason, an inguary form including 27 questions vvas prepared and these inguiries were applıeo 
1057 housevvives • live in anatolian part of İstanbul. Among these, 924 inquiries have been evaluated because 
of different reasons. The data vvhich have been taken vvere added to SPSS total programme and the frecîue"^ 
balance vvere evaluated. At the end of this study , we see that the participation of the housevvieves to tn 
recreation activities is lovv and they don't have any sufficient knovvledge abaut the matter. The reasons why 
participation is lovv show the unsufficient facilities on these sources and activities for the housevvieves arou-
The housevvieves who take part the study indicate that the increasing activities and the cheap arrangements 
spread the participation. The housevvives vvish for facilities , fields , educational courses from the 
administrations to evaluate their free time. 
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MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN ANLAYIŞ 
VE DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI İLE BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Türkiye Researching Of the Students' Perception and Evaluation Habits of Free Times 
and Their Expectations 

"Kadir PEPE 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Burdur 

k_pepe@yahoo.com 

Araştırmada öğrencilerin serbest zaman anlayış ve değerlendirme alışkanlıkları ile beklentilerinin orta
ya konması amaçlanmıştır. Amaca uygun bir anket geliştirilmiştir. Anketin anlaşılabilirliği, kapsam geçerliliği ve 
güvenirliliği, test edildikten sonra tesadüfü örneklem yöntemi ile 230 öğrenciye uygulanmıştır. Hatasız olarak 
doldurulmuş olan 112 erkek ve 105 kız olmak üzere toplam 217 öğrencinin anketi değerlendirilmeye alınmıştır. 
Elde edilen verilere istatistik işlem olarak her soru için çapraz tablo işlemi yapılarak frekans ve yüzde dağilimi 
elde edilmiştir, işlem sonucunda cevap gözeneklerinin yüzde (%) dağılımları incelenerek değişkenler arasında 
iliksi olup olmadığına bakılmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin serbest zamanı yapmak zorunda olduğu isten sonra 
arta kalan, kişinin istediği an özgürce kullanabileceği zaman olarak görüp anladıklarını, serbest zaman etkinlik
lerini arkadaşlarla birlikte oynama ve tanışma, sıkıntıdan kurtulma, mutluluk aracı olarak gördüklerini; eğitici, 
bilgi-kültürü arttırıcı, sağlıkları açısından yararlı bulduklarını, genel olarak serbest zamanlarında sinema ve 
tiyatroya gitme.kitap ve gazete okuma.müzik dinleme,çarsı,pazar,park gezilerine çıkma, arkadaş ziyaretine 
gitme ,TV ,vcd izleme, bilgisayarda çeşitli sitelerde araştırma yapma.kantinde sohbet etme alışkanlıklarının 
olduğunu, beklenti olarak da sosyal ve kültürel faaliyetlerin arttırılmasını istediklerini söyleyebiliriz. 

Anahtar Sözcükler: Serbest Zaman, Öğrenci, Anlayış ve Alışkanlık, Beklenti 

At this study, it is aimed to determine students' free time perception and evaluation habits and their 
expectations. A public survey has been prepared according to purpose. After the testing of the survey's 
understandability, validity of content and reliability, it has been applied on 230 students vvith random 
examplifying method. Public surveys vvhich have been filled by 112 males and 105 females.totally by 217 
oeople v/ithout mistake , have been evaluated. As a statistical process, for every question, frequency and 

-entage distribution has been obtained by preparing cross table transaction. At the end of the process, by 
-termining the percentage distribution, it has been searched vvhether there are differences betvveen variables. 
s a result of the study, we can say that students understands free time as the time after duties and the time 

they use independently, they accept free time activities as play and meet vvith friends, as a way for 
"ness and they find them educational, instructurer and helpful for their health. They generally ilke going to 
'a and theatre, reading book and nevvspaper, listening to music, visitting bazaar and park, visiting friends, 

inen '"^ t V °r vccl' su^n9 a ' t n e vvebsites on the net in their free times and as an expectation they vvant the 
ease of social and cultural activities 

Keyvvords: Free Time, Student, Perception And Habits, Expectations 
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HARCANABİLİR GELİRİN ARTMASININ SPORTİF REKREASYONA KATILIMA OLAN 
KATKISININ ARAŞTIRILMASI -İSTANBUL ÖRNEĞİ 

Define the Effects of Increments in Incomes Effects the Contribution and Attandance of 
Recreational Sport Activities (Sample of İstanbul) 

'Kenan KILIÇ, Çetin ÖZDİLEK, Arslan KALKAVAN, Mehmet DEMİRE 
Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 

kenangb06@hotmail. c o m 

Günümüz toplumlarında çalışma saatlerindeki artış nedeniyle insanlar, yeteri kadar bos zaman bula
mamaktadır. Ancak insanlar sağlıklı, heyecanlı, huzur verici ve monotonluktan sıyrılmış bir hayat tarzını benim
semek için çalışma saatlerinin dışında kalan bos zamanlarını Rekreatif etkinliklerle çeşitlendirilmelidirler. Bu 
çerçeve içinde, bos zaman etkinlikleri içinde en çok tercih edilen model ise spor olgusu olarak karsımıza çık
maktadır. Sporun ilk medeniyetlerden bu yana bireyleri ve toplumları birleştirici; sağlık , mutluluk.zindeiik ve 
huzur verici ; insanlara güven duygusu kazandıran özellikleri itibari ile bos zaman etkinliği olarak kullanılması 
kaçınılmazdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken baksa bir husus vardır, insanların çalışma saatleri dışında 
kalan bos zaman süreleri arttıkça bu süreleri o.-jmlu kullanma zorunluluğu da doğmaktadır. Eğer çalışma dişi 
zamanlar yeterince verimli geçirilemezse çeşitli eğlendinlen el etkinliklerle zenginleştirilemezse bos zamanın 
çok olmasının da önemi kaybolmaktadır. Bu çalışmamızda içerisinde bunca özellikleri barındıran sporun, sosyo
ekonomik hayat üzerindeki etkilerinin, insanların spora olan eğilimlerinin ya da neden uzak durduklarının neden
lerinin araştırılması amaçlanmıştır. Ulaşılmak istenen hedefte ise, haklimizin spora yönlendirilmesi ve spor 
teşkilatımızın yeniden yapılandırılmasına iliksin öneriler ortaya konmaktadır. Anket çalışmamız istanbul' un 
çeşitli bölgelerinde yasayan ve farklı meslek gruplarına sahip insanlar üzerinde yapılmıştır Araştırmanın birinci 
bölümünde eğlendinlen ve bos zaman kavramları , ikinci bölümünde sporun tanımı, tarihi gelişimi ve sportif 
istatistikler ve üçüncü bölümde anketle ilgili bilgiler yer alır. Araştırmanın çalışma evrenini istanbul il merkezi ve 
ilçelerinde yasayan insanlar, örneklemini ise 463 bayan,604 erkek olmak üzere toplam 1067 kişi oluşturmuştur, 
istanbul haklinin rekreasyon el etkinlik alanlarından Beden Eğitimi ve Spor faaliyetlerine katilimi destekleyen 
sosyo-ekonomik faktörlerden harcanabilir gelirin artmasının etkisinin araştırılması ve değerlendirilmesini belir
lemeye yönelik Likert tipi 26 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin yüzde ve 
frekans dağılımları çıkarılmış, bazı sorular için Ki-kare çözümlenmesinin istatistiki anlamda kabulü için p > 0.05 
anlamlılık düzeyi belirlenmiş, verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 
11.5 istatistik programı kullanılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Boş Zaman, Boş Zaman Faaliyetleri 
Today's societies, people cannot find enough spare time because of the increment of the workıng 

hours. But people may or should colour their spare times by recreative activities in order to have healtny, 
exciting, peaceful and nonmonotonous life. İn this circumtences, sports is the most preferable model to fiil il 
spare times. From the begining of the ancient time, sports is the combining material of the societies and race 
as giving peace, health and confidence of oneself.. İn this project, İt was aimed to search of why people a 
away from sports or close to sports in spite of ali positive effects of it. The target is to set recommendations 
reconstruction of the sports organisation and orientation of the people tor sports activities. Our survey P'°l 
has been done lor the people who //Ve in diflerent regions and have different jobs. İn the first part o' 
research; recreation and spare time concepts, in the second part; description of sports, history of SP0^ 
statistics, in the third part; survey and its results have been presented. Model group of this research is 's t a" / 
city centre and urban people of it who live in towns. Sample group contains 462 females and 608 maies, 
1067 people. Likert type, 26 question survey has been applied to İstanbul people to define the effects ot ^ 
Increments in socio-economical factors and ıncrements in Incomes effects the contribution and attendanc 
sport activities. At the end of the survey, percentage and frequency distribution have been shown. İn s° . 
questions, lor statistical acceptance of Ki-Square analyze, p>0.05 significance has been defined. To evâM' 
the results, SPSS 11.5 statistical computer program has been used. 
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PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR MERKEZİ KULLANICILARININ PROFİLİNİ 

BELİRLEME ÇALIŞMASI 

The Study of Determining Pamukkale University Sport Centre Members' Profile 

Kamil ORHAN, S. Pınar GÜREL, A. Gökçe ERTURAN, 'Hüseyin GÖKÇE 
Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli 

hgokce@pau.edu.tr 

Çalışmanın amacı; Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezi kullanıcıların profilinin oluşturulması ve kulla
nıcıların sosyo-ekonomik düzeyleri ve demografik özelliklerinin kullanma sıklıkları üzerindeki etkilerinin araştı
rılmasıdır. Belirlenen bu profil ile Denizli kentinin sosyo ekonomik yapısı arasında bağlantı kurulmaya çalışıla
caktır. Pamukkale Üniversitesinde Spor Merkezi'nin kullanıcı profillerinin belirlenmesinin Merkezin kullanıcı 
odaklı geliştirilmesi ve isletilmesi için temel oluşturacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın bir yan çıktısı olarak 
daha sonra açılacak benzeri kompleksler için ulusal kümülatif bilgi birikimine katkı sağlamak hedeflenmektedir. 
Çalışma yapılan spor merkezi, 2007 yılında hizmete açılmıştır. Çalışmada kullanıcıların gerekli bilgilerinin 
sağlanması için 223 kullanıcıya demografik ve sosyo-ekonomik düzeyi belirleyici bir anket uygulanmıştır. Verile
rinin analizinde SPSS 11.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışmanın ampirik bulgularından en "önemlilerinden 
birisi; havuz ve fitness aktivitelerinin kullanım sıklığının medeni hal, gelir, yaş, eğitim ve cinsiyet gibi demografik 
değişkenler açısından anlamlı bir iliksi içerisinde olmamasıdır. Buna karşılık merkezden en az bir kez faydalan
manın gelir düzeyi, medeni hal, internet kullanımı grupları ile anlamlı biçimde farklılaştığı; eğitim, yabancı dil 
bilme, cinsiyet ve adres değişkenleri açısından bir iliksiye rastlanmadığı anlaşılmıştır. Yaş ve meslek değişken
leri açısından bakıldığında 0,05 anlamlılık düzeyinin hemen üstünde bir değer (p=0,054) elde edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Spor Merkezi, Serbest Zaman, Sosyo Ekonomik Düzey, Kullanıcı Profili. 

7he a/m of this study is to constitute the profile of Pamukkale University Sport Centre members and to 
search the effect of members' socio-economic levels and demographic characteristics on usage frequency. By 
this way, it will tried to find a relation with this determined profile and socio-economic structure of the city of 

]enizli. İt is thought that determining the Pamukkale University Sport Centre member profile will form a base tor 
'eloping and managing the Centre as customer focused. As a side output of this study it is aimed to 

•ontribute to national cumulative dala base tor similar facilities to be established aftemards. The Sport Center 
s'udy based on is opened in 2007. İn the study demographic and socio-economic level determinative 

™'°nnaires were applied to 223 members to provide the Information about them. SPSS 11.0 program was 

0f
 the anatyses of the daîa. One of the most important empirical findings of the study is; using frequency 

suchtmm'n9 P°Cİ and f'tneSS ParticiPation frequency are not significantly related with demographic variables 
the c ^ t m a r i t a l S>atUS'income' a9e° educaüon or gender. On the other hand it has been seen that utilizing from 
"o shr 3t teaSt °ne time s'9nificantly varies with income level- nnarital status, internet usage groups but have 
variabı °antly relation with e ö uca//on, known foreign language, gender and adress variables. When the 
been a ^ ^ and °ccuPation are considered, a value just över the 0.05 significance level (p~0.054) has 

Keywords: Sport Centre, Leisure Time, Socio Economic Level, Member Profile 
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SPORU BİR YAŞAM BİÇİMİ OLARAK SEÇEN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 
YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN KULLANIMI TERCİHLERİ (AKDENİZ 

ÜNİVERSİTESİ) 

Leisure Time Used of Physical Education and Sports Students Whose Life Style is Sport 

(»Gökhan HADİ, *®Günev CETİNKAYA, VFaik KÜÇÜKTOPUZLU 
(»Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya, «Akdeniz Üniversitesi Beden Eğtimi ve Spor 

Yüksekokulu, Antalya, <3> Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
gcetinkaya @'akdeniz.edu.tr 

Serbest zaman ve bunun kullanımı, yasanımızda giderek artan bir şekilde önem kazanmaktadır. Za
man kullanımı üzerine yapılan tüm çalışmalar ekonomik şartlar ve teknoloji kullanımı yeni gelişmişlik düzeyi ile 
boş zaman kullanımı arasında önemli ilişkiler olduğunu oraya koymuştur. Bu bildin, son donemde Türkiye 
istatistik Kurumunun tüm Türkiye'de uyguladığı zaman kullanımı anketine benzer bir yöntemle sporu yaşam 
biçimi olarak seçen Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Konya Selçuk Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerine uygulanarak, aralarındaki benzerlikleri irdelemeyi ve ülke 
genelindeki zaman kullanımı sonuçlarına olan farkları ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Zaman Kullanımı, Serbest Zaman, Beden Eğitimi ve Spor 

Leisure time and use ot leisure time are become important in our life. Many study about use of leisure 
time is determined important relation between economic condition technological progress and leisure time. The 
first aim of this study is to determine the comparison in leisure time usage between Akdeniz University School ot 
Physical Education And Sport student and Konya Selçuk University School of Physical Education And bport 

• student The second aim of the study is to determine the differences in leisure time usage between the students 
and ali över the country. For the analyse of this condition the researchers prepared a questıonnaıre ıs simim m 
guestionnaire which is prapared to Turkish Statistical Institute in 2006. 

Keyv/ords: Leisure time usage, Leisure Time, Physical Education And Sport 
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18-40 YAŞ KENT YOKSULU KADINLARIN REKREASYON ALIŞKANLIKLARI 
(İSTANBUL- PENDİK AHMET YESEVİ MAHALLESİ ÖRNEĞİ) 

Recreational Habits of Women, Aged betvveen 18-40, Who Are Living in Poverty and 
Exclusion (lstanbul-Example of Pendik Ahmet Yesevi Disrtict) 

'Evrim ÖZTIRAK. Zekiye BAŞARAN, Bahar ÖZGÜR 
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli 

evyi [evyi @mynet. com] 

Bu çalışmanın amacı, kent yoksulu kadınların yaşam koşulları, ekonomik durumları, çalışma biçimleri
nin incelenmesi ve rekreasyon etkinliklerinde bulunulabilme olanakları ile rekreasyon alışkanlıklarının araştırıl
masıdır. Araştırma Evrenini; istanbul - Pendik Ahmet Yesevi Mahallesinde ikamet eden, 18-40 yaş arası 1622 
kadın oluşturmakta olup, araştırma örneklemini tesadüfi yöntemle seçilmiş 450 kişi oluşturmuştur, Bilgi toplama 
aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anketlerin geçerliliği ve güvenilirliliği Alpha Testi uygulanarak yapılmış 
ve %92.22'i güvenilirlik elde edilmiştir. Elde edilen veriler Windows ortamında SPSS paket programı kullanılarak 
n, % olarak tablolaştırılmıştır. Tablolar arası ilişki Tek Örneklem Ki - Kare Testi ve Ki - Kare Bağımsızlık Testi 
işlemleri uygulanarak bulunmuştur. Araştırmada, frekans, yüzde ve p<0,05 anlamlılık düzeyinde Pearson Kore
lâsyon tekniği kullanılmıştır. Sonuçta; kent yoksulu kadınların; işsizlik, ekonomik yetersizlikler ve olaylar gibi 
faktörlerle, kırdan kentlere göç ettikleri, okuma-yazma oranlarının düşük olduğu, kentin olanaklarından yararla
namadıkları (eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, sosyal, kültürel), düşük ücret karşılığında, iş güvencesi olmadan 
çalıştıkları ve oturdukları mahallede herhangi bir tesisin ve yeşil alanların olmadığı belirlenmiştir. Çoğunun 
serbest zaman etkinliklerinde bulunmadığı, bunun sebebi olarak ta maddi olanaksızlıklar, çevrede böyle ortamın 
bulunmaması ve bu konu hakkında bilgilerinin olmadığıdır. Olanaklar yeterli olması halinde, serbest zaman 
etkinliklerine katılabileceği belirtilmiş ve serbest zaman etkinliği olarak televizyon izlediği ve el işi yaptıkları 
görülmüştür. Kent Yoksulu kadınların rekreasyon etkinliklerine ihtiyacı olduğu, bunun da kamu hizmeti olarak 
kadınlara ücretsiz, ulaşılabilir bir hizmet olarak verilmesi gerekliliği sonucu bulunmuştur. 

The goal of this research is to find out the life and financial conditions of city women who suffer from 
poverty and exclusion, besides to search about the opportunities to participate in the recreational activities and 
™ the recreational habits and v/orking conditions of poor city women . The case study area includes 1622 
'°men, aged betv/een 18-40, who reşide in Ahmet Yesevi district. The samples used in this research consist of 
50 women who were chosen randomly. Survey technique was used in order to get the information. The 

Mablity and the validity of the surveys vıas checked by using the Alpha Test and in the end %92.22 reliablity 
's a°hieved. The data which was found was categorized by using the SPSS sofhvare under vVındov/s 

m?® ^Y$tem- The relation between the tables was found by using the test "One sample Kİ- square test 
tem TdSt °'sauare t^dependence". in the research, the test "Pearson Correlation Technique" was used in 
e ,s ot !requency, proportions, and p<0,05 meaningfullness test. İn the end, women who suffer poverty and 
?ua//f,0n- W6re Seen aS the ones who had t0 m'9rate oecause of tne unemployment, lack of sufficient 
ciJf'

Ca!ions sucn as economic inadequacy. Their literacy tevel is so low. They cannot utilize from any of the 
v»ork f e S (education' health, acomodation, transportation, social and cultural life activities), and they have to 
*on)e°Ut vocational guaranty just for a very low salary. İn the research, in the neighbourhood in which 
sports reS,Cte' n° or9anaz'on suctl as the municipality, charities or institutes have a social, recreational or 
tteterr^

entres' Besides il was founcl ,nat tr)ey lack the facilities such as the parks, green areas. The belovıs are 
"'e/r J , n e c ' accordin9 to the results of the study conducted: Women need to participate in the social activities in 
recrea/6 ttm6' Women need t0 be informe^ a°out the procedures in order to be more knowledge at using the 
recrea/0 a n' ac,ivi,ies presented. Women in the city who suffer from poverty and exclusion need to have 
serv;Ce'°

na' a c , ' v ' t i e s > an(i this should be given them free of charge and accessible as a result of pub'.ic 

http://'akdeniz.edu.tr
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Spor Yönetimi 

Sports Management 

D07001 

THE DEVELOPMENT OF THE TEAM COHESİON AS THE EFFECT OF THE OUTDOOR 
TEAM BUİLDİNG ACTİVİTİES 

W Sorina CERNAIANU, <2> Bernard MASSlEft 
i'>Faculty ol Physicai Education and Sports, University ol Craiova, Romania. ® Sport Sciences Faculty, m^ 

Sophia Antipoiis University, France 
s_cemaianu@yaho<xcom 

This study investigates the influence ol the team spirit and cohesion on the performances of an 
employees group participating in a sports adventure stage in Romania. An investigation by questionnaire 
demonstrates that the group, before the participation in the outdoor activities, is in a phase ol conflict, according 
to the model of Tuckman. The team members put the first their personal interest to the prejudice ol the 
collective work. So that, some outdoor activities with different and Interactive situations are suggested by an 
organization to this team, with the OBJECTIVEs to developing their cohesion and to optimize their performance. 
Another questionnaire was applied after the outdoor activities. The group members felt more cohesive, more 
productive and their capacity to work eflectively together is increased. 

Keywords: Cohesion, Conflict, Team, Outdoor, Sport, Tuckman. 
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ÜLKELERİN SPOR YÖNETİM SİSTEMLERİ: AVUSTRALYA SPOR YÖNETİMİ ÖRNEĞİ 

Sports Management Systems of Countries: Model of Australia Sports Management 

'Rıdvan EKMEKÇİ 
Pamukkale Üniversitesi, Spor Bitimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli 

rekmekci§pau.edu.tr 

Bu araştırmada amaç, bazı gelişmiş ülkelerin spor yönetim şekillerinin incelenerek, ulusal spor yönetim 
eklinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için örnek bir model fikri yaratmaktı. Yöntem olarak nitel araştırma teknik

erinden tarama modeli ve gözlem tekniği kullanılmıştır. Araştırmacı Avustralya'da kaldığı 1999 ve 2000 yılların
da New South Wales (NSW) eyaletinin spor yönetim şekillerini incelemiş, gözlemlerde bulunmuş ve NSW 
eyaletinin başkenti Sydney'de mevcut yapının içinde eğitmen, hakem ve denetleyici olarak görev almıştır. 
Avustralya devletinin spor yönetim şemaları ve şekilleri internet üzerinden tarama yapılarak verilere ulaşılmıştır. 
Yapılan içerik analizleri sonucu Avustralya spor yönetim sistemi aşağıdaki gibidir. Avustralya Spor Komisyonu 
(ASC) ASC öncelikle ulusal spor yönetim ve tavsiye verici bir kurum niteliğinde olan çok geniş olan spor yapısı
nın köşe taşlarından biridir. Avustralya, Avustralyalıları fiziksel aktivite ve spora yönlendiren entegre (bütünleş
miş) bir spor sistemine sahiptir. Bu entegre sistemin ortasında Avustralya spor komisyonu (ASC) bulunmaktadır. 
ASC, federal devlet adına Avustralya'daki sporu yönetir ve parasal kaynak sağlar, elit sporun gelişmesine ve 
halkın spora katılımının artmasından sorumludur. Avustralya Spor Enstitüsü (AIS) AIS, özellikle Olimpiyat 
oyunları ve Dünya şampiyonalarında^ başarıya odaklanmakla beraber, ulusal düzeyde elit sporun gelişiminden 
sorumludur. Elit sporu geliştirme amacı doğrultusunda sportif başarı için, spor bilimini, sağlık hizmetlerini ve 
spor yönetimi aktivitelerini bütünleştirir. Teknik gereksinimler ve sporcu sağlığı için gerekli maddi desteği sağlar. 
Spor Performans ve Gelişimi Spor Performans ve Gelişimi bölümü, Ulusal Spor Organizasyonlarına ve onun 
ilişkili olduğu organizasyon ve kulüplere islerini etkili ve verimli bir şekilde yürütmeleri için tam bir danışmanlık ve 
destek hizmetleri vermektedir. Is Çalışmaları Bölümü Is çalışmaları bölümü ASC'nin kompleks islerini bir araya 
getirme ortaklığı ile sorumludur. Spor için genel hizmetleri sağlamak, ulusal spor bilgi ağını genişletmek, 

İC'nin ticari çalışmalarının gelişimi, halkla ilişkiler ve pazarlama yönetimi isini yürütür. 

Anahtar Sözcükler: Spor Yönetimi, Yönetim, Spor Komisyonu, Yönetim Yapısı, Spor Yönetim Sistemi 

Purpose of this research was to create a sample model idea lor develop and improve national sport 
gement system by investigating some ol the developed countries sport management systems. ûualitalive 
•h method and content analysis and observation technique was used lor data collect. Researcher 

'^stıgated and observed the New South Wales (NSW) State sport management system in 1999 and 2000. 
ssearcher worked in North Sydney Basketball Association and Manly Basketball Association as an 

• releree and supervisor. Internet web sites were researched to reach Australian sport management 
^mlTt schemas- Australian Sports Commission (ASC) ASC is Australia's primary national sports 

• fttıon and advisory agency, and the cornerstone of a wide-ranging sports system. Australia has an 
"MheT naİiona! sporis system that offers improved participation in quality sports activities by ali Australians 

do ftiflthose wr)0 are talentedand motivated to reach their potential excellence in sports performance. ASC 
Gofemm V administering and funding innovative national sporting programs on behalf of the Australian 
Sp°rt(AIS)'/^ providin3 ieadership, co-ordination and support lor the sport sector. Australian Institute of 
kralla Australian Institute of Sport leads the development ol elite sport and is widely acknowledged in 
bineni T/ internationally as a world best practice model lor elite athlete development. The AIS is a pre-
Performan S P° r t S trainin9 institution in Australia with world class facilities and support services. Sport 
s^isory fi and DeveloPment The Sport Performance and Development group provides a full range of 
*W clubs f

 suPPort services to assist national sporting organizations (NSOs) and their alfiliated organizations 
°Perati0n

 conduct !neir business in an effective, efficient and inclusive way. Business Operations Business 
s Department is responsible lor the corporate services lor the Australian Sports Commission. 

âriano eYWords: Sport Management, Management, Sport Commission, Management Structure, Sport 
9ger"ent Svst^m 
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ÖĞRENCİLERİ STRESE İTEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (BALIKESİR 
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 

Evaluation of the Factors Causing Students to Experience Stress (The Case Study 0f 
Balıkesir University) 

'Süleyman Murat YILDIZ. Nazlı TANGÜL, ibrahim KAÇIM 
Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ba//Uı 

suleymanmuratyildiz §hotmail. com; smyildiz @gma/'< «d 

Öğrencileri strese iten faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu araştırmaya, Balıkesir Ünivet-
sitesi Beden Eğitimi ve Spor YüKsekokulu son sınıf öğrencileri (n=103) gönüllü olarak katılmıştır. Tarama modeJ 
line göre yürütülen bu araştırmada 9 maddelik Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Öğrencilerden kendilerini strese 
iten faktörlere karşı "stres derecesi"ni ortaya koyması ve buna yönelik "mevcut durum derecesi"ni belirtmesi 
istenmiştir. Stres derecesi ("Beni Hiç Strese Sokmaz", "Beni Nadiren Strese Sokar", "Beni Sıklıkla Strese 
Sokar", "Beni Her Zaman Strese Sokar" gösterecek şekilde) ile mevcut durum derecesi ("Hiç Yok", "Nadiren 
Var", "Sıklıkla Var", 'Tamamen Var" gösterecek şekilde) dörtlü derecelendirme ölçeği üzerinde yapılmıştır. 
Öğrencilerin cevaplarından elde edilen verilerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. 
Elde edilen bulgular sonucunda; maddi yetersizlikler, aile özlemi, barınma sorunu, sağlık sorunu, okula uyum 
sorunu, okula ulaşım güçlükleri, öğrenciler arası 'sevgi, saygı, etik, işbirliği, vb.' gibi davranış eksikliği faktörleri 
öğrencilerde hemen hemen stres yaratmazken, okulun fiziksel (bina, tesisler, laboratuarlar) ve donanım (araç-
gereç, kütüphane, internet vb.) eksikliği ile okul sonrası mesleki hayattaki istihdam sınırlılığının öğrencileri büyük 
ölçüde strese soktuğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Üniversite, Öğrenci, Stres. 

The senior students (n=103) of the School of Physical Education and Sports at Balıkesir University 
participated in this study on voluntary basis that aims to evaluate the factors causing students to experien« 
sfress. A Lickert-type scale consisting of 9 items was used in this study that was carried out in line with flj 
scanning model. The students are asked to indicate their "/eve/ of stress" against the factors causing themm 
experience stress and "current state" with regards to these factors. The students marked their selection ont 
four-point scale tor the level of stress (İt does not cause me to experience stress", "İt sometimes causes me» 
experience stress", "İt usually causes me to experience stress", İt alvıays causes me to experience stress) ş^ 
fhey showed the current state through these statements ("I do not have anf, "I rarely have", "I usually have j 
alv/ays have"). Arithmetic means and Standard deviations of the data obtained from the responses d n 
students were calculated. According to the findings, it can be claimed that financial problems, longing İd 
family, accommodation-related problems, health problems, problems related to school adaptation, p«**j 
related to commuting to the school and behavioral problems such as lack of love, respect, ethical be',a.,^ 
among students hardly cause the students to experience stress. On the other hand, lack of school faflin 
(e.g, buildings, laboratories) and eguipment (e.g., materials, library, internet) and concems related to W 
job after the school were found to be factors causing great stress among the students. 

Keywords: University, Student, Stress. 

"* 
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TÜRKİYE'DE STADYUMA GİTMEYEN TARAFTAR HANGİ DURUM VE ŞARTLARDA 
STADYUMA GİDER? 

İn Which Conditions and Circumstances Come Football Fans Who Don't to the 
Stadiums in Turkey? 

^Tuğbay İNAN, <2> DilekBOSTAN BUDAK 
^Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, <2>Çukurova Üniversitesi, Adana 

tugbay@cu.edu.tr 

AMAÇ; Günümüz Türkiye'sinde futbol sporu adından ve içeriğinden en çok söz edilen spor dalı olması
na ve taraftar sayısının milyonlarca kişiye ulaşmasına karşın, çeşitli nedenlerden dolayı futbol taraftarlarının 
stadyumlara giderek maç izlemediği veya giden taraftar sayısında da azalmaların olduğu rahatlıkla gözlenmek
tedir. Uluslar arası literatür incelendiğinde; özellikle ingiltere Premier League üzerinde yapılan araştırmalarda 
çeşitli durum ve şartlarda meydana gelen değişikliklerin taraftarların stadyumlara gitmesinde etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Bu çalışmada Türkiye'de maç izlemek için stadyuma gitmeyen futbol taraftarlarının hangi durum ve 
şartlarda stadyuma gideceklerinin tespiti 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. 
3790 katılımcı ile yapılan araştırma, Stadyum ve olanakları, Çeşitli aktiviteler, Ekonomik olanaklar, Maç atmos-
eri ve Oyunun kalitesini içeren toplam beş grup, 28 maddeden oluşan 5'li likert tipi anketten oluşturulmuştur. 
Çalışmadan elde edilen veriler; SPSS 13.0 programında analize tabi tutulmuş, katılımcıların demografik ve 

>syo-ekonomik özellikleri ile oluşturulan beş grup arasındaki ilişkileri tanımlayıcı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 
önümüzdeki sezonlarda stadyumlara giderek maç izlemek isteyen katılımcıların beklentileri ile bazı demografik 
ieğişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenebilmesi amacıyla tek faktörlü ANOVA testi yapıl-
'Ş, farklılığın kaynağının tespit edilmesi amacı ile de LSD testi yapılmıştır. BULGULAR; Katılımcıların vermiş 

u9u cevaplar neticesinde; Yaş, eğitim ve gelir durumları ile beş grup arasında, P<0,001 önemlilik derecesin-
anlamlılık tespit edilirken, yaş, eğitim ve gelir durumları ile beş grup arasında, P<0,001 önemlilik derecesin-
arklılıklar bulunmuştur. SONUÇ; Çalışmadan elde edilen bulgular ve uluslar arası literatür incelendiğinde 

stad' ve durumlar sağlandığı taktirde katılımcıların stadyumlara gidebileceği tespit edilmiştir. Başlıca 
<i u-f1- Ve o l a n a k l a r ı n ı n iyileştirilmesi, ekonomik anlamda meydana getirilebilecek değişikler, stadyumlar-

ur ye şiddet olaylarının engellenmesi ve dünyaca tanınmış futbolcuların transfer edilmeleri vb. halinde 
deki futbol taraftarlarının maç izlemek için stadyumlara gidecekleri tespit edilmiş olup bu anlamda çeşitli 

enıer geliştirilmiştir. 

^sçryJı~De$p'ie be'n9 "7e m o s f P°Puler sPorts m Turkey and having millions of fans, it can be easily 
/%a(u/.

 af ^ball fans don 't come to the stadiums or the coming number is decreasing. When analyzing the 
^"d/tıon researcnes espescially done on the English Barclays Premier League suggest the change ol 
aimetf t0

Sfnd circumstances °ltne football fans which lead them to come to the stadiums. İn this study it is 
ÜgTj/On mme tne conditions and circumstances to come to the stadiums of the football fans who don't. 
Tjj|^~-Tbe main group of the research is made up of the football fans of the football clubs being in the 
kvinQ

 U^er league and their fans who don't come to the stadiums because of some reasons. Thirteen cities 
Pare/n,3,!eam out °lthe 18 teamed Turkcell Süper League are chosen. The study is carried out with 3790 
s'a*Un S 3 n c' a f've ^Ype L'kerl ouestionnaire consisting of element and a total of five groups which are 
^ ^ • a n c f its conditions and possibilities, Different activities, Economic conditions, Match athmosphere, and 

mailto:tugbay@cu.edu.tr
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the Ouality of the game. The data of the study was analyzed according to the SPSS 13.0 programme an I 
correlation between the participants demographic and socio-economical characteristics and the five groUp J 
defined. Also, a one-factored ANOVA test was conducted to find out if there were same changes accoJt 
some demographic variables in the expectations of the participants intention to come to the stadiums t0 ! J | 
matches and a LSD test was conducted to determine the source of the changes. FİNDİNGS; Accordin„ .3 
participants answers, the correlations between the five groups and age, education and income level a ! j 
P<0,001 importance level was meaningfull, vıhereas at he p<0,001 importance level was being diffJj 
RESULT; Due to the findings of the study and the International literatüre, the participants could come to«j 
stadiums when some contions and circumstances are met and some suggesions are developed. sJ j 
suggestions are developed in case the football fans in Turkey come to the matches in the stadiums ht 
conditions of some mainly stadiums are improved, the economical states are changed, violence and 
events are prevented and worlwide known good football players are transferred. 
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spOR FEDERASYONLARININ ETKİN YÖNETİMİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA 

Strategic Planning for Effective Management in Sport Federations 

•HakJk ÇEREZ 
ikdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

hcerez@akdeniz.edu.tr 

Bu çalışmada; günümüz Türkiye'si spor ortamında faaliyet gösteren spor federasyonlarının mevcut ya-
ılanmasıyla ilgili eksiklikler ve aksaklıkların ortadan kaldırılması için stratejik planlama bir çözüm olarak öneril

miştir. Spor federasyonları; kuruluşları ve sayıları kadar islerlikleri ile de her zaman sorun olmuş, denetimleri 
vetersiz kalmış, kit kaynaklarıyla etkinliklerini ve verimliliklerini çoğu kez gerçekleştirememişlerdir. Çalışma
mızda; spor federasyonlarının kuruluş amaçlan, üstlendikleri kurumsal, toplumsal ve sosyal görevler bakımın
dan en verimli çalışma sistemlerini bulmalarına yönelik, ayrıca ülkemiz ortamında maddi olanaklarını geliştirme
lerine dönük öneriler yer almaktadır. Yönetimde etkinliği arttırmanın önemli bir aracı olan stratejik planlama -
yönetim, tesis ve alt yapı olanakları, kulüpler, ulusal düzeyde sporcu yetiştirme, finansal olanakların arttırılması 
ve modernizasyon gibi konularda- spor federasyonlarını dış dünyadaki değişime ortak edecek ve/veya değişimi 
gerçekleştirecek bir yapıya kavuşturacaktır. Ülkemizde sporun sorumlusu olarak görülen spor federasyonlarının 
bu duruma gelmesi için önerilerimizin yer aldığı çalışmamızda, stratejik planlamanın spor federasyonlarında 
uygulanması bakımından örnek bir model olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Stratejik Planlama, Spor Federasyonlarında Etkin 

İn this study, strategic planning is suggested as a solution to eliminate the absences and deficiencies of 
the current structuring of sports federations operating in today's sports environment in Turkey. Spcrts 
lederations have become a source of problem because of their foundations, numbers and functions, their 
control used to be inadequate and mostly could not manage efficiency and productivity with their scarce 
resources. İn our study, suggestions concerned with the most efficient working system compatible with the 
OBJECTIVEs, institutional, communal and social duties of sport federations are presented. Strategic planning -
in issues like management, facilities and infrastructure, members, training sportsman, increasing financial 
facilities and modernization- is an instrument of increasing the efficiency of management, which will make sports 
dubs a part of the changes in outside world and lor mil provide them with the structure in order to attain the 
changes. İn our study there are suggestions to actualize these situations fort he federations that are held 
'esponsible for spors and this study will be a model for the application of strategic planning in sports clubs. 

mailto:hcerez@akdeniz.edu.tr


1 7 2 IV. ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGR£sj 

D07009 

TÜRKİYE'DE ULUSAL TELEVİZYON KANALLARININ SPOR PROGRAMLARINA 
SPONSOR OLAN FİRMALARIN HEDEF KİTLEYE ULAŞMAK İÇİN KULLANDIKLARI 

MESAJ VE SEMBOLLERİN TESPİTİ VE SPONSORLUKTA BAĞLANTI KAVRAMI 

The Targeted Mass by The Sponsor Companies which had been Sponsor to the TV Sport 
Programs that Make Their Shows through Satellite in Turkey Connecting Element and 

Establishing the Symbols for Riching to 

'Fatih Mehmet PARLAR, Nefise Seda ÖZÜTOPRAK 
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli 

famepa@hotmailxom 

Bu araştırmada, Türkiye'de yayın yapan ulusal TV kanallarının spor programlarına destekleyici olan 
firmaların/markaların hedef kitle ile aralarındaki bağlantıyı sağlamada kullandıkları mesaj ve sembolleri tespit 
etmek ve sponsorlukta bağlantı unsurunun firma ile spor olayı arasında ne derecede güçlü olduğu bulmak 
amaçlanmıştır. Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarında yayınlanan, canlı spor organizasyonu, 
spor haber ve tartışma programlarına sponsor olan firmaların tespiti için, uydu üzerinden yayın yapan TV kanal
ları takibe alınmıştır. Ulusal TV kanallarının canlı spor organizasyonu yayını, spor haber ve tartışma programla
rına sponsor olan firmaların, program öncesi, reklam araları ve program sonlarındaki tanıtıcı ve destekleyici 
mesaj ve semboller içeren görüntüleri kayıt altına alınarak kullanılan mesaj ve semboller tespit edilmiştir. Ayrıca 
sponsor firmaların hangi sektörde faaliyet gösterdikleri de ilgili kuruluşların web sayfalarından tespit edilerek 
bilgilere ulaşılmıştır. Canlı spor organizasyonu yayını, spor haber ve tartışma programlarına sponsor olan 
firmaların program öncesi yayınlanan destekleyici filmleri incelendiğinde, firmaların sektör türlerinin çeşitlilik 
gösterdiği görülmüş, firmaların hedef kitle ile ürünleri arasındaki bağlantıyı sağlamak için ürünlerini sporcu ve 
spor malzemelerine benzettikleri saptanmıştır. Ayrıca bazı firmalarında sponsorlukta bağlantı unsurunu hiç 
dikkate almayarak sadece firma ismini hedef kitleye sundukları görülmüştür. Sonuç olarak sponsor firmalar 
hedef kitleye ulaşmada faaliyet alanları ne olursa olsun markalarını/ürünlerini hedef kitleye sunmada pekiştirici 
sembol ve mesajlar kullanarak hedef kitle ile arasında duygusal bir bağ oluşturmaya çalıştıkları saptanmıştır. 
Buda Türkiye'de spor sponsorluğunda bağlantı kavramının çok geniş kalıplar içerisinde değerlendirildiğini ortaya 
koymaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Sponsorluk, Televizyon, Spor 

İn this investigation; The Firms which have been sponsored to the sport programs of the Tv. Canals 
that make their shows through satellite are to establish the connection with in the harmony and choose spon 
events for coming into contact with targeted mass and intend to establish the messages and the symbols useo 
by the firms to make connecting factor active and to render meaningly For establishing the firms that had been 
sponsor to the sport organisation, News and struggle programs on the Tv. Canals trough satellite in Turkey are 
been fallow up. Also the firms vıhich had been sponsor to alive tv. Sport shows, sport news and strug9e 

programs on tv. Canals that the programs consist of former news, advertisement brakes and the videos vıhıc 
implicating messages and symbols for evidence and supporting subject at the end of programs, ali messaQe 

and symbols established by entering into register. Besides ali information regarding the sponsor companıe 

activities and about sector thatjoined in bussinnes had been riched by applying to their Web. Pages. At the•e 
of the investigation which been done, it has been seen that the sponsor firms are from different sector and be 
realized that theese firms designed their products as sportsman or sport material to proof the conn , -,r 

between their products and the targetted mass. in addition to this, on sponsorship; some firms just offered tn 
names to the targetted mass without paying any attention on connection element with them. 

Keywords: Sponsorship, Television, Sport 
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UNİVERSİADE 2005 İZMİR OYUNLARINDA GÖREVLİ GÖNÜLLÜ İNSAN 
KAYNAKLARININ, ORGANİZASYONA KATILIM NADANLARI VE MOTİVASYONEL 

FAKTÖRLERİN ANALİZİ 

Analysis of Reasons of Participation and Motivational Factors of Voluntary Human 
Resources in Universiade 2005 İzmir Games 

'Kürşad SERTBAS 
Sakarya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sakarya 

ksertbas@sakarya.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de bugüne kadar gerek katılımcı ülke şayisi bakımından gerekse organizasyo
nun niteliği açısından önemli bir spor organizasyonu olan Universiade2005 izmir Yaz Oyunlarında görev alan gönüllü 
insan kaynaklarının, Universiade2005 izmir oyunlarına katilim nedenlerini ve motivasyonel faktörleri incelemektir. 
Evrenini 23. Universiade2005 izmir Yaz Oyunlarında görevli n= 8931 gönüllü oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekle-
mini ise n=730 gönüllüdür. Araştırmada, ölçüm aracı olarak anket uygulanmıştır. "Strigas A. ve Jackson N. (2001)" 
tarafından geliştirilen SVMF (Sport Volunteers Motivational Factors) "Spor Gönüllüleri Motivasyon Ölçeği" Türkçeye 
uyarlanmıştır. Cronbach's alpha 0,887. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 
SPSS for Windows 10.0 programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların 
yansıra niceliksel verilerin gruplar arası karşılaştırmalarında Kruskal Vvallis testi ve farklılığa neden çıkan grubun 
tespitinde Mann VVhitney U test kullanıldı. Universiade2005 izmir organizasyonunda görev yapan ve çalışmanın 
ömeklemini oluşturan gönüllülerin demografik özellikleri incelendiğinde; Gönüllülerin % 94'ü 18-25 yas arasında % 6'si 
ise 26 yas ve üzerindedir. Gönüllülerin % 45,1'i erkek; %54,9'u bayandır. Gönüllü insan kaynaklarının, oyunlarına 
katilim nedenleri ve motivasyonel faktörler belirlenmesine yönelik soruların değerlendirilmesi sonucunda, Mateıyal 
faktörü, 1 ile 5 arasında puan almakta olup ortalama puanı 3,95+0,80'dir. Dış etkenler faktörü ise 1 ile 4,57 arasında 
puan almakta olup ortalama puanı 1,91+0,77; Amaçsal faktörü 1 ile 5 arasında puan almakta olup ortalama puan 
4,23±0,61; Egoizm faktörü 1 ile 5 arasında puan almakta olup ortalama puanı 3,87+0,68, Bos zaman aktivitesi faktörü 
1 ile 5 arasında puan almakta olup ortalama puanı 2,35±0,92'dir. Sonuç olarak, araştırmaya katılan gönüllülerin 
organizasyonda görev yapmalarındaki en önemli motivasyonel faktörün amaçsal faktör olduğu görülmüştür. Ülkemizde 
organize edilecek ulusal ve uluslar arası spor organizasyonlarının yönetim sistemleri içerisinde gönüllü insan kaynak
ları yönetimi çalışmaları yapılmalıdır ve motivasyonel faktörler dikkate alınarak sistematik projeler hazırlanmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Gönüllü İnsan Kaynaklari Yönetimi, Motivasyonel Faktörler 

The a/m of this research is to analysis of reasons of participation and motivational factors of voluntary human 
resources m Universiade2005 İzmir games, which has been an important sports organization in Turkey in terms of 

* "ıe number of participating countries and the quality o! the organization. The number of test subjects is n=730 
Muntee/s representing the total volunteers n=893l in 23. Universiade2005 İzmir. İn the research, a questionnaire as 

j*'esf eman used. MSSV (Motivational Scate for Sport Volunteers) developed by Strigas A. And Jackson N (2001) 
s translated in to Turkish. Cronbach's alpha 0,887. İn the evaluation of the findings, SPSS for windows 10,0 prog-

| W a s used for statistical analysis. During the evaluation of the research data, the test of Kruskal VVallis was used to 
sho^6 the quant'tat've data between the groups and the test of Mann Whitney U was used to determine the group 
suu'nf dferences- as wel1 a s descriptive statistical methods. Upon the analysis of demographic features of the test 

remi S' t 9 4 are between 18'25 Years old' %6 are above 26 Years old- % 4 5 - ' ol subjects are males and the 
™r>g %54,9 are females. Upon the evaluation of the questions addressing the reasons of participation and 

'vaftona/ factors of the subjects, the mean value is 3,95±0,8 increasing 1 to 5 points for the material factor. The 
Point 7'Ue 'S 1'91±0,77 increasin9 I to 4,57points for external factor. The mean volue is 4,23±0,61 increasing 1 to 5 
8 2 3 °rpurposive tactcır- The mean value is 3,87+0,68 increasing 1 to 5 points for egoism factor and the mean value 
impon

±0,92 increasing 1 to 5 points for leisure factor. As a concluasion, it has been determined that the most 
adm; a n ( motivational factor tor the subjects to volunteer for the organization was purposive factor. The studies of the 
intemS}ration ot voluntarY "uman resources should be carried out the administration systems of national and 
rnoti nal sport organiations to be held in our country and systematic projects should be prepared bey taking 

»monal factors. 

Tha Arfminiciraatinn nf Vniımtarv Human Resources. Motivational Factors 
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KULÜPLER TARAFINDAN YAPILAN FUTBOL OKULU UYGULAMALARININ 
KULÜPLERİN AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDEKİ SKORSAL BAŞARILARINA 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ (KOCAELİ ÖRNEĞİ) 

Soccer School Practice of Clubs in Amateur Soccer Leagues to the Success of These 
Clubs (Kocaeli Model) 

'Mehmet Zeki KUTLU, Yavuz TAŞKIRAU 
Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli 

mzeki. kutlu §kou. edu. tr 

Bu çalışmanın amacı, Kocaeli ilindeki futbol kulüpleri arasında, futbol okulu uygulaması olan kulüplerin 
futbol okulu çalışmalarının incelenmesi ve bu kulüplerin katıldıkları futbol liglerindeki durumları ve futbol okullu 
çalışmalarının, bu kulüplerin skorsal başarısına etkisinin araştırılmasıdır. Kulüplerin mevcut durumunu ortaya 
koyacak durum analiz cetveli formatında hazırlanan futbol okulu anketi ile kulüplerin katıldıkları liglerdeki durum
larını gösteren resmi sonuçlardan oluşturulan tablolar karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırma için 39 adet 
sorudan oluşan bir anket geliştirilmiştir. Kocaeli'nde bulunan 127 futbol kulübü arasından, futbol okulu uygula
ması olduğunu beyan eden 11 kulübün tamamı anketi cevaplandırmıştır. Kullanılan anket, Windows SPSS 15.0 
paket programında, frequencies yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçta, kulüplerin futbol okulu uygulamalarını alt 
yapı takımları oluşturmak için yaptığı, çalışmaların eksik kulüp tesislerinde yapıldığı ve yeterli personel ve 
görevlilerin çalıştırılamadığı fakat bu kulüplerin tamamına yakininin katıldıkları Kocaeli amatör futbol liglerinde ilk 
üç derecede yer alarak skorsal basarı elde ettikleri belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Futbol, Kulüp, Yönetim 

The aim of this study is to observe soccer school exercises of the clubs that have soccer schools 
among the soccer clubs in Kocaeli and the status of these soccer clubs in amateur own leagues and the 
contribution of these schools to the success of these clubs. We have examined the tables by comparing the 
soccer school questionnaire which is prepared in the format of analysis table that would show the current status 
of the clubs with the tables that show the official status of the clubs in the leagues they compete. A 
questionnaire of 39 questions has been developed. Out of the 127, ali of 11 clubs in Kocaeli which declare that 
they have soccer schools have participated in the questionnaire. The analysis of the questionnaire applied has 
been done by the help of Windows SPSS 15.0 frequencies packet programme. As a result, it has been found 
out that the clubs are applying soccer schools in order to establish reserve teams and the trainings are being 
done at inadequate club facilities which don't employ enough staff. Hovıever these clubs have been successful 
in Kocaeli amateur soccer leagues by completing the trophy in the first three places. 

Keywords: Soccer, Club, Management 
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ESKİŞEHİR İLİ MEVCUT SPOR TESİSLERİNİN SPORTİF FAALİYETLER AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE 2015 YILI TESİS STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ 

Evaluate the Existing Sport Complexes in Eskişehir and to Specify the Sport Complex 
Strategy of 2015 

'Mehmet YILDIRIM. Mehmet GÖRAL 
Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 

myildirim @ ogu. edu. tr 

Toplumlar arasındaki iletişimi sağlayan en önemli araçlardan biri olan spor faaliyetlerinin amacı; birey
lerin fiziki, sosyal, psikolojik, kültürel ve zihni gelişmelerine katkıda bulunarak, toplumlara sağlıklı nesiller yetiş
mesini sağlamaktır. Ayrıca sporun uluslararası bir özellik kazanmasından dolayı da dünyada başarılı ve şampi
yon sporcuları ile toplumun geniş bir alanda temsil edilmesine olanak tanımaktır. Başka bir deyişle, spor bireye 
yaptığı olumlu katkılarının yanı sıra, uluslararası alanda toplumun kültürünün tanıtılabileceği bir propaganda ve 
reklam aracıdır. Sporun kitlelere yayılması, toplumun ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda yapılacak olan spor 
tesislerinin varlığına bağlıdır. Spor politikaları belirlenirken de haklin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve biyolojik 
özellikleri göz önüne alınmalı ve spor tesisleri bu kriterlere göre inşa edilmelidir. Çalışmanın amacı Eskişehir ili 
Mevcut Spor Tesislerinin Sportif Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi ve 2015 Yılı Tesis Stratejisinin ortaya 
çıkarılmasıdır. Bu çalışmada ayrıca Eskişehir ilinde gelecekteki sportif proje ve organizasyonlara katkıda bu
lunmak hedeflenmektedir. 

The purpose of the sport activities, that is one of the most remarkable tools among societies, is to grow 
up healty generation for communities of contributing to their physical, social, physchological, cultural and 
individual developments. Furthermore, because it has gained an international chracteristics(aspect), socities 
tıave an opportunity to be represented/promoted in the world through their succesful and champion sportsmen. 
İn other words, beside its positive impacts on individuals sports is an international propaganda and 
advertisement tool that communities can use of promote their cultures. Spreading the sports to the mass 
depends the existence of sport complexes that will be built according to the needs and desines of the 
communities. While determining sport policies, the socio-economic, cultural and biological aspects of that 
s°ciety should be taken into consideration and the complexes should be constructed depending on these 
zspects. The aim of this study are to evaluate the existing sport complexes in Eskişehir and to specify the sport 
•°mplex strategy of 2015. moreover, in this study, it is targeted to conribute the future sportive projects and 
°'9anizations in Eskişehir. 
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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE STRATEJİK PLANLAMA AÇISINDAN BEDEN EĞİTİMİ 
VE SPOR YÜKSEKOKULLARI SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMLERİNDEKİ 

ÖĞRENCİLERİN DERSLERE DEVAM ETME-ETMEMELERİ İLE ÖĞRETİM 
ELEMANLARI DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

(AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 

Comparison İn The Behavior of Academic Staff Regarding The Attendance of Sport 
Management Department's Students According to Total Ouality Management and 

Strategic Planning 

'Haluk ÇEREZ, Şükrü YILMAZ 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

sukruyilmaz§akdeniz. edu.tr 

- Bu çalışmada; Türkiye' deki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında (BESYO) toplam kalite yönetimi 
(TKY) ve stratejik planlama (SP) çalışmaları yapılarak dış dünyadaki hızlı değişim ve gelişime uyum sağlanması 
gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Misyonlarını iyi belirlemiş BESYO'ların bu yoldaki adımları bilinçli ve sağlam 
olmalıdır. Bu durum özellikle sayıları istenilenin üzerinde olan BESYO'lara yeni ufuklar açacaktır. Ülkemizdeki 
önemli bir boşluğu, yetiştireceği elemanlarla dolduracak olan BESYO'ların Spor Yöneticiliği Bölümleri tam 
anlamı ile bir eğitim standartina kavuşamamıştır. Çalışmamız Akdeniz Üniversitesi (AÜ) BESYO, Spor Yönetici
liği Bölümünde yapılmıştır. Bölümdeki tüm öğrencilere anket uygulanmış ve eğitim-öğretim, öğretim elemanları, 
dersler ve okulun altyapısı gibi birçok durum sorgulanmıştır. Bu çalışmada, ağırlıklı ortalama, minimum, maksi
mum gibi tanımsal istatistik yöntemlerin yani sıra % standart puanlar da kullanılmıştır. Sonuçta; spor yöneticiliği 
bölümlerindeki öğrencilerin derslere devam etmesinde öğretim elemanının ders işleyiş biçimi ve motive edici 
olusu ön plandadır. Etmeme nedenlerinin basında ise; öğretim elemanının sevilmemesi gelmektedir, öğretim 
elemanının ders anlatım sekli ve eğitim sistemi konusunda öğrenciler; diyalog, öğretim elemanından dors 
dışında da bilgi alabilme, bilgi esirgenmemesi, konumsa ve tavırlarda ölçülülük, soru sorulduğunda ilgisizliğini 
belli etmeme gibi beklentiler içindedirler. 

Anahtar Sözcükler: Toplam Kalite Yönetimi (Total ûuality Management), Stratejik Planlama (Strategic 
Planning) 

İn this study the necessity to adapt the changes and the improvements in tah outer world by applylt*9 
Total Ouality Management and Strategic Planning to the Gyms and Sport Collages in Turkey is highlightso 
(BESYO). The first steps of BESYO's with their well-defined missions should be strong and conscious. Ttvs 
situation will bring about new opportunities to theseBESYO's that are quite a lot in number. Sport Management 
Departments ofBESYO's that vıill fiil the need fort he sport staff, couldn't reach their target about education 
standards. This study covers only Mediterranean University (AÜ) BESYO Sport management Department-
Surveys are applied to ali students in the department and a lot of issues such as education & training, acadeW 
staff and courses have been examined I questioned. İn this study, besides the descriptive statistics such^ 
vıeightedaverage, minimum and maximum, % standardscores- were also usedby investigators. As a resuI, 
is found out that the way professor lectures and how motivating she/he is affects the student's attendance in 
positive. VVhereas in the case that the professor is not loved, the attendance is affected in the negative. An° 
the vıay professors lecture and education system, students expect, dialogues, to be informed by the academ 
staff also outside the class, good manners, öpen speech and interest. 

Keywords: Total Ouality Management, Strategic Planning, Kaizen 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-POLİTİK VE 
SOSYO-EKONOMİK ALGILARI (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 

Socio-Politica! and Socio-Economical Perception of the Students in Physical Education 
and Sport School (Akdeniz University Case) 

Şükrü YILMAZ, Yılmaz KAPLAN, Evren AĞYAR, Alparslan ERMAN, Haluk ÇEREZ, Alkan UĞURLU 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

sukruyilmaz ©akdeniz. edu. tr 

Bu araştırmanın amacı, Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sosyo-
poiitik ve sosyo-ekonomik görüşlerini belirlerken; ayni zamanda öğrencilerimizin Dünya ve Türkiye'nin sosyo-
poiitik ve sosyo-ekonomik gündemdeki gelişmelere olan yaklaşımlarını da belirlemektir. Bu araştırmaBeden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu' da örgenim görmekte olan 304 öğrenci üzerinde tam sayımla uygulanmıştır. 
Araştırmada, araştırma konusu ve amaçları doğrultusunda, veri toplama aracı olarak 24 sorudan oluşan bir 
"anket" kullanılmıştır. Anket sorularının geçerliliğini belirleme için anket pilot çalışması uygulanmış ve gerekli 
düzenlemeler yapılmıştır, istatistiksel analizde frekans dağılımları ve Ki-kare analizi kullanılmıştır. Anlamlılık 
düzeyi p=0,05 olarak belirlenmiştir.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri sivil toplum örgütlerinin 
demokratikleşmedeki rolü için Türkiye'de gerekli ancak yetersiz olduğunu belirtmişlerdir (%45,6). Öğrencilere 
göre Türkiye'de çözümlenmesi gereken en önemli sorunun gelir dağılımındaki adaletsizliktir (%24,1),Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri Türkiye'nin geleceği için, çoğunlukla Avrupa Birliğine girilmesinin gerek
tiği görüsündedir(%47).Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin kendileri için yasamda buldukları en 
önemli özelliğin kendileri ile barışık olmalarını belirtmişlerdir(%47,8). Öğrenciler bir sorunla karşılaştıklarında bu 
sorunu kendilerinin çözmeye çalıştığını belirtmişlerdir(%68,4). araştırma verilerine göre, Türkiye'de, farklı top
lumsal çevrelerin siyasal ve toplumsal etkinlik düzeyleri, en üst etkinlik düzeyinden başlayarak şöyledir: Medya, 
askerler, siyasetçiler, is adamları, din adamları, bilim insanları ve isçi, memur ve köylüler olduğu saptanmıştır. 
Sonuç olarakBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerine göre Türkiye'deki en öneli sorunun gelir dağılı
mındaki adaletsizlik olduğu, demokrasinin en iyi yönetim sekli olduğu, bilim insanlarının ülkenin siyasal ve 
toplumsal durumuna etki etmesi gerektiği belirlenmiştir.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin 
ülkenin toplumsal, politik ve ekonomik durumu için fikirlerini açık bir şekilde ortaya koymaları öğrenciler adına 
olumlu bir durumdur. 

Anahtar Sözcükler: Sosyo-Politik Algı, Sosyo-Ekonomik Algı 

The aim of the study is to define the socio-political and socio-economical opinions of students in 
nysical Education and Sport Sciences, and besides to determine their approaches towards the current 

jvelopments in the world and Turkey. The research included the poputation of 304 students in Akdeniz 
'ersity School of Physical Eduucation and Sport. For data collection a questionnaire consisting of 24 

rJ^'ons were developed by the researchers. A pilot study was conducted and necessary corrections were 
ltil'

z®j for validity purposes. İn statistical analysis, freq uency distributions and Chi-square analysis were 
for d The s'9nil'cance level was teken as p=0.05. The students stated that civilian organizations are required 
of Jn

emocratizati°n of Turkey, but insufficient (45%). According to the students, the main problem is the injustice 
fütur001?6 o'S,r'bution ( 2 4 , 1 % ) - The su°iects see Turkey's joining the European Union is a requirement forits 
'nemL/° ^ The most important Personal characteristic of the students are defined as reconciliation by 
reS{]lt f*s (47-8%). Most of the students stated to solve their pobiems by their own (68.4). According to the 
busine effectiveness tevets of the different social sections form most to least are media, military, politicians, 
believ

SS

th

World' relİ9'on o f f i c e r s > academicians and workers, officers and farmers. As a result, the students 
best ** at the most important problem is the injustice in income distribution. Democracy is agreed to be the 
Poiifl ^ ot governing. Additionally students think that academicians should be more active in the country's 
Stf, , a n d s°cial situation. İt is found to be a positive fact that students of the physical education and sport 

Express their opinion clearly about the political and economical issues of Turkey. 
Keyvvords: Socio-Political Perception, Socio-Economical Perception 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARININ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 
BAKIMINDAN ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

The Evaluation of Physical Education and Sports High Schools upon Total Ouality 
Management Processes by Academic Staff and Students 

'Mehmet YANIK, Hakan SUNAY 
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

sunay@ sports.ankara. edu. [f 

Türkiye'de spor eğitimi veren yüksek eğitim kurumları çok farklı bir yapı göstermektedir. Bazıları sade
ce bir binadan ibaretken bazıları Avrupa ülkeleri standartlarını yakalamışlardır. Bu çalışmanın amacı, Türki
ye'deki spor adamı ve spor eğitimcilerinin yetiştirilmesinden sorumlu olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulla
rının öğrenci ve çalışanlarının memnuniyet derecelerinin saptanması ile bu kurumların yeterliliklerinin tespitidir. 
Araştırma evreni, Ülkemizdeki Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarında görev yapan yaklaşık 1025 öğretim ele
manı ile bu kurumlarda eğitimlerini sürdüren yaklaşık 22455 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma grubu; tesadülî 
örneklem metodu ile seçilen 8 farklı ildeki ( Ankara-izmir-Adana-Konya-Manisa-Balıkesir-Elazığ ve Kırıkkale) 
Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarından toplam 10 yüksek öğretim kurumu ve bu kurumlarda görev yapan 
toplam 100 öğretim elemanı ile bu kurumlarda okuyan 141 birinci ve 126 dördüncü sınıf öğrencileridir. Verilerin 
elde edilmesinde geçerlilik-güvenirlilik çalışmaları yapılmış (Çalışan Memnuniyeti ,9969 .Öğrenci Memnuniyeti 
1.sınıf ,9981, 4,sınıf ,9980) toplamda 14 bölümden ve 45 sorudan oluşan öğrenci memnuniyeti anketi ile top
lamda 40 sorudan oluşan Çalışan memnuniyeti anketinden yararlanılmıştır. Sonuçta; araştırmaya katılan öğre
tim elemanları, çalıştıkları kurumu genel olarak benimsediklerini ancak bazı yönetimsel ve hukuksal eksikliklerin 
olduğunu belirtmişlerdir. Kendilerine ödenen ücretin yetersiz olduğu ve kurumlarında objektif olmayan bazı 
performans değerlendirmelerin olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca sosyal haklarının ve çalışma ortamlarının yeterli 
donanımda olmadığı da en önemli sorunların basında gelmektedir. Öğrenci gruplarında ise birinci sınıf öğrenci
leri daha çok tesis ve ders-araç gereç konusunda sıkıntı yaşadıklarını, okul idaresi ve öğretim elemanları ile 
yeterince diyalog kuramadıkları konusunda görüş bildirmişlerdir. Dördüncü sınıf öğrencileri ise okulda yeterince 
sosyal-kültürel ve sportif faaliyet yapılmadığını vurgulamışlardır. 

Anahtar Sözcükler: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Toplam Kalite Yönetimi, Öğrenci Memnuniye
ti, Çalışan Memnuniyeti 

The academies which gives sports education in Turkey shows a very different construction. Some ol 
them has only been consist of a bulding but some others has caught the European countries standarts. The a/m 
of his study is to fix the pieause ratings of physical education and sports high schools which are responsible w 
the education ol sportmen and sports trainers in Turkey students and workers and to prove this institutions 
adeguacy. This research is formet by sports high schools in our conutry, nearly 1025 instructors who vıork ı 
this institutions and nearly 22455 students who has been attending this institutions .The study group consists o 
10 sport high school from eight different countries. Which are choosen by coincidental samplig method an 
instructors who vıork in this institutions and the first and fourth grade students who attend this institutions. W' 
getting the results the validity and trustworthiness studies has been done (Total Ouality Management ,99b < 
Satisfaction of The Employee, Satisfaction of The Students tor first class ,9981 and lor fourth class ,9980) a<^ 
students pleasure guestonnaire which consists of 14 parts and 45 questions and v/orker's pl&s , 
questonnaire which consists of 40 questions are used. Eventually, the lecturers who joined the reseB 
explained that they have appropriated the institution which they work. Hovıever they added that there f 
some managerialand legal shortages. İn the student groups first class students they had difficulties most 
facilities and lesson tolls and they added that they didn't have enought dialog with scholl management a 
lectures. The 4th class students have mostly explanined their own opinions and they added that there a<e 

enough social-culturel and sportive organizations at school. J 
Key Word: High School of Physical Education and Sport, Total Ouality Management, Saf/'sfacfi°" 
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SEYİRCİLERİN FUTBOL MAÇLARINA KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
(ANTALYASPOR ÖRNEĞİ) 

Factors Affecting Attendance to Football Matches (Antalyaspor Case) 

'Rıza DARENDELİOĞLU, Evren AĞYAR, Taylan TOKLU 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

darendelioglu§akdeniz. edu. tr 

Seyircilerin Futbol Maçlarına Katılımını Etkileyen Faktörler (Antalyaspor Örneği) Darendelioglu, R, 
Ağyar, E., Toklu T., Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ÖZET Futbol kulüplerinin hem 
sahalarda spor adına mücadele verirken mali anlamda hayatta kalma savası verdikleri günümüzde, gelirlerini 
arttırabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Gerek yüksek transfer ücretleri, gerek TV yayıncılığından elde edile
cek gelirlerdeki belirsizlikler ve bu gelirlerin daha çok reytingi yüksek takımlar tarafından paylaşılması, takımların 
gelir kaynaklarından biri olan bilet satışlarını arttırmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı seyircilerin 
futbol maçlarına katılımını etkileyen faktörleri ortaya koymak ve seyirci katılımının arttırılması konusunda öneri
ler sunmaktır. Bu amaçla Antalyaspor maçlarına seyirci olarak katılan toplam 240 kişi rastgele olarak çalışmaya 
dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket uygulanmıştır. Anket 20 
ve 35'er sorudan oluşan iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde demografik bilgiler, ikinci bölümde ise 5'li 
Likert ölçeğinden oluşan ve maçlara katilimi inceleyen bir ölçek çalışması bulunmaktadır. 30 kişilik bir pilot 
çalışma yapılmış, test re-test güvenilirliği (p0,05). Taraftarı oldukları takimin lisanslı ürünleri kullananların oranı 
ise %54'tür. Seyirci katılımını etkileyen faktörler incelendiğinde çok önemli ve önemli bulunanlar: futbol sevgisi 
%87,1; stadyumda emniyet ortamının sağlanmış olması %75,9; stadyuma giriş-çıkışların rahat olması %73,3; 
aile ile birlikte maç seyredilebilecek ortamın olması ve takımların maçlardaki performansı %72,1'dir. Stadyum 
düzenlemelerinde ve emniyete yönelik alınacak tedbirlerde bu faktörlerin incelenmesi seyirci katılımını arttırma
da yararlı olacaktır. 

İn today's economical environment, football clubs try to survive financially while struggling in the fields. 
ne high transfer fees tor football players, instability of revenue acquired from television rights and distribution 

ot television revenues according to the rating of the team makes it crucial to increase the income from ticket 
s- The aim of this study is to detect factors affecting participation of spectators to football matches and 

'resenf some suggestions lor increasing the attendance. Wıth this aim, 240 spectators were randomly who 
rtıcipated Antalyaspor mathes. Data collection was made with a questionnaire developed by the authors. The 

stionnaire consisted of two parts: 20 questions tor demographic Information and a fivefold Likert scale 
"}quınng the factors affecting participation. A pilot study was conducted with 30 subjects. Test re-test reliability, 
jonbacb alpha (o=0,94) and factor analysis were applied. The mean age of subjects were 31,68 ±11,71. 55% 

P* 11,3 %, 399 TL and less; 27,1% , 400-749 TL, 34,6% 750-1.499 TL; 23,1 %, 1500 TL and higher. Most 
Partıcipants were in the öpen and 45% in covered grandstand. The income level of the participants were as 

Jows: 11,3 %, 399 jL and / e s s ; 27,1% , 400-749 TL; 34,6% 750-1.499 TL; 23,1 %, 1500 TL and higher. Most 
™.subiects had high school education with 47,1%; 30, 8% had university education and 15,7% primary 
w education. Spectators get combined ticket vıith a ratio of 16,4%. When we examine the relationship 

Sf> buying combined ticket and income level, we see that there is a positive relation betvıeen the two but 
bedv education- sPectators get combined ticket with a ratio of 16,4%. When we examine the relationship 

a c c o ^ n buy'ln9 combined ticket and income level, we see that there is a positive relation between the two but 
merch w'° Chi square analYs's tnis relation is insignificant (p>0.05). 54% of the subjects buy licenced 
c°ns/o,anf!fa When faciors af,ectin9 the participation is considered, very important and important choices are 
?33°/ and the resutts were' with 87-1%' love of footoatl: 75'9%> security environment in the stadium; 
consıWC O m f o r f a W e entrance and exit in stadium; 72,1%, tor both family environment and team's peıiormance. 
/'ncrooenn9 these tectors in arrangements of the stadium and security precautions, will be beneficial tor 

reas>ng participation 



182 IV- ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRF* ' 

D07022 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ 
HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 

The Level of Knovvledge and Attitudes of Students in School of Physical Education and 
Sport about European Union (Akdeniz University Case) 

'Rıza DARENDELİOGLU, Evren AĞYAR, Deniz MERSİNLİ, Ayçan DOKC/\n 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

darendelioglu @ akdeniz.edu.tr 

Ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine erişme çabası onu 1959'da Avrupa Topluluğu'na ortaklık 
için 31 Temmuz 1959 yılında yaptığı başvurusundan itibaren günümüze kadar neredeyse 50 yıllık bir sürece 
yönlendirmiş, günümüzde ise bu süreç müzakere aşamasındadır. Bu süreç ülkemiz açısından ciddi ve kalıcı 
etkilere yol açmış, kamuoyunda çok tartışılır olmuştur. Günümüzde ekonomik ve toplumsal anlamda dünyada 
ve ülkemizde önemini arttıran spor endüstrisi ve çalışanları açısından da Avrupa Birliği'ne başvuru süreci büyük 
önem taşımaktadır. Bu konuda yapılacak değerlendirmelerde beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan 
öğrencilerin hem mesleklerine sahip çıkma hem de ülke geleceği ile ilgili kararlara katilim açısından yüksek bir 
bilinç düzeyine sahip olmaları gerekmektedir. Çalışmanın amacı beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğ
rencilerin Avrupa Birliği ile ilgili konulardaki bilgi düzeyleri ve başvuru sürecine yönelik tutumları incelenmiştir. 
Veri toplamada araştırmacılar tarafından geliştirilen anket pilot çalışması yapıldıktan sonra örneklemi oluşturan 
100 öğrenciye dağıtılmıştır. Veri analizinde frekans dağılımları alinmiş, SPSS 11.0 paket programı kullanılmıştır. 
Öğrenciler kendi bilgi düzeylerini %55 orta, %5 yüksek düzeyde olarak bildirmişler, %24'lük bir kesim de yeterli 
bilgi düzeyinde olmadıklarını belirtmişlerdir. Deneklerin %22'si Türkiye'nin AB'ye girerse milli değerlerini kaybe
deceği görüşüne %22 katıldığını, %35 oranında kimsen katıldığını ifade etmiştir. AB'ye katilimin bizi sömürge-
leştireceği görüsüne ise %52'si katılmaktadır. AB'ye tam üyeliğimizin kabul edeceğine inananların oranı ise 
%48'dir. %71 oranında AB'ye üye olma konusunda en teşvik edici görülen faktör ise ekonomik gelişmeye katkı 
sağlamasıdır, öğrencilerin AB hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları, gelişmeleri daha yakından takip 
etmelerinin özendirilmesi gerektiği ve AB üyeliği konusunda çok iyimser olmadıkları görülmüştür. 

The efforts of our country towards modern civilization level directed it to a process beginning 50 years 
ago by the application for European Community membershipon 31 th July, 1959. Today this process had come 
to the opening of discussions. This iong process had very serious and lasting effects for our country ana 
debated in the public ooinion. The application process to European Union is also important for the sport indutty 
which is increasing its importance economically and socially and as well as its employees Students in physıcaı 
education and sport should be in a high awareness level about these issues in order to participate in som 
decisions about their country and taking çare of their professions. The aim of the study is to introduce the te* 
ot knowledge and attitudes abour European Union and application of Turkey. İn data collection a questionnan 
was developed by the researchers and applied to 100 students that composed the sample. İn data anaıfi 
freguency distributions were taken. 55% of the subjects stated that their level of knovıledge was avarage,^' 
high while 24% stated that their knovıledge was in sufficient. 22% of the students strongly agreed that il Tu*^ 
enters in European Union, national values will be lost and 35% of the students partly agreed this statem _ 
52% of the participants think that the membership process will colonialize Turkey. Only 48% students be> 
that our membership wiil be found acceptation by European Union. The most rational factor for being a mert' 
of European Union is its probable contribution to economical development. As a result students do not ^ 
sufficient information about this issue, they should be supported for following the developments. hlso 
students are not very optimist about Turkey's acceptation. 

D07023 

BUZ PATENİ ANTRENÖRLERİNİN SOSYO -EKONOMİK DURUMLARININ ANALİZİ 

An Analysis on Socio-Economic Status of Ice Skating Coaches 

'Kürşad SERTBAŞ, Engin ZENGİN, Selman ÇUTUK 
Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yükekokulu, Sakarya 

ksertbas §sakarya. edu. tr 

Bu çalışmanın amacı buz pateni antrenörlerinin sosyo-ekonomik durumlarını analiz etmek ve buz pate-
• antrenörlerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ve diğer bazı parametreleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Antrenör 

buna SOSyo-ekonomik durumlarını ortaya koymak amacıyla bir anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 
150 programı ile frekans ve yüzde tabloları halinde sunulmuştur. Araştırmamızın örneklem grubunu 2007 Eylül 
ayı içerisinde Kocaeli ilinde gerçekleştirilen buz pateni antrenör gelişim seminerine katılan 32 antrenörden anket 
iormunu dolduran 28 antrenör oluşturmaktadır. Buna göre antrenörlerin % 71,4'ü bayan, %28,6'si ise erkektir. 
Antrenörlerin en çok oranla 20-24 yaşları arasında olduğu görülmektedir. (% 46,4) Örneklem grubunu oluşturan 
antrenörlerin % 82,1'i bekâr iken eğitim durumlarına iliksin veriler incelendiğinde buz pateni antrenörlerinin % 
67,9'unun üniversite mezunu olduğu dikkat çekmektedir. Antrenörlerin tümü buz pateni antrenörlüğü yapmaları
nın sosyal çevrelerini genişletmelerinde önemli yer tuttuğunu belirtmektedirler. Aylık gelir düzeyleri incelendiğin
de aylık geliri 500 YTL'nin altında olanlar ve aylık geliri 1.501 YTL ve üstü olanlar ile ayni oranda en yüksek 
yüzdeye sahip oldukları görülmektedir. (%26,9) Sonuç olarak antrenörlerin eğitim düzeylerinin yüksek oranda 
üniversite seviyesinde olduğu, gelir durumlarında belirgin bir denge bulunmadığı, antrenörlerin tamamının buz 
pateni antrenörlüğünün sosyal çevrelerini geliştirmede önemli bir faktör olduğunu belirttikleri görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Buz Pateni, Antrenör 

The OBJECTIVE of this study is to anaiyse socio-economic status of the ice skating coach and to be 
yeli grounded in the socio-economic status of the ice skating coach as ive// as of some other parametres. A 
survey was conducted on the coach group in order to clarify its socio-economic status and the data gained by 
ıe survey is presented by SPSS 15.0 program in frequency and percentage tables. The sampling group of ihe 

study is formed by 28 coaches out of the 32 coaches who participated in the ice skating coach development 
'<nnar that was held in Kocaeli Province in September, 2007. 71,4 % of the coaches participated in the study 
fema/e and 28.6 is male. Mostly they are between 20-24 age-bracket (46,4 %). Bachelors in the sampling 

>P form the rate of 82,1 % while the university garaduate forms the rate of 67,9 %. Ali the coaches 
hasise that being an ice skating coach is a main factor to enlarge their social surroundings. As to their 

% income, the coach who earn under 500 NTL and the coach who earn above 1,501 NTL have the 
*' Percentage at the same rate (26,9 %). İn CONCLUSION, the educational level of the ice skating 

is university graduate of a high percentage, there is no balance in their income status and ali the 
& Practice the profession in order to enlarge their social environment. 

Keyvvords: İce Skating, Coach. 
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BİR SPOR YÖNETİCİSİNİN GÖZÜYLE İYİ YÖNETİCİ MODELİ 

What Makes a Good Manager? The Perceptions of a Sport Manager in Aydın. 

"Cevdet ÖZDafa 
Adnan Menderes Üniversitesini: 

cozdemir@adu.ednl 

Sporda yönetim sporda kalite açısından oldukça önemlidir. Yönetim kademelerinde yer alacak kişilerin 
yönetsel beceri ve başarıları onların mesleki yaşantılarıyla yakından ilişkilidir. Yönetimdeki iyi yönetici modelle-
rinin sayısı yönetimin kalitesini belirleyen en önemli değişkenlerden biridir. Bu çalışma halen Aydın Gençlik ve 
Spor il Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Ali Yelgin'in çizdiği "iyi yönetici" modeli hakkındadır 
Çalışmada görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulguJara göre, iyi bir yönetici kendine 
güvenli, çevresindeki kişilerle iletişim kurabilen ve mesleğinin gerektirdiği bilgilere sahip olan bir kişi olmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Yönetim, Spor Yöneticisi 

The sport management is one ol the important aspects ot the quaiity in sport. Managerial talent and 
success ot those who takes part in management team is closely reiated with their occupation. The numbers o/ 
good managers in the management team is one ot the most important variables ot management quaiity. This 
study is about Ali Yelgin's perception of "model of the good management" who is a branch manager at the 
Aydın Gençlik ve Spor il Müdürlüğü (Provincial Centre of the Youth and Sport) in Aydin. İn this study ive 
employed the technique of in depth interview. Our findings show that a good manager is perceived to be 
someone who has şelf confidence, good communication skills and to have adequate professional knowledge. 

Keywords: Management, Sport Manager. 
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FUTBOLUN TİCARİLEŞEN YAPISINDA TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL KULÜPLERİNİN 
DERNEK STATÜSÜNÜN NEDEN OLDUĞU SORUNLAR 

problems Caused by the Association Status of the Football Clubs in Turkey in the Ever 
Commercializing Nature of Football 

"Cem ÇETİN 
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli 

cemcetin67@gmail. com 

Bu çalışmanın amacı, ticarileşen dünya futbolunda, hem ekonomik hem de sportif performans anla
mında son derece sıkıntılı günler geçiren Türk futbolunun içinde bulunduğu sorunlara çözüm getirmektir. Bir 
gerçek var ki; o da futbolun ticari nitelik kazanmasıyla birlikte pek çok şeyin değiştiğidir. Günümüz futbolunda 
taraftar müşteri, oyun gösteri olarak kabul görmektedir. Statlar yeniden inşaa edilmekte ve her biri teknoloji 
harikası olarak futbola hizmet vermektedir. Değişen unsurlardan bir tanesi de, futbol kulüplerinin statüleridir. 
Yayın gelirleri sayesinde çok büyük paraların aktığı futbol dünyasında, artık kulüpler geçmişte olduğu gibi 
dernek statüsünde varlıklarını sürdürmemektedirler. Avrupa'daki yeni düzende futbol kulüpleri şirket statüsünde 
yollarına devam etmektedirler. Ne var ki Türkiye bu sürecin oldukça uzağındadır. Bu çalışmada Avrupa'da 
yaşanan gelişmeler ele alanarak, atılan adımlar ayrıntılı olarak incelenecektir. Şurası bir gerçek ki; Türk takımla
rının dernek statüsünden kurtulamamaları, bu kulüplerin kurumsallaşmasını engellediği gibi gelirlerini artırma ve 
çeşitlendirme konusunda da ciddi sıkıntıları de beraberinde getirmektedir, ingiltere, ispanya, Almanya, italya ve 
Fransa gibi Avrupa Liglerinin önde gelen takımlarının gelirleri 150 milyon euronun üzerindeyken, bu miktar 
Türkiye'de 3 büyük olarak nitelendiren F.Bahçe, Beşiktiş ve G.Saray'da 50-60 milyon euro civarındadır. Gelirler
deki bu ciddi fark Avrupa Kupalarında Türk takımlarının sportif performansına da fazlasıyla yansımaktadır. 
Kulüpler düzeyinde futbolun 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları 2000/01 sezo
nundan bu yana oynadıkları 68 maçta 17 galibiyet, 14 beraberlik ve 37 mağlubiyet almışlardır. Bu sayısal verile
rin ışığında başarı oranımız, sadece yüzde 25'ler civarındadır. Türk takımlarının Avrupa'da başarılı olması 
ancak gelirlerin artmasıyla mümkün olacaktır. Bunun için de kulüplerimizin şirket statüsüne geçmeleri kaçınıl
maz bir durumdur. 

The aim of this study is to introduce a solution to the problems Turkish football going through really 
times in terms of both economics and the sports performance faces in the ever commercializing world 

Wball. it is a fact that a lot has changed upon the commercialization of football. İn today's football, football fans 
een as customers and the game as a show. Stadiums are being rebuilt, each serving football as an product 
'e state of the art technology. Another changing issue is the statuses of football clubs. İn the football 
o, ınto which a large amount of money flows thanks to the broadcasting revenues, the clubs can no 

Euro mmtaın theır existance in an association status as was in the past. Within the new order established in 
a ^ e ' t n e lootball clubs shall stand on in the status of a company. However, Turkey lalls miles and miles far 
e*per ^ p r o c e s s - This study shal1 '^vestigate the steps taken in detail by handling the developments 

•nenced in Europe. İt is a well-known fact that Turkish football teams' failure to get rid of their association 
redo(Jo/n°f °nly ınhibits tne institutionalization thereof but also brings about serious problems concerning the 
Europe'"9, ^ diversification of,nelr 'evenues. While the revenues of such leading teams of the 
c°rresnn H9UeS aS En9land' sPaın' Cermany, Italy and Franceis ive// över 150 million euros; such amount 
""•ee o• t0 about 50~60 million m o s in FBance, Beşiktaş and G.Saray, vıhich are considered to be the 
"^o/rn S '" Turkey- Thls st9nificant difference in revenues is ovenvhelmingly reflected in the spcrls 
0rdsnisarCe °f the Turkish teams in ,n EuroP03n Cups. During the Champions League, which is the number 1 
in tne Jon °f football at the level of clubs, Turkish teams had achieved 17 victories, 14 deuce and 37 defeats 
'ste is

 9 a m e s tney have played since the 2000/01 season. İn the light of these numerical data, our success 
POSS/ÖJ' Ut %25' Turkish teams' achievinQ success (attaining the desired results) in Europe will only be 
tbest?

 Wt,n an increase in the revenues. And to achieve this, it is unavoidable that our football clubs bearing 
Us of an association shall convert into the status of a company. 

mailto:cozdemir@adu.ednl
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AVUSTRALYA'DA SPORDA REHBERLİK VE DANIŞMANLIK EĞİTİMİ VE İLGİLİ 
ALANIN TÜRKİYE'DE İŞLETİLMESİ ÇALIŞMALARI 

Guidance and Counseling Education in Sports in Australia 

viMürsel AKDENK. >2>Ayşen AKDENK ÖZGÜRLER. ^Levent ÖZGÜRLER, <">Aynur AKDFfj* 

^ibrahim KURT, '"NurullahÛĞRETFu 
MOndokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sams 

2>ilim Koleji, <3>La Trobe Üniversite 
<")Avustralya Türk Enstitüsü, Spor ve Özel Eğitim Araştırma Merkezleri, <S>MİIIİ Eğitim Bakam 

akdenkmursel@hotmail.com; murselakdenk§mynetcom 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; Avustralya'da Sporda Rehberlik ve Danışmanlık Eğitimi; İlgili Alanın Türkiye'de I 
işletilmesi Çalışmalarının karşılaştırmalı olarak açıklanmasıdır. YÖNTEM; ilgili kaynaklar bir yandan kütüphane çalış. 
ması yapılarak elde edildi. Bunun yanında; Avustralya'da; Hükümet, özel sektör ve vakıflar bağlı Üniversite ve yükse
kokullarda, Meslek Yüksekokullarında alan incelemeleri yapıldı. Farklı yollardan elde edilen kaynaklar sistematik ve 
eleştirel yollarla değerlendirildi. Konu Türkiye için Spor; rekreasyon, Spor işletmeciliği, Spor Yönetimi; Fiziksel Uygun
luk gibi alanlarda Endüstri kurulması yolunda farklı bir üslupla anlatılmaktadır. BULGULAR: Önce, Avustralya'da n 
Türkiye'de ulusal ve uluslararası alan incelemeleri yapıldı. Avustralya'daki alan çalışmalarında farklı mesleklerden 
insanların Sporda rehberlik ve danışmanlık eğitimi kurslarına ön lisanstan doktora sonrası programlara kadar 
katıldıkları; Türkiye'de ön lisanstan doktora sonrası programlara kadar böyle bir ders programının bulunmadığı anla
şıldı halbuki başta Gençlik ve spor kulüpleri; Sporcular olmak üzere farlı kurum ve kuruluşlardan Spor endüstisinin 
içerisinde olan bireylerin bu elemanların bilgilerine,yardımlarına ve yönlendirmelerine; hatta Sporda Psiko Terapi 
yapmalarına acil ihtiyaçları da bulunmaktadır. SONUÇ: Özellikle Avustralya'da Spor; Rekreasyon,Spor işletmeciliği 
;Spor Yönetimi ;Fiziksel Uygunluk gibi alanlarda Spor Rehberliği ve Danışmanlık Eğitimi verilmektedir..Türkiye'de de 
ilgili konularda Hükümet, özel sektör ve vakıflar bağlı Üniversite ve yüksekokullarda, Meslek Yüksekokullarında aynı j 
programların açılmasının yolları anlatılmaktadır.Bunun yanında adı geçen programın derslerine de yer verilmekte- ^ 
dir...Böylece;hem bu alanın Endüstrisinin kurulmasının yolu açılmaktadır; hemde ilgili ve belgeli kişilerin yetiştiriln» 
lerine daha şimdiden başlanılması istenilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Sporda Rehberlik ve Danışmanlık; Uygulamalı Psikoloji; Avustralya Uygulan™ 
Psikoloji Koleji; Gençlik ve Spor Kulüplerinde Sporda Rehberlik ve Danışmanlık. 

OBJECTIVE: The aim of this study is to undertake a comparative approach to understanding Guidance sim 
Counsetling Education in Sports in Australia; and management ol the related areas ol study in Turkey. METHOD:-! 
related resources have been collected from libraries, universities, colleges and Tale institutes in Victoria, AustraM- | 
Field studies have been completed in government and private universities and colleges in Australia. Resources Wj 
have been obtained through various means have been evaluated through a systematic and critical approach. ' 
subject is explained through a different perspective tor the establishment ol an industry in the areas ol Spom 
Recreation, Sport Management, Sports Administration, Physical Fitness, ete. FİNDİNGS: Initially, national» 
internationai field studies were undertaken in Australia and Turkey. Participants Irom various oecupations m AustlU 
took part in field studies regarding Guidance and Counseliing Education in Sports aeross various levels rangir>9"W 
associate diploma to post-doctorate degrees. İt was lound that a respeetive study was not undertaken in Turkey " ^ B 
there is a current need tor the establishment ol the related fields in Turkey. More specifically, there is a cun'enJjM 
lor the inelusion of Guidance and Counseliing Education and the application of Psychotherapy in Youth and J p j J 
Clubs and in the training of Sports Club members and athletes. CONCLUSION: Guidance and Counseliing Educam 
in Sports is currently integrated into the areas ol Spons, Recreation, Sports Management and Administration*m 
Physical Fitness, in Australia. İt has been established that there is a current need lor such programs in the $ jM 
areas in Turkey, in the government and non-government sectors at university and college levels. There is a ' s J B 
need tor the relevant curriculum and teaching programs, as well as the training of relative qualified people to sim 
the above programs. 

Keywords: Guidance and Counseliing Education in Sports, Applied Psychology, Australian < 
Applied Psychology, Youth and Sports Clubs. 
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AVUSTRALYA'DA ÜNİVERSİTE, YÜKSEKOKUL, MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA 
FİZİKSEL UYGUNLUK PROGRAMLARI VE TÜRKİYE'YE UYARLANMASINDA YENİ 

İŞLETMECİLİK YAKLAŞIMLARI 

physical Fitness Programs in Australian Universities Colleges, Tafe İnstitutes and New 
Management Approachings Their Adapting to the Turkey 

lOMürsel AKDENK, <2>Ay$en AKDENK ÖZGÜRLER, ® Levent ÖZGÜRLER, <4>Aynur AKDENK, 
«»İbrahim KURT, '1>Nurullah ÖĞRETEN 

(1>Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Samsun, 
<2>ilim Koleji, <3>La Trobe Üniversitesi, <4> Avustralya Türk Enstitüsü, 
Spor ve Özel Eğitim Araştırma Merkezleri, <5>MİIIİ Eğitim Bakanlığı 

akdenkmursel@hotmail. com; murselakdenk §mynet. com 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; Avustralya'da Üniversite, Yükseokul, Meslek Yüksekokullarında Fiziksel 
Uygunluk Programları ve Türkiye'ye Uyarlanmasında Yeni işletmecilik Yaklaşımları; çalışmalarının karşılaştır
malı olarak açıklanmasıdır. YÖNTEM: ilgili kaynaklar bir yandan kütüphane çalışması yapılarak elde edildi. 
Bunun yanında; Avustralya'da ; Hükümet, özel sektör ve vakıflar bağlı Üniversite, Yüksekokullarda, Meslek 
Yüksekokullarında alan incelemeleri yapıldı. Farklı yollardan elde edilen kaynaklar sistematik ve eleştirel yollarla 
değerlendirildi.Konu Türkiye için Fiziksel Uygunluk Endüstrisi kurulması yolunda farklı bir üslupla anlatılmakta
dır. BULGULAR: Öncelikle, Avustralya'da ve Türkiye'de ulusal ve uluslararası fiziksel uygunluk konusunda 
kurslara katilindi. Avustralya'daki Yüksek öğretim kurumlarında ; Hükümet, Belediyeler, hükümet dışı birim-
lerözel sektör,vakıflardan oluşan Fiziksel Uygunluk Endüstrisinde alan incelemeleri yapıldı. Türkiye'de ise; 
benzeri çalışmaların daha düzenli olarak yürütülmesi için Avustralya'daki aynı kurumların ve kuruluşların kurul
ması ve işletilmesinde yeni ve çağdaş yaklaşımlara yer verilmektedir. SONUÇ: Önce; Avustraya'daki 
üniverite.yüksekokul, meslek yüksekokullarında fiziksel uygunluk eğitimindeki programlarındaki eleman yetişti
rilmesi programları derlenmektedir. Fiziksel Uygunluk Endüstrisindeki kurumlar ve kuruluşlar irdelenmektedir. 
Bunların yanında; ilgili alan çalışmalarından sonra programlar Türkiye'ye uyarlanmaktadır. Yeni işletmecilik 
yaklaşımları ve çoklu yapılanmalardan sonra; dört basamaklı sertifika programları düzenlenmektedir. Neticede; 

ırkiye çapında düzenlenen kurslar ile; üniverite, yüksekokul, meslek yüksekokullarında fiziksel uygunluk 
«mindeki programlarından eleman yetiştirilmektedir. Mezun olan fiziksel uygunluk personeli hazırlanmış yada 
'^en tasarlanmış çalışma programlarını Hükümet, Belediyeler, hükümet dışı birimler, Özel sektör, vakıflar-

n oluşan Fiziksel Uygunluk Endüstrisinde kullanmaya devam etmeye çalışmaktadırlar. Araştırmada; Avustral
ya ve Türkiye'de yapılan ilgili alan incelemelerinin uluslararası fiziksel uygunluk endüstrisi programlarının 

ağırlanması ve çağdaş yöntemlerle işletitilmesinin yolları açıklanmaktadır. 

ve • * n a h t a r Sözcükler: Fiziksel Uygunluk; Avustralya ve Türkiye 'de Fiziksel Uygunluk Endüstrisi; Üni-
rs'te, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda Fiziksel Uygunluk Ders Progamları 

e , . . OBJECTIVE: The aim ol this study is to undertake a comparative approach understanding and 
ıning Physical Fitness Programrams in Australian Universities, Colleges, Tafe İnstitutes and New 

co// e

a ? e m e n ' APProachln9s Their Adapting to The Turkey. METHOD: The related resources have been 
com / fr°m libranes- universities, colleges and Tafe institutes in Victoria, Australia. Field studies have been 
'"s»f f6^ln 9°vernment an(j non-government sectors; government and private universities and colleges, Tafe 

ıtes in Australia. Resources that have been obtained through various means have been evaluated through 
eshhı a,lc anc* cr't'cal aPProach. The subject is explained through a different perspective tor the 

Co "shment ol an industry in the area of Physical Fitness, ete. FİNDİNGS: Initially, physical fitness leadership 
'Ses were attended; national and internationai field studies were undertaken in Australia and Turkey. 
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Participants Irom various occupations in Australia took part in lietd studies regarding Physical Fitnes 

Programrams in Australian Universities, Colleges, Tafe Institutes and New Management Approachings jjj 

Adapting to The Turkey .İt has been wanted to establish Tike Australian physical fitness leadership courses i' 

Turkey Universities, Colleges, Tafe Institutes,and across various levels ranging from associate diploma to p0s1 

doctorate degrees. İt was found that a respective study was not undertaken in Turkey hence there is a current 

need for the establishment of the related fields in Turkey. More specifically, there is a current need f0r (/,. 

inclusion of physical fitness leadership in related organisations and institutions. CONCLUSION: Physicaı 

Fitness Leadership Education Programs in Sports, Physical Fitness industry are currently integrated into ı/,e 

areas of Sports, Recreation, Sports Management and Physical Fitness areas, in Australia. İt has been 

established that there is a current need for such programs in the related areas in Turkey, in the government and 

non-government sectors at university and college levels. There is also the need for the relevant curriculum and 

teaching programs, as well as the training of retative çualified people to support the above programs. 

Keyvvords: Physical Fitness Education in Sports, Australian Fitness İndustry, Physical Fitness 

Education inYouth and Sports Clubs.Turkey Universities, Colleges, Tafe Institutes Physical Fitness programs. 
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Psikososyal Bilimler 
pgychosocial_Sciences__ 
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SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİNİN KULLANIMINA 
İLİŞKİN BİR İNCELEME 

An Investigation of Sport Science Research Techniques 

Tatma KERKEZ 

Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Şanlıurfa 

fkerkez §hotmail. com 

AMAÇ: Spor bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma tekniklerinin incelenmesidir. YÖNTEM: Araştırma tara
ma modelindedir. Araştırma kapsamında; 2006 yılında Muğla'da yapılan 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongre Kitapçı
ğında yer alan toplam 520 bildiri; bilimsel araştırma yöntemleri bakımından incelenmiştir. Sunulan bildiriler; araştırma 
türü, araştırma modeli, veri toplama aracı, çalışma alanları, denek seçimi, araştırılan spor dalları, sonuçların sunuluş 
biçimleri bakımlarından incelenmiştir. SONUÇ: inceleme sonucuna göre kitapçıkta yer alan 520 bildirinin % 86'si nicel, 
% 14'ü nitel araştırmadır. Araştırmaların % 68.3'ü betimsel, % 28.1'i deneysel ve % 3.7 'si bağlantısal tarama mode
lindedir. Araştırmaların % 21.5'inde araştırmacı tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. % 21,-3'de önceden gelişti
rilmiş ölçek-envanter kullanılırken, % 17.9 'da kondisyonel testler % 4.4'de fizyolojik ölçümler uygulanmıştır. Yapılan 
araştırmalar çoğunlukla Antrenman Bilgisi alanındandır (% 21.3). Uluslararası kongreye katılan araştırmacıların % 
95.6'si yerli, % 4.2'si yabancıdır. Çalışmaların % 52.7'si herhangi bir spor dalı ile ilgili değildir, kalan çalışmalar içersin
de en fazla araştırma yapılan spor dalı % 9.4 ile futbol ve % 4.6 ile basketboldür. Çalışmalarda denek tipi incelendiğin
de en fazla amatör sporcular (%23.3), daha sonra ise sırasıyla üniversite öğrencileri (% 16) ve çocuklarla ilgili çalışma
ların (%15.2) yer aldığı tespit edilmiştir. Araştırmalarda sonuçların sunuluş biçimlerine bakıldığında % 60.2'sinde 
sadece tablo kullanıldığı gözlenmiştir. YORUM: Spor bilimlerinde fikir, kaynak, araç ve araştırmanın etik ilkelere 
uygunluğu bilimsel araştırmalarda önemli kabul edilen hususlardır, incelenen çalışmaların çok az istisna dışında amaç 
cümlesi içerdiği görülmüştür. Bir bilimsel çalışmanın araştırma yöntemleri bakımından yeterli bulunabilmesi için bir 
başka araştırmacı tarafından kopya edilebilecek kadar detaylı açıklanmış olması gerekir. Ayrıca araştırma sonuçlarının 
da özet ve anlaşılabilir şekilde sunulması gerekmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Spor Bilimleri, Araştırma Teknikleri. 

PURPOSE: Use of 'ınvestigation of sport selence research techniques. METHOD: A eross sectional survey 
js performed. A total of 520 sport selence research papers submitted in the 9th International Sports Sciences 
Mgress Proceedings were analyzed in view of research methods, methodology and data gathering techniques, 

te/panf type, targeted sports, disciplines and submission of its results. RESULTS: Results shovved that 86 % of 
earch projects were quantitative and the otherparts were qualitative research. The methodology or research design 

WB/ quently used ty researehers, was deseriptive (68.3%), followed by experimental (28.1%) and rarely 
''oıa/ (3.7%). Research projects are used survey as a primary data gathering method (21.5%), and inventory 

sedmgs as secondary data gathering methods (21.3%), follovved by physical fitness tests (17.9%) and finally 
233^°Ö'ca/ (4.4%). İn the category of "type of the participants", sub-elite athletes entering into researehes were 

resea°'
 U W e r s ' t y students 16% and children 15.2%. İn this study performance analyses accounted for 21.3% of the 

Hl0re T
1 Proiects. 95.6 % of total researehers were joined from Turkey and the others were foreign national (4.2%). 

taıSetert't ^ °f the research Proiects (52.7%) had a non-sport specific focus, majority of research projects were 
as a D

 S p ° r t s (Football: 9-4%> Basketball: 4.6%). Research project generally took advantage of table (60.2%) 
oonceDtmary da'a submlssion tecr>nİWe and 27.7 % of research projects used only text. CONCLUSIONS: The 
tyıth fS' resources, tools and ethics of research are vvidely accepted as fundamentally important in sport sciences. 
ıriethJ? e*cePtions ali research reports that examined ineluded a statement of purpose or purposes. A report of 
Pe,/0

 s 0r Procedures is adequate if it is sufficiently detailed so that another equally qualified researeher could 
the rt=. a fetthful replication of the study. The presentation of research results should present a summarized form of 

u a f a clearly. 

Keywords: Sport Science, Research techniques. 
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FUTBOL OYNAYAN ÇOCUKLARIN ASİST PAS TERCİHLERİ İLE ÇOKLU ZEKA 
ALANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

The Relation betvveen Soccer Player Children's Multiple Intelligences and Assist Choices 

Osman Göde, f'Çağdaş MAVİOĞLU. Gökçe ERTURM 
<1>Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Denizli 

cmavioglu§pamukkaleedn \r 

AMAÇ: Çalışmada; futbol oynayan çocukların, oyun içinde oluşan pas seçenekleri içinden, gole giden pası 
bulma becerilerinin hangi çoklu zeka alanı ya da alanları ile ilişkili olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. YÖNTEM-

Çalışmanın örneklemini 1 0 - 14 yaşları arası (X = 11.92, SD = 1.226) 50 Pamukkafe Üniversitesi Mini Minik Futbol 
Takım oyuncusu oluşturmaktadır. Araştırmada, literatürde sporda karar verme ve görsel beceriler arasındaki ilişkiyi 
inceleyen çalışmalarda sıkça kullanılan bir yöntem olan film temelli karar verme testi uygulanmıştır. Futbolculara, teker 
teker ayrı bir odaya alınarak gole giden son paslardan oluşan (asist) 5 adet 4 seçenekli, 5 adet 3 seçenekli ve 5 adet 2 
seçenekli olmak üzere toplam 15 görüntü gösterilmiştir. Her bir pozisyon için hangi pas tercihinin gol olacağını düşün
dükleri sorulmuştur. Oyuncuların, pas seçenekleri içinden gol olan pası bulmaları beklenmiştir. Cevaplama süresi 2 
saniye ile sınırlandırılmıştır. Her bir doğru bilinen 4 seçenekli futbol pozisyonu için 3; 3 seçenekli pozisyon için 2 ve 2 
seçenekli pozisyon için 1 puan verilmiştir. Daha sonra çocuklara MIDAS (Multiple Intelligences Developmental 
Assessment Scale) uygulanmıştır. MIDAS tan her zeka alanı için ayrı ayrı aldıkları puanlar ile gösterilen görüntülerde 
seçtikleri asist pas tercihlerinden aldıkları puanlar, Çoklu Regresyon Analizi ile karşılaştırmıştır. BULGULAR: Zeka 
alanlarından Görsel/Uzamsal Zeka puanları ile asist pas tercihi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunurken (p<0.01), diğer zeka alanları ile pas tercihi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunma
mıştır. SONUÇ: Araştırmanın bulgusu; Görsel/Uzamsal Zekası yüksek olan oyuncuların, daha düşük olan oyuncular
dan, gole giden pası daha fazla sayıda bulduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. Bu bulgu, ideal futbol oyucusunun 
özelliklerini belirlemede, fiziksel özelliklerin yanı sıra bilişsel özelliklerin de önemini vurgulamaktadır. Bu sonuçtan 
hareketle alt yapı futbol antrenörlerine; oyuncularına pozisyonları doğru çözümleme ve gole giden pası görebilme 
becerisini kazandırabilmek için oyuncularının Görsel/Uzamsal Zekalarını geliştirici etkinlikler hazırlamaları ve oyuncu 
seçerken yalnızca fiziksel beceriler yerine bilişsel becerilerden Görsel/Uzamsal Zeka alanında yüksek kapasite arama
ları önerilebilmektedir. 

PURPOSE: İn this study it is aimed to expose which multiple inteiligences area(s) is/are related to the sk^L 
discovering the shoot that will be previous of a goal in the positions formed in a match lor children who play soccer. 

METHOD: The sample of the study consists of 50 (age range 10-14, X = 11.92, SD = 1.226) Pamukkale UniversM 
junior soccer team players. İn this study film based decision making test which has been used in the studies tm 
investigate the relation between decision making in sport and visual skills was applied. Soccer player were taken 
another room and 15 assist vision consists of 4 alternative 5, 3 alternative 5 and 2 alternative 5 were showed. n 
asked to the players lor every position that which assist choice they think mil be goal. İt was expectedlrom chlldrfht 4 

choose the shoot which they think that will be the goal. The ansv/ering time was limited to 2 seconds. For every ngn 
alternative question 3 points, 3 alternative question 2 point and 2 alternative guestion 1 point was given. A 
MIDAS (Multiple Intelligences Developmental Assessment Scale) was applied to players. The points that 
from assist views were compared with the points that children got from MIDAS Multiple Regressk 
FİNDİNGS: Statistically significant correlation between Visual/Spatial Intelligence points and assist choice pomts 
from assist views were compared with the points that children got from MIDAS Multiple Regression An^'^ 
FİNDİNGS: Statistically significant correlation between Visual/Spatial Intelligence points and assist choice pomts 
found (p< 0.01). İt was not lound significant relation between other Multiple Intelligences areas and Intelligence P 
and assist choice points. CONCLUSION: The finding of the study might be interpreted as; children, who have ^ 
Visual/Spatial Intelligence, make right assist choices when it is compared with the children who have

hJjm 
Visual/Spatial Intelligence. This finding emphasizes the importance of cognitive characteristics besides P " ^ H 
characteristics to determine ideal soccer player characteristics. From this point of view it can be said that junior s 
team coaches should prepare activities which mil improve their players' Visual/Spatial Intelligence in order to ^ > 
them how to analyze the positions and see the positions that is available for goal. Thus they mil be able to 
soccer players who evaluate the positions in a right way and so more successful. 
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ERKEK BASKETBOLCULARDA ESİN KAYNAĞI PROGRAMININ KAYGI 

ÜZERİNE ETKİSİ 

The Effect of the Avvareness of Inspiration on Anxiety on Male Basketball Players 

VlHakanKOLAYİS. «Yıldız Öztan ULUSOY 

<1> Sakarya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sakarya, 
^Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kocaeli 
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Bu çalışmanın amacı, esin kaynağı programının kaygı üzerine etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla, 
Türkiye basketbol ligi B grubunda oynayan iki erkek basketbol takımından 11 sporcu deney ve 12 sporcu kontrol 
grubu olmak üzere toplam 23 sporcu çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Takım oyuncularının yas ortalaması 
deney grubunda 25,00±3,19, kontrol grubunda ise 23.25+3.91, antrenman yas ortalaması ise deney grubunda 
11,81±3,31 iken kontrol grubunda 9,75±3,95' tir. Esin kaynağı programı haftada bir gün 60 dakikadan 10 hafta 
boyunca uygulanmıştır. Ön-son testlerde veri toplama aracı olarak; Spielberger (1970) tarafından geliştirilen 
kaygı Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde, grup içi ön test son test arasındaki farkı saptamak için non-
parametrik testlerden Wilcoxon testi, gruplar arasında farka bakmak içinde Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 
Çalışmada verilerin analizi için SPSS 10,0 kullanılmıştır. Bulgular, Durumluk Kaygı Ölçeğinin deney grubunun 
ön test değerleri ortalama 42,54±5,16, son test değerleri ise ortalama 36,09±9,92 olarak bulunmuştur. Elde 
edilen değerler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Kontrol grubunun ön test değer
leri ortalama 36,08±10,27, son test değerleri ise ortalama 36,08±10,27 olarak bulunmuştur. Elde edilen değer
ler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Sürekli Kaygı Ölçeğinin deney grubunun 
ön test değerleri ortalama 42,36±9,69, son test değerleri ise ortalama 35,27±5,40 olarak bulunmuştur. Elde 
edilen değerler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Kontrol grubunun ön test değer
leri ortalama 43,58±8,07, son test değerleri ise ortalama 37,83±6,29 olarak bulunmuştur. Elde edilen değerler 
arasında 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Sonuç, elde edilen istatistiksel analizler sonu
cunda, 10 haftalık sporda esin kaynağı programının durumluk ve sürekli kaygı üzerine olumlu yönde etkisi 
bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Esin Kaynağı, Kaygı, Basketbol, Erkek 

The purpose ol this study was to investigate the effect of the awareness of inspiration on anxiety on 
a/e basketball players. İn this purpose, 23 players (11 players experiment group, 12 players control group) 

'oplayed in Turkish basketball B league, joined our study as voluntary. The average age of experiment 

fecfft Pİ3yerS mS apProximately 25,00+3,19, and control group's players was approximately 23.25±3.91 and 
grou avera9e age ol the trainin9 was in experiment group ; 11,81±3,31 while on the other hand at control 
Speilb'1 W3S 9:75±3'95'- This studY was practiced 60 minutes önce day per week during 10 weeks. 

oerger's State Trait Anxiety Inventory (STAI) was used for collecting data in pre-tests and post-tesls. 
Sata X°n and Mann'Whltney u tests were used for statistical analysis. Significance was set at the p<0,05 level. 
aPproTS analyzed wlth SPSS 10 for Wındows. İn expehment group, pre-test state anxiety test point was 
* e r e n m a ' e / y 42-54±5-16' post-test point was 36,09+9,92. At the findings it was observed that statistical 

; es betvveen the pre-test and the post test state anxiety points was (p<0.05). İn control group, pre test 

'"ere w ^ ' ^ P°mt m S aPProximately 36-08± ^,27, post test point was 36,08+10,27. İn the control group 
öperim ^ mt 3ny significant differences betvveen the pre-test and the post- test anxiety points (p>0.05). İn 
3s-27±54n 9r°UP' pr6 t6St trait anxiety test P°int was approximately 42,36+9,69, post test point was 
trait ân At !he findin9S '! was 0Dserved that statistical differences betvveen the pre-test and the post test 
^8+a'n'y polnts was (P<0-05>- ln control 9roup, pre-test trait anxiety test point was approximately 
the p r ğ , ' P0St test point was 37<83±6'29- At the findings it vvas observed that statistical differences betvveen 
,0"nd th 3nd the P°St t6St trait anXİety polnts was (P<0-05)- Result> as a result °f statistical analysis, it vvas 

nat the effect of the avvareness of inspiration on anxiety vvas positively on male basketball players. 

Keyvvords: anxiety, basketball, male, inspiration 
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FUTBOLCU VE GÜREŞÇİLERİN KAYGI VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN 
İNCELENMESİ 

Detailed Examination of the Anxiety and Aggressiveness Level of Footballers and 
Wrestlers 

*<1> Murat TEKİN, <s>Özden IAŞG/A, 
O Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankan 
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Bu çalışmanın amacı, futbolcu ve güreşçilerin kaygı ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesidir. Bu ça-l 
lışmanın grubunu; Konya süper amatör ligde mücadele eden Beyşehir spor, Karapınar spor, Akşehir spor ve 
Antalya süper amatör ligde mücadele eden Tekir Ova spor, Serik Belediye spor takımlarında yer alan 80 futbol-
cu, 9-11 Şubat 2007 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Serbest Türkiye Şampiyonasına katılan 57 güreşçi 
oluşturmaktadır, ilk olarak araştırmanın amacına ilişkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla sistematik bir 
şekilde verilmiştir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur, ikinci olarak, C. Spielberger (1970) 
tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlanması Öner ve LeCompte (1983) tarafından gerçekleştirilen sürekli kaygı 
envanteri, ipek ilter Kiper(1984) tarafından geliştirilen saldırganlık envanteri tesadüfi örneklem yoluyla araştır
maya katılan futbolcu ve güreşçilere uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistikler ve t test 
kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasın
da SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda; 
Futbolcu ve güreşçilerin sürekli kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir faklılık bulunmuştur [ t değeri =2,577 
P=0,000<.01]. Futbolcu ve güreşçilerin yıkıcı saldırganlık düzeyleri arasında anlamlı bir faklılık bulunmuştur[t 
değeri =-6,734 P=0,000<.01]. Futbolcu ve güreşçilerin edilgen saldırganlık düzeyleri arasında anlamlı bir faklılık 
bulunmuştur [ t değeri =5,998 P=0,000<.01]. Futbolcu ve güreşçilerin atılganlık düzeyleri arasında anlamlı bir 
faklılık bulunmuştur [ t değeri =2,378 P=0,019<.05]. Futbolcu ve güreşçilerin genel saldırganlık düzeyleri arasın
da anlamlı bir faklılık bulunmuştur [ t değeri =6,534 P=0,000<.01]. Genel bir sonuca varacak olursak; sürekli 
kaygı düzeyleri arttıkça yıkıcı ve edilgen saldırganlık düzeylerinin arttığı sonucu ortaya çıkmıştır. Yani futbolcu
ların sürekli kaygı düzeylerinin, yıkıcı saldırganlık, edilgen saldırganlık ve atılganlık düzeylerinin güreşçilere göre 
yüksek olduğu, bu doğrultuda futbolcuların genel saldırganlık düzeylerinin güreşçilere göre yüksek olduğu 
sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Futbolcu, Güreşçi, Kaygı, Saldırganlık 

The purpose of this study is to determine the anxiety and aggressiveness level of footballers and mestte* 
This study group is composed of 80 footballers that are playing in Beyşehir, Karapınar, Akşehir and Antalya sport te 
that struggle in Konya Süper Amateur League and 57 wrestlers joining in Unrestricted Turkey Championship tna 
organized in Ankara 9-11 February 2007. Firstly, the current information about the purpose of study is lea 
systematically by searching the details of the literatüre. İn this way a theorical limitation about the topic has 
reached. Secondly, a chronic amiety inventory that was developed by C. Spielberger (1970) and translateo 
Turkish by Öner and Lecompte (1983) and aggressiveness test that was supported by ipek ilter Kiper(1984) we^eJg 
into practise for some footballers and wrestler joined the study by using Random illustration. Possibilıty p ' $ 
obtained by using describing statstics and t test.SPSS (Statistical package for social sciences) packet program 
used for analysing the data. As a result of this study, an expressive difference was found between the chronic a 
levels of wrestlers and footballers (t=2,577 P=0,000<.01). There were found expressive difference öe 
aggressiveness levels of footballers and wrestlers. (t=-6,734 P=0,000<.01).There were tound experssive dm>^ 
between the passive aggressive level of footballers and vvrestlers (t=5,998 P=0,000<.01).There were ^ 
expressive difference betvveen the Initativeness levels of footballers and wrestlers(t=2,378 P=0,019<.05). There ^ 
found expressive difference betvveen general aggressiveness levels of footballers and wrestlers. ('*"» 
P=0,000<.01). As a general result, continuous anxiety level, destructive aggressiveness level, passive aggressı 
and initiativeness level of footballers is higher than vvrestlers. İn CONCLUSION, result of general agressivenes* 
of footballers is higher than vvrestlers is appeared. 

Keyv/ords: Footballer, vvrestler, anxiety, aggressiveness. 
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p , A T O N FELSEFESİ'NDEN YOLA ÇIKARAK GÜNÜMÜZ İNTERNET SPOR BASININA 
BİR BAKIŞ 

A Look at Today's Internet Sport Press by Considering Philosophy of Plato 

'Süleyman Hakan YILMAZ 
(1>Selçuk Üniversitesi iletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Konya 

shakany§yahoo.com 

ilkçağ filozoflarından olan Platon felsefe tarihinin en önemli öncülerindendir. Platon ideal devletinde, bir 
ütopyayı şekillendirir. Her ütopya çalışmasında olduğu gibi, Plato'nun ütopyasının da ana amacı mutlu insanla
rın olduğu örnek bir toplum düzenidir. Devlet adlı eserinde özellikle gençlerin ideal eğitimi üzerine de düşünen 
Platon için doğru bir eğitimin en önemli iki kaynağı müzik ve spordur. Platon için sporla eğitilmemiş bir insan 
eksiktir. Müzik ruhsal yumuşaklığın kaynağı iken spor sağlıklı bir bedenin kaynağıdır. Ruh ve bedenin sağlıklı 
olması ise ideal insan için ön şarttır. Platon dönemi için spor bireysel var oluşun en önemli araçlarından biridir 
ve gündelik hayatın bir parçası olarak algılanmaktadır. Spor insanla, insanın gündelik hayatıyla ve toplumla iç 
içedir. Kısacası toplum spora yabancılaşmamıştır. Oysa günümüz toplumlarında artık spor bir gösteri sanatına 
dönüşürken insanın doğasından dışlanmış, kapitalist sistem tarafından bir endüstriye dönüştürülmüştür. Yine 
tarihten günümüze spor siyasal iktidarlar tarafından kitleleri kontrol etmek ve yönlendirmek için bir araca dönüş
türülmüştür. Sporun bu ideolojik işlevini yerine getirmesinde kullanılan en önemli araçlardan biri ise medyadır. 
Biz bu çalışmamızda Plato'nun spora bakışı bağlamında internet ortamında yer alan spor sitelerini inceleyip. 
Genel olarak her iki dönemin, ilkçağ Atina toplumuyla, günümüz toplumunun, spora bakışını ve sporun toplum
sal konumunu karşılaştıracağız. 

Anahtar Sözcükler: Platon, Spor, internet, Spor Felsefesi 

Plato, who is philosopher in antiquity, is one of the pioneers of philosophy history. Plato shapes a 
utopia in the ideal country of his mind. İn Plato's utopia as in his every study, the main aim is a society regime 
nodel where happy people live in. According to Plato, who also thinks about the education ofyoung in his "The 
Republic" book, the most important two resources of a good education are music and sport. A person, who isn't 
educated in sport, is incomplete for Plato. vVhile music is the resource ol psychological kindness, sport is the 
'•source of a healthy body. Being healthy of soul and body is the first precondition for an ideal person. İn age of 
teto, sport is one of the most important means of individual existence; and is perceived as a part of daily life. 
°rt is tvithin human, its daily life and its society. Shortly, the society didn't keep away the sport in that age. 

Severin today's societies, sport has turned into a show business, it has estranged from the nature of human, 
has become an industry by capitalist regime. From the past to the preseni, sport has been used as a mean 

Vntrol masses and orientate them by political powers. One of the most efficient means, to support the 
. °Qical function of sport, is media. İn this study, we will compare antiquity Athens society and present 
'ery about look at sport and place of sport in society in general by researching present sport vvebsites in the 

°°nte« of Plato's look at sport. 

Keyv/ords: Plato, Sport, Internet, Philosophy Of Sport 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN 4., 5. VE 6. SINIF BEDEN EĞİTİMİ DERSİ YENİ 
ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARININ İNCELENMESİ 

Examine Of Physical Education Teachers' Applications Related To Physical Education 
Lesson New Curriculum 

*<]> Mehmet GÜLLÜ, <2> Mehmet GÜÇLÜ, <3>Emin KAFKAS 
(''Cengiz Topel ilköğretim Okulu, Malatya, <2> Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 
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Bu araştırmanın amacı, 2006-2007 eğitim ve öğretim yılında Malatya il merkezi ilköğretim okullarında 
beden eğitimi öğretmenlerinin 4., 5. ve 6. sınıf beden eğitimi dersi yeni öğretim programı uygulamalarını incele
mektir. Araştırma betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini 2006-2007 yılında Malatya il 
merkezi ilköğretim kurumlarında görev yapan 1i3 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma örnekle-
mini rasgele yöntemle seçilmiş 19'u bayan ve 64'ü erkek olmak üzere 83 beden eğitimi öğretmeni oluşturmak
tadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 2'si beden eğitimi öğretmenleri
nin kişisel bilgileri ve 13'ü ise konu ile ilgili olmak üzere toplam 15 maddelik bir anket uygulanmıştır. Veriler, 
yüzdeler (%) halinde anlamlı çapraz tablolar halinde sunulmuştur. Beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyetlerine 
ve hizmet yıllarına göre beden eğitimi dersi uygulamaları arasındaki farklılıklar 0,05 anlamlılık düzeyinde Chi-
Square (X2)Testi ile karşılaştırmıştır. Araştırma sonucunda, beden eğitimi öğretmenlerinin büyük bir kısmı 
beden eğitimi dersi yeni öğretim programına ilişkin görüşlerinin kısmen olumlu olduğunu, öğretim programı ile 
ilgili tanıtma seminerini yetersiz bulduklarını ve yeni öğretim programı konusunda ilköğretim müfettişlerinin 
kendilerine hiç yardımcı olmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca beden eğitimi öğretmenlerinin büyük bir kısmı 4., 5. 
ve 6. sınıf ünitelendirilmiş yıllık ve günlük ders planlarını internet üzerinden temin ettiklerini; yeni öğretim prog
ramındaki kavram ve terimleri anlamada halen güçlük çektiklerini; yeni öğretim programı için okullarının alt yapı 
ve tesislerinin yetersiz geldiğini; ders etkinliklerinde çalışma kâğıdı uygulamadıklarını; yılsonuna kadar 
ünitelendirilmiş yıllık planlarında belirtilen etkinliklerin yarısından fazlasını uyguladıklarını; ders etkinliklerini diğer 
derslerin ilgili kazanımları ile kısmen ilişkilendirdiklerini; derslerinde en çok komut yöntemini, alıştırma yöntemini 
ve esli çalışma yöntemini kullandıklarını; yine derslerde ölçme ve değerlendirme yöntemleri olarak en çok 
uygulamalı sınavı, performans ödevini, proje ödevini ve kontrol listelerini kullandıklarını belirtmişlerdir. Bunlara 
ek olarak beden eğitimi öğretmenleri yeni programdaki kazanımların öğrencilere tam anlamı ile kazandırabil
mesi için beden eğitimi derslerinin en az 4 ders saati olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte bedeı 
eğitimi öğretmenlerinin cinsiyetlerinin bu uygulamalarını fazla etkilemediği; ancak öğretmenlerin hizmet yıllarını 
bu uygulamalarına büyük etkisi olduğu sonucu bulunmuştur. 

The aim of this study is to examine of physical education teachers' applications related to physı 
education iesson new curriculum of 4.,5. and 6. Classes during the academic year of 2006-2007. This stu°Y 
a field investigative with descriptive characteristic. The poputation of this investigation composed of 28 woft 
and 90 men totally 118 physical education teachers who work in primary schooi in Malatya Province during 
academic year of 2006-2007. Sample of subjects for this investigation were randomly selected 83 P^5^ 
education teachers who were 19 v/omen and 64 men. A questionnaire of this investigation was used to ga 
data which was developed by researchers that were totally 12 questions including 2 guestions related to 
information ot physical education teachers and 10 questions related to the topic. Dates were presented 
percentages (%) and significant crosswise tables. According to the sex and duty years of physical educa 
teachers, among their differences application of physical education lessons were compared with significant 
of a=0.05 by using of Chi-Square Test. Result of the study, many physical education teachers' views 
positive regarding to physical education lesson new curriculum; hovvever they defined that found deficientV 
introduction seminar concerning to new curriculum and weren't helped any by inspector of primary schooi I 
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•çulum. Othemise, many physical education teachers defined that taken annually plan and daily plans of 4., 
""n(j e. classes via internet; understand difficulty new concepts and terms in new curriculum; existed 

5' fciently iacility and substructure of primary schools for new curriculum; not applied vjorksheets in physical 
l'cation lessons activities; completed more than halt ot activities in annually plan; connected partiy lesson 
livities with other lessons' targets; used mostly to command method, exercise method and paired practice 

aCMod of during iessons; also, applied mostly to practical examination, performance assignment, project 
•sjnnment and control lists as methods ofmeasuring and evaluation in lessons. İn addition, physical education 

feachers defined to be need to least four lesson hours of physical education iesson for having applied 
tisdııtely to students targets of new curriculum. Besides, it were found consequences that sex of physical 
''education teachers didn't influence more to this appliance; but, duty years of physical education teachers 
inlluence more this appliance. 

Keywords: Primary Schooi, Physical Education Teachers, Physical Education Lesson, Curriculum. 
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TARAFTARLARDAKİ ADALET ALGISININ KAYBOLMASINDA ETKİLİ OLAN 
FAKTÖRLER VE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR 

The Actors which Take Away the Soccer Supporters' Justice Perception and the 
Subsequent Problems of This Development. 

'Hasan ŞEN, Engin ÖNEN, Ahmet TALİMCİLEn 
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 

senhasan@hotmaiicnn] 

AMAÇ: Toplumsal hayatin birçok alanında olduğu gibi, futbol taraftarlarının şiddete yönelmesinde en 
önemli gerekçelerden birisi, adaletsizlik algısıdır. Taraftarı olduğu takıma haksizlik yapıldığı ve kulüpler arası 
mücadeleyi yöneten kurumların (hakem, federasyon vb) adaletli davranmadığı algısı, taraftar şiddetinin öne 
çıkan gerekçelerinden biridir. Bu, bir yandan fanatik taraftarları tahrik eden, öte yandan da şiddete başvuranların 
bu durumu meşrulaştırma aracı olarak kullanılması bakımından önemlidir. Uzun sayılabilecek bir süredir medya 
ve tribünlere yansıyan ruh hali, Futbol federasyonu ve dolayısıyla hakemlerin tarafsız kalmayıp, maçların ve 
takımların kaderini etkilediği algısıdır. Hakemlerin verdiği veya vermediği penaltılar, ofsayt pozisyonunu görme
mek veya ofsayt olmadığı halde golü iptal etmek, kart göstermede tutarlı davranmamak medyanın ve taraftarla
rın futbol maçları hakkında en fazla tartıştığı konular arasında yer almaktadır. YÖNTEM: Taraftarların şiddete 
yönelmesinde ve holiganların taraftar kitlelerini hareketlendirebilmesinde en etkili faktörlerden biri olan adaletsiz
lik algısını, federasyon ve hakemlerin konumu ve tutumları açısından değerlendirmeye çalıştık. 446 taraftar ile 
tribünlerde gerçekleştirilen görüşmelerin yanı sıra, taraftar temsilcileri ile yapılan derinlemesine görüşmelerde 
dikkate alınarak taraftarların adalet algısı ve bunun potansiyel etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. BULGULAR: 
Araştırmamızda görüşülen taraftarların çoğunluğu, Federasyonun, takımlara eşit mesafede olmadığı görüsünü 
dile getirmiştir. Ayrıca hakemlerin bilinçli olarak maçların kaderini etkileyen kararlar aldıklarına yönelik kanaat de 
oldukça yüksek düzeydedir. Bu sonuçlar büyük bir adaletsizlik algısına işaret etmektedir. Taraftarların büyük 
bölümünün, federasyon hakkındaki değerlendirmelerinin, takımlarının başarısızlığı karşısında geliştirdikleri 
savunma mekanizması olduğu düşünülebilir. Adaletsizlik algısı, fanatizmi ve taraftar şiddetini artırıcı bir duyguya 
yol açmaktadır. SONUÇ: Şiddeti besleyen nedenlerden biri, Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu ve hakemlerin, 
saha içinde ve dışında almış oldukları kararların, takındıkları tutumların kulüpler ve özellikle taraftarlar nezdinde 
'adil olmadığı' düşüncesinin yaygınlığıdır. Kulüp yöneticileri ve medyanın da körüklediği adaletsizlik duygusu bir 
yandan şiddete yatkın bir ortam yaratırken, holiganlar için de davranışlarını meşrulaştıracak ve taraftarları 
ateşleyebilecek araçları yaratmaktadır. 

AIM: My majör aim at this announcement is to explain the main reasons İle behind the violence • 
between the lans ol local Turkish football clubs (Karşıyaka and Göztepe)- which is appeared at soccer fieio* 
CONCLUSION: There are a lot of reasons which cause the violence in the football fields. Most import^ 
reason above ali is idea of injustice. Especially the desicions of arbitrators and the Football Federation s & 
media's attitudes make a fundamental role shaping supporters' justice perception. When the supporters hav 
thinking of injustice tor themselves, they apply the violence for making claims upon. 
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T(jRKİYE'DE FUTBOL SAHALARINDAKİ ŞİDDETİN SOSYOLOJİK ANALİZİ: TARİHÇE-
SORUN-BULGULAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

The Sociological Analysis of Violence in Football Stadiums aeross Turkey: History-
Indications and Solution Suggestions 

'Ahmet TALİMCİLER, Engin ÖNEN, Hasan ŞEN 
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, izmir 

senhasan §hotmail. com 

AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız ilk olarak Türkiye'de futbol sahalarında yaşanan şiddetin tarihsel sü
reç içerisinde nasıl bir yol izlediğini ve şiddeti ortaya çıkartan etmenlerin neler olduğunu ortaya koymaktır, ikinci 
olarak ise Karşıyaka ve Göztepe taraftarları üzerine yapmış olduğumuz çalışmada elde ettiğimiz bulgulardan da 
yararlanarak, bu konuda alınabilecek kısa, orta ve uzun vadeli önlemlerin neler olabileceğini sıralamaktır. 
YÖNTEM: Türkiye'de futbol sahalarında şiddetin geçirdiği aşamaların kısa bir tarihçesi ve dönemleştirilmesi 
yapıldıktan sonra; Karşıyaka ve Göztepe taraftarları olan toplam 446 kişi ile tribünde yapılandırılmış bir cetvel 
aracılığıyla görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca taraftar davranışlarını daha iyi anlayabilmek ve taraftar olaylarında 
önemli bir faktör olarak karşımıza çıkan taraftar temsilcileri ile özel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. BULGULAR: 
Taraftarlara sorunun çözümü için ne/neler yapılmalı diye sorulduğunda, alınan yanıtlar içerisinde ilk sırada 
eğitim/bilinçlenme düzeye artmalı seklinde görüş bildirenlerin oranının yaklaşık olarak yüzde 30 olması, taraftar
ların içinde bulundukları ortamda kendilerine de büyük bir pay düştüğünü gördüklerini ortaya koymaktadır. 
Verilen yanıtlar içerisinde % 15.7'lik oran ile ikinci sırada bulunan 'hiçbir şey yapılamaz' anlayışı ile beraber 
%7.2'lik 'bir önerim yok' görüsünü birlikte düşündüğümüzde dahi, taraftarların içinde yaşadıkları somut durumla 
ilgili çözüm yollarına duymuş oldukları inancın % 80'lere yaklaşması bile futbolun içinden geçilen tüm olumsuz
luklara karşın çözümü kendi içerisinde yaratmaya devam etmekte olduğunu ortaya koymaktadır. SONUÇ: 
Futbol sahaları ve tribünlerin yapısı, toplumun bir minyatürüdür, bugün futbol içinden bakılarak farklı toplumlar 
ve toplumsal yapıların gözlemlenebileceği önemli bir prizma haline gelmiştir. Dünyada futbol sahalarında yaşa-
an şiddet ve alınan önlemler konusunda benzerlikler bulunmakla birlikte her ülkenin şiddeti yaratan nedenleri 

;endine özgü olguları içerebileceği için çözüm önerileri de kendine özgü olmak zorundadır. Futbolu nasıl gördü
nüz sorusu, futbol sahalarında yaşanan şiddet hareketlerine yönelik alacağımız tedbirlere ve yaklaşımlara da 

'?ık tutacaktır. 

AIM: The majör aim in this work is to set forth the historical evolution of violence takeplace in football 
Miums aeross Turkey and the factors that generate it. Subsequently, the aim of this work is to prospose some 
°", medium and long range measures derivated from the field work on the fans of local Turkish football clubs 
Cıyaka and Göztepe). CONCLUSION: The strueture of football stadiums and tribunes reflect a miniature 

of society. Today, football monitors some structural aspects of societies under investigation. Although 
re similarities between the violence takeplace ali the stadiums över the world and the measures have 

m "/*gainst it, each locality has its own causes regarding violence. For this reason the solution proposals 
e authentic. The answers for these guestions would shed light on the measures against violence. 
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SPORDA ESİN KAYNAĞI PROGRAMININ MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİSİ 
(BASKETBOL TAKIMI UYGULAMASI ÖRNEĞİ) 

The Effect of the Awareness of Inspiration on Motivation on Male Basketball Players 

W Yıldız ÖZTAN ULUSOY, MHakan KOLAYİŞ 
W Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kocaeli, 

<2>Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sakarya 
yildizoz 10 @ botmailxxm 

Bu çalışmanın amacı, düzenli antrenman döneminde esin kaynağı programının motivasyon üzerine et
kisine yönelik danışma süreci uygulamasının sporcunun sportif performansı (psikolojik) üzerine etkisinin ince
lenmesidir. Bu amaçla, Türkiye basketbol ligi B grubunda oynayan iki erkek basketbol takımından 11 sporcu 
deney ve 12 sporcu kontrol grubu olmak üzere toplam 23 sporcu çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Takım 
oyuncularının yaş ortalaması deney grubunda 25,00±3,19, kontrol grubunda ise 23.25+3.91, antrenman yaş 
ortalaması ise deney grubunda 11,81 ±3,31 iken kontrol grubunda 9,75±3,95' tir. Oyuncuların akademik anlam
da 2 ve 4 yıllık yüksek öğretim programlarına devam ettikleri ve mezun oldukları saptanmıştır. Bu çalışma 
haftada bir gün 60 dakikadan 10 hafta boyunca uygulanmıştır. Ön- son testlerde veri toplama aracı olarak; 
Sporda Motivasyon Ölçeği (Toros, 2001), kullanılmıştır, istatistiksel değerlendirmeler SPSS 10.0 paket progra
mında, tanımlayıcı istatistik, Wilcoxon ve Mann- Whitney U testleriyle analiz edilmiştir. Analizler sonucunda 
Sporda Güdülenme Ölçeğinin içsel boyutunda deney grubunun ön test değerleri ortalama 4,65±0,99, son test 
değerleri ise ortalama 5,59±0,99 olarak bulunmuştur(P<0.05). Kontrol grubunun ön test değerleri ortalama 
4,94+ 0,95, son test değerleri ise ortalama 4,77+1,19 olarak bulunmuştur (P>0.05). Sporda Güdülenme Ölçeği
nin dışsal boyutunda deney grubunun ön test değerleri ortalama 4,19±0,83, son test değerleri ise ortalama 
5,19+1,05 olarak bulunmuştur. Elde edilen değerler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. 
Kontrol grubunun ön test değerleri ortalama 4,81+1,26, son test değerleri ise ortalama 3,98+1,12 olarak bulun
muştur. Elde edilen değerler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmamıştır. Sporda Güdülenme 
Ölçeğinin güdülenmeme boyutunda deney grubunun ön test değerleri ortalama 2,95±1,00, son test değerleri ise 
ortalama 3,61+1,23 olarak bulunmuştur. Elde edilen değerler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulun
mamıştır. Kontrol grubunun ön test değerleri ortalama 2,95±1,20, son test değerleri ise ortalama 3,12±1,05 
olarak bulunmuştur. Elde edilen değerler arasında 0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmamıştır. Sonuç olarak, 
esin kaynağı programının içsel güdülenme boyutunda ve dışsal güdülenme boyutunda motivasyon üzerine 
etkisi ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Esin Kaynağı, Motivasyon, Basketbol 

The purpose of this study was to investigate the effect of the awareness of inspiration on anxiety <"j 
male basketball players. İn this purpose, 23 players (11 players experiment group, 12 players control grcm 
who played in Turkish basketball B legue, joined our study as voluntary. The average age ol experimentgroups 

players was approximately 25,00 + 3,19 and control group's players was approximately 23,25 + and also 
average age of the training was in experiment group; 11,81 + 3,31 while on the other hand a control 9roüP, 
was 9,75 + 3,95. This study was practiced 60 minuts önce day per week during 10 weeks. The scale 
motivation in Sport (Toros, 2001), was used for collecting data in pre tests and post tests. Wilcoxon and Man 
VVhitney U tests were used lor statistical analysis. Significance was set at the p<0,05 level. Data was ana^.s 

with SPSS 10 for Windows. İn experiment group , pre test sports scale (external motivation) point 
approximately 5,19 + 1,05, post test point was 3,98 + 1,12 . At the fındings it was observed that statlS"',0A 
differences between the pre test and post test motivation in sports scale (external motivation) point was l: 

0,05). As a result of statistical analysis, it was found that the effect of the awareness of inspiration on motüa • 
was positively on male basketball players. 

Keywords: Motivation, Basketball, İnspiration 
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..TAK DOĞU SPOR BRANŞLARINDAKİ (TAEKVVONDO, KARATE, JUDO) SPORCU 
GENÇLERİN SPORA KATILIM MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİ 

The Determination of Youth's Motivation in Participation of the Far East Sports 
(Taekvvondo, Karate, Judo) 

'»Erkan Faruk ŞİRİN, W Özgür HAMAMIOĞLU, 
<»Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara, 

B Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya 
erkanfaruk @yahoo. com 

Bu çalışmanın amacı 14-17 yaş grubundaki taekvvondo, karate ve judo spor branşlarında yer alan 
nenelerin fiziksel olarak aktif hale estiren motivasyonları belirleyerek cinsiyet, yaş, branş ve spora başlama 
süresi farklılığını ortaya koymaktır. Çalışmaya, 15-31 Kasım 2006 tarihleri arasında Ankara ili okullar arası 
gençler taekvvondo, karate ve judo müsabakalarına katılan 121 orta öğretimde yer alan sporcu gönüllü olarak 
satılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, genç sporcuların bu branş ve spora katılımda hangi sebebin 
ne kadar etkili olduğunu belirlemek için, 30 maddeden ve 8 alt boyuttan oluşan Gill, Gross ve Huddleston (1983) 
tarafından geliştirilen Spora Katılım Güdüsü ölçeği (Participation Motivation ûuestionnaire) (PMQ) uygulanmış
tır. Ölçekten elde edilen verilerin analizinde; spora katılım güdülenmesinde cinsiyet ve yaş farklılığını test etmek 
çın t Testi; branş ve spora başlama süresi farklılığını test etmek için ise Kruskal-VVallis H testi kullanılmıştır, 
statistiksel anlamlılık için .05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Sonuç olarak, uzak doğu sporuyla ilgilenen sporcula-
•n spora katılım güdüleri dışsal güdülerden çok "hareket/aktif olma", "beceri gelişimi" ve "takım üyeliği/ruhu" 
olarak bulunmuştur. Spora katılım nedenlerinde cinsiyet farklılığında kız ve erkek sporcular arasında "takım 
üyeliği/ruhu" ve "hareket/aktif olma" alt boyutlarında kız sporcuların lehine bir fark olduğu belirlenmiştir. Spora 
katılım nedenlerinde yaş farklılığında "başarı/statü", "eğlence" ve "arkadaş" alt boyutları; 14-15 yaşındaki spor
cularda, 16-17 yaşındaki sporculara göre spora katılmakta daha önemlidir. Taekvvondo, karate ve judo branşla
rla ilgilenen sporcuların spora katılım motivasyonları alt boyutlar düzeyinde farklılaşmadığı bulunmuştur. 
Bununla beraber taekvvondo branşıyla uğraşan sporcular diğer branş sporcularına göre spora katılım güdülen
mesinde bütün boyutlardaki ortalamaları daha yüksek (önemli) buldukları söylenilebilir. Spora başlama süresine 

'e sporcuların spora katılım motivasyonları "başarı/statü", "takım üyeliği/ruhu" ve "fiziksel uygunluk/enerji 
larcama" alt boyutlarında farklılaştığı bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Spora Katılım Güdüsü, Yaş, Cinsiyet, Uzak Doğu Sporları 

The a/m of this study is to find out the motivation which aetivates the 14-17 year-old youth who participated in 
1o, karate and judo and to indicate the differences of gender, age, branch and sports starting time of those 

tonts. 121 secondary schools students who participated taekwondo, karate and judo competitions which held 
'"sim 31 November in 2006 in Ankara have taken part in this study voluntarily. İn the research, as data colleetion 

)ent' sP°rts Participation Motivation Ouestionnaire which is constituted 30 questions and 8 sub-dimensions and 
!C"'y Gill, Gross and Huddleston (1983) has been applied to determine the reasons and their effectiveness in 

tsmens' seleeting their branehes and sports. İn analysis of the data; t Test has been applied to eheck out 
3T?hS m 9encler and a3e m sPorts participation motivation and Kruskal-VVallis H Test has also been applied to 

te importance of branch and sports starting time. For statistical significance .05 significance level has been 
\</errı f, result- the sportsmens' motivation in participating in the far east sports has been identified as 
*Searchn 9 active", "skill development" and "team membership/spirit" rather than extrinsic motivation. The 
^bershVJaledJhat lemale s,ucients have advantage in comparison with males regarding sub dimensions of "team 

'sh»"h """ a n c t "movement/De'n9 aetive" as the reason of participation in sports. "Success/status", "fun" and 
n° %)7 S m°re 'mPortance t°r the 14 or 15 year-old sportsmen comparing 16 or 17 year-old sportsmen. There 

^%ond 'Cant derence sportsmens' sports participation motivation considering sub dimensions level related with 
iS/is/on°'

 ate ancl iudo branehes. Neverthless, it can be said that the sportsmen who do taekwondo find ali the 
%</ j, .s average more important in the sport participation motivation rather than the other sportsmen. İt has been 
"'"telsin dependmg upon starting time, sportsmen's motivation in participating sports varies considering sub 

s °f "success/status", "team membership/spirit" and "physical fitness/energy consumption". 
*eywords: Participation Motivation, Açje, Gender, The Far East Sports 



200 IV- ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONp^ ] 

E07027 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULUNDA ÖĞRENİM 
GÖREN ÖĞRENCİLERLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİM 

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Analysis of Personality Characteristics of Students of Gazi University School of Physicai 
Education and Sports with Students of Gazi University Faculty of Education 

Gökhan BAYRAKTAR, «'Selcen AKDOĞAN, ı»Fatma ARSLAN, Nurcan DEMİR£L 

O Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
<2>Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

selcen_atesoglu§hotmail, com 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda öğrenim g&. 
ren öğrenciler ile gazi üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin kişilik özellikleri arasında fark 
olup olmadığını incelemektir. YÖNTEM: Çalışmanın evrenini Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek 
Okulu ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2006-2007 öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler oluştur
maktadır. Örneklem grubunu ise 159'u Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencileri, 134'ü Eğitim Fakültesi 
öğrencileri olmak üzere toplamda 293 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada amaçlar doğrultusunda Gazi 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda öğrenim gören öğrenciler ile Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin kişilik özelliklerini karşılaştırmak için Eysenck'in kişilik envanteri kulla
nılmıştır. Eysenck kişilik envanteri H:J Eysenck ve S:B Eysenck tarafından geliştirilmiş Bayar P. tarafından 
Türkçeye uyarlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verileri analiz etmek için SPSS 10,0 paket programı 
kullanılmıştır. Grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı Tek Yönlü Varyans analizi 
(One Way Anova) testi ile kontrol edilmiş ve p<0,05 düzeyinde manidarlık aranmıştır. BULGULAR: Bu çalışma
da elde edilen verilere göre Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda öğrenim gören öğrenci
ler ile Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin psikotik ve nörotik değerlerine ilişkin 
anlamlı fark bulunmazken p>0,05, ortalama değerler arasında farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Dışa dönük de
ğerlerinde Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda öğrenim gören öğrencilerin, Gazi Üniver
sitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerden daha dışa dönük olduğu ortaya çıkmıştır ve istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur p<0.05. SONUÇ: Sporun sosyal yönünün fazla olmasından dolayı, Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksek Okulu'nda öğrenim gören öğrencilerin daha dışa dönük oldukları ve bunun sebebinin de sportif ve 
rekreasyon el faaliyetlere daha çok katılmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Beden Eğitimi, Eğitim Fakültesi, Kişilik, Spor 

AIM: İn this study, it is aimed that to compare the personality characteristics of students in FfyŞj 
Education and Sports School in Gazi University v/ith students in Faculty of Education in Gazi Unıvers'L 
METHOD: Subjects are consists of students who attend Gazi University in 2006-2007 education term. 15* 
those subjects were chosen from Physical Education and Sports school and 134 of them were chosen < 
Faculty of Education totally 293 students. Eysenck Personality Inventory has been used in order to comi? 
personality characteristics of students in Physical Education and Sports school in Gazi University v/ith stu ̂  
in Faculty ol Education in Gazi University. Eysenck behavior inventory was developed by H:J Eysenc * 
adapted into Turkish by Bayar P. SPSS 10,0package programme was used in order to analyze 0Ö'a'nejLgS-' 
Difference betvıeen the groups was controlled by One Way Anova test and significance was p<0,05 F/Mv 
No significant difference between students in Physical Education and Sports schoo! and in Faculty of E"U 
in respects of neurotic and psychological values but it was observed that there was difference betvıeen a • 
values. İn respect of sociological values; it has been found that students in Physical Education and , 
school are more social than those students in Faculty of Education and it has been statisticaily ^ ( j H 
p<0.05. CONCLUSION: İt is thought that, since sports has a social content, the students studyir>9 JM 
department of the Physical Education and Sports are more extraverted and this situation is led by the »ew 
of taking part in these sport and recreational activities. 

Keywords: Physical education, Faculty of Education, Personality, Sport. 
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İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ 8-13 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN YETENEK VE 
PERFORMANS PROFİLLERİNİN TESPİTİ 

Fixing the Profile of the Performance and Ability of Students betvveen the Ages of 8-13 in 
Elementary School 

*«> Fatma ARSLAN, m Turgut KAPLAN, ® Ahmet SANİOĞLU 
t1) Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara, 
(2>Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya 

fatmaarslan2003 @yahoo. com 

AMAÇ: Bu araştırma, ilköğretim I. kademede öğrenim gören 8-13 yaş grubu kız ve erkek öğrencilerin 
motorsal yetenek ve performans profillerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Bu amaç doğrultusunda 
54 kız ve 54 erkek öğrencinin fiziksel ve fizyolojik özellikleri incelenmiştir. Araştırmada, Boy, yaş ve vücut ağırlı
ğı, 30 m Sprint, Aerobik güç için 20 m mekik koşusu, Esneklik ölçümleri için otur- eriş, Sağlık topu fırlatma, 
durarak uzun atlama, Pençe kuvveti(sağ/sol), Mekik parametreleri ölçülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde 
SPSS paket programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular istatistiksel olarak varyans analizi ve aritmetik ortala
maları alınarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: Araştırmaya katılan kız öğrencilerin 30 m Sprint (sn) ortalamala
rı 6,27±0,94'dür ve P<0,05; Aerobik Güç ortalamaları, 27,72±2,312 ml/kg/dk ve P<0,05; Esneklik ortalamaları 
21,66±6,96 cm ve P<0,05; Sağlık Topunu Fırlatma ortalamaları 3,26±0,68 cm ve P<0,05;, Durarak Uzun Atla
ma ortalamaları 1,77+0,19 cm ve P<0,05; Pençe kuvveti sağ ortalamaları 8,90±2,52 kğ ve P<0,05; pençe 
kuvveti sol'un ortalamaları 8,71+2,46 10,40 kg ve P<0,05; Mekik testi ortalamaları 18,83+2,34 ve P<0,05 
olarak tespit edilmiştir.. Araştırmaya katılan erkek öğrencilerin 30 m Sprint (sn) ortalamaları 5,92±0,59 cm ve 
P<0,05; Aerobik Güç ortalamaları 27,81±2,71 ml/kg/dk ve P<0,05; Esneklik ortalamaları 23,00±5,30 cm ve 
P<0,05; Sağlık Topu Fırlatma ortalamaları 3,37±0,61 cm. ve P<0,05; Durarak Uzun Atlama ortalamaları 
1,82+0,21 cm ve P<0,05; Pençe kuvveti sağ ortalamaları 9,69±2,82 kğ ve P<0,05; Pençe kuvveti sol ortalama-
19,34+3,06 kğ ve P<0,05; Mekik testinin ortalamaları 18,83±2,34 ve P<0,05 olarak tespit edilmiştir. SONUÇ: 
!Z öğrencilerin yetenek, motor becerileri ve performans sınırı yönünden erkek öğrencilerden geride olduğu, 

ancak spor etkinliklerine aktif olarak katılımları sağlandığı takdirde fiziksel gelişimleri ve dolayısıyla motor beceri 
ve ve|enek gelişimlerinin de en uygun bir düzeye ulaşabileceği söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Fiziksel Uygunluk, Motor Yetenek, Çocuklar 

th s A!M' Th'S researcrı was done witrt //>e am of evaluate the profile of performance and motor ability of 
Je°-'3 ages group male and female students who attend first grade in elementary school. METHOD: On ıhe 

"i of this aim 54 female and 54 male students' physical and physiological characteristics wcre 
Jjearcherj. In this researchi ten9^ age and weight of body, 30 m Sprint, tor Aerobic strength; 20 m shuttle 

n9, for measuring of flexibility sit and reach, medicine bal! throvı, standing jump, left and right hand grip and 
htib&e' °'Shüttle were evaluated- The data base of the search was interpreted by the help of SPSS. The 

is were evaluated statisticaily, by using analysis of variance and arithmetical averages. FINDINGS: 
"ie ş i f 5 3° m Sprint ^ of the f e m l e students who participated in this research, is 6,27±0,94 and p<0,05; 
ballthrraQeS °' aer°bic stren9th- 27.72±2,312 m\kg\dk , p<0,05; flexibility, 21,66±6,96cm, p<0,05; medicine 
left h *' 3-26±0,68 cm, p<0,05; standing jump 1,77±0,68 cm, p<0,05; right hand grip 8,90±2,52kg, p<0,05; 
C i f e n i 9 ? ' 8'71±2-46 10>46k9 P<°-5: shuttle test 18,832,34, p<0,05 was foundlike this. Averages 30 m 
%/igL P

 the m l e students who participated in this research, is 5,92±0,59, p< 0,05; the averages of aerobic 
P7°05-'oi ,81±2>71 millette, p<0,05; flexibility, 23,66±5,30cm, p<0,05; medicine bali throw 3,37±0,61 cm, 
*S, p Jj®ndır>9 jump 1,82±0,21 cm, p<0,05; right hand grip 9,69±2,82kg, p <0,05; left hand grip, 9,34±3,06 
5!<%)te ShüWe teSt 18'83±2'34' P<0-05 was lound tike this- CONCLUSION: İt can be said that female 
"le/r a»

 a r e backward from male students according to ability, motor skills and limit of performance but when 
a"d deıf/0 3"0 6 t0 sport activities was Provided, their physical development and consequently their motor skills 

e'°pment of abilities can also reach the most suitable level. 

Keywords: Physical Suitability, Motor Ability, Children 
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BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE MOTİVASYONUN ÖNEMİ 

;'.3^s, 

MMiiDAŞı 
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu. 

nilaydasdan@gmail. 

Motivasyon, akademik alan yazını incelendiğinde hep odak noktası olmuştur, hatta sağlıktaki alan 
zın incelendiğinde de öğrenci motivasyonunun eksikliği, düşük fiziksel aktivite düzeylerine neden olarak gönl 
muştur. Buna ek olarak, beden eğitimciler ders sürecinde sürekli olarak , özellikle "bu dersteyim çünkü yapma 
zorundayım" seklinde yönelimli olan öğrenciler için kaliteli içeriği yakalamayaçabalamaktadırlar. Bunu, öğrenci 
nin yüksek ilgisini ve motivasyonunu koruyarak yapmaya çalışmaktadırlar. Öyleyse öğrenciyi, dersten alaca 
not beklentisi onun derse karsı motive olmasında yeterli midir? Yoksa, motivasyon sağlama faktörleri çok aahj 
karmaşık ve önemli bir süreç midir? "Bir beden eğitimi dersinde öğrenciyi motive eden faktörler nelerdir?" soru 
lan bu çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, motivasyonun kendi içinde öneminde» 
çok, bir beden eğitimi dersinde motivasyonun ne düzeyde etkili ve önemli oldLğuna bakılmaya, ayrıca; motivas 
yonun öğrenciye yararı, öğretmen tarafından nasıl kullanılması gerektiği ve hangi yönelim türünün dal-
olduğu tartışılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada betimsel bir yöntem olarak literatür taramasına başvurulma 
yerli ve yabancı kaynaklar taranarak, gerekli bilgi ve çözümlemelere ulaşılmaya çalışılmıştır 

Anahtar Sözcükler: Motivasyon, Beden Eğitimi Dersi, Beden Eğitimi Öğretmeni 

ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ 203 

E07034 

YÜZME ÖĞRENMEYE BAŞLAYAN 9-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA EGZERSİZİ 
YARIDA BIRAKANLAR VE EGZERSİZE DEVAM EDENLERİN BENLİK SAYGISI, 

BENLİK KAVRAMI VE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Yhe Comparing of Self-Efficacy, Self-Concept and Self-Esteem Beliefs of 9-14 Years Old 
New Learners Children Who Continue and Quit Exercise 

*Niloün ATAKLI, Ziya KORUÇ, Serdar KOCAEKŞİ 
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Ankara 

^ ^ nilgunatakli@hotmail. com 

Bu çalışma yüzme öğrenmeye başlayan 9-14 yaş çocukların yüzme egzersizine katılan fakat bir süre 
sonra egzersizi bırakanlar ve bırakmayanların benlik saygısı, benlik kavramı ve öz yeterlik inançları arasındaki 
farkı .ncelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya; Ankara Gazi Üniversitesi Yüzme Havuzunda, yüzme öğrenmeye 
gelen toplam 100 çocuk katılmıştır. Verilerin toplanmasında, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Piers-Harns 
Benlik Kavramı Ölçeği ve Öz Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır, iki gruplu son test modelle ölçümler yapılmıştır. 
Veriler, tanımlayıcı istatistikler ve Kruskal-VVallis analizleri ile hesaplanmıştır. Analiz sonucunda yüzme öğren
meye devam eden (n=66) ve devam etmeyenlerin (n=34) Benlik Saygısı [F(1,99)=26.218;P<0.000], Benlik 
Kavramı [F(1,99)=23.354;P<0.000] ve Öz Yeterlik [F(1,99)=54.553;P<0.000] puanları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark vardır. Yapılan değerlendirmenin sonucunda, yüzme egzersizine devam edenlerin etme
yenlere göre benlik saygısı, benlik kavramı algıları ve öz yeterlik inançlarında egzersize devam eden ve etme
yenler açısından istatististiksel olarak anlamlı farklar bulunduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgular çocukla
rın egzersize devam etmesinde ya da etmemesinde benlik saygısı, benlik kavramı ve öz yeterlik inancının 
önemli olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Benlik Saygısı, Benlik Kavramı, Öz Yeterlik, Egzersiz, Yüzme, Çocuk 

The aim of this study is to investigate the comparing of self-efficacy, self-concept and self-esteom 
beliefs of new learner children who continue and quit the exercise. Participants of the study are 100 childrcn 
vho start learn svvimming the Gazi University Svvimming Pooi. Rosenberg Şelf- Esteem Scale, Piers-Harris Sclf 
Concept Scale and Şelf- Efficacy Scale were used to collect dala. The measurements done with two group post 

t model. İn this research, data was analyzed by using descriptive statistics and Kruskal- Wallis analyses. At 
fte result of the analysis. there was a significant difference between the şelf esteem [F(1,99)=26.218;P<0.009], 
Uf concept [F(1.99)=23.354;P<0.000] and şelf efficacy [F(1,99)=54.553;P<0.000] scores of children who 

tiınue learn (n=66) and quit (n=34) swimming exercıse. At the result of the evaluation, there was a significant 
•ütıstical difference between the self-esteem. şelf concept perception and şelf efficacy beliefs of children who 

bnue and quit svvimming exercise. According to the results, şelf esteem, şelf concept and şelf efficacy will be 
lrnPortant to continue or quit exercise. 

Keyv/ords: Şelf Esteem, Şelf Concept, Şelf Efficacy, Exercise, Svvimming, Child. 
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E07056 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNTERNET 
KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

Evaluation of Attitudes Candidate Teacher That Use Internet İn Terms Of Kind of VariabU 

'İdris YILMA 
Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor YûksekoTûluJ^^t 

idris @gazLedu_t 

Bu çalışma beden eğitimi öğretmen adaylarının internet kullanımına yönelik tutumlarını belirlemeyi 
çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlamıştır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştıı 
nın verileri kişisel bilgiler anketi ve Tavşancıl ve Keser (2002) tarafından geliştirilen internet kullanıma ye 
tutum ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın ömeklemini 2006-2007 örgenim yılında Ahi Evran Ünive 
tesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 135 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verilerinin 
çözümlenmesinde değişkenler için öncelikle aritmetik ortalama ve standart sapmalar bulunmuştur. Değişken 
arasında fark olup olmadığı ise.05 anlamlılık düzeyinde bağımsız T testi ve ANOVA kullanılarak belirlenmiş 
Araştırmada netice olarak öğretmen adaylarının bilgisayar yönelik tutumlarının iyi düzeyde (X: 114.97 ) olc 
ve incelenen değişkenlere göre yas, cinsiyet, sınıf, erişim olanağına göre tutum puanlarını anlamlı bir' 
göstermediği, kullanım sıklığı, kullanım süresi ve bilgisayar kullanım deneyimine göre anlamlı farklılık göste 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Öğretmen Adayı, internet Kullanımı, Tutum 

The purpose of fhis study evalation of candidate teacher attitudes that use internet and to determh 
terms of kind of vahable. This study use deseription method. Research data were colleeted that indivudu 
introduetion inquiry and attitudes that internet use measure was developed by Tavsandı and Kevser 
Study of example is 135 student in deparment of physical educational and sport high school at Ahi Ev 
Univercityın 2006-2007 education sesion.. The statistical analysis of data made that use independent t test ar 
Anova.Significant level is 0.05. The study of CONCLUSION candidate teacher is that in terms of attituch 
computer is well rank and there isnt significant difference in according to examine variable year, sex, clas 
posimility to reach. There is significant different in according to Freçuecy of use, time of use at 
experimentation of use. 

Keyvvords: Candidate Teacher, İnternet Of Use, Attitudes 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMAYA İLİŞKİN 
GÖRÜŞ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Examination of Book Reading Vievvs and Attitudes of Physical Education 
Teacher Canditates 

'Hasan Fehmi MAVİ. Bayram ÇETİN 
Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa 

hasan, ma vi @baya r. edu. tr 

AMAÇ: Farkli örneklemlerde okuma aliskanligi üzerine yapilan çalismalar benzer bir şekilde bu konuda 
Türk toplumunun zayif olduğunu göstermektedir. Zamani en iyi değerlendirme aliskanliklarindan biri olan kitap 
okuma, her düzeydeki öğrenci ve birey için kazanilmasi gereken çok önemli bir beceridir. Okuma aliskanliginin 
temelleri anne-baba ve öğretmen yardimiyla çocuklukta atilmaktadir. Öğretmenlerin kitap okuyarak öğrencilerine 
iyi birer örnek olmalari onlarin gelecekte okuyan bireyler olmasina yardim etmektedir. Bu arastirma ileBeden 

ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde eğitim gören öğretmen adaylarinin kitap 
okuma aliskanliklari ve kitap okumaya ilişkin görüş ve tutumlari belirlenmeye çalisilmistir. YÖNTEM İlk bölümü 
demografik sorulardan ve ikinci bölümüde kitap okumaya ilişkin tutum ölçeğinden oluşan anket 120 ögretemen 
adayina (bayan=50. erkek=70 erkek) uygulanmistir. Kitap okumaya ilişkin tutum ölçeği, Gömleksiz (2004) 
tarafından geçerliği ve güvenirliği test edilmiş bir tutum ölçeğidir. Ölçek alti boyuttan ve 30 sorudan 
oiusmaktadir. BULGULAR Öğrencilerin çoğunluğu ailelerinin evinde kütüphane olmadigini belirtmişlerdir 

Bayan öğretmen adaylari kitap almak için erkeklerden daha çok para ayirmaktadirlar (Bayan=66,0%, 
Erkek=45,7%). Kitap almaya para ayiranlarin kitaba yönelik sevgi ve aliskanlik tutumlari kitap almaya para 
ayirmayanlardan daha yüksek bulunmuştur. Bayan öğretmen adaylari erkeklere göre kitap okumayi daha fazla 
sevmektedirler. Kitap okuma aliskanliginin ve kitap okumaya yönelik isteğin bayan öğrencilerde daha fazla 
°idugu belirlenmiştir. Hem erkek hem de bayan öğrenciler kitap okumanin gerekliliğini kabul ederken, kitap 
okumanin etkisi ve yararinin bayan öğrenciler tarafindan daha fazla benimsendiği görülmüştür. Okunan yillik 
wap sayisinin fazla olmasi ve daha az günlük televiyon seyredilmesi kitap okuma ile ilgili tutumlarda olumlu 
yönde farklılık yaratmistir. SONUÇ Bu çalismaya katilan öğretmen adaylarinin kitap okuma aliskanliklarinin zayif 
olduğu belirlenmiştir. Bayan öğretmen adaylarinin kitap okuma aliskanliklari ve ilgili tutumlari erkek öğretmen 

ylarinkinden daha iyidir. Genelde, çalismalar üniversite öğrencilerinin istenilen düzeyde kitap okumadiklarini 
Imektedir. Üniversiteler kitap okuma aliskanligini destekleyen etkinliklere önem vermelidir. 

Anahtar Sözcükler: Beden Eğitimi Öğretmen Eğitimi, Kitap Okuma, Okuma Aliskanligi, Kitap Okuma-
^ Yönelik Tutumlar. 

PURPOSE: Previous studies, on different samples of people, focusing on book reading habiıs 

a

 s , s / a n f / y show that the Turkish society has a weak level of book reading. As one of the best vvays to 
p̂prec/afe time, reading books is a very important skill tor students and/or individuals to acquire. The foundation 

Paren*reaöing/a^inchildhoodwiththehelpofparentsandteachers. Bysettinggoodexamples forchildren, 
*as t 3nd teachers can help them t0 Decome book reading individuals in the future. The purpose of this study 
aotf <? determine the book reading habits, views and attitudes of student teachers from the Physical Education 
de/;, ^ Department in the Teacher Education program. METHODS A two part questionnaire that ineludes 
teachgraPhiC questlons and Que$tions about attitude tovvards book reading were administered to 120 student 
dev&erS ((emale=5°- male=70). The book reading attitude questionnaire is a valid and reliable questionnaire 

^Peö by Gömleksiz (2004). RESULTS The results of the study revealed that the majority of the student 
* did not have a personal library (61,7%). Female teacher canditates allocated more money to buy books 
those ofmale teacher candidaties (Female=66,0%, Male=45,7%). Teacher candidates who allocate more 
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money to buy books have higher affections toward books and higher reading habits than candidates whn 
allocate less money to buy books. Female teacher canditates enjoy books more than male teacher candidates 
do. İn addition, females have higher reading habits and a higher desire to read a book. While both female anw 
male student teachers agree on the necessity of book reading, only the females have a higher belıef about the 
effectiveness and benefits of book reading. The more teacher candidates read books a year and the less thev 
watch TV a day, the more positive attitudes they show toward book reading. CONCLUSIONS İt is determinZ 
that the teacher canditates who participated in this study had poor book reading habits. Female teacher 
canditates usually have better book reading habits and attitudes than those of male teacher candidates 
Generally, previous research showed that university students are not reading books at desired levels 
Universities should emphasize activities that support students' book reading habits. 

Keyv/ords: Physical Education Teacher Education, Book Reading, Reading Habit, Attitudes Toward 
Reading. 
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CİNSİYETİN SPORA KATILIM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: KÜTAHYA İLİ 

ÖRNEĞİ 

Examining the Effect of Gender on Sport Participatıon: The Case of Kütahya 

<1>Ö.Orçun KAZAK, <2>Veysel KÜÇÜK, ̂  FerideZişan KAZAK CETİNKALP 
(VTekel Yatılı ilköğretim Bölge Okulu 

®Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, istanbul 
<3>Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir 

W omkzk @hotmail. com 

Bu çalışmanın amacı, yaşları 9-14 arasında değişen kız ve erkek sporcuların spora katılım sebeplerini 
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 En
vanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız gruplar için t testi ve Pearson korelasyon kullanılmıştır. 
Sonuçlar, Yarışmak altölçeğinin ortalama puanları açısında kız ve erkek sporcuların ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğunu ortaya koymaktadır. Kız sporcuların ortalama puanlarının erkek sporcu
lara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulguya göre, yarışma erkek sporcular için daha önemli bir 
katılım nedenidir. Korelasyon analizi sonuçları, yaş ile spora katılım nedenleri arasında kız ve erkek sporcular 
açısından pozitif ve anlamlı ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 

Anahtar Sözcükler: Cinsiyet, Spora Katılım 

The purpose of this study was to examine the effect of gender on sport participatıon. The participants 
were 597 athletes (238 gırfs and 359 boys) aged 9-14 years (12.15 ± 1.68.; mean+s) years attending primary 
schools during the 2005-2006 education years in Kütahya. Participation Motivation Ouestionnaire was used for 

7 the dala. Data were analyzed with independent samples t-test and Pearson product moment 
correlation. The results revealed that there was a significant difference in participation motivation between girl 
and boy students for the average scores of competition subscale (p<.01). Girl students competition scores were 

than boy students. According to this finding, competition is important to males. According to the Pearson 
ürrelation results, a positive and significant relationship was obtained between students' participation types 

tod age levels for girls and boys. 

Keyv/ords: Gender, Sport Participation. 
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL ÖĞRETİM BECERİLERİNE SAHİP OLMA 
DURUMLARININ İNCELENMESİ 

The İnvestigation of Main Basis İnstruction Teachers of the Senior High School Abilities 

Become Ovvner State 

'Filiz YAYLACI, Durali AYDOĞMUŞI 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

filiz© akdenız edu. tr 

AMAÇ: Bu araştırmada, ortaöğretim öğretmenlerinin temel öğretim becerisine sahip olma durumları
nın, cinsiyet, yaş, kıdem, haftalık ders yükü değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. 
YÖNTEM: Araştırma, betimsel bir çalışmadır. "Öğretmenlerin temel öğretim becerileri" anketi geliştirilmiştir. 
Anketin boyutları; tutumlar, organizasyon, iletişim, dikkat çekme, geribildirim, kontrol altına alma, tekrar gözden 
geçirme ve özetleme, soru sorma, öğretim yaklaşımlarının seçimini kapsar. Araştırmada veriler, araştırmacılar 
tarafından hazırlanan, beşli likert tipi 46 sorudan oluşan, dereceleme ölçeğiyle toplanmıştır. Araştırmada elde 
edilen verilerin istatistiksel analizinde, %, T ,T testi kullanılmıştır. BULGULAR: Araştırmaya toplam 80 kişi 
katılmıştır ( %57,5 bayan, %42,5 erkek). Yaş ortalaması 41'dir. Kıdem yaklaşık %60'ıon altı yıl üzeridir. Branş
lar: Fen, Sosyal, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar-Beden eğitimi, Felsefe. Haftalık ders yükü ortalama 20 saattir. 
Öğretmenler; mesleğini sevmektedir (%90), öğrencilerin tam öğrenmeyi gerçekleştirebileceklerine inanmaktadır 
(%80),öğrencilere anında geribildirim vermektedir (%86), öğretim yaklaşımlarının seçimi sınıf içindeki disiplin 
problemlerini azaltmaktadır (%90). Elde edilen bulgular sonucunda, cinsiyet, yaş,kıdem,haftalık de-; 
değişkenine göre öğretmenler arasında temel öğretim becerilerine sahip olma açısından bir farklılık b, 
mıştır (p>0,05). SONUÇ: Öğretmenlerin yaklaşık %90'ı temel öğretim becerileri sergilerken, %10 'u özellikle 
çeşitli öğretim stratejileri, yöntem ve tekniklerden haberdar değildir. 

Anahtar Sözcükler: Öğretmen, Öğretim, Temel Beceriler 

PURPOSE: The purpose of the this study was to investigation senior high school teachers of 
instruction ability become an owner state, sex, age, seniority, branch, weekly lesson timer become differe 
changeable. METHODOLOGY: The investigation is descriptive study. The teachers basis instruction abilities 
her public survey has been developed. İt includes the public survey's dimensions attitudes and an organizatıon 
communication and careful attention, feedback, shapely, summarize and do ask a question and go över 
repeatedly and education approaches election. The Information about ability to study was gathered through a 
questionnaire, developed by researchers, which consists of 46 questions of the type five likert. Data^w^& 
analyzed using percentage, T and T test statistical techniques.RESULTS: A total 80 person has joined "" 
female, %42,5 male) in this study subjects average age are 41. That she centers age 41'dir. Sen* 
approximately över sixteen years (%60). Branches: Science, social, foreign language, fine arts-ph;" 
education, philosophy YJeekly lesson load 20 average time. Teachers love your profession (%90). Tr 
believes that the students just learn (%80). Teachers, g/Ve the students immediately feed-back. Ed\ 
approaches ' election reduces problematic in the class (%90). Based on this finding, among sex, age, sen» 
branch, weekly lesson timer teachers it was not found statistical difference between teachers and ı 
instruction ability become an ovvner state (P>0,05).CONCLUSION: While the teachers approximately % 90 m 
education ability exhibitions, % 10 is not found education strategies and a method and about technr 
knovvledge various especially. 

Keyv/ords: Teacher, İnstruction, Basis Abilities 
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GENÇ FUTBOLCULARDA YARATICILIK YETENEĞİ 

Creativity Ability in Young Soccer Players 

'Sinan BOZKURT 
Marmara Üniversitesi Beden Egıtımı Ve Spor Yüksekokulu, istanbul 

sbozkurt@marmara.edu.tr 

Bu araştırmanın amacı üst düzey genç futbolcuların genel yaratıcılık yeteneklerinin saptanması ama
cıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Araştırmaya; Galatasaray Spor Kulübünün 14 yas üstü C-Genç(Yıldız) futbol takimi 
ile ayni kulübün 21 yas altı Ümit(PAF) futbol takımından 50 futbolcusu katılmıştır. Araştırmada yaratıcılık yete
neklerinin ölçümüne ilişkin Torrance Yaratıcı Düşünce Testi (TYDT)" uygulanmıştır. Araştırmada, ölçüm verile
rinin grup değişkenine göre farklılık gösterip göstermediği belirlemek üzere "Mann Whitney-U Testi kullanılmış
tır. BULGULAR: Futbolcuların aritmetik ortalamaları arasında büyük yas grubunun lehine anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur. Sonuç: Büyük yas grubundaki futbolcular "yaratıcılık yetenekleri" yönünden daha etkin olabilmek
tedirler. Araştırmanın alanında özgün bir çalışma olduğu, futbol ve yaratıcılık alanlarındaki çalışmalara katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Futbol, Yaratıcılık 

OBJECTIVE: The aims of the study was to determine the function of creativity ability tor elite young 
soccer players. METHOD: Sample group was a total of 50 young elite soccer players: from Galatasaray Sports 
Club of İstanbul which was at under 16 age soccer team and also under 21 age soccer team.". "Torrance Tost 
ol Creative Thinking (TTCT)" was used tor determining creativity ability. As statistical analysis, "Mann vVhitnoy-
U Test" was used in determining the differences of datas tor two groups. RESULTS: There was significant 
differences betvveen test scores of groups. This study is an original research attempt that may contribute to 
creativity in general and the sport of soccer and öpen the way tor coming research. 

Keyv/ords: Soccer, Creativity, 
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KAMP DÖNEMİNDE BULUNAN MİLLİ TAKIM SPORCULARININ DURUMLULUK VE 
SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

The Evaluation of the State-Trait Anxiety Level of the National Team Athletes Who Are in 
the Camping Period 

^Tevfik Cem AKALIN, ("Mustafa GÜMÜŞ, ®Ferruh N.AYOĞLU, <3>Resul ÇEKİM 
^Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Bölümü, Zonguldak 

<2> Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sagligi A.B.D., Zonguldak, <3> Amasya Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Amasya 

c.akalin@hotmail.com 

AMAÇ: Her düzeydeki sporcular için kaygı durumunun sportif başarıyı olumlu veya olumsuz 
etkileyebileceği bilinmektedir. Bu çalışmanın a'.ıacı, milli takım kampında bulunan ve değişik şampiyonalara 
katılacak olan halter, jimnastik, taekwondo ve güreş branşlarındaki milli sporcuların durumluluk (DK) ve sürekli 
(SK) kaygı düzeylerinin değerlendirilmesidir, YÖNTEM: Çalışma milli takım kampında bulunan 16 halterci, 15 
cimnastikçi, 18 taekwondocu ve 12 güreşçinin katılımı toplam 61 milli sporcu ile gerçekleştirilmiştir. Sporcuların 
kaygı düzeyleri Spielberger tarafından geliştirilen STAI Envanteri kullanılarak değerlendirilmiş ve sporcuların 
branşları arasında kaygı düzeyleri yönünden karşılaştırma yapılmış, kaygı düzeyinin sporcuların yaşı ile 
bağıntısı olup olmadığı araştırılmıştır. Veriler SPSS for Windows 11.0 programına aktarılarak değerlendirilmiş, 
ortalama değerler "aritmetik ortalama+standart sapma" olarak gösterilmiş, gruplar arası karşılaştırmalarda 
Kruskall VVallis Varyans Analizi, Mann-VVhitney U Testi, bağıntı düzeyi saptanmasında Pearson Korelasyon 
Testi kullanılmış, analiz sonuçları %95 güven aralığında değerlendirilmiştir. BULGULAR: Katılımcıların ortalama 
yaşı 20.7±3.5 (haltercilerde 20.5+3.0, cimnastikçilerde 21.0+.2.4, taekvvondocularda 18.2±2.6, güreşçilerde 
24.5±3.5, p=0.001), DK 43.4±2.8 (haltercilerde 43.6±3.1, cimnastikçilerde 42.8±3.4, taekvvondocularda 
43.1±2.5, güreşçilerde 44.1±2.0, p=0.668), SK 41.3±2.3 (haltercilerde 41.3±1.6, cimnastikçilerde40.7±2.0, 
taekvvondocularda 40.9±2.5, güreşçilerde 42.4±2.8, p=0.203) idi. Sporcuların DK ve SK düzeyleri branşlarına 
göre karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. Sporcuların yaşları ile 
kaygı düzeyleri ve DK ile SK düzeyleri arasındaki bağıntı değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
bağıntı olmadığı saptandı. SONUÇ: Kaygılılık durumunun sporcularda sıklıkla yaşandığı ve sporcuların basan 
düzeylerini olumlu veya olumsuz etkilediği bilinmekle beraber, çalışmada sporcuların branşları arasında kaygı 
düzeyleri yönünden anlamlı fark saptanmamıştır. Ancak, milli takım kampları elit ve görece az sayıda sporcunun 
bulunduğu çalışma ortamlarıdır. Bu durum çalışma için bir olumsuzluk olarak düşünülebilir. Benzer çalışmalann 
daha yüksek sayıdaki katılımcılarla yinelenmesi sonuçların değerlendirilerek sporcuların kaygı ile baş etme 
stratejilerine sahip olmasına yönelik uygulamaların geliştirilmesine olumlu katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Durumluluk-Sürekli Kaygı, Milli Takım, Kamp Dönemi 

AIM: İt is known that anxiety can affect ali levels of athletes both positively and negatively. The aim 
this study is to evaluate the state and trait anxiety level of the national team athletes who are in the campM 
period and who will take part in vahous championships under the weightlifting, gymnastic, taekwondo a 
vvrestling branches. METHOD: The study was actualized with the participation of 16 weight lifters, 15 gymnas> 
18 taekwondo athletes and 12 wrestlers who were in the national team camp. The anxiety levels of the athle 
were evaluated by the STAI Inventory, comparison was made betvveen the branches of the sP°rtsrnlJ 
according to their anxiety levels, and an investigation was made whether anxiety level has a conneetion vvith tn^ 
ages of the athletes or not. Data were evaluated after transfernng it to the SPSS for Windows 11.0 pn 
average values were shovvn as "ahthmetic average*Standard deviation", in the inter grouping compan 
Kruskall VVallis Variance Analysis and Mann-VVhitney U Test were used, in the relation level ascertaınft 

y ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ 227 

pearson Correlation Test was used and analysis results were evaluated in the %95 confidence interval. 
ofSULTS: Avarege ages of the participants were 20.7±3.5 (vveight lifters 20.5±3.0, gymnasts 21.0±2.4. 
taekwondo athletes 18.2+2.6, vvrestlers 24.5±3.5, p=0.001), state anxiety was 43.4+2.8 (vveight lifters 
M6+3.1, gymnasts 42.8±3.4, taekvvondo athletes 43.1±2.5, vvrestlers 44.1 ±2.0, p=0.668), trait anxiety vvas 
413+2.3 (vveight lifters 41.3±1.6, gymnasts 40.7±2.0, taekvvondo athletes 40.9±2.5, vvrestlers 42.4±2.8, 
0=0.203). Statistically, no meaningful difference vvas observed vvhen the state and trait anxiety levels of the 
athletes vvere compared according to their branches. Vvhen the rotation vvas evaluated betvveen of the ages and 
«,e anxiety rates of the athiete vvith their state and trait anxiety levels, statistically, it is ascertained that there is 
po meaningful relation. CONCLUSION: İt is knovvn that state of anxiety is very common and affects the success 
levels of the athiete both in the positive and negative way. Nevertheless, in the study, no meaningful difference 
fa certain betvveen the branches according to the anxiety levels. On the other hand, national team camps are 
$uch vvorking environments that there are national and less athiete exist. This situation can be seen as a 
negativity for the study. Repetition of the similar studies vvith higher number of participants vvill contribute to the 
development of the application that is oriented on athletes strategies to cope vvith anxiety by the evaluation of 
the results. 

Keyvvords: State-Trait Anxiety. National Team, Camping Penod 
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VOLEYBOLDA SERVİS BECERİSİ ÖĞRETİMİNE MOTİVASYONEL BİR YAKLAŞIM 

A Motivational Approach to Servicing Skill Training in Volleyball 

Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Kırşehir 
leventilhan@gaz;. edu.tr 

Bu araştırmanın amacı, bir dış motivasyon aracı olarak değerlendirilen "not" faktörünün servis atma be
cerisi öğretiminde etkili olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmaya beden eğitimi öğretmenliği bölümünde 
okuyan 12 erkek 8 bayan toplam 20 öğrenci katılmıştır. Voleybol sahasının arka bölgesi servis çizgisinin 3 
metre önünden ve servis çizgisine paralel bir şeritle ayrılmıştır, bu bölge de, 3m x 3m ölçülerinde 3 eşit parçaya 
bölünerek, bölgelere voleyboldaki pozisyon numaralarına atıfla 1-6-5 numaraları verilmiştir. Öğrencilerden 
hedef belirleyerek kurallara uygun şekilde tenis servis atmaları istenmiştir. 15 dakikalık alıştırmalarından sonraki 
süreç veri toplamak amacıyla kameraya çekilmiştir. Uygulama 4 bölümde sürdürülmüştür./.Bölüm: öğrenciler
den sırasıyla 1,6,5 numaralı bölgelere servis atışı yapılması istenmiştir. 2.Bölüm: öğrencilere aynı sırayla servis 
atışına devam etmeleri söylenerek bu defa hedefe ulaşan her bir atışın vize sınavının servis bölümüne +5 puan 
olarak ekleneceği belirtilmiş, her bölgeye 3 atış toplamda ise 9 atış yapmaları istenmiştir.Derse 10 dakika ara 
verilerek üçüncü aşamaya geçilmiştir. 3.Bölûm: Dersin devamı olarak atışlara ödülsüz devam edilmiştir. 
4.Bölüm: Bağımsız değişken olan başarılı atış başına +5 puan ödülü yeniden devreye konularak 2. bölümde 
olduğu gibi atışlara devam edilmiştir. Görüntü incelemeleri sonucunda, 1. ve 3. bölümlerde öğrencilerin ilk üç 
atışı değerlendirilmiştir; çizgiler dahil hedef bölgeye isabet eden atışlar başarılı (2 puan), kurallara uygun olma
yan, saha dışı atışlar ise başarısızdır (0 puan) ayrıca hedef bölgeye isabet etmese de saha içerisine düşen 
toplar da (1 puan) değerlendirmeye alınmıştır. Servis atma becerilerinin, araştırmanın bölümlerine göre karşı
laştırılmasında, ilişkili iki ölçüm setine ait puanlar arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla kullanılan 
"wilcoxon testine" başvurulmuştur. Servis becerisi, grubun tümünde bölümlere göre incelendiğinde; 1-2, 2-3,3-4 
bölümlerinden alınan puanlar arasında p<0,01 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu [ 1.-2. bölümlerde (z=3,46, 
p<0,01), 2-3 bölümlerde (z=2,84, p<0,01), 3-4 bölümlerde (z=3,77, p<0,01)] bulunmuştur. Fark puanlarının sıra 
ortalaması ve toplamları dikkate alındığında gözlenen farklar: (1.-2.bölümlerde) 2. bölümün lehine, (2.-3. bölüm
lerde) 2. bölümün lehine, (3.-4. bölümlerde) 4. bölümün lehinedir. Bu durum, grubun servis becerisinde araşt.r-
manın bölümlerine göre bir dalgalanma olduğunu göstermektedir. Servis performansının yüksek olduğu bölüm
lere bakıldığında ise bağımsız değişkenin etkili olduğu söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Motivasyon, Servis Becerisi, Voleybol 

The purpose of this research is to determine vvhether the "note" factor, vvhich is assessed as an 
motivation tool, is effective on servicing skill training or not. A total of 20 students including 12 male and 8 U 
students studying in physical education training department have participated in the research. The backs 
of the volleyball pitch is divided by a strip 3 meters before the service line and parallel to the service üne, 
section is divided into 3 parts with measurements of 3m x 3m and numbers of 1-6-5 is given to these sec 
with reference to the position numbers in volleyball. The students have been asked to make tennis service 
accordance wtih the rules by determining targets. The period after their exercises of 15 minutes has 
recorded to video in order to collect data. The application continued in 4 parts. tPart: the students have 
asked to make service shoot to the sections numbered 1,6,5 respectively. 2.Part: the students have been 
to continue to make service shoots with the same order but this time we have mentioned that each 
reaching to the target will lead to +5 points added to the servicing part of the midterm examination and 
have been asked to make 3 shoots to each section which is a total of 9 shoots. The lesson is paused fof^ 
minutes and the third part has started. 3. Part: As a continuance of lessons the shoots continued without^ 
awfirrlf; 4 Part- thp awardinn nf +5 nnintı np.r a successfull shoot. whinh is an inrlpnpnrlpnt variahlp hüS St> 
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^n and the shoots continued as in the 2. Part. As a consequence of image examinations, the first three 

$hoots of the students have been examined in the 1st and 3rd parts; the shoots reaching to the target section 
puding the lınes are conisdered as successful (2 points), the shoots outside the pitch whjch are not İn 
accordance wıth the rules are considered as unsuccessful (0 points) and the balls falling into the pitch area 
despite not reaching to the target area are considered as appropriate (1 point). While comparing the servicing 
sldlls with the stages of the research. uwilcoxon test" have been used in order to test the meaning of the 
0erence between points of the associated two measurement sets. When the servicing skill is examined 
according to the sections in ali of the group; it has been found out that there is a meaningful difference in the 
Mel ofp<0.01 berween the points obtained from the sections of 1-2, 2-3, 3-4, and there is a meaningful 
0erence in the level of (z=3,46, p<0,01) in sections 1.-2., and there İs a meaningful difference İn the level of 
(ı=234, p<0,01) m sections 2-3, and and there is a meaningful difference in the level of (z=3,77, p<001) in 
'sections 3-4. when the sequence average and total of the difference points are taken into consideration the 
0erences are as follows: (in 1.-2. parts) in lieu of 2. part, (İn 2-3. parts) in lieu of 2. part. (in 3.-4. parts) in lieu 
of 4. part. This situation shows that there is a fluctuation between the parts of the research in accordance with 
the sections of the research. When we have a look at the parts where the servicing performance is high we can 
say that the independent vahable is efficient. 

Keywords: Motivation, Servicing Skill, Volleyball 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ, JUDOCULAR VE 
KAYAKÇILARIN DURUMLUK VE SÜREKLİLİK KAYGI DÜZEYLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

The Comparision of Physical Education and Sports Students, Judokas and Skiers' State. 
Trait Anxiety Inventory Levels 

'Nazmi SARITAŞ, Mustafa KAYA, EmireKAYA, Bekir ÇOKSEvİu 
Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kayseri 

coksevim @ erciyes. edu.tr 

Bu çalışmanın amacı; fiziksel olarak aktif olanBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri 
ile üniversite öğrencisi kayakçı ve judocuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerini karşılaştırmak, aralarındaki 
farklılıkları tespit etmektir. Toplam 325 erkek gönüllünün katıldığı çalışmayaBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
(n=137) öğrencisi, judocu (n=117), kayakçı (n=71) öğrenciler oluşturdu. Kullanılan ölçeklerin her biri 20 madde
lik 2 ayrı ölçekten oluşan durumluk ve süreklilik kaygı düzeyini değerlendiren ölçekler uygulandı. İstatistiksel 
değerlendirme olarak Kruskal-VVallis varyans analizi ve Mann-whitney U testi yapıldı. Anlamlılık düzeyi olarak 
p<0.05 alındı. Çalışmaya katılan grupların sürekli kaygı skorları; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri 
41.39±7.53, judocuların 43.7±7.1, kayakçıların 40.7±7.6 puan olarak bulunurken yine durumluk kaygı 
skorlarıBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin 40.7±5.6puan, judocuların 42.9±5.5 puan ve kayakçı
ların 42.0±6.7 puan olarak tespit edildi. Çalışmaya katılan judoculardaBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
öğrencileri ve kayakçılara göre yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p<0.05). Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu öğrencileri ile kayakçıların sürekli kaygı puanları karşılaştırıldığındaBeden Eğitimi ve Spor Yükse
kokulu öğrencilerinin ortalamaları kayakçılardan yüksek olmasına rağmen aralarında istatistiksel yönden bir fark j 
bulunmadı (p>0.05). BEYSO öğrencileri ile judocuların durumluk kaygı skorları karşılaştırıldığında judocuların 
puanları yüksek ve istatistiksel açıdan anlamlı bulundu (p<0.001). BESYO öğrencileri ile kayakçıların, kayakçı
larla judocuların durumluk kaygı skorları karşılaştırıldığında judocuların skorları yüksek olmasına rağmen istatis
tiksel yönden anlamlı bir fark bulunmadı(p>0.05). Sonuç olarak; Beden eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencileri 
ile kayakçıların akut ve kronik kaygı düzeyleri düşük seviyelerde bulunurken, judocuların durumluluk ve sürekli
lik kaygı skorlarının yüksek düzeyde olması, yapılan sporun stressör faktörlerinin, karşılaştırma yapılan gur 
lara göre daha yüksek düzeylerde olduğu düşünüldü, 

Anahtar Sözcükler: Durumluluk Kaygı, Süreklilik Kaygı, Judo, Kayak. 

The aim of this study is to compare Physical Education and Sports Students, judokas and colleger ı 
State-Trait Anxiety Inventory levels, and find out the differences between them. This study ms implicated 325 m 
volunteer that it consists of 137 Physical Education and Sports Students, 117 judokas, 71 skiers. İn this study• \ 
State-Trait Anxiety Inventory level is applied, and each scale has 20 items and 2 different measures. Kruskal-» 
vahation analysis and Mann-whitney U tests are applied as a statistical evaluation. The level ol mean,ngtule^İ^â 
accepted as p<0.05. The trait anxiety scores of the groups joined this study were; Physical Education and öpoM 
Students 41.4±7.5 and judokas 43.7+7.1, skiers 40.7+7.6 points, on the other hand their stait anxıety scores ̂  
Physical Education and Sports Students 40.7±5.6 score, judokas 42.9±5.5 score, skiers 42.1±6.8 score. ım ̂ \ 
anxiety score of judokas compared to Physical Education and Sports Students were p<0.05. When it ms comp J 
to skiers and statics, there was a signifiant dif)'erence (p<0.05). There was no statistical difference men " 0İ 
anxiety scores of physical education and sports students compared to skiers, although their average ms hıghe ̂  j 
the skiers. When the stait anxiety scores of Physical Education and Sports Students were compared to P*^M 
judokas'points are higher and there was a significant differerence in terms ofstatistics (p<0.001). VVhen the sc 7J 
Physical Education and Sports Students and skiers compared to that of skiers and judokas, although judokas; a * j j 
scores are high, no significant statistical difference ms tound(p>0.05). As a result, while physical education and f j j j 
students and skiers of acute and cronic anxiety levels were found low while the judokas score of state-traıda^m 
levels were found highly. İt has been thought that the performance sports's stressör factors were at higher 
when ali groups were comparied each others. 

Keywords: State Anxiety, Trait Anxıety, Judokas, Skiers. 

USLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ 231 

FARKLI EĞİTİM DÜZEYİNDEKİ FUTBOL SEYİRCİSİNİN SALDIRGANLIK 
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Investigation of Agression Characteristics of Soccer Spectators with 
Different Education Level 

Nad DALKIRAN, 'Füsun TORAMAN. Abdurrahman AKTOP 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

aktop @akdeniz. edu. tr 

GİRİŞ VE HİPOTEZ: Bu çalışmanın amacı futbol seyircisinin saldırganlık davranışlar göstermesinde 
eğitim düzeyinin etkisinin belirlenmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma Antalya ilinde Amatör küme ve Süper 
Lig maçlarını takip eden yaşları 18-45 arasında değişen seyirciler arasında yürütülmüştür. Bir aylık uygulama 
süreci içerisinde anketler çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 150 futbol seyircisine uygulanmıştır. 
Futbol seyircilerinin saldırganlık düzeylerini ve nedenlerini belirlemek üzere Ünlücan (1998), Çepe (1992) ve 
Şahin (2003) in yapmış oldukları çalışmalarda kullandıkları anket örneklerinden yararlanılarak araştırmacı tarafın
dan 27 maddeden oluşan anket geliştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 10.0 paket programında gerçek-
teştirilmiştir. Değerlendirmede seyirci grupları eğitim düzeylerine göre gruplara ayrılmıştır. Gruplar arası farklılıkla
rın belirlenmesinde Ki-kare testi uygulanmıştır. SONUÇ: Çalışmaya katılan deneklerin %36.0'sı 18-24 yaş, 
%30,7'si 25-30 yaş, %16.7si 31-36 yaş ve %16.7si 36-45 yaş arasında olduğu belirlenmiştir. Eğitim düzeylerine 
göre yapılan incelemede katılımcılar Ortaöğretim (İlköğretim ve Lise) ve Yükseköğretim (Üniversite ve Yüksek 
lisans) mezunlan olarak anket sorularına verdikleri cevaplar doğrultusunda incelenmişlerdir. Çalışmaya katılan 
seyircilerin %58'i Ortaöğretim mezunu (n=87), %42'si Yükseköğretim mezunu (n=63) olduğu belirlenmiştir, iki 
grup, kavgaya şahit olma (x2=11,362, p=0.01), küfürlü tezahürat (x2=14,373,p=0.00), mağlubiyeti normal karşıla
ma (x?=9,948,p=0.01), hakemin kararlarına tepki (x2=8,584, p=0.04),basit olaylarda heyecanlanıp tepki gösterme 
(x2=22,178,p=0.00), tezahürat türü (x2=8,528, p=0.04),futbol seyircisinin şiddet gösterme nedenleri 
x2=12,429,p=0.01), rakip seyircinin hoş olmayan davranışlarına karşı tavır (x2=11,980, p=0.01), delici ve kesici 
ît bulundurma (x2=8,854,p=0.04) maddelerinde anlamlı fark olduğu görülmüştür, iki grup arasında oluşan 

frHann olumlu davranış açısından Yüksek Eğitim grubunun lehine olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak elde edilen 
MjMara dayanarak eğitim düzeyi yüksek futbol seyircisinin futbol müsabakalarında daha pozitif ve olumlu dav-
frHŞ türleri sergilediği ve şiddet göstermeye eğilimli olmadığı söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Futbol, Seyirci, Şiddet, Eğitim Düzeyi 

INTRODUCTION: The aim of present study was identify the effects of education level on aggression of 
™r spectators. METHOD: Present study camed out with the spectators follomd the Amateur and Süper Soccer 
*l**™atcnes in Antalya, whose ages betmen 18-45 years old. During 30 days questionnaire application period 

Ktators voluntahly joined this study. İn order to determine reason and level of aggression of Soccer Spectators, 
™squestionnaire form of Ünlücan's (1998), Çepe's (1992) and Şahin's (2003) studies was examıned. A r,ew 

10.0 p a're COnsist of 27 items was devel°Ped bY researcher. Evaluations of dates mre performed by using SPSS 
^̂ PTOgram. ln evaluation spectators were divided into two groups according to their education level. Differences 
* %3097°!!!!S mre examined m f / l C/w-Sguare. RESULTS: Participants agesgroup ms %36,0betvveen 18-24 years 
9***>s m betw^en 18'24 Years old- % 16-7 31-36 years old and % 16.7 36-45 years old. Examination of education level 
Scti°ol)aLiarned<ntW°gr°UpS'theff/sf0newasSecondaryEducationGroup(SEG)(including, JuniorandSecondary 
tsfaifo ** second was College Group (CG) (including Bachelor and Master Degree). İt was determined that 
" ^ n c T h education groups were %58 for SEG (n=87) and %42 for CG (n=63). There mre significant 
^ a f o betmen two groups in the items of witness ofbravA (#=11,362, p=0.01), bad ovations (x2=14,373,p=0.00), 
*^fe on of defeat (x2=9,948,p=0.01), reaction to referees decisions (x2=8,584, p=0.04), emotional reactions to 
k*te.4*?S (xZ=22'178'P=0-00), types of ovations (x?=8,528, p=0.04),reason of soccer spectators violent behavior 
"^trati °01)' attitude$ against unpleasant behaviors of opponent spectators (x2=11,980, p=0.01), carry 
d- *e and hack matter (x2=8,854,p=0.04). İt ms determined that differences betmen groups mre in favor of the 
l^y s

 0uP- According to findıngs, it is seen that aggressive behaviors of soccer spectators affected by education 
^Pectators having higher education level tended to behave positively and calmly. 

keyv/ords: Soccer, Spectators, Aggression, Education Level 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNİ FZİKSEL ALGILAMA DÜZEYLERİ-
CİNSİYETE VE SPORA KATILIMIN ETKİLERİ 

Physical Self-Perceptions of University Students: Gender and Sport Involvement Effect» 

Ceyda BA YAR, 'Abdurrahmanj^p 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu^^ 

aktop^akdeniz^^ 

GİRİŞ VE HİPOTEZ: Araştırmamızın amacı; spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin kendini 

fiziksel algılama düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Akdeniz Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören aktif olarak spor ile uğraşan 25 kız ve 25 erkek öğrenci ve daha 

önce sporla uğraşmamış 25 kız ve 25 erkek iktisat Fakültesi öğrencisi gönüllü katılmıştır. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin yaşları 19 ile 27 (21,29±2,25 yıl) arasında değişmektedir. Öğrencilere öncelikle çalışmanın amaa 

ve uygulanacak anket ve testler hakkında bilgi verilmiştir. Öğrencilere Fox ve Corbin'in Kendini Fiziksel Algılama 

Envanteri ve bilgi formu uygulanmıştır. SONUÇ: Verilerin analizinde ilk önce spor yapan ve spor yapmayan 

gruplar kendi içlerinde cinsiyetler farklılığın olup olmadığı açısından incelenmiştir. Yapılan istatistiksel analiz 

sonucunda spor yapan ve yapmayan gruplarda Kendini Fiziksel Algılama Envanteri alt boyutlarında cinsiyet 

farkının olmadığı belirlenmiştir (p>.05) Gruplar içinde cinsiyet farkının olmaması, bu aşamadan sonraki yapıla

cak incelemenin cinsiyet farkı gözetmeksizin spor yapan grup ve spor yapmayan grup olarak gerçekleştirilmesi

ne olanak sağlamıştır, iki grubun (Spor yapan 22,49±1,45 yıl, spor yapmayan 22,58±2,09 yıl) benzer yaşlara 

sahip olduğu belirlenmiştir (p>.05). Kendini Fiziksel Algılama Envanteri'nden elde edilen değerler incelendiğinde 

Sportif Yeterlilik, Fiziksel Kondisyon ve Fiziksel Kendilik Değeri alt boyutunda spor yapan grup ile spor yapma

yan grup arasında spor yapan grup lehine istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<.05). Sonuç 

olarak çalışmamızda elde edilen verilere dayanarak, spor yapan ve spor yapmayan üniversite öğrencilerinde 

kendini fiziksel algılama özelliklerinin cinsiyet faktöründen etkilenmediği söylenir. mAktif spora katılım kendini 

fiziksel algılama düzeyine etkisini incelediğimizde ise spor yapan grubun kendini fiziksel algılamanın 5 alt boyu

tunun 3 ünde anlamlı olarak daha yüksek puanlara sahip olduğu belirtilmiştir. Elde edilen bu verilere ve literatür 

çalışmalarına dayanarak spora katılımın hem erkek hem de kız üniversite öğrencilerinin kendilik algısını ve 

kendilerini fiziksel algılama düzeyini olumlu etkilediği söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Futbol, Seyirci, Şiddet, Eğitim Düzeyi 

INTRODUCTION: This study was conducted to determine effects of gender and sport ,m0İvemen!*L 
Physical Şelf Perception in University students. METHOD: Participants were 100 university students andranlj0!^ 
selected form School of Physical Education (25 boys and 25 giriş) and Faculty of Economy (25 boys and 25 0 W j 
Participants ages were betmen 19 and 27 years old (mean age=21,3 years, SD=2,25). Ali participants were 
about the purpose of the research and their rights as study participants, and were asked to sign a consent ' ^ T ^ 
order to determine physical şelf perception of the Physical Şelf-Perception Profile (PSPP) (Fox, 1990; Fox and Co 
1989) was administered. To analyses gender and sport Involvement effects participant first divided into two 9*~~^M 
athletes and non- athletes and then these groups were divided into two subgroups accordıng to their ge . 
RESULTS: Results showed that there were no significant gender differences in the scales ol PSPP m athle<tes< 
non-athletes groups (p>.05). As a result of non significant differences in gender, further analyses comparing tnejjjjjM 
ınvolvement carried out in two groups. When companng the ages of groups, there were no significant dm 
behveen Athletes (mean age=22,49 years, SD=1,45) and non Athletes (mean age=22,58 years, SD=2,09)9^ 
(p>.05). Analyses of PSPS subscales showed that there were significant differences in Sport Competence,? f ^ 
Condition and Physical Şelf Worth betmen athlete and non athlete group in favor of athlete group ^ < - ^ L g H 
findings ot this study have indicated that PSPP subscales not affected by gender factor and there was no ° ™ ^ ^ H 
between boys and giriş in PSPP subscales. Our results have shown that sport ınvolvement is a factor that •^ \ 
physical şelf perception. Athlete Group had better scores in 3 of the 5 subscales of PSPS than non athletes 9^ 
Results ofprevious studies and also findings of present study have shovvn the great relevance that sport tfflj 
has on the development of physical şelf - concept. 

Keywords: Şelf Perception, Physical Şelf Perception, Sport ınvolvement 
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MİNİK FUTBOLCULARIN SPORDA ERDEM ANLAYIŞLAR 

An Oppenion of Small Soccer Player on Fair Play 

'Arslan KALKAVAN, Şeydi KARAKUŞ, Çetin ÖZDİLEK, 

Mehmet DEMİREL, Mehmet ACET, Adnan ERSOY 

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 

kalkavan@dpu.edu.tr 

Bu çalışmada Kütahya minikler futbol müsabakalarına katılan sporcu çocukların sporda erdem anlayış-
lannın araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 2006-2007 Sezonunda Kütahya minikler futbol liginde katılan ve 
13 takımda yer alan 197 sporcu çocuk katıldı. Sporcu çocukların sporda erdemle ilgili görüşlerini belirlemek için 
19 maddelik Lickert tipi anket uygulandı. Anlamlılık düzeyini belirlemede istatistik test yöntemi olarak Ki-Kare 
(Cross Tabulation) testi uygulandı. Anketlerden elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirildi. 
Sporcu çocukların sporda erdemle ilgili görüşlerin anlamlılık düzeyini belirlemek amacıyla 3=0,05 anlamlılık 
düzeyinde Ki-Kare (Cross-Tabulation) testi uygulandı. Test sonuçları; minik futbolcuların. Kazanmak için gere
kirse hakemi aldatırım (P<0,01), Kazanmak için gerekirse oyun kurallarını ihlal ederim (P<0,01), Yarışma sonu
cunu genelde hakem hataları belirler (P<0,01), Hakemler genelde bilinçli olarak hata yaparlar (P<0,01), Oyun 
kurallarına uyarım (P<0.01), Rakibimi tahrik etmemek için sevincimi saklarım (P<0.01) Rakibimi sakatlama 
pahasına gol atmaK (P<0.01), kaybettiğimiz maçtan sonra rakibimi tebrik ederim (P<0.01), gibi maddelere 
verdikleri cevaplar arasında önemli farklılıklar olduğunu gösterdi. 

Anahtar Sözcükler: Erdem, Fair Play, Futbol, Spor ve Etik 

The purpose of this study is to investigate of small soccer player, who were participated in the Kütahya 
small soccer competitions, perceptiveness on fair play on sport. Total 197 of Small soccer players, from 13 

teams, whom were played in Kütahya small soccer league in 2006-2007 Season, were participated in this study. 

Lideri types of scala (19 substances) were applied for determining sportsmen kid's opinion of fair play at spoıt. 

*s a statistical test process, chi-square (cross-tabulation) test were performed for determining level of 

tfifıcance. Research data, derived from survey, were evaluated in SPSS statistical software packet. As a 

tatistical test process, Chi-Square (Crosstabulation) test were performed for determining level of significance 

•05) of sportsmen kid's opinion of fair play at sport. Test results showed that; there were significant 

'erences in between small soccer player opinion, about this concept; If necessary I can fool referee for 

*wnn/ng (P<0.01), I can violate game rules for vvinning (P<0.01), referee usually designate of game result 

101), referee usually make a consciously mistake (P<0.01), obeying game rule (P<0.01), respecting 

ee decision (P<0.01), believing referee decisions (P<0.01), if need be do not score a goal for preventing 
v dısability (P<0.01). I warn my team companion for preventing mistake against to rival (P<0.01), I can kcep 

ness for avoiding provoking ot rival (P<0.01), I congratulate my rival after loosing games (P<0.01). 

Keywords:Virtue, Fair Play, Soccer, Sport and Ethic 
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AMATÖR FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN SPOR KÜLTÜRÜ DÜZEYLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Research of the Sport Culture Levels of Amateur Football Trainers 

'Çetin ÖZDİLEK, Arslan KALKAVAN, Mehmet DEMİREL, Alparslan ÜNVEREN, SerkanAYD» 
Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahl 

cetinozdilek@hotmaiLn^ 

Bu çalışmada Amatör Futbol Antrenörlerinin spor kültürü kavramına ilişkin görüşlerinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Kütahya ilinde 2006-2007 sezonunda faal olarak amatör takımlarda 
görev yapan 50 futbol antrenörü oluşturdu. Futbol antrenörlerinin spor kültürü kavramına ilişkin görüşlerini 
belirlemede 17 maddelik Lickert tipi anket uygulandı. Elde edilen verilere istatistik yöntem olarak =0.05 anlamlı
lık düzeyinde Ki-Kare (Cross-Tabulation) testi uygulandı. Test sonuçları futbol antrenörlerinin; Düzenli olarak 
gazetelerin spor sayfalarını takip etme (P<0.05), Düzenli olarak TV spor programlarını takip etme (P<0.05), Alan 
dışı diğer spor programlarını izleme (P<0.05), Alanla ilgili spor dalı kurallarını kesin olarak bilme (P<0.05), 
Sporcu sağlığı ile ilgili kitap ve diğer yayınları araştırma (P<0.05), Sporcu beslenmesi ile ilgili kitap ve yayınlan 
takip etme (P<0.05), Antrenman bilimi ile ilgili kitap ve yayınları takip etme (P<0.05), Sporla ilgili sempozyum ve 
kongreleri takip etme (P<0.05) görüşleri arasında önemli farklılıklar olduğunu gösterdi. 

Anahtar Sözcükler: Spor Kültürü, Amatör Futbol Antrenörleri 

This study was intended to research of the Amateur Football Trainer's opinions about sports culture. 
•The involved ol this study 50 Football Trainer who actively taked part in 2006-2007 season at amateur teams in 
Kütahya City. A survey was applied in order to understand the trainer's opinions about sports culture concepL 
As a statistical method at the level of a=0.05 meaningfulness Q-Square (Cross Tabulation) test were performed. 
According to test results, there were significant differences between the trainer's opinions in Following the 
sports pages of the nev/spapers regularly (P<0.05), Watching the sports programmes out of field (P<0.05), 
Certain knowledge of the rules of the sports branch in the field (P<0.05), Researching the books and the other 
publications about athletes' health (P<0.05), Researching the books and the other publications about nutritions 
of the athletes (P<0.05), Researching the books and the other publications about tahning sciences (P<0.05) and 
following symposiums and congresses about sports (P<0.05). 

Keywords: Sports culture, Amateur Football Trainers 
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AMATÖR FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN SPORDA SALDIRGANLIK VE ŞİDDET 
HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ 

The Amateur Football Trainer's Opinions and Suggestions about Aggression and 
Violence in Sport 

Mehmet ACET Arslan KALKAVAN, Harun KOÇ, M.Barış KARAVELİOĞLU, O.Tolga ŞİNAFOROĞLU 
Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 

mehmetacet44 @hotmail. com 

Bu çalışmada amatör futbol antrenörlerinin sporda saldırganlık ve şiddet hakkındaki görüş ve önerileri
nin incelenmesi amaçlanmıştır. 2006-2007 Futbol Sezonunda Birinci Amatör Ligde görev yapan 60 Antrenöre 
anket formu iletilmiş, 50 inden dönüt alınmıştır. Antrenörlerin sporda saldırganlık ve şiddete ilişkin görüşlerini 
belirlemede 25 maddelik Lickert tipi anket uygulandı. Elde edilen verilere istatistik yöntem olarak 0=0.05 anlamlı
lık düzeyinde Ki-Kare (Cross-Tabulation) testi uygulandı. Bu amaca yönelik hazırlana anket öncelikle araştırma 
kapsamına alınmayan bir gruba uygulanarak veri toplama aracının güvenirlilik ve geçerlilik çalışması yapıldı. 
Test sonuçları amatör futbol antrenörlerinin sporda saldırganlık ve şiddet hakkındaki görüşleri; kazanmanın 
kendileri için her şey olmadığı (P<0.05), rakiplerini düşman gibi görmedikleri (P<0.05), saldırganlığın ortaya 
çıkışında medyanın ve spor köşe yazarlarının etkili olduğu (P<0.05), amigoların da seyirciyi olumsuz yönlendir
dikleri (P<0.05), aile yapısının, seyircilerin, sporcuların ve antrenörlerin de saldırganlık ve şiddet üzerinde etkili 
olduğu (P<0.05), görüldü. 

Anahtar Sözcükler: Saldırganlık, Şiddet, Futbol, Antrenör, Amatör 

The aim of this study to reserach of the amateur fotball trainer's opinions and suggestions about 
aggression and violence in sport. The questionnaires were send to 60 soccer coachs from 1. Amateur leauge, 
and 50 were responded in 2006-2007 soccer season. A survey was applied in order to understand the trainer's 
opinions about agression and violence in sport. As a statistical method at the level ofa=0.05 meaningfulness O-
Square (Cross Tabulation) test were performed. According to test results, there were significant differences 
between the trainer's opinions in Winning is not the everything for themselves (P<0.05), not seeing the rivals 
like an enemy (P<0.05), The effect ol the press and writers for come out of the aggression (P<0.05), Negative 

''antation of the cheerleaders (P<0.05), The structural of families, audiences, sportsmen and trainers has 
'ects on the aggression and violence (P<0.05). 

Keywords: Aggression, Violence, Football, Trainer, Amateur 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPORDA 
SALDIRGANLIK VE ŞİDDET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Researching the Physical Education and Sport Department Students Opinion's About 
Aggression and Violence in Sport 

'Adnan ERSOY, Mehmet ACET, Ahmet Korkut YAPICI, Harun KOÇ 
Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 

adnanersoy43@hotmail. com 

Bu çalışmada Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda Öğretmenlik. Antrenör
lük ve Yöneticilik alanlarında öğrenim gören öğrencilerinin sporda saldırganlık ve şiddet ile ilgili görüşlerinin 
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda üç farklı prog
ramda öğrenim gören öğrencilerin (269), Sporda saldırganlık ve şiddetle ilgili görüşlerini belirlemek için 25 
sorudan oluşan anket uygulandı. Anlamlılık düzeyini belirlemede istatistik! test yöntemi olarak Ki-Kare (Cross 
Tabulation) testi uygulandı. Araştırma sonuçları öğrencilerin sporda saldırganlığa; Kazanmak benim için 
herşeydir (P<0.05), Rakiplerinin centilmenlik dışı davranışları (P<0.05), Yazılı ve görsel basının etkisi (P<0.05), 
Sosyal ekonomik ve kültürel farklılıklar (P<0.05), Seyirci ve amigoların (P<0.05), Güvenlik güçlerinin yanlış 
tutumlarının (P<0.05) ve Seyirci tahriklerinin (P<0.05) sebep olduğuna inandıklarını gösterdi. 

Anahtar Sözcükler: Spor, saldırganlık ve şiddet 

Researching The Physical Education And Sport Department Students Opinion's About Aggression And 
Violence in Sport The aim of this study to research of the student's opinions about agressivity and violence in 
sport who are educating in Physical Education and Sport Teacher, Sport Management, Trainer Education 
departments. The involved of this study 269 student who are educating in 3 different Programs at Dumlupinar 
University Pysical Education and Sport Department. A survey was applied in order to understand the studenfs 
opinions about agressiveness and violence in sport. As a statistical method 0-Square (Cross Tabulation) test 
were performed. According to test results, Wıning is the everything form (P<0.05), Unsportman behaviour of the 
rivals (P<0.05), The Effect of the press (P<0.05), Social and economic cultural differences (P<0.05), audience 
and chairleaders (P<0.05), wrong attitudes of the secuhty (P<0.05), the provocatiob of the audience (P<0.05). 

Keyvvords: Sport, Aggression, Violence 
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MİNİMİNİKLERDE LİG MÜSABAKALARINA KATILAN FUTBOLCULARIN SPORDA 
ERDEMİ ALGILAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

To Examine Level of Virtue Perception in Sports of Mini Footballers Who Attended To 
League Competition 

•Yağmur AKKOYUNLU. Arslan KALKAVAN, Çetin ÖZDİLEK, Mehmet ACET 
Dumlupinar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 

yagmur0906@dpu. edu. tr 

Bu çalışma Kütahya bölgesinde miniminikler katagorisin de müsabakalara katılan futbolcuların sporda 
erdemi algılama düzeylerinin araştırılmasını amaçlamıştır. 2006-2007 sezonunda miniminikler ligine katılan 
erkek futbolculara 19 maddelik Lickert tipi anket uygulanmıştır. Ankete cevap veren toplam 76 sporcu değerlen
dirmeye alınmıştır.Anlamlılık düzeyini belirlemede istatistik test yöntemi olarak Ki-Kare (Cross Tabulation) testi 
uygulandı. Test sonuçları miniminik sporcuların oyun kurallarına uyma (P<0,01), hakem kararlarına saygı duy
ma (P<0,01), kazanmak için hakemi aldatma(P<0,01 ),oyun kurallarını ihlal etme (P<0,01), yarışma sonuçlarını 
hakem hatalarının belirlediğine inanma (P<0,01), hakemlerin bilinçli hata yaptığına inanma (P<0,01), rakibin 
sakatlanmaması için gerekirse gol atmama (P<0,01), rakibe karşı hata yapan arkadaşını uyarma (P<0,01), 
rakibi tahrik etmemek için sevincini dengeleme (P<0,01), ve mağlubiyet sonrası rakibini tebrik etme (P<0,01) 
gibi kavramlara bakış açıları arasında önemli farklılıklar olduğunu gösterdi. 

Anahtar Sözcükler: Fair play, Erdem, Spor ve Etik 

To Examıne Level Of Virtue Perception İn Sports Of Mini Footballers Who Attended To Leag.ıe 
Competition The aim of this study is to examine level of virtue perception in sports of mini footballers who 
attended to league competition in sports in Kütahya. İn 2006-2007 season a Lickert type çuestionnaire with 19 
article has been done to male footballers who attended mini league.76 sportsmen Who answered the 
çuestionnaire had taken into evaluation. To determine the meaning level Kİ Kare (cross Tabulation) was used 
statistically Test Results: Obedience of the mini footballers to game rules (P<0,01), respect to refree decisions 
(P<0,01),to deceive refree to win(P<0,01 ),to infringe game rules (P<0,01 ),to believe that game scores are 
determined due to refree mistakes (P<0,01 ),to believe that mistakes are done purposely by refree (P<0,01), 
not to make a score in order not to injure the rival (P<0,01), to wam a friend who made a mistake to rival 
P<0,01),compensation of joy not to impulse rival. (P<0,01), and to cangradulate the rival after defeat (P<0,01) 
showed significant differences to viewpoints to these subjects. 

Keywords: Virtue, Fair Play, Soccer, Sport and Ethic 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR KÜLTÜRÜ 
DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Research of the Physical Education and Sports Students' Opinions about 
Sports Culture Levels 

'Alparslan ÜNVEREN. Arslan KALKAVAN, Çetin ÖZDİLEK, Aytül EYNUR 
Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 

alparslanunveren @gmail. com 

Bu çalışmada Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin spor kültürü 
kavramına ilişkin görüşlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2006-2007 akademik 
yılında, Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrenim gören 269 bay-bayan öğrenci (77 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi, 100 Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi ve 92 Spor 
Yöneticiliği Bölümü öğrencisi) oluşturmuştur. Öğrencilere spor kültürü kavramına ilişkin görüşlerini belirlemede 
27 maddelik ückert tipi anket uygulandı. Elde edilen verilere istatistik yöntem olarak ;T=0.05 anlamlılık düzeyinde 
Ki-Kare (Cross-Tabulation) testi uygulandı. Test sonuçları sporcu öğrencilerin; Düzenli olarak gazetelerin spor 
sayfalarını takip etme (P<0.05), Düzenli olarak TV spor programlarını takip etme (P<0.05), Alan dışı diğer spor 
programlarını izleme (P<0.05), Atanla ilgili spor dalı kurallarını kesin olarak bilme (P<0.05), Sporcu sağlığı ile 
ilgili kitap ve diğer yayınları araştırma (P<0.05), Sporcu beslenmesi ile ilgili kitap ve yayınları takip etme 
(P<0.05), Antrenman bilimi ile ilgili kitap ve yayınları takip etme (P<0.05), Sporla ilgili sempozyum ve kongreleri 
takip etme (P<0.05) görüşleri arasında önemli farklılıklar olduğunu gösterdi. 

Anahtar Sözcükler: Spor Kültürü, Beden Eğitimi ve Spor 

Research Of The Physical Education And Sports Students' Opinions About Sports Culture Levels This 
study was intended to reserach of the phyiscal education and sport students' opinions about sports culture 
concept who participated in intemniversity competltions. 269 physical education and sport man-women students 
(77 Physical education and sport department student, 100 trainer education department student and 92 Sport 
menagement department student) who participated in Interuniversities Turkey Championship organized in 
Kütahya Dumlupınar University in 2004-2005 academic year were involved. A survey was applied in order to 
understand the athletes' opinions about sports culture concept. 27 item ückert Model Ouestionnaire was apllied 
to determine sport culture concept As a statistical method at the /eve/ of a=0.05 meaningfulness Q-Square 
(Cross Tabulation) test were performed. According to test results, there were significant differences between the 
physical education and sport students' opinions in Following the sports pages of the newspapers regulany 
(P<0.05). Watching the sports programmes out of field (P<0.05), Certain knowledge of the rules of the sports 
branch in the field (P<0.05), Researching the books and the other publications about athletes' health (P<0.051 
Researching the books and the other publications about nutritions of the athletes (P<0.05), Researching ̂  
books and the other publications about tarining sciences (P<0.05) and follovving symposiums and congresse* 
about sports (P<0.05). 

Keywords: Sports Culture, Phsical Education and Sport 
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ATLETİZMDE ANTRENMAN VE YARIŞMA KAVRAMLARININ ALGILANMA BİÇİMİNİN 
PERFORMANSA ETKİSİ 

gffect Of Form of To Be Perception of Competition and Training Concepts in Athletics 
Tothe Performance 

'Ahmet Korkut YAPICI. Ömer ŞENEL, Adnan ERSOY, Gökhan ÇALIŞKAN 
Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 

akyapiciOI @hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı, bazı sporcular bazı yarışmalarda çok iyi performans gösterirken başka bir yarış
mada çok kötü performans gösteriyorlar? Antrenman veya yarışmada iyi bir performansın sürekliliğini göstere-
miyorlar? Bu çalışma ile Atletizm branşında sporcuların antrenman ve yarışma kavramlarını algılama biçiminin 
performansa etkisini, antrenman ve yarışmadaki performans değişikliklerini hangi faktörlerin etkilediği araştırıl
mıştır. Araştırmaya Atletizm Milli Takımında yer alan 27 erkek, 14 bayan toplam 41 sporcu gönüllü olarak katıl
mıştır. Araştırmaya katılan deneklere 23 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen verile
rin değerlendirilmesinde SPSS 10.0 istatistik programı kullanılarak frekans, yüzde dağılımları hesaplanmıştır. 
Sonuç olarak; atletler sportif rekabetin getirdiği yarış ortamlarından başarılı bir şekilde çıkabilmek için güçlerini 
fizyolojik ve psikolojik olarak çok yönlü geliştirmek zorundadırlar. Çünkü birçok mükemmel düzeyde atlet başarı
larını sadece fiziksel-fizyolojik kapasitelerine değil, psikolojik özelliklerine de borçludur. Araştırmamıza katılan 
atletlerin ailelerinden iyi destek gördüğü(% 60.9),büyük bir çoğunluğunun bir antrenör nezaretinde çalıştığı( % 
87.6),antrenman performansı yüksek olanın yarışma performansının da yüksek olduğu(%70.7),yarışma önce
sinde hissettikleri heyecanlanma(%33.63),stres(%22.72),kalp çarpıntısı(%13.63) gibi fizyolojik ve psikolojik 
değişimlerin antrenman öncesinde de yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Atlet, Antrenman, Yarışma, Performans, Algılama 

Effect Of Form Of To Be Perception Of Competition And Training Concepts İn Athletics Tothe 
Performance Aim of the this study, while some athletes have very good performance at some competltions, 
same athletes have very bad performance. Why cant the athletes have contuinty at the training and 
competition? which factors do affect theirperformance negatif or posiive? This study research that effcets of 

w of Athletes training and competition concepts perception at the performance and which factors do affect 
rformance changes at training and competition. İn this study 27 men and 14 vvomen Turkish national athletics 
ned as volunteer. Subjects participant to study were applied a questionanaire consist of 23 questions. The 
tâstionanaires were evaiuated by SPSS 10.0. As a result; athletes have to improve many sided their powers 

^Pfysicâl and psychological to succes in sports competltions areas Because success of a lot of elite athletes 
M only depend of physical capacities, also psychological specials are very important their achievement. İn 
study, Athetes are supported by theirparents (60,9%). a big majority to work out trainer supervision (87,65), 

te high training performance is high competition performance (70,7 %), Behre competition! to get excited 
53 %), stres (22,72%), tachycardia (13,63%) are felt. Before competition to be felt physical and 

Psychological Changes can be seen before training. 

Keywords: Athlete, Training, Competition, Performance, Perceive 
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12 HAFTALIK FİTNESS EGZERSİZİNİN KADINLARIN BEDEN İMGESİ VE ÖZ 
YETERLİK İNANCI ÜZERİNE ETKİSİ 

The Effect Of 12 Weeks Fitness Program on VVomen's Body Image and Self-Efficacy 
Belief 

E.B. SÜRMELİ, Ziya KORUÇ, 'Serdar KOÇAFfâ 
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Ankara 

kocaeksi@hacettepe. edu.tr 

Bu çalışma, 12 haftalık fitness programının kadınların beden imgesi ve öz yeterlik inancı üzerine etkisi
ni incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya; Ankara 100. yıl mahallesinden rasgele seçilen spor salonlarında 

fitness programına katılan 60 kadın ( X =38.70 ± 6.06) katılmıştır. Verilerin toplanmasında Çok Boyutlu Beden 
imgesi Ölçeği (ÇBBİÖ) ve Öz Yeterlik Ölçeği (SES) kullanılmıştır. Ölçümler 12 haftalık fitness programın baş
langıcında ve sonunda olmak üzere iki kez uygulanmıştır. Araştırma verileri, tanımlayıcı istatistikler ve MANOVA 
kullanılarak hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucu, çalışmaya katılan kadınların ön test ve son test ÇBBİÖ'nin 
alt boyut puanları açısından GD[F(1,59)=1.421;P>0.05], GY[F(1,59)=.325;P>0.05], FUD[F(1,59)=2.614;P>0.05], 
FUY[F(1,59)=.559;P>0.05], SD[F(1,59)=.059;P>0.05], HY[F(1,59)=.068;P>0.05], AKAK[F(1,59)=1.172;P>0.05], 
KS[F(1,59)=.155:P>0.05] anlamlı bir fark yok iken SY[F(1.59)=3.994;P<0.05] ve BBHO[F(1,59)=5.640;P<0.05] 
boyutlarında anlamlı fark bulunmuştur. Ayrıca kadınların Öz Yeterlik İnançlarına ilişkin ön test ve son test puan
ları arasındaki fark da istatistiksel olarak anlamlıdır [F(1,59)=28.495;P<0.05]. Sonuçlar, kadınların yapılan 
egzersizle birlikte sağlık konusunda ki yönelimlerinde artma olduğunu ve beden bölgelerinden hoşnut olma 
konusunda kadınların bir kısım beden bölümlerinde daha fazla hoşnutluk yaşamaya başladıklarını göstermekte
dir. Ayrıca 12 haftalık egzersiz programı, kadınların Öz Yeterlik İnançları üzerine etki etmiş ve kadınların kendi
lerine yetebilecekleri inancının doğmasını da sağlamış görünmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Öz Yeterlik inancı, Beden İmgesi, Egzersiz, Fitness 

777e aim of this study is to investigate the effect of 12 weeks fitness program on vvomen's body ımage 

and self-efficacy belief. Participants of the study are 60 women f X =38.70 ± 6.06) who participated fitness 
program in the 100. Year region of the Ankara. Participants were elected randomly. Multidimenslonal Body 
Image Scale and Şelf- Efficacy Scale vvere used to collect data. Measurements vvere applied two times at the 
beginning of the fitness program and the end of the fitness program. İn this research, data was analyzed^ by 
using descriptive statistics and multivariate variance analyses. The results indicate that there vvasn't i 
significant dili'erence betvveen pre-test and post-test results of vvomen's scores on tne 
GD[F(1,59)=1.421;P>0.05], GY[F(1,59)=.325;P>0.05], FUD[F(1,59)=2.614;P>0.05], FUY(F(1,59)=.559;P>0M 
SD[F(1,59)=.059;P>0.05], HY[F(1,59)=.068;P>0.05], AKAK[F(1,59)=1.172;P>0.05J, KS[F(1,59)=.155;P>0W 
subscales of Multidimenslonal Body Image Scale, but there was a significant differences ' 
SY[F(1,59)=3.994;P<0.05] and BBHO[F(1,59)=5.640;P<0.05] subscales of Multidimenslonal Body Image Scale. 
Also, vvomen's pre test and post test scores vvhich are related to Self-Efficacy Beliefs vvere significantly dıfferen 
[F(1,59)=28.495;P<0.05]. Results showed that women ohentation about health increased with participatıon'° 
exercise. Also, they become more satisfied some parts of their body. Addition to these, 12 vveeks exerct 
program affected vvomen's self-efficacy beliefs and mayprovide a sense to be self-supporting. 

Keyv/ords: Self-Efficacy Belief, Body Image, Exercise, Fitness. 
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BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ 
YETERLİKLERİ KAZANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN ALGILARI (ADNAN MENDERES 

ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU VE CELAL BAYAR 
ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ) 

The Perception of the Fourth Grade Students of Department of Physical Education and 
Sports about the level of Gaining Occupational Efficiency (The Sample of Department of 

physical Education and Sports of Adnan Menderes University and Department of 
Physical Education and Sports of Celal Bayar University) 

<1>Nejat IRA, <2>T.Hakan YENAL, ̂ Süeda Erol ÇALIŞIR, i'VAhmet KARAKAYA, 
_ (3'Nihat A YCAN, <3>Sule A YCAN 

<1>Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Manisa <2> Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu, Aydın,,3' Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Muğla 

ahmet. karakaya @ bayar. edu. tr 

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunun temel hedefi nitelikli beden eğitimi öğretmeni yetiştirmedir. Bu 
amaçla öğretmen yetiştirmede üç temel boyut üzerine Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu programları yapılandı
rılmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu programın üç temel boyutunu alan ve alan eğitimi dersleri, öğret
menlik meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri oluşturmaktadır. Araştırmada Beden Eğitimi Spor Yüksek 
Okulu son sınıfta eğitim görmekte olan öğrencilerin bu üç boyuttaki yeterliliklerini ne kadar kazandıkları ile ilgili 
kendi algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Adnan Menderes ve Celal Bayar Üniversiteleri 
Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu beden eğitimi öğretmenliği 4, sınıfta öğrenim görmekte olan 60 öğrenci 
oluşturmaktadır. Ömeklem olarak basit küme örneklemesi yöntemi benimsenerek 180 öğrenciye ulaşılmıştır. 
Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Saka, Titrek ve Saka(2005) tara-

::eliştirilen ve güvenirliliği 0.90 olarak hesaplanan "Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlik Algıları" anketi 
Kullanılmıştır, Kullanılan anket formunda, öğretmenlerin "Alan Bilgisine ilişkin Yeterlikler" ile ilgili 5 madde, "Alan 

fimi Bilgisine İlişkin Yeterlikler" ile ilgili 24 madde, 'Genel Kültür Bilgisine İlişkin Yeterlikler" ile ilgili 4 madde 
îk üzere toplam 33 madde yer almaktadır. Sonuç olarak ankette venlen cevaplarda Adnan Menderes Ünı-
>rtesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin algıları en yüksek 
temayla "Sınıfta demokratik bir öğrenme ortamı sağlama.(X= 4.47)" maddesindedir. En düşük ortalama ise" 
feğiyle ilgjü | < a n u n yönetmelik ve tüzükleri bilme. (X= 2.97)" maddesindedir. Celal Bayar Üniversitesi Beden 

n" Spor Yüksek Okulu beden eğitimi öğretmenliği bölümünde ise en yüksek ortalamayla "Dersi sonuca 
a m a ve özetleme. (X= 4.11)" maddesindedir. En düşük ortalama ise "Öğretmenlik mesleği ile ilgili etkinlikleri 
1e- (X= 2.89)" maddesindedir. Yapılan t testi sonucunda anketin alan eğitimi bilgisi boyutuna ilişkin olarak 
an Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu beden eğitimi öğretmenliği bölümü ve Ccıal 

y f Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin algıları 
^^Kı ld ık lar ında anlamlı fark bulunmuştur. Alan bilgisi ve genel kültür boyutlarında ise Adnan Menderes 

«i Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu beden eğitimi öğretmenliği bölümü ve Celal Bayar Üniversitesi 
farifi,ı,L?ltımi S p o r Y u k s e k 0 k u l u beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin algıları arasında anlamlı bir 

F* bulunmamıştır. 

^'Po ^ f'rSt 9 ° a ' 0İ pnysical educatlon and sPOrts is to prepare qualified teachers of the future. For this 
^ e h ! ' there are three dimensions about P'ograms of departmant of physical education and sports vvhich 

^ een reconstructed. These dimensions are content knovvledge and courses, teaching courses, and other 
orde

 C 0 U A S e s- İn this study, senior students of the departmant ol physical education and sports vvere used in 
t0 determine students' perceptions about vvhat level they have earned from those three dimensions. This 

' wss placed in departmant of physical education and sports in Adnan Menderes University and Celal 

http://edu.tr
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ÜNİVERSİTELERARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILAN ESKRİMCİLERİN S P O R 

KÜLTÜRÜ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Research of the Athletes' Opinions about Sports Culture Concept Who Participated in 
İnteruniversity Competitions 

'Halil BİSGİN, Çetin ÖZDİLEK, Adnan ERSOY, ŞuleBİŞGlu 
Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Kütahya 

^ halilbisgin43@hotmail. com 

Bu çalışmada Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonasına katılan bayan ve erkek eskrimcilerin spor kül
türü kavramına ilişkin görüşlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın ömeklemini 2006-2007 akademik 
yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde düzenlenen üniversitelerarası Türkiye Eskrim birinciliği müsabakala
rına katılan 35 sporcu oluşturdu (13 bayan ve 22 erkek). Eskrim sporu yapan sporcu öğrencilenn spor kültürü 
kavramına ilişkin görüşlerini belirlemede 27 maddelik Lickert tipi anket uygulandı. Elde edilen verilere istatistik 
yöntem olarak a=0.05 anlamlılık düzeyinde Ki-Kare (Cross-Tabulation) testi uygulandı. Test sonuçları sporcula
rın; Her gün düzenli olarak gazetelerin spor sayfalarını takip ederim (P<0.05), Alanımla ilgili spor dalının kuralla
rını kesin olarak bilirim (P<0.05), Antrenman bilimi ile ilgili kitap ve yayınları takip ederim (P<0.05), Sporla ilgili 
seminer sempozyum ve kongreleri takip ederim (P<0.05), Düzenli olarak haftada 4-5 kez spor yaparım 
(P<0.05), Boş zamanlarımın çoğunu sporla ilgili faaliyetlerle değerlendiririm (P<0.05), Spor alanlarında gerekli 
davranış ve kuralları bilirim (P<0.05), Spor araç gereç ve malzemelerinin nasıl kullanılacağını bilirim (P<0.05) 
görüşleri arasında önemli farklılıklar olduğunu gösterdi. 

Anahtar Sözcükler: Spor Kültürü, Eskrim, Üniversite Sporları 

Research Of The Athletes' Opinions About Sports Culture Concept Who Pariicipated İn İnteruniversity 
Competitions This study was intended to reserach ol the athletes' opinions about sports culture concept who 
participated in interuniversity competitions. 35 athlete students (13 female, 22 male) who participated in 
Inieruniversities Turkey Championship organized in Manisa, Celal Bayer University in 2006-2007 academic year 
were involved. A a Lickert type survey was applied in order to understand the athletes' opinions about sports 
culture concept which indicates 27 items. As a statistical method at the level of a=0.05 signifance level O-
Sçuare (Cross Tabulation) test were performed. According to test results, there were significant differences 
between the athlete students' opinions in Follovving the sports pages of the newspapers regularly (P<0M 
knowing the rules certain about their sports branchs (P<0.05), Following the issues and the boks about traınıng 
(P<0.05), Follovving the seminars,symphosiums and congresses (P<0.05), making sports regularly (4-5 tımes 
per week) (P<0.05) using most of the free time concemed with sports (P<0.05), Knowing necessary rules 
sports'fields (P<0.05). 

Keywords: Sports Culture, University Sports 
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ÜNİVERSİTELERARASI ESKRİM TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATİLAN 
SPORCULARIN DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

To Determine the Level of State Trait Anxiety of Sportsman Who Participated Turkish 
Inter University Fencing Competition 

'Harun KOÇ. Arslan KALKAVAN, O.TolgaŞİNOFOROĞLU, Pınar DEMİREL, Gökhan ÇALIŞKAN 
Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 

harunkoc_38 @hotmail. com 

Bu çalışmanın amacı, üniversitelerarası eskrim Türkiye şampiyonasına katılan sporcuların durumluk 
kaygı düzeylerinin tespit edilmesidir. Çalışmaya 2007 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Düzenlenen 
müsabakalara katılan 13 bayan 22 erkek olmak üzere toplam 35 sporcu katıldı. Sporcuların durumluk kaygı 
düzeylerini belirlemek amacıyla State Trait Anxiety Invertory (STAI) envanterinin, 20 sorudan oluşan durumluk 
kaygı alt ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada verilerin istatistiksel analizinde SPSS 15.0 paket programı kullanıldı. 
İstatistik test yöntemi olarak a= 0.05 anlamlılık düzeyinde tek yönlü anova (oneway), ve Tukey's testleri kulla
nılmıştır. Sonuç olarak bayan sporcuların durumluk kaygı düzeyi puanlarının erkek sporculardan daha yüksek 
okluğu tespit edilmiştir. Bu durum ise, bayan sporcuların müsabaka yaklaştığında durumluk kaygı düzeylerinin 
erkek sporculara oranla daha fazla arttığını göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Eskrim, Durumluk Kaygı 

To Determine The Level Of State Trait Anxıety Of Sportsman vVho Participated Turkish Inter 
University Fencing Competition Aim of this study is to investigate trait anxiety (STAI) of players who 
participated inter univesity group of fencing tukish chamionship. Total 35 students as 22 Male and 13 female 
players participated fencing competition which organized at Celal Bayar University in 2007 academic year. 
Lover state anxiety scalar, contains 20 çuestions, of The State Trait Anxiety Inventory was used for measuring 
dsportsmen state trait anxiety. İn this study, to be used SPSS 15.0pocket programs at Statistical anlysis. As a 
tatıstical process onaway anova and Tukey's tests (a=0.05). As a result, trait anxiety points of women players 

determined hıgher than men players trait anxiety points. This situation expose that trait anxiety of women 
myers is higher than men players when the competition approach. 

Keywords: Fencing, Trait Anxiety 
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GENÇ FUTBOLCULARIN SPORDA SALDIRGANLIK VE ŞİDDET ANLAYIŞLARININ 
ARAŞTIRILMASI 

Researching The Mentality of Young Footbali Player's Aggression and Violence in Sport 

'Pınar DEMİREL, Arslan KALKAVAN, Harun KOÇ, O.Tolga ŞİNOFOROĞLU 
Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 

harunkoc_38@hotmail.ogn 

Bu araştırmada, Kütahya ilinde amatör düzeydeki müsabakalara katılan genç (14-18 yaş grubu) fut-
bolcuların sporda saldırganlık ve şiddet anlayışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu, Kütahya 
ilinde 2006-2007 amatör futbol sezonunda mücadele eden toplam 3 takım ve 36 genç futbolcu oluşturdu. Genç 
futbolcuların saldırganlık ve şiddet ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik 25 sorudan oluşan Lickert tipi anket 
uygulandı. Sporcuların sporda saldırganlık ve şiddet ile ilgili görüşlerinin anlamlılık düzeyini belirlemede istatisö-
ki test yöntemi olarak Ki-Kare (Cross Tabulation) testi uygulandı. Araştırma sonuçları; sporcuların Rakibimin 
sert ve kasti hareketlerine mutlaka karşılık veririm (P<0.05), Sporda saldırganlığa genelde gazete baslıkları 
sebep oluyor (P<0.05), Sporda saldırganlığa hakemler sebep oluyor (P<0.05), Saldırganlığa eğitim seviyesinin 
düşüklüğü sebep oluyor (P<0.05), Saldırganlığa gelir düzeyinin düşüklüğünün sebep olduğuna (P<0.05) inan
dıklarını gösterdi. 

Anahtar Sözcükler: Spor, Saldırganlık, Şiddet, Genç Futbolcular 

The aim of this study to reserach of the young (14 - 18 age group) footbali player's opinions and 
suggestions about agressivity and violence in sport at Kütahya City. The involved of this study 3 team and 36 
young footbali piayers who actively taked part in 2006-2007 amateur footbaall season in Kütahya City. A survey 
was applied in order to understand the teeny footbali player's opinions about agressiveness and violence in 
sport. As a statistical method Q-Square (Cross Tabulation) test were performed. According to test results, 
Absolutely replying tor the hard and intentional moves (P<0.05), Newspaper headline's causes the aggression 
in sport (P<0.05), Refree's causes the aggression in sport (P<0.05), Education level causes the aggression in 
sport(P<0.05), Lowness of Education level causes the aggression in sport (P<0.05), Lowness of eaming /eve/ 
(P<0.05). 

Keyv/ords: Sport, Aggression, Violence, Young Footbali Piayers. 
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KULÜPLERARASI ESKRİM TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILAN SPORCULARIN 
SPOR KÜLTÜRÜ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Research of the Association Fencing Athletes' Rank about Sports Culture Who 
Participated İn Turkey Competitions 

'Murat KALFA. Çetin ÖZDİLEK, Adnan ERSOY, AytülEYNUR, Serkan AYDIN 
Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 

kalfa2000@hotmail.com 

Spor bugün iletişim araçlarının yaygınlaşmasının da ciddi oranda etkisiyle birçok insanı doğrudan yada 
dolaylı olarak etkilemektedir. Gerek yarışma bazında, gerek rekreasyon bazında, gerek sağlık bazında, gerek 
izleyici bazında spor. dünya kültürünün bir parçasıdır. Bu çalışmada ise; Türkiye Şampiyonalarına katılan bayan 
ve erkek sporcuların spor kültürü düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2007 
yılında Konya ilinde yapılan Büyükler Ferdi Eskrim Türkiye Şampiyonasına katılan 13 kulübün toplam 20 spor
cusu oluşturmuştur. Sporcuların, spor kültürü düzeylerini belirlemede 17 maddelik Lickert tipi anket uygulanmış
tır. Anket sonucu elde edilen venlere istatistik yöntem olarak a=0.05 anlamlılık düzeyinde Ki-Kare (Cross-
Tabulation) testi uygulandı. Test sonuçları sporcuların; Düzenli olarak gazetelerin spor sayfalarını takip etme 
(P<0.05), Düzenli olarak TV spor programlarını takip etme (P<0.05), Alan dışı diğer spor programlarını izleme 
(P<0 05), Alanla ilgili spor dalı kurallarını kesin olarak bilme (P<0.05), Sporcu sağlığı ile ilgili kitap ve diğer 
yayınları araştırma (P<0.05), Sporcu beslenmesi ile ilgili kitap ve yayınları takip etme (P<0.05), Antrenman bilimi 
ile ilgili kitap ve yayınları takip etme (P<0.05), Sporla ilgili seminer sempozyum ve kongreleri takip etme 
(P<0.05) görüşleri arasında önemli farklılıklar olduğunu gösterdi. 

Anahtar Sözcükler: Spor Kültürü, Eskrim 

Today sports attracts most peoples attention directly or indirectly with the serious effect of 
communication tools. Sport is a part of world culture within competitions, recreation, health and spectators. This 
study was intended to reserach of the athletes' rank about sports culture who participated in Turkey 
competitions. Thirteen associations of total 20 athletes which participated in Senior Individual Fencing Turkey 
Championship organized in Konya in 2007year were involved in this study. Seventeen (17) substance of Lickert 
type survey scale was applied in order to understand the athletes' rank about sports culture. As a statistical 
method at the level of a=0.05 meaningfulness Q-Square (Cross Tabulation) test were performed according to 
te survey of datas. According to test results, there were significant differences between the athlete students' 
oinions in Follovving the sports pages of the newspapers regulatly (P<0.05), VVatching the sports programmes 
« of field (P<0.05), Certain knowledge of the rules of the sports branch in the field (P<0.05), Researching the 
°oks and the other publications about athletes' health (P<0.05), Researching the books and the other 

Publications about nutritions of the athletes (P<0.05), Researching the books and the other publications about 
^ing sciences (P<0.05) and following symposiums and congresses about sports (P<0.05). 

Keyv/ords: Sports Culture, Fencing 
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AMATÖR FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN SPORDA ERDEM ANLAYIŞLARININ 
İNCELENMESİ (KÜTAHYA İLİ ÖRNEĞİ) 

An Investigation of Amateur Football Trainers Perceptiveness on Fair Play 
(Kütahya Sample) 

'Mehmet DEMİREL, Arslan KALKAVAN, Çetin ÖZDİLEK, Yağmur AKKOYUNLU, Harun KOÇ 
Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Kütahya 

mehmetdemirel78@gmail. com 

Bu çalışmanın amacı amatör futbol kulüplerinde çalışan antrenörlerin sporda erdem anlayışına ilişkin 
görüşlerini tespit etmektir. Çalışmaya, Kütahya ilinde 2006-2007 futbol sezonun da aktif olarak görev yapmış 
olan 50 faal futbol antrenörü katılmıştır. Araştırmaya katılan futbol antrenörlerinin sporda erdem anlayışını 
belirlemeye yönelik 19 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Uygulanan anketler sonucu elde edilen veriler 
SPSS 15 paket programında değerlendirilerek, görüşlerin anlamlılık düzeyini belirlemek amacıyla °°=0,05 
anlamlılık düzeyinde Ki-Kare (Cross-Tabulation) testi uygulanmıştır. Test sonuçları futbol antrenörlerinin, ka
zanmak için gerekirse hakemi aldatırım (p«0,01), kazanmak için gerekirse oyun kurallarını ihlal ederim (p<0,01), 
yarışma sonucunu genelde hakem hataları belirler (p-0,01), hakemler genelde bilinçli olarak hata yaparlar 
(p<0,01), gibi maddelere verdikleri cevaplar arasında önemli farklılıklar olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Sporda Erdem, Futbol, Antrenör 

The aim of this study is to investigate amteur football trainers perceptiveness of fair play on sport. 50 
amateur football trainers whom were working actively in 2006 - 2007 footbll seasen in Kütahya. 19 substance 
og lickert type survey scale were used for determining football trainers whom were actively working in 2006 -
2007 football season in Kütahya, opinion of fair play on sport. SPSS 15 package program were used to evaluate 
of survey result. As a statistical test process, chi-square (cross-tabulation) test were performed for determining 
level of significance. Test result showed that; were significant differences in between amateur football trainers 
opinion, in this concept; respecting referee decision(p<0,01), fooling referee for vvinning (p<0,01), believing 
referee decisions(p-0,01). 

Keyvvords: Fair Play, Football, Trainer 
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KULÜPLERARASI ESKRİM TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILAN SPORCULARIN 
SPORDA SALDIRGANLIK VE ŞİDDET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Research of Athletes Perceptiveness about Aggressiveness and Violence in Sport Whom 
Were Participated in Interclubs Fencing Turkey Championship 

'O.ToloaSİNOFOROĞLU. Arslan KALKAVAN, Mehmet DEMİREL, 
MehmetACET, M.Barış KARAVELİOĞLU 

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 
tolgasinoforoglu @yahoo. com 

Bu çalışmanın amacı Kulüplerarası Eskrim Türkiye Şampiyonasına katılan sporcuların sporda saldır
ganlık ve şiddet hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. 2006 yılında Konya'da düzenlenen Büyükler Kulüplerara
sı Eskrim Türkiye Şampiyonasına katılan eskrimcilere 25 maddeden oluşan anket uygulanmış ve dönüt alınan 4 
bayan ve 16 erkek eskrimci değerlendirilmiştir. Eskrimcilerin sporda şiddet ve saldırganlık hakkındaki görüşleri
nin anlamlılık düzeyini belirlemek amacıyla a=0.05 anlamlılık düzeyinde Ki-Kare (Cross Tabulation) testi uygu
lanmıştır. Test sonuçlan Kulüplerarası Eskrim Türkiye Şampiyonasına katılan eskrimcilerin sporda saldırganlı
ğa; eğitim seviyesinin düşüklüğü (P<0.01),rakiplerin centilmenlik dışı davranışları (P<0.01), kulüp yöneticleri 
(P<0.01), kültürel farklılıklar (P<0.01), seyirci tahrikleri (P<0.01)ve rakip sporcu tahriklerinin (P<0.01) sebep 
olduğuna inandıklarını gösterdi. 

Anahtar Sözcükler: Spor, saldırganlık, şiddet 

The aim of this study is to investigate fencer perceptiveness about aggressiveness and violence in 
sport whom were participated in interclubsfencing Turkey championship. Male and female fencers , who 
participated in interclubs fencing Turkey championship, which organized at Konya in 2006. were determined as 
subject. 25 substance of lickert type survey were applied.Response of total 20 fencers(4 female and 16 male) 
were evaluated. As a statistical test process, chi-square (cross-tabulation) test were performed for determined 
level of significance. Test result shov/ed fencers whom participated in interclubs fencing Turkey championship 
telives that aggressiveness in sport reasons are; low education level (P<0,01), unsporting behaviours of rivals 
(P<0.01), club managers (p<0,01), culturel differences (P<0.01), supporters provocations (P<0.01) and athletes 
Provocations (P<0.01). 

Keyvvords: Sport, Aggressiveness, Violence 
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FUTBOLCULARIN HAKEMLERE BAKIŞ AÇILARI 

Footballers' Point of View on Referees 

_ 'Servet ÖZDEMİR. Ali Osman ŞALLI, Özay ATMACA 
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, istanbul 

servet_ozdemir85@mynet.com; elanor52@gmail. com 

GİRİŞ: Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünya ülkelerinde ciddi şiddet olayları, hakeme saldırgan
lık ve iletişim sorunları yaşanmaktadır. Futbolcular oyun içinde gerek seyirci baskısı, gerek yönetici baskısı 
gerek maç kazanma hırsı, gerekse oyuncularla olan rekabet yüzünden hırs ve saldırganlık içerisindedirler. Bıi 
yüzden ki futbolcular oyun içerisinde hakem hatalarına karşı tepki vermekte ve saldırgan durum sergilemektedir
ler. Futbolcu ve hakemlerin yaptığı davranışlar diğer insanları da etkileyeceği için örnek davranışlarda bulunma
ları gerekmektedir. Bunun içinde futbolcuların hakemlere karşı bakış açısını incelemeye çalıştık. METOT: 
Yapılan çalışma kaynak ve saha araştırmalarına dayalı tamamlayıcı araştırma modelidir. Araştırmanın kapsa
mını, İstanbul ilindeki profesyonel-amatör futbolcular oluşturmaktadır. Yapılan çalışma kaynak ve saha araştır
malarına dayalı tamamlayıcı araştırma modelidir. Araştırma, anket yoluyla toplanıp değerlendirilmiştir. 50 pro
fesyonel, 50 amatör olmak üzere toplam 100 kişiye anket uygulanmıştır. Anket, 20 sorudan oluşmaktadır. 
BULGULAR: Futbolcuların %50'si profesyonel, %50'si de amatör olarak faaliyet göstermektedirler. Amatör 
sporcuların %6,0'sı seyirci baskısının hakemle olan ilişkilerini olumlu, %12'si olumsuz yanıtını verirken, %82'si 
etkilemez şeklinde cevap vermiştir: profesyonel sporcularda ise bu oran %26'sı olumsuz, %74'ü etkilemez 
şeklindedir. Buna göre gruplar arasında anlamlı farklılık gözükmektedir(Ki-kare = 5,784; sd=2; p = 0,055). 
Amatör sporcuların %2'si kulübüyle oluşan sorunların hakemle olan ilişkilerini olumlu, %20'si ilişkileri olumsuz 
etkilediği yanıtını verirken; profesyonel sporcularda ise bu oran %4'ü olumlu ve %60'ı olumsuz etkiler şeklinde
dir. Buna göre gruplar arasında anlamlı farklılık gözükmektedir. (Ki-kare = 18,070; sd=2; p = ,000). Futbolcuların 
futbol oynadıkları sürede, moral bozukluğunun hakemle olan ilişkilerindeki etkisini tanımlamaları açısından 1-5 
yıl arası futbol oynayanların %66,7'si ve 6-10 yıl arası futbol oynayanların %41,9'u etkilemez yanıtını verirken 
11 yıl ve üzeri futbol oynayanlar da ise bu oran sadece %70,6'dır. (Ki-kare = 8,786; sd=4; p = ,067). Futbolcula
rın eğitim seviyeleri arttıkça antrenörün verdiği daimi güvenin hakemle olan ilişkilerindeki etkisini tanımlamaları 
açısından ortaokul mezunlarının % 42,9'u ve lise mezunlarının %9,8'i olumsuz yanıtını verirken üniversite 
mezunlarında ise bu oran sadece %4,8'dir. Buna göre istatiksel olarak gruplar arasında anlamlı bir 
gözükmektedir. (Ki-kare = 10,404; sd=4; p = ,034). SONUÇ: Profesyonel ve amatör sporcuların farklı: 
bir biçimde eğitim seviyeleri noktasında ortaya çıkmaktadır. Oysa hem amatör hem profesyonel sporcuların lise-
ortaokul-üniversite gibi eğitim kurumları mezunları olmaları farklılık ortaya koymaktadır. Bu da profesyonel 
sporcuların eğitim kalitesi ile daha verimli oldukları ve düşünsellikleri açısından da olumlu gelişmeleri orta] 
koymaktadır. Moral bozukluğu demoralize olma açısından yine mantıklı bir sonuç çıkmaktadır. Profesyonel 
futbolu meslek olarak gördükleri için etkilenmemekte, amatörler yine doğal olarak etkilendiklerini ortaya k°y^*T i 
ladırlar. Yine maçın önemi, hakem yanlışlıkları, psikolojik nedenler, seyirci baskısı gibi konularda profesyon 
amatör ayrımı açık bir şekilde görülmektedir. Bu da profesyonel futbolcuların meslek anlamında mantıklı o 
randıklarını, amatörlerin ise futbol dünyasında etkilenmenin çok boyutlu olduğunu göstermektedir. 

INTRODUCTION: Över the last few years there have been serious violence, attacks on referees 
comunication problems both at home and the other countries. During the game footballers tend to 
aggression and avarice due to pressure from the fans and club management, ambition to win the m& 
competition with the players. Thus, the footballers react harshly and become aggressive againts the mist^ 
referees make during the game. Because the behaviour of the footballers and referees affect other peopl& 
should try to be good examples. Therefore, we tried to examine the footbalers' point of view on rete 
METHOD; The study that is done is a complementary survey model based on resources and field work 
study covers the amateur and professional footballers in İstanbul. The study has been made by questı< 
The questionaire is asked to 50 professional and 50 amateur footballers with a total of a hundred peopte-^ 
questionaire consists of 20 questions.. FİNDİNGS: 50 % of the footballers are professional and the oth&jj-
are amatuer. VVhile 6,0 % of the amateur footballers said the pressure of the fans made a possitive eff&* 

USLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ 

egative effect 82 % saıd it had no effect at ali on the relationship with the referees. For the professional 
Myers the ratıo ıs 26 % negative and 74 % said it did not have any effect. This shows that there are dramatic 
^nges between the groups. (Ki-kare = 5,784; sd=2; p = 0,055). 2 % of the amateurs said the problems they 

w<j with their club had a positive effect and 20 % negative effect on the relationship with the referee, whereas 
^ ratio of positive was 4 % and negative was 6 % for the professionals. This shows that there are dramatic 
j^ges betv/een the groups. (Ki-kare = 18,070; sd=2; p = ,000). To define the effects of despondency on the 

10ionship with the referee during the time the players played football, 66,7 % players who played betv/een 1 
$5years and 41,9 % players who played more than 11 years was 70,6 %. (Ki-kare = 8,786; sd=4; p = .067). 
10 define the effects of the confidence the trainer gives to the players on the relationship wit'h the referee with 

m degrees of education they receive, 42,9 % of secondary school graduates and 9,8 % of high school 
paduates gave a negative answer but for the university graduates the ratio was only 4,8 %. So this shows that 
fare are dramatic changes between the groups when examined statistically. (Ki-kare = 10,404; sd=4; p = ,034). 
CONCLUSION: The difference betvveen the professional ve amateur players is dearly seen on their educational 
ückground. Both on amateur an professional field the graduation from instututions such as high school, 
secondary school, university made a difference. And this shorn that professional players are more productive 
andshow better progress at thinking as the education they have is on upper levels. On despondancy and being 
demoralised again we have a reasonable result. İt proves that as the professionals see it as part of their jobs 
they are not affected, but the ametueurs are naturally affected.. Also the difference between the amateurs and 
professionals is dearly seen on issues such as the important of the match, referee's mistake, psychological 
reasons, pressure of the fans. This displays that the professionals act logically on professional bases and the 
amateurs show that the effects of football world are various. 

mailto:servet_ozdemir85@mynet.com
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8-10 YAŞ GRUBU ERKEK ÇOCUKLARININ ANTROPOMETRİK, SOMATOTİP 
VE BAZI PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Assessing the Anthropometric, Somatotype and Some Performance Characteristics of 
Male Children Aged betvveen 8 &10 

V)Vedat AYAN, <2>EmreEROL, '3>Olcay MÜLAZIMOĞLU, l4>Timur GÜLTEKİH 
'"Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ <2>Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu, Ankara <3>Nehire Bir ilköğretim Okulu 
wAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü, Ankara 

vayan GfiratMinh 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; 8-10 yas grubu erkek çocuklarının spor eğitiminde ve yetenek belirleme

de antropometrik ve somatotip özelliklerinin ve bazı performans özelliklerinin arasındaki ilişkinin ortaya konma

sıdır. YÖNTEM: Bu araştırmanın örneklem grubunu, Ankara ili'nde öğrenim gören ilköğretim çağı çocuklaı 

.yaşları 9±1 yıl olan 1995 erkek gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Bu araştırmaya katılan öğrencilerin yaşları 9±ı 

yıl, boy uzunlukları 133,01 ±5,99 cm, vücut ağırlıkları 30,67±6,90 kg olarak belirlendi. Çalışmamızda 

antropometrik ölçümler International Biological Programme (IBP)7 ve "International Society fo 

Advancement of Kinanthropometry (ISAK)14'nin öngördüğü teknikler doğrultusunda alınmıştır. Araştırmada den 

kıvrımı kalınlıkları, çevre ölçümleri ve genişlik ölçümleri olmak üzere toplam 11 antropometrik ölçüm alınmıştır. 

Performans özelliklerinden, dikey sıçrama testi ve 20 m kısa mesafe koşu testi uygulandı. Ölçümlerin istatistik

sel analizleri SPSS 11.0 programında yapılmıştır. BULGULAR: Bu araştırmaya katılan öğrencilerin dikey sıçra

ma ortalama değerleri 18,03±5,28 cm ve 20 m koşu ortalama değerleri 4,47±0,94 sn olarak bulundu. SONUÇ: 

Sonuç olarak çalışmaya katılan öğrencilerin 20 m koşularına ve dikey sıçrama verilerine bakıldığında ilgS 

literatür çalışmalardan daha düşük sonuçlarla karşılaşılmıştır. Daha iyi sonuçlar elde edebilmek için; ç o c u k ^ B 

okul öncesinde başlayan spor yapma alışkanlıkları kazandırılmalı, öğrencilerin beden eğitimi ve spc 

kapsamında kuvvet antrenmanlarına yeterince yer verilmeli ve çalışma saatlerinin arttırılmasının gereküf 

konusunun üzerinde durulmalıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmaların daha iyi sonuçları beraberinde 

ceği kanaatindeyiz. 

Anahtar Sözcükler: Somatotip, Antropometri, Çocuk, 20 m Koşu, Dikey Sıçrama. 

PURPOSE: The aim of the study is to examine the anthropometric, somatotype and some performansı 
characteristics of male children aged between 8&10 in sports training and talent identification. METHOD: İn this stuof 
19% volunteer secondary school male students, at the age of 9± 1, from Ankara, particıpated in the subject group- »*j 
mean age of the students that participated was 9± 1 years old and their mean body height was 133,01+5,99 crn 
finally their mean body weight was 30,67'±6,90 kg. Ali the anthropomethc measurements were taken in accorda J 
with the techniques aceredited by International Biological Programme (IBP) and International Society ' ^ ^ ^ 
Advancement of Kinanthropometry (ISAK). İn our study 11 anthropomethc measurements such as. ski 
ticknesses, circumference and vvidth measurements were taken. Of performance characteristics, verticaljump 'e 

20 m short distance run test were applied. The statistical analyses of the measurements were calculated by <J 
SPSS 11.0. FİNDİNGS: The mean verticaljump value of the students that participated in the study was founo j 
18,03±5,28 cm and their mean 20 m short distance run value was found as 4,47±0,94 sec. DISCUSSION: | 
CONCLUSION, when the results of 20 m run test and verticaljump test were compared with the results of ar^^M 
pervious studies related to these tests, we found out that our results were lower. To get better results; we f ' ^ l B 
the children to acquire sport habit at pre-school level; vveight training exercises should be given enough time 
physical education lesson; the significance of inereasing the training time should be mentioned. We are for the 
that the studies that will be done parallel to these mil bring better results. 

Keyvvords: Somatotype, Anthropometry, Children, 20 m Running, Verticaljump 
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BASKETBOL YILDIZ MİLLİ TAKIM (16 YAŞ) OYUNCULARININ VÜCUT YAĞ 
ÖRÜNTÜSÜ VE SOMATOTİP DEĞERLERİNİN TESPİTİ 

T0 netermine The Values of Body Fat Patterning and Somatotype of National Cadet (U 
16) Basketball Players. 

'"Emre EROL, l2> Vedat A YAN. WQIcav MÜLAZIMOĞLU. '"Mehmet KOÇAK 

rj Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara ®Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu, Elazığ ^Nehire Bir İlköğretim Okulu 

olcaymulazimoglu byahoo. com 

Somatotip ve vücut bileşimi üst düzeyde sportif performans elde edebilmek için en önde gelen faktörlerdendir. 

Somatotip, vücudun morfolojik yapısını tanımlaması bakımından önemlidir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda branşa 

özgü vücut yağ örüntüsü ve somatotipin performansı artırmada önemli kriterden birisi olduğu ortaya konmuştur. Bu 

araştırmada basketbol branşındaki toplan 19 sporcunun, yağ örüntüsünü ortaya koymak için triceps, biceps, baldır, 

subscapular ve iliac deri kıvrımı kalınlığı ölçüleri deri kıvrımı kalınlığı pergeli yardımıyla alınmıştır. Somatotipin tespiti 

içıı ağırlık, boy, diz ve dirsek genişliği, bilek, üst kol ve baidır çevresi antropometrik ölçümleri alınmıştır. Çevre ölçüleri 

şerit mezura; genişlik ölçülen ise küçük çap pergeliyle alınmıştır. Tüm antropometrik ölçüler International Biological 

Programme (IBP)7 ve "International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK)9'nin öngördüğü teknikler 

doğrultusunda alınmıştır. Elde edilen antropometrik ölçümlerle ışığında Heath-Carter regresyon eşitlikleri yardımıyla 

sporcular e"comorfi, mezomorfi ve ektomorfi bileşenleri hesaplanmıştır. Araştırma bulgularımıza göre basketbol 

yallarımızın somatotip bileşeni 3.02:4.18;3.52 olarak tespit edilmiştir. Vücuttaki yağ dağılımına bakıldı-

Drculann bacak ve baldır bölgesindeki yağ miktannın kol bölgesine göre daha fazla oranda gelişmiş olduğu 

görülmektedir. Fakat vücut yağlanması bakımından en fazla yağlanmanın görüldüğü bölge merkezi bölgedir. Bu 

•da elde edilen bulgulanmız diğer araştırıcıların sonuçlarıyla karşılaştırıldığında sporcularımızın bacak deri altı 
yağlanması bakımından göreli olarak daha fazla değerlerler sahip oldukları saptanmıştır. Sonuç olarak bu alandaki 
çalışmaların, antrenman uygulamalarına yardımcı olmasında, yetenekli sporcuların saptanmasında ve özellikle de 
vücut formunun yorumunda oldukça önemli bir yere sahip olduğundan spor bilimlerine katkısı yadsınamaz. 

Anahtar Sözcükler: Basketbol, Somatotip, Yağ Örüntüsü. 

Somatotype and body composition are among the most dominant factors in order to reach a high level 

' performance (elife level) in sports. Somatotype is of great significance in terms of identifying the 
"Ktyhological strueture of the body. İn the studies carried out recently, sport-specific body fat patterning and 

e been told to be significant in developing performance in sports. İn this study - to find out the 
'fat patterning of 19 basketball players- skinfold thickness of thceps, biceps, calf, subscapular and iliac 

ed by using a skinfold caliper. To determine the somatotype, anthropomethc measures of weight, 
ötoovv and knee widths, upper arm and calf circumferences were taken. The circumference 

tonents were taken with a tape measure and the width measurements vvere taken with a pak of small 

ar compasses. Ali the anthropometric measurements were taken in accordance with the techniçues 

^ ^ B t y International Biological Programme (IBP)7 and International Society for the Advancement of 

~~<etry (ISAK)9. Endemorph, mesomorph and ectomorph of players were determined with the help of 

3QT)" •f^Pometric measurements and Heath-Carter regression equality According to our findings in the study, 
^ f o y p e compound of the basketball players participated in the study was 3.02;4.18:3.52. As to the body fat 
/ n 0 s f

e n ^ a f / O n s in leg and calf were more developed than that found in arm. Yet, the area where fattening was 
^ • p m s of body fattening was trunk. When the findings of our study compared with the other researchers' 

• 0 t e . it has shown that the players participated in our study have comparatively higher values in terms 
^^skin fattening of leg. As a CONCLUSION, the contributions of the studies in this field can not be 

use of the fact that they are very helpful to the training practices and have a great role especially 
the form and the strueture of the body and in identifying the talented athletes. 

rds: Basketball, Somatotype, Fatpattem. 
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DAĞCILARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU, BACAK HACMİ, BACAK KÜTLESİ 
ANAEROBİK PERFORMANS VE BACAK KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Relationship betvveen Body Composition, Leg Volume, Leg Mass, Anaerobic 
Performance and Knee Strength in Climbers 

*>AIİ ÖZKAN. <2>H*liisAnoi 

'^Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü. Anka» 
<2>Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

ozkana© başkentti, ^ 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı dağcılarda vücut kompozisyonu, bacak hacmi, bacak kütlesi, anaerobik 
performans ve bacak kuvveti arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. YÖNTEM: Çalışmaya toplam 26 gönüllü (yaş-
23.03±2.72 yıl) erkek üniversite öğrencisi katılmıştır. Deneklerin vücut kompozisyonunun belirlenmesinde: bov 
uzunluğu, vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı, çevre ve çap ölçümleri yapılmış, yağ yüzdesinin belirlenmesinde 
Jackson ve Pollock (1978) formülü kullanılmıştır. Bacak hacmi çevre ölçümleri ile, bacak kütlesi Hanavon yön
temi ile, anaerobik performans ise Wingate anaerobik güç ve kapasite testi ile belirlenirken bacak kuvveti belir
lemek içinse Izometrik bacak kuvveti dinamometresi kullanılmıştır. BULGULAR: Yapılan Pearson ÇarpırrtJ 
Moment Korelasyon sonucunda elde edilen bacak hacmi ile vücut yağ yüzdesi (r=.303; p<0.01), ya'; 
(r=.400; p<0.01), yağsız beden kütlesi (r=.471; p<0.01). bacak kütlesi (r=.838; p<0.01), pik güç (r=.581; p<0.01), 
ortalama güç (r=.529; p<0.01) arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca vücut yağ yüzdesi ile pik güç 
p<0.01) arasında da anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu benzer bir ilişkide bacak kütlesi ile pik güç (r=.533; p<001Xj 
ortalama güç (r=.531; p<0.01) arasında bulunmuştur. Bu sonuçlara ek olarak yağsız beden kütlesi ile 
(r=.425; p<0.01) ve ortalama güç (r=.664; p<0.01), arasında da ilişki bulunmuştur. Sonuçlar göstermiş-
güç ile bacak kuvveti (r=.720 p<0.01) arasında anlamlı ilişki bulunurken ortalama güç ile de bacak 
(r=.664; p<0.01) arasında ilişki bulunmuştur. SONUÇ: Sonuç olarak, çalışmadaki bulgular dağcıların bacak 
hacminin ve bacak kütlesinin anaerobik performanslarında belirleyici rol aldığını göstermiştir. Ayrıca izometrik 
bacak kuvveti ile anaerobik performans arasında ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Bacak Kuvveti, Bacak Hacmi, Bacak Kütlesi, Vücut Kompozisyonu, Anaeroc*| 
Performans, Dağcılar. 

PURPOSE: The purpose of the present study was to investigate the relationship betvveen bodf 
composition, leg volume, leg mass, anaerobic performance and knee strength in climbers. METHOD: a 
climbers from university students participated in this study voluntahly ( age: 23.03 ± 2.72 yrs). For 
determination of body composition, subjects height, body vveight and skinfold thickness were taken and body 
percentage was determined by the Jackson & Pollock formula (1978). Circumferential measurement was 
for the determination of leg volume. Leg mass was determined by the Hanovan Method, Wingate Ana 
Povver Test (WanT) was used for the determination of anaerobic performance and Isometric 
Dynamometer was used for the determination of knee strength. RESULTS: Results of Pearson Product 
correlation analysis, leg volume was significantly correlated with body fat percentage (r=.303; p<0.01), fat 
(r=.400; p<0.01), lean body mass (r=.471; p<0.01), leg mass (r=. 749; p<0.01). peak povver (r=.523; p<0.01) 
mean povver (r=.585; p<0.01). Body fat percentage was significantly correlated with peak povver 
p<0.01). Similarly leg mass was significantly correlated with peak povver (r=.533; p<0.01) and mean 
(r=.531; p<0.01). İn addition, lean body mass (LBM) was found to be significantly correlated with peak 
(r=.425; p<0.01) and mean povver (r=.664; p<0.01). Results also indicated that peak povver was signifo 
correlated with knee strength (r=.720; p<0.01) vvhile mean povver was found to be correlated with knee stn 
(r=.664; p<0.01). CONCLUSION: As a CONCLUSION, the findings of the present study indicated thi 
volume and leg mass plays important role in anaerobic performance in climbers. Isometric knee strength 
found to be correlated with anaerobic performance. 

Keyv/ords: Knee Strength, Leg Volume, Leg Mass, Body Composition, Anaerobic PerforrM 
Climbers. 
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DAĞCILARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK VE SOMATOTİP ÖZELLİKLERİNİN 
İNCELENMESİ 

An Examination of Some Physical Fitness and Somatotype Characteristics of Climbers 

<1>Halil SAROL 12>AIİ ÖZKAN 
«iGazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

^Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü, Ankara 
ozkana @ başkent, edu. tr 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, dağcıların bazı fiziksel uygunluk ve somatotip özelliklerinin belirlenmesi 
ve tırmanış sekline (kaya ve alpin tırmanış) göre bu özelliklerin karşılaştırılmasıdır. YÖNTEM: Çalışmaya Anka
ra'da iki farklı üniversitede de dağcılık yapan toplam 26 gönüllü sporcu katılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin 
boy uzunluğu, vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı, çevre ve çap ölçümleri yapılmıştır. Vücut yağ yüzdesi Jackson 
ve Pollock formülü ile hesaplanırken somatotip özellikler Heath-Carter yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Anae
robik performans ise Vvingate anaerobik güç ve kapasite testi (WanT) ile belirlenirken bacak kuvveti belirlemek 
için Izometrik bacak kuvveti dinamometresi kullanılmıştır. BULGULAR: Verilerin analizinde fiziksel özelliklerin 
tırmanış sekline göre değerlendirilmesi amacıyla Bağımsız Örneklerde t-Testi kullanılmıştır. Bulgular çalışmaya 
katılan dağcıların normal vücut kitle indeksine (kaya tırmanışçıları: 22.44+2.11; alpin tırmanışçılar: 23.03±1.01), 
düşük vücut yağ yüzdesine (kaya tırmanışçıları: 8.02+1.93; alpin tırmanışçılar: 14.74+1.91) ve ekto-mezomorf 
(2.80-2.92-2.83) özelliklere sahip olduklarını göstermiştir. Ayrıca anaerobik performans değerlendirme sonu
cunda; kaya tırmanışçılarında; anaerobik güç, 821.87±156.28 watt; anaerobik kapasite, 554.40±89.75 watt ve 
izometrik bacak kuvveti, 84.71+14.8 kg olarak bulunurken; alpin tırmanışçılarında anaerobik güç, 
847.09+.142.42 watt; anaerobik kapasite 567.27±92.43 watt; izometrik bacak kuvveti 81.87+11.99 kg olarak 
bulunmuştur. Yapılan t-testi sonuçları kaya tırmanışçıları ve alpin tırmanışçıları arasında vücut yağ yüzdesinde 
(t=-8.208; p<.001) ve endomorfik (t=-4.981; p<.001) özelliklerde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğunu 
göstermiştir. SONUÇ: Sonuç olarak alpin tırmanışçılarının kaya tırmanışçılarına kıyasla daha yüksek vücut yağ 
yüzdesine sahip oldukları belirlenirken somatotip özellikleri bakımından ise alpin tırmanışçılarının daha yüksek 

:1ik özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Fiziksel Uygunluk Özellikler, Somatotip, Dağcılar, Anaerobik Performans. 

PURPOSE: The purpose of this study was to determine physical fitness and somatotype characteristics 
f mountaineers and to compare fhese characteristics according to climbing style (rock and alpine climbing). 
lETHODS: A total of 26 mountaineers from two universities of Ankara participated in this study voluntahly. 

Subjects' height, body weight, body mass index, body fat percentage and somatotype characteristics were 
*mined. Body fat percentage was determined by Jackson & Pollock formula and somatotype properties 

!fe determined according to Heath-Carter system. Wingate Anaerobic Povver Test (WanT) was used for the 
rmination of anaerobic performance and Isometric Knee Dynamometer was used for the determination of 

strength. RESULTS: Independent samples-t test was used to compare these characteristics according to 
ıbing style. Results indicated that climbers have normal body mass index (rock climbers: 22.44 t 2.11; 

«[»ne climbers: 23.03 ± 1.01), low body fat percentage (rock climbers: 8.02 ± 1.93; alpine climbers: 14.74 ± 
U and ectomorphy-mesomorphy properties (2.80-292-2.83). Results of anaerobic performance; the 
^obic povver, anaerobic capaöty and isometric knee strength values of rock climbers was 821.87±156.28 

S54.40±89.75 watt and 84.71 ±14.8 kg respectively vvhile the anaerobic povver, anaerobic capacity and 
•tric knee strength values of alpine climbers was 847.09±142.42 watt, 567.27+92.43 vvatt and 

°/± 11.99 kg. Independent samples t-test also indicated significant differences in body fat percentage (t=-
H P<.001) and endomörphic (t= -4.981; p<.001) properties betvveen rock and alpine climbers. 
NCLUSION: As a CONCLUSION, the findings of the present study indicated that alpine climbers had higher 

fat percentage compared to rock climbers and alpine climbers had higher scores endomörphic properties. 

Keyv/ords: Physical Fitness Characteristics, Somatotype, Climbers, Anaerobic Performance. 
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VÜCUT KOMPOZİSYONU, BACAK HACMİ, BACAK KÜTLESİ VE ANAEROBİK 
PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ 

The Relationship betvveen Body Composition, Leg Volume, Leg Mass and Anaerobic 
Performance 

WHalit HARMANCI, '*>Ali ÖZKAN, <3>Tahir HAZIR, <3> Alper AŞÇI, ,3> Can er AÇ İKADA 
(VDumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya l2>Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri 

Bölümü, Ankara (3> Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Anxara 
halitharmanci@hotma 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, vücut kompozisyonu, bacak hacmi, bacak kütlesi ve anaerobik perfor
mans arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. YÖNTEM: Çalışmaya yasları 18-22 (20±2.3) arasında değişen toplam 
53 gönüllü erkek üniversite öğrencisi katılmıştır. Deneklerin vücut kompozisyonunun belirlenmesinde; boy 
uzunluğu, vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı, çevre ve çap ölçümleri yapılmış, yağ yüzdesinin belirlenmesinde 
Jackson ve Pollock (1978) formülü, vücut yapısı özelliğinin belirlenmesinde ise Heath-Carter yöntemi (1980) 
kullanılmıştır. Bacak hacmi (BH) su taşırma yöntemi ile bacak kütlesi (BK) Hanavan yöntemi ile anaerobik 
performans da Monark 894E bisiklet e rgom et resinde VVİngate anaerobik güç ve kapasite testi (WAnT) ile belir
lenmiştir. Vücut yağ yüzdesi, yağsız vücut kitlesi, somatotip özellikleri, bacak hacmi ve bacak kütlesi ile anaero
bik performans değerleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla Pearson Product Moment Korelasyon 
Katsayısı yöntemi kullanılmıştır. BULGULAR: Elde edilen BH ile anaerobik güç (r=.824. p<.01) ve anaerobik 
kapasite (r=.828. p<.01) değerleri arasında pozitif ilişki bulunurken bu benzer bir ilişkide BK (r=.403 
mezomorfik (r=.509, p<.05) özellikler ile anaerobik kapasite arasında bulunmuştur. Diğer taraftan yağsız vüctf 
kitlesi ile anaerobik güç (r=.588., p<.01) ve anaerobik kapasite (r=.679., p<.01) değerleri arasında da po; 
bulunmuştur. Bu sonuçlara ek olarak anaerobik güç (r=-.347, p<0.05) ve anaerobik kapasite (r=-.405, p<0 05) 
değerleri ile ektomorfik özellikler arasında negatif ilişki bulunmuştur. SONUÇ: Sonuç olarak anaerobik perfor
mans ile bacak hacmi, bacak kütlesi, yağsız vücut kitlesi ve somatotip özellikleri arasında ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Anaerobik Performans, VVİngate Anaerobik Güç Testi, Bacak Hacmi, Bacak Küt
lesi, Vücut Kompozisyonu 

OBJECTIVE: The purpose of the present study was to evaluate the relationship between body 
composition, leg volume, leg mass and anaerobic performance. METHODS: A total of 53 volunteer me 
university students between the ages of 18-22yrs (20±2.3 yrs) participated in this study. For the determinat 
of body composition, subjects height, body weight, skinfold thicknesses, circumi'erence and girth measure 
were taken. Body fat percentage was determined by the Jackson and Pollock (1978) formula and somatc 
components was determined by using the Heath-Carter System (1980). Water displacement volumetry 
used for the determination of leg volume, leg mass was determined by the Hanovan Method and the Vvînj, 
Anaerobic Power Test (WanT) was used for the determination of anaerobic performance vvith Monark 
Cycle Ergometer. Pearson Product Moment Correlation was used to determine the relationships betvveen 
fat percentage, lean body mass (LBM), somatotype, leg volume, leg mass with anaerobic povver indiı 
RESULTS: Results indicated significant positive correlations betvveen leg volume and peak anaerobic pc 
(r=.824, p<.01), average povver (r=.828, p<.01) and positive correlation betvveen leg mass (r=.403, P<-\ 
mesomorphic (r=.509, p<.05) properties and average povver. For LBM on the other hand significant and posıt 
correlations vvere found betvveen peak povver (r-.588.. p<.01), average povver (r=.679., p<-01) İn addın 
significant and negative correlations were found between average power (r=-.405, p<0.05), peak povver 
.347, p<0.05) and ectomorphic properties. CONCLUSION: As a CONCLUSION anaerobic performance ' 
found to be related with leg volume, leg mass LBM and somatotype properties. 

Keyvvords: Anaerobic Performance, VVİngate Anaerobic Povver Test, Leg Volume, Leg Mass, 
Composition 
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TENİSTE DÜZ SERVİS ATIŞI SIRASINDA VÜCUT AĞIRLIK MERKEZİNDEKİ 
DEĞİŞİMİN SERVİS ATIŞ HIZINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Analyzing the Effect of the Change of Body's Center of Gravity Durlng Fiat Serve to the 
Speed of Serve 

_ Gökhan DELİCEOĞLU, Seda KOÇ, 'Tuçba PEHLİVAN 
Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırıkkale 

deliceogluogokhan @kku. edu. tr 

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı: teniste düz servisin, hız ve başarı performansını yüksek servislerdekı 
vücut ağırlık merkezindeki (VAM) değişimlerle ilişkilendirilerek, tekniğin yeni öğretimi, hataların düzeltilmesi ve 
yüksek performanslı servis atisi için model oluşturabilmektir. METOD: 13-14 yas bayan milli tenis sporcularının 

duğu araştırma grubunun (n=3) başarılı 10 servis atisinin, her servis atisi için 6 resim frame edilmiş ve 
resimler Photoshop programı ile istenen bölgeler işaretlenerek milimetrik kağıda aktarılmış ve 

segnentasyon yöntemi ile VAM tespit edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS'de regresyon tekniğiyle incelenmiştir. 
BULGULAR: VAM, servis atışının etkili noktalarına göre altı bölüme ayrılmış noktalar arasındaki geçiş mesafesi 

sine göre belirlenmiş hız değişkenlerine göre raketin sırta alındığı pozisyonla, topla buluşma pozisyon 
VAM'lari arasındaki mesafenin artması ve bu mesafenin kısa sürede kat edilmesi, topun servis atış hızını arttığı 
görülmektedir. VAM'in X koordinatına göre raketin sırta alındığı pozisyon ile topla buluşma pozisyonunda pozitif 
yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. VAM'in aktarım hızı öne doğru ne kadar fazla olursa, servis atış 
sonrasında kazanmış olduğu hızın arttığı görülmektedir. VAM'in yerden yüksekliği Y koordinatına göre vücut 
ağırlık merkezinin dizlerin büküldüğü Y3 pozisyonu yer düzlemine doğru ne kadar yakin olursa, topun servis atış 
sonrasında kazanmış olduğu hızın arttığı görülmektedir. Ayni şekilde VAM'in hareketin tamamlandığı Y6 pozis
yonu yer düzlemine doğru ne kadar yakin olursa, topun servis atış sonrasında kazanmış olduğu hızın arttığı 
görülmektedir. SONUÇLAR: Araştırma bulgularına göre etkili bir servis için, VAM'in raketin sırta alındığı pozis
yonda geriye doğru, topla buluşma pozisyonunda, ileriye doğru aktarılması ve bu pozisyonlar arasındaki mesa-

ıin geniş olması ve kısa sürede kat edilmesi, dizlerin büküldüğü ve hareketin tamamlandığı pozisyonda yer 
•demine yakin olunması gerekmektedir. 

OBJECTIVE: Aim of this research is to analyze flat service in tennis and associate the speed and 
'ormance of success with the changes of body's center of gravity (BCG) high serves in order to form a model 

ng new technigues, correction of mistakes and serve with high performance. METHOD: Research 
toup has been formed by national tennis sportsvvomen (n=3) betvveen the ages 13 and 14. Ten successful 

serves ıvere framed to 6 pictures for each serve and taken pictures by marking acçuired zones vvith Photoshop 
rogram vvere transferred to millimetric paper and BCG vvas fixed by segmentation method. The attained data 
^ examined vvith regression technigue by SPSS. RESULTS: According to those BCG's point, increasing of 

jjfe d/sfance betvveen BCG which racket was on back and which vvas the moment of meeting bali and 
jjjnınatıng the distance in a very short time; it vvas seen that the speed of the bali after serve increased. BCG 

°°°rd'nate was seen that there vvas a meaningful relation on vvhich the racket is on back and vvhich vvas the 
jynent of meeting bal! in the positive direction. İt was seen that more transfer of BCG tovvards to the tront, 

v the speed after serve increases. BCG of Y coordinate seen that more closer tov/ard the ground in which 
es are bended, more the speed of the bali after serve increases. CONCLUSIONS: For an efficient serve; the 

^ needs to be tovvard the back in the position vvhich is BCG's racket on back; in the position of meeting the 
a Ve

 fer toward tne front and lon9 distance enough between these positions and termination the distance in 
ty short time; reguire to be closer to the ground in the position vvhich knees are bended and the movement 
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PROFESYONEL FUTBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BU PARAMETRELERİN PROFESYONELLİK YILI AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

The Relationship betvveen Some Physical and Physiological Parameters of Turkish 
Professional Soccer Players, and Comparision of These Parameters According to 

Duration of Profession 

'Cem Sinan ASLAN. Tuğbay İNAN, Mahmut KARAKULLUKÇU 
Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sivas 

caslan ©cumhuriyet, edu. tr 

AMAÇ: Çalışmamızda; Türkiye Süper Liginde yer alan bir takimin futbolcularının bazı fiziksel ve fizyolojik 
özelliklerinin birbirleriyle olan ilişkilerine bakılması ve bu özelliklerin futbolcuların profesyonellik yılına göre değişiklik 
gösterip göstermediğinin saptanması amaçlanmıştır. YÖNTEM: Araştırma grubunu, Sivasspor takımının 29 profesyo
nel futbolcusu oluşturmuştur. Katılımcıların ölçümleri, 2007-2008 sezonu öncesi hazırlık kampında gerçekleştirilmiştir. 
Takım oyuncuları, profesyonellik yılına göre "5 yıldan az (n=14)" ve "5 yıl ve üstü (n=15)" olmak üzere iki gruba aynl-
mıştır. Kilo. vücut yağ yüzdesi, vücut yağ kütlesi, yağsız vücut ağırlığı, vücut sıvı kütlesi, beden kitle endeks verileri 
Tanita marka vücut yağ analizatörü tarafından hesaplanmıştır. Boy ölçümü Holtaine marka stadiometre ile yapılmıştır. 
Esneklik ölçümleri otur-eriş testiyle yapılmış, dikey sıçrama ölçümleri için Takei marka dijital jumpmetre kullanılmıştır. 
Bacak kuvveti ölçümünde Takkei marka sırt ve bacak dinamometresi kullanılmıştır. Tüm ölçümler iki kez tekrar edilip 
her katılımcı için en iyi değer kaydedilmiştir. Anaerobik güç tespiti ise, ( P = \'4,9 (Ağırlık) \'Dn ) formülü kullanılarak 
yapılmıştır. (P = Güç, Dn = Dikey sıçrama mesafesi) BULGULAR: Yapılan i k i ortalama arasındaki farkın önemlilik 
testi" sonuçlarına göre; sıçrama ve beden kitle endeksi yönünden fark önemli bulunurken (p<0,05). diğer parametreler 
açısından gruplar arası farklılıklar önemsiz bulunmuştur (p>0,05). Bunlara ek olarak, yanılma düzeyi 0.05 alınarak 
yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; bazı parametreler arasında takimin bütününde korelasyon bulunurken, 
her iki gruba ayrı ayrı bakıldığında bu korelasyonlardan bir kısmı ortadan kalkmıştır. SONUÇ: Çalışmada bakılan 11 
adet fiziksel ve fizyolojik parametreden, futbolcuların profesyonellik yılına göre sadece 2 parametre için farkı' 
bulunması profesyonel sporculuk süresinin fazlalığı ya da azlığının futbolcuların bazı fiziksel ve fizyolojik c, 
üzerinde fazla etkili olmadığının göstergesi olabilir. Takimin tümüne bakıldığında bazı fiziksel ve fizyolojik parametreler 
arasında bulunan korelasyonların, profesyonellik yılına göre oluşturulan gruplara ayrı ayrı bakıldığında değişim gös-
termesi, profesyonellik yılının artıp azalmasının, bazı özellikler arasındaki korelasyonun güçlenip zayıflamasına etlo 
ettiği yönünde yorumlanabilir. 

PURPOSE: Purpose of this study was to determine the relationship between some physical andphysh 
characteristics of Turkish professional soccer players and to compare these characteristics according to their di 
of profession. METHOD: The samples were consisted of 29 male professional soccer players in Sivasspor vvhich 
part in the Turkish Süper League. The measurements were realized during pre-season camp. According to dura, 
profession, team was divided into two groups as "less than 5 years (n=14)" and "5 years and above (n=15)"- " 
and body mass index (BMI) data were estimated by Tanita Body Pat Analyser and height was measured by i 
Stadiometer. Flexibility was measured by "sit and reach test", verticaljump was measured by Takei Jumpmeter. 
strength was measured by "Takei Dynamometef. Whole measurements were repeated twice and the best one o, 
attempts was recorded. Anaerobic power value was estimated with the help of formula shovvn belovv; P = 
(Weight) y}Dn. RESULT: T-Test" results indicated that there were significant dıfferences (p<0,05) in verticaljump^ 
BMI. However, there were no significant dıfferences (p>0,05) in the other parameters. İn addition, correlation an" 
(level of 0,05) indicated that; although there vvere positive correlations among lots of parameters tor ali of the 
values, when the two groups values were analysed singly, some of these correlations disappeared. CONCLUSK 
this study, only 2 parameters of 11 parameters vvere found significant according to duration of profession. Thıs 
may indicate that less or more duration of profession is not a more effective component on the qualities of' 
Moreover, the cause of the different correlations level, vvhich changed according to analyzing ali of the team's 
or groups values singly, degreasing orincreasing duration of profession may effect on weak orstrong correlation 
tor some physical and physiological characteristics of players. 
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PROFESYONEL FUTBOLCULAR İLEBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNİN BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Çomparison of Some Physical and Physiological Characteristics of Turkish Professional 
Soccer Players and the Physical Education and Sports Department's Students 

'Cem Sinan ASLAN. Tuğbay İNAN 
Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sivas 

caslan ©cumhuriyet, edu. tr 

AMAÇ: Çalışmamızda; Türkiye Süper üg'inde yer alan bir takımın haftada (oynanan maç dahil) 6 gün ant-
ın yapan profesyonel futbolcuları ileBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan ve düzenli antrenman 

layan öğrencilerin bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEM: Araştırma 
^ B l a n : Türkiye Süper Ligi'nde yer alan bir takımın 29 profesyonel futbolcusu ile Cumhuriyet Üniversitesi Beden 
H f m i ve Spor Yüksekokulunda okuyan 29 erkek öğrenci katılmıştır. Katılımcıların ölçümleri Haziran 2007'de gerçek

leştirilmiştir, yaslar yıl olarak tespit edilirken, fiziksel ölçümlerden kilo, Tanita marka vücut yağ analizatöründe, boy 
ölçümü ise Holtaine marka stadiometre ile yapılmıştır. Esneklik ölçümleri otur-eriş testiyle yapılmış, ölçümler 0,5cm 
hassasiyetle kaydedilmiştir. Dikey sıçrama testi ölçümleri için Takei marka 0,1 cm hassasiyette dijital jumpmetre kulla
nılmıştır, Bacak kuvveti ölçümü, Takkei marka sırt ve bacak (back and lift) dinamometresi kullanılarak yapılmıştır. Tüm 
ölçümler iki kez tekrar edilip her katılımcı için en iyi değer kaydedilmiştir. Anaerobik güç tespiti ise, katılımcıların 
ağırlıkları ve dikey sıçrama değerleri belirlendikten sonra ( P = V4,9 (Ağırlık) VDn) formülü kullanılarak yapılmıştır. (P 
= Güç, Dn = Dikey sıçrama mesafesi) BULGULAR: Yapılan "Bağımsız gruplardaki iki ortalama arasındaki farkın 
önemlilik testi" sonuçlarına göre; esneklik açısından profesyonel futbolcularBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğren
cileriyle karşılaştırıldığında farklılık önemli bulunmuştur (p<0,05). Diğer parametreler açısından; profesyonellerin yas. 

: bacak kuvveti ve anaerobik güç.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sıçrama değerleri daha 
yüksek bulunmasına rağmen gruplar arası farklılıklar önemsiz bulunmuştur (p>0,05). SONUÇ: Profesyonel futbolcula
rın düzenli antrenman yapmalarına karşın sadece esneklik açısındanBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerin
den önemli derecede daha yüksek değerlere sahip olmaları, esnekliğin her gün çalışılması gereken ve günden güne 

H p n bir kalite olmasına bağlanabilir. Diğer parametreler açısından;Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri 
'düzenli antrenman yapmadıkları halde", "haftada altı gün antrenman yapan" profesyonellerle karşılaştırıldığında, 
(jnjplar arası farkların önemli olmaması, eğitim-öğretim yılı boyunca aldıkları uygulamalı (pratik) derslerin.Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin fiziksel ve fizyolojik özelliklerine olumlu yönde etki ettiğini gösterebilir. 

PURPOSE: Purpose of this study was to compare the differences in some physical and physiological 
züracteristics of Turkish professional soccer players who practise regularly and a group of students who don't 

P/achse regularly, has been studying in the Physical Education and Sports Department at Cumhuriyet University. 
îıHOD: The samples vvere consisted of 29 male professional soccer players and 29 male students at physical 

^^^kand sports department. The measurements of participants vvere obtained at the same dates (July. 2007). 
Jj* Wet9ht of the participants was measured by Tanita Body Pat Analyser and the height was measured by Holtaine 

^ ^ H * r < The flexibility of the participants was measured with the help of "sit and reach test", the verticaljump was 
^ ^ H ^ y "Takei Digital Jumpmeter" and the leg strength was measured by "Takei Back and Lift Dynamometef'. 

& measurements vvere repeated tvvice and the best value of two attempts was recorded. Anaerobic povver value 
^ B " e C with the help of formula shovvn belovv; P = \'4,9 (Weight) sDn (P= Povver, Dn= Vertical Jump Distance) 

S u l r s ; T-Test" indicated that there was a significant difference (p<0,05) betvveen professionals and students in 
xct lor flexibility. Although professionals had higher scores at age, height, vveight, leg strength and anaerobic 

;*®r' students had higher verticaljump values, there vvere no significant differences (p>0,05) betvveen the groups in 
^ct for these parameters. CONCLUSION: Although professionals practise nearfy everyday, they only have higher 

L^ e s at flexibility. This can be resulted from ihe flexibility is a quality that should be trained everyday for gettmg 
™ement. On the other hand, the result of not being of any significant differences betvveen professionals and 

PJs in respect for other parameters may due to practice lessons, vvhich have been taken by the students during 
^sters, ha ve increased students' physical and physiological guality le vel 
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AMERİKAN FUTBOLCULARINDA BACAK HACMİ VE KÜTLESİ İLE ANAEROBİK 
PERFORMANS VE İZOKİNETİK BACAK KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

BELİRLENMESİ 

Determination of the Relationship of Leg Volume and Leg Mass with Anaerobic 
Performance and Isokinetic Knee Strength in American Football Players 

'Ayşe KİN İŞLER. Ali ÖZKAI 
Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü, Ankar, 

akisler@baskent.edu.l 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Amerikan futbolcularında bacak hacmi ve kütlesi ile anaerobik 
mans ve izokinetik bacak kuvveti arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. YÖNTEM: Çalışmaya 26 gönüllü (yas: 
21.14±1.69 yıl) erkek Amerikan futbolcusu katılmıştır. Deneklerin bacak hacmi çevresel ölçümler ile bacak 
kütlesi ise Hanavan yöntemi ile belirlenmiştir. Anaerobik performansın belirlenmesinde VVİngate anaerobik güç 
testi, izokinetik bacak kuvvetinin belirlenmesinde ise 609, 1509 ve 240Q'lik hızlar kullanılmıştır. BULGULAR: 
Yapılan Pearson Çarpım Momentler Korelasyon analizi sonucunda bacak hacmi ile bacak kütlesi (r=.838; 
p<0.01), maksimum anaerobik güç (r=.581; p<0.01), ortalama güç (r=.526; p<0.01) ve 60? diz ekstansiyon 
kuvveti (r=.557; p<0.01) arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Benzer şekilde bacak hacmi ile maksi 
anaerobik güç (r=.533: p<0.01). ortalama güç (r=.636; p<0.01) ve 609 diz ekstansiyon kuvveti (r=.448; 
arasında da anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. SONUÇ: Sonuç olarak, bacak hacmi ve kütlesinin Amerikan fut 
larının anaerobik performansında önemli rol oynadığı belirlenirken, izokinetik diz kuvvetinde sadece 600 
ekstansiyon kuvvetinde önemli oldukları belirlenmiştir. 

OBJECTIVE: The purpose of the present study was to investigate the relationship of leg volume 
leg mass with anaerobic performance and Isokinetic knee strength in American football players. METHODS: 

American football players from a university team participated in this study voluntarily (X age: 21.14 t 
yrs). Circumferential measurements were used tor the determination of leg volume and Hanavan Method 
used for determined of leg mass. Anaerobic performance was determined by vVmgate Anaerobic Power i 
Isokinetic knee extension and flexion torçues were determined at velocities of 60es\ 1509.s'' and 240e. 
RESULTS: Results of Pearson Product Moment correlation analysis, leg volume was significantly co, 
with leg mass (r=.838; p<0.01), peak povver (r=.581; p<0.01), mean power (r=.526; p<0.01) and 609.?1 

extension torgue (r=.560; p<0.01). Similariy leg mass was significantly correlated with peak power (r=. 
p<0.01), mean power (r=.636; p<0.01), 60g.s-< knee extension torçue (r=.448; p<0.05). CONCLUSION: 
CONCLUSION, the findings of the present study indicated that leg volume and leg mass play important 
anaerobic performance of American football players. Hovvever, for Isokinetic knee strength leg volume 
mass was only important in 60?.s~1 knee extension strength. 

Keyvvords: Leg Volume, Leg Mass, Anaerobic Performance, Isokinetic Knee Strength 
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F ARKLI POZİSYONLARDA UYGULANAN SQUAT EGZERSİZLERİNİN BAZI FİZİKSEL 
VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

To Examine the Effect of Squat Exercises Applied in Different Positions on Some 
Physical and Physiological Parameters 

'Yağmur AKKOYUNLU 
Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kütahya 

yagmur0906@gmail. com 

Bu çalışmanın amacı 8 haftalık farklı pozisyonlarda uygulanan squat antrenmanlarının bazı fiziksel ve 
fizyolojik parametrelere etkisinin incelenmesidir. Bu çalışmaya 33 sağlıklı erkek denek gönüllü olarak katildi. 
Denekler tesadüfi yöntemle tam squat grubu (TSG, n =11), yarım squat grubu (YSG, n =11), ve kontrol grubu 
(KG, n =11) olarak üç gruba ayrıldı. Deney grubundaki (TSG ve YSG) deneklere haftada üç gün, toplam sekiz 
hafta süreli, 1 Maksimum tekrarlarının % 60'i şiddetinde tam ve yarim squat egzersizleri yaptırıldı. Çalışma 
ağırlıkları 4. haftadan sonra yeniden ayarlandı. Deneklerin yas, boy ve vücut ağırlığı ortalamaları sırasıyla, Tam 
squat grubunda 21,45 ± 1,57 yıl, 179,36 ± 5,18 cm , 70,90 ± 6,68 kg., Yarim squat grubunda 21,18 ± 1,25 yıl, 
176,90 ± 5,41 cm., 70.04 ± 7,36 kg., Kontrol grubunda ise 21,90 ± 0,70 yıl, 174,45 ± 7,35cm„ 72,36 ± 6,29 Kg. 
olarak tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin analiz ve değerlendirilmesi SPSS 10.0 istatistik paket programıyla 
Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey testleri ile yapıldı. Anlamlılık düzeyi olarak 0,05 ve 0,01 kabul edilmiştir. 
Sonuç olarak; tam squat grubunda, üst bacak ölçümlerinde (P<0,05 ), baldır ölçümlerinde de (P<0,01 ) düze
yinde, yarim squat grubunda, karin çevresinde (P<0,05 ), üst bacak ölçümlerinde de (P<0,01 ) düzeyinde an
lamlı farklılıklar tespit edilmiş ve squat çalışmalarının her iki pozisyonda da gelişime neden olduğu görülmüştür. 

The goal of this study is to examine the effect of to squat exercises applied ifor 8 weeks in different 
position on some physical and physiological parameters. İn this study on 33 male subject volunteerlyjoined. The 
subjects were divided into 3 groups by coincedental method. Full Squat group (FSG, n= 11), Halt Sguat Group 
(HSG.n =11), Control Group (CG, n=11). The Experiment Group Subjects (FSG, HSG) were given full and halt 
squat exercises in which 1 maximum repetition is % 60 intensity for 3 days in aweek and totally 8 weeks. 
Study intensity rearrenged after 4th week. Subjects' age, lenght, and body weight avarages were determined 
as 21,45 ± 1,57year, 179,36 ± 5,18 cm, 70,90 ± 6,68 kg for Full Squat Group, 21,18 ± 1,25 year, 176,90 ± 
5,41 cm, 70,04 ± 7,36kg, for HaltSquat Group, 21,90 ± 0,70yıl, 174.45± 7,35cm., 72,36± 6,29kg, for Control 
Group. The data obtained from experiments were analysedand evaluatedby using SPSS 10,0statısticpackaga 
\Ptogramme, One way variance analysis and Tukey test. Signifance level was accepted as 0,05 and 0,01. As a 
result; in full squat group the measurement of upper leg was (P<0,05), measurement of calf (P<0,01); in hali 
scijiat group araund abdominal region (P<0,05 ) in upper leg measurement (P<0,01 ), level signifance 
«fferences were determined and in both position squat sfudies were seen to be developed. 

Keyvvords: Full squat, Halt squat, Exercise. 
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FARKLI ISINMA YÖNTEMLERİNİN ÇEVİKLİK PERFORMANSINA AKUT ETKİLERİ 

Acute Effect of Different Warm-up Methods to Agility Performance 

'VErtuğrul GELEN, V'Duvou HARMANDAR, <3>Özcan SAYGIM 
^Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sakarya ̂ Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Sakarya <3>Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Muğla 
gelen ©sakaryjiedutr 

AMAÇ: Sporcular sportif yüklenmeler öncesinde performansı arttırmak ve sakatlıklardan korunmak için 
ısınma egzersizleri uygular. Isınmadaki temel amaç kas ısısını, kan akımını ve fizyolojik yanıtları arttırmaktır. 
Sporcular ısınma için genelde birkaç dakikalık orta şiddette aerobik egzersizden sonra statik germe uygulamala
rı yaparlar. Ancak son yıllarda yarışma öncesi statik germe uygulamalarının değeri sorgulanmaya başlamıştır ve 
aktivite sonrası potensiyeli (postactivation-potentiation) sebebi ile dinamik tipteki egzersizlerin değeri artmıştır. 
Bu çalışma, farklı sürelerde statik germe ve farklı mesafelerde dinamik egzersizlerin çeviklik performansına olan 
akut etkilerini ortaya koymak amacıyla yapıldı. YÖNTEM: Çalışmada 6.8±2.8 yıldır antrenman yapan 21 katı
lımcı (yaş 13.3±0.5 yıl) rastlantısal düzende ve birbirini izlemeyen günlerde 5 farklı ısınma rutinini gerçekleştirdi
ler. Isınma metodları, 5 dakika jogging ve 15 sn süreli statik germe (SG15), 5 dakika jogging ve 30 sn süreli 
statik germe (SG30), 5 dakika jogging ve 15m mesafeli dinamik tipte egzersiz (DIN15), 5 dakika jogging ve 30m 
mesafeli dinamik tipte egzersiz (DIN30) ve sadece 5 dakika joggingten (Kontrol) oluşmaktaydı. Katılımcılar her 
ısınma uygulamasında sonra Zig-Zag Çeviklik Testine tabi tutuldular. Isınma yöntemleri arasındaki farklılığı 
bulmak için tekrarlı ölçümlerde varyans analizi (ANOVA), farklılığın hangi yöntemden kaynaklandığını bulmak 
için ise LSD testi uygulandı. BULGULAR: Çeviklik performansları açısından, kontrol ısınma yöntemi ile SG30 
yöntemi arasında 0.07 snlik fark (%1.09), DIN30 yöntemi arasında 0.02 sn'lik fark (%0.31), SG15 yöntemi 
arasında 0.04 snlik fark (%0.63) ve DİN 15 yöntemi arasında -0.16 sn'lik fark (%-2.60) bulunmuştur. İstatistiksel 
açıdan ise kontrol yöntemi ile sadece DIN15 ısınma yöntemi arasında fark bulunmuştur (p=0.042). SONUÇ: 
Bulgulara göre aerobik nitelikte koşular (jogging) sonrasında yapılan statik germe ve 30m mesafeli dinamik tipte 
egzersiz uygulamalarının çeviklik performansına bir etkisinin olmadığı, bu ısınma uygulamaları yerine 15m 
mesafeli dinamik tipte egzersizlerin uygulanması önerilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Isınma, Statik Germe, Dinamik Egzersiz, Çeviklik Performansı 

AIM: Sportsmen perform vvarm-up exercises for protecting from deformity and increasing 0* 
performance before sportive assumption. The basic reason of warm-up exercises is increasing muscle heat, 
blood stream and physiological responses. Sportsmen generally do warming for a few minute static streching 
applications after aerobic exercises. But in last years, static streching application's value before the compehton 
is intergorated and couse of postactivity potential dinamic type exercises' value increased. The aim of th 
to show static streching in different durations and dinamic exercises in different distance acul effects to agm 
performance. METHOD: İn this study, 21 participant (age 13.3 -+ 0.5 year) who do training since 6.8 
years executed 5 different warming indiscriminately and vvarming system not in consecutive days. vVarm-^ 
methods were 5 minutes jogging and 15 second static streching (SG15), 5 minutes jogging and 30 second stat 
streching (SG30), 5 minutes jogging and 15 metres dynamic type exercises (DIN30) and only 5 minutes jogğ^v 
(Control). Participants had Zig-Zag agility tests after each warming applications. We used to find the diff erene 
betvveen warm-up methods ANOVA in över measures, for finding the cause of differences LCD tests app^ 
FINDINGS: From agility performance, differentiation between methods control vvarm-up method and SG30 Ov 
seconds (%1.09), among DIN30 methods 0.02 seconds differentiation (%0.031), among SG15 methods 00* 
seconds differentiation (%0.063) and among DIN15 methods - 0.16 seconds differentiation have bee" 
As statistics differentiation is only betvveen control method and DIN15 method (p=0.042). RESULTS: ' 
findings, there isn't influence jogging, vvhich is aerobic, then static stretehing and 30 metres dynamic tyf* 
exercises applications, 15 metres dynamic type exercises application has been suggested. 

Keywords: Warm-Up, Static Stretehing, Dynamic Exercises, Agility Performance. 
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OKÇULUK MİLLİ TAKIMININ ANTRENMAN ORTAMINDA KALP ATIM HIZI VE NİŞAN 
ALMA SÜRESİNİN ATIŞ PUANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

The Effects of Hearth Rate and Aiming Time on the Performance in National Archery 

İpekEROĞLU KOLAYİŞ 
Sakarya Üniversitesi, Sakarya 

^___ ikolayis @sakarya. edu. tr 

Okçuluk bayan milli takımından alınan üç bayan denek üzerinde yapılan bu çalışmanın amacı; denekle
rin antrenman ortamında nişan alma süresi ve kalp atım hızlarının atış puanı üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 
Sadece 70 m. atış mesafesinde altışar okluk altı seri atışları üzerinde alınan ölçümlerde kalp atım hızını ölçmek 
için 12.5-25-50 mm/sn.lerde ölçüm yapabilen 5-10-20mm/sn. hassasiyetinde Delta Plus CP/I portatif 1/3 kanallı 
yorumlu model EKG ve bırakış anının belirlenmesi için çift kanallı ME 3000 mikroişlemci Muscle Tester kulla
nılmıştır. Genel olarak bayan milli takımının atışlar sırasında ATIŞKAH 116,2±7,16 atım/dk. NAS 3,56±0,59 sn. 
veARAKAH değeri 113,13+9,54 atım/dk. olarak bulunmuştur. Çalışmada alınan sonuçlara göre hedefte farklı 
puanlara isabet eden okların ATIŞ-KAH'ları ve NAS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmiştir 
(FKO.05). Bununla birlikte ATIŞKAH ve PUAN arasında ve ATIŞKAH ve NAS arasında anlamlı bir ilişki bulun
muştur (p<0.05). Atışlar merkeze doğru (10 puana doğru) yaklaştıkça ATIŞKAH ve NAS değerlerinin düştüğü ve 
ARAKAH değerinde herhangi bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Psikolojik, fizyolojik ve çevresel etmenlerden 
kolaylıkla etkilenebilen okçuluk sporunda performansın gelişebilmesi için sporcuların kondisyonel ve psikolojik 
gelişimlerine özen gösterilmelidir. 

Anahtar Sözcükler: Okçuluk, Kalp Atım Hızı, EKG, Performans 

The purpose of this study is to investigate the effects of aiming time and heart rate on the performance. 
Three elite female national subject was used in this study. The shooting performance was observed only in 70 
m. to evaluate heart rate, Delta Plus CP/I portable, interpreting model ECG, to determine the releasing time 
fouble channel ME 3000 micro-proccessor, Muscle Tester were used. The resultts of the study; the shooting 
teart rate isi 16,2+7,16 bpm., aiming time is 3,56±0,59 s. And the heart rate of the time betvveen two shooting 
ş 113,13±9,54 bpm. According to statistical analysis, a significant diff erence betvveen shooting HR and aiming 

ofarom vvhich hit the different point on the target has been observed (p<0,05). The relationships between 
oting HR-performance and shooting HR-Aiming time has been observed. While shootings come eloseto the 
* of the target (through the 10 point) the shooting heart rate and aiming time has decreased and there is 

"o change in the value of the heart rate of the time betvveen two shooting. 

Keyvvords: Archery, Heart rate, ECG, Performance 
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Bayar University. Total number of students was 60. Partlcipants of the study were 180 students who 
chosen by using simple grouping sample method. For the study, descriptive scanning model was used. in '&. 
to collect data, Treservice teachers' perceptions about teaching adequacy" instrument was administered to ı 
students. Alpha coefficient of the instrument is 0.90. The instrument has 3 parts and 33 statements which are 
statements for "Adeçuacy for content knovvledge", 24 statements for "Adequacy about field education". and 
statements for "Adeguacy about general knovvledge". Findings show that students' perceptions in Adnan MQH 
deres University had highest mean about "constructing a democratic environment for learning (X=4.47)\ * 
lowest mean was for "Knovvledge about regulations and instructions for teaching (X=2.97)". The highest n 
for the students of Celal Bayar University is about "Pointing the results of the lesson and abstraction (X=4. / n-
"Follovving the new activities about teaching (X=2.89)" has the lovvest mean. There is a meaningful dift'erence 
betvveen the students' perceptions of Adnan Menderes University and Celal Bayar University considering fj&ı 
education knovvledge. Finally, there is a meaningful difference fond betvveen the students'perceptions of Adnan 
Menderes University and Celal Bayar University about field knovvledge and general knovvledge. 
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ANTRENÖRLERDE KOCAELİ İLİNDE GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ 
İRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM TEMELİNDE HAZIRLANAN YENİ 

PROGRAMA UYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

The Evaluation of Adaptations to the New Programme Prepared on the Basis of 
Constructive Approach of Physical Education Teachers who Officiate in the Province of 

Kocaeli 

yeşim KÖRMÛKÇÜ, Yıldız Öztan ULUSOY 
Kocaeli Üniversitesi 

ysmkormukcu ©hotmail. com 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Kocaeli ilinde çalışan Beden Eğitimi öğretmenlerinin bir öğretim yılı bo
yunca uyguladıkları yeni programa uyumlarının incelenmesi ve bu konuda ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi 
amacıyla öneriler geliştirilmesidir. YÖNTEM: Araştırmanın evrenini Kocaeli ili merkez ilçe İzmit, Karamürsel, 
Gölcük, Körfez ve Gebze ilçeleri ilköğretim okullarında görev yapan Beden Eğitimi öğretmenleri oluşturmuştur. 

em grubu çalışmaya katılmayı kabul eden olarak 84 öğretmenden oluşmuştur. Araştırmada veri toplama 
cı olarak 16 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 13.0 paket programında yer alan 

~de dağilim ve frekans ile çözümlenmiştir. BULGULAR: Araştırma sonuçlarına göre, çalışmaya katılan öğret
irin, % 41 bayan, % 59 erkek olduğu, en yüksek yas Aralığının 31-35 % 48.8 olduğu, hizmet yılı Aralığının 

10 yıl % 45,2 olduğu, 83 öğretmenin % 98,8 devlet okulunda çalıştığı, % 45,2'sinin yeni programla ilgili hizmeti 
' eğitim aldığı, % 50'sinin almadığı, hizmet içi eğitimi yetersiz bulanların % 61,9 olduğu, öğretmenlerin % 

inin lisans döneminde aldığı öğretmenlik bilgisi derslerinin öğretmenlik çalışmaları için yetersiz olduğu, 
retmenlerin % 42,8'inin yeni programla ilgili yeterli bilgiye sahip olduğu, % 42,8'inin yeni programla ilgili 
erli bilgiye sahip olmadığı, % 44'ünün yeni öğretim yöntemleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğu, % 

,2'sinin yeni öğretim yöntemlerini derslerinde uyguladığı, % 87,4'ünün yeni yöntemleri uygulamak için gerekli 
şartlara sahip olmadığı, % 67,9'unun programın uygulanması için ders saatlerini yetersiz gördüğü bulun-

Ştur. SONUÇ: Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimin yeni program ve öğretim yöntemleri açısından yeter-
olduğu görülmektedir. Fiziki şartların ve ders saatlerinin yetersizliği öğretmenlerin yeni öğretim yöntemlerini 
"'amalarını engellemektedir. Yeni programın tanıtımı konusunda ciddi ve sistematik bir hizmet içi eğitim 

"li, sınıf mevcutlarını 30'un altına düşürecek önlemler alınmalı, Beden eğitimi ve Spor etkinlikleri dersleri 
rilerek ilköğretimin her sınıfında zorunlu hale getirilmelidir. Bu uygulamayla beden eğitimi ders saatleri 

jnalı haftada en az dört saate çıkartılmalıdır, Milli eğitim Müdürlükleri ve yerel yönetimlerin desteğiyle 
*rdak saha ve malzeme eksiklikleri en kısa sürede giderilmelidir. 

Anahtar Sözcükler: ilköğretim, Beden Eğitimi, Yapılandırmacı Yaklaşım 

GOAL: The goal of this study is to examine the adaptation to the new programme of physical education 
whıch they apply during the year and develop new proposals to compensate the deficiences that 

from that issue. METHOD: Physical education teachers who officiate in central district 
•Karamürsel,Gölcuk.Korfez and Gebze districts of the province of Kocaeli formed the total field of the 

-Sample group consisted of 84 teehers who accepted tojoin in study. The survey vvhich was formed by 16 
?ns was used as a means of data colleetion in the research.Collected data was solved by percentage 
JHon and freçuency that were in SPSS 13.0 packet programme. FİNDİNGS: According to the results of 

research,it was found out that 41% female ,59% male joined in the study, the highest age range is31-35 
the service year range is 6-10 years 45,2%; 98,8% of 83 teachers have vvorked in state schools, 45,2 % 

received in- service training about the new programme.but 50% of vvhom haven't received; and %61,9 of 
find in service training unsatisfactory, 38% of teachers find the profecieney of teacher Information lessons 
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OKÇULARDA SIRT EGZERSİZLERİNİN BIRAKIŞ SÜRECİNDE ÇEKİŞ KOLU 
KASLARINA ETKİSİ 

The Effect of Back Exercises on Dravving Arms EMG Activities at Release in Archers. 

*İpek_EROĞLU KQi4yj* 
Sakarya Üniversitesi, Sakarya 

ikolayis@sakaryajxiutr 

Orta düzeydeki okçularda antrenman ortamında 8 haftalık sırt kaslarına yönelik egzersizlerin bırakıştakj 
çekiş kolu EMG aktivitelerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada orta düzeyde altı erkek ve iki 
bayan olmak üzere sekiz okçu (yaş: 16,38+0,8; spor yaşı 1,94+1,04; FITA puanı 1083,75+ 71,2) katılmıştır. 
Öntest ve son test modeline dayalı iki ölçüm arasında sekiz haftalık sırt kaslarına yönelik (Lateral Pull Down, 
Rowing, Dumbell Lateral Rise, Dumbell Front Rise, Dumbell Behind Rise, Dumbell Shrug, Upright Rovving, Back 
Extansion, Sit up) kuvvet geliştirici antrenman dönemi maksimalin %40-60'ında uygulanmıştır. Ölçümlerde, 
atışlar esnasında çekiş koluna ait ön kol ekstansörleri ve fleksörleri, deltoid posterior, deltoid middle, trapezius 
middle ve trapezius lower kaslarındaki EMG aktiviteleri ve atış performansları kaydedilmiş ve EMG aktiviteleri 
Microsoft Excel programında her bir ok için klikırın düşüşünden iki saniye önce ve bir saniye sonra olmak üzere 
üç saniyelik periyotlara ayrılmış ve her bir kas grubu için rektifikasyonu, integrasyonu ve normalizasyonu yapıl
mıştır, iki ölçüm arasındaki farklılıklar Wilcoxon testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen 
bulgulara göre çekiş kolu önkol fleksörleri ve ekstansörleri, deltoid posterior ve deltoid middle ve trapez middle 
ve lower kaslarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlenmiştir (p<0,05). Sonuç olarak sekiz haftalık sırt 
kaslarını geliştirici egzersizler sonucunda orta düzeydeki sporcularda elit sporculara benzer gelişmeler gözlen
diği ve dolayısıyla antrenörlerin sırt kaslarına yönelik kuvvet geliştirici antrenmanlara programlarında yer verme
leri önerilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Okçuluk, EMG, Performans, Sırt Egzersizleri 

The purpose ol this study was to investigate the effect of eight weeks of back trainings on EMG 
activities at release in beginner archers. Six man and two women archers (age: 16,38+038; years of training 
1,94±1,04; FITA scores 1083±71,2) were involved in the study. Each subject participated in double test 
session. Eight weeks of back strength development training (Lateral Pull Down, Rowing, Dumbell Lateral Rise, 
Dumbell Front Rise, Dumbell Behind Rise, Dumbell Shrug, Upright Rovving, Back Extansion, Sit up) were 
applied in %40-60 of max. between two test session. Forearm extansors and flexors, deltoid posterior, deltoıo 
middle, trapezius middle ve trapezius lower muscles EMG activities that belongs to the dravving arm wert 
measured, and performance was recorded. Subjects totally twelwe successive shots at the experimenta 
the study. EMG recordings 2 s prior and 1 s after the fail of cticker has been rectified, integrated and no: 
in Microsoft Excel programmes. Differences between two test session was analysed in Wilcoxon statistıc 
tests. According to the results of the study, there were significant differences in forearm flexors and extansors, 
deltoid posterior, deltoid middle, trapez middle and lovjer in drawing arm between two test session (p<0,05). 
a result, similar development to the elite archers was observed with the effect of back strength developm 
training in beginner archers, so the archery trainers can give a place to the strength trainings in their tramvay 
programmes to gain more performance and time. 

Keywords: Archery, EMG, Performance, Back exercises 
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TAEKVVONDO SPORUNDA FARKLI DİRENÇLERDE KUVVET LASTİĞİ İLE YAPILAN 
ANTRENMANLARIN, TEKNİK KUVVET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

Analysing the Effects of Elastic Pulling Rubber vvith Different Resistances Used in 
Taekvvondo Trainings to the Technical Strength 

Volkan TOPAL, 'Nusret RAMAZANOĞLU. Semih YILMAZ, Ekrem ALBAYRAK 
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul 

nramazanoglu 1965 @ hotmail. com 

Bu çalışmada, taekvvondo sporu antrenmanlarında kullanılan kuvvet lastiğinin, teknik kuvvete etkisini 
incelemek amacıyla; farklı dirençlerde kuvvet lastiği kullanılarak yapılan antrenmanların, sporcunun teknik 
kuvvet gelişimini tespit amaçlanmıştır. Araştırmada Kuleli Askeri Lisesi öğrencilennden oluşturulan 24 kişilik 
taekvvondo sporcu grubu bölünerek 8 kişilik 3 ayrı antrenman grubu oluşturulmuştur. 1. grup (Kontrol grubu) 
kuvvet lastiği kullanmadan, 2. grup tek katlı kuvvet lastiği (7,3kg etki; 1,5m uzama) kullanarak, 3. grup çift katlı 
kuvvet lastiği (14,5kg etki; 1,5m uzama) kullanarak 6 hafta boyunca haftada 3 gün antrenman yaptırıldı. Ant
renman gruplarına ön test ve son test uygulanmıştır. Ön test ve son testte; sporcular antrenörleri nezaretinde 
30 dakika ısınma sonrası. 40 sn içerisinde her teknikten 3'er tekrar olmak üzere sırasıyla palding, dolyo, neryo 
teknik kuvvetleri Herman Digital Trainer adlı aparat yardımı ile ölçülmüştür. Her teknik için 3 vuruştan en yüksek 
olanı değerlendirme için kullanılmıştır. Araştırmaya katılan Lastiksiz teknik kuvvet çalışan grubun palding, dolyo 
ve neryo teknikleri ilk ve son ölçümlerinin arasında anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Tekli kuvvet lastiği ile 
teknik kuvvet çalışan grubun ve çift katlı kuvvet lastiği ile teknik kuvvet çalışan grubun palding, dolyo ve neryo 
tekniği ilk ve son ölçümlerinin arasında anlamlı bir farklılıklar vardır (p<0,05). Sporcuların diğer lastiksiz grupla 
aynı tekrar ve set sayılarıyla teknik kuvvet çalışması yapmasına rağmen 6 haftalık çalışma sonrası teknik kuv
vetleri gelişimlerinde anlamlı farklılıkların bulunması tekli ve çift katlı kuvvet lastiği kullanarak yapılan palding, 
dolyo ve neryo tekniği kuvvet çalışmalarının verimli olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak; Taekvvondo branşı
ma özgü yapılacak teknik sürat ve kuvveti çalışmalarında ek materyal olarak kuvvet lastiği kullanımının sporcu 
Performansına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

The purpose of this research is to analyze the effect of elastic pulling rubber used in taekwondo 
tânıngs and determine technical strength development of the athlete in trainings done by using pulling rubber 
*> different resistances. A training group of 24 people has been formed from students of Kuleli Military High 

^ B | and this group was divided into three groups of eight people. The first group trained without pulling 
er (Control Group), the second group trained with pulling rubber with one layer (7,3kg action; 1,5m 

n9atıon) and the third group trained with double layered pulling rubber (14,5kg action; 1,5m elongation) for 
*neeks and three days a week. A preliminary and final test has been conducted on these three groups. İn 
" ̂  tests, after vvarming up for 30 minutes under the supervision of a trainer, every athlete was given three 

) j j f 6 5 1 0 $trike with Paldin9- doly° and nery° techniques and they were asked to implement these techniques 
_ * 0 seconds. Athletes' palding, dolyo and neryo technical strengths were measured vvith the help of an 

™a[us named Herman Digital Trainer. For each techniçue, the highest strike of three strikes was accepted 
"e "essential strike". There is no significant difi'erence betvveen first and last measurements of palding, dolyo 
neryo techniçues of the first group (p>0,05). There are significant differences (p>0,05) between first and 
Measurements of palding, dolyo and neryo techniques of the second group who trained vvith pulling rubber 

S / ° n e teyer and the third group who trained vvith double layered pulling rubber. The fact that there are 
tjL nt differences in technical strength developments of the third group athletes after six vveeks of training 

Vite that they did strength training vvith same number of repetitions and sets as the first and second group 
w$ that strength trainings in palding, dolyo and neryo techniçues done vvith double layered pulling rubber are 

^ more effective. İt indicates that strength trainings in palding, dolyo and neryo techniçues done vvith one 
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ıcaı 
and double layered pulling rubber are much more effective because of the significant dıfferences in techn, 
strength developments of the group athletes after six weeks of training despite that they did strength train^ 
with same number of repetitions unlike first group. The fact that there are significant differences in techni^ı 
strength developments of the group athletes after six weeks of training despite that they did strength trainiru, 
with same number of repetitions and sets as the first and second group shows that strength trainings in pa/d/̂ o 
doiyo and neryo techniques done with double layered pulling rubber are much more effective. As a result, yyÂ 
can say that in taekvvondo sport, subjecting the athlete only to intensive technical training, especially in technical 
strength trainings, will not increase athlete's technical strength, and bringing an additional load to the athlete 
that will make the technigue harder is certainly necessary in technical strength trainings. One of the most 
important equipments that can achieve this is an elastic pulling rubber. 

Keywords: Taekvvondo, Elastic Pulling Rubber, Technical Strength 
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FARKLI LİGLERDE OYNAYAN PROFESYONEL FUTBOLCULARIN MEVKİLERE GÖRE 
DİZ İZOKİNETİK PERFORMANS VE SOLUNUM KAPASİTELERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Comparing Isokinetic Performance and Respiration Capacity İn Terms Of Status of 
Football Players Play İn Different Leagues 

^Menşure AYDIN <1>Bergün MERİÇ, <2>Serap ÇOLAK, <2>Enis ÇOLAK, 
(»Murat SON, <2>Özlem YENİGÜN 

<1>Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli 
<2>Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli 

mensureaydin §yahoo. com 

Araştırmadaki amacımız: II. Lig A kategorisinde oynayan 15 futbol oyuncusu ile I. amatör süper lig ta
kımında oynayan 19 futbol oyuncusunun mevkilere göre diz izokinetik performanslarının ve solunum kapasitele
rinin karşılaştırılmasıdır. YÖNTEM: Sporcuların, diz izokinetik kas kuvvetleri BIODEX Sistem 3 dinamometre ile 
60/180/300 3/s. diz fleksiyon- ekstansiyon (Con-Con) test protokolü kullanılarak ölçülürken, solunum kapasiteleri 
ZAN 500 Dijital Body Pletismograf Test Sistemi ile ölçülmüş FEV1,FEV1/IVC ve FEV1/FVC ve PEF değerlen 
ele alınmıştır. Ölçümlerden elde edilen veriler SPSS 11.0 programında tanımlayıcı istatistikleri yapılmış, iki grup 
arasındaki farklılıklar Mann Whitney U testi ile belirlenmiştir. BULGULAR: Forvetlerin FEV, forvet ve orta saha 
oyuncularının FEV1/FVC, defans oyuncularının ise PEF değerleri açısından anlamlı farklılıklar belirlenmiştir 
(P0,05). SONUÇ: Profesyonel ve amatör lig futbolcularında akciğer hacim ve kapasiteleri ile diz izokinetik 
performanslarında belirlenen bu farklılıkların nedeninin; profesyonel lig takiminin hazırlık döneminde performans 
ölçümlerini yaptırıp, sporcuya özel antrenman programı uygulamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Futbol, İzokinetik, Biodex, Spirometre 

OBJECTIVE: The aim of the research is to compare the isokinetic performances and respiration 
capacity of 15 professionai football players who play in professional II. A League with 19 amateur football 
players who play in 1. amateur süper league in terms of their status. METHOD: Professional II. League are 
evaluated as 1. group, I. Amateur süper league category evaluated as 2. group. Players' knee muscle force has 
teen handled with BIODEX system 3 dynamometer with 60/180/300 Q/s, knee fleksion- extension (Con-Con test 
'otocol, and their respiration capacity has been handled vvith ZAN 500 Dijital Body Pletismograph Test System 

*th FEV1,FEV1/IVC and FEV1/FVC and PEF values. Data, obtained from measures, have been made 
îtistics in SPSS 11.0 programme, the differences betvveen tvvo groups have been determined vvith Mann 

mtney u test. FINDINGS: Lung capacity values; there are meanıngful differences betvveen forvvard FEV, 
'onard and middle area players FEV1/FVC, and def ense players as PEF values(P>0,05). İn isokinetic 

*sures, vvhereas there is a 60 extension TW difference in middle area players, in defense players there is a 
"erence betvveen both knee flexor and knee enfleksör in 60g/s and 300 % performance$(P>0,05). There ıs 

J r a meanıngful diff erence betvveen goalkeeper and forvvards' isokinetic performance(P>0,05). RESULT: The 
°n of the differences determined in Professional and amateur league players1 lung volume and capacity and 
inetic performance is; professional league team makes performance measures in preparation period and 

rc' are applied private exercise programme. 

Keyvvords: Football, İsokinetic Measure, Spirometer, Goniometer 
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YÜZME ANTRENMANININ ERKEK YÜZÜCÜLERDE BAZI MOTOR VE 
ANTROPOMETRİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ 

The Effects of 8 Weeks Svvimming Exercise Some Motor and Anthropometric Parameters 
on male Svvimmers 

'Adnan TURGUT, Vedat ÇETİNKAYA 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

turgut@akdenizedu.tr 

AMAÇ: Bu çalışma, 10-11 yaş grubu erkek yüzücülerde 8 haftalık yüzme antrenmanının antropometrik 
ve motorsal parametreler üzerine etkisini incelemektir. Araştırmaya yaş ortalaması 10,33±0,48 yıl olan 15 erkek 
yüzücü ile yaş ortalamaları 10,53±0,52 yıl olan 15 kontrol grubu ilköğretim öğrencisi katıldı. Bu araştırmada 8 
haftalık haftada 5 gün devam eden yüzme antrenmanlarının boy, ağırlık, % yağ, 20m sürat, otur eriş, durarak 
uzun atlama (DUA), pençe kuvveti, mekik testi, skinfold ( biceps, triceps, subscapula, suprailiac) değişkenleri 
test edildi. METOT: Deneklerin antropometrik ve motorsal özelliklerini belirlemek için boy, ağırlık, % yağ, 20 m 
sürat, otur eriş, pençe kuvveti, mekik testi,DUA ölçümleri yapıldı. Deneklerin % yağ hesaplamaları, Durnin 
VVomersley formülü kullanılarak hesaplandı. Araştırmada, istatistiksel analiz, SPSS 10,0 paket programında 
eşleştirilmiş t testi kullanılarak yapıldı. BULGULAR: Araştırmada, erkek yüzücülerin % yağ, 20 n sürat, otur eriş 
değişkenlerinde anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Erkek yüzücülerin pençe kuvveti, DUA, mekik değişken
lerinde anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Kontrol grubunun % yağ, 20 m sürat, pençe kuvveti, esneklik, DUA 
ve mekik değişkenlerinde anlamlı bir fark bulunamamıştır (p<0,05). SONUÇ: Düzenli olarak yapılan yüzme 
antrenmanlarını 10-11 yaş grubu erkek yüzücülerde, bazı motor özellikleri ve yağ % si üzerine anlamlı etkisi 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar Sözcükler: Yüzme, Antropometri 

PURPOSE: The purpose of this study was to determine 8 weeks swimming exercise program 10-11 
ages' group's female svvimmers on anthropometric and motor features. 15 male swimmers average age 10, 
33±0, 48 year and 15 male control groups average age 10, 53±0, 52 year primary school particıpated 
voluntarily in this study. Subjects swimming exercised 5 times a week tor eight weeks height, vveight, 20 m 
speed, sit and reach, handgnp, standing long jump, sit up, % body fat variables was tested. METHODS: 7 
evaluate of subjects for anthropometric and motor features the order of the measurements and tests was as 
fallom; height, vveight, 20 m speed, sit and reach, handgrip, standing long jump, sit up, skinfold (biceps, 
triceps, subscapula, suprailiac), % body fat was calculated. Durning VVomersley formulas were used. Statıstıd 
analyses were done SPSS 10.0 program by using paired sample t test. FINDINGS: Significant differences wa 
found % body fat, 20 m speed and sit and reach variables (p<0, 05). Significant differences was no: 
handgnp, standing long jump, sit up variables (P>0.05) before and after 8 weeks male svvimming exertx 
group. Statistically significant differences was not found % body fat, 20 m speed, hand grip, sit and rea 
standing long jump and sit up variables (p>0,05). A statistically significant difference was not found sta™£ 
long jump and sit up before and after 8 weeks male control group (p<0,05). RESULT: Conseçuently, a # * ^ J 
regular svvimming exercise can effect the some motor features and % fat of 10-11 ages' male swimme 
significantly. 

Keyvvords: Svvimming, Anthropometry 
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YÜZME ANTRENMANININ KIZ YÜZÜCÜLERDE BAZI MOTOR VE ANTROPOMETRİK 
PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ 

The Effects of 8 VVeeks Svvimming Exercise Some Motor Parameters Anthropometric 
Parameters on Female Svvimmers 

'Adnan TURGUT. Vedat ÇETİNKAYA 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

turgut ©akdeniz. edu. tr 

AMAÇ: Bu çalışma, 10-11 yaş grubu kız yüzücülerde 8 haftalık yüzme antrenmanının antropometrik ve 
motorsal parametreler üzerine etkisini incelemektir. Denekler araştırmaya gönüllü olarak katıldı. Araştırmaya 
yaş ortalaması 10,73±0,45 yıl olan 15 bayan yüzücü ile, yaş ortalamaları 10,33±0,49 yıl olan 15 kontrol grubu 
ilköğretim öğrencisi katıldı. Bu araştırmada 8 haftalık haftada 5 gün devam eden yüzme antrenmanlarının boy, 
ağırlık, % yağ, 20m sürat, otur eriş, pençe kuvveti, DUA (durarak uzun atlama) mekik testi, ( biceps, triceps, 
subscapula, suprailiac) değişkenleri test edildi. METOT:.Deneklerin antropometrik ve motorsal özelliklerini 
belirlemek için boy, ağırlık, % yağ, 20m sürat, otur eriş, pençe kuvveti, DUA, mekik testi ölçümleri yapıldı. 
Deneklerin % yağ hesaplamaları, Durning VVomersley formülü kullanılarak hesaplandı. Araştırmada, istatistiksel 
analiz, SPSS 10,0 paket programında eşleştirilmiş t testi kullanılarak yapıldı. BULGULAR: Bayan yüzücülerin 8 
haftalık yüzme antrenmanının öncesinde ve sonrasında, 20m sürat ve mekik değişkenlerinde anlamlı bir fark 
bulunmuştur (p <0,05). Deneklerin, % yağ, pençe kuvveti, otur eriş, DUA değişkenlerinde anlamlı fark bulun
mamıştır (p>0,05) Kontrol grubunun % yağ, pençe kuvveti, esneklik değişkenlerinde anlamlı bir fark buluna
mamıştır (p>0,05). DUA ve mekik değişkenlerinde ise anlamlı fark bulunmuştur (p<0,01). SONUÇ: Düzenli 
olarak yapılan yüzme antrenmanının 10-11 yaş grubu kız yüzücülerde, bazı motor özellikleri anlamlı düzeyde 
geliştirilebileceği söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Yüzme, Motor Test 

PURPOSE: The purpose of this study is to determine 8 vveeks svvimming exercise program 10-11 ages' 
group's female svvimmers on anthropometric and motor features. Subjects, 15 female svvimmers average age 
10, 73+0, 45 year and 15 female control group's average age 10, 33±0, 49 year primary school children 
Participated voluntarily in this study. Svvimming exercised 5 times a vveek for eight vveeks height, vveight, 20 m 
speed, sit and reach, handgrip, standing long jump sit up, % body fat variables was tested. METHODS: The 
evaluate of subjects for anthropometric and motor features the order of the measurements and tests was as 
tollovvs; height, vveight, 20 m speed, sit and reach, handgrip, standing long jump sit up, skinfold (biceps, triceps, 
subscapula, suprailiac,), % body fat was calculated. Durning VVomersley formulas vvere used. Statistical 
analyses were done SPSS 10.0 program by using paired sample t test. FINDINGS: Significant differences was 
'ound 20 m speed and sit up variables (p>0, 05). Significant differences was not found, % body fat, handgrip, sit 
W reach, standing long jump variables (P>0.05) before and after 8 weeks female svvimming exercise group. 
Matıstıcally significant differences vvas not found % body fat, hand grip, sit and reach, variables (p>0, 05). A 
tetistically significant difference vvas found standing long jump and sit up before and after 8 vveeks female 

^trol group (p<0,01). RESULT: Conseçuently, applied regular svvimming exercise can improve the some 
"vıor features of 10-11 ages' female svvimmers to significant level. 

Keyvvords: Svvimming, Motor Test 

mailto:turgut@akdenizedu.tr
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HAREKET ANALİZİNDE KULLANILAN GÖRÜNTÜ SİSTEMİNİN HASSASİYETİNİN 
BELİRLENMESİ 

Accuracy Determination of Camera System used for Sport Motion Analysis 

^Bergün_MERİÇ, Menşure AYDIN 
Kocaeli Üniversitesi KaramürselBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Kocaeli 

bergunmeric@gmaiicom 

Amacımız sportif hareketleri n analizinde sıklıkla kullanılan görüntü sisteminin hassasiyetinin belirlen
mesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için endüstriyel bir robotun önceden bilinen 3 farklı yörüngede hareket 
etmesi sağlanmış ve hareket 3 farklı açıya yerleştirilmiş 100 Hz hızındaki 3 kamera tarafından kaydedilmiştir. 
Direkt olarak bilgisayara aktarılan verilerin Simi hareket analiz sistemi ile açısal kinematiği hesaplanarak robot
tan elde edilen verilerle karşılaştırmıştır. Açısal yer değiştirmede; hataların mutlak değerinin ortalaması ile elde 
edilen ortalama hata 0.92°, hataların karelerinin toplamından elde edilen ortalama hata 1.33°, açısal hız da ise; 
hataların mutlak değerinin ortalaması ile elde edilen ortalama hata 0.77°/s ve hataların karelerinin toplamından 
elde edilen ortalama hata 0.96°/s tespit edilmiştir. Bu hataların görüntü isleme tekniklerinden, kamera sistemle
rinin hızından ve kullanıcı hatalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Sportif hareketler görüntü sistemleri ile 
analiz edilirken bu hata oranları göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Hareket Analiz, Hassasiyet, Kamera Sistemleri 

The aim of this study is to determine accuracy of camera system often used for motion analysis. İn 
order to accomplish this, an industrial robot was moved with known three different trajectories and these 
motions were captured using three 100Hz cameras located in 3 different angles. Video data vvere digitizedand 
analyzed using Simi Motion Analysis Program. With this program, angular kinematics were computed from the 
video data and compared with the data obtained from robot. For considering analysis of the data, average error 
for angle computed from average values of absolute error and root values of average of sguared error is is 
0.92° and 1.33°, respectively. Similarly, average error for angular velocity computed from average values of 
absolute error and root values of average of squared error is is 0.77° and 0.96°, respectively. These errors 
may result in the technique of image processing, shot speed of camera system and the limited hand sensivity 
of users. As motions in sports vvere analyzed with the camera systems, these errors must be taken in account in 
kinematic computation. 

Keyvvords: Motion Analysis, Accuracy, Camera System. 
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BOKSÖRLERDE REAKSİYON ZAMANI, ÇEVİKLİK VE KOORDİNASYON TESTLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

The Relation of Betvveen Reaction Time, Agility and Coordination Tests on Boxers 

'Nihat AYÇEMAN. VedatÇETİNKAYA, Özgür NALBANT, Lokman GÜLLÜCE 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

nayceman ©akdeniz. edu. tr 

AMAÇ: Antalya ilinde bulunan boksörlerin ve spor yapmayan bireylerin reaksiyon zamanı çeviklik ve 
koordinasyon testleri arasındaki ilişkilerini değerlendirmek ve aralarındaki farklılığı ortaya koymaktır. METOT: 
Araştırmaya yas ortalaması 24,6±3,8 yıl olan 10 boksör ve yas ortalaması 22.9±2,9 yıl olan 10 erkek denek 
katılmıştır Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 10.00 programında çözümlenmiştir. Tanımlayıcı istatistik 
yapılmış, gruplar arasındaki karşılaştırmalarda NP-Spearman Korelâsyon istatistik test yöntemi kullanılmıştır. 
BULGULAR: Boksörlerde görsel ve işitsel reaksiyon süreleri ile çeviklik ve görsel reaksiyon süresi arasındaki 
ilişki düzeyi pozitif yönde anlamlı bulunurken, koordinasyon ve işitsel reaksiyon süresi arasındaki ilişki düzeyi 

(negatif yönde anlamlı bulunmuştur (p0.05). SONUÇ: boks sporu yapmış bireylerde sporun getirdiği hız çabuk
luk, koordinasyon ve çeviklik gibi özelliklerin birbiriyle ilişkili olduğundan söz edilebilir. 

Anahtar Sözcükler: Boks, Çeviklik, Koordinasyon, Reaksiyon 

The purpose of the study is to evaluate and put forvvard the differences the relation among the reaction 
time, agility and coordination tests of boxers and sedantaries. 10 boxers at the ages of 24.6±3,8 year, average 
and male subjects of control group at the ages of 22,9±2.9 on an average panicipated. Statistical analyses vvere 
done SPSS 10.0 program by using NP-Spearman correlation. While the relation /eve/ betvveen audio-visual 
reaction time and agility and visual reaction time has been positively significant. The relation level betvveen 
coordination and audio reaction time has demonstrated to be negatively significant (p0.05).For those who did 
boxing can be said that, the features such as speed and agility are one to one related vvith each other. 

Keyvvords: Boxing, Agility, Coordination, Reaction 
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ELİT YÜZÜCÜLERDE BACAK KUVVETİ ÇALIŞMALARININ PERFORMANSA ETKİSİ 

Effect of Leg Strength Training on Elite Svvimmers Performances 

Zeynep BOZDOĞAN ATIL, Mustafa ASLAN, 'Asiye Filiz CAMLIGÛNÇY 
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, istanbul 

zeynepbozdogan.atil@gmail. com 

Araştırmanın amacı, yüzme sporunda sıkça tekrarlanan takla dönüşte bacak kuvvetinin etkisini incele
mektir. Bacak kuvveti çalışan sporcular ile çalışmayanların serbest stil yüzmeli takla dönüş sonrası performans 
farklılıkları değerlendirilmesidir. Araştırmamıza Şişli Terakki Lisesinin yüzme takımında spor yapan elit seviyede 
8 sporcudan oluşan çalışma grubu ve istanbul Yüzme ihtisas Kulübünün Yüzme takımında spor yapan elit 
seviyede 8 sporcudan oluşan kontrol grubu olmak üzere 16 erkek sporcu katılmıştır. Çalışma ve kontrol grubu
nun (hand and leg dinamometer) dinamometre ile bacak kuvveti ilk ölçümleri alındı. Çalışma grubu 6 harta 
süresince haftanın iki günü 60 dakikalık kara antrenmanında dinamik ve statik squat çalışması ile kalça ve diz 
ekstansyon çalışması %60 - %80' lık şiddetle çabuk kuvvet ve %80 - %100'lük maksimal kuvvet geliştirici bir 
programla antrenman yaptılar. Kontrol grubu ise kendi vücut ağırlıkları ile kara antrenmanlarına devam ettiler. 
Altı haftalık süreç sonunda her iki grubunda bacak kuvveti ölçümleri tekrarlandı, iki grubun da hafızalı elektronik 
kronometre ile zamanlı, 2 dakika dinlenme aralıklı, 10'ar tane 10 metrelik maksimum eforla ilk ölçüm serbest 
teknik yüzmeleri ve ardından takla dönüşten sonra itiş mesafesindeki kaymayla birlikte kat edeceği mesafe 
metre cinsinden ölçüldü. Altı haftalık süreç sonunda ölçümler tekrarlandı. Çalışma grubu birinci ölçüm takla 
dönüş ortalaması ile ikinci ölçüm takla dönüş ortalaması arasında anlamlı ilişki görüldü (P<0,005). Kontrol grubu 
birinci ölçüm takla dönüş ortalaması ile ikinci ölçüm takla dönüş ortalaması arasında ilişki görülmedi (P>0,005). 
Çalışmamızda maksimal kuvvet ve çabuk kuvvet antrenmanı yapan grubun takla dönüş mesafelerinin ortalama
ları bu antrenman programını uygulamayan grubun ortalamaların daha yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda hem 
kontrol hemde çalışma grubunun takla dönüş sonrası kayma mesafeleri değerlerinde boyun, kilonun, yaşın, 
antrenman yaşının herhangi bir katkısı olmadığı bulunmuştur. Boy, kilo, yaş, antrenman yaşı değerleri takla 
dönüş sonrası kayma mesafesi ile ilişkilendirilmemiştir.(P>0,005) 

The aim of this research is to examine the leg strenght in Freestyle flip-turn which is generally done in 
swimming sport. İn our study totaiy 16 elite swimmer, 8 swimmer from Şişli Terakki High School, in the study 
group and 8 swimmer from istanbul Yüzme ihtisas Kulübü, in the control group have participated. The first leg 
strength measurements of study and control groups are taken with hand and leg dinomometer. During 6 weeks, 
in each 2 days land training per week, the study group kept doing both dynamic and static squat training and hıp 
and knee extension training with a %60 - %80 intensity of quickness strength and %80 • %100 intensity of 
maximal strength developing program. At the same time the control group kept on doing the land training with 
their own body weight after 6 weeks period the leg strength measurements of each group are repeated. Flip tum 
and streamline qliding distances are measured 10 times after maximum effort svviming per 10 meters tor botn 
groups. The measurements are repeated after six weeks. A relationship between the means of first and seconc 
flip tums measurements is found for study group (p> 0.005). There is not any relationship between the mean 
of first and second flip tums measurements for control group (P>0,005). İn our study the flip tums distances 
means of the group which was doing maximal strenght and quickness strength training are found. İn our stuoy 
both study and control groups, length, weight, age and training age values are ineffectiveon freestyle flip 'u 

and streamline gliding distances. There is not any relationship betvveen the means of length, weight, age an 
training age to the flip tums.( P>0,005). 
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RİTMİK CİMNASTİKTE BİREYSEL YARIŞMA FORMLARININ ANALİZİ 

Analyzing Of Individual Exercises Official Form in Rhythmic Gymnastics 

*Emine KUTLAY, Senem YARDIMCI 
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir 

emine.kutlay@ege.edu.tr 

AMAÇ: Ritmik cimnastikte vücut hareket zorlukları, yeni buluşlar ve değişen kurallar ile giderek zengin
leşmektedir. Ancak sporcuların serilerini hazırlarken, her alet için genelde ayni vücut hareket zorluklarının 
kullanılması da çeşitliliği sınırlamaktadır. Bu çalışmada yarışma aletlerine göre tüm vücut hareket zorluklarının 
kullanım sıklıkları incelenmiştir. METOT: 23. Üniversiade-izmir Ritmik Cimnastik Yarışmalarına, 20 ülkeden 28 
üst düzey sporcunun, dört alette yarıştığı 112 adet bireysel seri vücut hareketi zorluk formları incelenmiştir. 
Antrenörler tarafından, her alet için farklı yazılan vücut hareket zorlukları, Uluslararası Cimnastik Federasyo
nunun (FIG) 2005-2008 (01.01.2007) Kurallar Kitapçığına göre kodlanmış, istatistiksel analizlerde ki-kare 
yöntemi kullanılmıştır. BULGULAR: İp aletinde; sıçrama/atlamalarda 12.D. dengelerde 24.E, pivotlarda 41.C, 
esneklik/dalgalarda 24.G, top aletinde; sıçrama/atlamalarda 12.D, dengelerde 26 ve 28 E, pivotlarda 21.F 
(attitude), esneklik/dalgalarda 19.C, labut aletinde; sıçrama/atlamalarda 12.D, dengelerde 6.C ve 9.C, pivotlarda 
41.C, esneklik/dalgalarda 24.G, kurdele aletinde ise; sıçrama/atlamalarda 12.D, dengelerde 24.E, pivotlarda 9.D 
(ön), esneklik'dalgalarda 24.G vücut zorlukları, en fazla kullanılan vücut hareket zorlukları olarak saptanmıştır. 
SONUÇ: Aletlere göre tüm vücut hareket zorluklarının kullanım sıklıkları değerlendirildiğinde, sıçra
ma/atlamalarda en çok tercih edilen vücut hareket zorluklarının aletlere göre çok fazla değişmediği gözlenirken, 
top aletine özel esneklik/dalga zorluklarının diğer aletlere nazaran daha fazla sayıdaki çeşitlilikle (%55) kullanıl
dığı saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Ritmik Cimnastik, Kurallar Kitapçığı, Bireysel Seri Yarışma Formları, Vücut Hare
keti Zorlukları. 

PURPOSE: Rhythmic Gymnastics is enriching with body movement difficulties, new creative activities 
and changing rules. Hovvever, using generally the same body movement difficulties for every apparatus while 
preparing gymnasts' exercises restricts the variety. İn this study, the frequency of ali body movement difficulties 
use according to the competition apparatus has been examined. METHOD; 112 individual exercises of body 
Kvement difficulties, which 28 senior elite gymnasts from 20 countries in the 23rd Universiade-İzmir Rhythmic 

mnastics Competition competed at, have been analyzed. Body movement difficulties, which were vvritten 
fferently for each apparatus, have been encoded by the coaches according to the International Federation of 
'ymnastics' (FIG) 2005-2008 (01.01.2007) Code of Points; chi square technique has been used in statıstical 
'"alyses. RESULTS: At rope; jumps and leaps 12.D, balances 24.E, pivots 41.C, flexibility and waves 24.G, at 

MI: jumps and leaps 12.D, balance 26 and 28 E, pivots 21.F (attitude), flexibility and mves 19.C. at clubs; 
lumps and leaps 12. D, balances 6. C and 9. C, pivots 41. C, flexibility and mves 24. G, at hbbon; jumps and leaps 

Zv, balances 24.E, pivots 9.D (front), flexibility and mves 24.G body difficulties have been detected as the 
^tly used body movement difficulties. CONCLUSION: When the frequency of the use of ali body movement 
Mcultıes according to the apparatus has been analyzed, it is seen that the commonly preferred body 
ovement difficulties do not change according to the apparatus at jumps/leaps vvhereas at bali it has been 

ttermmed that flexibility and mves difficulties have relatively been used with a wider variety (%55). 

Keyvvords: Rhythmic Gymnastics, Code of Points RG, İndividual Exercises Official Forms, Bcdy 
ovement Difficulties. 
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İKİ TİP CİRCUİT ANTRENMANIN (TOPLU-TOPSUZ) 10-14 YAS GRUBU MİNİK 

BASKETBOLCULARIN BİYO-MOTOR BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

The Effects of Two Types of Circuit Training (With and Without BalI) On Bio-Motor 

Abilities of 10-14 Years Old Basketball Players 

Cengiz AKALAN, 'Serhan AYDANARiÇ 
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 

serhanaydanarig@hotmail. com 

Basketbol sporunun gerektirdiği temel oyun becerilerini diğer biyo-motor özelliklerle birlikte geliştirmek 
üstün performansın yakalanabilmesi için önemli bir zorunluluktur. Bu kapsamda, antrenman programları 
uluşturulurken temel amaç baskın bir biyo-motor özelliği geliştirmekten ziyade tüm biyo-motor özellikleri aynı 
anda geliştirmek olmalıdır. Dairesel antrenman metodu (Circuit Training) her seviyede sporcunun bu tür beceri
lerin geliştirilmesi için kullanılan bir kondisyonlanma metodudur. AMAÇ: Bu çalışmada amaç, dairesel antren
man uygulamalarını tüm sezon boyunca antrenman programı içine yayarak, geliştirilmesi istenen temel biyo-
motor özellikler ve teknik becerilerin kondisyonlanma antrenmanı ile aynı anda ve ne oranda geliştirilebileceğini 
belirlemektir. METOD: Bu çalışma, Ankara ilinde bir spor kulübünde yeni basketbol oynamaya başlayan 13-14 
yaş gurubu 31 gönüllü denek üzerinde uygulandı. Denekler rastgele seçme yöntemi ile toplu (n=15) ve topsuz 
(n=16) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Dokuz ayrı istasyondan oluşan antrenman uygulamasının başında, her iki 
grubun ortalama değerleri, 10 saniyede yapabildikleri maksimum tekrar sayısı üzerinden belirlendi. Denekler üç 
ay süre ile haftada üç gün 60 dakika özel hazırlanmış antrenmana katıldı ve çalışma sonunda tekrar test uygu
landı. Çalışmaya katılan deneklerin dokuz ayrı istasyondaki ön-test ve son-test ortalama değerleri arasındaki 
fark Bağımlı Değişken Mesti kullanılarak değerlendirildi. SONUÇ: Ön-test ve son-test arasındaki ortalama 
farklar incelendiğinde yalnızca 20m toplu sürat değerlerindeki ortalama farkının istatistiki olarak anlamlı olduğu 
gözlendi (p<0.05, t=0.014). Diğer parametrelerde sayısal olarak artış gözlenirken, ortalama farkları istatistiki 
olarak anlamlı bulunmadı. Bu çalışma sonucunda basketbol kondisyon antrenman uygulamalarına zaman 
kazanmak amacı ile özel teknik ve beceri gelişimi sağlayacak dairesel antrenman uygulamalırının dahil edile
bilmesinin mümkün olduğu gözlenmiştir. 
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FARKLI İNTERVAL ANTRENMAN ÇALIŞMASININ 9 - 1 3 YAŞ ARASI ERKEK 
BASKETBOLCULARIN AEROBİK KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

The Effect of Different Interval Training on Aerobic Capacity of 9-13 Aged 
Basketball Players 

'Selma CİVAR. Osman ATAIAY, M. Kamil ÖZER, Yeliz ÖZDÖL 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

scivar@akdeniz.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı A ve B gruplarına uygulanan farklı antrenman çalışmaları sonunda, aerobik geli
şimlerini incelemekti. Araştırmaya A ve B grubu olarak ayrılmış, yaşları 11.90±15.31 yıl (A grubu; boy ort 
155,91±13.21cm; ağırlık ort. 48.45+15.31 kg) ve yaşları 11.88_1.29 yıl (B grubu: boy ort. 153.08±14.15cm; 
ağırlık ort. 5û.92±16.15kg) olan, aynı özelliklere sahip olmalarına özen gösterilmiş ve fiziksel özellikler açısın
dan anlamlı fark bulunmayan. Akademi Spor Kulübü Sporcularından toplam 23 erkek basketbol oyuncusu 
gönüllü olarak katılmıştır. A ve B grubunun aerobic performansı mekik koşu testi ile belirlenmiştir. A ve b grubu
nun karşılaştırılması sonucunda aralarındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Ancak grupların öntest ve sontest 
değerlerinin karşılaştırılmasında, grupların boy ve performans değerlerinin 8 haftalık antrenman sonucu arttığı 
gözlemlenmiştir (p<0.05). Sonuç olarak; 9-13 yaş arasındaki erkek basketbolculara uygulanan farklı yoğunlukta 
8 haftalık programın, farklı yoğunlukları sporcular arasında farklı etkisi olmadığı, ancak sporcuların kişisel 
performans değerlerini yükselttiği gözlemlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Maksimal Oksijen Tüketimi, Aerobik Kapasite, Çocuklar 

The aims of the study investigate to aerobic capacity that two groups (A and B groups) have different 
raınıng. A group is 11.90± 15.31 aged, (height; 155.91± 13.21cm weight; 48.45± 15.31 kg) Bgroup is 11.88± 1.29 

aged, (height; 153.08±14.15cm, weight 50.92±16.15kg). A and B groups have got similar anthropometric 
ttnbutes. When physical attributes of the two groups were compared, it was found that non difference 

statistically. 23 boys have participated in this study voluntarily. Aerobic capacity of A and B group was 
m?SSaredbef°re and after train'n9Pr°9~rams (8 weeks) by shuttte un testprotocol. When aerobic capacity A 
and B groups was compared, it was found that non difference statistically. When discrepancy of inside either 
Wps (before and after training programs) was compared, it was found that parameters height and max V02 
*as betler than the before training performance (p<0.05). Men aerobic capacity A and B groups was 
vnpared, it was found that non difference statistically. But personal development of boys was seen in either 

youp. 

Keywords: max V02, Aerobic Capacity, Children 

mailto:scivar@akdeniz.edu.tr
http://11.88_1.29


274 IV. ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGR^ 

F07036 

FUTBOL ANTRENMANLARININ PUBERTE FUTBOLCULARIN SOLUNUM 
FONKSİYONLARINA ETKİLERİ 

Effects of Soccer Training on Respiratory Functions in Pubertal Soccer Players 

^Recep KÜRKÇÜ, <*>Fatih HAZAR, <3>Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL 
(1>Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Şanlıurfa wAdnan 

Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aydın (3>Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Yaşar 
DoğuBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Samsun 

kurkcu. recep @ gmailcom 

AMAÇ: Çalışmanın amacı küçük yas futbolcularda, futbol antrenmanının solunum fonksiyonlarına olan 
etkilerini araştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Muğla Spor Minik Futbol Takımında bulunan 20 
puberte futbolcu (yas; 13.3±1.0 yıl) ile antrenman yapmayan 14 sedanter (yas; 14.2+0.9 yıl) olmak üzere top
lam 34 erkek gönüllü olarak katildi. Sporcu olan ve olmayan katılımcıların, vital kapasite (VC), zorlu vital kapasi
te (FVC), zorlu expirasyon hacmi (FEV1), maksimum istemli ventilasyon (MVV) değerleri spirometre (Model 
J00405, Lafeyette Inst. Comp.) ile ölçüldü. BULGULAR: Futbolcuların (VC, FVC, FEV1 ve MVV) solunum 
değerleri kontrol grubundaki erkeklerden daha yüksek bulundu. Ortalamalar arasında, vital kapasite (VC), zorlu 
vital kapasite (FVC), zorlu expirasyon hacmi (FEV1), değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka 
rastlanırken (p.05). SONUÇ: Sonuç olarak, futbol antrenmanları ve çalışmaları puberte futbolcuların solunum 
fonksiyonlarını geliştirmektedirler. 

Anahtar Sözcükler: Futbol, Solunum Fonksiyonları. 

OBJECTİVE: The aim of present study was to determine the effects of soccer training on the 
respiratory functions in pubertal soccer players. METHODS: Twenty pubertal soccer players (age 13.3+1.Oy) 
and fourteen non-exercisingpubertal children (age 14.2±0.9y) took part in study. Vital capacity (VC), forced vital 
capacity (FVC), forced expiration volume (FEV1) and maximum voluntary ventilation (MVV) parameters were 
measured by spirometer (Model J00405, Lafeyette Inst. Comp.). RESULTS: Respiratory functions (VC, FVC, 
FEV1 ve MVV) of soccer players were higher than non-exercising group. There were significant differences 
betvveen VC, FVC and FEV1 (p.05) of groups. CONCLUSIONS: These findings suggest that soccer training 
improves the respiratory functions in pubertal soccer players. 

Keywords: Soccer, Respirator Functions. 
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PUBERTE GÜREŞÇİLER VE FUTBOLCULARDA, GÖRSEL VE İŞİTSEL REAKSİYON 
SÜRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Comparision of Visual and Auditory Reaction Times of Pubertal VVrestlers and 
Soccer Players 

<1'RecepKÜRKÇÜ, '2>Fatih HAZAR, ̂ Selçuk ÖZDAĞ, MReşatKARTAL, m.Yalçın 
TAŞMEKTEPLİGİL 

(VHarran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Şanlıurfa <2>Adnan 
Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aydın 
<3>Muğla Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Muğla 

(4>Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar DoğuBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Samsun 
hazar.f@gmail.com 

AMAÇ: Çalışmanın amacı; puberte güreşçiler ve futbolcularda, görsel ve işitsel reaksiyon sürelerinin 
karşılaştırılmasıdır. YÖNTEM: Araştırmaya, düzenli antrenman yapan puberte güreşçiler(n=20;yaş, 
13,95±1,23yıl) ile futbolcular(n=20;yaş13.3±1.0yıl)katıldılar. Deneklerin, sağ ve sol el. görsel ve işitsel reaksi
yon süreleri ölçüldü.Gruplar arasındaki farklılıklar Mann-Whitney-U Testi kullanılarak belirlendi(p<.01 ve p<.05). 
BULGULAR: Reaksiyon süreleri, güreşçilerge, sağ el işitsel 23.35±5.00sn, sol el 23.30±4r88sn, sağ el görsel 
22.75±3.70sn, sol el 25.20±6.55sn; futbolcularda; I8.75±2.83sn, 19.80±2.88sn, 20.40±2.85sn, 21.50±3.62sn. 
Güreşçiler ve futbolcuların sağ el işitsel reaksiyonları arasında anlamlı farklılıklar bulundu(p<.01).Sol el işitsel ve 
sol el görsel reaksiyonlar arasında da anlamlı farklılıklara rastlanırken(p<.05),sağ el görsel reaksiyonlar arasın
da anlamlı bir farklılığa rastlanmadı(p>.05). SONUÇ: Bulguların ışığında, puberte futbolcuların görsel ve işitsel 
reaksiyon sürelerinin güreşçilerden daha iyi olduğu belirlendi. Bu farklılık uygulanan antrenmanların içeriklerin
den kaynaklanabilir. Fakat her iki spor dalında da, başarı açısından, reaksiyon sürelerinin oldukça önem taşıdığı 
söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Güreşçi, Futbolcu, Reaksiyon 

OBJECTİVE: The aim of study was to compare the visual and auditory reaction times of pubertal 
vrestlers and soccer players. METHODS: Tvventy pubertal wrestlers(age, I3,95±1,23y) and twenty pubertal 
soccer players(age:13.3±1 0y)took part in study. Visual and auditory reaction times of right and İeft hands of 
subjects were measured.The differences betvveen reaction times were compared by Mann-Vvhitney-U 
Test(p<.01 and p<05). RESULTS: The reaction times of subjects were as: for vvrestlers, right-hand auditory 
23.35±5.00sec, left-hand 23.30±4.88sec, right-hand visual 22.75±3.70sec, left-hand 25.20±6.55sec; for soccer 
Players, 18.75±2.83sec, 19.80±2.88sec, 20.40±2.85sec, 21.50±3.62sec. There were significant differences 
betvveen auditory reaction times of right-hands (p<.01)of vvrestlers and soccer players.There vvere significant 
differences betvveen auditory reaction times of left-hands(p<.05),between visual reaction times of ieft 
^nds(p<.05).There was no significant difference betv/een visual reaction times of right hands(p>.05). 
•ONCLUSIONS: These findings suggest that visual and auditory reaction times of soccer players vvere better 

"an that of vvrestlers.But both of these sports reguire good reaction times in their nature. 

Keyvvords: vVrestler, Soccer Reaction. 
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GENÇ HENTBOLCULARDA KUVVET ANTRENMANININ SIÇRAYARAK ATIŞ 
PERFORMANSINA ETKİLERİ 

The Effects of Strength Training on Jump Shot Performance in Young Team Handball 
Players 

'Emel ÇETİN, Sibel NALBANT 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

emelcetin@akdeniz. edu. tr 

Bu çalışmanın amacı sıçrama ve kuvvet antrenmanının 13-14 yaş grubu bayan hentbol oyuncularının 
sıçrayarak atış performansına olan etkisini incelemektir. Çalışmaya 18 hentbol oyuncusu (yaş:13.66±0.5yıl; 
boy:160.0±25.0 cm; ağırlık: 49.0±8.97 kg) katılmıştır. Denek grubuna, haftada 5 gün devam eden teknik ant
renmanları yanı sıra haftada 3 gün toplam 12 hafta süreyle kuvvet antrenmanı yaptırıldı. Kuvvet antrenmanları 
çocukların yaşlarına uygun olarak 9 istasyonlu, 2 set üzerinden kuvvette devamlılık çalışmaları olarak düzen
lenmiştir. Sınav, dikey sıçrama(VJ), atış isabetliliği ve bazı kinematik parametreler(vücut ağırlık merkezinin 
hızı(VcG) ve vücut ağırlık merkezinin yüksekliği(hcG)) yapılan antrenman öncesi ve sonrası olarak değerlendiril
miştir. Kinematik parametreler için kamera ile görüntü kaydı alınmış(50 Hz) ve Videopoint 2.0 hareket analiz 
programı yardımıyla iki boyutlu olarak değerlendirilmiştir. Yapılan antrenman programı sonrası sınav değerlerin
de ve ağırlık merkezinin yükseklik(hcG) değerlerinde anlamlı bir fark bulunmuşken, dikey sıçrama(VJ) ve vücut 
ağırlık merkezinin hız(VcG) değerlerinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Kuvvet Antrenmanı, Hentbol, Biomekanik 

The purpose of this study was to determine the effects of 12-week srength training on the jumping 
throvv performance in young handball players. 18 handball players (age:13.66±0.5year; height: 160.0+6.25 cm; 
weight: 49.0+8.97 kg) participated to the study. The Training Group Programme:A 12 week stength training 
and handball technical training programme were supervised 3 times a week and each session was 60 min. 
Contol Group Programme: A 12 week handball technical training programmes were supervised 3 times a week 
and each session was 60 min. Push up, vertical jump(VJ), performances and some kinematic parameters 
(velocity(VcG) and height(hcG) of center of gravity)were evaluaîed before and after training programme. For 
kinematics parameters, permances were recorded with a camera(50Hz) and evaluated with Videopoint 2.0. 
programme. There were significant differences between before and after training programme in push up and 
the height of center of gravity parameters(p<0.05). But there is no significant differences found that vertical 
jump(VJ) and velocity of center of gravity(VcG)(p>0.05). 

Keyvvords: Strength Training, Team Handball, Biomechanics 
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DURARAK ÜÇ ADIM ATLAMADA ADIM UZUNLUKLARININ PERFORMANSA ETKİSİ 

The Effect of Step Lengths on Performance at Triple Jump with Stop 

Özgür NALBANT 'Sibel NALBANT. Emel ÇETİN, Vedat ÇETİNKAYA, Nihat AYÇEMAN 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

sibeln@akdeniz.edu.tr 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; durarak üç adım atlamada adım uzunluklarının performansa etkisinin 
olup olmadığının tespit edilmesidir. YÖNTEM: Çalışmaya 60 öğrenci arasından rastgele belirlenmiş 10 kız ve 10 
erkek toplam 20 basketbol alt yapı oyuncusu katılmış ve araştırma 20 altyapı sporcusuyla sınırlandırılmıştır. 3 
adım atlama mesafesi ve adım uzunlukları kamera ile kaydedilmiş(50Hz) ve elde edilen veriler Videopoint 2.0. 
hareket analiz programıyla iki boyutlu olarak değerlendirilmiştir. Boy, ağırlık, üst bacak uzunluğu, alt bacak 
uzunluğu ve oturma yüksekliği ölçümleri alındı. Elde edilen verilerle T-Testi, Pearson Korelasyonu ve % değer 
analizleri yapılmıştır, BULGULAR VE SONUÇ: Araştırma sonuçlarına göre; toplam mesafe ile 2. adım mesafesi 
ve toplam mesafe ile 3.adım mesafesi arasında anlamlı pozitif linear bir ilişki olduğu belirlenmiş(p< 0,01) ve 3 
adım atlama testinde katedilen mesafeye 1. adım %32; 2. adım %31 ve 3. adım da %36 oranında katkı 
vermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Biyomekanik, Atletizm, 3 Adım Atlama 

OBJECTIVE: The purpose of this study was to identify whether step lengths performance effect for 3 
step jump to stop. METHOD: The sample of the study is formed between 60 athlete randomly with 10 gih and 
10 boy. 3 step jump distance recorded on videocamera(50Hz) and datas evaluated as a two dimension with 
Videopoint 2.0 motion analysis program. Height, weight, thigh lenght, calf lenght and sitting height measured 
with the relevant procedure. Tventyjumps for each athlete were analysed t-test, perason corelation andpercentl 
mth SPSS 13 statistical package program. FINDINGS: The mean age, height and weight of the subject was 
10,1 ±0,6. 139 + 0,07 cm. and 31,42 ± 6,26 kg, respectively. RESULT: The results show that, between 2. 

'h total distance and between 3. step with total distance determined one meaningful positive linear 
relationship(p< 0,01) and to 3 step jump test distance contributioned Lstep 32%, 2.step %31 and 3.step % 36. 

Keyv/ords: Biomechanic, Athletism, Triple Jump. 
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12-15 YAŞ ARASI BASKETBOLCULARIN MOTORİK ÖZELLİKLERİ, REAKSİYON 
SÜRELERİ VE BEDEN YAĞ YÜZDELERİNİN MEVKİLERİNE GÖRE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

To Compare Motoric Characteristics, Reaction Times and Body Fat Rates among 
Basketball Players Who Are 12 - 1 5 Years Old According to Their Positions 

V'Özgür NALBANT, "> Nihat AYÇEMAN, (»Vedat ÇETİNKAYA, v>Bema RAMANLI. ®Faik ÜSTÜN 

"'Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve SporYüksekokulu, Antalya 

<2>Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Antalya 

bramanli@akdeniz.edu. tr 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı 12 - 15 yaş arası basketbolcuların motorik özelliklerinin, reaksiyon süre

lerinin ve beden yağ oranlarının pozisyonlarına göre karşılaştırılmastdır. YÖNTEM: Bu çalışmaya 12-15 yaşları 

arasında 35 sporcu katılmıştır. Katılımcılara; dikey sıçrama testi, esneklik ölçümü testi, pençe kuvveti testi, 

işitsel ve görsel reaksiyon testi ve 20 mt. mekik koşu testi yapılmış beden yağları hesaplanmıştır, istatistik için 

SPSS 10 istatistik programı kullanılmıştır. Parametreler arasındaki fark için t-testi ve ilişki için de pearson kore

lasyonu yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05' tir. BULGULAR: Araştırmaya katılan 35 erkek sporcunun yaşlan 

ortalamaları 14.0 ± 0.8 yıl; boyları ortalamaları 171.8 ± 10.0 cm; ağırlıkları ortalamaları 62.2 ± 12.1 kg'dır. 

Çalışmaya katılan gard ve forvetlerin boy, ağırlık, beden kitle oranı (BMR), yağsız beden kitlesi(FFM), toplam 

beden suyu(TBVV), görme reaksiyon süreleri arasında (P<0.05), gard ve pivotlann boy, ağırlık, BMR, FFM, 

TBW, görme reaksiyon süreleri, işitme reaksiyon süreleri, sağ el pençe kuvveti, otur -eriş, 30 mt sprint ve mekik 

koşuları arasında (P<0.05) ve forvet ve pivotlann görme reaksiyon süreleri, işitme reaksiyon süreleri, otur-eriş 

ve 30 mt sprint testleri arasında (P<0.05) anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Çalışmaya katılan tüm sporcuların 

mevkileri ile boyları, ağırlıkları, BMR'leri, FFM'leri, TBVVIeri, işitme ve görme reaksiyon süreleri, esneklikleri, 30 

m sprintleri ve mekik koşusu turları arasında(P< 0.01) ve mevkileri ile sağ el pençe kuvvetleri arasında (P< 

0.05) anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. SONUÇ: Çalışmamızda 12-15 yaş arasındaki basketbolcu guardların 

pivotlara göre reaksiyon süreleri; guard ve forvet oyuncularının motorik özellikleri pivot oyunculara göre: guard 

ve forvet oyuncuların dikey sıçrama yükseklikleri pivot oyuncuların dikey sıçrama yüksekliklerine göre; pivot 

oyuncularının pençe kuvveti ön alan oyuncularından (guard ve forvet ) daha iyi ancak dayanıklılık oranının 

gardlarda daha fazla olduğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Basketbol, Motor Özellik, Reaksiyon Süresi, Beden Yağı 

OBJECTIVE: The aim ot this study is to compare motoric characteristics, reaction times and body fat rates 
among basketball players vvhoare 12- 15 years old according to their positions. METHOD: 35 basketball players. »f» 
were 12 to 15 years old, particıpated in this study. Vertical jump, flexibılity, hang grip, reaction time (visual and auditory) 
shuttle run tests were conducted and body fat was measurement. SPSS 10 statisical package program to used fa 
statistic. Significant differences betvveen parameters were determined by t-test and the correlation was determined by 
pearson correlation. The level of signiücance was set at p< 0,05. FINDING: The mean age, height and vveight ol w* 
basketball players were 14, ± 0,8 years; 171,8 ± 10,0 cm and 62,2 ± 12,1 kg respectıvely. Height, weight. body mass 
ratio (BMR), fat free mass (FFM), total body mter (TBW) and visual reaction time were significantly different betvveen 
guard players and forward players (p<0.05). Height, vveight, BMR, FFM, TBW, visual and auditory reaction time, righthano 
grip, flexibility, 30 m sprint and shuttle run test vvere significantly different betvveen guard players and pivot play&^ 
(p<0.05). Visual and auditory reaction times, flexibility and 30 m sprint vvere significantly different betvveen forvvard plşfî 
and pivot players (p<0.05). There was a significant relationship among position and height, vveight, BMR, FFM, TBY<-
visual-auditory reaction times, flexibility, 30 m sprint, shuttle run test(p<0,01). Also there was another meaninçM 
relationship betvveen position and right hand grip (p<0,05) in ali players. RESULT: İn this study, it was observed that P» 
basketball guards' reaction times vvere better than those of pivots; the motoric characteristics of guards and tor*® , 
players vvere better than those of pivots and forvvard players vvere better than those of pivots and the vertical junV 
guards and forvvard players vvere higher than those of pivots. Hand grip of pivots vvere better than guards and fol 
players; hovvever, when it comes to endurance, guards vvere a lot better. 

Keyvvords: Basketball, Motor Characteristic, Reaction Time Body Fat 
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ÇOCUKLARDA ADIM UZUNLUĞU VE ADIM FREKANSININ PERFORMANSI 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

•rhe Effects of Stride Length and Stride Frequency on Running Performance in Children 

*>İlkav ORHAN, <2>Emel ÇETİN 
>1>Hakkı Tatoğlu ilköğretim Okulu, Antalya 

<2> Akdeniz Üniversitesi-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

emelcetin @akdeniz. edu. tr 

Çalışmanın amacı, 1000 m mesafe koşusunda adım uzunluğu, adım frekansı belirlemek ve performan
sa olan etkisi incelemektir. Araştırmaya 8 çocuk (yaş:10.28±0.66 yıl; boy:141.5±7.99 cm) katılmıştır. Farklı 
noktalara (90-100 m, 490-500 m ve 890-900 m) yerleştirilen kameralar(50 Hz) aracılığıyla çalışmaya katılan 
çocukların adım uzunlukları ve adım frekansları ve belirlenmiş noktaları geçiş zamanları kaydedilmiştir. 

100 m'de adım frekansı fıoo= 7.0±0.00 iken adım uzunluğu Uoo= 168.02± 10.61 cm, 500 m'de adım 
frekansı fsocF 8.0±1.07 iken adım uzunluğu Lsoo= 146.74±22.40 cm, 900 m'de adım frekansı f900=8.38± 1.06 
iken adım uzunluğu Uoo= 141.74±23.19 cm olarak belirlenmiştir. 100 m, 500m, 900 m ve 1000 m'yi geçiş 
zamanları ve bu noktalardaki hızları sırasıyla aşağıda verilmiştir: tıoo=19.13±1.01 sn, Vıoo= 5.24±0.28 m/sn; 
ISOCF 126.60± 13.30 sn, V5oo= 3.97+0.42 m/sn; t9oo= 246.51 ±28.23 sn, Vgoo= 3,69±0.39 m/sn; tıooo= 
280.68±34.62 sn, Vıooo= 3.61 ±0.40 m/sn. Mesafeye bağlı olarak adım frekansında artma ve adım uzunluğunda 
azalma gözlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Çocuklar, Adım Frekansı, Adım Uzunluğu, Koşu 

The purpose of this study was to determiene the effects of 1000 in running performance in children. 8 
children (age:10.28±0.66 year; height: 141.5*7.99 cm) participated to the study. Stride length and stride 
frequency vvere recorded vvith tvvo cameras(50 Hz) vvhich places in a different points(100m, 500 m, 900m) and 
velocities at this points. Stride length and stride frequency vvere determinated fıoo= 7.0±0,00, Uoo= 
168.02+10.61 cm; fsoo= 8.0+1.07, Uoo= 146.74±22.40 cm; fgoo=8.38±1.06, Uoo= 141.74*23.19 cm. 
respectively. Velocities and times vvere recorded tıoo=19.13±1.01 sn, Vıoo= 5.24±0.28 m/sn; tsoo= 126.60±13.30 
n. Vsoo= 3.97+0.42 m/sn; tgoo= 246.51±28.23 sn, Vgoo= 3,69±0.39 m/sn; tıooo= 280.68±34.62 sn, Vıooo= 
>-61±0.40 m/sn.at the instantly of the 100 m, 500m, 900 m ve 1000 m, respectively. Decrease at strength 

togth and increase at stride frequency vvere determinated due to the running distance. 

Keyvvords: Children, Stride Length, Stride Freguency, Running 
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PRE-PUBESCENT ÇOCUKLARDA ANTRENMANIN AEROBİK KAPASİTE (V02 M A X) 
GELİŞİMİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 

Determination of Effect of Training on Aerobic Capacity (Vo2max) Development in Pre-
Pubescent Children 

<1>Fatih HAZAR, (2>Recep KÜRKÇÜ, <3>Selçuk ÖZDAĞ, ''"Reşat KARTAL W/lf Yalç,n 

TAŞMEKTEPUGİi 
("Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aydın 

<2>Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Şanlıurfa 
(3,Muğla Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Muğla 

<4>Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar DoğuBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Samsun 
hazar.f@gmaH.gxn 

AMAÇ: Araştırmanın amacı, 11-12 yaş (prepubescent) çocuklarda antrenmanın aerobik kapasite geli
şimine olan etkilerinin belirlenmesidir. YÖNTEM: Araştırmaya, yaş ortalaması 11.24±0.76 yıl olan 25 erkek pre
pubescent çocuk gönüllü olarak katıldı. Gruba 12 hafta boyunca (haftada 3 gün, doksan dakika) düzenli ant
renman uygulandı. Deneklere 20 m mekik koşu testleri, antrenman öncesinde ve sonrasında uyguiandı. Aerobik 
kapasite, 20 m mekik koşu testi sonuçlarına göre, formül yardımıyla hesaplandı. Faktörlerin değişim analizleri 
Non-Parametrik Wilcoxon testi ile belirlendi. BULGULAR: Deneklerin boy ortalamaları 138.32±6.63cm, ağırlığı 
33.74±6.91kg, Beden Kitle İndeksi 17.55+2.71 kg/m2 olarak belirlendi. Aerobik kapasite ön-test 
29.02±4.l7ml.kg;1.dak-1 ve son-test 32.65±4.61 ml.kg1 .dak1 olarak bulgulandı, Araştırmada, aerobik kapasi-
te(V02max) ön-test ve son-test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı gelişmeler bulundu (p<.001). 
SONUÇ: Pre-pubescent dönem çocuklarda, bu yaş grubu çocukların özellikleri dikkate alınarak, uygulanan 
antrenmanlar ile, aerobik kapasitede önemli gelişimler sağlanabilir. 

Anahtar Sözcükler: Antrenman, Aerobik Kapasite, V02max 

OBJECTIVE: The aim of this study was to determination of effect of training on aerobic capaöty 
(vo2nw) development in pre-pubescent children. METHODS: Twenty-five prepubertal boys (age, 11.24±0.76y) 
were involved in a 12-week training programme (3 times in a week, 90 mins each). Each subject performed20n 
shuttle run test before and after the training period. Non-parametric Wilcoxon test was used lor stef/srtc» 
analysis. RESULTS: The means of parameters were as; height 138.32±6.63cm, weight 33.74±6.9lkg, BMl 
17.55t2.71kg/rn2, shuttle run pre-test 29.02±4.17ml.kçKmirr1, post-test 32.65±4.61 ml.kfflrrünr1. There weıe 
significant relationship between pre- and post-test of shuttle run test (vo2max) (p<001). CONCLUSIONS: I 
findings suggest that, aerobic capacity (v02mx) could be improved by training programmes in prepuben 
children. 

Keywords: Training, Aerobic Capacity, VÖ2max 
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POSTPUBERTE ERKEK ÇOCUKLARDA ESNEKLİĞİN BACAK İZOMETRİK 
KUVVETİNE VE SÜRATE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

The Determination of the Effect of Flexibility on Isometric Leg Strength and Speed in 
Postpubertal Boys 

"("Fatih HAZAR, ̂ Recep KÜRKÇÜ, (»Hale HAZAR 
^ H v > Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aydın <2'Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Şanlıurfa 
(3>Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, izmir 

K hazar.f@gmail.com 

AMAÇ: Araştırmanın amacı, postpuberte erkek çocuklarda, bacak (hamstrings) esnekliğinin bacak 
(quadriceps) izometrik kuvvetine ve sürate olan etkisinin belirlenmesidir. YÖNTEM: Araştırmaya düzenli spor 
yapan 25 erkek (yaş,14.76±0.72 yıl) katıldı. Esneklik testi (Otur-uzan, hamstrings esnekliği), bacak izometrik 
kuvvet testi (Takei Strength Dynamom, quadriceps izometrik kuvveti) ve sürat (20m) testleri uygulandı. Faktörler 
arası ilişki Non-Parametrik Spearman korelasyon testi kullanılarak belirlendi. BULGULAR: Deneklerin boy 
ortalamaları 159.84±6.43cm, ağırlık 55.56±9.14kg, esneklik 29.42+10.06cm, kuvvet ortalamaları 
124.08±27.58kgf ve süratlen (20m) 3.69±0.33sn olarak ölçüldü. Esneklik (Hamstrings) ile ısometric kuvvet 
(ûuadriceps) ve sürat arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulundu (p<.05). SONUÇ: Postpuberte çocuk
larda, bacak esnekliği, bacak izometrik kuvveti ve sürat üzerinde etkiye sahiptir. Bu bağlamda, antrenman 
programlarında, esnekliğin geliştirilmesi, bacak izometrik kuvveti ve süratin gelişiminde olumlu bir etki sağlaya
bilir. 

Anahtar Sözcükler: Esneklik, isometrik. Kuvvet 

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the effect of flexibility on isometric strength of legs 
and speed postpubertal boys. METHODS: Twenty-five boys aged 14-16 years old (age;14.76±0.72y) boys 
exercising regularly participated in this study. Each subject performed leg flexibility test (sit-and-reach test for 
hamstrings flexibility), isometric leg (quadriceps) strength test (TakeiStrength Dynamometer) and speed (20m) 
tests. The relationship betvveen factors was identified by Non-Parametric Spearman correlation test. RESULTS: 
The means of parameters were as; height 159.84±6.43cm, weight 55.56±9.14kg, flexibility 29.42±10.06cm, 

124.08±27.58kgf and speed 3.69±0.33sec. There were significant relationships between leg flexibility 
"d isometric leg strength (p<.05) and speed (p<.05) for postpubertal boys. CONCLUSIONS: These findings 

^ ^ B t h a t leg flexibility has some effects on leg ısometric strength and speed in postpubertal boys. Therefore, 
n training programs, development of leg flexibility could improve the leg isometric strength and speed. 

Keyvvords: Flexibility, isometric, Strength 
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during the term of licence unsatisfactory for the studies of profeciency of teacher. 42,8 % of the teachers hav» 
sufficient knowledge about the new programme and 42,8 % of whom don't have .44% of the teachers hav 
sufficient knovvledge about the new teaching methods, 45,2 % of whom have applied the new teachıng methçJ 
in their lessons, 87% of whom don't have necessary physical condıtions to apply the new methods, 67,9% rf 

whom have found the lesson hours insufficient to apply the programme. RESULT: İt has been found ouî thaUıu 
service training which is given to the teachers are insufficient in terms of the new programme and teac'' 
methods. Lack of physical conditions and lesson hours have hindered the techers to apply the new teach' 
methods A serious and systematic in-service training should be given to the teachers about the introduction to 
the new programme,and the precautions should be taken to reduce the number of students in the class bela* 
30.Physical education and sport activity lessons should be combined and compulsory in every class of the 
primary school. Through this application,physical education lesson hours should be ıncreased and be at least 4 
hours in a week. The field and equipment deficiencies in the schools should be compensated urgently oy the 
support of Directorates of Public Education and local authorities. 

Keyvvords: Primary School Physical Education, Constructive Approach 
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İLKÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERS 
MÜFREDATININ AMAÇLARINA ULAŞMA DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI 

-stigation of Football Referees' Agression Types According to Their Classification 
Levels 

'Recep CENGİZ, Atilla PULUR, Şebnem CENGİZ 
Gazi Üniversitesi 

rcengiz@gazi.edu.tr 

I Bu çalışmanın amacı, futbol hakemlerinin saldırganlık tiplerini klasman düzeylerine göre karşılaştır
maktır. Araştırmada; Kiper (1984) tarafından güvenirliği test edilen saldırganlık envanteri uygulanmıştır. Verilerin 

k ortalaması ve standart sapmaları hesaplanmış, envanter puanlarının gruplar arasında farklılık gösterip 
lediğine tek yönlü Varyans analizi, farklı olan gruplarda ise Tukey testi yapılmış ve önem düzeyi 

(P<0,05) olarak alınmıştır. Bulgulara göre, süper lig hakemlerinin atılganlık puanları süper lig yardımcı hakemle
rine göre, süper lig yardımcı hakemlerinin yıkıcı saldırganlık puanları ise klasman hakemlerine göre anlamlı 
derecede yüksektir. Sonuç olarak, çalışmaya katılan hakemlerin klasman dereceleri yükseldikçe atılganlık 
düzeylerinin arttığı, stresin yoğunlaştığı durumlarda ise saldırganlık dürtülerinin harekete geçtiği ve klasman 
hakemlerinin bu durumdan daha fazla etkilendikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Futbol, Hakem, Saldırganlık Türleri. 

The aim of this study was to compare football referees'agression types according to their classification 
levels. İn the research, agression inventory was implemented and its reliability was tested by Kiper(1984). The 
arithmetic mean and standard deviations of the data were calculated variance analysis was used to identify 
wtıether there were any differences or not between groups; Tukey test was used for determining groups that 
show a difi'erence and level of importance was taken as (P<0,05) According to the findings Süper League 
referees'enterprise points were ıncreased significant degree in terms of Süper League assistant referees and 
Süper League assistant referees' destructive agression points were Increased significant degree in terms of 
ranking referees. As a result, when the referees'grades increase, enterprise levels' increase and when stress 
and constraint is intensive, agression impulse gets into motion and in this situation ranking referees'are 

'edmuchmoreeffect. 

Keywords: Football, Referee, Agression Types 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ 
(KÜTAHYA İLİ ÖRNEĞİ) 

Physical Activity Level of Physical Educators (A Sample from Kütahya) 

inUöurAltavMEMİS, ®Sinan AYAN 
<1>Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi, Zonguldak 

<2>Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara 
ugur.altay@gmail.com 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı fiziksel aktivite konusunda öğrencilere rol-model olmaları ve yaşam boyu 
spor yapma alışkanlığı kazandırmaları beklenen beden eğitimi öğretmenlerinin fiziksel aktivite düzeylerinin ve 
tiplerinin belirlenmesidir. YÖNTEM: Araştırma grubunu Kütahya il merkezinde çalışan toplam 49 beden eğitimi 
öğretmeni (37 erkek, 12 bayan) oluşturmuştur. Katılımcılara fiziksel aktivite düzeylerini ölçmek amacıyla 
Aerobics Center Longitudinal Study Physical Activity Anketi dağıtılmış, vücut yağ oranının belirlenmesi için 
beden kütle indeksi (BKİ) kendilerinin ifade ettikleri boy ve ağırlık değerlerine bakılarak hesaplanmıştır. Verilerin 
çözümlenmesinde temel istatistik tekniklerle birlikte crosstabulation, Mann Whitney U ve Kruskal VVallis testleri 
kullanılmıştır. BULGULAR: Bulgularda cinsiyete göre BKİ değerleri arasında anlamlı bir farklılık bulur 
Ancak, yaşa göre BKİ değerleri arasında anlamlı bir farklılık görülememiştir. Aktivite biçimleri incelendiğinde, en 
çok tercih edilen fiziksel aktivitelerin halı saha, salon futbolu veya basketbol gibi hareketli sporlar; en az tercih 
edilen aktivitenin ise bisiklet olduğu görülmektedir. Fiziksel aktivite düzeyleri arasında yaş, cinsiyet ve BKİ 
değişkenleri bakımından anlamlı bir farklılık yoktur. SONUÇ: Sonuç olarak araştırma grubunu oluşturan beden 
eğitimi öğretmenleri genel olarak "yüksek" düzeyde fiziksel aktivitede bulunmaktadırlar. Erkek öğretmenlerin 
değerleri genel ortalamayla benzerlik gösterirken, bayanların "orta" fiziksel aktivite düzeyleriyle sadece tüm 
dünyada sedanterler için tavsiye edilen fiziksel aktivite düzeyinde kaldıkları anlaşılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Fiziksel Aktivite, Beden Eğitimi, Beden Kütle İndeksi. 

PURPOSE: The aim of this study was to find out physical activity level of physical educators, w 
expected to be a role-model tor their students regarding physical activities and maket hem gain 
physical activity habits. METHOD: 49 physical education teachers (37 men and 12 women), working in ' 
city center, constituted the research group. To measure the physical activity level, Aerobics Center Longituart 
Study Physical Activity ûuestionnaire was delivered to the participants. Selt-reported height ana 
measures were used to determine the percentage of body tat by calculating body mass index (BMI). İn add/M 
to the basic statistical techniçues, crosstabulation, Mann VVhitney U and Kruskal VVallis were used for da» 
analysis. RESULTS: Results shovved that there was a significant difference between gender and BMI valu& 
However, no significant difference was found between age and BMI values. According to physical aca 
patterns of physical educators, the mostly preferred physical activities were vigorous activities such as can 
ground football, indoor football and basketball, the least preffered activity was cycling. No significant differen0 

were found between physical activity level and gender, age and BMI values. DISCUSSION: İn conclusıon, ̂  
physical educators in this research group were generally found as "high" level active. Although there * ^ W 
significant difference between age and physical activity level, men physical educators' physical activity 'e TJ 
"high", but women physical educators' physical activity level was found as "middle" level and this level jus' 
the current necessary physical activity recommandations for sedentary people around the wohd. 

Keywords: Physical Activity, Physical Education, Body Mass lndex. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

Examination of University Students' Exercise Behaviors 

Cevdet CENGİZ 'Mustafa Levent İNCE. Şeref ÇİÇEK 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara 

cevdetc @yahoo. com 

Bu çalışmanın amacı "Egzersiz Davranışının Değişim Basamaklarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi li
sans örgencilerinde cinsiyet, yaşadıkları yer (yerleşke içi-dışı) ve okudukları fakülteye göre incelemektir. Çalış
maya beş ayrı fakülteden 953 öğrenci (496 erkek ve 547 kadın) katılmıştır. Verilerin toplanması için Egzersiz 
Davranışının Değişim Basamakları anketi kullanılmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistik (frekans, aritmetik 
ortalama, medyan, yüzde) ile ki-kare testleri kullanılmıştır. Egzersiz Davranışının Değişim Basamakları anketi
nin sonuçlarına göre öğrencilerin, %15,2'sinin eğilim öncesi, %31,4'ünün eğilim, %25,3'ünün hazırlık, %7,5'inin 
hareket ve %20,6'sinin devamlılık basamaklarında olduğu görülmüştür. Erkek öğrencilerinin kadınlara göre 
daha yüksek basamaklarda oldukları saptanmıştır. Mimarlık fakültesinde okuyan öğrenciler, diğer fakültelere 
oranla daha düşük basamaklardadır (p<0.05). Yerleşke içinde ve dışında yaşayan öğrencilerin Egzersiz Davra
nışının Değişim Basamakları arasında fark bulunamamıştır (p>0.05). Egzersiz Davranışının Değişim basamak
larında bulundukları düzeye göre, öğrencilerin çoğunluğunun fiziksel aktiviteye katılım niyetinde olduklarını, 
ancak henüz başlamadıkları anlaşılmıştır. Kadın öğrenciler ve mimarlık fakültesinde okuyan öğrencilerin daha 
yüksek düşük fiziksel aktivite riski altında oldukları anlaşılmıştır. Bulgular doğrultusunda, öğrencilere bulunduk
ları egzersiz davranışı basamağına uygun eğitim verilirken özellikle düşük fiziksel aktivite riski altında olan 
öğrencilere odaklanılması önerilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Egzersiz Davranışının Değişim Basamakları, Üniversite Öğrencileri. 

The purpose of this study was to examine "exercise stages of change" levels of the Middle East 
Technical University undergraduate students with respect to gender, residence and faculty. Participants were 
953 students from 5 different faculties (4% male, and 547 female). Physical Activity Stages of Change 
Ouestionnaire was used in the study. Descriptive statistics (freçuency, mean, median, percentage), and 
Pearson chi-square were used for the data analysis. According to the results, students at pre-contemplation, 
contemplation, preparation, action and maintenance stages were 15.2%, 31.4%, 25.3%, 7.5%, and 20.6%, 
respectively. Male students were at upper stages as compared to the female students. Faculty of architecture 
students were at lovver stages as compared to the other faculty students (p<0.05). There were no significant 
differences on the stages of students who were living in and out of the campus (p>0.05). Stage distribution 
nndings indicated that most university students were at the lower stages with an intention to do exercise. 
'ema/e students and students of faculty of architecture were more at risk of low physical activity. Based on the 

»ndings, stage based physical activity interventions, especially for at risk students, were recommended. 

Keywords: Exercise Stages Of Change, University Students. 
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ORTA DERECELİ VE YÜKSEK RAKIMDA YAPILAN 7 GÜNLÜK KAMP SÜRECİNİN 
AMATÖR DAĞCILARDA OKSİDATİF STRES VE DİNAMİK AKCİĞER FONKSİYONU 

ÜZERİNE ETKİSİ 

The Effect of a Seven-Day Camp in Moderate Altitude on Oxidative Stress and Dynamic 
Lung Functions in Amateur Mountaineers 

W /. SEN, W Erkan ÇALIŞKAN (1> R GÜRSOY « H. TURAN, n) Ahmet ŞİRİNKAN, R) /. KAPLAN. 
(1>Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Erzurum 

<2>Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü, Erzurum 

cerkan@atauni.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, orta yükseklikteki bir rakımda (2200m) yapılan 7 günlük dağcılık eğitim kampına 

katılan amatör dağcıların serbest radikal düzeylerinde ve dinamik akciğer fonksiyoniarındakı değişiklikleri değer

lendirmekti. Çalışmaya yaşları 19- 58 arasında değişen 33 erkek ve yaşları 1 9 - 2 8 arasında değişen 18 bayan 

toplam 51 denek katıldı. Bu deneklerden tamamı spirometrik ölçüm testlerine katılırken 9'u bayan toplam 34 

denek serbest radikal analizleri için kan örneği vermeye gönüllü oldular. Pony spirometre (Cosmed, italya) ile 

zorlu vital kapasite (FVC), 1 saniyedeki ekspirasyon hacmi (FEVı), ekspirasyon tepe akımı (PEF), FEV1/FVC % 

ve FVC'nin farklı dilimlerinde oluşan ortalama zorlu ekspirasyon hava akımları [(Max25-75), Max-25, Max-50, 

Max-75)] ölçüldü. Serbest radikal analizleri için alınan kan örneklerinde Superoksid dismutaz (SOD), Nitrik oksit 

(NO) ve malondialdeh (MDA) analizleri yapıldı. Tüm ölçümler kampın 1.ve 7. günü gerçekleştirildi. Sonuçlar 

erkek ve bayanlarda ayrı ayrı ve birlikte değerlendirildi. İstatistiksel analiz için Paired- samples T testi kullanıldı. 

Erkeklerin ve bayanların solunum fonksiyon testleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde elde edilen değişikliklerin tümü 

istatistiksel bakımdan anlamsızdı. Erkeklerde FEVı/FVC'nin dışında tüm değişiklikler pozitif iken, bayanlarda 

FVC, FEVı dışında tüm değişiklikler negatif olarak belirlendi. Her iki gurup birlikte değerlendirildiğinde FEV'deki 

artış istatistiki bakımdan anlamlıydı (t = -2,63, P<0,05). Yapılan kan analizleri sonucunda hem erkekler ve 

bayanlar ayrı değerlendirildiğinde hem de birlikte değerlendirildiklerinde tüm parametrelerde pozitif bir artış 

gözlenirken, sadece malondialdeh'daki (MDA) artış tüm gurupta istatisiki olarak anlamlıydı, (erkeklerde: t = -

4,87, P<0,001 bayanlarda: t = -5,30, P<0,005 tüm gurupta: t = -6,21,P<0,001). Sonuç olarak herhangi bir se

beple düşük rakımdan orta dereceli yüksekliğe çıkan insanların serbest radikal üretimine bağlı zararlardan 

etkilenme riski artar. Ayrıca 2200 m rakımda bir haftalık süre sonunda solunum fonksiyon testlerinde görülen 

pozitif değişiklik aklimatizasyona bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. 

The aim of this study was to evaluate the changes in levels of free radicals and dynamic functions of tungs 
fort he amateur mountaineers who joined a seven day educational, mountaineering camp that was held at an average 
altitude. Thirty-three men between 19-58 and eighteen women between 19-25-8, a total of 51 subjects participated it 
the study. While ali of these subject participated in spirometric measurement tests, a total of 34 subjects. nine of vvnorn 
were vvomen, volunteered to give blood sampless tor free radical analyses. Forced vital capasity (FVC), the volumeoi 
expiration a second (FEV), peak expiration flow (PEF), FEV1/FVC% and average forced expiration flovvs at »* 
different stages of FVC [(Max-25-75), Max-25, Max- 50, Max-75)j were measured with Pony spirometer (Cosmed. 
Italy). İn the blood samples fort he free radical analyses, analyses of superoxid dismutaz (SOD), nitric oxid (N®* 
malondialdeh (MDA) were performed. AH the measurements vvere conducted on the first and seventh days of 
camp. The results vvere evaluated seperately and collaboratively. Fort he statical analysis, paired-samples T t e s t ^ r 

used. When the respiratory function tests of men and vvomen vvere evaluated separately ali the changes but Fv. 
FEV1 vvere determined as negative. When both groups vvere evaluated collaboratively the increase in FEV w 
statically meaningful (t=-2.63, P<0.005). As a result of performed blood analyses, when both men and vvorrc 
evaluated seperately and collaboratively vvhile an increase in ali paremeters was observed, only the increase 
malondialdeh (MDA) vvere statically meaningfull in the vvhole group (tor men: I--4.87, P<0.001, lor vvomen: t~5 
P<0005, fort he vvhole group: t=-6.21, P<0.001). As a result, fort he people who asced from a low atidude tc 
average one the risk of being affected by the damages related to free redical production increases. Besides, 
positive changes seen in the respiratory funtion tests, after a vveek's time at an altitude of 2200 m, might 
appeared as a result of acclimatization. 
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DAĞCILARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE BESLENME BİLGİLERİNİN VE 
ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ 

Analysis of Knowledge and Habits of Nutrition of Climbers in Respect of Various Aspects 

tVErkan ÇALIŞKAN, <1> Ahmet ŞİRİNKAN, (»I. ŞEN, (1>M KALDIRIMCI, & Recep KÜRKÇÜ. 

(1>Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 
<2> Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

cerkan@atauni.edu.tr 

. 
Araştırmada; dağcılık sporu yapan bayan ve erkek sporcuların beslenme bilgilerinin ve alışkanlıklarının 

belinenrnes; amaçlanmıştır. Çalışmaya, Türkiye Dağcılık Federasyonunun 22-28 Haziran 2007 tarihin de Niğde 
Aladağlar da düzenlediği 7 günlük yaz eğitim kamplarına farklı illerden 16 bayan, 64 erkek toplam 80 dağcı 
katılmıştır. Beslenme alışkanlıklarını belirlemek için daha önce dağcılar hakkında bilimsel çalışmalardan yarar
lanılarak bir anket formu oluşturuldu. Araştırmamızda tırmanıştan önce ve sonra beslenme programı uygulama
ları ile ilgili soruya erkek dağcıların %59,4 ü ve bayan dağcıların % 68,8 i bu konuda yeterli donanıma sahip 
olduklarını bildirmişlerdir. Genel beslenme bilgisi ile ilgili anket sorusuna ise; bayan dağcılar (%43,8) oranın da 
ve erkek dağcılar da (%54) oranında beslenme bilgilerini yeterli bulduklarını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak, 

araştırmaya katılan erkek ve bayan dağcıların besinleri tanıma, yükseltide gerekli sıvı tüketimi bilgisi 
ve sporcu beslenmesi hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bunun da, dağcıların farklı iklim-
lerdeki doğa koşullarından ve yükseltideki etkilerden korunmaları konusunda yarar sağladığını düşünmekteyiz. 

Anahtar Sözcükler: Beslenme, Dağcılar 

İn this study, it is aimed to determine knowledge and habits of nutrition of male and female climbers. 
Subjects consist of climbbers who have participated in summer traning camp held by Turkish Mountaineering 
Federation on the Mount Aladağlar in Niğde tor a week period betvveen 22nd and 28th of June 2007. Firstly a 
çuestionnaire form was arrenged by the help of academic and scientific VVorks in order to determine habits of 
nutrition. 59,4 per cent of male climbers and 69.8 per cent of female climbers reported that they had sufficient 
capabilities on nutrition programme before and after a climbing. Fifty four per cent of male climbers and 43,8 per 
cent of female climbers reported that their general knovvledges of nutrition vvere adequate. As a conseçuence. it 
hâs been found that, both male and female climbers had a higher level of knovvledge about nutrients, liquit 
consumption at high altitudes and general knovvledge of sports nutrition. We suggest that this higher level of 
knovvledge about nutrition helps climbers to avoid effects of natura! conditions in differerent climbers and 
altitudes. 

Keyvvords: Nutrition, Climbers 
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DİGİTAL FOTOMETRİ YÖNTEMİYLE KIRKPINAR GÜREŞÇİLERİNDE KULAĞIN 
ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ 

The Ear Anthropometry of the Kırkpınar VVrestlers Using Digital Photometry 

f»Ali YILMAZ, (»Levent ELEVLİ, '»Cüneyt BOZER, (»Enis ULUÇAM 
(»Selman ÇIKMAZ, <2>Deniz TAŞKIN, Oğuz TAŞKINALP 

(»Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Edime 
<2>Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Edime 

yilmaza@trakya.edu.tr 

Tarih içerisinde insan bedeni birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Yapılan ergonomik çalışmalar 
coğrafi, kültürel ve mesleki özelliklerin insan beden antropometrisin de farklılıklar oluşturduğunu göstermektedir. 
Bizde bu noktadan yola çıkarak Kırkpınar yağlı güreşlerine katılan sporcularının kulak morfolojisi ve 
antropometrisini belirlemeyi amaçladık. Kulak antropometrisi birçok hastalığın teşhisinde de kullanılmaktadır. Bu 
yüzden sedanter yasayanlarda bu konuda yapılan birçok çalışma mevcuttur. Fakat sporcularda kapsamlı bir 
çalışmaya rastlayamadık. Araştırmamıza 18-43 yaşlarında toplam 407 sporcu katildi. Denekler daha önce 
hazırladığımız platforma çıkartıldı. Sağ ve sol profilden olmak üzere ikişer fotoğrafları çekildi. Çekilen fotoğraflar 
bilgisayar ortamına aktarıldı. T. Ü. Bilgisayar Mühendisliğince hazırlanan program sayesinde, her bir deneğin 
sağ ve sol kulak yüksekliği ve genişliği ölçüldü. Değerler milimetre (mm) olarak kaydedildi. Çalışmamıza katılan 
güreşçiler mücadele ettikleri boylara göre gruplandırıldı. Minik (M), teşvik (T) tozkoparan (TK), deste küçük 
(DK), deste orta (DO), deste büyük (DB), küçük orta küçük (KOK), küçük orta büyük (KOB) ve büyük orta (BO) 
olmak üzere 9 gruba ayrıldı Bilgisayar ortamında yaptığımız ölçümler sonucunda; tüm deneklerimizin sağ ve sol 
kulak yüksekliği ile genişlikleri sırasıyla; 65,78±4,82; 47,01+ 6,73; 63,57± 6,37 ve 47,95± 7,93mm'dir. Oluştur
duğumuz alt gruplarda ise değerlerin yasla birlikte bir artış gösterdiğini saptadık. Her spor dalında olduğu gibi 
güreşte de kendi has teknikler bulunmaktadır. Bu spor dalının uygulanış yöntemleri sonucunda güreşçilerin 
çoğunda kulak kıkırdaklarının kırıldığını, morfolojisinin ve metrik ölçüm değerlerinin değiştiğini gözlemledik. 
Literatür taramalarımız sonucunda güreş sporu ile uğraşanların sedanter yasayanlara oranla kulak yüksekliğinin 
ve genişliğinin daha fazla olduğunu belirledik. Ayrıca spor yaşının da kulak antropometrisi üzerinde ciddi bir 
etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 

The human body has been studied by many researchers in the history. The ergonomic studies show 
that the geographical, cultural and occupational conditions cause differentiation of the anthropometric features 
of the human body. We aimed to determine the ear morphology and anthropometry of Kırkpınar vvrestlers based 
on this bearing. The ear anthropometry is also used in the diagnosis of many illnesses. There are many studies 
on this subject based on the average population but we could not find any thorough studies done on the 
sportsmen/sportswomen. 407 vvrestlers vvhose ages vary between 18 and 43 participated in our sıudy- The 
participants were reçuired to step up to the platform prepared tor this study. Two photographs for each of theff 
right and left head and neck profiles were taken and stored in computer medium. Each subject's right and len 
ear height and width were measured by the softvvare prepared by the Trakya University Computer Science 
Division. The values were recorded in millimeters (mm). The vvrestlers that participated in our study were 
grouped into the sizes in vvhich they compete. They were grouped into nine, bearing the native names mini* 
(M), teşvik (T), tozkoparan (TK), deste kucuk (DK), deste orta (DO), deste buyuk (DB), kucuk orta kucuk (KOK), 
kucuk orta buyuk (KOB) and buyuk orta (BO), respectively We found the mean value of our participants' ngf 
and left ear heights and widths as 65,78±4,82 mm; 47,01 ±6,73 mm ; 63,57±6,37 mm and 47,95+7,93 mM 
respectively. The values were incremental as a function of age in our groups. As a consequence of w 
techniques involved in vvrestling the cartilages of the extemal ear vvere torn or bended resulting in ch^^L] 
morphologic and metric values of the external ear. The vvrestlers have higher values of ear height and *w* 
values vvhen compared with the values obtained in the literature.Also the number of years of involvement "* 
wrestling does have an effect on the ear anthropometry. 
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ARTİSTİK ANATOMİ AÇISINDAN SPORCULARDA BEDEN PROPORSİYONLARI 

Body Proportions of Sportsmen İn Terms Of Artistic Anatomy 

'Ali YILMAZ. Recep MESUT 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi, Edime 

. yilmaza@trakya.edu. tr 

Beşbin yıllık tarihsel süreç içinde sürekli tartışılagelen konseptler ile günümüzde aktif spor yapan erkek
lerde vücut proporsiyonlarının ne kadar örtüştüğünü ortaya çıkartmak bu çalışmanın temel amacıdır. Çalışma
mızda tarihsel süreçleri yansıtan ve artistik anatominin gelişimine damgasını vuran 7 Kanon (K) üzerinde dura
rak, bunların en önemli göstergelerini ele almayı uygun bulduk: 

K I. Eski Mısır Kanonu: 

Kil. Yeni Mısır Kanonu: 

KIII. Grek Kanonu (Polykleitos): 

KIV. Roma Kanonu: 

K V. Leonardo Kanonu: 

K VI. Dürer Kanonu: 

K VII. Paul Richer Kanonu: 

Araştırmamızda 150 kişinin ölçümleri alındı. Artistik kriterler üzerinde durulacağı için çok kısa ve uzun 
boylu ile zayıf ve aşırı kilolu olan 44 deneğimiz çalışma dışında bırakıldı. Çalışmamıza katılan deneklerimizin 
ölçümleri Anabilim Dalımızda bulunan "Hareket Analiz labarotuvarfnda yapıldı. Harpenden anthropometre, 
kumpas ve pelvimetre kullanılarak şu ölçümler yapıldı. Basis-vertex; basis-trichion; basis-subnasale; basis-
gnathion: basıs-sternale; basis-mamillare; basis-umblicale; basis spinale; basis-collum femoris: basis-
symphysis; basis-plica gluteslis; basis-suprapatellaris; basis-infrapatellaris; bideltoid genişilik; bitrokhanterik 
genişlik; el uzunluğu; ayak uzunluğu; ön ayak uzunluğu: axilla-cubitale; cubitale-acromiale; acromion-olecranon; 
olecranon-acromelion;olecranon-dactylion; ayak genişliği; el genişliği; infrapatellare-collum femoris; collum 
femoris-sternale; midpatellare-umblicale ve umblicale-porion. Çalışmamızda sporcu grubunda boy yüksekliğini 
176,15 cm, sedanter yaşayanlarda ise bu değerin 173,93 cm olduğunu belirledik. Sedanter grubumuzun Eski ve 

Mısır kanonlarına sporculara oranla daha yakın olduğunu belirledik. Sedanter ve sporcu gruplarımızda 
Polykleitos orantılarının belirgin bir farklılık göstermediğini, ancak bazı kriterlerde sporcuların "Grek kanonu"na 
daha yakın olduklarını söyleyebiliriz. Richer'nin kabul ettiği orantıları incelediğimizde sporun bacak yüksekliğinin 
baş yüksekliğine oranı dışındaki bütün orantıları arttırdığını belirledik. Sporcu grubumuzda, Gövde yüksekliği ve 
kalça genişliğinin Baş Yüksekliğine oranlarını, Richer'nin değerlerine daha yakın olduğunu gözlemledik. Dü
zenli ve programlı olarak yapılan sporun boy yüksekliğini artırdığı kesinlik kazanırken, proporsiyonlar üzerindeki 
değişiklikler bariz değildi. Yine de spor ile uğraşanlarda gövdenin göbeküstü segmentinin, üst ekstremitede kol 
segmentinin ve alt ekstremitede uyluk segmentinin arttığını söyleyebiliriz. Genişliklerde ise omuz ve ayak geniş
l e r i artarken, kalça ve el genişlikleri orantısal olarak gerilemektedir. 

The main purpose of this study is to find out if the body proportions of today's men doing sports actively 
overiap With the concepts that had been discussed for 5000 years of history or not. İn our study, we emphasized 
te 7canons (K) vvhich reflects historical process andprovides development to artistic anatomy. 

K /. Ancient Canon of Egypt 

KII. New Canon of Egypt 

KIII. Canon of Greek (Polykleitos) 

KIV. Canon of Rome (Vitruvius) 

mailto:yilmaza@trakya.edu.tr
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K V. Canon of Leonardo 

K VI. Canon of Dürer 

K VII. Canon of Paul Richer 
150 volunteers took place in the study. As artistle criteria were the focus of this study 44 participants 

with a short or tali stature or those who are underweight or ovemeight were excluded from the study. The 
measurements were done in the "motion analysis Laboratory" in our department. These measurements were 
done using the harpenden anthropometer, caliper and pelvimeter : Basis-vertex; basis-trichion; basış-
subnasale; basis-gnathion; basis-stemale; basis-mamillare; basis-umblicale; basis spinale; basis-collum 
femoris; basis-symphysis; basis-plica gluteslis; basis-suprapatellaris; basis-infrapatellaris; bideltoid width; 
bitrokhanterik width; hand length; foot length; forefoot length; axilla-cubitale; cubitale-aeromiale; aeromion-
olecranon: olecranon-acromelion;olecranon-dactylion; ayak genişliği; el genişliği; infrapatellare-collum femoris; 
collum femoris-sternale; midpatellare-umblicale and umblicale-porion. We found the body height 176,15 

cm in sportsmen group and 173,93 in sedentary living group. We determined that the sedentary living group is 
closer to the new and old canons of Egypt according to sportsmen. Also, the Polykleitos proportions did not 
show significant difference between two groups but sportsmen are closer to the "Canon of Greek" in some 
criterions. By examining the Richefs proportions, we determined that doing sports inereases ali the proportions 
except the proportion of leg height to head height. İn sportsmen group. we observed that the proportions of 
body height and hip width to head height are near to Richer's values. İt is certain that. doing sports in a system 
and program inereases the body height but the changes on proportions are not obvious. But it can be seen that, 
supraumbilical segment of the body, arm segment of the upper extremity and thigh segment of the ıower 
extremity is higher in people doing sports. İn widths, while shoulder and foot inereases, hip and hand decreases 
proportionally. 
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FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ KISA ANKETLE DEĞERLENDİRİLEBİLİR 

Level of Physical Activity Can Be Assessed by Short Ouestionnaire 

Şahin AHMEDOV, Hakan ATAMTÜRK, 'Gönül ÖZKAN, Halil TOKMAK 
Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs 

shahmedov@neu. edu. tr 

Kişilerin fiziksel aktivite düzeylerin tespiti için genelde fiziksel uygunluk testi veya anket yöntemi kulla
nılır. Fakat anketlerde yer alan soru sayısının fazla olması, bu yöntemin tercihinde ve kullanımında bir sorun 
oluşturabilmektedir. Araştırmamızda; daha önce birçok çalışmada uygulanmış olan ve sadece üç sorudan 
oluşan Kanada Tabipler Birliği tarafından hazırlanmış, fiziksel aktiviteye katılım anketinin (CMAJ,2006.174(7) 
S:961-974) ingilizceden Türkçeye çevirerek Türk toplumunda güvenilir bir şekilde uygulanıp uygulanamayacağı 
sorgulanmıştır. Anket Lefkoşa'nın Yakın Doğu Üniversitesi'nde görevli 23 erkek, 19 bayan ve yaşları 31.90 
±11.82 olan 42 kişilik bir gruba uygulanmıştır. Soru şıklarına verilen yanıtlara göre düzenlenen puanlama siste
mine göre hesaplanan anket sonuçları: mükemmel (9-11_puan), pekiyL(6-8..puan), iyi (4-5_puan), zayıf (1-
3_puan) ve kötü (0_puan) olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu anketin İngilizce'den Türkçe'ye tercümesi 
sırasında etkilenebilecek olan güvenilirlik değerlendirilmiştir (Cronbah Alpha güvenilirlik katsayısı a = 0,82). On 
kişinin (%24) fiziksel aktiviteye katılımlarının mükemmel, 10 kişinin (%24) pekiyi, 4 kişinin (%10) iyi, 9 kişinin 
(%21) zayıf ve 9 kişinin (%21) kötü olduğu belirlenmişlerdir. Anket sonuçlarına dayanarak katılımcılar içinde 
%48'lik bir grubun fiziksel aktiviteye katılım durumlarının üst düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yüzde yüzde 42lik 
bir grup ise söz konusu katılımın kötü sevivede olduğunu ankete yansıtmışlardır. Böylece katılımcıların büyük 
bir çoğunluğu (%90) anket aracılığı ile gruplanmıştır. Bu da bizlerde anketin; kişinin fiziksel aktiviteye katılımını 
belirtebilecek bir envanter olarak kullanabileceğini düşüncesini oluşturmaktadır. Bu pilot çalışmamız ileride daha 
kapsamlı şekilde uygulayarak ve anketin geçerliliğini test ederek Kanada Tabipler Birliği tarafından hazırlan
mış, fiziksel aktiviteye katılım anketinin Türkçe uyarması Türk toplumunda uygulanabileceği savunulabilir. 

Anahtar Sözcükler: Fiziksel Aktivite, Anket. 

Level of physical activity is always measured by evaluation of health status of individuals. One of the 
ways of such assessment oecurs through questioning. İn many situations hovvever the large number of 
questions may decrease the respondent's interest and so diminish the accuracy of answers. The aim of the 
study was to assess the reliability ofTurkish version of short questionnaire for physical activity level 
assessment, developed by Canadian Medical Association and consisting of 3 questions. For this purpose the 
answers of 42 randomly seleeted employees of the Near East University in Nicosia (23 male and 19 females, 
aged between 31.90 ±11.82 years old) were asked to answer on 3 questions. related to self-assessment of their 
levels of physical activity. The answers were classified as excellent (9-11 scores), very good (6-8 scores). 
flöod (4-5 scores), fair (1-3 scores) and poor (0 scores). Reliability of the Turkish version of questionnaire, 
tested by Cronbah alpha was 0,82. The result showed that 10 persons (24%) reported excellent, another 10 
(24%) very good, 4 (10%) good and the rest of respondents informed about fair or poor level of physical activity. 
İn summary 90% of participants were certain in their level of activity in a way that it was either very good-to-
excellent (48%) or poor-to-fair (42%). The observation demonstrated that after wider application and test for 
validity the above mentioned short questionnaire may be reliably used for assessment of the level of physical 
fitness in turkish population. 

Keywords: Physical Activity, Ouestionnaire 
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ FUTBOL, BASKETBOL VE HENTBOL 
LİGLERİNDE SPORCU YARALANMALARIN İNCELENMESİ 

Analysis of Sports Injuries in Soccer, Basketball and Handball Leagues of the Turkish 
Republic of Northern Cyprus 

Şahin AHMEDOV, 'Gönül ÖZKAN, Levent TUĞBERK, Serkan BİRAN, 

Uğur GAZİ, Ayten GAZİ, Serpil KAY ALP 
Yakın Doğu Üniversitesi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kıbrıs 

shahmedov@neu. edu. tr 

Spor yaralanmaları, genel anlamıyla sportif aktiviteler sırasında meydana gelen her türlü hasarların ortak is
midir. Temas içeren sportif etkinliklerde yaralanmalara ait çalışmalarda futbol en sık gündeme gelen spor dalıdır. 
Yüksek seviyede hız, güç ve kuvvetle beraber yakın temas içeren bu sporun, yaralanma düzeyi 1 0 - 3 5 oyuncu-saat 
olarak saptanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC'de) futbol en popüler spor dallarından biri olmakla 
birlikte futbolun ve diğer yerel takım sporlarının yaralanma düzeyi ile ilgili araştırmaların limitli olduğu tespit edilmiştir. 
Bu nedenle çalışmamızın amacı, toplumumuz teafından büyük oranda ilgi gören futbol, basketbol ve hentbol gibi 
sporların yaralanma düzeylerinin incelenmesi olr,,ustur. Bu çalışmada 2006 yılında KKTC liglerinde oynayan futbol 
(erkek), basketbol (erkek ve kadın) ve hentbol (kadın) takımlarının yaralanma düzeyleri retrospektif olarak değerlendi
rilmiştir. Bu amada rasgele seçilen 3 futbol, 2 basketbol ve 2 hentbol takımından toplam 83 sporcunun anket vasıta
sıyla yaralanmalarının olup olmadığı incelenmiştir. Yaralanmalann kayda değer olması için sporcunun yaralanma 
sonrası en az 1 hafta antrenman veya maçtan uzak kalması gerekmekteydi. Anket ayrıca katılımcıların yaşı, spora 
başlama yaşı, sezon içinde antrenman/maç sayısı, yaralanma bölgesi, tanı ve tedavi yöntemleri gibi konuları da 
kapsamaktaydı. Yaralanma düzeylerin hesaplanmasında insidans kullanılmıştır. Yönteme göre yaralanmaya maruz 
kalma süreci hesaplandıktan sonra, 1000 saat zarfında yaralanma insidansı hesaplanmıştır. Yaralanmaya maruz 
kalma süreci (MKS) - sezon maç sayısı x maç süresi x takım oyuncu sayısı. Yarlanmanın oluşum sıklığı = (takımdaki 
sezon yaralanma sayısı / MKS) x1000. Böylece, farklı spor dallarında hesaplanan 1000 saatte oluşabilecek yaralanma 
düzeyi biri biriyle kıyaslanabilmektedir. Elde edilen bulgulara göre futboldaki yaralanmanın oluşum sıklığı 25, en sık 
sakatlanan bölge ayak bileği ve ardından diz; basketboldaki yaralanmanın oluşum sıklığı 17, en sık sakatlanan bölge 
ayak bileği ve diz; hentboldaki yaralanmanın oluşum sıklığı 18, en fazla sakatlanan bölge diz ve/veya ayak bileği 
olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak KKTC liglerinde görünen spor yaralanmanın oluşum sıklığı genelde ilgili dalda 
görünen yaralanmalarla orantılı olmakla beraber futboldaki yaralanmanın oluşum sıklığı diğer spor dallarına göre daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. Bununla beraber çalışmamızın retrospektif olmasının bir dezavantaj olduğunu kabul 
ederek bu tip çalışmaların prospektif olduğu halde daha objektif sonuçlar verebileceğine inanılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Sporcu Yaralanması, Oluşum Sıklığı. 

Sports injuries addresses issues of body damage occurring during sports activities. Football is one of the 
main research topics, related to contact sports injuries. The rate of injury in European soccer, the game with speed, 
strength and power demands. is 10 to 35 per 1000 hours of game. Along with high popularity of soccer m the Turkish 
Republic of Northern Cyprus (TRNC) there are lımited reports on level of injuries during soccer or other team sports 
there. The purpose of the work was to determine the level of injuries during soccer and other team sports in the 
TRNC leagues. To do this we retrospectively analyzed injury reports in 83 sportsmen from 3 soccer, 2 basketball and 
2 handball teams of the TRNC leagues. Criterion tor registration of injury was inability of athlete to sustain sports 
activity tor at least one week after acute injury. Besides, participants were asked to provide with information about age, 
years of sports experience, training freguency, region of injury and applied treatment. İnjury rate of sportsmen was 
evaluated by calculation of the injury incidence per 1000 hours of the game. Period of exposure to injury (PEI) = 
number of matches per season x duration of game in hours x number ol team players. İncidence of injunes - (numbcr 
of injuries per season I PEI) x 1000. So the number of injuries per 1000 hours of exposure was 25 tor soccer(mainly 
ankle followed by knee region), 17 tor basketball (mainly ankle then knee region) and 18 tor handball (mainly knee and 
then wrist/elbow regions). Obtained results tor soccer injuries were close to that of European and were higher than in 
basketball and handball in local Leagues. Prospective studies on this issue are necessary to validate obtained results. 

Keywords: Sports İnjuries, İncidence. 
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THE EFFECTS OF PRE-EXERCİSE CARBOHYDRATE-ELECTROLYTE INGESTİON ON 
MAXİMUM AEROBİC CAPACİTY İN ELİTE SOCCER PLAYERS 

'Morîeza JOURKESH 

IA University, Shabestar branch, IRAN 

Jourkesh2006 §yahoo. com 

PURPOSE: The purpose of this study was to examine the effects of a pre-exercise carbohydrate-
electrolyte drink on maximum aerobic capacity. METHODS: Tvventy male elite soccer players volunteered to 
participate in the study. Each player performed two randomized trials of a V02max treadmill test vvithin a week 
ol each other. Players in this randomized, placebo controlled, counter balanced, crossover design, ingested 
either a placebo (water) or carbohydrate-electrolyte drink (6% carbohydrates-sodium 24 mmolP, chloride 12 
mmol.l-\ potassium 3 mmol.l-1) 30 minutes before each exercise bout. V02max and time to exhaustion (Time) 
during graded exercise testing were evaluated. Using paired samples t-tests, significantly greater mean values 
were found in V02max and Time tor the pre-exercise carbohydrate-electrolyte drink trial compared to the 
placebo trial (p<.05). RESULTS: The main finding of the preseni study indicates that supplementation with a 
pre-exercise carbohydrate-electrolyte drink improved V02max and Time. CONCLUSION: This suggests that 
soccer players should consume carbohydrate-electrolyte fluid prior a game to enhance V02max in specific skill 
pedormance. 

Keyvvords: \l02max, Sports Drinks, Aerobic Power, Sports Nutrition 

file:///l02max


292 
IV. ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ 

G07012 

BOYUN VE ÜST SIRT BÖLGESİNDE AĞRILARI OLAN ÜNİVERSİTELİ KIZ 
ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE SPORTİF EGZERSİZLERİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

Investigation of the Effects of Sportive Exercises on Female University Students Having 
Neck and Upper Back Pains 

V)Cenaiz ARSLAN, «'Bilal ÇOBAN, <2>Neslihan UÇKUN 

(»Fırat Ümversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elaz,ğ marput Devlet Hastanesi, Fizik veT*jrt 

carslan23@gmail.com 

AMAÇ: Son yıllarda en sık karşılaşılan ve ortalama her üç kişiden birinde görülen boyun ve sırt ağrıları 
önemli sağlık problemlerinden biridir. Bu araştırmada boyun ve üst sırt bölgesinde ağrıları olan üniversiteli kız 
öğrencilerinin, ağrılı bölgelerine yönelik uygulanan sportif egzersizlerin bir etkisinin olup olmadığı araştırıldı. 
YÖNTEM: Araştırma için boyun ve üst sırt bölgesinde ağrıları olan, sigara ve alkol kullanmayan ortalama 
19.98+1.44 yaşlarında 40 üniversiteli kız öğrenci seçildi. Öğrencilerin günlük alışkanlıkları ve demografik özellik
leri 22 soruluk anket formu ile, ağrı hikâyeleri ise sayısal ağrı skalası (0-10) kullanılarak, hekim kontrolünde 
elde edildi. Deneklere, pectoralis majör kasının sternal ve clavicular parçalarına ve pectoralis minöre kısalık testi 
uygulandı. Kas kuvveti, sternocleidomastoideus, trapezius (üst, orta, alt parçaları), serratus anterior, 
rhomboideus majör ve minör kaslarının kuvvet dereceleri Lovett'in prensiplerine göre bakıldı. Deneklere 6 
haftalık, günde 3 kez ve 10 tekrarlı hareketlerden oluşan bir egzersiz (sopa. fleksiyon. ekstansiyon, izometrik, 
elevasyon, rotasyon vb) programı verildi. Egzersiz programından önce ve sonra boyun ve üst sırt ağrılarına , 
yönelik anket formu ve fiziksel ölçümler tekrarlandı. Ağrı şikâyetleri ön test ve son test ağrı skalasına göre 
değerlendirildi. İstatistik değerlendirmeler SPSS 15.0 istatistik paket programı ile yapıldı, anlamlılık düzeyi 0.05 
olarak alındı. BULGULAR: Ortalama Beden kitle İndeksi (BMI) 21.79±2.85 olan deneklerin, % 57'si Öğretmen- i 
lik, % 22.5'i Mühendislik ve % 20.0'si ise Sağlık Bilimleri bölümü öğrencisi idi. Deneklerde en fazla (% 35.0) 
"zonklayıcı", en az (% 2.5) "yanıcı" ağrı şikayeti olduğu saptandı. Öğretmenlik öğrencilerinde "bıçak saplama 
(% 63.6)", mühendislik öğrencilerinde "kunt (% 62.5)", sağlık bölümü öğrencilerinde ise "zonklayıcı (% 42.9)" 
tarz ağrı şikayetleri en fazla olduğu gözlendi. 6 haftalık egzersiz programı ağrı şikâyetlerini, ağrı skalası ön ve 
son test sonuçlarına göre, %74.12 oranında azalttığı saptandı (p<0.05). SONUÇ: Üniversite kız öğrencilerinin 
boyun ve üst sırt bölgesindeki ağrı şikâyetlerini azaltıcı veya giderici olarak egzersiz programı uygulamasının j 
olumlu etkisinin olduğu saptandı. Kas ve eklem ağrılarında bir program dâhilinde yapılacak egzersizlerin faydalı 
olacağı kanısına varıldı. 

Anahtar Sözcükler: Ağrı, Egzersiz, Boyun Ağrısı, Sırt Ağrısı, Öğrenci. 

OBJECTIVE; Neck and back pains is one of the important health problems that have been most 
encountered recently and seen on every three people on average. İn this study it was searched that there is an 
effect of sportive exercises applied to aching points of female university students having neck and upper back 
pains or not. METHOD: For the study, 40 female university students at the age of 19.98+1.44 on average 
who have neck and upper back pains and who do not use alcohol and cigarette were chosen. A 22-question-
survey related to these students' demographic pain stories was applied with face to face meeting. Curtness test 
was applied to the subjects, pectolahs majör muscle's stema and clavicular parts and pectolaris minör. The 
strength levels of muscle strength, sternocleidomastoideus, trapezius (upper, middle and lower parts), serratus 
anterior, rhomboideus, majör and minör muscles were examined according to Lovett's principles. A 6-weet-
exercise program that was done three times a day and consisted of 10 repetitive movements (stick, flexion, 
extension, isomethc, elevation, rotation, ete.) was given to the subjects. Survey and physical measurements , 
raiatari tn n«Hf flnrf uooer back oains were repeated after and before the exercise program. Pain compla"1^ j 
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tere evaluated according to pre-test and post-test scale. Staösöc evaluations were done witiı SPSS 15.0 
staöstic packet program, and significance level was taken as O 05. RESULTS: 57% of the subjects wîto on 
sverage 21.79±2.85 Body Mass \ndex wereTeaching students, 22.5%ofthem were engjneering and 20.0% of 
ğıem were Health Sciences students. İt was observed that the subjects have at most (35.0%) throbbing type 
and at least (2.5%) inflammation pain comptaints. İt was seen that teactmg students have mostiy stab pains 
(63.6%), engjneering students have inskSous pain (62.5%) and health soences students have throbbing type 
pains (42.9%). According to pre-test and post-test pain scale it was stated that the 6-week-exeröse program 
decreased the pakı comptaints on the level of 74.12% (p< 0.05). CONCLUSICN: İt was observed whether or 
not an exercise program that was applied to decrease or rerrxjve the neck and upper back pains of the female 
university students have a positive effecL İt was convinced that the exerdses to be done in the frame of a 
program fa muscle and joint pains woukj be usefut. 

Keywords: Pakı, Sport. Ezercise, Neck Pakı Back Pakı, Student 
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KREATİN YÜKLEMESİNİN BEDEN KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ 

The Effects of Creatine Supplementation on Body Composition 

'Neşe TOKTAŞ, K Alparslan ERMAN, Selma CİVAR, Özgür ÖZDEMİR 
Nihat AYÇEMAN, Berna RAMANLI 

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 
^ nesetoktas @akdeniz. edu.tr 

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, kısa süreli kreatin (Cr) yüklemesinin (5 gün), beden kompozisyonu üze
rine olan etkisini incelemektir. YÖNTEM: Çalışmaya 16 erkek, Akdeniz Üniversitesi (AÜ)Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma için AÜ İlaç Araştırmaları Etik Kurulu'nun onayı alın
mıştır, ilk olarak bireylere 5 gün süresince 4x5 g seklinde günde 20 g plasebo (süt tozu) verilmiştir. Yükleme 
öncesi ve sonrası TANITA TBF-300 ile beden kompozisyonu ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra ayni süre ve 
dozda kreatin verilmiş ve tekrar yükleme öncesi ve sonrası beden kompozisyonu ölçümü yapılmıştır. Veriler 
eşleştirilmiş t-testi (dependent t-test) ile SPSS 10.0 programıyla değerlendirilmiştir. BULGULAR: Yaş ortalaması 
21.31 ±1.99 yıl olan bireylerin boy ortalamaları 172,45±4.36 cm'dir. Plasebo-Cr yüklemeleri sırasında herhangi 
bir sağlık problemi ile karşılaşılmamıştır. Cr grubunun Beden Ağırlığı (68.15 ± 8.66/69.19 ± 8.54) (P0.05). 
TARTIŞMA: Yapılan çalışmada, Cr kullanımının beden ağırlığını arttırdığı belirlenmiştir. Cr yüklemesi ile beden 
ağırlığının artmasının su tutulumundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Toplam beden suyu, Cr yüklemesi 
öncesinde ve sonrasında yapılan ölçümlere göre; ön ölçüm ve son ölçüm arasında 0.44 kg artmıştır. Plasebo 
grubunda ise anlamlı bir değişim olmadığı belirlenmiştir. Bazı araştırmalara göre, artan hücresel hidrasyon ya 
da artan PCr, protein sentezini uyarabilir ya da protein yıkımını azaltabilir ve yağsız beden kütlesi artar. Bu 
çalışmanın sonucunda da kas kütlesi, Cr yüklemesi ile artmıştır. Ağırlık art isi literatür ile paraleldir. Ancak yağ 
kütlesindeki artış literatürle çelişmektedir. Cr yüklemesinin tek yan etkisi beden ağırlığındaki artış olmuştur. 
Özellikle ağırlığın önemli olduğu spor dallarında (siklet sporları: güreş, box gibi) Cr yüklemesi yapılmamalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Kreatin, Beden Kompozisyonu 

AIM: The aim of this study is to analyses the influence of creatine supplementation on body 
composition. METHOD: 16 healthy men who attend Akdeniz University the School of Physical Education and 
Sport have participated as voluntary in the study. Approval for the study's procedures was granted by Ethic 
Committee of The University of Akdeniz. To those in the test group were first gjven powdered milk as placebo 
(4x5g/day-5days). After and before supplementation body composition measures of subjects were evaluated 
with TANITA TBF-300. Egually, after powdered milk supplementation, subjects were gjven creatine (4x5g/day-
5days). And body composition was measured. SPSS 10.0 analysis of independent t-test procedure was used. 
RESULTS: 16 people the age of 21.31+1.99 on the average, and at the height of 172,45±4.36 cm on the 
average have participated in the study. Any health problems had not been during placebo and creatine 
supplementation. Signifıcant differences were determined between pre test and final test in body weight (68.R 
± 8.66/69.19 ± 8.54) (P0.05). CONCLUSION: İn this study, body weight increased with Cr supplementation. 
Water retention could given rise to this situation. According to measure that was maked pre Cr supplementation 
and after Cr supplementation, total body water increased 0.44 kg between pre calculaüon and after calculaüon. 
Signifıcant differences were not determined in placebo group. According to some studies, increased cen 
hydration or PCr can stimulate protein synthesis or can decrease protein destruction and fat free mass increase. 
İn this study, fat free mass increased with Cr supplementation. İncreased body weight is parallel with literatüre-
But increased fat mass conflict with literatüre. Single side effect of Cr supplementation is increased body wel9n 

Cr supplementation could not make in weight sports such as wrestling, boxing. 
Keywords: Creatine, Body Composition. 
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SPORCU SAĞLIĞI VE PERFORMANSI AÇISINDAN GROWTH HORMONU-UYKU VE 
EGZERSİZ ŞİDDETİ İLİŞKİSİ: A REVİEW 

The Relation between Growth Hormone-Sleep and Exercise Intensity in Terms of 
Athlete's Health and Performance: A Review 

ıvCemKURT, <*>Ozan ATALAĞ 
MEge Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İzmir 

<2>Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD., İzmir 
cemkurt35Qmail.com 

AMAÇ: İnsan organizmasında çeşitli yaşamsal oJaylann düzenleme metabolizmasında yer alan Growth 
Hormonu; pulsatil ve sirkadiyen ritm özelliği gösteren bir hormondur. Özellikle aksam geç saatlerde yapılan 
yüksek şiddetli antrenman ve maç gibi fiziksel aktivitelerin sporcularda uyku kalitesini ve dolayısıyla Growth 
Hormonunun sekresyonunu ne yönde etkilediğinin araştmlması bu çalışmanın temel amacıdır. YÖNTEM: Ege 
Üniversitesi Kütüphanesi aracılığıyla ulaşılan; EBSCOHOST, Medline, Proauest Medical and Health Package, 
Science Direct, SpnngerLINK-Kluvver Online, Synergy, Taylor&Français Online Joumals veri tabanlarından 
1981-2007 yılları arasında yayınlanmış 40 çalışmaya ulaşılmıştır. Literatür taraması esnasında Anahtar Sözcük
ler olarak "growth hormone and athlete's health" , "growth hormone and physical performance", "sleep and 
grovrth hormone"," exercise and sleep " kelimeleri kullanılmıştır. BULGULAR: Uyku gündelik yaşamın bir par
çası olmakla birlikte Merkezi Sinir Sistemi'nin fonksiyonlan için restorative bir süreç olarak kabul edilir. Bu süreç 
birçok hormon tarafından kontrol edilmekle birlikte insan yaşamında temel fonksiyonların düzenlenmesinde 
önemli rol oynayan bazı hormonlar uyku esnasında salınır. Bu hormonlardan en önemlisi Growth Hormonudur 
(GH). GH'in sekresyonu; uyku periyodunun ilk NREM dönemi boyunca gerçekleşir. Bu dönem yavaş dalga 
uykusu olarak da adlandırılır (SWS). GH'in noktumal sekresyonu sadece yavaş dalga uykusunun(NREM) 
yokluğunda azalır. GH sekresyonunu azaltan diğer faktörler ise gece yatmadan önce yapılan yüksek şiddetli 
feiksel aktivite, uyku yoksunluğu (Sleep Deprivation), fiziksel aktivite ve uyku öncesinde yağlı yiyeceklerin 
tüketilmesi ve tıkayıcı uyku apne sendromu (OSAS) gibi hastalıklardır. GH sekresyonunu olumsuz yönde etkile
yen bir diğer faktörde de vücut yağ kitlesinin fazlalığıdır. İç organlardaki yağlanma, GH sekresyonu için güçlü bir 
negatif etkiye sahiptir. BMI deki her bir 1.5 kg/m2 artış, 24 saatlik GH sekresyonun da yaklaşık % 50 oranında 
azalmaya neden olabilir. Egzersiz ve uyku ilişkisi henüz tam olarak açıklanamamıştır. Shapiro ve ark. yoğun 
egzersize bağlı yorgunluğun egzersiz sonrası gecenin ilk yarısında daha fazla evre 3 ve evre 4 uykusuna neden 
olduğunu bildirmiştir. Bu tespit, egzersize bağlı metabolik stresin yavaş dalga uykusu ve total uyku süresinde 
art'Ş seklinde yorumlanmaktadır. Bu tespite karşın Buguet ve ark. yüksek şiddetteki egzersizlerin ise kişinin 
yetennce antrene olmaması durumunda Hypothalamo-Pituitary Adrenocortical Axis'in (HPA) çok güçlü uyarıl
ması sonucunda oluşan "Somatik Stres Reaksiyonu" nedeniyle; total uyku süresinde ve yavaş dalga uykusunda 
azalmaya neden olacağı vurgulanmaktadır. SONUÇ: Ilımlı düzeydeki uzun süreli egzersizlenn, uyku kalitesini 
Eleştirdiği deneysel çalışmalarla gösterilmiştir; ancak aksam geç saatlerde yapılan yüksek şiddetli antrenman 
^ maçlar sporcuların uyku kalitesinin ve dolayısıyla Growth Hormonu sekresyonunun bozulmasına neden 
inaktadır. Bu veriler ışığında, özellikle çocuk ve genç sporculann sağlığı ve performans gelişimi açısından 
**^nman şiddeti ve antrenman saatlerinin uyku kalitesi ve Growth Hormonu sekresyonunu bozmayacak 
Şekilde planlanması gerekmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Growth Hormonu, Uyku, Egzersiz Şiddeti 

PURPOSE: Growth hormone; is a kind of hormone which has roles in regulating vital mechanisms m 
l**nan body and it is secreted in a pulsatile way. The main purpose of this study is to find out how the high 
**ensity late night exercise and match conditions effect the circadian rhythm of the GH secretion and 
Cor*seguenf/y, sleeping quality in athletes. METHOD: 40 studies was examined from the databases reached 
^ougn Ege University Library (EBSCOHOST, Medline, Proçuest Medical and Health Package, Science Direct, 

1| fyringer LİNK- Kluwer Online, Synergy, Taylori Francis Online Joumals) published betvveen the years 1981-

http://edu.tr
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TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILAN ELİT TAEKVVONDO SPORCULARININ 
GEÇİRDİKLERİ YARALANMA HİKAYELERİNİN ZAMANLAMA VE ANTRENMAN 

KAPSAMI BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

The Investigate of The Mechanics and Occurance Timing of The Sports Injuries of Elite 
Tae Kvvon Do Players Involved in The Turkey Championship 2007 

IVÖzoûrÖZDEMİR, mihat AYÇEMAN, P'Vedat ARTUN, ®Vedat ÇEJİNKAYA, P'Özgûr NALBANT 
o Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 

& Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,f3)Akdeniz Üniversitesi 
oozdemir@akdeniz. edu. tr 

Spor yaralanmalarının %65-75'i önemsizdir ve sorun yaratmaz. Ancak geri kalan kısmı ise kısa ya da 
uzun süreli bir tedaviyi gerektirir ve spora ara vermeyi zorunlu kılabilir. Bu is gücü kaybı çoğu kez telafisi zor bir 
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın amacı elit Taekwondo sporcularının geçmişteki yaralanma 
hikayelerinin oluşum zamanlaması ve mekaniğinin antrenman bilimi ışığı altında incelemek ve hatalan ortaya 
koymaktır. Araştırma, 2007 yılında Türkiye Şampiyonasına katılan 18-31 (yıl) yaş aralığında, 91 erkek 69 bayan 
sporcu ile sinirlidir. Araştırmada tarama modeli veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Sonuçlar mevcut 
yayınlan destekler yönde ortaya çıkarmıştır ki, antrenman, müsabaka dönemi, saati, yoğunluğu yaralanma 
riskini artırabilir. Bu nedenle antrenman planlaması ve müsabaka düzenleme zamanlaması konusunda daha 
dikkatli olunması gerekmektedir. 

% 65-75 of sports injuhes release minör results causing no problems, The rest, however, 
necessitates short or long term treatment and might result in temporary exdusion from the activity, in which 
case the loss of work force is a general nuisance. The purpose of the study is to investigate the mechanics 
and accurance timing of the sports injuhes of elite tae kwon do players över the past and to expose the 
mistakes. The study limited by 91 male and 69 female sports practitioners behveen the age of 18-31(year) 
ınvolved in the Turkey Championship 2007. The data was collected through a questionnaire. The Results 
reveal that training, competition period, hours, intensity may increase the risk of injury, which are in accordance 
with the literatüre, and thus the planning of training and the timing of competition organization needs meticulous 
çare. 
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SPORCU BAYANLARDA MENSTRÜEL SİKLUSUN FARKLI DÖNEMLERİNDEKİ 
BEDEN KOMPOZİSYONU DEĞİŞİMLERİ 

Evaluation of the Changes in Body Composition throughout the Different Phases of 
Menstrual Cycle in Female Athletes 

v>Nihat AYCEMAN. <2>Selma CİVAR, <1>ÖzgûrÖZDEMİR,J3>Sebahat KARA 
W Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Antalya, <2> Akdeniz Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya, <3>MİIIİ Eğitim Bakanlığı 
nayceman @akdeniz. edu. tr 

Bu araştırmanın amacı, düzenli antrenman yapan bayan sporcuların menstrüel siklus dönemleri süre
since beden kompozisyonu değişimlerini incelemektir. Araştırmaya, Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu'na devam eden yaş ortalaması 22,07 boy ortalaması 168,20 (cm), ağırlığı 57,29 (kg) olan 15 
bayan sporcu katılmıştır. Ölçümler, Biyoelektrik impedans yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Menstrual 
siklusun başlangıç dönemindeki (regl, 1-2 gün) ölçüm değerleri ile siklusun orta noktasındaki ölçüm değerlerinin 
karşılaştırılmasında; beden ağırlığı, toplam beden suyu (TBS), bazal metabolizma seviyesi (BMS), yağ yüzdesi 
(%YAG), yağ kütlesi (YK), yağsız beden kütlesi (YBK), beden kütle indeksi (BKI), değerleri arasındaki farkın 
anlamlı olmadığı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, mestrual dönemde bayanlarda meydana gelen sıvı-
etektrolit dengesindeki değişimin anlamlı derecede farklı olmadığı sonucuna varılmıştır. Görünen ya da hissedi
len değişimin çoğunlukla hormona! olduğu ve vücuttaki sıvı elektrolit dengesini farklı kılacak bir değişimin olma
dığı düşünülmektedir. 

The aim of this study, investigated on the changes in Body composition female athletes in throughout 
the different phases of the menstrual cycle. VVe followed 15 young women with an average age of 22.07 years, 
average height of 168,20 (cm), average weight of 57,29 (kg). VVe took bioelectrical impedance measurements 
during two menstrual cydes. VVe didn't found significant difi'erence behveen two measurements in body 
»eight, total body water (TBW), Basal Metabdism Rate(BMR), Body Fat Percentage (%Fat), Fat Mass (FM), 
Free fat mass (FFM), Body Mass lndex (BMI), (p<0.05). As the results; there were no significant differences in 
fluid etectrolyte of the body in the menstrual cycle. 
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MENSTRUAL DÖNEMDEKİ MASAJIN GALVANİK DERİ DİRENCİ, 
ELEKTROMİYOGRAFİ VE KALP ATIM SAYISI ÜZERİNE ETKİSİ 

The Affect of Massage on Galvanic Skin Resistance, Etectromiyography and Heart Rate 
in Menstruation Period 

•®NhatAYCEMAN. Esra UÇAR, n>Abdunahman AKTOP, toÖzgfrÖZDBMR «ÖzgürNALBANT, 
OVedat ÇETİNKAYA, ®\lkay ORHAN 

^Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya & Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Araş
tırma ve Uygulama Merkezi, Antalya ®MM Eğitim Bakanlığı 

nayceman@akdeniz.edu.tr 

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, menstruai dönemde bulunan bayanlar üzerinde masajın deri direnci, 
dettrorrayografi ve kalp atam sayısı üzerine etkisini belirlemek ve değerlendirmektir. YÖNTEM: On sekiz kadın 
bu çalışmaya g ö n * olarak kaülmıstır. Ölçümler Biyolojik Geribildirim cihazı 3e yapılmıştır. Bayanlar 
menstruasyon döneminin ik gününde ölçüimûştör. Araştırmaya katılan bireylere ölçümlerin amacı, ölçüm esna
sında uymafan ve dfckat etmeleri gereken prensipler anlatılmış, masaj ortamı ve ölçüm cihazı tanıtılmıştır. 
Verilerin kaydı üri periyottan oluşmaktadır. İlk periyot, masajsız iki dakikalık gevşeme, ikinci periyot ise on daki
kalık ayak masajı periyodundan oluşmaktadır. İki dakikalık drtenme pozisyonunda rJnlenrk kalp atım sayısı 
(KAS), garvan* deri direnci (GDD) ve elekîjomiyografi (EMG) değerleri kaydedMkten sonra, on dakika boyun
ca her iki ayağa masaj yapılırken, veriler her bir dakika aralığında kaydedilmiştir. Veriler, SPSS istatistik paket 
programında çözümlenmiştir. Tanımlayıcı istatistik yapılmış, öncesi ve sonrası verileri arasındaki karşılaştırma
da non-paramterik test yöntemlerinden VWcoxon istatistik yöntemi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak 
belirlenmiştir. BULGULAR Araştırmaya katılan 18 bayanın yaş: 22±1,37(yıl), boy: 170±0,05 (cm), ağırlık 
59,61±10,84 (kg) olarak kaydedârnrştjr. Masaj uygulaması öncesine göre, masaj sonrası KAS ve EMG sonuçlan 
arasında anlamlı düşüş bulunurken (p<0.01)f GDD'de gözlenen düşüşün anlamlı olmadığı bulunmuştur 
(p>0.05). SONUÇ: Sonuç olarak, menstruai dönemde olan bayanlar üzerinde 10 dakikalık ayak masajının 
gevşeme üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler Menstruasyon. Masaj, Biofeed Back, EMG. KAS 

OBJECnVETbeOBJECTnfeo(thisstijdywastoda affects of massage on galvanic skin 
resistance (GSR), efectromyography (EMG) and heart rate (HR) in menstruation period of women. MEDHOD: 
Bghteen women vokjnteered to this study. Biofeed back set used m this study. Women vtere measured in the 
tirsi day of menstruation period. Procedures for the study were explained and intormed to partiöpant Before the 
arperiment at subjects were tamSarised vrith the massage emironment and experimental procedures. Data 
recorded on two period. First period was mffnut massage with two rrmute rdaxation, second period was wrth 
foot massage for ten minutes. After the recordkıg of GSR, rested heart rate and EMG in two minutes of resting 
posHion, the results recorded m each rrmute whHe massagmg to the both feet akmg ten mmutes. Data were 
anafyzed m SPSS 10.0 kır Wfndows. Descriptive statistic appfied, and comparison m between pre and post 
results were determined by V\Rcoxon test Stgntticance was set at P<0.05. RESULTS: Fındings of eighteen 
mornen age: 22± 1,37 year, hekjht 170±0,05 cm; weight 59,61±10,84 kg. A statisticaly significant decrease in 
rested heart rate and EMG results after massage appUcation compared to pre-massage session (p < 0.05), but 
there were no significant rSfferences in GSR (p>0.05). CONCLUSION: İn CONCLUSION, we can say that ,10 
minutes massage appUcation on feet snomthe possitive affects on retaxation m menstmation period of women. 

Keywords: Menstruation, Massage, Biofeed Back, EMG, HR 
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SPORA KATILIMA YÖNELİK ENGELLER: BURDUR İLİNDE YAPILAN BİR PİLOT 
ÇALIŞMA 

Perceived Barriers in Sedentary Adults: A Pilot Study from Burdur 

•Emrah AT AY. Hakan YAMAN 
Akdeniz Üniversitesi, Antalya 

emrahatay@akdeniz. edu. tr 

AMAÇ: Sedanter bireylerin spora katılımına yönelik algıladıkları engellerin araştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Çalışmamıza 52 ± 4,7 yaşlan arasında 22 erkek ve 20 kadın katılmıştır. Bu kişilerin 17 tanesi emekli, 
7 tanesi ev hanimi ve 18 tanesi çalışmaktadır. Bireylerin bedensel etkinlik düzeyleri iki sorudan oluşan Marshall 
Bedensel Etkinlik Anketi ile değerlendirilmiştir. Marshall Bedensel Etkinlik Anketinin Türkçe çevirisinin dil geçer-
İği yüksek bulunmuştur. Çalışmaya bu ölçek doğrultusunda sedanter bireyler alınmışlardır. Algılanan bariyerlere 
iişkin ankette bulunan kapalı uçlu soruda 10 farklı seçenek bulunmaktadır. Seçeneklerin altısı (vaktim yok, 
utanıyorum, terlemekten nefret ediyorum, spor yapacak alan bulamıyorum, nasıl yapacağımı bilmiyorum, yeterli 
spor malzemem yok) literatürdeki bulgulara dayanmaktadır ve diğer dört seçeneğin üçü ön araştırmamız sonu
cunda sorguladığımız insanlar neden spor yapmaz sorusuna verilen literatür taramasında yer almayan seçenek
lerden oluşmaktadır (dini bakımdan, sporun yaranna inanmıyorum, spor yaparak tüm enerjimi harcarım ve kolay 
hasta olurum), geriye kalan bir seçenek ise diğer seçeneğidir. Veriler tanımlayıcı istatistik ile analiz edilmiştir. 
Bulgular Çalışmaya katılanlann %47.6 si (n=20) vakit eksikliği, % 6.3' ü (n=3) terlemekten hoşlanmamaları, 
%6.3'ü (n=3), spor yapacak alan bulamamaları, % 6.3' ü (n=3) nasıl yapacaklannı bilmemeleri, % 2.3' ü (n=1) 
spor yapacak malzemeleri olmamaları, %14.2*si (n=6) tembellik, % 6.3' ü (n=3) sağlık nedenlerinden dolayı spor 
yapmadıklannı beyan etmişlerdir. Spor yapacak vakti bulamayan bireylerin %85'i (n=17) halen bir iste çalışmak
tadır. Tembellik nedeni ile spor yapmadıklannı beyan eden kişilerin %100'ü emeklidir. SONUÇ: Pilot çalışmaya 
katılan bireylerin çoğunluğu (%80, n=34) vakit eksikliği ve tembelliklerini spor yapamama konusunda gerekçe 
göstermektedir. Spor için zaman ayıramayan hedef kitleye spor dışında gündelik bedensel etkinlik düzeylerini 
artına etkinlikler konusunda bilgilendirmenin (asansör kullanmayın, isinize yürüyerek ya da bisiklet ile gidin, 
bahçenizi temizleyin vb) ve yönlendirmenin hareket eksikliği belirli ölçüde gidereceğini ve böylece sedanter 
yaşantının neden olduğu birçok sağlık sorununu engelleyebileceğini düşünmekteyiz. 

AIM: To define perceived in sedantery adults on barriers to actively participate in sportive activities. 
Method: Twenty two men and 20 women (52 ±4,7 years) were invoived. Seventy were retired, seven 
housewifes and remaining 18 peopie were empioyed. The physical activity /eve/ of pariicipants were evaluated 
by the two çuestion "Marshall Physical Activity Ouestionnaire". The linguistic validity of the Turkish version 
tound highly significant. Sedantery pariicipants were recruited according to this sciae. The perception on 
bamers was determined a question (dosed-end) with ten different possible answers on reasons for non-
Pârtcipation in sportive activities. Six of answers were determined according to literatüre fındings (I have not 
er>oug/) time, I am shy, I hate to sv/eat, No sport facilities in the area, I do not know how to do, I have no sports 
^fVipment). Three answers were found according to our former research results and the last answer option was 
'other. RESULTS: The pariicipants stated that they did not have enough time [47,6% (n=20)], no suitable area 
fcr sportive activities were available [6,3% (n=3)], they did not know how to do sports (6,3% (n=3)l no sports 
eguipment were availabe [2,3% (n=1)], they were lazy to do any sports [14,2%, n=6)], they do not participate in 
sports because of health reasons [6,3%, n=3)], and they were to busy with work to get invoived in any sportive 
activity [85% (n= 17)]. Retired pariicipants did not participate in any activities because of laziness [100% (n=7)]. 
CONCLUSION : According to our preliminary fındings, we believe that sedantery adults who do not participate 
j" sports activities should be advised to enhance their physical activities (to avoid elvators, to ride bicycle, work 
*> the garden ete). This recommendations might enhance physical actvity adn avoid many life style-related 
l^lth problems. 

mailto:nayceman@akdeniz.edu.tr
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ELİT ERKEK BASKETBOLCULARDA SPOR YARALANMA BÖLGELERİ 

Sport İnjury Regions of Elite Male Basketball Players 

VzaürNALBANT, ̂ VedatÇETİNKAYA, H'ÖzgürÖZDEMİR, Cem ÖZYURT 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya 

ozgum ©akdeniz. edu. tr 

AMAÇ: Bu Çalışma; Türkiye Basketbol Erkekler 1. Liginde oynayan sporcuların spor yaralanmalarının 
tespiti" amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Araştırmanın çalışma evrenini Türkiye Basketbol 1. Ligi Sporcuları, 
örneklemini ise bu ligde oynayan beş birinci lig takımı sporcularında oluşan toplam 54 sporcu oluşturmuştur. 
Veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen verilerin yüzde ve frekans dağılımları çıkarılmıştır. 
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 10.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. BULGULAR VE SONUÇ: 
Araştırmaya katılan 56 erkek sporcunun yaşları 1 7 - 3 8 yaş arasında değişmekte olup yaşları ortalamaları 
24,85 ± 4,8 ve antrenman yaşları ortalamaları 6,01 t 4,7'dir. Anket sonuçlarına göre basketbolcuların en çok 
ayak bileği(%29,6), kasık(%16,7), diz(%9,3), bel(%7,4) ve el parmak(%5,6) yaralanmaları ile karşılaştıkları 
saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Basketbol, Spor Sakatlığı, Anket 

OBJECTIVE: The aim of this study is to determine sport injuries of Turkish Basketball players in the 
Premier League. METHOD: The sample of the study is formed with 54 athletes. A questionnaire included 
demographic information and participation reasons of sport injury have been filled by the athlete. As a statıstıcal 
method percentage and freguency distribution were performed tor finding. SPSS 10.0 statıstıcal package 
program has been used tor the data analysis. FİNDİNG AND RESULT: The mean age of the basketball players 
were 24,85 ± 4,8 and the mean sport age of the basketball players were 6,01 ± 4,7. The results show that, the 
most common sport injuries are ankle(%29,6), groin(%16,7), knee(%9,3), waist(%7,4) and hand finger(%5,6) 
have been observed among the basketball players. 

Keyvrords: Basketball, Sport İnjury, Ouestionnaire. 
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SAĞLIKLI YAŞLANMA ENVANTERİ' NİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİK VE 

GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

The Reliability and Validity of the Turkish version of the Ageing Well 

^Recep Ali ÖZDEMİR. ®Rüya EVİN 
<1>Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 

l2>Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara. 75. yıl Dinleme ve Bakımevi Müdürlüğü, Ankara 
recepali@metu. edu. tr 

Bu çalışmanın amacı, Stathi ve Fox (2002) tarafından geliştirilen, 'Sağlıklı Yaşlanma Profili -SYP-
(Ageing Well Profile)'nin Türk yaşlılar için (60 yaş üstü) geçerliğini ve güvenirliğini belirlemektir. Sağlıklı Yaşlan
ma Profili; yaşlılar için fiziksel aktivite ile ilişkili öznel sağlığın (subjective vvell-being) çok boyutlu yapısını (zihin
sel, fiziksel, sosyal, gelişimsel) yansıtmayı amaçlayan 27 maddeden oluşan bir ankettir. Anket; Ankara'nın çeşitli 
huzurevlerinden 86 bayan (Myaş= 71.15, SD=6.63) ve 85 erkek (Myaş= 73.05, SD=7.45) gönüllüye uygulan
mıştır. SYP nin test tekrar test güvenirliğinin tespit etmek için SYP rastgele seçilen 15 bayan ve 15 erkek katı
lımcıya bir hafta ara ile uygulanmıştır. Barlet test of sphericity sonuçlarına (p< .05) ve kaiser-meyer-olkin değe
rine (.87) göre Faktör analizi gerçekleştirmek için gerekli varsayımlar karşılanmıştır. Anketin faktör yapısını 
belirlemek için Maksimum Olasılık, her bir maddenin sabit faktör yükünü tespit etmek için Oblique Rotasyon 
yöntemleri kullanılmıştır. Orijinal anket 4 faktörlü yapıdan meydana gelse de, faktör analizi sonuçları toplam 
varyansın % 65.02 sini açıklayan 6 faktörlü bir yapı açığa çıkarmıştır. Düşük faktör yüklerinden dolayı (<.40) 2 
madde (madde12, 23) anketten çıkarılmıştır. Cronbach alfa ile hesaplanan iç tutarlık değerleri incelendiğinde 
sonuçlar, anketten çıkarılan, 4. faktör için çok düşük iç tutarlık değeri göstermektedir(0.23). Diğer alt boyutların 
iç tutarlık değerleri 0.76 (bağımsızlık) ile 0.87 (sosyal sağlık) arasında değişmektedir. Test tekrar test güvenirliği 
için korelasyon katsayıları 'bağımsızlık' için 0.69, 'kişisel gelişim' için 0.86, fiziksel sağlık' için 0.92, 'duygusal 
sağlık1 için 0.75 ve 'sosyal sağlık' için 0.89 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, 'Sağlıklı Yaşlanma Profili'nin 5 
faktörlü yapısıyla Türk yaşlılarda öznel sağlığı ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir. 
Anketten çıkartılan faktörün maddeleri ileriki çalışmalarla yeniden gözden geçirilmelidir. 

The purpose of the present study was to determine the reliability and validity of the "Ageing Well Profile 
(AWP)", originally developped by Stathi and Fox (2002), for Turkish older adults (> 60 years). AWPisa 27 item 
şelf report inventory for older adults with the aim of reflecting multiple aspects (mental, Physical, social, 
developmental) of subjective well being related to physical activity participation. AWP was administered to 86 
female (Mage= 71.15, SD= 6.63 years) and 85 male (Mage= 73.05, SD= 7.45 years) volunteer older adults from 
several senior houses in Ankara. AVVP was also administered to randomly selected 15 males and 15 females 
from a total of 171 with one week interval for examining the test-retest reliability. According to Barlett test of 
sphericity results (p<05) and Kaiser-Meyer-Olkin value (.87), assumptions were satisfied for conducting 
ütploratory Factor analysis. Maximum Likelihood factor method was performed to extract possible factors and 
în ob//gue rotation was followed to identify stable factor loadings for each item. Although the original scale 
consists of 4 factors, results of Exploratory Factor analysis revelaed 6 factor structure with 65.02 % of explained 
variance. Because of the low factor loadings (<.40) 2 items (item 12 ans 23) were excluded from inventory. 
"tema/ consistency of the subscales were identified through Cronbach alpha coefficients and results indicate 
very low consistency level (0.23) for factor 4 (emotional well being- negative affectivity-) which was also 
tocluded. Other correlation coefficients were satisfaying and ranged between 0.76 (independence) and 0.87 
tsoc/a/ well-being). Test-retest correlation coefficients were 0.69, 0.86, 0.92, 0.75, and 0.89 for independence, 
tersonal development, physical well-being, emotional well being a nd social well being subscales respectively. 
^onseçuently it may be concluded that, 'Ageing Well Profile' is a reliable and valid instrument in order to 
^easure subjective well-being of Turkish older adults with 5 factor structure. İtems of the excluded factor should 
°e revised with further studies. 



IV ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ K0NQRF^ 

E07046 

SPORDA ŞİDDET VE SALDIRGANLIĞIN BOYUTLARI 

V'Fioen YAMAN LE_ŞINQEI] 

<1>Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs 
_ _ _ _ _ _ _ _ fyaman@neu. edu. tr 

Spor müsabakalarında bilindiği gibi şiddet, saldırganlık ve holiganizm büyük yer kaplamaktadır. Günü
müzde bu konuda toplumumuz çeşitli olaylarla karsı karsıya kalmıştır. Bu araştırmanın amacı insanların göster
diği bu tepkileri neden ve nasıl gösterdiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmaya Malatya spor 
taraftarlar derneğinin 60 fanatik üyesi denek olarak alinmiş ve 16 sorun bulunan anketimize kendilerine uygun 
gelen cevaplar vererek anket değerlendirmeye alınmıştır. Sonuç olarak; şiddet eğilimlerinin azaltılması amacıy
la, öncelikle fiziksel saldırganlığa ve çeşitli tepkilere yol açabilecek küfürlü tezahüratın önüne geçilmesi gerek
mektedir. Bu amaçla, maçlara gelen bayan izleyicilerin ve çocukların da (yani ailece) maça gelebilecek ortamın 
oluşturulması şayisinin arttırılması ve tevsik edilmesinin faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca statlarda olay 
çıkaranlara yönelik kanundaki boşlukların giderilmesi cezaların ağırlaştırılması caydırıcılık yönünden önemlidir. 
Stadlarin geneline güvenlik kameraları yerleştirilip, bu kişilerin tespit edilmesi sağlanabilir. Ayrıca statlarda 
insanların streslerini azaltıcı bir takim çalışmalar yapılıp (animasyon gösterisi, bazı şova yönelik sportif gösteri
ler, sporcular ve yöneticiler maçtan önce sahaya el ele tutup çıkarak seyircileri selamlayabilir, amigolar rakip 
taraftarların tribünlerine çiçek dağıtabilir, elektronik panoda bir takim duyuru, anons ve gösteriler yapılabilir, 
maçtan birkaç saat önce statlarda maçı beklerken taraftarlara konser verilebilir vb.) taraftarların rahatlaması 
sağlanabilir. 

Anahtar Sözcükler: Saldırganlık, Şiddet, Holiganizm, Fanatizm, Taraftar 

As we know, sport Competition contain violence aggressiveness and holiganism recentiy our society 
face to race various situation about this subject the aim of this research people's reaction how and what about 
this subject. With this aim we take 60 members which is the supporter of malatyaspor for research and we have 
16 question in ourpoll and they ansver the question cuhich is suitable fort hem and ourpool take an evaiuatıon 
As a result, the aim of decrease violence tendecy, firstly we prevent sweoring announce and physical 
aqqresivenes vvhichis different effect on peeple with this him I think we prepare on area for coming child and 
women to the sport competition so maybe the violence will be broke. By the way it's important to we prepzte 
rules for people which is give disturbance to the oudience which is wacth the sport competition. Me can put 
security comere and we can find people which is made this disturbance behavour. However, me can take some 
activity and the watchers can be relax during the watch competition. 

Keywords: Aggressiveness, Violence, Holiganizm, Fanaticism, Supporter 
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MİLLİ EĞİTİM BÜNYESİNDEKİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN 

İŞLEVSEL DURUMU 

Functional Status of Physical Education Lessons' in Public Schools 

Abdullah SOLMAZ, 'Zekiye BAŞARAN. Yeşim OKUMUŞ 
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli 

zekiyebasaran ©hotmail. com 

Bu çalışmanın amacı; "Milli Eğitim bünyesindeki okullarda Beden Eğitimi derslerinin işlevsel durumu 
| ili örneği)'" nu araştırmaktır. Bu araştırmada, programlarda yer alan davranış ve amaçların dersin 
içimine etkisi de incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Kocaeli ilindeki Özel okul ve Devlet okullarındaki. 

(Fen. Anadolu, Meslek ve imam Hatip) ilköğretim ve Liselerde Beden Eğitimi öğretmenliği yapan, tesadüfi 
yöntemle seçilmiş 63 kişi oluşturmuştur. Veriler, (araştırmacılar tarafından geliştirilen 21 tanesi kapalı 4 tanesi 

; j) 25 sorudan oluşmuş likert tipi anket yöntemi ile elde edilmiştir. Anketin geçerliliği; konuya uygunluğu, 
soruların konuyla iliksisi, kapsamı ve soruların açık ve anlaşılır olması yönünden geçerlilik çalışması yapılmıştır. 
Anketler, Beden Eğitimi öğretmenlerinin il çapındaki toplantıları sonunda dağıtılmış olup, toplam 93 Beden 
Eğitimi öğretmenine verilmiş ve geri dönüşüm 80 adet olmuştur. Bunlardan 17 tanesi, tamamının cevaplanma
ması nedeniyle değerlendirilmeye alınmamıştır. Anket formlarındaki cevaplar tablolaştırılıp, tablolardaki veriler, 
frekans (f) ve yüzde dağılımları (%) olarak gösterilmiştir. Sonuçta; Beden eğitimi derslerinin uygulanabilirliği; 
haftalık ders saatleri, alan ve malzeme açısından yetersiz bulunmuştur. İlkokuldan itibaren beden eğitimi dersle
rinin beden eğitimi öğretmeni tarafından verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Programlarda yer alan davranış ve 
amaçların yeterince yerine getirilmediği, bu programların belirli aralıklarla yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği, 
bütün öğrencilerin uygulama içine alınamadığı, beden eğitimi derslerinin öğretmen ve öğrenciler açısından 
istenen düzeyde verimli geçmediği, buna rağmen öğretmenlerin kendilerini dersleri için yeterli gördükleri ve ayni 

Ja hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Beden Eğitimi Öğretmeni, Beden Eğitimi Dersi 

The aim of this study is "to make research of under Public Education (Exampling of city Kocaeli)". İn 
'•ey, the influence of the teaching method of the conducts and the aims in the schedule has also 

otamined. The frame of this survey has been formed by fifty people, who were selected randomly by the 
s in the primary and high schools in Kocaeli, ûuestionnaires were delivered at the end of the provincial 

Mings of total 93 physical training teachers, and the 80 of them retumed to us. Because of 17 of the 
Ktionnaires were not answered completely, thus there were not evaluated. The data have been collected 

r°ugh çuestionnaire and scheduled as "n" and "%". As a CONCLUSION: applicability of Physical Training 
^ses; has been found insufficient from the aspect of weekly course hours, place and equipment. İt is 

yhasized that the Physical Training courses should be taught by Physical Training Teachers since the 
*""ary schools. İt is stated that conducts and aims in the schedules are supposed to be looked över again in 
^ain times, ignoring some students to applications, though Physical Training Courses are insufficient both for 

and students, teachers accept themselves sufficient for their courses and at the same time they need 
^ation into service. 

Keywords: Physical Training Teacher, Physical Training Courses 
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Egzersiz Fizyolojisi 
Exercise Phsiology 

H07001 

MEKİK KOŞU TESTİNİN HEMOREOLOJİK PARAMETRELER ÖZERİNE ETKİSİ 

Influence of Shuttle Run Tests on Hemorheological Parameters 

'Ayşegül YAPICI. Uğur DÜNDAR, Melek BOR KÜÇÜKATAY 
Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu. Denizli 

yapida@pau.edu.tr 

Egzersize bağlı hemoreolojik değişiklikler çok karşılaşılan bir bulgudur. Buna karşılık bu değişikliklerin 
mekanizması hakkında ileri sürülen görüşler yetersizdir. Bu çalışmada, akut bir egzersiz olan mekik koşu testi
nin öncesinde ve egzersiz sonrasında yapılan ölçümlerle, deneklerde hemoreolojik parametreler üzerindeki 
değişikliklerin mekanizmalan araştınlmıştır. Araştırmaya Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Tek
nolojisi Yüksekokulunda okuyan, profesyonel futbol oynayan, sigara içmeyen, 9 erkek sporcu gönüllü olarak 
katılmıştır. Deneklere egzersiz protokolü olarak "mekik koşu testi" uygulanmıştır. Egzersiz öncesi, egzersiz 
sonrası ve egzersiz bitiminden 24 saat sonra alınan kan örneklerinde eritrosit deformabilitesi, eritrosit 
agregasyonu ve tam kan sayımı ölçümleri yapılmıştır. Deneklerin koştukları mekik sayısına göre aerobik güç 
değeri, V02max tahmin tablosundan belirlenmiştir. Deneklerin 0.53, 0.95, 1.69, 3.00, 5.33 Pa kayma kuvvetle
rinde ölçülen eritrosit deformabilitesi, kontrol değeri olarak kabul edilen egzersiz öncesi ölçüm sonuçlan ile 
karşılaştırıldığında uygulanan akut egzersizden sonra arttığı bulunmuştur (p<0.05). Egzersiz sonrası artan 
agregasyon indeksine karşılık eritrositlerin kümelenmesi için geçen sürede düşüş gözlenmiştir (p<0.05). Tam 
kan sayımı ölçümlerinde ise hematokrit değeri, kan hemoglobin konsantrasyonu ve eritrosit sayısında, egzersi
zin sonunda önemli bir artış görülmüştür (p<0.05). Egzersizden 24 saat sonra bu değerler, dinlenik değerlerine 
göre düşük çıkmıştır (p<0.05). Deneklerin lökosit değerlerinde {WBC, NE, NE %, LY, LY %, MO, EO, EO %. 
BA) ise egzersiz sonunda çıkan değerler, kontrol grubu olarak alınan egzersiz öncesi değerlerinden yüksek 
çıkmıştır (p<0.05). Trombosit değerlerinde ise egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası ile egzersiz sonrası ve 
egzersizden 24 saat sonra arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Deneklerin toplam 
kan hacmi ve hemoglobin seviyelerindeki bu artış oksijen taşıma sisteminde önemli rol oynar, çünkü her ikisi de 
VO2 max (Aerobik güç) ile yakından ilişkilidir. Sonuç olarak yapılan egzersizin şiddeti arttıkça, egzersizle mey
dana gden hemoreolojik değişikliklerin büyüklüğü de artmaktadır. 

Anahtar Sözcükler Mekik Koşu Testi, Eritrosit Deformabilitesi, Eritrosit Agregasyonu, Hemogram, Ae
robik Güç 

Variations in hemorheological exerdse values are commonly examined in sports research. Howevcr, 
the exact mechanisms causing these variations are not condusive. İn this study, hemorheological values were 
measured prior to acule exerdse (shuttle run); immediately after exerdse; and hventy four hours after eterdse 
to eHuddate the possible mechanisms affecting changes in hemorheological parameters. Nine, non-smokıng 
pmfessional soccer piayers vdunteered to pariicipate in the study at the Sport Sdence and Technology 
Department of Pamukkale University in Denizli, Turkey. These voiunteers completed designed shuttle njn 
exerdse protocots. Analyses of erythrocyte deformability, erythrocyte aggregation and complete blood count 
measurements were taken before exerdse, after exerdse and 24 hours after the completion of the exerdse 
protccd. AccorĞng to the number of shuttle runs completed by voiunteers, the value of aerobic power was 
defined from maximum VO2 estimate tables. When erythrocyte deformability values from voiunteers of 0.53, 
0.95, 1.69, 3.00, 5.33 Pa measuring on shear stress were compared with pre-exerdse control measurem&* 
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values, it was found that measurement results increased after applied acute exerdse (p<0.05). After exerdse. 
when compared against aggregation index, the time past for erythrocyte banking up decreased (p<0.05). After 
exerdse, whde blood enumerating measurements, value of hematocrit, blood hemoglobin concentration and 
number of erythrocyte increased significantfy (p<0.05). Twenty four hours after exerdse, these values 
decreased in comparison to values taken before exerdse (p<0.05). Leukocyte control values were taken before 
exerdse (WBC, NE, NE%,LY,LY %, MO, EO, EO %, BA) anditwas found that after exerdse these leukocyte 
values were significantly higher (p<0.05). Statistically signiticant differences were found (p<0.05) looking at 
thrombon values before exerase and after exerdse: and 24 hours after exerdse . Total blood volume of 
vdunteers and increased hemoglobin levels perform a very essential role in the oxygen transport. Both blood 
volume and hemoglobin levels are conneded dosely with VO2 max (aerobic power). Results indicate that 
increases in exerdse intensity iead toJmporved hemorheological measures. 

Keywords: Shuttle Run Test, Deformability of Erythrocyt, Aggregation of Erythrocyt, Complete Blood 
Count, Aerobic Power 
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ERKEK ÇOCUK ARTİSTİK CİMNASTİKÇİLERDE AKUT AEROBİK YÜKLENMENİN 
KARACİĞER ENZİMLERİNE ETKİSİ 

Effect of Acute Aerobic Exercise on Liver Enzymes in Artistic Gymnast Boys 

®Erdinç SERİN, «'Hakkı COKNAZ. <1>Önder ŞEMŞEK 
M Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bolu 

® Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bolu 
coknaz_h@ibu.edu.tr 

Araştırmanın amacı, erkek çocuk artistik cimnatikçilerde akut aerobik yüklenmenin karaciğer enzimle
rinden Alanin Aminotransferaz (ALT), Aspartat Aminotransferaz(AST) ve Gama-glutamyl Transpeptkjaz (GGT) 
üzerine etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Araştırmaya yaşlan 11.45+1.09 yıl. boylan 1.39±0.08 m, kilolan 
32.26±4.92 kg, spor yaşlan 5.40±1.26 yıl olan 20 erkek artistik cimnastikçi katılmışlardır. Gmnasrjkçiler atletizm 
pistinde orta şiddette yoruluncaya kadar koşmuşlardır. Sporculardan koşu öncesi, koşu sonrası ve koşudan 2 
saat sonra karaciğer enzimlerini belirlemek için kan örnekleri alınmıştır. Sporculardan alınan kan örnekleri Abant 
İzzet Baysal Üniveritesi Tıp Fakültesi Biyokimya laboratuarında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulann istatistik
sel analizleri için Repeated Measures of Anova Testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiş
tir. Sporcuların koşu öncesi, koşu sonrası ve koşudan 2 saat sonra ALT, AST ve GGT enzimlerinde istatistiksel 
bir farka rastlanmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, erkek çocuk cimnasrjkçilerde akut aerobik yüklenmenin kara
ciğer enzimleri üzerine bir etkisi saptanmamıştır. 

Anahtar Sözcükler Artistik Cimnastik, Karaciğer Enzimleri, Akut Aerobik Egzersiz 

The purpose of the study was to determine the acute effect of acute aerobic exerdse on liver enzymes 
inluding alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase and gamma-glutamyi transpeptidase 
(GGT). 20 artistic gymnast boys with an age 11.45±1.09 years, heigtıt 1.39+0.08 meters, weight 32.26±4.92kg 
and year of training 5.40±1.26 years participated in the study. Subjects ran until mey exhausted. Blood 
samples for liver enzymes analysis were cdlected before, just after and 2 hours after the running session. Blood 
samples from the subjects were analyzed at the Biochemistry Laboratory of Medicine Faculty in Abant İzzet 
Baysal University. For the statistical analysis of data, Repeated Measures of Anova was used and significance 
/eve/ of P value was expected as 0.05. İt was determined that there was no significance differences on ALT, 
AST and GGT before, just after and 2 hours after the aerobic exerdse session (p>0.05). İn CONCLUSION, 
acute aerobic exercise session had no effect on liver enzymes of artistic gymnast boys. 

Keyvvords: Gymnast, Liver Enzymes, Acute Aerobic Exercise 
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H07006 

ELİT BAYAN ARTİSTİK CİMNASTİKÇİLERİN YARIŞMA ÖNCESİ VE YARIŞMA 
SONRASI LAKTİK ASİT SEVİYELERİNİN, BAŞLANGIÇ VE TOPLAM PUANLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

The Relationship betvveen Lactic Acid Level and Performance of Elite Madels Artistic 
Gymnasts 

"MHakkı ÇOKNAZ, ®UfukALPKAYA 
MAbant izzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bolu 

l2>Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul 
coknaz__h@ibu.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, performans ve laktik asit düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmaya 
Türkiye'den 7 elit bayan artistik cimnastikçi katılmıştır. Deneklerin yaş ortalamaları, boy uzunlukları, kiloları ve 
spor yapma yılları sırasıyla 15.00±1.41yıl, 1.52±0.08cm, 46.18± 10.31 kg, 8.57±2.30 yıl olarak belirlenmiştir. 
Cimnastikçilerin yarışma öncesi sistolik kan basınçları(SKB), diyastolik kan basınçlan(DKB) mmHg; kalp atım 
sayıları(KAS) atım/dakika (atım/dk) cinsinden ölçülmüştür. Bu ölçümler, Citizen CH202B marka tansiyon aleti 
kullanılarak, cimnastikçiler cimnastik salonunda 10 dakika dinlendikten sonra yerde oturur pozisyonda alınmış
tır. Cimnastikçilerin yarışma sonrası SKB'ları, DKB'ları ve KAS'ları aynı yöntemle ölçülmüştür. Deneklerin 
yarışma öncesi laktik asit değerleri soyunma odasında, yarışma sonrası LA değerleri ise sporcu 6. aletini bitir
dikten sonra 3-4 dk. içerisinde cimnastik salonunda 1500 YSI Sport Lactate Analyzer Lactate ölçerle sporcuların 
kulak memelerinden alınan kanla belirlenmiştir. Cimnastikçilerin yarışma öncesi başlangıç puanları, yarışma 
sonrası toplam puanları Cimnastik Federasyonu'nun yarışma sonuçları dikkate alınarak kaydedilmiştir. Araştır
mada 9.0 SPSS for Windows paket programıyla Wilcoxon ve Pearson Korelasyon istatistik analizleri kullanılmış
tır. Elde edilen sonuçlarda, elit bayan cimnastikçilerin yarışma öncesi - sonrası diyastolik kan basınçlarında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştı r(p>0.05). Cimnastikçilerin sistolik kan basınçlarında, kalp 
atım sayılarında, laktik asit değerlerinde ve puanlarında yarışma öncesi - sonrası istatistiksel olarak anlamlı bir 
farka rastlanmıştır(p<0.05). Laktik asit ve puan farklarında ise anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05) Bu so
nuçlara dayanarak, artistik cimnastikte laktik asit birikiminin performansa etki etmediği, sporcu puanlarındaki 
düşüş nedeninin de, yapılan hareketlerin teknik yönden zor olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Laktik Asit, Artistik Cimnastik 

The purpose of this study was to determine the relationship between lactic acid level and performance. 
Participants were seven (N=7) elite medals artistic gymnasts in Turkey. The means age .height, vveight and 
sport experience of subjects were respectively 15.00+1.41 years, 1.52±0.08m, 46.18±10.31 kg, 8.57±2.30 
years. Before the competition, systolic and diastolic blood pressures of gymnast were measured as mmHg and 
heart rates as rate/minute. After the gymnasts had a rest for 10 minutes, these measurements were taken in a 
sitting position by using Citizen CH202B. Systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP) and 
heart rates of gymnasts were measured by the same method after competition. Before competition lactic acid 
level of participants were determined in the dressing room, after competition lactic acid level were determined 
into 3-4 minutes after the gymnast finished his last event by a lactate measurer (1500 YSI Sport Lactate 
Analyzer) and by taking blood from ear lobe. The starting scores and the total scores of gymnasts were 
recorded by using the competition results of Gymnastic Federation. Wılcoxon test and the Pearson correlation 
tesf was used to determine the relationship. The results of the study showed that; there was no significant 
differences between diastolic blood pressure of gymnasts in pre and post tests (p>0.05). There was significant 
relationship in pre and post tests between systolic blood pressure, heart rates, lactic acid level and 
performance score of gymnasts (p<0.05). There was no significant correlation betvveen pre and post lactic acid 
values. Also it was determined that there was no significant correlation betvveen the gap of pre and post 
performance scores (p>0.05). İn CONCLUSION, it can be said that accumulation of lactic acid does not effect 
fhe performance of athletes, vvhere as the reason of decrease in performance scores is caused by the complex 
and difficult technical elements 

Keyvvords: Lactic Acid, Gymnastics 

mailto:coknaz_h@ibu.edu.tr
mailto:coknaz__h@ibu.edu.tr


IV. ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ 

H07007 

ELİT ERKEK ARTİSTİK CİMNASTİKÇİLERİN YARIŞMA ÖNCESİ VE YARIŞMA 
SONRASI LAKTİK ASİT SEVİYELERİNİN, BAŞLANGIÇ VE TOPLAM PUANLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

The Relationship between Lactic Acid Level and Performance of Elite Male Artistic 
Gymnasts 

•(»Hakkı ÇOKNAZ.wUfukALPKAYA 

utAbant izzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bolu (2>Marmara Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, istanbul 

coknaz_h@ibu.edu. tr 

Bu çalışmanın amacı, performans ve laktik asit düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmaya 

Türkiye'den 9 elit erkek artistik cimnastikçi katılmıştır. Deneklerin yaş ortalamaları, boy uzunlukları, kiloları ve 

spor yapma yılları sırasıyla 20.89±2.89yıl, 171.11±5.90cm, 67.12±5.07 kg, 13.67+1.73 yıl olarak belirlenmiştir. 

Cimnastikçilerin yarışma öncesi sistolik kan basınçları(SKB), diyastolik kan basınçları(DKB) mmHg; kalp atım 

sayıları(KAS) atım/dakika (atım/dk) cinsinden ölçülmüştür. Bu ölçümler, Citizen CH202B marka tansiyon aleti 

kullanılarak, cimnastikçiler cimnastik salonunda 10 dakika dinlendikten sonra yerde oturur pozisyonda alınmış

tır. Cimnastikçilerin yarışma sonrası SKB'ları, DKB'ları ve KAS'ları aynı yöntemle ölçülmüştür. Deneklerin 

yarışma öncesi laktik asit değerleri soyunma odasında, yarışma sonrası LA değerleri ise sporcu 6. aletini bitir

dikten sonra 3-4 dk. içerisinde cimnastik salonunda 1500 YSI Sport Lactate Analyzer Lactate ölçerle sporcuların 

kulak memelennden alınan kanla belirlenmiştir. Cimnastikçilerin yarışma öncesi başlangıç puanları ile yarışma 

sonrası toplam puanları Cimnastik Federasyonu'nun yarışma sonuçları dikkate alınarak kaydedilmiştir. Araştır

mada 9.0 SPSS for Windows paket programıyla Wilcoxon ve Pearson Korelasyon istatistik analizleri kullanılmış

tır. Elde edilen sonuçlarda, elit erkek cimnastikçilerin yarışma öncesi - sonrası sistolik ve diyastolik kan basınç

larında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır(p>0.05). Cimnastikçilerin kalp atım sayılarında, laktik 

asit değerlerinde ve puanlarında yarışma öncesi - sonrası istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmış-

tır(p<0.05). Laktik asit ve puan farklarında ise anlamlı bir ilişki bulunmamıştır(p>0.05). Bu sonuçlara dayanarak, 

artistik cimnastikte laktik asit birikiminin performansa etki etmediği, sporcu puanlarındaki düşüş nedeninin de, 

yapılan hareketlerin teknik yönden zor olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Laktik Asit, Artistik Cimnastik 

The purpose of this study was to determine the relationship between lactic acid level and performance. 

Participants were nine (N=9) elite male artistic gymnasts in Turkey. The means age ,height, weight and sport 

experienceof subjects wererespectively20.89±2.89years, 171.11±5.90, 67.12±5.07kg 13.67±l.73years. Before 

the competition, systolic and diastolic blood pressures of gymnast were measured as mmHg and heart rates as 

rate/minute. After the gymnasts had a rest for 10 minutes, these measurements were taken in a sitting position by 

using Citizen CH202B. Systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP) and heart rates of gymnasts 

were measured by the same method after competition. Before competition lactic acid level of participants were 

determined in the dressing room, after competition lactic acid level were determined into 3-4 minutes after the 

gymnast finished his last event by a lactate measurer (1500 YSI Sport Lactate Analyzer) and by taking blood from 

ear lobe. The starting scores and the total scores of gymnasts were recorded by using the competition results of 

Gymnastic Federation. Wilcoxon test and the Pearson correlation test was used to determine the relationship. The 

results of the study showed that; there were no significant differences between systolic and diastolic blood pressure 

of gymnasts in pre and post tests (p>0.05). There was signifıcant relationship in pre and post tests between heart 

rates, lactic acid level and performance score of gymnasts (p<0.05). There was no significant correlation between 

pre and post lactic acid values. Also it was determined that there was no significant correlation between the gap ot 

pre and post performance scores (p>0.05). İn CONCLUSION, it can be said that accumulation of lactic acid does 

not effect the performance of athletes, where as the reason of decrease in performance scores is caused by the 

complex and diffıcult technical elements 

Keywords: Lactic Acid, Gymnastics 
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SİGARA İÇEN SPORCULARDA SOLUNUM FONKSİYONLARI VE ARTERİYAL KAN 
BASINCI DÜZEYLERİ ÜZERİNE ANTRENMANIN ETKİSİ 

The Effects of Training on Respiratory Functions and the Level of Arterlal Blood 
Pressure in Smoker Sportsmen 

(2>Ebru BEYTUT ^'Nevzat DEMİRCİ, ^Nadide N. KAMİLOĞLU 

v'Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Beden Eğitimi Bölümü),Kars 
^'Kafkas Üniversitesi Veteriner Fak. Fizyoloji Ana Bitim Dalı, Kars 

[ nevzatdemirci44 ©hotmail. com 

Bu çalışmada, sigara içen sporcularda solunum fonksiyonlan, kan basıncı, nabız ve MaXV02 düzeyleri üze
rinde üzerin de antrenmanın etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. METOT: Araştırma grubu yaşları 19-24, ağırlıkları 65-
85 ve boyları 1.75-1.92 arasında değişen gönüllü 14 erkek lisanslı sporcudan oluşturuldu. Çalışmada tamamı basket-
bolculardan oluşturulan sporcular bir yıllık süre boyunca günde en az 10 sigara içenler (n=7, grupl) ve içmeyenler 
(n=7, grup2) şeklinde iki gruba ayrıldı. Araştırma süresince her iki gruba da 2 hafta boyunca haftada 3 gün, günde 120 
dk-'lık ısınma, egzersiz ve soğuma sürecinden oluşan antrenman programı uygulandı. Değerlendirmeler için kan 
basıncı, dakika kalp atım sayısı ve solunum parametrelerinden (VC, FVC. FEV1, FEF %25-75) faydalanıldı. MaXV02 
ölçümü için cooper testi uygulandı ve sonuçlar Balke formülü ile belirlendi. Araştırmada elde edilen verilerin ortalama
ları () ve standart hataları (s ) hesaplamak için MİNİTAB istatistik paket programı ve çalışmadaki analizleri belirlemek 
için ise aynı programın General Linear Modeli kulanıldı.Gruplar arası istatistiksel farklılığı belirlemek için Turkey's testi 
uygulandı. Sigara içen sporcuların antrenman öncesi ve sonrası sistolik ve diyastolik kan basıncı düzeyleri ile nabız 
değerleri sigara içmeyenlere göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu ( sırasıyla, p<0.05, p<0.01, p<0.001). Antrenman 
öncesi ve sonrası sigara içen sporcuların VC, MaXV02, FVC ve FEV1 değerlerindeki azalış içmeyenlere göre oldukça 
anlamlıydı (sırasıyla, p<0.001, P<0.01). Bununla birlikte, antrenman öncesi ve sonrası FEF %25-75 düzeyleri, sigara 
içen ve içmeyen sporcular arasında istatistiksel olarak önemli değildi (p>0.05). SONUÇ OLARAK; sigaranın sporcular
da sistolik ve diyastolik kan basıncı ile nabız değerleri üzerinde artırıcı, VC, FVC, FEV1, FEF %25-75 ve MaXV02 
düzeyleri üzerinde ise azaltıcı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ancak düzenli ve kademeli olarak yapılan 
antrenmanların, sigaranın sportif performansı ve solunum kapasitesini azaltmak suretiyle oluşturabileceği olumsuz 
durumlar üzerinde önemli düzenleyici roller oynayabileceği kanaatine varılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Sigara, Solunum Fonksiyon Testleri, Kan Basıncı, Nabız, V02max 

The aim of the study was to investigate the effect of training on respiratory function, blood pressure, pulse ra
te and the levels of MaXV02 in sportsmen who smoke. METHODS; The subjects were 14 male basketball players 
(aged 19 to 24, 65 to 85 kg in weight and 1.75 to 1.92 cm in height). The subjects were divided into two goups; one 
comprising smokers who have smoked at least 10 cigarets a day for a year (n-7, Group-1) and the other non-smoker 
(n=7; Group-2). Druing the research, both groups follovved a training programme consisting of worming up, exercise 
aM restin for 120 minuts every day, three days a week for two weeks. The results were eveluated in relation to blood 
Pressure, pulse rate and respiratory function. MaXV02 was measured using Cooper's test and the results were 
calculated according to Balke's Formula. Means and Standard deviatien of the meanof data obtained in this study 
^ere calculated using minitab statistical computer programme. General linear modeling was used and the 
<ttferencebetwen the groups was calculated by Turkey's test The systolic and diastolic blood presure and the pulse 
rate at smoker sportsmen before and after training were significantly different from those of the non-smokers (p<0.05, 
P*0-01 andp<0.001 respectively). The VC, MaXV02, FVC and FEV1 values of the smokers, before and after the 
®nin9. were found to be significantly lower than those of the non-smokers (p<0.001 and p<0.01, respectively). On 
*te other hand, there was no significant difference between the lemis of FEF %25-75 among the groups (p>0.05). İN 
•ONCLUSION, it was determined that whereas smoking plays a role in increasing systolic and diastolic, blood presure 

•W Pulse rate in sportsmen, it plays a role in decreasıng VC, FVC, FEV1, FEF %25-75 and MaXV02 levels. On the 
ojnerhand, it was $hown that systematic training has a regulatory influence upon such negative effects of smoking as 
">e reduction in sportive performance, resporatory capacity. 

Keywords: Cigarette, Respiratory Function Test, Blood Presure, Pulse, V02max 
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SİGARA İÇEN SPORCULARIN PLAZMA MELATONİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE 
ANTRENMANIN ETKİSİ 

The Effects of Training on the Plazma Levels of Melatonin in Smoker Sportsmen 

<2>Ebru Bevtut. ^'Nevzat DEMİRCİ, ^Nadide N. KAMİLOĞLU 
V'Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü, Kars 

<2>Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Kars 

nevzatdemirci44@hotmail.com 

Bu çalışmada, sporcularda melatonin düzeyleri üzerinde sigaranın etkileri ve bu etkilerde antrenmanın 

düzenleyici rolünün olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma grubu yaşları 19-24, ağırlıkları 65-85 

ve boyları 1.75-1.92 arasında değişen gönüllü 14 erkek lisanslı sporcudan oluşturuldu. Çalışmada tamamı 

basketbolculardan oluşturulan sporcular bir yıllık süre boyunca günde en az 10 sigara içenler (n=7, grupl) ve 

içmeyenler (n=7, grup2) şeklinde iki gruba ayrıldı. Araştırma süresince her iki gruba da 2 hafta boyunca haftada 

3 gün, günde 120 dk.'lık ısınma, egzersiz ve soğuma sürecinden oluşan antrenman programı uygulandı. Bu 

program süresince antrenman öncesi (saat 13-00), hemen sonrası (saat 15-00) ve 2 saat sonrası (saat 17-00) 

alınan kanlar santrifüj edilerek melatonin düzeyleri belirleninceye kadar - 20 &#9702;C'de deeep freeze'de 

saklandı. Sporcuların melatonin düzeyleri ELİSA DRG- KİT'te belirtildiği gibi ölçüldü. Araştırmada elde edilen 

verilerin ortalamaları () ve standart hataları ( s ) hesaplamak için MİNİTAB istatistik paket programı ve çalışma

daki analizleri belirlemek için ise aynı programın General Linear Modeli kulanıldı.Gruplar arası istatistiksel 

farklılığı belirlemek için Turkey's testi uygulandı. Sigara içen sporcuların antrenmandan önceki melatonin düze

leri içmeyenlere göre daha düşük saptanmakla birlikte bu düzeyler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmadı. Antrenmandan hemen sonra belirgin düzeyde artan melatonin düzeylerinin 2 saat sonra azalarak 

antrenman öncesi değerlere indiği belirlendi. Ayrıca, sigara içen sporcuların I. haftaya kıyasla II. hafta antren

man sonrası melatonin düzeylerinde de içmeyenlere göre daha belirgin bir artış tespit edildi (p<0.001). Sonuç 

olarak; sigaranın sporcularda melatonin düzeyleri üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bunun

la birlikte, düzenli ve kademeli olarak yapılan antrenmanın sigaranın sportif performans ve melatonin düzeylerini 

azaltıcı etkisi üzerinde düzenleyici rollerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Sigara, Sporcu, Melatonin, Antrenman 

İn this study, the effects of smoking on the melatonin levels of sportsmen v/ere investigated . The 

purpose of the study was to research whether taining has a regulatory role. METHODS: Fourteen basketball 

players (aged 19 to 24, 65 to 85 kg in weight and 1.75 to 1.92 cm in height) paticipated in the study. The 

subjects were divided into two goups; one comprising smokers who have smoked at least 10 cigarets a day for 

a year (n=7, Group-1) and the other non-smoker (n=7; Group-2). Druing the research pehod, both groups 

follovved a training programme consisting of worming up, exercise and restin for 120 minuts every day, three 

days a week for two weeks. Duhng this period blood samples were taken before, (at 13-00 hours) immed^ately 

after (at 15-00 hours) and two (at 17-00 hours) hours after the training, and the serum samples were sepi 
by centrifuge and stored at -20 &#9702;C until used in the determination of melatonin levels. The levels of 
melatoin were measured using a DRG-EÜSA kit acording to the manufcturer's instructiens. Means anö 
Standard deviatien of the meanof data obtained in this study were calculated using minitab statistical computer 

programme. General linear modeling was used and the differencebetwen the groups was calculated by Turkey's 

test Although the levels of melatonin in smokers before the training were lower than the lewels in the non-
smokers, this was not significant. The melatonin levels increased noticeably immediately after the training. but 
reterned to the pre-training levels 2 hours after training (p<0.01). Moreover, the levels of melatonin in the 
smoker-sportsmen in the second week of training when compared to the first week, were also significant!^ 
higher than those at the non-smokers (p<0.001). İN CONCLUSION, it was determined that smoking decreases 
the levels of melatonin. On the other hand, it has been shown that physical training has a regulatory influencû 

upon the reduction of melatonin levels and reduced sportive performance caused by smoking. 
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SPORCULARDA PLAZMA BÜYÜME HORMONU (GH) VE TESTESTERON 
DÜZEYLERİYLE MAKSİMAL AĞIRLIK ANTRENMANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

The Relations betvveen Plasma Grovvth Hormone (GH) and Testosterone Levels, 
Maximum Weight Training in Sportsmen 

WNazmi SARITAS, <2>Behiç SERPEK 

<1>Erciyes Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, Kayseri 

^Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya ABD, Konya 

nsaritas @erciyes. edu. tr 

Bu çalışmada yetişkin gençlerde özel ağırlık antrenmanlarının plazma GH düzeyleri ve plazma testesteron 
[düzeylerine etkileri araştırılmıştır. Çalışma gönüllü denekler üzerinde yürütülmüştür. Çalışma başlangıcında 65 gönüllü 

denekten 8, 11, 14 saatlerinde alınan kan örneklerinde GH analizleri yapılmış ve üç örneğin ortala değerleri bulunmuş-
[ tur. Her iki gruptaki 24 denek rasgele örnekleme yöntemiyle 12 denek bulunan 2 alt gruba ayrılmışlardır. Her iki grubun 

birer alt grubu kontrol olarak bırakılırken, diğer alt gruplara 3 ay boyunca ağırlık antrenmanları yaptırılmış ve bu zaman 
içerisinde her ayın son haftasında alınan kan örneklerinden kazanılan plazmalarda GH ve testesteron analizleri enzim 
immunoassay yöntemiyle yapılmıştır. Çalışma sonucunda GH düzeylerinin tüm gruplarda anlamlı düzeyde yükseldiği 
(p< 0.05) saptanmıştır. Ancak çalışmanın son ayında GH yüksek deneme gruplarındaki artışın hem GH yüksek kontrol 
grubundan hem de GH düzeyi düşük deneme grubundan daha yüksek olduğu (p<0.05) bulunmuştur. Plazma 
testesteron düzeyleri de GH düzeylerine benzer bir seyir izlemiş ve GH düşük ve yüksek kontrol grubu ile GH düzeyi 
yüksek kontrol gruplarında zamana bağlı olarak görülen yükselmenin (p<0.01), GH düşük deneme grubunda daha 
anlamlı olduğu gözlenmiştir (p<0.001). Deneme gruplarında ağırlık kaldırma performansları çalışmaların ilerlemesiyle 
anlamlı olarak yükselmiş, ancak sadece squat ve benç preste GH yüksek gruptaki performansın daha güçlendiği 
belirlenmiştir. Çalışma sırasında GH düşük ve yüksek deneme ve kontrol gruplarının tamamında plazma GH ve 
testesteron düzeylerinin yükselmesine karşın, bir yandan GH yüksek deneme grubunda GH düzeylerinin, diğer yandan 
GH düşük grupta testesteron düzeylerinin daha fazla artmasının ağırlık antrenmanlarının plazma GH ve testesteron 
düzeylerini olumlu etkisinin göstergesi olabileceği kanısını doğurmaktadır. Sonuç olarak çalışma sırasında GH düşük 
ve yüksek deneme ve kontrol gruplarının tümünde plazma GH ve testesteron düzeylerinin yükselmesine karşın, bir 
yandan GH yüksek deneme grubunda GH düzeylerinin, diğer yandan GH düşük grupta testesteron düzeylerinin daha 
fazla artmasının ağırlık antrenmanlarının plazma GH ve testesteron düzeylerini olumlu etkisinin göstergesi olabileceği 
kanısını doğurduğu söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: Büyüme Hormonu, Testesteron, Ağırlık Çalışması 

At this study, it has investigated the effects ofparticular weight trainings on plasma GH level and testosterone 
levels ot adult youngs. This study have participated in voluntarily students. At the beginning of the study, 65 volunteer 
test subjects'blood samples were took at 8, 11, 14 o'clock, GH were analysed and three sample's arithmetic avarage 
has lound. İn both group, 24 test subject seperated into two groups with randomly method as 12 subjects. İn both 
9'oup, one each sub group were choosed as controi group. Other sub groups mre done vveight training duhng three 
months and in this period, at the last weeks of each month, blood samples have taken by intravenus injection and 
plasma growth hormon and testosteron analysis have periormed by Enyzme İmmunoassay Method. At the end of 
excercise programme, it has determined that GH levels mre grow up in ali groups at the level significantly (P<0,05). 
The GH levels have found at last month of this study programme higher than both low GH expehment group and high 
GH controi group. This result have found statistically significant (P<0,05). Also, plasma testosteron levels have similiar 
tike GH level. İt has determined statistically significant (P<0,01) the increasing as related in study time of GH low and 
high controi groups more meaningful than GH controi group (P<0,01).The trial groups' weight lifting performance have 
"Kreased meanin meaningfully by the advance excercises. During study, although plasma GH and testosteron levels 

j*ere increased in ali of GH lovvand high experiment and controi groups, it has infered that it would be a positive effect 
F neigt trainings on plasma GH and testosteron not only GH levels of GH high group, but also testosteron levels of 
|GW iow group. As a result; although increase of plasma GH and testosteron hormone levels on low and high leveled 
GH group and controi group, it can say that it would possible to have a positive efffect of vveight trrainings on plasma 
GH and testostoren level at GH low group. 

Keyvvords: Grovvth Hormone, Testosterone, Weipht Trainino 
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BİREYSEL ANAEROBİK EŞİK İLE BELİRLENEN İKİ FARKLI YÜKTEKİ EGZERSİZİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Comparison of Two Submaximal Exercise with the Intensity of Individual Anaerobic 
Threshold 

Ahmet Erdem ÜSTÜNTAŞ, İlter YAMAN, 'Celal GENCOĞm 

İlkay AKSU, Ayça TOPÇU, Cem Şeref BEDİZ, Muammer KAYATEKİN, Osman AÇIKGÖZ 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Fizyolojisi Bilim Dalı, izmir 

celogenc @yahoo. com 

Anaerobik eşik sportif performansı belirleyen ana faktörlerden birisidir. Günümüzde uygun antrenman prog
ramlarının planlanması için anaerobik eşiğin doğru şekilde saptanması önemlidir. Anaerobik eşiği en güvenilir belirle
me yöntemi laktat eşiğinin ölçülmesidir. Ancak, laktat eşiği kişisel farklılıklar gösterebildiğinden ölçümlerin bireysel 
yapılması önerilmektedir. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı bireysel anaerobik eşik yöntemine göre bulunan yük değerleri
nin submaksimal bir egzersiz için yüksek olup olmadığının belirlenmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya amatör 
futbol takımında oynayan 14 gönüllü üniversite öğrencisi katılmıştır. Gönüllüler koşu bandında her bir dakikada hız 
ve/veya eğimin arttığı standart bir protokolde tükenene kadar koşmuşlardır. Her üç dakikada bir parmak ucundan kan 
alınmış ve kalp atım hızları kaydedilmiştir. Tek yönlü maske ile solunum havası toplanmış ve metabolik analizörde VO2 
ölçülmüştür. Alınan kanlardan ölçülen laktat değerlerinden bireysel anaerobik eşikleri (IAT) Stegman ve arkadaşlarının 
önerdiği yöntemle hesaplanmıştır. Gönüllüler farklı günlerde koşu bandında 30'ar dakikalık iki submaksimal koşu daha 
yapmışlardır. Koşunun birinde IAT ile belirlenen düzeydeki yüklenme uygulanmış (lATa), diğer koşuda ise IAT ile 
belirlenen düzeyin bir altındaki yüklenme uygulanmıştır (lATb). Submaksimal koşularda her beş dakikada bir laktat 
düzeyleri ve kalp hızları ölçülmüştür, iki koşuda ölçülen kalp hızı laktat ortalamalarının karşılaştırılması için Wilcoxon 
Signed Rank testi kullanılmıştır. Anlamlılık sınırı p<0.05 kabul edilmiştir. BULGULAR: IAT ile belirlenen yükteki 30 
dakikalık submaksimal koşuyu sadece 7 gönüllü tamamlayabilmiştir. Koşu boyunca ölçülen kalp hızı ve laktat düzeyle
ri sürekli ve anlamlı bir yükselme göstermiştir (P<0,05). IAT ile belirlenenden bir önceki yük ile yapılan submaksimal 
koşuda bütün gönüllüler koşuyu tamamlayabilmişlerdir. Otuz dakika boyunca izlenen kalp hızı ve laktat düzeyleri ilk 5 
dakikada yükselmiş ve koşu boyunca sabit kalmıştır. SONUÇ: IAT ile belirlenen yüklenme düzeyinde gönüllüler 
metabolik olarak kararlı durumu sürdürememişlerdir. Bu çalışmadan elde edilen veriler IAT yöntemine göre bulunan 
yük değerlerinin submaksimal bir egzersiz için yüksek olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Anaerobik Eşik, Laktat. 

"Anaerobic" threshold (AT) is the level of work rate or oxygen uptake vvhich physical work can be performed 
for prolonged period of time. The AT has been used as an index of fitness and as a measure of aerobic training 
effects. One of the methods used to evaluate the "anaerobic" threshold is the lactate threshold. Due to personal 
differences lactate threshold should be determined individually. PURPOSE: To evaluate if lactate and heart rate 
responses were steady in a 30-min submaximal exercise with the intensity that was determined by Individual 
Anaerobic Threshold (IAT). MATERIALS AND METHODS: Fourteen amateur soccer players vvere volunteered to the 
study. Athletes undervvent a graded exercise test vvhich had 3-mın steps on treadmill until totally exhausted. Blood 
samples were taken from fnger tips and heart rates were recorded in every 3 minutes. Oxygen consumption was also 
determined with a metabolic analyzer. Individual anaerobic thresholds were determined from lactate measurements 
following Stegmann et al. (1981). Subjects performed two 30-min submaximal exercise on the treadmill on separate 
days. One of the runs was set on the intensity that of determined vvith IAT (lATa). The intensity of the second run was 
one step lower than that of determined vvith IAT (lATb). Lactate levels and heart rates vvere recorded in every 5 
minutes in these two submaximal runs. Means of the two runs vvere compared by Wilcoxon Signed Rank test. A level 
of 0.05 was accepted for statistical significance. RESULTS: Only 7 athletes completed the 30-min run ol the lATa. 
Heart rates and lactate levels shovved a continuous and significant increase during the running. Ali athletes finished 
the 30-min run at lATb. Lactate levels and heart rates vvere elevated in 5 min and remained steady state during the 
running. CONCLUSION: Lactate and heart rate is not steady state during the submaximal exercise vvith lATa 
intensity. Results of this study shovved that the intensity vvhich determined by IAT was high for a submaxımal exercise. 

Keywords: Anaerobic Threshold, Lactate Steady State 

IV ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ 315 

H07013 

KALP HIZI KIRILMA NOKTASI BELİRLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Comparison of the Heart Rate Deflection Point Determination Methods 

İlter YAMAN, İlkay AKSU, Ayça TOPÇU, Ahmet Erdem ÜSTÜNTAŞ, 

Cem Şeref BEDİZ, Muammer KA YA TEKİN 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Fizyolojisi Bilim Dalı, İzmir 

ilkay, aksu §deu. edu. tr 

GİRİŞ: Anaerobik eşik (AE), şiddeti düzenli olarak artan egzersiz sırasında kan laktat yoğunluğunda 

bariz artışların görüldüğü egzersiz şiddeti olarak tanımlanır. Conconi ve arkadaşları AE'in belirlenmesinde 

dolaylı ve girişimsel olmayan bir saha testi geliştirmişlerdir. Bu test, şiddeti gittikçe artan egzersiz sırasında kalp 

atım hızı (KH)- iş yükü ilişkisinde doğrusallıktan sapma (kalp hızı kırılma noktası KHKN) görülmesi temeline 

dayanır. Amaç: Bu çalışma, farklı yük artışlarının kullanılmasıyla KHKN'nın değişip değişmediğini ve ayrıca 

farklı hesaplama yöntemleri kullanılmasıyla belirlenen KHKN değerleri arasında fark olup olmadığını saptamayı 

amaçlamıştır. GEREÇ VE YÖNTEMLER: Bu çalışmaya, Balçova Belediyesi Termal Spor Kulübü Genç Takımı

nın 14 futbolcusu (19.07 ± 1.21 yıl) gönüllü olarak katılmıştır. Sporcular bisiklet ergometresinde şiddeti düzenli 

olarak artan yüke karşı 3 farklı egzersiz testine alınmıştır. Bu testlerden birincisi aerobik kapasite ve anaerobik 

eşiğin ölçümü için uygulanmıştır. Diğer ikisi KHKN'nın belirlenmesine yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu testler

de 20 Watt/dk ve 40 Watt/2 dk yük artışları uygulanmıştır. KHKN'nı belirlemeye yönelik olarak yapılan testlerde 

sporcuların KH'ları 5 sn'de bir kaydedilmiştir. Bu KH verilerinden KHKN'ları iki farklı yöntemle belirlenmiştir. Bu 

yöntemler bağımsız gözlemci metodu ve matematiksel model metodudur (regresyon analizi). Kırılmanın ortaya 

çıktığı KH ve yük değerleri kaydedilmiştir. Çoklu grup karşılaştırmalarında ortalamalar arasında fark olup olma

dığı Scheffe düzeltmeli ANOVA ile belirlenmiştir. P< 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. BULGULAR: Çalış

maya katılan 12 sporcuda KHKN her iki hesaplama yöntemiyle ve her iki test protokolünde belirlenmiştir. Bir 

sporcuda KHKN hiçbir şekilde belirlenememiştir. Bir sporcuda da iş yükünün 40 Watt/2 dk artırıldığı protokolde 

matematiksel modelle KHKN hesaplanamamıştır. Farklı prokollerde KHKN'nın ortaya çıktığı KH ve iş yükü 

değerleri kendi aralarında farklı bulunmamıştır. Aynı KH ve iş yükü değerleri AE'teki KH ve iş yükü değerleriyle 

karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). SONUÇ: Farklı egzersiz protokolleri 

kullanıldığında KHKN'nın değişmediği ve KHKN hesaplamak için kullanılan iki farklı yöntem arasında KHKN'nı 

belirlemede istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Anaerobik Eşik, Kalp Hızı Kırılma Noktası 

INTRODUCTION: Anaerobic threshold (AT) is defined as the exercise intensity that is associated vvith a 
substantial increase in blood lactate during an incremental exercise. Conconi et al. developed a field test for indirect 
and noninvasive determination of the AT. This test was based on the deviation from lineahty (heart rate deflection 
point-HRDP) in the heart rate-work intensity relationship during incremental exercise. Aim: This study purposed to 
determine vvhether HRDP changed or not in different test protocols. İn addition, two detection methods vvere compared 
in determination of HRDP. MATHERIALS AND METHODS: Fourteen soccer players (19.07 ± 1.21 years) who play on 
Balcova Belediyesi Termal Sports Club Young Team, volunteered to take part in this study. Athletes performed three 
different proggressive incremental exercise test on a cycle ergometer. The first one is designed for the determination 
of the aerobic capasity and of the anaerobic threshold and the other two for the determination of the HRDP. Heart 
rates of athletes recorded in 5 s intervals during HRDP determination tests. From these HR values HRDP assessed by 
two different methods vvhich vvere visual inspection and mathematical modeling (regression analyze). RESULTS: 
HRDP is determined on tvvelve athletes vvith two calculation methods and in two different test protocols. On one of the 
athletes HRDP isn't determined. And HRDP couldnot be calculated vvith mathematical modeling in vvhich test protocol 
work intensity increased 40 Watt/2min on one of the athletes. When heart rates at HRDP and vvork intensities at 
HRDP compared; and vvhen they compared vvith heart rates at AT and vvork intensities at AT, no significant difference 
is found (P>0.05). CONCLUSION: HRDPs that of determined in different exercise protocols vvere not changed. Also 
similar HRDPs determined by different determination methods. Also, there was no statistically significant difference 
betvveen two calculation methods of HRDP. 

Uauuınrrie- Anaomhin Thrachrılrl Naari Pata Daflaftinn Pnint 
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PREPUBERTE KIZLARDA DENGENİN ÇEVİKLİĞE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

Determination of the Effect of Balance on Agility in Prepuberîal Girls 

•MFatih HAZAR, MHale HAZAR? 
n>'Adnan Menderes Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aydın 

M Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir 
hazar.f@gmail.com 

AMAÇ: Araştırmanın amacı, prepuberîal kızlarda denge özelliğinin çevikliğe olan etkisinin belirlenmesi
dir. YÖNTEM: Araştırmaya 11-12 yaş (11.25±0.81 yıl) grubunda bulunan toplam 26 kız gönüllü olarak katıldı. 
Denge özellikleri, Flamingo denge testi ile çeviklikleri ise 5x1 Om çeviklik testi ile ölçüldü. Faktörler arası ilişki 
Spearman korelasyon testi kullanılarak belirlendi. BULGULAR: Deneklerin boy ortalamaları 142.23±7.45 cm: 

vücut ağırlığı ortalamaları 33.53±5.91 kg, Beden Kitle indeksi ortalamaları 16.48±1.86 kg/m2, denge testi orta
lamaları 4.73±3.45, çeviklik testi ortalamaları 22.85±2.12 sn olarak ölçüldü. Prepuberte, 11-12 yaş grubu 
kızlarda, denge ile çeviklik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p<.001). SONUÇ: Küçük yaş 
grubu kızlarda, denge özelliği çeviklik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda, çevikliği geliştirmeye 
odaklanan çalışmalarda, dengenin de geliştirilmesi, çeviklik gelişiminde olumlu bir etki sağlayabilir. 

Anahtar Sözcükler: Denge, Çeviklik, Prepuberte 

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the effect of balance on agility in prepubertal girls. 
METHODS: Twenty-six prepubertal girls (aged 11-12 years old) took part in this study. Each subject performed 
flamingo balance test and 5x10m agility test. The relationship between factors was identified by Spearman 
correlation test. RESULTS: The means of parameters vvere (mean±SD) as; height 142.23±7.45 cm, vveight 
33.53±5.91 kg, BMI 16.48±1.86 kg/m2, balance test 4.73±3.45, agility test 22.85±2.12 sec. There was a 
significant relationship (p<.001) between balance and agility for prepubertal girls. CONCLUSIONS: These 
findings suggest that balance has a significant effect on agility in prepubertal girls. İn this way, development of 
balance could improve the agility in the programs of improving agility. 

Keywords: Balance, Agility, Prepubertal. 
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PREPUBERTE ÇOCUKLARDA DENGENİN ÇEVİKLİĞE ETKİSİNDE CİNSİYETİN ETKİSİ 

Effect of Gender in Relation to Effect of Balance on Agility in Prepubertal Children 

*(1>Fatih HAZAR, <2>Hale HAZAR 
w Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aydın 

<2> Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, izmir 
hazar.f@gmail.com 

AMAÇ: Araştırmanın amacı, prepuberte çocuklarda dengenin çevikliğe etkisinde cinsiyetin etkisinin be
lirlenmesidir. YÖNTEM: Araştırmaya prepuberte dönemde (yaş 11.47±0.71yıl) bulunan, 23 kız (11.47+0.73yıl) 
ve 23 erkek (11.48±0.71yıl) olmak üzere toplam 46 çocuk gönüllü olarak katıldı. Deneklere, Flamingo denge 
testi ile 5x1 Om çeviklik testi uygulandı. Faktörler arası ilişkiler Spearman Korelasyon Testi kullanılarak belirlendi. 
BULGULAR: Prepuberte kızların boy ortalamaları 142.91 ±7.39cm, vücut ağırlığı 33.89±5.83kg, Beden Kitle 
İndeksi 16.52±1.89kg'm2, denge testi 4.22±3.22, çeviklik testi 22.90±2.25sn, erkeklerin sırasıyla 
139.94±6.21cm, 33.52±6.01kg, 17.04+2.11 kg/m2, 4.61±3.66, 21.50±1.92sn olarak ölçüldü. Denge ile çeviklik 
arasında, kızlarda (p<.01) ve erkeklerde (p<.05) istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulundu. SONUÇ: Araştırma 
sonuçlarına göre, prepuberte çocuklarda dengenin çeviklik üzerinde etkili olduğu bulundu. Ayrıca, prepuberte 
çocuklarda dengenin çevikliğe etkisinde cinsiyetin çok önemli bir etkisi olmadığı belirlendi. . 

Anahtar Sözcükler: Prepuberte, Denge, Çeviklik. 

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the effect of gender in relation to effect of balance 
on agility in prepubertal children. METHODS: A total of fourty-six prepubertal children (aged 11-12 years old); 
twenty-three prepubertal boys (age 11.48±0.71y) and twenty-three prepubertal girls (age 11.47±0.73y) took 
part in this study. Each subject performed flamingo balance test and 5x1 Om agility test. The relationship 
betv/een factors was identified by Spearman correlation test. RESULTS: The means of girls' parameters vvere 
as; height 142.91 ±7.39cm, weight 33.89±5.83kg, BMI 16.52t1.89kg/rn2, balance test 4.22±3.22, agility test 
22.90±2.25sec and boys' parameters; 139.94±6.21cm, 33.52±6.01kg, 17.04t2.11kg/rn2, 4.61 ±3.66, 
21.50± 1.92sec. There vvere significant relationships betvveen balance and agility in prepubertal girls (p<01) and 
boys (p<.05). CONCLUSION: These findings suggest that balance has a significant effect on agility in 
prepubertal children. İn addition, gender has not significant influence on the effect of balance on agility. 

Keyvvords: Prepubertal, Balance, Agility 
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ŞANLIURFA'LI AİLELERİN OYUN VE EGZERSİZE YÖNELİK TUTUMLARI VE 
OKULDAN BEKLENTİLERİ 

Parents' Attitude and Expectations about Play and Activity in Şanlıurfa 

'Fatma KERKEZ, Emine GÖZEN 
Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Şanlıurfa 

fkerkez @ hotmail. com 

AMAÇ: Şanlıurfa'da çocuklarını anaokuluna gönderen ailelerin oyun ve egzersize yönelik tutumları ile 
anaokullarından beklentilerinin araştırılmasıdır. YÖNTEM: Araştırma kesitsel tarama modelindedir. Veri toplama 
aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. 2007 yılında Şanlıurfa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı anaokullarının listesi alınarak tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen merkezdeki anaokul-
larında ailelere anket formu ulaştırılmıştır (N=275). Ankette ailelerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 
8 soru, oyun ve egzersize yönelik tutumları ile anaokullarından beklentilerini belirlemeye yönelik 16 soru yer 
almıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 11.0 paket programında tanımlayıcı istatistik ve x2 (Phi Cramer's 
V) yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. SONUÇ: Eğitim seviyesi ile verilen cevaplara göre yapılan çapraz 
tablolamada; okul seçilirken dikkat edilen en önemli unsur, çocukta çok yönlü gelişim sağlayan en önemli faali
yet, oyun ve egzersizin çocukta ders başarısına ve sağlığa etkisi, okulda istenen branş öğretmeni, okulda 
istenen faaliyetler soruları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca velilere göre çocuklarının yapmayı 
en çok istedikleri faaliyet ve sevdikleri spor dallarına verilen cevaplar arasındaki farklar da anlamlı bulunmuştur 
(p<0.05). YORUM: Çalışma sonuçları oldukça düşündürücüdür. Aileler çocuk için oyun ve egzersizin önemli 
olduğunu ifade ederken, uygulamada bu konuya yeterli özeni göstermedikleri gözlenmektedir. Okul seçimlerin
deki kriterler ve gelecek beklentileri daha çok çocuklarının akademik başarılarıyla ilgili görünmektedir. Oysa tüm 
gelişim süreçleri gibi motor gelişimin dönüm noktası sayılan bu dönemde temel becerilerin gelişiminde ve öğ
renmede hareket, oyun ve egzersiz büyük rol oynamaktadır. Aileler çocuklarının iyi eğitim alması yanında, 
sağlıklı büyüme ve gelişmesi için hareket, oyun ve egzersize önem vermelidir. Çocukta çok yönlü gelişim için 
gerekli olan hareket ve oyun için okulöncesi eğitim kurumlarının sahip olması gereken fiziksel şartları bilmeli, 
okulda geçen sürede çocuklarının aktivite düzeyini takip etmelidirler. Gerekli durumlarda aileler, öğretmenler ve 
okul idaresi işbirliği yaparak çocukların hareket imkanlarını artırma yoluna gitmelidir. 

Anahtar Sözcükler: Anaokulu, Aile, Oyun, Egzersiz. 

PURPOSE: Investigation of parents' attitude about play and activity and their expectation from preschool in 
Şanlıurfa. METHOD; A cross sectional survey was performed to parents in preschool, in Şanlıurfa, June 2007. Parents 
completed the questionnaire comphsing 24 questions, 8 of them about parents' personality and the others about 
parents' attitude and expectations from preschool. Data were analyzed using SPSS Version 11.0. Simple descripiive 
statistics were used to reporf prevalence. Parents rating were compared using percentage agreement and Phı 
Cramer's V x2 test was used, as appropriate, for categorical comparisons. RESULTS: There were significant 
differences between answers that how they choose preschool, the most important thing for developing children, effect 
of play and activities on children's health and academic achievement, activities that parents want from preschool. İn 
addition, there were significant differences between answers that which activity children's want to do and which sport 
children's Tike (p<0.05). CONCLUSIONS: Results are very interesting. Parents have knom that play and activity are 
important for their children but they don't çare about this subject adequately. İt is clear that they mrry about their 
children's academic achievement. However during preschool stage children are involved in developing and refining 
their fundamental movement skills via play and activities. Parents must give imporfance play, movement and activities 
for developing children's healthy. They must know environmental factors for children's motor development; make sure 
their children actually get some activities benefit from preschool. Parents, teachers and preschool management can 
help children for more activities in school by vvorking together. 

Keyvvords: Parents, Attitude, Play, Movement. 
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YAŞIN VE CİNSİYETİN 8-10 YAS GRUBU TENİS OYUNCULARININ GÖRSEL VE 
İŞİTSEL REAKSİYON ZAMANLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

The Effects of Age and Gender on Auditory and Visual Reaction Time of Junior Tennis 
Players 

'Mustafa SÖĞÜT. Gökhan DELİCEOĞLU 
Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırıkkale 

__—- _ ^ _ _ _ _ _ _ _ mssogut@hotmail.com 

AMAÇ: Farklı yas ve cinsiyetteki tenisçilerin görsel reaksiyon zamanı (GRZ) ile işitsel reaksiyon zamanı 
(IRZ)'ndakı değişimlerin incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. METOD: Araştırma grubunu 2006 
yılında düzenlenen 10 yas ve altı turnuvasına katılan 8 (n= 77), 9 (n= 68), ve 10 (n= 83) yas gruplarındaki 
müsabık erkek (n= 118) ve kız (n= 110) tenis oyuncuları oluşturmuştur. Araştırma grubunun GRZ'leri ile 
IRZ'lennın ölçümünde "Reaction Timer" (Lafayette Instrument Company) cihazı kullanılmıştır. BULGULAR-
ANCOVA sonuçlarına göre farklı yaslardaki tenisçilerin IRZ test değerleri [F(3-225)= 8,219, P< 05] ve GRZ test 
değerlen [F(3-225)= 20,839, P<.05] arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir Buna 
bağlı olarak grupların GRZ ve IRZ test değerlerin Bonferroni test sonuçlarına göre, 10 yas tenisçilenn GRZ ve 
IRZ'len, 9 yas tenisçiler ve 8 yas tenisçilerden ve 9 yas tenisçilerin GRZ ve IRZleri 8 yas tenisçilerden daha 
duşuk olduğu görülmektedir. Farklı cinsiyetlerdeki tenisçilerin IRZ test değerleri [F(2-225)= 1 490 P> 05] ve 
GRZ test değerleri [F(2-225)= ,502, P>.05] arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. SONUÇ- Araştır
madan elde edilen bulgulara göre, tenis oyuncularının yaşları ilerledikçe GRZ ve IRZ performanslarının arttığı 
bununla birlikte kız ve erkek tenisçilerin benzer GRZ ve IRZ değerlerine sahip oldukları söylenebilir. 

PURPOSE: The purpose of the study was to investigate the effects of age and gender on auditory 
reaction time (ART) and visual reaction time (VRT) of junior tennis players. METHOD: The parfıcipants were 
consısted of ali tennis players parfıcipating national championship tournament of under and equıvalent 10 year-
old players in 2006 and were in three age groups of 8 (n= 77), 9 (n= 68), and 10 (n= 83) competitive male (n= 
118) and female (n=110) junior tennis players. Reaction Timer Device (Lafayette Instrument Company) was 
usedto measure the ART and VRT of players. RESULTS: ANCOVA results indicated that significant differences 
wasfound between ART [F(3-225)= 8,219, P<.05] and VRT [F(3-225)= 20,839, P<05] test results of junior 
tennis players from dıfferent ages. Additionally, according to Bonferroni test results of ART and VRT tests- ART 
and VRT of 10 year-old players i$ lower than 9 and 8 year-old ones and ART and VRT of 9 year-old players is 
ıower than 8 year-old ones. There was no significant diffrences was found between ART [F(2-225)= 1 490 
r>.05] and VRT[F(2-225)= ,502, P>.05] results of tennis players from dıfferent gender. CONCLUSION- Results 
ot the study revealed that, ART and VRT values of male and female tennis players indicated similarities and 
wnen theır age were mcreasing, ART and VRT performance of them were improving. 

mailto:mssogut@hotmail.com
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6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA BEDEN EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ MOTOR 
GELİŞİME ETKİSİ 

The Effects of Exercising on Motor Development tor the 6 Years Old Children 

•Betül BAY AZIT, S. ALAGÖZ, B. ÖZGÜR, B. BAY AZIT 
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kocaeli 
betulbyzt @yahoo. com 

Bu araştırma, 6 yaş grubu çocuklara uygulanan beden eğitimi çalışmalarının motor gelişime olan etki
sini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 14 kız ve 14 erkek olmak üzere toplam 28 çocuğu kapsamakta
dır. Haftada 3 gün, günde 45 dakika olmak üzere toplam 8 hafta süren çalışma öncesinde ve sonrasında çocuk
lara; tek ayak üzerinde dengede durma, yerde sürünme, top yakalama, durarak uzun atlama ve slalomlar arası 
geçiş parametrelerini içeren motor gelişim testi uygulanmıştır. Elde edilen verilere, SPSS 13.0 paket programın
da tanımlayıcı istatistiksel işlemler (ortalama, standart sapma) uygulandıktan sonra cinsiyetlerin kendi içerisinde 
parametrelerdeki gelişim düzeylerini belirlemede Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak 0,05 
alınmıştır. Sonuç olarak; kızlarda slalomlar arası geçiş, erkeklerde ise tek ayak üzerinde dengede durma, yerde 
sürünme, durarak uzun atlama ve slalomlar arası geçiş parametrelerinde gelişme olmuştur. (p<0,05). 

Anahtar Sözcükler: Motor Gelişim, Beden Eğitimi 

This study is carried out for analyzing the effects of exercising on motor development tor the six years 
old children. The study includes totally 28 children, 14 of whom were female and 14 of whom were male. The 
study lasted for 8 weeks, 3 times a week and 45 minutes ever day. Before and after the study a motor 
development test was applied to children which included the parameters of standing on one foot in balance, 
creep on the floor, bali catching, longjump by standing and passing betvveen slaloms. After applying the SPSS 
13.0 package programme and descriptive statistical operations (average, Standard deviation) to the gathered 
data, the Wilcoxon Test was used for defining the development levels in their own parameters. The signıficance 
level is 0,05. As a result: at the female passing between slaloms and the male standing on one foot in balance, 
creep on the floor, standing long jump and passing betv/een slaloms parameters have made a progress 
statistically (p<0,05). 

Keyvvords: Motor Development, Physical Education 
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ANAOKULLARINDA MOTOR GELİŞİME YÖNELİK KOŞULLAR 
NELERDİR?(ŞANLIURFA ÖRNEĞİ) 

What Are The Conditions of Motor Development in Kindergardens? (Sample of Şanlıurfa) 

'Fatma KERKEZ Emine GÖZEN 
Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Şanlıurfa 

fkerkez@hotmail.com 

AMAÇ: Anaokullarında motor gelişime yönelik koşullar konusunda öğretmenlerin görüş ve önerilerinin 
araştırılması. YÖNTEM: Araştırmacı tarafından anaokullarında motor gelişime yönelik koşulların belirlenmesi 
amacıyla; fiziksel mekan, araç-gereç durumu, ailelerin bilgi ve beklentileri, program, öğretmenlerin bilgi ve 
beklentilerini içeren bir anket formu oluşturulmuştur. Hazırlanan anket formu tabakalı örnekleme yöntemi ile 
Şanlıurfa il merkezinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokullarında görev yapan öğretmenlere 2007 
yılında uygulanmıştır. Anket il Milli Eğitim Müdürlüğünün izni ile okullara gidilerek öğretmenlere ulaştırılmıştır. 
Ankette öğretmenlerin kişisel özellikleri ile ilgili 4 soru, okullarda motor gelişime yönelik koşullarla ilgili görüş ve 
önerilerini belirlemeye yönelik de 11 soru yer almıştır. Çalışmada elde edilen veriler SPSS 11.0 paket progra
mında tanımlayıcı istatistik ve !P0.05 anlamlılık düzeyinde Ki-kare yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. 
SONUÇ: Anaokullarında görev yapan öğretmenlerin motor gelişim açısından, okulda öğrencilerin fiziksel hare
ketlerinin yeterliliği, tesis ve araç-gereçlerin yeterliliği, fiziksel koşulların yeterliliği, ders programlarının yeterliliği, 
oyun ve egzersiz bilgilerinin yeterliliği, derslerde salondan ve açık oyun alanlarından yararlanma durumu, ailele
rin motor gelişim konusundaki bilinç düzeyi, ailelerin motor gelişimle ilgili talepleri, kendilerinin oyun ve egzersiz 
konusunda yardım isteyip istemedikleri, kurumlarında Beden Eğitimi öğretmeni bulundurulması konusundaki 
sorulara verdikleri cevaplar arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) YORUM: Şanlıur
fa ilinde yer alan anaokullarının fiziksel koşulları motor gelişimin desteklenmesi yönünden yetersizdir. Anaokul-
larının ilköğretim okullarından ayrı binalarda kapalı oyun salonu ve açık hava oyun parkına sahip olacak şekilde 
düzenlenmesi önem arz etmektedir. Ayrıca okullarda çocukların motor gelişimlerini desteklemek için gerekli olan 
araç-gereçlerin yeterli ve çeşitli sayıda bulunmadığı gözlenmektedir. Bütün okullarda fiziksel aktivite için çocuk
lara sağlanan imkanlar aynı düzeyde olmalıdır. Bunun yanında anaokulu öğretmenlerine oyun ve egzersiz 
konusunda kaynak ve hizmet içi eğitim yardımı sağlanması da önem arz etmektedir. Anaokullarında beden 
eğitimi öğretmenlerinin görev almasının okulöncesi dönemde motor gelişimin desteklenmesi yönünde yarar 
sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Anaokulu, Öğretmen, Motor Gelişim. 

PURPOSE: The purpose of this study is to investigate of preschool teachers' opinions and proposals 
about conditions of motor development in kindergartens. METHOD: The questionnaire was given to preschool 
teachers who work in Şanlıurfa, m 2007. The çuestionnaire consists of 15 questions that 4 of them about 
teachers' personality and the others about the conditions of motor development in kindergartens. Descriptive 
statistics and cross-tabulation test was applied as statistical test. RESULTS: İt was found important differences 
among; adeguate of physical activity, adequate of education program, teachers' knowledge about play and 
exercises, using of indoor and outdoor places for class, parents' vievvs about motor development, and parents' 
wants from teachers about motor development, vjhat're teachers' opinions about physical education teacher 
must be in a preschool (p<0.05) CONCLUSION: The environmental conditions of kindergartens are inadequate 
for children's motor development in Şanlıurfa. İt is important that kindergartens must be separated from 
elementary schools and must have indoor and outdoor places. There must be kindergartens have physical 
conditionals and rich equipments to motor development in preschool. Ali of the schools must provide egual 
opportunities for physical activity. To give source and expanding education about motor development to 
preschool teachers is important. 

Keyvvords: Kindergarten, Motor Development, Conditions. 
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AİLELERİN KORUMACI TUTUMLARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN KİŞİSEL-
SOSYAL GELİŞİM, ZİHİNSEL DİL GELİŞİMİ, KABA VE İNCE MOTOR GELİŞİM 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

The Effection of Profectionist Families Attitudes on the Young Pre-School Pupils, 
Individual, Social, Cognitive, Lingual, Sensitive and Incentive Motor Developments 

^Erdal DEMİRCİ, (2>Nevzat DEMİRCİ, ®Ali Osman ENGİN, ®Pervin TOPTAŞDEMİRCİ 
<'>Kafkas Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kars 

(2)Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kars 
erdaldemirci44 ©hotmail.com 

Bu çalışmanın amacı ailelerin korumacı tutumlarının okul öncesi çocukların kişisel- sosyal gelişim, zi

hinsel- dil gelişimi, kaba ve ince motor gelişim düzeylerine etkisinin değerlendirilmesidir. Araştırma 2006-2007 

eğitim öğretim yılında Kars il ve İlçelerinde bulunan Okul Öncesi Eğitim veren 5 Ana Okulundaki 40 öğrenciye 

güvenirliliği ve geçerliliği kanıtlanmış Denver Gelişimsel Tarama Testi uygulanırken, ailelerine de korumacılık 

tutumu ile ilgili anket uygulanmıştır. Anket değerleri kodlanarak SPSS paket programı ile yüzdelik ve frekans 

değerleri hesaplanmıştır. Denver II gelişimsel tarama testi Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Tıp Grubu ve 

Çocuk Nörolojisi Ana Bilim Dalı tarafından Türk Toplumuna uyarlanmıştır.Bu test 0-6 yaş arasındaki okul öncesi 

çocuklarına yönergelerde belirtildiği gibi uygulanmıştır. Korumacı tutum sergileyen ailelerin çocuklarında Kişisel 

- Sosyal, Dil. İnce Motor ve Kaba Motor (Küçük ve Büyük kas gruplarıyla yapılan hareketler) hareket gelişiminde 

bir geriliğin olduğu tespit edilmiştir. Okul öncesi eğitime çocuklarını gönderen ailelerin büyük çoğunluğunun 

eğitim durumlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çocukların 0 - 6 yaş döneminde aile ve eğitim kurumlarında 

bilinçli ve programlı bir şekilde eğitilmeleri gerektiği, aksi taktirde gelişim alanlarının olumsuz etkileneceği belir

lenmiştir. 

Anahtar SözcûklenOkulöncesi Öğrencileri, Kişisel-Sosyal, ince Motor, Dil, Kaba Motor ve Korumacı 

Tutum 
The Effection of profectionist Families Attitudes on the Young Pre-School pupils, İndividual, Social, 

Cognitive, Linqual, Sensitive and insentive Motor Developments The aim of this study is to evaluate effection of 
profectionist families attitudes on the young pre-school pupils, individual, social, cognitive, lingual, sensitive and 
insentive motor developments. İn our study while the data have been collected by using Denver Developmental 
searching Thraugh Test being credible and having validity to be applied to 40 students choosen from 5 Pre-
education schools in the centre of Kars andı in the twons of Kars in 2006-2007 academic years. On the other 
hand a çuestionnaire has been applied to the same children's parents to find out what their formating mannes 
are and the date of our study have been evaluated whith the helped SPSS computer programme using the 
statistical metots of freguency and percentage. The Denver II developmental searching throuhly testhas been 
applied to Turkish Society by a medical group of child development and child Neurology main selence Braunch 
of Hacettepe Universty. This test has beenapplied to the pre-school children beween the ages of 0-6 such as 
explained in the instruetion. The families who had dressed their children in Kundak while their children were 
babies before are mostly the graduates of primary, middle and hidh sehool. in our study it has been found ot 
that there is a veekness dealing with personal- social, thick motor, thin motor and lanquage developing areas of 
the children tried to be kept by the formative families. İn our research it has also been understand that the 
parents sending their children to pre- education schools are the graduates of Universities. it has been found out 
that necessery fort the children af the ages of '0-6'to be educated unconsciously and formally. İf they are not 
educated like this it has been dafined that they will be affected negatively. 

Keyvvords: Pre- Sehool Pupils Students, Personal- Social, Thick Motor, Language, Thing Motor 
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GEÇMİŞTE SPOR YAPMIŞ VE YAPMAMIŞ GENÇLERDE KONDİSYONEL 
ÖZELLİKLERİN TENİS BECERİ EDİNİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

A Study on The Effects of The Conditional Features of The Young Who Were Engaged 
and Those Who VVeren't Engaged in Sports in The Past on Their Tennis Skills 

Acquisition. 

'Asuman SAHAN, Alparslan K. ERMAN 

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Antalya 

asusahan @akdeniz. edu. tr 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; tenis eğitimi sırasında daha önce spor yapmış gençler ile yapmamış gençler 
arasındaki kondisyonel farkları ve bu farkların tenis beceri edinimi üzerine etkilerini belirlemektir. DENEKLER: Çalış
mada 2 grup yer almıştır. Grupl (n=17): Geçmişte top ile oynanan sporlardan (2 yıl süresince, haftada en az 3 gün) 
birini yapmış (tenis branşı dışında) Beden eğitimi ve Spor Yüksek Okulu erkek öğrencilerinden oluşmuştur. Grup2 
(n=15): Geçmişte spor yapmamış üniversite öğrencilerinden oluşmuştur. TESTLER: Deneklere 32 saat tenis eğitimi
nin birinci, on altıncı ve otuz ikinci çalışmalarında: Esneklik, durarak uzun Atlama (DUA), çeviklik ve tenis beceri 
testleri uygulanmıştır. ANTRENMAN YÖNTEMİ: Her iki gruba da toplam 8 hafta süresince, haftada 2 gün 2'şer saat 
tenis eğitimi verilmiştir, BULGULAR: Esneklik parametresinde her iki grup arasında birinci ve üçüncü ölçümlerde 1. 
grubun lehine anlamlı fark vardır (P<0,05). DUA parametresinde, 3 ölçümde elde edilen verilere göre Lgrup 
(1.ölçüm: 14,90±0,74); (2.ölçüm: 13,54 ± 0,68); (3.ölçüm: 14,51 ± 0,45), 2.grup (Lölçüm: 237,82 ± 17,1); (2.ölçüm: 
234 ± 7,07); (3.ölçüm: 233,821 13,38) gruplar arasında 1. grubun lehine anlamlı fark vardır (P=0,00: P0.05). Çeviklik 
parametresinde yapılan her üç ölçümde her iki grubun çeviklik değerleri arasında yalnızca 2. ölçüm sonuçları arasında 
1. grubun lehine anlamlı fark gözlenmiştir (P<0,01). Her iki grubun birinci ve üçüncü ölçümleri arasında ise anlamlı fark 
bulunmamıştır. Tenis beceri testinde her üç ölçümde gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (P>0,05). SONUÇ: 
Daha önce spor yapan grubun kondisyonel özellikleri spor yapmayanlardan daha iyi çıkmasına rağmen tenis beceri 
testinde 2 grup arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Bu bulgulara dayanarak kondisyonel özelliklerin tenis beceri 
edinimini önemli derecede etkilemediği söylenebilir. Ancak performans sporculuğuna doğru ilerledikçe bu parametrele
rin önemi tenis sporunun gerektirdiği özelliklere bağlı kalarak önem kazanabilir. Antrenörler tenis eğitimlerinin başla
rında kondisyonel özellikler yerine teknik öğretim, kontrol ve hassasiyeti geliştirici (koordinasyon) çalışmalara yer 
vermelidir. 

Anahtar Sözcükler: Tenis, Beceri Edinimi, Durarak Uzun Atlama, Çeviklik, Esneklik, Genç. 

PURPOSE: İn the studyjt's aimed to find out the effects of the conditional features of the young who did 
sports in the past and of the young who did not, on acquiring tennis skills. THE SUBJECTS: There are two groups; 
Group 1 (n-17); consists of male students at the Faculty of Sports at Akdeniz Üniversitesi, who have played one of the 
bali games as a sport at least three times a day in a week during two years (apart from tennis). Group 2 (n-15): 
Consists of male students at the same university who never did sports. TESTS: Of the 32 hour-study program, at the 
1$l, 1&r and 32^ hours, flexibility, standing longjump (SLJ), readiness and tennis compatibility tests have been applied 
• TRAİNİNG METHOD: Both groups (n=32) have received two-hour tennis courses, two days in a week, during 8 
weeks. FİNDİNGS: İn the flexibility parameter, (1.measurement:35,14±7,15); (2.measurement:34,76+6,39); 
(3.measurement:35,00±6,47), in the P> and 3"* measurements, there is a significant difference between Group 1 
Group 2 (P=0,00;P0,05). İn the Standing Long Jump (SLJ) parameter, significant differences have been observed in 
favor of Group 1 in three measurements (P0.05). İn tennis skills test, no significant difference has been observed 
betmen two groups in three measurements. RESULT: Although the conditional features of those who have done 
sports before are better than those who haven't done, in tennis skills tests, there isn't a significant difference betvveen 
two groups. İt can be said that, in the beginnıng, the conditional features are not so effective on tennis skills 
acquisıtion. Hovvever, the higher the performance is in later times. the more important these parameters are. The 
trainer must prefer to teach more techniques, control techniques and sensibility-developing trainings (coordination) 
rather than focusing on conditional features at the beginning of the tennis education and training. 

Keyvvords: Tennis, Skill Acguisition, Standing Long Jump, Agility, Flexibility, Young. 
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MİLLİ SPORCULARIN EL TERCİHİ VE KAVRAMA KUVVETLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

The Hand Preference of the National Sportsmen and Evaluation of the Grasp Forces 

^'Mustafa GÜMÜŞ. '1>Tevfik Cem AKALIN, (2>Resul ÇEKİN, <Werruh N. AYOĞLU 
W Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, ® Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Bölümü, 
(3>Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 

mgumus § karaelmas, edu. tr 

AMAÇ: Çalışmada, beynin fonksiyonel asimetrisi hakkında bir ipucu veren ve üst ekstremitenin fonksi
yonel bütünlüğünün objektif bir kriteri olan el tercihinin ve elin lokomotor işlevlerinin en önemli görevi olan kav
rama kuvvetinin elit sporculardaki dağılımlarını -raştırmak amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEMLER: Çalışma, 
yaşları 15-30 arasında değişen, 4 branşta toplam 63 milli sporcu ile yapıldı. El tercihi Oldfield anketi ile saptandı 
ve Geschvvind skoruna göre +100 ile -100 arasında değerlendirildi. Ambidekster olan iki sporcu çalışma dışı 
bırakıldı. Gruplar arası karşılaştırmalarda sağlak ve tam sağlak olanlar sağlak, solak ve tam solak olanlar solak 
olarak gruptandı. El kavrama gücü Jamar hidrolik dinamometre ile ölçüldü. Veriler SPSS for Windows 11.0 
programına aktarılarak değerlendirildi, ortalama değerler "aritmetik ortalamatstandart sapma" olarak gösterildi, 
gruplar arası karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı, analiz sonuçları 
%95 güven aralığında değerlendirildi. Korelasyon katsayısı 0.000-0.250 zayıf veya yok, 0.251-0.500 orta dü
zeyde, 0.501-0.750 güçlü, 0.751-1.000 çok güçlü ilişki olarak kabul edildi. BULGULAR: Katılımcıların % 44.3'ü 
tam sağlak, % 42.6'si sağlak, % 9.8i solak, % 3.3'ü tam solaktı. Ortalama yas 21.0±3.8 (solaklarda 19.0±3.5, 
sağlaklarda 21.3±3.8, p=0.088), sporculuk deneyimi 8.8±4.2 (solaklarda8.6±3.9, sağlaklarda 8.8±4.2, p=0.813) 
yıldı. Dominant ele ait kavrama gücü sağlaklarda 57.6±15.0, solaklarda 53.5±7.7 idi (p=0.748). nondominant el 
için bu değerler sırasıyla 46.5±12.4 ve 47.5±9.2 idi (p=0.542). Tüm sporcular birlikte değerlendirildiğinde domi
nant ve nondominant ellerin kavrama güçleri arasında pozitif yönde güçlü anlamlı korelasyon olduğu saptandı 
(r=0.588, p=0.001). Bağıntı ilişkisi sağlaklarda (r=0.588, p=0.001) ve solaklarda (r=0.747, p=0.033) da benzer 
biçimde pozitif yönde, güçlü ve anlamlıydı. Katılımcıların dominant eldeki kavrama güçleri ile yaşları arasında 
orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı korelasyon (r=0.344, p=0.007) izlenirken ve sporculuk deneyimleri ile anlamlı 
korelasyon saptanmadı. SONUÇ: Elit sporcuların kavrama güçlerinin yaşlarıyla birlikte artmasına karşın, sağlak, 
ve solak sporcuların dominant ve nondominant elleri arasında kavrama gücü yönünden anlamlı fark olmaması 
çok etkenli olarak belirlenen el tercihinin kavrama gücü üzerinde etkisi olmadığını düşündürmektedir. 

AIM: İn this study, it is aimed to ascertain the dispersal of the grasp forces on the elite sportsmen that 
is the most important task of the hand's locomotor function and the hand preference which gives a hint about 
the functional asymmetric of brain and an OBJECTIVE criterion of upper extremity's lunctional integrity. 
MATERIALS AND METHODS: Study was made vvith total 63 national sportsmen under four brances whose 
ages range from 15 to 30. Hand preference was confirmed by Oldfield Survey and evaluated between +100 and 
-100 according to the Geschwind Score. Two sportsmen were excluded from the study as they vvere 
ambidextrous. İn the intergrouping comparisons right-handed and dominant right-handed were grouped as right-
handed, left-handed and dominant left handed were grouped as left-handed. Hand grasp force was measured 
by Jamar hydraulic dynamometer. Data was evaluated after it was transferred to the SPSS for Windows 11° 
programme. Average values were shown as "arithmetic average ± Standard deviation". İn the intergrouping 
comparisons Mann-Whitney U and Pearson correlatıon analysis were used. Analysis results vvere evaluated in 
the %95 confidence interval. Correlation factor was adopted as 0.000-0.250 weak or none, 0.251-0.500 
intermediate, 0.501-0.750 strong, 0.751-1.000 very strong relationship. RESULTS: %44,3 of the participants 
vvere dominant right-handed, %42,6 were right-handed, %9,8 vvere left-handed and %3,3 vvere dominant left-
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handed. Average age was 21.0±3.8 (left handed-vvere 19.0±3.5, right-handed vvere 21.3±3.8 p=0 088) 
sportsmen experience vvere 8.8±4.2 (left-handed vvere 8.6±3.9, right-handed vvere 8.8±4.2, p=0813) years 
Dominant hand grasp force was 57.6+15.0 for the right-handed and 53.5±7.7 for the left-handed. For the 
nondominant hand it vvas in order of 46.5± 12.4 and 47.5±9.2. When ali the sportsmen vvere evaluated together 
it vvas found that there is a strong positive correlation betvveen the dominant and nondominant hand grasp 
forces (r=0.588, p=0.001). Connection relationship vvas similarly positive, strong and meaningful both for îhe 
right-handed (r=0.588, p=0.001) and the left-handed (r=0.747, p=0.033). There vvas a positive meaningful 
correlation (r=0.344, p=0.007) betvveen the dominant hand grasp forces and the ages of the participanîs but no 
meaningful correlation vvas found vvith the sportsmanship experience. CONCLUSION: İn spite of the fact that 
the grasp forces of the elite sportsmen improve vvith îheir ages, there is no meaningful difference betvveen the 
grasp forces of the dominant and nondominant hands of the sportsmen vvho are right-handed and left-handed. 
So, (his makes us îhink about that hand preference vvhich is set as multifactor has no effect on grasp force. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPORA 
YÖNELMELERİNDE AİLELERİNİN VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 

A study on the influence of parents and teaching staff at School of Physical Education 
and Sports on the students' inclination tovvards studying Sports and Physical Education 

'Güney ÇETİNKAYA, Yılmaz KAPLAN 
Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokula Antalya 

gcetinkaya@akdeniz.edu.tr 

Bu çalışmada Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin spora yönelmelerinde, "ailelerinin" ve 
"beden eğitimi öğretmenlerinin" etkisini incelemek amaçlanmıştır. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulunun "tesadüfi örneklem" tekniğiyle seçilen 250 öğrencisi ile sınırlandırılmıştır. Bu öğrencilerin 68'i 
(% 27) Spor Yöneticiliği, 158'i (% 63) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve 24'ü (% 10) Antrenörlük Eğitimi 
Bölümlerinde eğitim görmektedirler. Oluşturulan varsayımların, somut verilerle sorgulanabilmesi, sayısal bir 
temele oturtulabilmesi amacı ile "alan araştırması" yapılmıştır. Bu amaçla oluşturulan anket formunda, 19 soru 
yer almıştır. Anket formunun başarısını denetlemek amacıyla "pilot uygulama" yapılmıştır. Elde edilen verilerin 
istatistiksel analizi, SPSS 10.0.1 paket programıyla yapılmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri
nin spora yönelmelerinde, "ailelerinin" ve "beden eğitimi öğretmenlerinin" etkisini sorgulamak üzere yapılan 
anket çalışmasında, öğrencileri spor yapmaya yönelten etkenler, ağırlıklı olarak (% 26 oranıyla) "iyi sporcu olma 
arzusu", (%19 oranıyla) "aile", (% 14 oranıyla) "okuldaki arkadaş grubu" ve (% 9 oranıyla) "beden eğitimi öğret
meni" olarak sıralanmıştır. Öğrencilerin, spor tercihlerine "ailelerin etkisini" belirlemeye yönelik anket sorusuna 
% 56'si "karışmaz", % 42'si "destekler" ve % 2'si de "engeller" cevabi vermiştir, öğrencilerin spora yönelmelerin
de, "beden eğitimi öğretmenlerinin" etkisi sorgulandığında, öğrencilerin % 36'si Beden Eğitimi öğretmenlerinin 
spora yönelmelerinde "hiç etkisinin olmadığını" belirtmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin, 
spora yönelmelerinde ailelerinin ve Beden Eğitimi öğretmenlerinin yeterince etkili olmadığı belirlenmiştir. Öğren
cilerin spora yönelmelerinde en etkin rolü, Beden Eğitimi öğretmenlerinin oynaması gerektiği düşünülebilir. 
Ancak, Ülkemizde spora -çok sevilmesine karsın- henüz yeterli kaynak ve olanaklar sağlanamaması, Beden 
Eğitimi öğretmenlerinin statülerini olumsuz etkilemekte; özendirici ve yönlendirici olabilmelerini engellemekteki 
Ayrıca, öğrencilerin kariyer planlarında önceliği, "ilgi" ve "yeteneklerinden" çok "ülke gerçekleri" ve istir 
olanakları" almaktadır. Ailenin toplumsallaşma üzerindeki ilk ve güçlü etkisi, çocuğun spor yapıp yapmayacağı'-
ve yapıyorsa nasıl / ne kadar spor yapacağını belirler. Ailelerin spora olumlu değer biçmeleri de spora İİ90" 
arttırır. Aileler spor yapıyor (veya geçmişte spor yapmışlar) ise, düzenli olarak televizyondan spor programların 
izliyorlarsa, aktif katılımları için çocuklarını cesaretlendiriyorlarsa, daha da önemlisi spor aile için bir yasam 
biçimi ise, çocuklar sporla daha çok ve yakından ilgileneceklerdir. Ancak ailelerin bu ilgisi bilinçsiz ise, çocuş 
kapasitesinin üzerinde zorluyorsa ya da mutlak başarıya koşullanmışsa, yarar yerine zarar getirecektir. Acelen 
çocuklarından fiziksel ve sosyal gelişmelerine uygun olamayan performans beklentileri, çocuğun kendine 
güvenini de sarsacaktır. 

AIM: The aim of the study is to analyse the influence of parents and teaching staff at the School 
Physical Education and Sports on the students' tending tovvards studying Sports and Physical Educa J 

METHOD: 250 students have joined to research voluntahly from Akdeniz University the School of PnY 
Education and Sport. Students were selected by using random sample method.Of the students;68 (%27) S-_ 
af Sport Management Department", 158 (%63) students study at "Department of School Physical Educa' 
and Sport" and 24 (%10) study at "Coaching Education Department". A guestionnaire of 19 guestions has 
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nrepared tor the study. "Pilot survey" has been done for checking the çuestionnaire. SPSS 10.0.1 has been 
mü for the statistical analyses. FINDINGS: The results of the questionnaire have shown that the reasons for 
Zıding sports are as follovvs; 26% of them wish to be good athletes, 19% of the students are affected by their 
(0&)ts, 14% of them are influenced by friends and groups at school" and 9% of them are influenced "physical 
gducatıon and sport teacher" When the students asked to what extend the influence of the families, 56% replied 
-s -no affect", 42% "supporting" ,and 2% "disappointing". When the student asked to "what is the effect of 
physical Education and Sports teachers is in tending them towards sport", 36% of the students replied that 
jhgy have "no effect". RESULT: The study has demonstrated that "parents" and "Physical Education and Sports 
Teachers' are not effective enough on students to make them choose sport. Physical Education and Sports 
teachers can be considered to be the most effective on making them choose sports. But in our country 
physical Education and Sports teachers do not have enough facilitities so this affect negatively the status of 
physical Education and Sports teachers. VVhen the student planning their career, they make choices according 
to the "fact of the country" and "state of employment" instead of their "interest" and "capability" Parents are 
effective on socialization It's determine the children are "making sports or not'. If parents are making sports or 

?g sports program on TV or encourage their children for making sports, their children can be more 
. :ed in sports. If parents' interest sports uninformed it can be harmful for their children. 

mailto:gcetinkaya@akdeniz.edu.tr
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AVRUPA ŞAMPİYONU GENÇ FUTBOLCULARIN 
ONCELEME ZAMANI ÖZELLİKLERİ 

Anticipation Time Characteristics of European Champion Young 
(U-16)Soccer Players 

'Sinan BOZKURT 
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, istanbul 

sbozkurt@marmara. edu. tr 

AMAÇ: Bu araştırmada üst düzey genç futbolcuların "Onceleme Zamanı" parametrelerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. "Onceleme Zamanı" özelliğinin futbolda oyunun karar verme stratejisinin temelinde ve yetenek 
seçiminde önemli bir özellik olduğu kabul edilmektedir. YÖNTEM: Araştırma grubunu Galatasaray Spor Kulübü
nün, Türkiye ve Avrupa Şampiyonu olan 14 yas üstü C-Genç(Yıldız) futbol takımının 22 erkek futbolcusu oluş
turmuştur. Araştırmada "Onceleme Zamanı" değerlerinin belirlenmesi için "Bassin Anticipation Timer Model 
50575" cihazı kullanılmıştır. Ölçümler 1 mph, 10 mph ve 40 mph hızında gruplu tekrar yöntemi(her hız grubu 
için 5 uyarı olmak üzere toplam 15 kez uyarı verilmiştir) ile gerçekleştirilmiştir. BULGULAR; Futbolcuların "Once
leme Zamanı" test ölçüm değerleri ortalaması 72.30 milisaniye olarak saptanmıştır. SONUÇ: Bu verilerin Avrupa 
Şampiyonluğu sahibi üst seviye genç futbolcuların "Onceleme Zamanı" değerlerinin ortaya konulması açısından 
önemli olduğu ve özellikle futbola özgü yetenek tanımlamasında rol oynayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Futbol, Onceleme Zamanı, Yetenek 

The purpose of the study is to determine "anticipation time" parameters of elite young soccer players. 
METHOD: Sample group was a total of 22 young elite soccer players; from Galatasaray Sports Club of İstanbul 
whıch was the Champions in Turkey and Europe at under 16 age soccer team. Bassin Anticipation Timer (Mo
del 50575) apparatus was used for determining anticipation time of the players. Group method was used in 1 
mph, 10 mph, and 40 mph of speed._RESULTS: As statistical analysis, mean value of "anticipation time" of the 
players was 72.30 msec. CÖNCLUSION: Measured data could be important in determining the "anticipation 
time" charactenstıcs of elite young soccer players. These results could play a role in talent Identification for 
soccer. 

Keywords: Anticipation Time, Soccer, Talent 
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