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Değerli Meslektaşlarımız, 
 

Geleneksel hale gelen “Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi”, önce Uludağ Üniversitesi(4), 

Çukurova Üniversitesi, Burdur Üniversitesi ve Van-Yüzüncü Yıl Üniversitelerinde sempozyum formatında 

başarılı biçimde gerçekleştirilmiştir. 8.si Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği Şemsiyesi altında 

Mersin Üniversitesi’nde düzenlenmiş ve kapsamı kongre boyutuna ulaşmıştır. Geçen bu süreç, beden 

eğitimi ve spor öğretmenliği alanının gelişmesine önemli katkılar sağladığı inancındayız. 

 

Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği olarak ülkemizdeki araştırmacıların Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği alanına özgü yeni araştırmalarının sesi olmayı bir mesleki sorumluluk olarak görüyoruz. 

Dünyada herhangi bir ülkedeki eğitim modellemelerinin uyarlanmasından yeni ve yaratıcı uygulamalara 

kadar beden eğitimi ve spor alanında eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmeye yönelik yapılmış/yapılmakta 

olan her çalışmayı önemsiyoruz. Bu kongrede; Alanda yapılan çalışmaların, paydaşlarla tartışılmasını ve 

yeni yaklaşımlara neden olmasını bekliyoruz. Özellikle yeni beden eğitimi öğretim programımız ile çağdaş 

eğitim uygulamaları arasında gösterilebilecek, günümüz, yarınımız, geleceğimiz olabilecek çalışmaların 

kongremizde öncelikler arasında yer bulabileceğini düşünüyoruz. 

 

19-22 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Kongresi’nin temasını “Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni Eğilimler ve 

Uygulamalar(BESÖ-YEU)” olarak belirledik. Üniversitelerin ilgili fakülte/yüksekokullarındaki araştırmacı 

akademisyenleri, saha çalışmalarıyla farklılıklarını kongremize yansıtabilecek öğretmenlerimizi, bağımsız 

araştırmacıları kongremize bir değer katmak üzere bekliyoruz. Bunun yanında Beden eğitimi 

öğretmenlerimizin yeni ve yaratıcı uygulamalarını atölye çalışması olarak video desteğinde sunmalarını da 

önemli bir fark yaratacaktır. Herhangi bir çalışma/araştırma yapmamış olan paydaşlarımızı da kongremiz 

aracılığıyla yeniliklerin farkında olmaya davet ediyoruz. 

 

Kongremizde bilim kurulumuzun kongre temasını göz önünde bulundurarak seçeceği araştırmalar sözel 

bildiriler bölümünde yer alabilecekken, poster olmaya layık görülenler de ilgili salonlarda sergilenecektir. 

 

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi’nde siz değerli araştırmacıların sunduğu sözel 

bildiriler, alan indeksleri arasında seçkin bir yeri bulunan ERIC (EducationResources Information Center-

Institute of EducationSciences)’te taranan Journal of Education and Training Studies (JETS) özel sayısında 

hakem değerlendirmelerinden geçtikten sonra yayınlanacaktır. 

 

Siz değerli araştırmacılarımızı, öğretmenlerimizi kongremizde ağırlıyor olmaktan mutluluk duyacağız. 

Saygılarımızla.. 

Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği 
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INVITATITON 

9. International Physical Education Teachers and Sports Instructors Congress will be held in 

Antalya, Turkey during October 2017. Turkish National Physical Education Teachers Association 

held this event in symposium format previously in Uludag University, Cukurova University, 

Burdur University and Van University of Turkey. The 8. National Congress was held İn Mersin 

University of Turkey during 2016 first time in Congress Format. Turkish National Physical 

Education Teachers Association, this time, welcomes you to the 9. Congress in Antalya. 

 

We strongly believe that this congress will contribute significantly to the development of physical 

education and sports academic fields. Our Association believes that we are the voice of those 

academicians who are involved in research in Physical Education and Sports in Turkey. Our further 

intention is the development of quality physical education and sports academic fields globally. In 

this congress, we expect to receive innovative works and ideas to be presented, which we hope, 

will contribute to the development of quality of physical education and sports education. 

 

We, also, believe that the new physical education curriculum, which came into effect recently, will 

find new and creative approaches that will contribute to our academic field. The theme of the 9. 

International Physical Education and Sports Education Congress will be "The New Tendencies and 

Implementations in Physical Education and Sports Education". 

 

We welcome the Physical Education Teachers and Researchers in the field of physical education 

and related academic disciplines to contribute to our congress. We also expect from the contributers 

with research findings to give their academic works with a video support. 

 

The Scientific Board of the Congress will select the verbal and poster presentations related with 

the congress theme. The Scientific Board also will select the research papers which will be 

published by the Journal of Education and Training Studies (JETS) Special Edition ERIC 

(Education Resources Information Center-Institute of Education Sciences) which hold a prominent 

place in the new area of academic indexes. 

We warmly welcome you dear teachers and researchers to our congress 
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DAVETLİ KONUŞMACILAR /INVITED SPEAKERS 

Mohammad R. Torabi, Ph.D. 

Chancellor’s Professor and Former Founding Dean 

School of Public Health-Bloomington 

Indiana University 

Bloomington, IN 47405 

Trends in Public Health: Critical Role of Physical Education 

Abstract: 

Due to the advancement of public health during the past century, hundreds of millions of lives have 

been saved, and life expectancy, along with quality of life, have drastically been enhanced. In spite 

of the extraordinary progress in the area of disease prevention and health promotion, the future 

doesn't look as promising unless we make an investment in the health and well being of the global 

community. 

Due to various factors in our daily lives, such as the prevalence of physical inactivity, poor 

nutrition, increased use of tobacco and other drugs, resistance to antibiotics, etc., life expectancy 

may decline and chronic conditions and disability may challenge the quality of life of the new 

generation. This presentation discusses the success of public health in the twentieth century, as well 

as the paradigm changes of the leading causes of death into the 21th century. Among other factors, 

the critical role of physical activity will be discussed and recommendations for teachers, 

researchers, and policy makers will be offered. 

 
 

Dr. Signe Luika 

2014 yılında Letonya Milli Olimpiyat Komitesi’nin girişimiyle başlatılan ‘Tüm Sınıf Spora’ (All 

Class Does Sport) isimli projede 3. sınıf çocuklarına haftalık iki saatlik beden eğitimi ve spor 

dersine ek olarak üç saatlik spor dersi sunuldu. Projeye dâhil olan öğrencilerin fiziksel uygunluk 

düzeylerindeki gelişimin izlenmesinin yanı sıra onların, ailelerinin ve öğretmenlerinin ekstra spor 

derslerine yönelik tutumları da belirlenmeye çalışıldı. Bunun için çeşitli antropometrik ölçümler, 

Eurofit sisteminden bazı testler ve görüşmeler yapıldı. ‘Tüm Sınıf Spora’ isimli proje katılımcıların 

fiziksel ve sosyal becerilerindeki gelişmelerin yanı sıra ve katılımcıların ailelerinde aktif yaşam 

alışkanlığı kazanma ve sürdürme konusunda olumlu kazanımlar elde edildiği görüldü. Dr. Luika, 

2014 yılında Letonya Milli Olimpiyat Komitesi’nin girişimiyle başlattıkları ‘Tüm Sınıf Spora’ (All 

Class Does Sport) isimli proje sürecini ve bu bağlamda yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen 

ilgi çekici sonuçları 9. Uluslararası Beden Eğitimi Öğretmeni ve Spor Öğretmenliği Kongresi’nde 

katılımcılarımızla paylaşacak. 

 
 

David M. Koceja 

Dr. Koceja’s talk will examine the role of different neural factors in the performance of high level 

skill. Skilled performance is a combination of corticospinal activity as well as the fine-tuning of 

several neural networks in the spinal cord. Training related changes that occur in these pathways 

will be presented. Often, skilled performers are distinguished from unskilled performers by their 

ability to more rapidly generate force during the initial phase of a movement and the neural circuits 

involved in this force production will be discussed. 
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Dr. Zekai Pehlivan 

Bir öğretmenin başlıca fonksiyonu öğrencide istendik davranış değişikliği meydana getirmektir. 

Öğretmen bu davranış değişikliğini öğretim programı marifetiyle yapmaya çalışır. Öğretim 

programı sadece okulun değil bütün bir toplumun sağlığı için de yaşamsal öneme sahiptir. Bir 

öğretim programının ürünü hakkında karar verebilmek için, yetiştirilen öğrencinin, programda 

belirtilen hedeflere ulaşma derecesine bakmak ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır ve bu ihtiyacın 

giderilebilmesi “değerlendirmeyi” gerektirmektedir. Değerlendirme, program geliştiriciler ve 

uygulayıcıların bireylerin müfredat deneyimleri hakkında yargılarına ulaşmak için toplanan 

verilerin bir araya getirilmesi ihtiyacıdır. Diğer yandan öğrenci davranışlarındaki değişimin 

değerlendirilmesi programların ve eğitimin yeniden güncellenmesi ve geliştirilmesine olanak 

vermekte ve vazgeçilmez tamamlayıcısı olmaktadır. Öğretim programları çağın gereksinmelerini 

karşılayacak insan gücünü yetiştirmede etkilidir. Bu nedenle gelişen ihtiyaçların karşılanması 

doğrultusunda programların sürekli gözden geçirilerek geliştirilmesini gerektirir. Değerlendirme 

süreci eğitim programının amaçları/davranışları ile başlar. Davranışlardaki değişimlerin test 

edilmesi sonucu eğitim programı hakkında karar vermede kanıtlar elde edilmiş ve fikirler vermiş 

olur. Bununla birlikte, bireyler ve programın paydaşları yani onu fonlayan kişi ve kurumların 

programın etkililiği için belge, delil ve göstergeler ister. Bunlar programın içeriğini, materyalleri 

ve kullanılan öğretim yöntemlerini değerlendirmek isterler. Bunlar, öğrencilerin neler öğrendiğini 

ve hangi becerileri gösterdiklerini, yeni programın maliyetini ve bu maliyetin etkililiğini bilmek 

isterler. Program değerlendirmek için toplanan veriler incelenerek programın kabul edilmesine, 

değiştirilmesine veya elimine edilmesine karar vermek için işleyen bir süreçtir. Beden eğitimi 

öğretim programını hem formatif ve hem de summatif değerlendirmede veri toplamak amacıyla 

farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Bunlar; gözlem yoluyla; sınıf aktiviteleri ve öğretim 

planlarının yürütülmesi sırasında öğretmenin öğrencinin öğrenme beceri ve fiziksel aktivitelerine 

yönelik informal biçimde mesleki olarak öğrencilerin gözlenmesi, öğretime devam eden öğrenciler 

veya programdan mezun olmuş kişilerin beden eğitiminden beklentileri, memnuniyet dereceleri ve 

program değişikliğine yönelik önerilerinin toplandığı anket ve envanterler, fitness olarak 

adlandırılan öğrencilerin kas kuvveti, kas gücü, denge ve esneklik testleri, beden kompozisyonları 

ve aerobik çalışma kapasiteleri, motor performans becerileri olarak temel motor özellikleri, hız, 

denge, özel spor performans becerileri, bilgi testleri olarak; oyun kuralları ve oyun düzenleme, 

terminoloji, spor araçları, stratejiler ve güvenlik bilgi ve becerilerini belirlemek için objektif testler 

ve öğrencilerin, mezunların ailelerin ve diğer vatandaşların bireysel beklentileri, amaçları ve kişisel 

durumlarına yönelik öz değerlendirme gibi araç ve teknikler kullanılmaktadır. 

 
 

Prof.Dr. Hayri ERTAN 

Anadolu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 

Eskisehir/Turkey 

Beceri öğrenimi sırasında insan organizmasında egzersiz ve egzersiz yüklerine farklı boyutlarda 

uyum görülmektedir. Bunların başında fizyolojik, morfolojik ve koordinatif adaptasyon 

gelmektedir. Fizyolojik adaptasyon organizmanın solunum ve dolaşım sisteminde meydana gelen 

farklılaşmaları, morfolojik adaptasyon ise vücut proporsiyonlarında oluşan değişimleri ifade eder. 

Burada özellikle hedeflenen; fizyolojik anlamda oksijen taşıma kapasitelerinde bir artış ve vücut 

yağ oranın azalma ile birlikte kas kütlesinde artış sağlamaktır. Koordinatif özelliklerin gelişiminde 

kastedilen ise kas içi, kaslar arası ve ekstremiteler arasında ki uyumlu çalışmada görülen 

farklılaşmalardır. 
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Temel bilimler ve spor bilimleri alanında hareket ve beceri öğrenimi sırasında “mekano-

reseptörler” olarak adlandırılan kas, tendon ve deri altı ajanların uyumu ve gelişimi yoğunlukla 

incelenen konular arasındadır. Özellikle deri altı reseptörleri dış dünyayı algılayıp tepkinin ortaya 

konulmasında önemli rol üstlenirken, “intrafusal” lifler olarak ta adlandırılan kas iğciği, kasın 

boyunda oluşan değişiklikleri merkezi sinir sistemine iletmekle yükümlüdür. Bunun yanı sıra, 

tendon içerisinde yerleşmiş olan ve tendonda ki gerilimlere duyarlı olan “golgi tendon organı” 

egzersize uyum konusunda önemli yer tutmaktadır. 

Bu davetli oturumun amacı, hareket ve beceri öğrenimi ile ilişkili olan mekanoreseptörlerin 

görevlerini kısaca anlatmak ve bu türden bir uyum sağlanabilmesi için yapılması gereken hareket 

örüntüleri konusunda örnekler sunmaktır. 

Kaynaklar: 

Roger Enoka (2015). Neuromechanics of Human Movement. 5th Edition, Human Kinetics. 

Peter McGinnis (2013). Biomechanics of Sport and Exercise eBook, Third Edition with Web 

Resource. 

 
 

Dr. Attilla Erdemli 

Çağrılı konuşmacı olarak “Gelişmiş Bedenler” başlığı ile konuşmasını yapacak olan Prof. Erdemli” 

Beden eğitiminde, bireyin yalnızca belli bakımlardan gelişimini amaçlamak veya güncel bazı spor 

dallarına göre çalışmalar yapmak veya gösteriyi bireyden daha çok önemsemek ya da yalnızca 

gelişmiş bedenler amaçlamanın, hem bireyin çok yönlülüğünü bozduğunu ve hem de bireyin 

bedence olağan gelişimini aksattığını” belirtmektedir. Beden Eğitiminin asıl amacının yalnızca 

“gelişmiş bedenler üretmek değil, bedeni ile dost olan, yapıcı-yaratıcı insanların yetişmesine aracı 

olmak olduğu ve yalnızca gelişmiş bir bedenin, aynı zamanda kaybedilmiş bir beden olduğunu ileri 

sürmektedir. 

 
 

Dr. Malek Ahmedi 

Dr. Ahmedi bireyin özerklik, yeterlilik, sebat gibi psikolojik özelliklerinin sosyal ve kültürel 

değerlerle nasıl bir etkileşim içinde olduğunu belirteceği konuşmasında bu özelliklerin fiziksel 

aktiviteye katılıma istekli olma, yaratıcılık, yüksek performans gibi durumları ne şekilde 

etkilediğinden de bahsedecek. Ayrıca, öz-yeterlilik teorisinin kavramsal çerçevesini kullanarak bu 

kuramın özelliklerinin beden eğitimi ve spor alanlarında ne tür bir işlevi olduğuna dair güncel 

araştırma bulgularını siz katılımcılarımızla paylaşacak. Bu sunumun özellikle beden eğitimi 

öğretmenleri ve altyapılarda çalışan antrenörlerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. 

 
 

Dr. Sayyed Mohammad Kashef 

Urmia Universitesi 

Kazalar beden eğitimi ve spor derslerinin en fazla ciddiye alınması gereken konularından biridir. 

Spor/sağlık konusundaki istatistikler güvenlik ve hijyen bilgisinin bu derslerin öncelikli 

gerekliliklerinden olduğunu ortaya koymaktadır. Güvenlik, spor kazalarını önlemek, çeşitli 

koşullarda yaşanan risklerle başa çıkmak ve gerekli ekipmanların ne şekilde kullanılması gerektiği 

konusundaki bilgileri kapsar. Güvenlik konusundaki sistemli bir yaklaşım kapsamlı risk yönetimi 

süreçleri ile birlikte yürütülmelidir. Güvenli yönetiminin yapı taşları: 1) Yönetim felsefesi 

(Standartların oluşturulması, güvenlik konusunda dikkatli olmak), 2) Yönetim politikası (Görev 

sınırlılıklarının belirlenmesi, gerekli bilgi ve becerinin oluşturulması), 3) Yönetim Prosedürleri 
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(Planlama, organize etme ve denetleme), 4) Performans Yönetimi (Kurallara uyma, hatadan uzak 

durma, prosedürlerin şartlara göre uyarlanması) konularından oluşmaktadır. Prof. Kashef, bazı 

uluslararası spor etkinliklerinde meydana gelen rahatsız edici kazalara değinecek, beden eğitimi ve 

spor sınıflarında güvenlik planlaması, güvenlik eğitimi, güvenli bir spor çevresinin 

oluşturulmasında kuralların oluşturulması ve denetlenmesi gibi önemli güvenlik kurallarını bazı 

uzman görüşlerini de ekleyerek siz katılımcılarımızla paylaşacaktır. 

 

Seyyed Mohammad Kashef 

Professor in Sports Management, Urmia University , Iran 

Safety and Health in Sports Classes 

Abstract 

Accidents are the most serious challenges of all sports classes. The statistics on health and sport 

confirm the fact that safety and hygiene in sports classes are the first requirement. Safety is a means 

of preventing sports incidents and utilization methods of coping with risks under normal and urgent 

conditions, using the necessary training, tools and essential equipment's. A systematic approach to 

safety is explicit along with comprehensive risk management processes in sport. Safety 

management pillars are: 1- Management Philosophy (Belief in Threat - Creating Standards - 

Attention to Safety) 2- Management Policy (Compilation of job descriptions - creation of 

knowledge and skills) 3. Management Procedures (Scheduling - organizing - monitoring) 4- 

Performance Management. (Following the rules of instructions – avoidance of error - modification 

of the procedures).  

The article highlights some of the disastrous accidents in international events, explains the 

principles of safety in sports classes from the views of experts (e.g. Safety planning, Compilation 

of safety instructions, Safety of the sports environment, Educational Safety, Monitoring and 

control) and expresses the methods of immunization in sports activities to create a safe environment 

for sport. Keywords: safety, hygiene, health, sports classes, Accidents 

 
 

March L. Krotee, Ph.D. 

Fulbright Professor 

Department of Health and Exercise Studies 

Department of Educational Leadership Policy and Human Development 

North Carolina State University 

mlkrotee@ncsu.edu 

 

Trends and Status of Physical Education and Sport: A Vision for the Future 

This presentation is designed to offer a glimpse into the status and trends involving physical 

education and sport delivery systems in the United States. For example, the National Federation of 

State High School Associations reported that 7,963,535 students including over 3 million females 

participated in high school sports during the 2016 school year. (NFSHA, August 2017) The most 

popular sports for males were football, track and field, basketball, baseball and soccer. For females, 

the most popular sports were basketball, track and field, volleyball, soccer and softball. Cross-

country, softball, tennis, swimming, wrestling, golf and lacrosse also figüre into the mix of the 

37,100 public and private high schools’ 14-17 year old participants who volunteer and try out for 

the sports being offered by each individual school. Physical education, on the other hand, is for the 

most part required by individual school districts and is a planned, sequential K-12 standards - based 

program with written curricula and appropriate instruction designed to develop motor skills, 

mailto:mlkrotee@ncsu.edu
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knowledge, and behaviors of active living, physical fitness, sportsmanship, self-efficacy and 

emotional intelligence. It is an essential part of the total curriculum and delivered by degreed, 

licensed physical educators. It is supported by 92 and 87 percent of the parents at the elementary, 

middle and high school levels. Both Physical Education and Sport continue to be challenged and 

evolve each year and we will examine some of their issues and trends as the profession continues 

to offer high quality experiences to all involved. 

 
Dr. Dilara Özer 

İstanbul Gedik Üniversitesi 

Spor Bilimleri Fakültesi 

 

Dr. Sibel Nalbant 

İstanbul Gedik Üniversitesi 

Spor Bilimleri Fakültesi 

 

Bir Dönüşüm Hikayesi 

Aktif Yaşam Merkezinden Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezine İstanbul Kalkınma Ajansı mali 

destegi ile 2013-2015 yıllarında Istanbul Gedik Üniversitesi tarafından Pendik Belediyesi ve 

Pendik Kaymakamlığı işbirliği ile kurulan ve proje süreci tamamlandıktan sonra da faaliyetleri 30 

Kasım 2016 tarihine kadar devam eden “Aktif Yaşam Merkezi” İSTKA’dan aldığı yeni hibe ile 

“Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezine” (BUFAM) dönüştürüldü. Çocuğu içinde yaşadığı 

toplumsal çevre ile bir bütün olarak ele alan “Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi” nde “Özel 

Eğitim, Danışma ve Rehberlik Birimi” ve “Bütünleşik Fiziksel Aktivite Birimi” olmak üzere iki 

birim kuruldu. Özel gereksinimli çocukların toplumsal yaşama tam olarak katılımlarını sağlamak 

için akranlar, okullardaki beden eğitimi öğretmenleri ve aileleri de kapsayan bir model geliştirmeyi 

hedefleyen projenin nihai amacı ülkenin özel eğitim politikasını etkileyerek kaliteli ve kapsayıcı 

beden eğitimi ve sporu tüm özel gereksinimli çocuklar için ulaşılabilir kılmaktır.  

 
Dr. Hasan Kasap 

İstanbul Gedik Üniversitesi 

Spor Bilimleri Fakültesi 

 

“Beceri Öğreniminde Yöntem-İletişim Sorunu?” 

İnsan organizması Doğal fonksiyonlarının yanında “öğrenen” bir organizmadır. Öğrenme 

Doğumdan önce başlamaktadır. Her ne kadar farklı bireyler için, farklı Becerilerin öğretiminde, 

farklı ortamlarda farklı öğretim yöntemleri kullanmak gerektiği biliniyor olsa da öğrenme iklimini 

oluşturan tüm ögeler, uygun iletişim ortamı ile en verimli ve sürdürülebilir bir öğrenme süreci 

oluşturabilir. Her Spor becerisinin öğretiminde, becerinin karmaşıklığına özgü bir öğretim yöntemi 

uygulanabilir. Beden eğitimi ve spor becerilerinin öğretiminde bireye, çevreye ve becerinin 

kendisine özgü en doğru uygulama seçilse bile Beden eğitimi öğrencisinin beklentilerine(nabzına) 

uygun bir iletişim ortamı oluşturulamadığında öğrenme veriminin yükseltilmesinde sorunlar 

yaşanabilecektir. En zayıf, en yavaş öğrenen (eğitilebilirlik düzeyi düşük) öğrenciden en yüksek 

eğitilebirlirlik(educability) düzeyine sahip öğrencilerin aynı iletişim formu ile öğrenmesi 

beklenemeyecektir. Bu sunumda Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi’nde üst düzeyde yöntem bilgi 

ve becerisine sahip olmanın iyi ve sürdürülebilir bir öğrenme ortamı oluşturup-oluşturamayacağı 

tartışılacaktır. Öğrenme için yöntem her şey midir? Öğretenin oluşturacağı iletişim ortamının 



13 
 

mükemmelliği öğrenme performansını da belirler. Yöntem mi? Olumlu iİletişim mi? Spor 

eğitiminde sorun nerde? 

 
 

Dr. Paul Blair 

Former Chair (retired) 

Academy of Sport and Leisure Studies 

University of Trinidad and Tobago 

San Fernando, Trinidad 

Herkes İçin Beden Eğitimi 

Beden eğitimi programlarının uygulanması esnasında karşılaşılan zorluklar ve eksiklikler üzerine 

konuşacak olan Profesör Blair, aynı zamanda bu zorlukların üstesinden gelinebilmesi ve beden 

eğitimi alanının mesleki açıdan güçlendirilmesi ile ilgili kullanılabilecek çeşitli stratejilerden söz 

edecek. Sunum, temel olarak Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili gözlemlere dayanıyor olsa da 

beden eğitiminin, başta Türkiye olmak üzere evrensel olarak, karşılaştığı durumlar tartışmaya 

açılacak. Dr. Blair konuşmasının sonunda beden eğitiminin okullar ve üniversitelerin ötesine 

taşınmasının topluma yaşam boyu sağlıklı ve aktif yaşam alışkanlığının kazandırılmasındaki 

öneminden söz edecek. 

 

Dr. Paul Blair 

Former Chair (retired) 

Academy of Sport and Leisure Studies 

University of Trinidad and Tobago 

San Fernando, Trinidad 

Physical Education for All 

This presentation examines physical education programs and delivery systems, identifies 

challenges and shortcomings, and advocates for strengthening and expanding the profession. While 

the presentation is based on observations made in the United States, similar situations may exist in 

Turkey and other countries, and may contribute to further discussions regarding physical education. 

It is essential that our teaching of physical education goes beyond schools and universities to reach 

all people, to contribute to health and fitness, and to ensure that all citizens have the skills to engage 

in lifetime physical activity. 

 
 

Gıyasettin Demirhan 

Hacettepe Üniversitesi 

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

Ankara/Türkiye 

21. Yüzyıl Becerileri ve Beden Eğitimi Öğretmeni 

Özet: Bilim ve teknoloji başta olmak üzere yaşamın her alnında, özellikle bilişim teknolojilerinin 

ortaya çıkışı ve gelişiminden bu yana, 21. Yüzyılda çok hızlı değişimler ve gelişmeler 

gerçekleşmektedir. Eğitim alanında da aynı durum söz konusudur. İnsanın sağlıklı gelişimi ve 

nitelikli yaşamına önemli katkılarda bulunan beden eğitimi, spor ve fiziksel aktivite alanlarında da 

önemli değişimler ve gelişmeler söz konusudur. Bu nedenle, gerek beden eğitimi ve spor/sağlık 

gerekse mesleki gelişimde 21. Yüz yıl becerilerini dikkate alarak çalışma yapmak ve bu becerileri 

işimizin ve yaşamımızın bir parçası haline getirmek gerekir. Alanyazın incelendiğinde becerilerin 

başlıcalarının; karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, iletişim, toplumsal 
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sorumluluk, işbirliği, empati, teknoloji ve farkındalık olduğu söylenebilir. En önemlileri ise, 

karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılıktır. Bu nedenle, bilgi, beceri ve tutumları 

geliştirirken ve başkalarına bir şeyler öğretirken her zaman dikkate almak gerekir. Günümüzde 

eğer bu becerilere sahip olmazsanız birine bir şey öğretirken fark yaratan durumuna gelemezsiniz. 

Bir an avcı-toplayıcı toplum dönemi davranışlarını da bilen, bir anda, özellikle bilişim teknolojileri 

yardımıyla, her materyalini kendisi üretebilen, mesektaşlarıyla sürekli iletişim içinde olan, sürekli 

kendini geliştiren ve öğrenmeyi öğreten, sonuca değil sürece odaklanan, işi yaşamın bir parçası 

haline getirerek eğlenerek iş yapan, doğa ile işbirliği yapan, fiziksel, sağlık ve medya okur 

yazarlığında yeterli, eleştirel düşünüp problem çözen beden eğitimi öğretmeni düşünün. Bu 

mümkündür. Yeter ki, yaşamı, her anınını tad alarak yaşama becerisine sahip bireyler ve tabi ki 

öğretmenler yetiştirelim. Biyolojik olarak varolmak yetmez, bireyi asıl şekillendiren çevre 

etkileşimi ile kazanılanlardır çünkü. 

 
Ahmet Gülüm 

Endüstriyel Sporda Beden Eğitimi Öğretmeninin Rolü 

2001 yılında Türkiye’nin ilk ve tek spor odaklı reklam ajansı olarak kurulan Sportsnet, farklı 

faaliyet alanlarında daha hızlı ve etkin çözümler üretebilmek için bir grup haline geldi. Spor 

Etkinlik Ajansı Allsports, Dijital Ajans Vo2, Türkiye’nin ilk bağımsız ve gerçek spor kanalı 

sportstv ve dünyanın 1 numaralı spor ajansı Octagon’un Türkiye ofisi Sportsnet Group altında 

faaliyetlerini sürdürüyor. 

Sportsnet Group kurucusu ve başkanı Ahmet Gülüm, dünyada spor kültürünün nasıl geliştiğini, 

gelecek 20 yıl yaşanması beklenen eğilimleri, spor yapma ve izleme ile ilgili global ve Türkiye'deki 

istatistikleri, spora katılım oranlarının değişimini aktaracak. Sporun çok farklı alanlarında hizmet 

veren bir yapının deneyimlerini paylaşacak. 

 
Dr. Ümit Kesim 

Beden Eğitimi Ve Serbest Zaman Eğitimi İlişkisi 

Bu bildirinin temel amacı serbest zaman eğitimi kavramını tartışmak ve bireylerin serbest zaman 

fırsatları hakkında bilgilenme ve bilinçlenme süreçlerine açılım sağlamaktır. Serbest zaman eğitimi 

(leisure education) hizmeti veren rekreasyon liderleri/uzmanları hedef kitlelerine 

(öğrencilerine,müşterilerine) beceri öğrenimi için çok yönlü bilgilendirme, rekreasyon programları 

ve kaynakları hakkında yönlendirme , ayrıca farkındalık yaratma işlevlerini üstlenirler. Bu süreçler 

serbest zaman etkinliklerine katılma güdüsüne sahip bireylerin kendilerini sorgulamaları ve 

tanımaları anlamını taşır. Eğitim sürecinde öğrendikleri bilgi ve becerileri serbest zaman 

etkinlikleri ile bütünleştirmeleri hedeflenir. Esas amaç,kazanılan zengin değerlerin yaşam boyu 

sürecek alışkanlıklar haline dönüşmesidir. Bildiri,ayrıca serbest zaman etkinliğine katılım sonucu 

kazanılan esenlik (wellness) değerleri ile birlikte sağlıklı ve zinde bir yaşam 

sürdürme.sosyalleşme,takım çalışması,özgüven ve özveri gibi değerleri içselleştirmek için serbest 

zaman eğitiminin sunduğu fırsatları tartışmaktadır. 

 
 

Mehmet Akif ZİYAGİL 

Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin. 

 

21. Yüzyıl vizyonunda beden eğitiminin niteliğinin yükseltilmesine yönelik 

stratejileri 
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Özet 

Düzenli fiziksel aktiviteye katılımda % 20’lik oran ile Avrupa’nın en hareketsiz ülkesi Türkiye, 

%3.65’lik sportif etkinliklere katılım oranı ile Olimpiyat Oyunlarında madalya sıralamasında 

41’inci sırada yer alırken Milli Eğitim Bakanlığı okullarında yaklaşık 18 milyon öğrenci sağlık ve 

fiziksel uygunluklarını geliştirmek ve yetenekleri doğrultusunda spora yönlendirilmek için nitelikli 

beden eğitimine ihtiyaç duymaktadır. Her ne kadar ilkokulda birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda 5 

saat ve dördüncü sınıfta 2 saat oyun ve fiziki etkinlikler dersi; ortaokul ve liselerde 2 saat beden 

eğitimi ve 2 saat seçmeli spor ve fiziki etkinlikler dersi yapılsa da, bu derslerde öğrencilere 

kazandırılan alışkanlıklar sonraki yıllarda yeterince sürdürülmemekte ve toplumda hareketsizliğe 

bağlı obezite oranları ve hipokinetik hastalıklar artmaktadır. 

Temel hareket, motor ve spor becerileri ile oyun, cimnastik ve dansın öğretildiği hareket eğitimi 

için en kritik dönem olan okul öncesi ve ilkokulda oyun ve fiziki etkinlikler dersi beden eğitimi 

öğretmenleri tarafından verilmemekte ve amaçları dışında kullanılmaktadır. Mevcut eğitim 

programı içerisinde çeşitli fiziksel aktiviteleri gerçekleştirmek için gerekli olan becerilere sahip, 

fiziksel uygunluğu yüksek, fiziksel ve sportif etkinliklere düzenli katılan ve fiziksel aktiviteye ve 

sağlıklı bir yaşam tarzına değer veren bireylerin yetiştirilmesinde, en kritik rolü oynayan beden 

eğitimi öğretmenleri yeterince etkin olamamakta ve yıl boyu uygulanacak ekstra müfredata ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bugün sayıları 100’ü bulan beden eğitimi ve spor bölümlerinde hem öğretim 

elemanlarının, hem de öğrencilerin standartları arzulanan düzeyde değildir. Türkiye’de beden 

eğitiminin alt yapısında yeniden yapılanma bir zorunluluktur. Bu kapsam da, Beden eğitimi 

öğretmeni yetiştiren okullarda mesleki yeterlilikleri ve öğretim elemanlarının standartları yeniden 

düzenlenmeli ve sayıları coğrafi bölge ve büyükşehir kriterlerine göre azaltılmalıdır. 

Beden eğitimi öğretmenlerinin atanmasında KPSS’nın yerine, beden eğitimi ve spor alan sınavının 

yapılması ile üniversitelerin verdiği eğitimin Türkiye sıralaması ortaya çıkacak ve nitelikli eğitim 

verilmesinde kurumlar arası rekabet artacaktır. Lisans eğitiminde dördüncü sınıfında mesleki 

yeterliklerini mükemmelleştirmek yerine KPSS eğitimi sebebi ile öğrencilerin okullarından 

koptuğu sadece alanı dışında dershanelere odaklandığı kayıp bir yıl olmaktadır. 

Sağlıklı bir ulus gelişimini hedefleyen ülke olarak Türkiye, 21. yüzyılda, kendi beden eğitim 

sistemini modern insanın ihtiyaçlarının karşılayabilecek konuma getirmeli ve bu konuda 

yükseköğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor 

federasyonları ve özel sektör arasında işbirliği tesis edilmelidir. 

 

Mehmet Akif ZİYAGİL 

Mersin University, School of Physical Education and Sports, Mersin. 

 

Strategies for enhancing the quality of physical education in the 21st century vision 

 

Abstract 

Turkey as the most inactive country in Europe with 20% participation rate in regular physical 

activity and a 3.65% of participation rate in regular sports trainings, taking place the 41st in the 

medal rankings in the Olympic Games. In this conditions approximately 18 million students 

including the National Education Ministry’s schools need qualified physical education to improve 

their health and physical fitness and to be directed to the well planned sport trainings with respect 

their potentials. Although the duration of game and physical activity lessons is weekly 5 hours in 

first, second and third grade and 2 hours in fourth grade in primary school; 2 hours of physical 

education and 2 hours of elective sports and physical activity lessons in secondary schools and high 

schools, the habits gained by students in these courses are not maintained adequately in the 
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following years and obesity rates and hypokinetic diseases due to inactivity in the society are 

increasing. Physical education teachers do not give the physical education and physical activity 

lessons in preschool and primary school which is the most critical period for basic movement 

education including fundamental movements, motor and sports skills in addition to games, dance 

and gymnastics. These lessons have been being used for other purposes out of physical education. 

Physical education teachers play the most critical role in order to develop physically welleducated 

individuals with having the skills necessary to perform a variety of physical activities, participating 

regularly in physical fitness and physical activity, and valuing physical activity and a healthy 

lifestyle. These efforts are not effective enough and there is a need for extra curricula to be 

implemented throughout the year. Today, both the teaching staff’s competencies and the student’s 

standards are not at the desired level at the nearly 100 physical education and sports departments. 

Reorganization of infrastructure in physical education is a necessary in Turkey. In this context, the 

vocational qualifications and teaching staff standards should be rearranged and the number of 

departments should be reduced according to the geographical region and metropolitan criteria in 

the field of physical education and sports. In the assignment of physical education teachers, instead 

of Public Personnel Selection Exam, physical education and sports field examination will be 

conducted and the ranking of the education given by the universities will come out and the 

competition between the institutions will be increased. During the fourth year of undergraduate 

education, physical education the students are focusing on the preparation of Public Personnel 

Selection Exam rather than perfecting their vocational qualifications resulted in losing last year of 

their education. Turkey as a country expecting healthy nation should align its own physical 

education system to needs of modern human-being in the 21st century vision with collaboration 

among higher education institutions and National Education Ministry, Youth and Sports Ministry, 

sports federations and private sector. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN 

KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 
 

1Onur ÖZKOPARAN, 2Mehmet İNAN  
 

1MEB Gümüşhacıköy Hasan Coci Anadolu Lisesi, AMASYA 
2Marmara Üniversitesi, İSTANBUL 
 

Bu araştırma ile ortaokullarda görev yapan Beden Eğitimi öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma 

sıklıkları ile bu yöntemlere yönelik görüşlerinin saptanması ve öğretmenlerin bazı demografik özelliklerine göre farklılaşma 

durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeline göre tasarlanmış, nicel ve nitel veri toplama tekniklerinden 

yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul ilindeki devlet ve özel ortaokullarında görev 

yapan 257 Beden Eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında: Kılıç (2013) 'a ait olan “otantik ölçme ve değerlendirme 

araçlarına yönelik kullanma sıklığı anketi” ile “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre; Beden 

Eğitimi öğretmenlerinin genel olarak alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma sıklıkları arasında hizmet içi eğitim 

alma durumuna göre anlamlı farklılıklar vardır. Beden Eğitimi öğretmenleri en sık “gösteri” yöntemini daha sonra ise sıra ile 

“performans değerlendirme, gözlem, kontrol listesi, dereceleme ölçeği ve görüşme” yöntemlerini diğer alternatif ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerine göre daha sık kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenleri sıklıkla kullandıkları 

alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini sırasıyla performans değerlendirme, kontrol listesi, gösteri ve dereceleme ölçeği, 

gözlem, Görüşme, grup değerlendirme, akran değerlendirme ve öz değerlendirme, proje, rubrik ve drama olarak belirtmişlerdir. 

Beden Eğitim öğretmenlerinin birçoğuna göre alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasında yaşanan en büyük 

zorluk; zaman yetersizliği yaşamalarıdır. 

 

RESEARCH ON THE TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE USE OF ALTERNATIVE ASSESSMENT AND 

EVALUATION METHODS FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COURSES 

 
The aim of this research was to determine the frequency of using alternative assessment and evaluation methods of Physical 

Education teachers working in secondary schools and to determine their opinions about these methods and to determine 

differentiation situations according to some demographic characteristics of teachers. Quantitative and qualitative data collection 

techniques, designed according to the research screening model, were utilized. The sample of the research was composed of 257 

Physical Education teachers working in the state and private secondary schools in İstanbul province in 2014-2015 academic year. 

In the collection of the data: "Usage frequency survey for authentic assessment and evaluation tools" and "Semi-structured interview 

form" belonging to Kılıç (2013) were used. According to the obtained data; There are significant differences in the frequency of 

physical education teachers’ using alternative assessment and evaluation methods based on the level of in-service training which 

they have attended. It is observed that demonstration is the most frequently used method, then respectively, performance 

evaluation, observation, control list, grading scale and interview are the frequently used methods by Physical Education teachers 

compared to other alternative assessment and evaluation methods. Besides, Physical education teachers indicated alternative 

assessment and evaluation methods which they widely used respectively as, control list, demonstration and grading scale, 

observation, interview, group evaluation, peer evaluation and self evaluation, project, rubrik and drama. According to most of 
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Physical Education teachers, the greatest challenge is time insufficiency in implementing alternative assessment and evaluation 

methods.  

 
SB40 

 

EĞİTSEL OYUN MATERYALİ VE POSTER UYGULAMALARININ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI 

(RUBRİK) İLE DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖĞRENCİ VE UZMAN ÖĞRETİCİ KATILIMLARININ 

İNCELENMESİ. 

 

Figen ALTAY, Kevser BOZKURT  

 

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ANKARA 

 
AMAÇ: Eğitsel oyun materyali ve poster uygulamalarının değerlendirilmesinde öğretici ve öğrenciler tarafından oluşturulan dereceli 

puanlama anahtarı (rubrikler) ile öğrencinin kendi akranlarını ve uzman öğreticilerin öğrencileri değerlendirmesi arasında farkı 

araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma,2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar dönemi içinde Hacettepe Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü zorunlu Eğitsel Oyun dersi alan 5 kadın, 5 erkek toplam 10 gönüllü öğrenci ve 3 öğreticiyi 
kapsamıştır. 

 
YÖNTEM: Verilerin toplanmasında, öğretim yılının I. döneminde Eğitsel oyun dersi finalinde sunulan materyal ve posterler video 

kayıt altına alınmıştır. Eğitsel oyun, analitik dereceli puanlama anahtarı (Rublik), oyun materyali geliştirme ve poster oluşturma 

konularına yönelik 12 soruluk bilgi testi kullanılmıştır. Çalışma 6 hafta, her hafta 80 dk olmak üzere öğrencilere temel hareket 

becerileri, oyun, oyun türleri, oyun ekipmanları, analitik dereceli puanlama anahtarı (İnce ve Saçlı 2010) hakkında bilgi verilmiş ve 

eğitsel oyun dersi işlenmiştir. Öğrenci ve uzman öğreticiler tarafından değerlendirme ölçeği seçilmiştir. Akranların seçimi yapılmıştır. 

Seçilen akranlar ve öğreticiler 25 video değerlendirmişlerdir. 
 

BULGULAR: Verilerin analizinde, grubun homojenliği için One-sample Kolmogorov-smirnov testi ile fark bulunamamıştır (p>0.05). 

Farklı zamanda ölçüm yapan öğrenci ve öğreticilerin güvenirlik tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sınıf için 

kolerasyon tekniği ile hesaplanmış oyun materyali ve poster için öğrenciler arası R: 0.96-0.92 Öğreticiler arası R:0.78-0.86 

bulunmuştur. Elde edilen verilerin aritmetik ortalama, standart sapmaları hesaplanıp grupların bilgi testlerinde ön test ve son test 

Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi kullanılmış ve sonuçlarında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Öğrenci ve öğretici video 

değerlendirme sonuçlarının karşılaştırılmasında t Testi kullanılmış ve materyal ve poster sunularına öğreticilerin verdiği puanlar ile 

öğrencilerin verdiği puanlar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05).  

 
Sonuç olarak, öğrencilerin, kendilerine değerlendirmede yardımcı olacak dereceli puanlama anahtarı gibi bir yanıt anahtarı 

verildiğinde uzman öğreticiler gibi değerlendirme yapabildiklerini göstermektedir. Bu durum öğrenci merkezli eğitim yapısı içinde 

dereceli puanlama anahtarının kullanılabileceğiyle ilgili ipuçları sunmaktadır.  

 

ASSESSMENT OF EDUCATIONAL GAME MATERIALS AND POSTER PRACTICE WITH RUBRICS BY 

EXPERT TEACHER AND STUDENT 
 

Abstract Purpose: The purpose of this study was to investigate the difference between rubrics created by the expert teacher and 

students in the evaluation of educational game materials and poster practice evaluating students’ own peers and expert teacher. 

The research has 10 volunteer students and 3 teachers who attended educational games courses during the spring semester of 

2016-2017. Method: The students were informed about basic skills of movement, game, game types, game equipment’s, analytical 

rubric (İnce ve Saçlı 2010) and educational play lessons were given to the students for 6 weeks and 80 minutes each week. A 12-

question information test was used in the educational evaluation rubric and development of game materials and posters. Materials 



19 
 

and posters presented in the educational game lesson I during the first semester of the academic year were recorded. Evaluation 

scales were selected by students and expert teachers. Peers have been chosen. Selected peers and tutors evaluated 25 videos. 

Results: In the analysis of the data, no difference was found with the One-sample Kolmogorov-smirnov test for homogeneity of the 

group (p>0.05). One-way analysis of variance (ANOVA) and correlation was used for the reliability and repeatability measures of 

the students and teachers. It is found R: 0.96-0.92 between teachers and R: 0.78-0.86 between teachers. The arithmetic mean and 

standard deviations of the obtained data were calculated, and in the knowledge tests of the groups, pre-test and post-test Wilcoxon 

paired two-sample test were used and there is a significance between groups (p<0.05). The t test was used in the comparison of 

the results of the student and tutorial video evaluation and there was no significant difference between the scores given by the 

experts’ teachers and the scores given to the material and poster presentations (p> 0.05). Conclusion: As a result, it shows that 

students can make evaluations such as expert teachers when given a response key, such as a grade pointing key that will help 

them to evaluate. This provides clues about the use of grade pointing keys in the student-centered education structure.  
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLENDİRME TERCİHLERİNİN GENEL ÖZ 

YETERLİK VE KİŞİLİKLE İLİŞKİSİ 

 

Zekai PEHLİVAN, Fatma ÇEPİKKURT  

 

Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, MERSİN 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Değerlendirme tercihleri, öğrenenlerin öğrenme kavramına nasıl yaklaştıklarına bağlı olarak değişmektedir. 

Ezbere dayalı öğrenme yaklaşımını benimseyenler yüzeysel ve basit değerlendirme yöntemlerini tercih ederken, daha derin 

öğrenmeler gerçekleştiren öğrenciler karmaşık ve oluşturmacı değerlendirme yöntemlerini tercih etmektedirler (Gijbels & Dochy, 

2006). Değerlendirme tercihleri; öğrenme stilleri, yaş, sınıf ve cinsiyet değişkenleri açısından farklılaşmaktadır (Bal, 2012). Genel 

öz yeterlik, bir kişinin gereksinimi olan ve ulaşmak istediği kazanımları elde etmek için belirli davranışları yönetme ve organize etme 

yeteneğine olan inancı olarak tanımlanmaktadır (Bosscher & Smit, 1998). Güçlü bir öz yeterlik, başarı ve iyilik halinin oluşmasını 

ve en önemlisi de kişisel gelişimi ve becerilerin çeşitlenmesini sağlamaktadır (Yıldırım ve İlhan, 2010). Kişilik ise bireyin kendisinden 

kaynaklanan tutarlı davranış kalıpları ve duygusal, güdüsel ve bilişsel süreçler olarak tanımlanmaktadır (Burger, 2006). Kişi lik 

özellikleri, bireyi diğer bireylerden ayırarak bireyin gelecekteki davranışlarına yönelik kestirimlerin dayanağını oluşturmaktadır 

(McCrae & Costa, 2003). Buradan hareketle araştırmanın amacı; beden eğitimi öğretmen adaylarının değerlendirme tercihleri ile 

onların genel öz yeterlikleri ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

 
YÖNTEM: Araştırma betimsel türdedir. Araştırmaya dört farklı üniversitenin beden eğitimi öğretmenliği bölümlerinde okuyan 164 

kadın ( yaş = 21.3) ve 191 erkek ( yaş = 21.8) olmak üzere toplam 355 beden eğitimi öğretmen adayı katılmıştır. Veriler, 

Değerlendirme Tercihleri Ölçeği, Genel Öz yeterlik Ölçeği ve On-Maddeli Kişilik Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız 

gruplar için t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Hata payı 0.05 olarak 

alınmıştır. 

 
BULGULAR: Erkek katılımcılar kadın katılımcılara göre istatistiki olarak anlamlı biçimde “klasik değerlendirmeyi” tercih 

etmektedirler. Sınıf değişkeni bakımından ise “klasik değerlendirme” alt ölçeğinde 3. Sınıflar 2. sınıflardan, “alternatif değerlendirme” 

alt ölçeğinde 3. sınıflar 1. ve 2. sınıflardan, “basit / seçmeli” alt ölçeğinde ise 3. sınıflar 4. sınıflardan anlamlı biçimde yüksek puan 

almışlardır (p<.05). Değerlendirme tercihleri ile kişilik alt ölçekleri arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. En yüksek ilişki ise 

“duygusal denge” kişilik alt ölçeği ile “alternatif değerlendirme” arasındadır (r= .284; p<.01). Değerlendirme Tercihleri Ölçeği’nin tüm 

alt ölçekleri ile Genel Öz Yeterlik Ölçeği’nin “başlama” alt ölçeği arasında ise negatif ilişki bulunmaktadır (p<.01).  

 
SONUÇ: Erkek adaylar ayrıntılı ve derinliğine öğrenme ve değerlendirilme konusunda istekli davranmamaktadırlar. Üçüncü sınıfta 

okuyan adaylar daha derinliğine ve farklı değerlendirme türlerine yönelik tercih belirtmektedirler. Olumlu kişilik yapısına sahip olanlar 
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farklı değerlendirme tercihlerine yönelik istekli davranmaktadırlar. Bir işe veya göreve başlama konusunda kendisini yeterli 

görmeyenler daha kolay ve yüzeysel değerlendirme türlerini tercih ederken, bir işi veya görevi sürdürme çabası konusunda kendini 

yeterli görenler ise daha karmaşık değerlendirme türlerini tercih etmektedirler. 

 
KAYNAKLAR: 
McCrae, R.R.& Costa, P.T. (2003). Personality in Adulthood. New York: The Guilford Press. 
Burger, J. M. (2006). Kişilik: Psikoloji Biliminin insan Doğasına Dair Söyledikleri. Çev. İnan Deniz Erguvan Sarıoğlu, 1. Baskı,  
İstanbul: Kaknüs Yayınları. 
Bal, A. P. (2012) Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Değerlendirme Tercihleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Dergisi, 27, 59-73. 
Gijbels, D. & Dochy, F. (2006). Students’ assessment preferences and approaches to learning: can formative assessment make a  
difference? Educational Studies, 32(4), 399-409. 
Bosscher, R. J., & Smit, J. H. (1998). Confirmatory factor analysis of the General Self-Efficacy Scale, Behaviour Research and  
Therapy, 36, 339-343. 

 

RELATIONSHIP BETWEEN GENERAL SELF-EFFICACY AND PERSONALITY TO THE EVALUATION 

PREFERENCES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES 
  

INTRODUCTION and OBJECTIVE: Assessment preferences vary depending on how learners approach the concept of learning. 

While students who adopt the rote learning approach tend to prefer superficial and simple assessment methods, students who 

engage in learning on a deeper level prefer complex and constructive assessment methods (Gijbels & Dochy, 2006).  

Assessment preferences differ with respect to learning style, age, grade level, and gender (Bal, 2012). General self-efficacy is 

defined as belief in the ability of a person to manage and organize certain behaviors in order to achieve what he/she needs and 

desires (Bosscher & Smit, 1998). Strong self-efficacy ensures success, well-being, and most importantly, personal development 

and diversity of skills (Yıldırım and İlhan, 2010). Personality is defined as consistent patterns of behavior and emotional, 

motivational, and cognitive processes that derive from an individual him/herself (Burger, 2006). Personality traits distinguish one 

individual from another and establish a basis for predicting an individual’s future behavior (McCrae & Costa, 2003). The purpose of 

the present study is to investigate the relationship between the assessment preferences of physical education teacher candidates 

and their general self-efficacy and personality traits. 

 
METHOD: This study is descriptive. A total of 355 students (Nfemale=164, Mage= 21.3; Nmale= 191, Mage=21.8) in the physical 

education teaching departments of four different universities participated in the study. Data were collected using the Assessment 

Preferences Inventory, the General Self-Efficacy Scale, and the Ten-Item Personality Inventory. The t-test, One-Way ANOVA, and 

Pearson correlation analysis techniques were used to analyze independent groups. A value of .05 was chosen as the margin of 

error. 

 
RESULTS: Male participants preferred the "classical assessment" at a statistically significant higher level than female participants. 

In terms of grade level, there were statistically significant differences between 2nd and 3rd year students on the "classical 

evaluation" subscale, between 1st and 2nd year students and 3rd year students on the "alternative evaluation" subscale, and 

between 4th year and 3rd year students on the "simple/optional” subscale (p< .05), with the latter in each case scoring h igher. 

There was a positive correlation between evaluation preferences and personality subscales. The greatest correlation observed was 

between the "emotional balance" personality subscale and "alternative evaluation" (r= .284; p< .01). A negative correlation was 

found between all subscales of the Assessment Preferences Inventory and the "beginning" subscale of the General Self-Efficacy 

Scale (p< .01). 

 
CONCLUSION: Male candidates did not appear willing to learn or be assessed in detail or in depth. Third year teaching candidates 

indicated a preference for more in-depth and different types of assessment. Those with a positive personality were willing to consider 

different assessment options. Those who viewed themselves as insufficient for the task of undertaking a job or duty preferred easier 

and more superficial types of assessment, while those who considered themselves adequate to follow up on a job or task preferred 

more complex types of assessment.  
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BEDEN EĞİTİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARI ÜZERİNE ÇOK BOYUTLU 

BİR İNCELEME 

 

Mehmet ASMA, Hüseyin ÇAMLIYER, Mümine SOYTÜRK, Tarık BALCI, Hatice ÇAMLIYER  

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, MANİSA 

 
GİRİŞ: Araştırmalar beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme değerlendirmede daha çok klasik yöntemlere ağırlık verdiklerini  ortaya 

koymaktadır. Modern ölçme değerlendirme araçlarının beden eğitimi öğretmenleri tarafından neden tercih edilmediğin anlaşılması 

bağlamında öğretmenlerinin bu konudaki bilgi, inanç ve alışkanlıklarının belirlenmesi önemli  görülmektedir. Bu düşünceden 

hareketle araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme değerlendirme  araç, yöntem ve yaklaşımlarını önemseme ve 

kullanma düzeylerinin paydaş görüşleri eşliğinde incelenmesidir.  

 
YÖNTEM: Araştırma, zenginleştirilmiş desende gerçekleştirilmiştir. Nicel verilerin elde edilmesinde, kolayda örnekleme  yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini oluşturan Manisa ve İzmir illerinde görev yapan öğretmenlerden,  ulaşılabilirlik ve gönüllülük 

ölçütüne göre belirlenen 440 öğretmen (özel n=215, devlet n=225) araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Verilerin elde 

edilmesinde, araştırmacı tarafından Balcı ve Tekkaya’nın (2000) ölçeğinden yararlanılarak geliştirilen “Alternatif Ölçme 

Değerlendirme Araçlarını Kullanma ve Önemseme Düzeyi Ölçeği”  
kullanılmıştır. Veri analizinde, bağımsız gruplar için t test ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Nitel verilerin elde edilmesinde 

ise araştırmacı tarafından öğretmenler ve öğretim üyeleri için ayrı şekilde geliştirilen ve 11’er sorudan oluşan nitel görüşme formları 

kullanılmıştır. Ölçme değerlendirme alanında uzman 4 öğretim üyesi, dörder özel ve devlet okulu beden eğitimi öğretmeni ile 

gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler kayıt altına alınmış ve betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir.  

 
BULGULAR: Öğretmenlerin ölçme değerlendirme araçlarını kullanım sıklığı açısından en fazla “gözlem” ve performans 

değerlendirmenin, en az ise Vee diyagramı ve “yapılandırılmış grid” in ön plana çıktığı görülmüştür. Mesleki deneyime göre ölçme 

araçlarını kullanım sıklığı (F(3,436)= 0,296; p=0.83) ve önemseme düzeyi (F(3,436)=1,214; p=0.304) açısından fark tespit 

edilememiştir. Verilerin okul türüne göre ölçme araçlarını kullanım sıklığı açısından analizinde, özel okul öğretmenlerinin (M=57,28 

SD=12,54) devlet okulu öğretmenlerine göre (M=50,08 SD=13,09) alternatif ölçme araçlarını istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde 

(t(438)=5,89, p=0.00) fazla kullandıkları görülmüştür. Nitel verilerin analizinde, görüşülen tüm öğretim üyesi ve öğretmenler in 

alternatif ölçme araçlarının önemi konusunda hemfikir oldukları anlaşılmıştır. Öğretim üyesi B: “Alternatif ölçme araçlarının 

kullanımı, öğrencilerin performanslarının tüm boyutları ile ortaya konulmasının yanı sıra öğretmenlerin kendi performanslarını 

değerlendirebilmeleri açısından önemlidir” sözleri ile ölçme değerlendirmenin öz değerlendirme boyutuna vurgu yapmıştır. 

Araştırmaya katılan devlet okulu öğretmenlerinin alternatif ölçme araçları konusunda hizmet içi eğitim almadıkları; özel okullarda 

ise bu konudaki eğitim faaliyetlerine önem verildiği görüşme sonuçlarından anlaşılmıştır.  

 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Veriler, öğretmenlerin alışık oldukları geleneksel ölçme değerlendirme araçlarını derslerinde daha çok 

önemsedikleri ve kullandıklarını ortaya koymaktadır. Bu durum ilgili alan yazın ile örtüşmektedir. Öğretmenlik programlarında verilen 

ölçme değerlendirme eğitimlerinin ve görevi başında olan öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yeterli olmadığı 

düşünülmektedir. Öğretmenlik programlarında ölçme değerlendirme konusunun bir dersle sınırlı tutulmamasının, öğrencilerin bu 

yönde uygulamalı olarak eğitim almalarının; öğretmenlerin ise ölçme değerlendirme bilgilerinin sürekli güncellenmesi ve bu 

uygulamaları derslerinde kullanıp kullanmadıklarının denetlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.  

 
KAYNAKLAR 
Borghouts, L., Slingerland, M. ve Haerens, L. (2016) Assessment quality and practices in  
secondary PE in the Netherlands. Physical Education And Sport Pedagogy. 
Hay, P., Penney, D. (2013) Assessment in Physical Education: ASocio-cultural  
Perspective.London:Routledge 
Lo´pez-Pastor, V.M., Kirk, D, Lorente-Catala´n E., ve diğerleri (2012) Alternative assessment  
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in physical education: A review of international literature. Sport, Education and Society 18(1): 57–76.  

 

USE OF ALTERNATIVE MEASUREMENT AND EVALUATION TOOLS IN PHYSICAL EDUCATION AND 

INVESTIGATION OF STAKEHOLDER OPINIONS IN THIS ISSUE 
 

INTRODUCTION: Surveys reveal that physical education teachers attach more importance to classical methods in assessment 

and evaluation. In the context of understanding why modern measurement instruments are not preferred by physical education 

teachers, it is important to determine their knowledge, beliefs and habits in this issue. The purpose of this study is to examine of 

physical education teachers' level of care and use of measurement and evaluation tools by stakeholder perspectives.  

 

METHOD: The research was carried out in triangulation design. In obtaining quantitative data, convenience sampling method is 

used. 440 teachers (private n = 215, public n = 225) who work in Manisa and Izmir provinces determined on the basis of availability 

and volunteerism constitute the sample group of the research. Quantitative data were obtained by a scale developed by researcher 

utilizing the scale of "Balcı and Tekkaya (2000)", "Using and Evaluation of Alternative Measurement and Evaluation Tools" was 

used. In the data analysis, t test for independent groups and one way variance analysis statistical techniques were used. In the 

case of obtaining qualitative data, qualitative interview forms developed by the researcher for teachers and academicians were 

used. Data obtained from interviews with 4 faculty members in the field of measurement and assessment, four private and four 

public school physical education teachers were recorded and analyzed by descriptive analysis method.  

 

FINDINGS: It is understood that teachers use the most "observation" and “performance evaluation”, least “Vee diagram” and 

"structured grid" as measurement evaluation tools in their classes. From the point of view of professional experience, no difference 

can be determined in terms of frequency of use (F(3,436)= 0,296; p=0.83) and level of care (F(3,436)=1,214; p=0.304) use of 

measurement and evaluation tools. In the analysis of the data for the frequency of use of the alternative measurement and 

evaluation tools according to the school type, it was seen that private school teachers (M=57,28;SD=12,54) more often used this 

tools than state school teachers (M=50,08;SD=13,09). In the analysis of qualitative data, it has been understood that all faculty 

members and teachers who are interviewed agree on the importance of alternative measurement tools. Lecturer B emphasized the 

self-evaluation dimension of the assessment with the words “The use of alternative measurement tools is important in terms of 

assessing students' performance in all dimensions. It is also important in terms of assessing teachers' own performance”. It has 

been understood from interviews that public school teachers have no in-service training on alternative measurement tools but 

private schools constantly have trained their teachers in this regard.  

 

DİSCUSSİON and CONCLUSION: The data reveal that teachers are more concerned with and use traditional measurement and 

assessment tools in their lessons. Physical education teacher training programs and teacher in-service trainings are thought to be 

far from satisfying the needs of teacher and teacher candidates in terms of assessment and evaluation. It is considered that the 

subject of measurement and evaluation should not be limited to a single course and it is beneficial for the students to have practical 

training in their programs.  
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLER ARASI BİLİŞSEL YETENEK 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Lale YILDIZ, A.Meliha CANPOLAT, Ferudun DORAK  

 

Ege Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İZMİR 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda başarı ortamlarını sağlamada büyük etkilere sahip olduğu belirtilen bilişsel süreçler üzerine 

araştırmalar yapılmaktadır (Naglieri ve Rojahn, 2001; Prevatt, Proctor, Swartz ve Canto, 2003). Bu çalışmalarda, başarıya 

ulaşmada  etkili olan; algı, duyum, tepki, dikkat ve hafıza gibi basit bilişsel süreçlerin önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

(Tomporowski,  Davis, Miller, Naglieri, 2008). Biliş; algılama, öğrenme, düşünme ve anlamada kullandığımız tüm zihinsel süreçleri 

içerir  (Ashcraft 1998). Kişilerin, çevrelerindeki olayları anlamlandırıp yorumlamaları ve uygun davranışları ortaya koyabilmeleri,  
dikkat, bellek, algı ve dil gibi bilişsel süreçlerin her birine yeterli derecede sahip olmaları ile mümkündür (Karakaş 1992).  
Günümüzde belleğin farklı türlerinin olduğu kabul edilmektedir. Bellek sisteminde duyusal kayıt, kısa süreli bellek (KSB) ve uzun 

süreli bellek (USB) olmak üzere üç depodan bahsedilmektedir (Akt. Can ve Karakaş, 2005). Eğitimde kısa süreli  belleğin sınırlı 

kapasitesini en verimli biçimde kullanmak için öğrenciye yeterli sürenin tanınması, önemli bilgilerin  vurgulanması, kısa süreli 

belleğin etkin kullanımı için uygun stratejilerin kullanılması gerekmektedir (Banikowski ve Mehring, 1999). Bilginin duyusal kayıttan 

kısa süreli belleğe geçişindeki en önemli kontrol süreci olarak “dikkat” görülmektedir. Dikkat yoluyla, kısa süreli belleğe iletilemeyen 

bilgiler duyusal kayıttan atılır ve her hangi bir işleme tabi tutulmayan bu bilgilerin öğrenilmesi mümkün değildir. Bir bilginin 

öğrenilebilmesi için mutlaka kısa süreli belleğe gönderilmesi ve orada işlenmesi gerekir (Öztürk, 1999). Başarıya ulaşmada dikkatin 

yönlendirilmesi, sık aralıklarla ve sürekli olarak gelen kritik uyaranların seçici algılama ile fark edilmesi önemli bir süreçtir. Bu çalışma 

spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bölümler arası bilişsel yetenek düzeylerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirildi. 

 

YÖNTEM: Bu çalışmaya, Spor Bilimleri Fakültesinin 3 farklı bölümünde öğrenim gören toplam 73 öğrenci katıldı. Katılımcılara,  
Viyana test sistemi içerisinde bulunan, kısa süreli hafıza kapasiteleri ve dikkat sürelerinin değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan 

Corsi Block Tıklama Testi (Corsi, 1972) ve Bölünmüş Dikkat (WAFG) testleri uygulandı. Verilerin değerlendirilmesinde temel alınan 

değişikliklere ilişkin betimsel istatistikler, daha sonra da Kruskal- Wallis testi kullanıldı. 

 
BULGULAR: CORSI ve WAFG test parametrelerine ilişkin dağılımlar incelendiğinde, normal dağılım varsayımının karşılandığı ve 

katılımcıların tüm değişkenlerinde ortalamanın üstünde değerlere sahip oldukları bulundu.CORSI ve WAFG test değişkenlerine 

ilişkin değerlerde bölümler arasında fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Kruskal-Wallis testine göre, grupların ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlendi. Mann- Whitney U testi ile yapılan çoklu karşılaştırmalar sonunda bu farkın, CORSI 

test değişkeninde Antrenörlük- Öğretmenlik ve Öğretmenlik- Yöneticilik grupları arasında olduğu [χ2(2)=8.80, p<0.05]; en yüksek 

ortalama değere Öğretmenlik Bölümündeki katılımcıların sahip olduğu bulundu. WAFG test değişkeninde ise Yöneticilik- 

Öğretmenlik grupları arasında anlamlı fark olduğu [χ2(2)=6.55, p<0.05]; en iyi ortalama değere Öğretmenlik Bölümündeki 

katılımcıların sahip olduğu belirlendi. 

 
SONUÇ: Bu noktada, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören adayların, bilişsel yetenek düzeylerinin diğer 

bölümlere göre daha yüksek olduğu belirlendi. Adayların üniversiteye yerleştirilme aşamasında, hem LYS puanı hem de fiziksel 

yetenek puanı değerlendirilmelerine göre en iyi derecelere sahip olması, diğer bölümlere nazaran daha yüksek zihinsel beceriler 

sergilemeleri sonucunu destekler niteliktedir. 
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EXAMINATION OF INTERDEPARTMENTAL COGNITIVE ABILITY LEVEL OF STUDENTS IN THE 

FACULTY OF SPORT SCIENCES 
 

INTRODUCTION and OBJECTIVE: Studies have recently been conducted over cognitive processes stated to have great impacts 

on providing success settings (Naglieri and Rojahn, 2001; Prevatt, Proctor, Swartz and Canto, 2003). Cognition involves all mental 

processes we use in perceiving, learning, thinking and understanding (Ashcraft, 1998). It is possible for individuals to make sense 

and interpret the events in their surroundings and to display proper behavior by their having cognitive processes such as attention, 

memory, perception and language at sufficient levels (Karakaş, 1992). Today it is accepted that there are different types of memory. 

In memory system, three storages are mentioned as emotional record, short-term memory (STM) and long-term memory (LTM) 

(cited by Can and Karakaş, 2005). In order to use the limited capacity of short-term memory in the most efficient way in education, 

it is necessary to give enough time to students, to emphasize important information, and to utilize proper strategies for effective 

usage of short-term memory (Banikowski and Mehring,1999). “Attention” is regarded as the most important control process in 

transferring information from emotional record to short-term memory. Directing the attention and realizing the critical stimuli 

continually coming with frequent intervals is an important process in achieving success. This study was conducted for examining 

interdepartmental cognitive ability levels of Sport Sciences Faculty students. 

 
METHOD: A total of 73 students educated in 3 different departments of the Faculty of Sport Sciences were involved in this study. 

Participants were applied Corsi Block Click Test (Corsi ,1972) and Split Attention (WAFG) tests, frequently used in the evaluation 

of short-term memory capacities and memory durations included in Vienna test system. Descriptive statistics regarding the changes 

taken as a basis in evaluating the data and then Kruskal-Wallis test were utilized. 

 
FINDINGS: According to Kruskal-Wallis test performed for determining whether there is a difference among departments in levels 

of CORSI and WAFG test variables, a statistically significant difference was observed among the averages of groups. At the end 

of multiple comparisons made with Mann-Whitney U test, it was found that this difference was between Coaching- Teaching and 

Teaching-Managing groups in CORSI test variable [x2(2)=8.80, p<0.05]; the participants in the Department of Education had the 

highest average level. In the WAFG test variable, it was determined that there was a significant difference between Managing – 

Teaching groups [x2(2) = 6.55, p<0.05]; the participants in the Department of Education had the best average level (the best time). 

 
CONCLUSION: At this point, the candidates educated in the Department of Physical Education and Sports Teaching were 

determined to have higher cognitive ability levels than those in the other departments. That the candidates had the best degrees 

both in LYS score and in physical ability score at the university placement stage supports the consequence that they present higher 

mental abilities than those in other departments.  
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Öğretme etkililiğinin anahtar noktası olarak kabul edilen alan bilgisi öğretmenliğe ilişkin tüm bilgilerin temeli olarak 

kavramlaştırılmıştır (Shulman, 1987). Beden eğitimi öğretmenleri dersi etkin bir şekilde öğretebilmek için öğrettikleri konuy la ilgili 

alan bilgisine sahip olmalı bir başka deyişle öğretecekleri şeyi biliyor olmalıdırlar. Yapılan çalışmalar, beden eğitimi öğretmenlerinin 

alan bilgisi düzeylerindeki gelişimin öğrencilerin öğrenme düzeylerini de arttırdığını ortaya koymaktadır (Ward, Kim, Ko ve Li, 2014; 

Sinelnikov ve diğ., 2016). Diğer taraftan alan bilgisi eksikliği öğretme kalitesini buna bağlı olarak da öğrenmeyi olumsuz 

etkilemektedir (Stroot ve Ko, 2006). Ball, Thames ve Phelps (2008) alan bilgisini genel alan bilgisi (GAB) ve özelleşmiş alan bilgisi 

(ÖAB) olarak sınıflandırmışlardır. Genel alan bilgisi (GAB) kapsamına giren oyun kuralları, teknik ve taktik bilgileri beden eğitimi 

öğretmenlerinin etkin bir öğretim sergilemeleri için gereklidir. GAB testleri öğrencilerin ya da öğretmen adaylarının bir spor dalı ya 

da bir hareket örüntüsüne ait kurallar, teknik ve taktik konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek için sıklıkla kullanılmaktadır. Buna 

rağmen alanyazında geçerlik çalışması yapılmış çok az sayıda GAB testine rastlanmaktadır. Bu testlerin birçoğunun da sağlık 

bilgisine yönelik bilgi düzeyini ölçmek için hazırlandığı dikkat çekmektedir (İnce ve Hünük, 2013; Miller ve Housner, 1998; Santiago, 

Disch ve Morales, 2012).  

 
Amacı, beden eğitimi öğretmenleri için Futbol GAB Bilgi Erişi Testinin güvenirlik ve geçerlik çalışmasını yapmak olan bu araştırmaya 

11 farklı üniversitenin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 241 öğrenci katılmıştır. Testte yer 

alan sorular futbol konusunda deneyimli antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri, öğretim elemanları, program geliştirme ve dil bilim 

uzmanlarından oluşan uzman grubu tarafından alan bilgisi kavramsal çerçevesi (Ward, 2009) temel alınarak belirtke tablosuyla 

oluşturulmuştur. Futbol GAB Bilgi Erişi Testinde her biri 10’ar tane olmak üzere oyun kuralları bilgisi, teknik bilgisi ve taktik bilgisi 

düzeyini ölçen 30 çoktan seçmeli soru bulunmaktadır.  
Bilgi erişi testinin güvenirlik ve geçerlik değerlendirmesinde Rasch ölçüm modeli (Rasch, 1993) kullanılmıştır. Rasch analizi, testi 

cevaplayan herhangi bir katılımcının herhangi bir maddedeki bir seçeneği tercih etme olasılığının o kişinin yetenek düzeyi ile madde 

zorluk düzeyi arasındaki farkın bir lojistik fonksiyonu olduğu varsayımına dayanarak işlem yapar (Elhan ve Atakurt, 2005). Bulgular 

30 sorudan 24’ünün uyum indeksleri açısından kabul edilen düzeyin üzerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Uyum indekslerinin 

kabul edilebilir düzeyi dışında kalan maddeler yeniden düzenlenebilir ya da test dışında bırakılabilir. Maddelerin ayırt edicilik (6.93) 

ve güvenirlik (.98) değerleri kabul edilebilir düzeyin üzerindedir ki bu durum testin iç tutarlılık düzeyinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. Yapılan Rasch analizi bilgi erişi testinin güvenilir ve geçerli bir futbol GAB testi olduğunu ortaya koymaktadır. Futbol 

GAB Bilgi Erişi Testi, beden eğitimi öğretmenleri ve adaylarının beden eğitimi ve spor dersi öğretim programında yer alan 

kazanımlar açısından futbol konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi adına da önem taşımaktadır. Ayrıca, öğretmen yetiştirme 

ve mesleki gelişim programlarında nasıl bir ilerleme kat ettiklerinin saptanması ile ilgili olarak beden eğitimi öğretmen yetiştirme 

programlarında görev yapan araştırmacılara geçerli ve güvenilir bir kaynak olabilir. 

 

RELIABILITY AND VALIDITY OF FOOTBALL COMMON CONTENT KNOWLEDGE TEST FOR 

PHYSICAL EDUCATION TEACHERS 

 
Content knowledge, the key of teaching effectiveness, is conceptualized as the foundation of all knowledge bases of teaching 

(Shulman, 1987). In order to teach effectively, physical education teachers need to possess knowledge of the content that they 

teach. Improvement in the content knowledge of PTs improves student learning (Ward, Kim, Ko ve Li, 2014; Sinelnikov et al., 2016). 

On the contrary, the lack of content knowledge decreases the teaching and learning quality (Stroot ve Ko, 2006). Ball, Thames, 

and Phelps (2008) categorized content knowledge in two domains; common content knowledge (CCK) and specialized content 

knowledge (SCK). CCK is comprised of knowledge of rules, techniques, and tactics. Knowledge tests are used to evaluate the 

depth of CCK of physical education teachers and students, However, literature review revealed few validated CCK knowledge tests. 

Most of these tests were designed to measure health-related fitness knowledge (İnce ve Hünük, 2013; Miller ve Housner, 1998; 

Santiago, Disch ve Morales, 2012).  
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The purpose of this study was to evaluate the reliability and the validity of Football CCK test. 241 students enrolled in 11 different 

physical education teacher education departments participated in the study. The expert group of experienced coaches, physical 

education teachers, senior lecturers, program development and language experts formed the CCK test based on the content 

knowledge framework for physical education (Ward, 2009) using a table of specification. There were 30 multiple-choice questions 

in the Football CCK Test.  

 
Rasch model was used to evaluate the reliability and the validity of the test (Rasch, 1993). Rasch model converts raw scores to 

interval data computing linear items measures called logits to reflect the relative difficulty of test items and linear person measures 

relating to the knowledge a person exhibits in answering the questions (Elhan ve Atakurt, 2005). Twenty-four of 30 questions 

demonstrated good item-model fit. Those items that had poor item-model fit might be revised or exculeded from the test. Item 

separation (6.93) and item reliability (.98) values were moderately high that showed high internal consistency. The Rasch analysis 

provides evidence that the test is a reliable and valid CCK test for football. The Football CCK test might be important to measure 

the knowledge levels of physical education teachers, preservice teachers, and students. In addition, researchers at physical 

education and teacher education and professional development programs might use the football CCK test as a reliable and valid 

source to determine the learning gains of students.  
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Bu çalışmanın amacı; beden eğitimi öğretmeni adaylarının empati ve sosyal problem çözme beceri düzeylerinin incelenmesidir. 

İlişkisel tarama modelinde olan çalışmanın araştırma grubunu, Türkiye’de bulunan 5 üniversitenin (Ankara Üniversitesi, Celal Bayar 

Üniversitesi, GaziÜniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümlerinde öğrenim gören, toplam 148 (53’ü Kadın, 95’i Erkek) beden eğitimi öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veri toplama 

aracı olarak hazırlanan formu; katılımcıların kişisel özellikleri, Kişilerarası Tepkisellik İndeksi (IRI) ve Sosyal Problem Çözme 

Envanteri –Kısa Formu (SPÇE-KF) oluşturmaktadır. Verilerin analizi için; betimsel istatistikler, independent t-testi ve Pearson 

korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular; beden eğitimi öğretmeni adaylarının empatik 

becerilerinin, sosyal problem çözme becerileri ile anlamlı bir ilişkisi olduğunu göstermiştir. Cinsiyet değişkenine göre, empatik 

düşünce alt boyutunda kadınların ortalamaları erkeklere oranla daha yüksektir. Ayrıca erkekler sosyal problem çözme alt 

boyutlarından olan kaçınan tarz boyutunda, kadınlara göre daha yüksek ortalamaya sahiptir. Yaş faktöründe ise; empati 

değişkeninde farka rastlanmazken; sosyal problem çözme becerisinde anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki görülmektedir. Spor yaşı ile 

hem empatik hem de sosyal problem çözme becerileri arasında da anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca temassız 

sporla uğraşan bireylerin probleme olumlu yaklaştıkları, temaslı sporlarla uğraşan bireylerin ise kaçınan tarzla probleme 

yaklaştıkları dikkat çekmiştir. Sonuç olarak, beden eğitimi öğretmeni adaylarının empatik becerilerinin, sosyal problem çözme 

becerileri ile doğrudan ve olumlu bir ilişkisi olduğu söylenilebilir. Bu bağlamda; öğrencilerle aktif bir ilişkisi olan beden eğitimi 

öğretmeninin bu iletişimde karşılaşabileceği problemlere çözüm odaklı yaklaşabilmesi için almaları gereken empati eğitiminin önemi 

ortaya çıkmaktadır.  

 

THE EMPATHY AND SOCIAL PROBLEM SOLVING LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND 

SPORTS CANDIDATE TEACHERS 
 

The purpose of the current study is to investigate the empathy and levels of social problem solving of physical education candidate 

teachers. The research group of the study which was carried out through relational screening model was made up of 148 candidate 
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teachers of physical education (53 female, 95 male) in total studying at the departments of Physical Education and Sport Teaching 

in 5 universities (Ankara University, Celal Bayar University, Gazi University, Muğlu Sıtkı Koçman University and Yüzüncü Yıl 

University) in Turkey. As a data collection tool, the information form, personal characteristics of the participants, Interpersonal 

Reactivity Index (IRI), Social Problem Solving Inventory – Short Form (SPSI-SF) were used. For the analysis of the data, descriptive 

statistics, independent t-test and Pearson correlation analysis were applied. The data obtained in the study indicated that there was 

a significant relationship between the emphatic skills of the physical education candidate teachers and of social problem solving 

skills. Depending on the variable of gender, the mean scores of the females were higher in the sub dimension of emphatic thought 

compared to those of males. In addition, males had higher scores in the avoidance style which was considered the sub-dimension 

of social problem solving compared to females. As for the age factor, while there was no difference in the empathy variable, a 

significant and positive relationship was found in the social problem solving skill. In addition, it was determined that those doing 

non-contact sports approached the problem positively, while the ones doing contact sports approached the problem in an avoidance 

style. As a conclusion, it is likely to say that the empathy skills of the physical education candidate teachers are directly and positively 

related to their social problem solving skills. In this sense, the empathy education that physical education candidate teachers who 

are in an active relationship with students must have in order that they could have a solution based approach to the problem they 

are likely to encounter in this communication is of great importance.  
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VERMEDE ÖZ SAYGI VE KARAR VERME STİLLERİ 
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GİRİŞ ve AMAÇ: Karar verme davranışı, genel olarak amaca ilişkin gerekli bilgiyi toplamak için amaçları belirleme, böyle bir bilgiyi 

dikkate alarak ve değerlendirerek seçenekler oluşturma ve mevcut seçeneklerden amaca en uygun olanını seçmeyi içerir (Güçray, 

2003).  
Bu çalışma; beden eğitimi öğretmenlerinin çalıştıkları kurumlarda pansiyon olup olmadığı değişkenine göre karar vermede öz saygı 

ve karar verme düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 
 

YÖNTEM: Araştırma modeli olarak nicel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma grubunu Giresun il ve 

ilçe merkezinde görev yapan 53’ü kadın,123’ü erkek olmak üzere toplam 176 beden eğitimi ve spor öğretmeni oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak Mann ve Diğ. (1997), tarafından geliştirilmiş olan Melbourne Karar Verme Ölçeği ve beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinin kişisel özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen ‘‘ Kişisel Bilgi Formu ’’ kullanılmıştır. 

Ölçümlerin, normal dağılıma uygun olup olmadığını belirlemek için Shapiro-Wilk Testi uygulanmıştır. Normal olmayan dağılımlar 

için Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. 
 

BULGULAR: Öğretmenlerin karar vermede öz saygı ve karar verme stillerine ait puan ortalamaları incelenmiştir. Bu inceleme 

sonucunda; araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin karar vermede öz sayı puan ortalaması Ort.= 9,04 ile yüksek, karar verme 

stilleri alt boyutlarında dikkatli karar verme stili Ort.=9,73 ile yüksek, kaçıngan karar verme stili Ort.=2,61 ile düşük, erteleyici karar 

verme stili Ort.=2,80 ile düşük ve panik karar verme stili Ort.=3,26 ile düşük olduğu söylenebilir. Beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinin çalıştıkları kurumlarda pansiyon olup olmadığı değişkenine göre karar vermede öz saygı (U: 3120,000 p: 0,823 

p<0.05), dikkatli karar verme stili (U: 3063,000 p: 0,678 p<0.05), kaçıngan karar verme stili (U:2951,500 p:0,432 p<0.05) ve panik 

karar verme stili (U:3082,500 p:0,728 p<0,05) puan ortalamaları ile istatiksel anlamda farklılık bulunmaz iken erteleyici karar verme 

stili (U:2477,500 p:0,018 p<0.05) puan ortalaması ile istatiksel anlamda farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. 
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SONUÇLAR: Araştırmaya katılan öğretmenlerin karar vermede öz saygı düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir (ölçekten 

alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 12 olması münasebetiyle çalışmada öğretmenlerin karar vermede öz saygı düzeyi 

toplam puan ortalaması 9.04 olması). Öğretmenlerin dikkatli karar verme düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir (ölçekten 

alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 12 olması münasebetiyle çalışmada öğretmenlerin dikkatli karar verme puan 

ortalaması 9.73 olması). Kaçıngan karar verme (ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 12 olması münasebetiyle 

çalışmada öğretmenlerin kaçıngan karar verme puan ortalaması 2.61), erteleyici karar verme (ölçekten alınabilecek en düşük puan 

0, en yüksek puan 10 olması münasebetiyle öğretmenlerin kaçıngan karar verme puan ortalaması 2.80 olması) ve panik karar 

verme (ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 10 olması münasebetiyle çalışmada öğretmenlerin panik karar 

verme puan ortalaması 3.26 olması) düzeylerinde düşük seviyede olduğu söylenebilir.Öğretmenlerin çalıştıkları kurumlarda 

pansiyon olup olmadığı değişkenine göre; kurumlarında pansiyon olan öğretmenlerin kurumlarında pansiyon olmayan öğretmenlere 

oranla erteleyici karar verme düzeyleri düşük çıkmıştır. 

 
KAYNAKLAR 
Güçray, S. (2001) Ergenlerde karar verme davranışlarının öz-saygı ve problem çözme becerileri algısı ile ilişkisi. Çukurova 
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DECISION MAKING SELF ESTEEM AND DECISION MAKING STYLE LEVELS OF PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORTS TEACHERS WORKING WITH PENSION CONTRIBUTIONS 
 

INTRODUCTION and PURPOSE: Decision-making behavior involves setting objectives for collecting necessary information in 

general aimed at,creating options by considering and evaluating such information and choosing the most appropriate one for the 

available options (Güçray,2003). This work;The purpose of this study was to determine whether the self-esteem and decision-

making levels of physical education teachers differed according to the variable of whether they were pension institutions or not. 
 

METHOD: As a research model,descriptive method is used in quantitative research methods.The research group constitutes a total 

of 176 physical education teachers,53 of whom are women and 123 are men, working in province and district centers of 

Giresun.Mann and others. (1997) developed the Melbourne Decision Making Scale and the Personal Information Form developed 

by researcher to determine personal characteristics of physical education teachers.The Shapiro-Wilk test was applied to determine 

whether normal distribution was appropriate.Mann-Whitney U Test was used for non-normal distributions. 

 

RESULTS: The average scores of teachers' self-esteem and decision-making styles were examined.As a result of this 

research;The average number of points in decision-making by teachers in study was high with a median of 9,04,with a careful 

decision-making style in decision-making sub-dimensions,with an average of 9.73,It can be said that low with an shying decision-

making style average 2.61,postponing decision style is low with the mean 2.80 and the panic decision style is low with the mean 

3,26.Self-esteem (U:3120,000 p: 0,823 p<0.05), careful decision style (U:3063,000 p:0,678 p<0.05),inevitable decision to decide 

according to the variable of whether physical education teachers were boarded in institutions shying style (U: 2951,500 p:0,432 

p<0.05) and panic decision style (U:3082,500 p:0,728 p <0,05) did not differ statistically with the mean of the points,whereas 

postponing decision style (U:2477,500 p:0,018 p<0.05).It was determined that there was a statistical difference with the mean. 

 

CONCLUSIONS: The teachers participating in the decision to investigate levels of self-esteem can be said to be high (the lowest 

score that can be taken from the scale 0,having the highest score that can be taken from the scale 12, on the occasion of study 

teachers in deciding level of total score self-esteem 9.04).Teachers can be said to be high levels of carefully (lowest score that can 

be taken from the scale 0,having the highest points 12 to mark points carefully study teachers mean 9.73).Shying decision making 

(the lowest score that can be taken from the scale 0,is one of the highest rated in study to mark the 12,teachers shying decision 

making point average 2.61),postponing decision making (the scale can be from the top 10 lowest score is 0, on the occasion of the 

teachers postponing points to decide 2.80) and panic decision making (the scale can be from the top 10 lowest score is 0,the 

occasion of study, teachers have a panic decision points average of of 3.26)can be said to be low levels of.Working in 

institutions,teachers pension whether or not variable;institutions,pension is non-teacher teachers institutions pension levels are low 

compared to postponing decision. 
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PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL 

BAĞLILIK DÜZEYLERİ 

 
1Yasin DEMİRCAN, 2Yasin DEMİRCAN, 3Vedat AYAN  

 
1Bigadiç Anadolu Lisesi, BALIKESİR 
2Bigadiç Anadolu Lİsesi, BALIKESİR 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, TRABZON 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Bağlılık, bir kavram ve anlayış biçimi olarak, toplum duygusunun olduğu her yerde var olup, toplumsal içgüdünün 

duygusal bir anlatım biçimidir. Örgütsel bağlılık, örgütte kalma isteği duyarak, örgütün amaç ve değerleriyle, birincil hedef olarak 

maddi kaygılar gütmeksizin özdeşleşme kavramıdır ( Gaertner ve Nollen, 1989 ). Bu çalışma; beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin 

çalıştıkları kurumlarda pansiyon olup olmadığı değişkenine göre örgütsel bağlılık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya 

koymak amacıyla yapılmıştır. 

 

YÖNTEM: Araştırma modeli olarak nicel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma grubunu Giresun il ve 

ilçe merkezinde görev yapan 53’ü kadın,123’ü erkek olmak üzere toplam 176 beden eğitimi ve spor öğretmeni oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilen ‘‘Örgütsel Bağlılık Ölçeği ’’ ve beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinin kişisel özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen ‘‘ Kişisel Bilgi Formu ’’ kullanılmıştır. 

Ölçümlerin, normal dağılıma uygun olup olmadığını belirlemek için Shapiro-Wilk Testi uygulanmıştır. Normal dağılımlar için T Testi 

kullanılmıştır. 

 

BULGULAR: Öğretmenlerin genel olarak örgütsel bağlılık düzeyleri alt boyutlarına ve toplam puanına ait puan ortalamaları 

incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda; araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyi alt boyutlarından 

duygusal bağlılık puan ortalaması Ort.=24,01 ile örgütsel bağlılık düzeyinin orta seviyede olduğu, normatif bağlılık puan ortalaması 

Ort.=25,01 ile örgütsel bağlılık düzeyinin orta seviyede olduğu, devamlılık bağlılığı puan ortalaması Ort.=25,01 ile örgütsel bağlılık 

düzeyinin orta seviyede olduğu, örgütsel bağlılık toplam puan ortalamasının Ort.=73,01 orta seviyede örgütsel bağlılık düzeyi 

olduğu söylenebilir. Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin çalıştıkları kurumlarda pansiyon olup olmadığı değişkenine göre 

kurumlarına olan örgütsel bağlılık alt boyutlarından duygusal bağlılık düzeyi ile istatiksel anlamda fark bulunurken ( t:2,007 p:0.046 

p<0.05 ), normatif bağlılık (t:-1,337 p:0.183 p<0.05 ) ve devam bağlılığı (t:1,036 p:0.302 p<0.05) düzeyleri arasında istatiksel 

anlamda farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

 

SONUÇLAR: Araştırmaya katılan öğretmenlerin orta seviyede örgütsel bağlılık düzeyi olduğu söylenebilir (ölçekten alınabilecek 

en düşük puan 18, en yüksek puan 126 olması münasebetiyle çalışmada öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyi toplam puan 

ortalaması 73.01 olması). Öğretmenlerin duygusal bağlılık (ölçekten alınabilecek en düşük puan 7, en yüksek puan 42 olması 

münasebetiyle çalışmada öğretmenlerin duygusal bağlılık puan ortalaması 24.01 olması), normatif bağlılık (ölçekten alınabilecek 

en düşük puan 7, en yüksek puan 42 olması münasebetiyle çalışmada öğretmenlerin normatif bağlılık puan ortalaması 25.01) ve 

devamlılık bağlılığı (ölçekten alınabilecek en düşük puan 7, en yüksek puan 42 olması münasebetiyle öğretmenlerin devamlılık 

bağlılığı puan ortalaması 25.01 olması) düzeylerinde orta seviyede olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin çalıştıkları kurumlarda 



30 
 

pansiyon olup olmadığı değişkenine göre; kurumlarında pansiyon olan öğretmenlerin kurumlarında pansiyon olmayan öğretmenlere 

oranla duygusal bağlılık düzeyi yüksek çıkmıştır. 
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ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS 

WORKING WITH PENSION CONTRIBUTIONS 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: Commitment, as concept and understanding manner,everywhere where there is sense of 

community is emotional narration of social instincts. Organizational commitment is concept of identification with the aim of being 

organized,with the goal being aimed at, and the value of, being without a financial concern as a primary goal (Gaertner ve 

Nollen,1989). The purpose of study was to determine whether levels of organizational commitment differed according to the variable 

of physical education teachers' pensions in institutions they were working with. 

 

METHOD: As a research model,descriptive method is used in quantitative research methods.The research group constitutes total 

of 176 physical education teachers, 53 of whom are women 123 are men,working in the province and district centers of 

Giresun.'Organizational Commitment Scale' developed by Allen and Meyer (1990) and 'Personal Information Form' developed by 

the researcher to determine the personal characteristics of physical education teachers were used as data collection tools. The 

Shapiro-Wilk test was applied to determine whether normal distribution was appropriate.T test was used for normal distributions. 

 

RESULTS: The mean scores of teachers' sub-dimensions and total score of organizational commitment levels were examined.The 

mean score of affective commitment from the organizational commitment level subscale of teachers was found to be the average 

of 24.01, the normative commitment average was 25.01,the continuance commitment average was 25,01 and in sub-dimensions 

organizational commitment level is in the middle level and the organizational commitment total score average is 73,01 in the middle 

level. It has been found that there’s no statistical difference between levels of normative commitment (t:-1,337 p:0.183 p<0.05) and 

continuance commitment (t:1,036 p:0.302 p<0.05), while there’s statistically significant difference between levels of affective 

commitment (t:2,007 p:0.046 p<0.05), and organizational commitment to institutions according to variables of whether physical 

education teachers are boarding pension institutions. 
 

CONCLUSIONS: It can be said that the teachers who participated in the research have a level of organizational commitment at 

middle level (the lowest point that can be taken from the scale is 18, the highest score is 126, teachers' organizational commitment 

level is 73.01). The teachers' affective commitment (the lowest score 7 from the scale, the highest score 42 was the mean of 

teachers' affective devotion score of 24.01),normative commitment (the lowest score of 7 from the scale, the highest score of 42 

was the teachers average normative commitment score of 25.01),continuance commitment (the lowest score that can be taken 

from the scale is 7 and the highest score is 42,the teachers' continuance commitment score average is 25.01) can be said to be at 

the middle level. According to the variable of whether or not the teachers are working in institutions they work in; level of affective 

commitment was higher in institutions of teachers who were pension in their institutions than teachers who were non-pension. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN MESLEĞE YÖNELİK DAVRANIŞ VE YAŞANTI 

MODELLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Ramazan TAŞÇIOĞLU, Serdar KOCAEKŞİ  

 

Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ESKİŞEHİR 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Okulların merkezinde en değerli ve en önemli kaynaklar olarak eğitimin yürütücüsü öğretmenler yer almaktadır. 

Bu sebeple ülkeler öğretmenlerini seçme, istihdam etme, bilgi ve becerilerini geliştirme konularını öncelikli konular arasında ele 

almaktadır (OECD, 2005). Bu araştırmanın amacı, ülkemizde eğitim alanında insan kaynağının neredeyse tamamını oluşturan 

öğretmenlerin kalitesi ve verimine dair bir tespitte bulunmak için beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleğe yönelik davranış 

ve yaşantı modellerini belirlemektir. 

 
YÖNTEM: Araştırmaya 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Eskişehir’de görev yapan 149’u (%61.8) erkek, 82’si (%38.2) kadın 

öğretmenden oluşan toplam 241 beden eğitimi ve spor öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın örneklemi Eskişehir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nden alınan verilere dayalı olarak basit seçkisiz örneklem yöntemlerinden tabakalı örnekleme yöntemi (Büyüköztürk, 

Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016) ile tespit edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Taşçıoğlu ve arkadaşları 

(2017) tarafından uyarlanan “Mesleğe Yönelik Davranış ve Yaşantı Modelleri Ölçeği” (MEDYAM) kısa formu ve alan yazın taraması 

yapılarak araştırmacılar tarafından oluşturulan demografik form kullanılmıştır. Elde edilen veriler Doğrulayıcı Faktör Analizi, 

Güvenilirlik Analizi, Tanımlayıcı Analiz, Bağımsız Örneklem t Testi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi ile 

değerlendirilmiştir. 

 
SONUÇ: Araştırmaya katılan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin 117’si (%48.5) Tip “G” (Güzel Sağlık), 14’ü (%5.8) Tip S 

(Sakınmacı Davranış), 80’i (%33.2) Tip A (Aşırı Bağlılık) ve 30’u (%12.4) Tip B (Burnout-Tükenmişlik) davranış ve yaşantı 

modelindedir. Araştırmada yer alan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin MEDYAM boyutlarında (Pes Etme Eğilimi ve Problemlerle 

Aktif Mücadele) çalıştığı kademe açısından anlamlı fark bulunurken; cinsiyet ve medeni hal açısından anlamlı fark bulunmamıştır. 

Yaş ve mesleki deneyim değişkenleri ile boyutlar arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak, incelenen bağımsız 

değişkenler açısından birbirine yakın sonuçlara ulaşılması, çalışmaya katılan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki 

yüklerden ve sorumluluklardan benzer etkilendiğini göstermektedir. Davranış ve yaşantı modelleri açısından yapılan 

değerlendirmede ise tükenmişlik modelinde tespit edilen düşük sonuçlar, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin stresle başa 

çıkabilmede bireysel stratejiler arasında yer alan egzersiz davranışını (Kızıldağ, 2014) alışkanlık haline getirmelerinden 

kaynaklanmış olabilir. 
Bu bildiri, Serdar Kocaekşi danışmanlığında yürütülen Ramazan Taşçıoğlu’na ait “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleğe 

Yönelik Davranış ve Yaşantı Modellerinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Eskişehir İli Örneği)” başlıklı 

yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir 
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DETERMINATION OF WORK-RELATED BEHAVIORS AND EXPERIENCE PATTERNS OF PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT TEACHERS 
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INTRODUCTION: Teachers are central as the most significant and valuable resource in schools. Therefore, countries address the 

issues of selecting teachers, employing them, and improving their knowledge and skills as their top priority (OECD, 2005). The aim 

of the present study was to determine work-related behaviors and experience patterns of physical education and sport teachers in 

order to make an observation on the quality and efficiency of the teachers who constitute almost all of the human resources for 

education in our country. 

 
METHODS: A total of 241 physical education and sport teachers participated in the study, these included 149 (61.8%) males and 

82 (38.2%) females who worked during 2016-2017 academic year in Eskişehir. The sample of the study was drawn from the data 

obtained from Eskişehir Province National Education Directorate by stratified sampling method of simple random samplings 

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016).  

“Work-Related Behavior and Experience Patterns Scale” short form (Taşçıoğlu, Sezer and Kocaekşi, 2017) and a demographic 

form were used for data collection in this study. The collected data was analyzed with Confirmatory Factor Analysis, Reliability 

Analysis, Descriptive Analysis, Independent Sample t Test and Pearson's Product-Moment Correlation. 

 
RESULTS: The findings indicate that 117 (48.5%) of the physical education and sport teachers were in the “Type G” healthy group, 

14 (5.8%) were in “Type S” heedless attitude group, 80 (33.2%) were “Type A” hyper devotion individuals and 30 (12.4%) were in 

“Type B” exhaustion group. It was found out that work-related behaviors and experience patterns of physical education and sport 

teachers differs significantly in terms of school level at several dimensions (Resignation Tendencies and Offensive Coping with 

Problems). According to correlation analysis results there is a significant relationship between work-related behaviors and 

experience patterns of teachers and their age and professional experience at several dimensions. As a conclusion, similar results 

in terms of the independent variables indicate that the physical education and sports teachers in the study are similarly affected by 

occupational burdens and professional responsibilities. After the evaluation based on work-related behaviors and experience 

patterns, the low scores that emerged in the burnout model may be due to the fact that physical education and sports teachers’ 

habit of exercise behavior, which is among the individual strategies to cope with stress (Kızıldağ, 2014).This paper was produced 

from a master thesis titled “Determination of Work-Related Behaviors and Experience Patterns of Physical Education and Sport 

Teachers According to the Different Variables (Sample of Eskişehir)” by Ramazan Taşçıoğlu under the consultancy of Serdar 

Kocaekşi. 

 
REFERENCES 
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem 

Akademi. 
Kızıldağ, D. (2014). Olumlu işgören tutumları ve davranışları. B. Özkara (Ed.) Endüstri ve örgüt psikolojisine giriş. (p. 216-246). 

Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık. 
OECD. (2005). Teachers matter: attracting, developing and retaining effective teachers. OECD Publications, 1-12. 
Taşçıoğlu, R., Sezer, U. ve Kocaekşi, S. (2017). Psychometric Properties of Work-Related Behaviour and Experience Patterns 

(AVEM) Short Form Scale. 26th International Conference on Educational Sciences, Antalya. Karadeniz Technical University.  

 
SB34 

 

TENİS EĞİTİMİNİN EL ÖNÜ RAKET YAY UZUNLUĞU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

Ergin ÖNAL, Alparslan ERMAN, Asuman ŞAHAN, Emel ÇETİN  

 

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ANTALYA 

 
Bu çalışmanın amacı, haftada 2 gün 2’şer saat uygulanan tenis teknik eğitiminin, el önü yer vuruşu raket ray uzunluğu üzerine 

etkisini incelemektir. Çalışmaya Akdeniz Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören yaşları 

23.71±2.81 yıl, boyları 173.80±8.03 cm ve ağırlıkları 66.53±11.86 Kg olan 5 kadın, 10 erkek (n=15) gönüllü olarak katılmıştır. 
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Bireylere 7 hafta süresince tenis eğitimi verilmiştir. Katılımcıların tenis hedefleme performansları ve raket ray uzunlukları eğitimin 

2. (Ön Test) ve 7. (Son Test) haftasında ölçülmüştür. Katılımcıların hedefleme performansları tenis isabet testi ile raket ray 

uzunlukları ise isabet testinin hemen sonrasında yapılan video kayıtlarının analiz edilmesi ile belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara 

göre, katılımcıların tenis hedefleme performanslarında %65.21’lik bir artış olduğu (ÖT:%34.24±10.57, ST:%56.57±13.58) 

belirlenmiştir (t=-6.13, P=0.00). Raket ray uzunluklarında ise %14.28’lik bir kısalma (ÖT:719.97±73.27 cm., ST:617.17±76.04 cm.) 

olduğu saptanmıştır (t=3.59, P=0.00). Araştırma bulgularına göre, katılımcıların tenis hedefleme performanslarındaki iyileşme ile 

raket ray uzunluklarındaki azalma arasında bir uyum olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle, bu sonuç bireylerin tenis becerilerini 

edindikçe (acquire) hareketleri daha hassas (precise), daha kontrollü (controlled) ve az enerji harcayarak (economic) yapmaya 

(perform) başlamalarından kaynaklanmış olabilir. 

 
Anahtar Kelimeler: Tenis, raket, ray, uzunluk, performans 

 

THE EFFECT OF TENNIS EDUCATION ON THE FOREHAND RACKET TRAJECTORY 

 

The aim of this study was to examine the effect of tennis technical trainings (2 days, 2 hours/week) on forehand ground stroke 

racket trajectory. Five women and 10 men (n = 15, Age: 23.71±2.81 years old, height: 173.80±8.03 cm, body mass: 66.53±11.86 

kg) participated in the study voluntarily. Individuals were given tennis training for 7 weeks. Tennis targeting performances and racket 

trajectory of the participants were measured during 2ndweek (Pre-test) and 7th week (post-test) of the training. Targeting 

performances were determined by tennis stroke test and racket trajectory was determined by analyzing video recordings 

immediately after the stroke test. According to the results, there was a 65.21% increase in the tennis targeting performance (Pre-

test: %34.24±10.57, Post-test: %56.57±13.58, t=-6.13, P=0.00) of the participants. It was determined that there was a shortening 

of %14.28 in the length of the racket trajectory (Pre-test: 719.97±73.27 cm, Post-test: 617.17±76.04 cm, t=3.59, P=0.00).According 

to research findings, it can be concluded that there is accordance between the improvement of tennis target performances of the 

participants and the decrease of the racket trajectory length. In other words, these results might have been caused by individuals 

beginning to make their movements more precise, more controlled, and less energy-consuming as their tennis skills get better.  

 

Keywords: Tennis, racket, trajectory, length, performance 
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SPOR BİLİMLERİ ALANINDA EĞİTİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORTMENLİK 

DAVRANIŞLARI İLE SAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
 

1Yakup KOÇ, 2Emrah SEÇER  

 
1Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ERZİNCAN 
2Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ERZİNCAN 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Spor sahalarında Fair play’e yönelik materyallere bakıldığında bireyin saygı davranışına vurgu yapıldığı 

görülmektedir. Fair play tanımlarında da saygı sıklıkla kullanılmaktadır. Fakat sportmenlik ve fair-play alanında yapılan çalışmalarda 

doğrudan sportmenlik ve saygı davranışları arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla sportmenlik ile 

saygı arasındaki ilişki düzeyinin incelenmesinin ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın ana amacı; spor bilimleri alanında 

eğitim gören üniversite öğrencilerinin sportmenlik davranışları ile saygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.  

 

YÖNTEM: Araştırma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında spor bilimleri alanında öğrenimlerine devam eden 302 üniversite 

öğrencisi (97 kadın, 205 erkek) oluşturmuştur. Araştırmada Koç (2013) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik 

Ölçeği (BEDSÖ)” ile Yazıcı & Yazıcı (2015) tarafından geliştirilen “Saygı Ölçeği” ve araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi 

formu kullanılmıştır. Ölçeklerin geçerliliği ve güvenirliği test edilmiştir. Öğrencilerin ölçeklerden aldığı puanlar normallik sınamasına 
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uygun olarak bağımsız değişkenlere göre incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin sportmenlik değerleriyle saygı düzeyleri arasındaki 

ilişkiye (Pearson) bakılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22 ve LISREL 8.7 programları kullanılmıştır.  

 

BULGULAR: Veriler doğrultusunda çalışmada kullanılan ölçeklerin üniversite öğrencileri için geçerli ve güvenilir ölçekler olduğu 

anlaşılmıştır. Öğrencilerin sportmenlik davranışlarının ve saygı düzeylerinin cinsiyetlerine (kadınlar lehine) ve sınıf düzeylerine (1 

ve 4. sınıflar lehine) göre bazı boyutlarda anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür (p<0.05). Ölçek puanları öğrencilerin üniversite 

takımlarında oynamalarına, aktif spor yapmalarına ve yaptıkları branş türlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür 

(p>0.05). Öğrencilerin sportmenlik davranışlarıyla saygı düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=.19, p<0.01). 

 

SONUÇ: Sonuç olarak sportmenlik davranışı ile saygı arasındaki ilişki ortaya çıkmıştır. Üniversitede öğrencilerin saygı düzeylerini 

geliştirmeye yönelik etkinlikler uygulamanın öğrencilerin sportmenlik davranışlarını geliştirmede faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Sportmenlik davranışları ile saygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmaların azlığı nedeni ile farklı gruplarda ve büyük 

ölçekli çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

 
KAYNAKLAR 
Koç, Y., (2013). Beden eğitimi dersi sportmenlik davranışı ölçeği (BEDSDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Sportspersonship 

behavior scale in physical education course: Validity reliability study]. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Erzincan 

University Journal of Education Faculty]. 15(1), 96-114. 
Yazıcı, A., & Yazıcı, S. (2015). Saygı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması [Study on the reliability and validity of the respect 

scale]. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(4), 769-780. Retrieved 4 January 

2016 from http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9079 

 

RELATIONSHIP BETWEEN SPORTSMANSHIP BEHAVIORS AND RESPECT LEVELS OF UNIVERSITY 

STUDENTS IN SPORT SCIENCES 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: When we look at materials for fair play in the sports fields, it is seen that the respect act of the 

individual is emphasized. Respect is also often used in fair play definitions. But in sportsmanship and fair-play works, there is no 

study that directly examines the relationship between sportsmanship and respect. Therefore, it is thought that the examination of 

the level of relationship between sportsmanship and respect is needed. The main purpose of this study is to examine relationship 

between sportsmanship behaviors and respect levels of university students in sport sciences. 

 

METHOD: The research group consisted of 302 university students (97 female, 205 male) who continued their education in sport 

sciences in 2016-2017 academic year. “Physical Education Course Sportspersonship Behavior Scale” (PECSBS) developed by 

Koç (2013), “Respect Scale” developed by Yazıcı & Yazıcı (2015) and personal information form created by the researcher were 

used in the study. The validity and reliability of the scales were tested.  

The scores obtained by the students from the scales were examined according to the independent variables according to the 

normality test. In addition, the relationship between sportsmanship values and respect levels for the students was examined 

(Pearson). SPSS 22 and LISREL 8.7 programs were used in the evaluation of the data. 

 

RESULTS: It was found that the scales was valid and reliable and could be used for university students. Sportsmanship behaviors 

and respect levels significantly differed according to the gender of the students (in favor of the girls) and the grade (in favor of 1st 

and 4th grades). It was understood that the scale scores of the students are not significantly different according to playing in 

university teams, actively doing sports and the type of sports. It was found total sportsmanship behaviors are significantly related 

to total respect levels positively (r=.19, p<0.01). 

 

CONCLUSION: As a result, the relationship between sportsmanship behaviors and respect emerged. It is believed that the 

implementation of activities aimed at improving the level of respect of students in university will be helpful in improving 

sportsmanship behaviors of students. It is suggested that different and large group studies should be carried out with the reason of 

the lack of studies that reveal the relation between sportsmanship behaviors and the level of respect. 

 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9079
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ ÖZEL YETENEK SINAVLARINA GİREN ADAYLARIN BİREYSEL 

BAŞARI GÜDÜLERİ İLE GENEL YETKİNLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ 

 

Yakup KOÇ, E. Ahmet TERZİOĞLU, Fethi KAYALAR  

 

Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Erzincan 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi ve spor bilimleri özel yetenek sınavına giren adayların bireysel başarı 

güdüleri ile genel yetkinlik inançlarının incelenmesidir. 

 
YÖNTEM: Araştırma grubunu 2017-2018 eğitim yılı için Erzincan Üniversitesi beden eğitimi ve spor özel yetenek sınavlarına katılan 

öğrencilerden rastgele seçilen 379 aday (316 erkek, 63 bayan) oluşturmuştur. Araştırmada “Bireysel Başarı Güdüsü Ölçeği”, “Genel 

Yetkinlik İnancı Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Ölçeklerin geçerlik ve güvenirliği test 

edilmiştir. Adayların ölçeklerden elde ettikleri puanlar normallik sınamasına uygun olarak bağımsız değişkenlere göre test edilmiştir. 

Ayrıca adayların bireysel başarı güdüsü puanları ile genel yetkinlik inançları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS 22 ve LISREL 8.7 programları kullanılmıştır. 

 
BULGULAR: Çalışmada kullanılan ölçekler için yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi ve iç tutarlılık güvenirliliği testi (Cronbach alfa) 

sonucunda ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu anlaşılmıştır. Adayların bireysel başarı güdüsü puanları, giriş sınavını sonucu 

(“Üstünlük ve Farklı Olma” alt boyutunda kazananlar lehine) ve cinsiyet (“Bireysel Sorumluluk Alma” alt boyutunda bayanlar lehine) 

değişkenine göre alt boyutlarda anlamlı düzeyde farklılaştığı görüldü (p<0.05). Adayların genel yetkinlik ölçeği puanları sınavı 

kazanma (kazananlar lehine) değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görüldü (p<.05). Ayrıca adayların toplam bireysel 

başarı güdüleri ile genel yetkinlik inançları arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişki görülmüştür (r=.74, p<.01). 

 
SONUÇ: Beden eğitimi ve spor bilimlerinde özel yetenek sınavına giren adayların başarılarının, bireysel başarı güdülerinden ve 

genel öz yeterliliklerinden etkilendiği anlaşılmıştır. Ayrıca bireysel başarı güdüsü ile genel yetkinlik inançları arasındaki güçlü ilişki 

dikkat çekmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi ve spor bilimleri, özel yetenek sınavı, bireysel başarı güdüsü, genel yetkinlik inancı 
 

KAYNAKLAR 
Kaya, N. & Selçuk, S. (2007). Bireysel başarı güdüsü organizasyonel bağlılığı nasıl etkiler? Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (2), 175-

190. 
Çelikkaleli, Ö. & Çapri, B. (2008). Genel Yetkinlik İnancı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması, Ç.Ü. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 93–104. 
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EXAMINATION OF INDIVIDUAL ACHIEVEMENT MOTIVATION AND GENERAL SELF-EFFICACY OF 

CANDIDATES ENTERING INTO SPECIAL TALENT EXAM IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 

SCIENCES 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: The aim of this research is to examine of individual achievement motivation and general self-

efficacy of candidates entering into special talent exam in physical education and sports sciences. 

 

METHOD: The research group formed 379 candidates (316 male, 63 female) randomly selected from the candidates who 

participated in Erzincan University physical education and sports special talent exam for the 2017-2018 education year. "Individual 

Achievement Scale", "General Self-efficacy Scale" and personal information form developed by researchers were used in the 

research. The validity and reliability of the scales were tested. The scores obtained by the candidates from the scales were tested 

according to the independent variables according to the normality test. Furthermore, the relationship between individual 

achievement motivation scores of candidates and their general self-efficacy has been examined. SPSS 22 and LISREL 8.7 

programs were used in the evaluation of the data.  

 

RESULTS: It was understood that the scales were valid and reliable as a result of Confirmatory Factor Analysis and internal 

consistency reliability test (Cronbach alpha) for the scales used in the study. It was seen that the candidates' individual achievement 

motivation scores differed significantly in the subscales according to the entrance exam result (in favor of successful ones in the 

“Superiority and Being different” subscale) and gender (in favor of females “in charge of individual task” subscale) (p<0.05). 

Candidates' general self-efficacy scale scores differed significantly in terms of entrance exam result (in favor of successful ones) 

(p<.05). In Addition, there was seen a significant positive correlation between the individual achievement motivation of the 

candidates and their general self-efficacy.  

CONCLUSION: It has been understood that success of the candidates who enter the special talent exam in physical education and 

sports sciences are influenced by their individual success motivation and general self-efficacy. Furthermore, the strong relationship 

between individual achievement motivation and general self-efficacy has been drawn attention.  

 

Keywords: Physical education and sports sciences, special talent exam, individual achievement motivation, general self-efficacy  
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AEROBİK EGZERSİZ VE YÖNETİCİ İŞLEVLER İLİŞKİSİ 

 

Erdem Çakaloğlu, Perican BAYAR  

 

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sporda Psiko-sosyal Alanlar Anabilim Dalı, ANKARA 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Egzersizin sadece fiziksel sağlığa değil, aynı zamanda zihinsel (mental) sağlığa da iyi geldiği gün geçtikçe daha 

açık hale gelmektedir. Aerobik egzersiz, vücuttaki büyük kas gruplarının uzun süreli, ritmik ve devamlı aktivitesidir. Aerobik kapasite, 

egzersiz sırasında gerekli enerjiyi oluşturmak için kullanılacak oksijeni kaslara verebilme kapasitesi olarak tanımlanabilir. Bu 

nedenle aerobik kapasite akciğerler, kardiyovasküler ve hematolojik bileşenlerin (komponentlerin) fizyolojik kapasitelerine ve 

egzersiz sırasında aktif olan kasların oksijen kullanımını içeren mekanizmalarının etkinliğine bağlıdır (McArdle ve ark., 2011). 

Yönetici işlevler beynin prefrontal alanının işlevlerini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Bunlar; kavramsallaştırma, akıl 
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yürütme, problem çözme, zihinsel esneklik, yaratıcılık, karar verme, planlama, bozucu etkiye karşı koyabilme ve tepki ketlemesi 

yapabilmeyi içerir (Ward, 2015). 

 

Çalışmanın amacı; Aerobik egzersizin etki mekanizmasına ilişkin bilgi aktarmak ve ilgili çalışmaların sonuçları ile ilişkilendirerek 

aerobik egzersizin yönetici işlevler performansı açısından önemini ortaya koymaktır.  

 

YÖNTEM: Araştırmada metodolojik olarak “betimsel”, “saha taraması”, “belgesel” ya da “dokümanter çalışma” olarak adlandırılan 

nitel yöntem kullanılmıştır. Aerobik egzersizin yönetici işlevler üzerindeki etkisi literatürdeki ilgili çalışmalarla incelenmiş ve genel 

yapısı ve etki mekanizması fizyolojik olarak incelenmiştir. 

 

BULGULAR: Yapılan literatür taramaları ve araştırmalara göre, aerobik egzersizin yönetici işlevler üzerine olumlu bir etkisinin 

olmasının yanı sıra, düşmüş nörotransmitter sentezi, yapısal olarak tahrip olan nöronlar ve merkezi sinir sisteminde gerçekleşen 

bozulmalar gibi yaşla ilişkili değişiklikleri telafi edebildiği belirtilmektedir (Ludyga ve ark., 2016; Pontifex ve ark., 2009; Soga ve ark., 

2015 ve Ten Brinke ve ark., 2015). 

 

SONUÇ: Sonuç olarak, ilgili çalışmalarla ilişkilendirildiğinde, özellikle orta şiddetli aerobik egzersizin yönetici işlevlerin temel 

fonksiyonlarından olan ketleme, çalışma belleği ve bilişsel esneklik gerektiren görev performans parametreleri üzerine olumlu yönde 

etki ettiği belirtilmektedir (Erickson ve Kramer, 2009 ve Pontifex ve ark., 2009). 

 
KAYNAKLAR 
1. Erickson, K. I., & Kramer, A. F. (2009). Aerobic exercise effects on cognitive and neural plasticity in older adults. British journal 

of sports medicine, 43(1), 22-24. 
2. Ludyga, S., Gerber, M., Brand, S., Holsboer‐Trachsler, E., & Pühse, U. (2016). Acute effects of moderate aerobic exercise on 

specific aspects of executive function in different age and fitness groups: A meta‐analysis. Psychophysiology. 
3. McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2011). Essentials of exercise physiology. Lippincott Williams & Wilkins. 
4. Pontifex, M., Hillman, C., Fernhall, B. O., Thompson, K., & Valentini, T. (2009). The effect of acute aerobic and resistance 

exercise on working memory. Medicine+ Science in Sports+ Exercise, 41(4), 927.  
5. Soga, K., Shishido, T., & Nagatomi, R. (2015). Executive function during and after acute moderate aerobic exercise in 

adolescents. Psychology of Sport and Exercise, 16, 7-17.  
6. Ten Brinke, L. F., Bolandzadeh, N., Nagamatsu, L. S., Hsu, C. L., Davis, J. C., Miran-Khan, K., & Liu-Ambrose, T. (2015). Aerobic 

exercise increases hippocampal volume in older women with probable mild cognitive impairment: a 6-month randomised controlled 

trial. British journal of sports medicine, 49(4), 248-254.  
7. Ward, J. (2015). The student's guide to cognitive neuroscience. Psychology Press. 

 

THE RELATION BETWEEN AEROBIC EXERCISE AND EXECUTIVE FUNCTIONS 

 

INTRODUCTION and AIM: The day that exercise is not only physical health, but also mental well is becoming more and more 

clear. Aerobic exercise is a long, rhythmic and continuous activity of large muscle groups in the body. Aerobic capacity can be 

defined as the ability to deliver oxygen to the muscles that will be used to generate the energy required during exercise. For this 

reason, aerobic capacity depends on the physiological capacities of the lungs, cardiovascular and hematological components and 

the effectiveness of mechanisms involving the use of oxygen by the muscles active during exercise (McArdle et al., 2011).  

 
Executive functions are a concept used to describe the functions of the brain's prefrontal area. These functions are 

conceptualization, reasoning, problem solving, mental flexibility, creativity, decision making, planning, response inhibition (Ward, 

2015). 

 
The aim of the study is to convey information about the mechanism of effect of aerobic exercise and to show the importance of 

aerobic exercise in terms of performance of executive functions by associating it with the results of related studies.  
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METHOD: The qualitative method called "descriptive", "field scanning", “documentary” or "documentary work" was used 

methodologically in the research. The effect of aerobic exercise on executive functions was examined in the related literature and 

the general structure and mechanism of action were examined physiologically. 
 

RESULT: According to the literature reviews and researches, aerobic exercise has a positive effect on the executive functions as 

well as it can compensate for age-related changes such as decreasing neurotransmitter synthesis, structurally damaged neurons 

and central nervous system disorders (Ludyga et al., 2016, Pontifex et al., 2009; Soga et al., 2015 and Ten Brinke et al., 2015). 
 

CONCLUSION: In conclusion, it is suggested that moderate aerobic exercise, when associated with related studies, positively 

affects task performance parameters, which are essential functions of executive functions such as inhibition, working memory and 

cognitive flexibility (Erickson and Kramer, 2009 and Pontifex et al., 2009). 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Fatih ÖZGÜL, Murat KANGALGİL, Gürkan DİKER, Ertürk YAMEN  

 

Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, SİVAS 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Her alandaki değişim, eğitime de yansımakta, günümüz toplumunun ihtiyaç duyduğu bireyler de, onları 

yetiştirecek eğitim ortamlarının nitelikleri de tekrar tekrar tartışılmaktadır. Çağımızın gerektirdiği becerilerin kazandırılması için ise 

yapılandırmacı bir yaklaşım uygun görülmekte, bu da eğitimcileri yapılandırmacılığa sevketmektedir (Tse-Kian, 2003). 

Yapılandırmacılık bir öğretme tanımı değil, öğrenme kuramıdır (Jonassen, Peck & Wilson 1999). Yapılandırmacı öğrenme 

ortamında; Öğrenciler kendi sorumluluklarını kendileri almalı, kendilerine hedefler koyarak, bilgiyi yapılandırarak bunun için de 

sınıfta bol bol konuşma, yansıma hazırlama, bunları paylaşma ve tartışma yaparak ilerlemelidirler (Jonassen, Howland, Moore, & 

Marra 2003). Bu doğrultuda çalışmanın amacı, 2017 – 2018 eğitim-öğretim döneminde, 17 Üniversitenin Beden Eğitimi 

Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenme ortamlarının incelenmesidir.  

 
YÖNTEM ve BULGULAR: Araştırmada 17 üniversitenin beden eğitimi ve spor öğretmenliği 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 928 

öğrenciye (523 erkek, 405 kadın) Arkün ve Aşkar (2010) tarafından geliştirilen Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Değerlendirme  

Ölçeği uygulanmıştır. Ölçeğin bu çalışma için Cronbach Alpha değeri .93 olarak belirlenmiştir. Veriler normal dağılıma uygunluk 

göstermediği için (Kolmogorov-Smirnov), Kruskal Wallis Varyans Analizi ve Mann Whitney U testi kullanılmış yanılma düzeyi 0,05 

olarak alınmıştır. Bulgulara göre; ölçeğin alt boyut ve toplam puanlarının öğretmen adaylarının yaş gruplarına göre yapılan 
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karşılaştırılmasında “İşbirlikli” alt boyut puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Cinsiyete göre 

yapılan karşılaştırmada da kadın adayların alt boyut ve toplam puanları erkeklere oranla anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur 

(p<0,05).  

 
SONUÇ: Sonuçta beden eğitimi öğretmen adaylarının üniversite, yaş, cinsiyet ve sınıf değişkenleri yönünden ölçek puanları 

incelenmiş ve kadın adayların erkek adaylara göre daha yapılandırmacı bir öğrenme anlayışına sahip oldukları belirlenmiştir. Aynı 

zamanda sınıf ve yaş değişkenlerine göre de anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, öğretmen adayı, yapılandırmacı öğrenme 

 

EVALUATION OF THE CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENTS OF PHYSICAL EDUCATION 

TEACHER CANDIDATES 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: The changes in every area are reflected in education, and the qualities of the individuals who 

need them in today's society as well as the educational environments to train them are being discussed again and again. A 

constructivist approach is appropriate for the acquisition of the skills required by our age, which leads the educators to 

constructivism (Tse-Kian, 2003). Constructivism is not a teaching definition, but a learning theory (Jonassen, Peck & Wilson 1999). 

In the constructivist learning environment; Students must take their own responsibilities, set goals, structure their knowledge, and 

progress by making plenty of speeches, reflections, sharing, and discussing them in the classroom (Jonassen, Howland, Moore, & 

Marra 2003). The aim of the study is to examine the constructivist learning environments of the 3rd and 4th grade students in the 

departments of Physical Education Teaching at 17 universities during 2017 - 2018 education period.  

 
METHODS and FINDINGS: In this study, Constructivist Learning Environment Assessment Scale developed by Arkün and Aşkar 

(2010) was applied to 928 students (523 male, 405 female) who attended to 3rd and 4th classes of physical education and sport 

teachers of 17 universities. The Cronbach Alpha value for this study was .93. Since the data were not fit to normal distribution 

(Kolmogorov-Smirnov), Kruskal Wallis Variance Analyze and Mann Whitney U test were used and the significance level was taken 

as 0.05. According to findings; There was a statistically significant difference between the subscales of the scale and the scores of 

the "Cooperative" subscale scores in the comparison of the total scores of the candidates according to age groups (p<0,05). In the 

comparison made by gender, subscale and total scores of female candidates were significantly higher than male (p <0,05).  

 
RESULT: As a result, the scale scores of physical education teacher candidates were examined in terms of university, age, sex 

and class variables and it was determined that female candidates have a more constructive learning understanding than male 

candidates. In addition with this, significant differences were found according to the age and class variables. 
Keywords: Physical education, teacher candidate, constructivist learning 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVEN VE ÖZYETERLİK 

ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Zafer DOĞRU  

 

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ÇORUM 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma ile Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü (BESE) öğrencilerinin 

özgüven, özyeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

 
YÖNTEM: Hitit Üniversitesi (HİTÜ) SBF’nde (2016-2017 öğrenim yılında) öğrenim görmekte olan BESE öğrencilerinden toplam 

141 (50 Kadın, 91 Erkek) öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplamak için Akın (2007) tarafından geliştirilen özgüven ölçeği, 
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Türkçe’ye uyarlaması1999 yılında Gözüm ve Aksayan tarafından yapılan Öz-Etkililik/Yeterlik Ölçeği (ÖEYÖ) ve kişisel bilgi formu 

kullanılmıştır. Çalışmada, BESE öğrencilerinin özgüven ve özyeterlik puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Pearson 

Korelasyon Katsayısı, gruplar arasındaki farkların karşılaştırılmasında ise tek yönlü ANOVA, eşleştirilmiş örneklem ve bağımsız 

örneklem t-testleri kullanıldı (p <0,05). 

 
BULGULAR: Özgüven ölçeğinin güvenirlik katsayısı 0,946, özyeterlik ölçeğinin güvenirlik katsayısı 0,822’dir. Yapılan istatistik 

analizler sonucunda öğrencilerin özgüven ile özyeterlik puanları arasındaki ilişkiye bakıldığında; r=0,281, n=141, p=0,001 

düzeyinde zayıf pozitif ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. Özgüven ölçeğinden (n=141, X=4,02±0,632) ortalama 3,5 ve üzerinde 

puan aldıkları, dolayısı ile kendilerini yüksek derecede özgüvenli algıladıkları, özyeterlik algılarının ise (n=141, X=3,91±0,498) iyi 

düzeyde olduğu görülmektedir. Özgüven ve özyeterlik puanları arasındaki farkın t(140) = -2,010 p < 0,05 anlamlı ve özgüven 

puanları daha yüksektir (Özgüven; n=141, X=4,02±0,632 ve Özyeterlik; n=141, X=3,91±0,498). Gelir, cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-

baba eğitim durumları arasında ne öz-güven ne de öz-yeterlik puanları arasında fark vardır. Akademik not ortalaması 2,50 ve 

üzerinde olan öğrencilerin özyeterlik puanları, diğer öğrencilerin özyeterlik puanlarından istatistiksel olarak anlamlı şekilde (p<0,05) 

daha yüksek bulunmuştur. 

 
SONUÇ: Deneklerin yüksek özyeterlik algısına sahip olmaları, gelecekte karşılaşmaları muhtemel olan güç durumların üstesinden 

gelmeleri açısından; yüksek özgüven algısına sahip olmaları ise bir aktiviteyi başarılı bir biçimde yerine getirebileceğine olan 

inançları açısından olumlu bir bulgu olarak değerlendirilmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi ve spor, özgüven, özyeterlik 
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EVALUATION OF SELF-CONFIDENCE and SELF-EFFICACY PERCEPTION LEVELS OF PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT EDUCATION STUDENTS 

 

INTRODUCTION AND PURPOSE: In this study, it was aimed to evaluate the relationship between the perceived level of Self-

Confidence and Self-efficacy of the students of Physical Education and Sports Education Department (PESE) in the Faculty of 

Sport Sciences (FSS) of Hitit University (HITU). Method: The study sample was consisted (in 2016-2017 school year) of freshmen, 

sophomores and juniors studying in PESE. A total of 141 students (male=91; female=50) participated in the study.  

The Self-Confidence scale developed by Akın (2007) was used for measurement. The Self-efficacy scale used for measurement 

was developed in 1982 by Sherer and his friends. The reliability and validity of the Turkish adaptation of the scale was done in 1999 

by Gözüm and Aksayan. In this study, the Cronbach's Alpha reliability coefficients of the self-confidence and self-efficacy scales 

was found to be; 0.946 and 0.822, respectively. ANOVA and paired and independent samples t tests were used to compare the 

Self-Confidence scores of PESE students p<0.05). The group's average self-confidence score is over 3.5, indicating that they have 

a high level of self-confidence. There was no difference between Self-Confidence scores and Self-efficacy of PESE students in 

terms of Gender, Educational Background of Parents, Student’s Year of Education (p>0.05). In terms of academic achievement 

scores; Self-efficacy scores of students with a GPA above 2.5 were found to be higher than those with a GPA of less than 2.50.  
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RESULT: High Self-efficacy scores of the subjects were considered to be a good sign to overcome the difficulties that they may 

face in the future and high Self-Confidence scores also provide a good sign on the subjects’ beliefs in achieving an activity 

successfully.  

 

Keywords: Physical education and sport, self-confidence, self-efficacy 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK KAYGISI VE BİLİŞSEL ESNEKLİKLERİNİN 

İNCELENMESİ 
 

Mümine SOYTÜRK, 1Mehmet ASMA  

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, MANİSA 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşamın içinde başa çıkılması gereken birçok problemle karşılaşılır. Bu problemlerin bir kısmı matematik ve fen  
alanlarında olduğu gibi yapılandırılmış diğer kısmı ise yaşam olaylarından kaynaklı yarı yapılandırılmış oldukları söylenebilir. 

Yaşantılarının önemli kısmını spor faaliyetleri içinde geçiren beden eğitimi öğretmen adaylarının akademik ortamda ve genel tarama 

sınavlarında sıklıkla matematik korkusu ve kaygısından bahsederken duyabiliriz. Bunun yanı sıra spor etkinlikleri duruma göre ani 

karar verme ve uygulamayı gerektiren çeşitli yarı yapılandırılmış problemler karşısından esnekliklerini gerekli kıldığı söylenebilir. 

Öğretmen adayı olarak beden eğitimi bölümü öğrencilerinin bu anlamdaki özelliklerinin tanımlanması değerli görülmüştür. Beden  

eğitimi öğretmen adaylarının matematiğe yönelik kaygı düzeyleri ile bilişsel esnekliklerinin cinsiyet, sınıf ve yaş değişkenleri 

açısından incelenmesi amaçlanmıştır.  

 
YÖNTEM: Araştırmada nicel teknikler kullanılmıştır. Kolayda örnekleme tekniği ile örneklem belirlenmiştir. Araştırmanın katılımcıları 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü lisans programında kayıtlı tüm 

öğrencilerdir. Çalışmaya 89 kadın (x(yaş)=20.89, ss=1.62) ve 124 erkek (x(yaş)=21.66, ss=1.64) toplam 213 öğretmen adayı 

(x(yaş)=21.34, ss= 1.67) katılmıştır. Verilerinelde edilmesinde öğretmen ve öğretmen adayları için Üldaş (2005) tarafından 

geliştirilen Matematik Kaygı Ölçeği (MKÖ-Ö), Sapmaz ve Doğan (2013) tarafından geliştirilen Bilişsel Esneklik Envanteri (BEE) ve 

Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Bu çalışmada iç tutarlılık kat sayıları MKÖ-Ö için .962 ve BEE için .806 olarak bulunmuştur. 

Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapmadan yararlanışmış ve İki Yönlü MANOVA (Box’s M=34.120, 

p=0.229), t test ve ilişki analizleri uygulanmıştır.  

 
BULGULAR: MKÖ-Ö için x (ort) =81,50, ss=25,64 bulunmuştur. BEE için x (ort) =104,19, ss=15,26 bulunmuştur. Matematik kaygısı 

ve bilişsel esneklik cinsiyet açısından farklılık göstermemiştir. Çoklu analiz sonucunda sınıf*yaş birlikte matematik kaygısı 
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(F(5)=2.379; p=0.041) üzerinde etkili bulunmuştur. Bu etki birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin matematik kaygısı (x (sınıf 1) =74.14, 

ss=6.53; x (sınıf 2) =87,85, ss=4,11) açısından farklı olduğunu göstermiştir. Matematik kaygısı ve bilişsel esneklik birbiri ile ilişkisi 

anlamsız düzeyde bulunmuştur (r= -.095).  

 
SONUÇ ve TARTIŞMA: Birinci sınıf öğrencilerinin matematik kaygısının ikinci sınıf öğrencilerden farklı ve düşük olmasının temel 

nedeni, üniversite giriş sınavına girişlerinin üzerinden çok zaman geçmemiş olması ile açıklanabilir. İkinci sınıf öğrencilerinin 

matematik kaygı düzeylerinin yüksek çıkması, araştırma ölçeklerinin uygulandığı dönemde bu öğrencilerin ölçme ve değerlendirme 

dersi alıyor olmaları ve bu derste gerçekleştirilen hesaplamalarda yaşadıkları zorluklardan kaynaklanıyor olabilir. Araştırmanın 

sonuçlarına göre, matematik kaygısı ve bilişsel esneklik arasında beklenen negatif anlamlı ilişkinin bulunmaması, bu araştırma 

tasarısının farklı üniversitelerin beden eğitimi öğretmen adayları ile tekrarlanmasının faydalı olacağı görüşünü ortaya çıkarmıştır.  

 

AN EXAMINATION OF MATHEMATICS ANXIETY AND COGNITIVE FLEXIBILITY OF PHYSICAL 

EDUCATION TEACHER CANDIDATES 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: There are many problems to deal with in life. It can be said that some of these problems are 

structured as in mathematics and science while the others semi-structured arise from life events. We can hear physical education 

teacher candidates who spend a significant part of their lives in sports activities, often speaking about their mathematics fear and 

anxiety in the academic setting and in general screening tests. In addition, it can be said that sports activities require flexibility in 

response to various semi-structured problems which require sudden decision making and practice depends on the situation. As a 

teacher candidate, the identification of the qualities of the students of the physical education departments was deemed valuable. It 

is aimed to examine the levels of mathematics anxiety and cognitive flexibility of physical education teacher candidates in terms of 

gender, class and age variables. 

 
METHOD: Quantitative techniques were used in the study. The sample was determined by the convenience sampling technique. 

Participants of the study were all students enrolled in the undergraduate program of Manisa Celal Bayar University, Faculty of 

Sports Sciences, Department of Physical Education Teaching. 213 teacher candidates (x(age)=21.34, sd= 1.67), 89 female 

(x(age)=20.89, sd=1.62) and 124 male (x(age)=21.66, sd=1.64) participated in the study. Mathematics Anxiety Inventory (MAI) 

developed by Üldaş (2005) for teacher and teacher candidates, Cognitive Flexibility Inventory (CFI) developed by Sapmaz and 

Doğan (2013) and Personal Information Form was used in obtaining the data. In this study, coefficient of internal consistency was 

found to be .962 for MAI and .806 for CFI. In the analysis of the data, arithmetic mean and standard deviation were used and also 

two-way MANOVA (Box's M = 34.120, p = 0.229), t test and correlation analysis were applied.  
FINDINGS: For MAI, x (mean) = 81,50, sd = 25,64 were found. For CFI x (mean) = 104,19, sd = 15,26 were found. Math anxiety 

and cognitive flexibility did not differ in terms of gender. According to multiple analysis results, class * age was found to be effective 

on mathematics concern (F (5) = 2.379; p = 0.041). This effect showed that the first and second grade students were different in 

terms of mathematics anxiety (x (grade 1) = 74.14, sd = 6.53; x (grade 2) = 87.85, sd = 4.11). Mathematical anxiety and cognitive 

flexibility were not significantly related (r = -.095). 

 
RESULT and DISCUSSION: The main reason why first-grade students' mathematics anxiety is different from and lower than 

second-grade students can be explained by the fact that the university examinations of first-grade students took place in the nearer 

future than second grades. The high level of mathematics anxiety of second-grade students may be due to the fact that these 

students are taking measurement and assessment class when the research scales are applied. This anxiety may be due to the 

difficulties students experience in the calculations performed in this class.  
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SERBEST ZAMAN SIKILMA ALGISI, YAŞAM DOYUMU 

VE SOSYAL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 
1Feyza Meryem KARA, 2Bülent GÜRBÜZ, 3Sonnur Küçük KILIÇ, 3Erman ÖNCÜ  

 
1Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, KIRIKKALE 
2Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ANKARA 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, TRABZON 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı; beden eğitimi öğretmeni adaylarının serbest zaman sıkılma algısı, yaşam doyumu ve 

sosyal bağlılık  
düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemektir.  

 

YÖNTEM: Araştırmaya 165’i kadın (Ortyaş= 20.22±2.15) ve 171’i erkek (Ortyaş= 20.67±2.18) toplam 336 öğretmen adayı gönüllü 

olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Serbest Zamanlarda Sıkılma Algısı Ölçeği (Kara, Gürbüz ve Öncü, 2014)”, 

“Yaşam Doyumu Ölçeği (Durak, Şenol-Durak ve Gencöz, 2010)” ve “Sosyal Bağlılık Ölçeği (Duru, 2007)” kullanılmıştır. Veriler, 

betimsel istatistik yöntemler, t-testi, ANOVA ve Pearson Correlation testleri kullanılarak analiz edilmiştir.  

 
BULGULAR: Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda katılımcıların serbest zamanlarda sıkılma ve doyumsuzluk 

algılarının düşük düzeyde, yaşam doyum ve sosyal bağlılıklarının ise orta seviyenin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların 

serbest zamanlarında sıkılma ve doyumsuzluk algıları, yaşam doyumları ve sosyal bağlılıkları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

şekilde farklılaşmamaktadır. Öğretmen adaylarının serbest zamanlarında sıkılma ve doyumsuzluk algıları ile yaşam doyumları sınıf 

ve düzenli olarak fiziksel aktiviteye katılma durumu değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmazken, sosyal bağlılıkları ise 

sınıf ve düzenli olarak fiziksel aktiviteye katılma durumu değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Diğer yandan 

öğretmen adaylarının serbest zamanlarında sıkılma ve doyumsuzluk algıları ile sosyal bağlılıkları ekonomik durum değişkenine 

göre anlamlı bir şekilde farklılaşmazken yaşam doyumları ise ekonomik durum değişkenine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre katılımcıların yaşları ile yaşam doyumları arasında ve serbest 

zamanlarında doyumsuzluk algıları ile yaşam doyumları arasında negatif yönde ve düşük düzeyde; yaşam doyumları ile sosyal 

bağlılıkları arasında ise pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.  

 
SONUÇ: Sonuç olarak birinci sınıfta öğrenim gören ve düzenli olarak fiziksel aktiviteye katılan öğretmen adaylarının sosyal bağlılık 

düzeylerinin ve ekonomik durumu yüksek olan katılımcıların yaşam doyum düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Serbest zamanlarda sıkılma algısı, yaşam doyumu, sosyal bağlılık, beden eğitimi öğretmeni adayı 

 

AN INVESTIGATION OF PHYSICAL EDUCATION PRE-SERVICE TEACHERS’ LEISURE BOREDOM, 

LIFE SATISFACTION AND SOCIAL CONNECTEDNESS LEVELS 
 

INTRODUCTION AND PURPOSE: The purpose of this study was to analyze perceived levels of leisure boredom, life satisfaction 

and social connectedness of physical education pre-service teachers according to some demographic variables, and to determine 

the relationship between leisure boredom, life satisfaction and social connectedness.  

 

METHOD: A sample of 336 (165 (Mage= 20.22±2.15) female and 171 (Mage= 20.67±2.18) male) physical education pre-service 

teachers provided responses. “Leisure Boredom Scale (Kara, Gürbüz and Öncü, 2014)”, “Satisfaction with Life Scale (Durak, Şenol-

Durak and Gencöz, 2010) and “Social Connectedness Scale (Duru, 2007)” were used to collect data. Descriptive statistical 

methods, t test, ANOVA, correlation analysis were used in the data analysis.  
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FINDINGS: The results of analysis indicated that leisure boredom and dissatisfaction of the participants were at the low level and 

their life satisfaction and social connectedness were above the middle level. There were no significant differences between the 

leisure boredom, dissatisfaction, life satisfaction and social connectedness of the participants and their genders. While there were 

no significant differences between leisure boredom, dissatisfaction and life satisfaction of the participants and grade level and 

participation physical activity regularly, there were significant differences between social connectedness and grade level and 

participation physical activity regularly. On the other hand there were no significant differences between leisure boredom, 

dissatisfaction and social connectedness of the participants and economic situation, there were significant differences between life 

satisfaction and economic situation.  

 

Results of the study showed negative correlations between age and life satisfaction, and also between leisure dissatisfaction and 

life satisfaction. There were positive correlations between life satisfaction and social connectedness. Conclusion As a results, 

participants who were studying at first grade level and participated physical activity regularly had high social connectedness levels 

and also participants with high economic status were found had higher life satisfaction levels. 

 
Keywords: Leisure boredom, life satisfaction, social connectedness, pre-service physical education teacher  
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNDEN BEKLENTİLERİ VE BU 

BEKLENTİLERİN KARŞILANMA DÜZEYLERİ KONUSUNDA PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ 

 

Mehmet ASMA, Hüseyin ÇAMLIYER, Mümine SOYTÜRK, Ebru AYDIN, Hatice ÇAMLIYER  

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, MANİSA 

 
GİRİŞ: Öğretmen adaylarının meslekî olgunluk kazanmasında uygulama sürecine ağırlık verilmesiyle, uygulama öğretmenlerinin 

öğretmen eğitimindeki rol ve sorumlulukları önem kazanmıştır. Yapılan araştırmalar, öğretmen adaylarının meslekî gelişimlerinde 

uygulama boyutunun ve uygulama öğretmenlerinin olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz bazı etkilerini ortaya koymaktadır. Bu 

araştırmanın amacı mesleki rol model olarak sunulan beden eğitimi uygulama öğretmenlerden öğretmen adaylarının beklentileri ve 

bu beklentilerin karşılanma düzeylerinin incelenmesidir.  

 
YÖNTEM: Araştırma, zenginleştirilmiş desende gerçekleştirilmiştir. Nicel verilerin elde edilmesinde, kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini oluşturan ege bölgesi devlet üniversitelerinde beden eğitimi öğretmenliği programlarında son 

sınıfta öğrenim gören 226 öğretmen adayı (Kadın n=105, Erkek n=121) araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Verilerin 

elde edilmesinde, Kiraz (2003) tarafından geliştirilen “Uygulama öğretmeni yeterlilik ölçeği” kullanılmıştır. Veri analizinde, bağımsız 

gruplar için t test ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Nitel verilerin elde edilmesinde ise araştırmacı tarafından öğretmen 

adayları, uygulama öğretmenleri ve üniversite uygulama danışman öğretim üyeleri için ayrı şekilde geliştirilen ve 9’ar sorudan 

oluşan nitel görüşme formları kullanılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak kasıtlı örnekleme yöntemi ile belirlenen her gruptan 

5’er kişi ile görüşülmüş, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. 

 
BULGULAR: Nicel veriler incelendiğinde öğretmen adaylarının uygulamaya hazırlık (M: 4,28 SD: ,83) ve mesleki rehberlik (M: 4,27 

SD: ,73) alt boyutlarında uygulama öğretmenlerinden beklentilerinin oldukça yüksek olduğu anlaşılmıştır. Beklentilerin karşılanması 

açısından ise öğretmen adayları en çok mesleki rehberlik (M: 3,85;SD: ,77); en az ise öğretimin planlanması (M: 3,60;SD: ,84) 

boyutunda beklentilerinin karşılandığı anlaşılmıştır. Aday öğretmen beklentilerinin uygulama öğretmenlerinin cinsiyet ve mesleki 

deneyimleri açısından incelenmesinde ise istatistiksel  
açıdan anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. Nitel verilerin analizinde, uygulama öğretmenleri öğretmenlik uygulamasının son yıla 

bırakılması nedeniyle çeşitli gelecek kaygıları yaşayan aday öğretmenlerin öğretmenlik uygulamalarına odaklanmada 

zorlandıklarını belirtmişlerdir. Uygulama öğretmeni A: “Öğretmen adayı bu dönemde zaten çok yoğun, ayrıca KPSS kursları, okul 
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dersleri var. Bazı öğrenciler öğretmenlik uygulamasını formalite olarak görerek buraya geliyorlar, akılları sınavda oluyor” sözleri ile 

bazı öğrencilerin düşük motivasyonu nedeniyle yapılan uygulamaların kalitesinin olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. Üniversite 

danışman öğretim üyesi C ise “Öğrencilerimizin ulaşım koşullarını da göze alarak genelde merkezi okulları uygulama okulu olarak 

belirliyoruz. Ancak bir okul belirlendiğinde orada öğrencilerimize olumlu örnek olacak öğretmenler de var diğerleri de. Öğretmen 

değil de okul tercihi yapmak zorunda oluşumuz yapılan uygulamaların verimini düşüren unsurların başında gelmektedir” sözleri ile 

uygulama öğretmeni belirlenmesinde yaşanan önemli bir sorunu dile getirmiştir.  

 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Veriler aday öğretmenler açısından, yapılan öğretmenlik uygulamalarının beklentileri tam olarak 

karşılamasa da önemli olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır. Ayrıca, tüm görüşme grupları öğretmenlik uygulamasının süre 

olarak yeterli olmadığı ve özellikle 4. Sınıfın son döneminin öğrenciler açısından KPSS sınavı nedeniyle verimsiz geçtiği konusunda 

hemfikirdir. Öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri açısından önemli görülen bu uygulamaların en önemli bölümünün son öğretim 

dönemine bırakılmamasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  

 
KAYNAKLAR 
Coulon, S. C. ve Byra, M. (1997). Investigating post-lesson dialogue of cooperating and student teachers. The  
Physical Educator. 54(1),2-10. 
Talvitie, U., L., Peltokollia, ve Mannisto, P. (2000). Student teachers’ views about their relationships with university  
supervisors, cooperating teachers and peer student teachers. Scandinavian Journal of Educational Research. 44(1),  
79-88. 

 

SHAREHOLDER OPINIONS ABOUT THE EXPECTATIONS OF THE TEACHER CANDIDATES FROM THE 

MENTORS AND THE LEVEL OF SATISFACTION OF THESE EXPECTATIONS 
 

INTRODUCTION: The role and responsibilities of the mentors in teacher education have gained importance by emphasizing the 

application process in the vocational maturity of teacher candidates. The surveys reveal some adverse effects of the teaching 

practices and mentors as well as positive effects on the teacher candidates’ professional development. The purpose of this study 

is to examine the expectation of the teacher candidates and the level of satisfaction of these expectations from the physical 

education mentors presented to them as a role model. Method: The research was carried out in triangulation design. This is a 

combination of quantitative and qualitative data collection methods. In obtaining quantitative data, convenience sampling method 

is used. 226 teacher candidates (n=105 female, n=121 male) who are studying as senior in their physical education teacher 

programs in Aegean region constitute the sample group of this researcher. In the acquisition of data, "Mentors Proficiency Scale" 

developed by Kiraz (2003) was used. In the data analysis, t test for independent groups and one way variance analysis statistical 

techniques were used. In the acquisition of the qualitative data, three qualitative interview form each consist of 9 questions and 

developed by researcher was used. Five people were interviewed from each group determined by deliberate sampling method. 

Obtained data were analyzed by descriptive analysis method.  

 

FINDINGS: When the quantitative data were examined, it was understood that the expectations of the teacher candidates were 

very high in the teaching practices (M: 4,28;SD: 83) and vocational guidance (M: 4,27;SD: 73) sub-dimensiones. It has been 

understood that the teacher candidates are the most satisfied with the vocational guidance (M: 3,85;SD: ,77) sub-dimension. The 

lowest score in meeting the expectations of the teacher candidates was obtained in the dimension of planning of teaching (M: 

3,60;SD:, 84). No statistically significant results were found when the teacher candidates' expectations were examined in terms of 

their mentors’gender and professional experience. In the analysis of qualitative data, mentors have stated that teacher candidates 

who are worrying about their future are not able to focus on teaching practices. Mentor D mentioned his/her view in the following 

words. "Teacher candidates are already very busy in this period, there are also KPSS courses, school classes. Some students see 

teaching practice as a formality, they come here but their minds are on the exam”.  

 

DISCUSSION AND CONCLUSION: The data reveal that, in terms of teacher candidates, the teaching practices are seen as 

important even if they do not fully meet their expectations. It is thought that it would be beneficial not to leave the most important 

part of these practices, which are regarded as important for the professional development of the teacher candidates, to the last 

semester.  
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SMAÇ VE BLOK’UN PEKİŞTİRMESİNDE KENDİNİ DENETLEME VE ÖĞRENCİNİN TASARISI 

BİRLİKTELİĞİ 

 

Mümine Soytürk  

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, MANİSA 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Öğretmen merkezli stil olan kendini denetleme komut stilinden farklı bir grup öğretim hedefini karşılama olanakları 

sunar. Kendini denetleme üst düzeyde kinestetik algıyı geliştirirken içinde barındırdığı karar verme süreçleri ile bilişsel, özgüveni 

desteklemesi ile de duyuşsal anlamda da gelişime önemli boyutta katkı sağlamaktadır. Kendini denetleme ve öğrencinin tasarısı 

stili uygulamalarında öğrenenin hareket analizi sonucu hareket evrelerinde problemleri belirleyebilmesi ve uygun çözüm 

üretebilmesi üst düzey bilişsel süreçleri kullanmasını gerektirir. Öğretmen adaylarının smaç ve blok tekniklerinin pekiştirilmesinde 

kendini denetleme sonucunda uygun gördükleri düzeltmeler için tasarı yapıp uygulayabilme özelliklerini hareket analizi aracılığı ile 

geliştirebilmek amaçlanmıştır.  

 
YÖNTEM: Araştırma tek gruplu öntest-sontest yarı deneysel desende tasarlanmıştır. Örneklem Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 

Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Voleybol II dersine katılan 60 (n=29 kadın, %48,3; n=31 erkek, % 51,7) 

birinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür ve uzman görüşlerinden yararlanarak 

hazırlanmış smaç ve blok tekniklerinin evrelerini ayrıntılı bir şekilde gözlemleme olanağı veren 40 maddeden (21 madde smaç; 19 

madde blok) oluşan bir form kullanılmıştır. Öğrencinin kendini değerlendirdiği formda iç tutarlılık kat sayıları smaç tekniği için .86, 

blok tekniği için ise .90 olarak tespit edilmiştir. Smaç tekniğinin öğretimi için iki, blok tekniğinin öğretimi için bir ve her iki tekniği 

birlikte çalışmak için bir olmak üzere toplamda dört hafta ve haftada iki ders saati zaman ayrılmıştır. Hareket analizi için her bir 

öğrenci aynı noktadan (yan açı) her bir tekniğin uygulaması sırasında kaydedilmiştir. Her iki teknik için üçer deneme hakkı verilmiştir. 

Öğrencilerden kendi görüntülerini üçer defa yavaş gösterimde incelemeleri istenmiş ve sonrasında ön test kendini değerlendirme 

formuna gözlemlerini aktarmaları istenmiştir. Gözlemleri sonucunda her iki tekniğe yönelik problemlerini, bu problemlerini nasıl 

çözebileceklerini ve gerekli düzeltmeler için kendi tasarılarını oluşturmaları istenmiştir. 6 hafta ders içinde genel ve özel ısınmayı 

takiben tüm sınıflara 20 dk kendi tasarladıkları düzeltmeleri pasör yardımı sunarak (öğretim elemanı veya sınıftan voleybol geçmişi 

olan bir öğrenci) çalışmaları istenmiştir. Son test sırasında yine aynı işlemler yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik 

ortalama ve standart sapma ile tekrarlı ölçümler için t test analizi uygulanmıştır. Tip 1 hata %5 olarak kabul edilmiştir. 

 
BULGULAR: Katılımcıların smaç tekniğinin ön test-son test kendini değerlendirme işlemlerinin sonucunda, yaklaşma koşusunda 

(s1a t(59)=3.257; a1c t(59)=3.085), sıçrama (s2a t(59)=2,117; s2b t(59)=2.505; s2d t(59)=3.702; s2e t(59)=3.841), havada açılma 

(s3c t(59)=2.728; s3f t(59)=2.824; topa vuruş ve vücudun kapanışı (s4a t(59)=2.517; s4b t(59)=4.818; s4e t(59)=2.053) ve yere 

düşüş (s5a t(59)=2.456) evrelerinde istatistiksel anlamlı farklar bulunmuştur. Blok tekniğinin ön test-son test değerlendirmelerinin 

sonucunda ise yana kayma (b2.1 t(59)=2.100) ve yere düşme (b5.2 t(59)=2.026; b5.3 t(59)=2.437) evrelerinde istatistiksel anlamlı 

farklar bulunmuştur.  

 
SONUÇ ve TARTIŞMA: Smaç tekniğinde blok tekniğine göre daha fazla evrede farklılık tespit edilmiştir. Bunun nedeni blok 

tekniğine bir hafta ayrılmış olmasından kaynaklı olabileceği gibi bu tekniğin uygulanması esnasında yüze top çarpabilecek olması 

diğer evrelerde gelişimi kısıtlamış olabilir. Voleybol temel becerilerinin öğretiminde, kendini denetleme ve öğrencinin tasarısı 
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stillerinin kullanımı ile elde edilen ilerleme anlamlı görülmektedir. Ayrıca bu araştırma, bu iki öğretim stilinin birlikte işe koşulması 

açısından öncü niteliğinde olması nedeniyle öğretim stilleri alanında yapılacak yeni araştırmalara model olarak alınabilecektir.  

Muska Mosston, Sara Asworth, Beden Eğitimi Öğretimi, (Eda TÜZEMEN- çeviri;  

 

SELF-CHECK AND DIVERGENT DISCOVERY STYLE IN TEACHING SPIKE AND BLOCK 

TECHNIQUES 

 

Self-Check, a teacher-centered style, offers opportunities to meet a group of teaching objectives different from the command style. 

While self-check develops kinesthetic perception at the highest level it also supports decision-making processes and cognitive 

development. In addition, this style provides a significant contribution to the development of the affective domain through self-

confidence support. Self-check and divergent discovery styles require the learners to be able to identify their learning problems in 

action and produce appropriate solutions (top-level cognitive processes) through motion analysis. Purpose: It is aimed to improve 

the ability of teacher candidates to design and implement the appropriate corrections as a result of self-check in the learning of 

spike and block techniques through motion analysis. Method: The study was designed with one-group pretest-posttest quasi-

experimental design. The sample consist of 60 freshmans who participated in Volleyball II classes at the Manisa Celal Bayar 

University, Faculty of Sports Sciences. Department of Physical Education and Teaching. In the study, “spike and block techniques 

inventory” (21 items spike; 19 item blocks) prepared using literature and expert opinions were used as data collection tool. The 

internal consistency coefficients for the self-check form were found to be .86 for the spike technique and .90 for the block technique. 

A total of four weeks and two lessons per week were allocated, one for teaching the spike, one for teaching the block and one for 

work together on both techniques. For motion analysis, each student was recorded during the practices of each techniques from 

the same point (side angle).  

Three trials were given for both techniques. Students are asked to watch their records three times in slow motion and evaluate their 

performance in the pre-test self- assessment form. As a result of their observations, they are asked to identified their technical 

problems for both skills, how to solve these problems and how to create own learning designs. During the posttest the same 

procedure was repeated. Arithmetic mean and standard deviation were used in the analysis of the data, and t test analysis was 

used for repeated measurements. Type 1 error is accepted as 5%. Statistically significant differences were found in the participants' 

pre-test and post-test self-evaluation of the spike technique, in the approach motion (s1a t(59)=3.257; a1c t(59)=3.085), jumping 

(s2a t(59)=2,117; s2b t(59)=2.505; s2d t(59)=3.702; s2e t(59)=3.841), expansion of the body in the air (s3c t(59)=2.728; s3f 

t(59)=2.824), hit the ball and contract the body (s4a t(59)=2.517; s4b t(59)=4.818; s4e t(59)=2.053) and falling on the floor (s5a 

t(59)=2.456). Conclusion and Discussion: There is more difference in the spike than in the block technique. This may be due to the 

inadequacy of the time allocated for teaching the block technique. Or when the technique is applied, the possibility of a volleyball 

balls crashing into someone's face may have limited the development in other phases. In the teaching of volleyball basic skills, the 

progress achieved through self-check and divergent discovery style seems significant.  
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMLERİ İLE FARKLI BÖLÜMLERDE OKUYAN SON SINIF 

ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET SONRASI İŞ BULAMAMA KAYGILARI ÜZERİNE NİTEL BİR 

ARAŞTIRMA 

 

Eren ULUÖZ, Cem Yolsuler YILMAZ, Zeynep Filiz DİNÇ  

 

Cukurova Unıversıty, School Of Physical Education and Sports, ADANA  

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Üniversiteler yetişmiş nitelikli insan gücünün temel kaynağı olarak kabul edilir. Mezun bireylerin istihdam 

edilebilmeleri ve aldıkları eğitim doğrultusunda topluma, ülkelerine ve insanlığa hizmet etmeleri beklenir. Ancak çoğu zaman 

üniversite mezunu bireylerin kendi alanlarında iş bulmaları mümkün olamamaktadır. Bu durum üniversite öğrencileri üzerinde ciddi 
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bir istihdam kaygısı yarattığı bir çok çalışmada ortaya konmuştur (1-2). Bu çalışmanın amacı Besyo ile farklı bölümlerde okuyan 

son sınıf öğrencilerinin mezuniyet sonrası istihdam kaygılarının karşılaştırılmasıdır. 

 
Yöntem: Araştırmaya Çukurova Üniversitesinde yer alan 8 farklı fakülteden (Besyo, Eğitim, Tıp, İlahiyat, İktisadi ve idari Bilimler, 

Diş Hekimliği, Ziraat ve Fen Edebiyat Fakültesi), yaş ortalaması 22.08±0.7 olan toplam 80 öğrenci katılmıştır. Araştırmada nitel 

araştırma yöntem kullanılmıştır. Araştırmada katılımcılara “mezuniyet sonrası için istihdam kaygısı yaşıyor musunuz” ve “neden 

yaşıyorsunuz ya da yaşamıyorsunuz" şeklinde iki adet açık uçlu soru sorulmuştur. Görüşme sırasında katılımcılardan izin alınarak 

ses kaydı alınmıştır. Görüşme kayıtlarının transkriptleri alınarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın geçerlik ve 

güvenirliğini arttırmak için “katılımcı teyidi”, “uzman görüşü” ve “bağımsız içerik analizi” gibi uygulamalar yapılmıştır (3).  

 
Bulgular: Araştırmada mezuniyet sonrası istihdam kaygısına ilişkin elde edilen bulgular incelendiğinde, Eğitim öğrencilerinin %50’si, 

Tıp öğrencilerinin %30’u, İlahiyat öğrencilerinin %40’ı, İktisadi ve idari Bilimler öğrencilerinin %70’i, Diş Hekimliği öğrencilerinin 

%40’ı, Ziraat öğrencilerinin %70’i ve Fen Edebiyat öğrencilerinin %70’i mezuniyet sonrası istihdam kaygısı yaşadıklarını belirtirken 

Besyo öğrencilerinin ise %10’u mezuniyet sonrası istihdam kaygısı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Besyo dışındaki fakültelerde okuyan 

öğrencilerdenistihdam kaygısı yaşadığını belirtenler yaşadıkları kaygıyı “devlet atamasının yetersizliği”, “özel sektörde iş bulmanın 

zorluğu”, “kendisini yeterli görmeme”, ”bölümünü sevmeme”, “yabancı dil bilgisi bilmeme”, “kendi işini kurma konusunda cesaret 

edememe ya da maddi imkâna sahip olamama” gibi gerekçelerle açıklamışlardır. İş bulamama kaygısı yaşadığını belirten Besyo 

öğrencisi ise diğer fakülte öğrencilerine benzer şekilde atama yetersizliğini kaygı duyma gerekçesi olarak belirtmiştir. Besyo 

öğrencilerinin %90’ı istihdam kaygısı yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bunun nedeni olarak %50’si zaten sporla ilgili alanlarda 

çalışarak para kazandıklarını ve mezuniyet sonrası da bu imkanlarının artarak süreceğini belirtmişlerdir. Bunun yanında istihdam 

kaygısı yaşamadığını belirten Besyo öğrencileri mezuniyet sonrası antrenörlük, öğretmenlik, masörlük, bireysel antrenörlük, 

animasyon müdürlüğü, yöneticilik, mentörlük, kondüsyonerlik, yaşam koçluğu, menajerlik, akademisyenlik gibi iş kollarında çalışma 

düşüncesine sahip oldukları görülmüştür. Bununla beraber farklı fakültelerde okuyan ve istihdam kaygısı yaşamadığını belirten 

öğrenciler “iyi eğitim aldıkları”, “atanacaklarına inandıkları”, “özel sektörde iş bulacakları”, “kendi işlerini kuracakları” gibi 

gerekçelerle kaygı yaşamadıklarını belirtmişlerdir. 

 
SONUÇ: Araştırma bulguları incelendiğinde Besyo öğrencilerinin diğer fakülte öğrencilerine göre çok daha düşük oranda istihdam 

kaygısı yaşadıkları görülmüştür. Toplumdaki olumsuz imajının aksine Besyo'dan mezun olan öğrencilerin hayata hazırlanma 

konusunda daha başarılı oldukları düşünülebilir. Besyo öğrencileri tarafından öngörülen iş alanları diğer fakültelerdeki öğrencilerin 

iş imkanlarına göre oldukça çeşitlilik göstermesinin Besyo öğrencilerinin düşük kaygı düzeyini açıklayabileceği düşünülebilir.  

 
Sonuç olarak Besyo öğrencilerin okudukları bölümün istihdam yönünden sağladığı avantajların ve sahip olunan çalışma alanlarının 

sistemli olarak öğrencilere tanıtılmasının öğrencilerin kariyer planlamalarında daha özgüvenli olmalarını sağlayabileceği 

düşünülebilir.  
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A QUALITATIVE RESEARCH ON UNEMPLOYMENT DISTRESS AFTER GRADUATION OF SENIOR 

UNIVERSITY STUDENTS IN THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENTS AND OTHER 

FACULTIES 

 

INTRODUCTION AND PURPOSE: Universities are regarded as the main source of trained human power. However, it is often not 

possible for university graduates to find work in their own fields. This creates a serious unemployment distress. The purpose of this 

study is to compare the post-graduate unemployment distress of the senior students of the Besyo (School of Physical Education 

and Sports) and the senior students studying in different departments. Method: A total of 80 students participated in the research 

in 8 different faculties. Qualitative research method was used. The participants were asked two open-ended questions: "Do you 

have anxiety about employment" and "Why are you thinking positive/negative for employment?". The transcripts of the interview 

records were performed content analysis.  

 

FINDINGS: The results show that 50% of the students of the Education Faculty, 30% of the Medicine Faculty, 40% of the students 

of the Theology Faculty, 70% of the Economics and Administrative Sciences Faculty, 70% of the students of the Dentistry Faculty, 

40% of the students in the Faculty of Agriculture, 70% of the students in the Faculty of Agriculture and 70% of the students in the 

Arts and Sciences Faculty have experienced unemployment distress whereas only 10% of the Besyo students have experienced 

unemployment distress. Participants who responded negatively to the anxiety about not being able to find a job were found to be 

more likely to be "inadequate due to government appointment opportunities", "difficult to find jobs in the private sector", "not seeing 

themselves enough", " unable to have the courage to establish their own business or to have financial means ". Whereas, 90% of 

Besyo students stated that they did not have anxiety about employment. It is indicated that 50% of them already have already 

earned money by working in sports related fields and after graduation these opportunities will increase. Besyo students who did not 

have anxiety about employment were found to have the idea of working as coaching, physical education teachers, masseur ship, 

individual trainer in different branches, animation director, sports manager, mentor, conditioner, life coach, manager, academicians. 

Nevertheless, the students who stated that they were in different faculties and that they did not have anxiety about employment 

stated that they did not feel anxious due to reasons such as "having good education", "believing that they will be appointed", "finding 

a job in private sector".  

 

CONCLUSION: In conclusion, contrary to the negative image of the society about Besyo, it can be thought that the students of 

Besyo are more successful in preparing the life. The work areas foreseen by Besyo students vary considerably according to the 

job opportunities of the students in other faculties. In this case, Besyo students may be able to explain the low level of anxiety. As 

a result, it can be considered that systematically introducing the advantages of Besyo students in terms of employment to the 

students can make them more confident in their career planning.  
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OKULA VE SINIFA UYUM AÇISINDAN TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN MÜLTECİ ÇOCUKLAR İLE 

İLKÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARKLAR 

 

Tuna USLU, İlknur HACISOFTAOĞLU, Serkan ESEN, Hülya ÜNLÜ, Utku TUNA  

 

İstanbul Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, İSTANBUL 

 
GİRİŞ: Spor yoluyla gelişim kavramı insan haklarına, toplumsal yaşama ve sürdürülebilir bir dünyaya sporun sağladığı pozitif katkıyı 

vurgulamaktır. Ancak spor yoluyla gelişim ve kalkınma ile ilgili dünyada ve Türkiye’de yapılan çalışmalar henüz kısıtlı sayıdadır. Bu 

çerçevede Türkiye’deki mültecilerin sosyal ve kültürel uyumu açısından da spor faaliyetleri bir araç görevi üstlenmektedir. Bu 

çalışmada, Türkiye’de öğrenimine devam eden mülteci çocuklar ile ilköğretimdeki öğrenciler arasındaki sosyal ve kültürel uyumun 

spor faaliyetleri aracılığıyla geliştirilmesi sonucunda öğrencilerin okula ve sınıfa uyumları üzerindeki olumlu etkinin tespit edilmesi 

hedeflenmektedir. 
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YÖNTEM ve ANALİZLER: Çalışmada nicel araştırma yöntemi seçilmiş, 2016-2017 eğitim-öğretim bahar döneminde ilköğretim 

seviyesinde bir uygulama ve envanter çalışması yapılmıştır. Araştırmanın uygulama alanı olarak Pendik ilçesinde mülteci 

öğrencilerin eğitim gördüğü bir kültür merkezi ve bir ilköğretim okulundaki farklı sınıflar seçilmiştir. Envanter oluşturulduktan sonra 

Arapçaya, sonra yeniden Türkçeye çevrilerek uyarlaması yapılmıştır. Her iki dilde de 2017 yılı bahar döneminde veriler 3 aylık 

uygulama öncesinde ve sonrasında toplanmış, oluşturulan ölçekler yardımıyla okula ve sınıfa uyumu ölçülmüştür. Ölçeklerin 

geçerliği ve güvenilirliğini tespit etmek amacıyla SPSS’de varimax döndürmesi ile keşifsel faktör ve Cronbach Alpha iç tutarlılık 

analizleri yapılmıştır. Tüm çocuklara ön test ve son test uygulanmıştır. Böylelikle araştırmaya katılan çocukların etkinliklere 

başlamadan önceki ve proje sonundaki düşüncelerini yansıtan sayısal verilere ulaşılmıştır.  

 
BULGULAR ve SONUÇ: İstatistiksel paket program aracılığıyla veriler analizden geçirilerek demografik özellikler, frekanslar ve t-

testi kullanılarak anlamlı farklar tespit edilmiştir. Uygulama öncesine göre sonrasında okula ve sınıfa uyumun olumlu biçimde arttığı 

bulunmuştur. Ancak eğitim merkezindeki mülteciler ile ilköğretimde okuyan öğrenciler arasında olumlu psikolojik davranışlar 

açısından anlamlı farklar olduğu, mülteci öğrencilerin ortalamalarının daha düşük çıktığı tespit edilmiştir. Sonuç bölümünde bu 

farkın nedenleri tartışılmıştır. 

 

THE DIFFERENCES BETWEEN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS AND REFUGEE CHILDREN 

STUDYING IN TURKEY FROM THE PERSPECTIVE OF ADAPTATION TO SCHOOL AND CLASS 

 

The concept of development through sport is to emphasize the positive contribution that sport gives to human rights, social life and 

a sustainable world. However, studies on development and development in the world and in Turkey are still limited in number. In 

this context, sports activities are also a mediator for the social and cultural adaptation of the refugees in Turkey. In this study, it is 

aimed to determine the positive effect of the students on the school and school achievements as a result of the improvement of the 

social and cultural adaptation between refugee children and primary school students in Turkey through sports activities. Quantitative 

research method was selected in the study and an application and inventory study was carried out at the elementary level in the 

spring term of 2016-2017 education. After the inventory was created, it was adapted to Arabic, then translated back into Turkish. 

School and class comparisons were measured with the aid of scales developed by reseaechers. In order to determine the validity 

and reliability of the scales, varimax rotation and internal consistency analyzes of the exploratory factor and Cronbach Alpha were 

performed in SPSS. Pre-test and post-test were applied to all children. Significant differences were determined by using 

demographic features, frequencies and t-test by using statistical package program. The application was found to improve positively 

in terms of school and class adaptation. However, it was found that the mean differences of refugee students were found to be 

significantly different in terms of cultural adaptation between the refugees in the education center and the students in elementary 

education. In the conclusion section reasons for this difference are discussed. 

 

KONU 3: Fiziksel Aktivite & Wellness / Physical Activity & Wellness 
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HALK OYUNLARI EĞİTİMİNİN 6-7 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN EL VE VÜCUT KOORDİNASYONUNA 

ETKİSİ 

 
2Elif TOP, 1Ayşe KIBRIS, 2Metehan KARGI  

 
1Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, UŞAK 
2Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, UŞAK 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Temel motor becerilerin kazanımı erken çocukluk yıllarında gerçekleşmektedir ve çoğunlukla belirli motor 

beceriler beden eğitimi derslerinde öğretilmektedir (Clark, 2007; Palmer ve ark., 2017). Yöntem: Bu çalışmada, halk oyunları 

eğitiminin 6-7 yaş grubu çocukların el ve vücut koordinasyonuna etkisi incelenmiştir. Araştırmaya katılan 6-7 yaş aralığındaki toplam 
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38 öğrenci deney (n= 19, X= 6.77±0.55 yıl, boy= 119.84±4.00 cm, vücut ağırlığı= 22.55±3.42 kg, Beden kitle indeksi (BKİ)= 

15.62±1.64 (kg/m2)) ve kontrol (n= 19, X= 6.97±0.51 yıl, boy= 124.57±6.40 cm, vücut ağırlığı= 27.17±5.95 kg, BKİ= 17.32±2.74 

(kg/m2)) gruplarına ayrılmıştır. Deney grubu öğrencilere halk oyunları eğitimi uygulaması (90 dk./4 gün/10 hafta) yaptırılırken, 

kontrol grubu öğrencilere ise hiçbir uygulama yaptırılmamıştır. Çocukların el ve vücut koordinasyon düzeylerini belirlemek için eğitim 

öncesinde ve sonunda Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik (BOT-2, Bruininsky & Bruininsky, 2005) alt testlerinden el hüneri, el-kol 

koordinasyonu, çift yönlü koordinasyon ve denge testleri uygulanmıştır. Çocukların motor gelişim düzeyi ölçüm derecelerine 

öncelikli olarak homojenlik testi uygulanmıştır (n<50). Motor gelişim derecelerinin homojen bir dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir. 

Grupların el ve vücut koordinasyonu ön-test ve son-test değerleri arasında bir fark olup olmadığını belirlemek için α = 0.05 anlamlılık 

düzeyinde bağımsız gruplar t testi (Independent Samples T-Test) uygulanmıştır. Parametrelerde zamana bağlı değişimin 

değerlendirilebilmesi için tekrarlı ölçümler varyans analizi (Repeated Measures ANOVA) istatistik yöntem uygulanmıştır. Çalışmada 

2 X 2 (Grup x Zaman) tasarımı kullanılarak veriler değerlendirilmiştir. Bulgular: El ve vücut koordinasyonu ön-test sonuçları 

incelendiğinde gruplar arasında  
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.05), el ve vücut koordinasyonu son-test sonuçları incelendiğinde ise gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Grup x zaman etkileşimi incelendiğinde; el koordinasyonu 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilirken (p<0.05), vücut koordinasyonu değerleri arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05). Sonuç: Sonuç olarak, 6-7 yaş grubu öğrencilere uygulanan halk 

oyunları eğitiminin el ve vücut koordinasyonuna pozitif etki ettiği ve öğrencilerin el ve vücut koordinasyon düzeylerini artırdığı 

belirlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Koordinasyon, Halk Oyunları, Çocuk, BOT-2 
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EFFECTS OF FOLK DANCES ON THE MANUAL AND BODY COORDINATION AMONG CHILDREN OF 

6-7 YEARS OF AGE 

 

BACKGROUND and AIM: The acquisition of fundamental motor skills occurs during the early childhood years and children are 

frequently taught specific motor skills in their physical education classes (Clark, 2007; Palmer et al., 2017). In the present study, 

the effects of folk dances on the manual and body coordination among children of 6-7 years of age was investigated.  

 

METHOD: The 38 students of 6-7 years of age who took part in the study were divided into the experiment (n= 19, X= 6.77±0.55 

years, height = 119.84±4.00 cm, body weight = 22.55±3.42 kg, Body mass index (BMI)= 15.62±1.64 (kg/m2)) and control (n= 19, 

X= 6.97±0.51 years, height = 124.57±6.40 cm, body weight = 27.17±5.95 kg, BMI = 17.32±2.74 (kg/m2)) groups. While the 

students in the experiment group were provided with a folk dances training (90 min. / 4 days / 10 weeks), the students in the control 

group were not given any training. Manual dexterity, upper-limb coordination, bilateral coordination and balance subtests of the 

Bruininks- Oseretsky Test Motor Proficiency, Second Edition (BOT-2, Bruininsky & Bruininsky, 2005) were carried out before and 

after the training in order to determine the manual and body coordination levels of the children. The homogeneity test was applied 

on the measurements on the motor development levels of the children (n<50). The motor development levels were found to have 

a homogeneous distribution. The Independent Samples T-Test with the significance level of α = 0.05 was applied in order to 

determine whether there was a difference between the values of the manual and body coordination pre-tests and post-test of the 

groups. Repeated Measures ANOVA test was applied in order to evaluate the time-dependent changes in the parameters. The 

data obtained in the study was evaluated by means of the 2 X 2 (Group x Time) design.  

 

RESULTS: While no statistically significant difference was found between the groups when the results of the manual and body 

coordination pre-tests were examined (p>0.05), a statistically significant difference was found between the groups when the results 
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of the manual and body coordination post-test were examined (p<0.05). On the other hand, while a statistically significant difference 

was found between the manual coordination values when the group x time interaction was examined (p<0.05), no statistically 

significant difference was found between the body coordination values (p>0.05). Conclusions: Consequently, it was found out that 

the folk dances training given to the students of the 6-7 years of age had a positive effect on the manual and body coordination, 

increasing the level of their manual and body coordination.  

 
Keywords: Coordination, folk dances, children, BOT-2 
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TAŞIMALI VE MERKEZİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE VE OBEZİTE 
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Araştırmanın amacı kırsal kesimde okuyan ortaokul öğrencileri ile şehir merkezinde okuyan ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite 

ve obezite düzeylerini inceleyip karşılaştırmak, bu faaliyetlerdeki mevcut durumu belirleyip çözüm önerileri geliştirmek, ayrıca 

bundan sonra konu ile ilgili yapılacak araştırmalara öncülük edip yol göstermektir. Bu araştırmaya 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 

Şanlıurfa ili merkez ilçeleri Eyyubiye, Haliliye ve Karaköprü’de bulunan 9’u merkez, 9’u taşımalı toplam 18 ortaokulda öğrenim gören 

1474 öğrenci gönüllülük esasına göre katılmıştır.Veri toplama aracı olarak Baecke, Burema ve Frijters’in (1982) geliştirdiği, 

Güvenirlik ve geçerlilik çalışması Karaca ve Turnagöl (2007) tarafından yapılan Fiziksel Aktivite Alışkanlığı (Baecke Habitual 

Physical Activity) anketi kullanıldı. Daha sonra katılımcıların boy uzunlukları ölçülüp, vücut ağırlık ölçümleri alındı. Veri analizinde 

puanların normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım 

gösterdiği durumlarda parametrik testler uygulandı. Merkez ve taşımalı ortaokulların tanımlayıcı istatistiklerinden sonra, grupların 

karşılaştırılmasında tek yönlü varyans ve t-testi kullanıldı. Farklılıkların değerlendirilmesinde 0.05 anlamlılık düzeyi kullanıldı. İki 

grubun okul, spor ve serbest zaman faaliyetlerinde fiziksel aktivite skorları Mann Whitney U testi ile karşılaştırılarak taşımalı ve 

merkezi ortaokullarda okuyan öğrenciler arasında fark ortaya konuldu. Yine öğrencilerin demografik değişkenleri ile okul, spor ve 

serbest zaman faaliyetlerinde fiziksel aktivite skorları arasındaki korelasyon katsayıları hesaplandı.Araştırma bulgularına göre erkek 

öğrencilerinin yaş, boy, kilo, BKI, iş(okul), spor ve serbest zaman değerleri arasında fark bulunduğu (p<0.05), kadın öğrencilerin 

ise boy, kilo, spor indeksi değerleri arasında fark bulunduğu (p<0.05), yaş, BKI, iş(okul) indeksi ve serbest zaman indeksi değerleri 

arasında fark bulunmadığı (p>0.05) ortaya çıkmıştır. Ki-kare testi sonucunda ise taşımalı ve merkezi sisteme devam eden erkek 

öğrencilerin beden kitle indeksine göre dağılımları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (2=9,785; p>0,05). Kadın 

öğrenciler için benzer bir karşılaştırma yapılmış ve ki kare testi sonucunda yine benzer şekilde öğrencilerin beden kitle indeksine 

göre dağılımları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (2=5,584; p>0,05). 
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Sonuç olarak merkezi ortaokul erkek öğrencileri taşımalı ortaokul erkek öğrencilerinden okul, spor ve serbest zamanlarda daha 

fazla fiziksel aktiviteye katılmakta; merkezi ortaokul kadın öğrencileri ise taşımalı ortaokul kadın öğrencilerden sadece spor 

aktivitelerine daha fazla katılmaktadır. 
* Yüksek Lisans Tezi olarak yapılmıştır. 
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THE COMPARISON BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND THE LEVEL OF OBESITY OF MOBILE 

TEACHING AND CENTRAL SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

 

The purpose of this study is to compare by reviewing the level of obesity and the physical activities of secondary school students 

in rural areas and of secondary school students in the city center, to identify the current state of these activities and develop 

solutions, to guide by leading the researches related to this subject. 1474 students studying in total 18 secondary school consisting 

of 9 central and 9 mobile teaching secondary school situated in Şanlıurfa city central district, namely, Haliliye, Eyyubiye, Karaköprü 

in 2016-2017 education year attended this study on a volunteer basis. For data collection, Baecke Habitual Physical Activity survey, 

by Baecke, Burema and Frijers, which study of validity and reliability was made by Karaca and Turnagöl (2007) was used. And then 

participants ' statures and bodyweights were measured. Kolmogorov Smirnov test was conducted to determine whether the scores 

in data analysis are within a normal variance. Parametric tests were practiced in the conditions that data show normal variance. 

After the illustrative statistics of mobile teaching and central secondary schools, one way variance and t-test were used in groups 

comparison. 0.05 significance level was used for the evaluation of differences. The difference between students studying in mobile 

teaching and central secondary schools was exhibited comparising physical activity scores and Mann Whitney U test in school, 

sport and free time activities of two groups . And coefficients of correlation between the demographic factors and physical activity 

scores in school, sport and free time activities were calculated. According to research findings, it is showed that there is a difference 

between male students' age, length, weight (kilo), BKI , work (school), sport and free time scores (p <0.05), and that there is a 

difference between female students' length, weight (kilo), sport index scores (p<0.05) whereas there is no difference between their 

age, BKI, work (school) index and free time index scores.  

As a result of Ki-kare test, it was seen that there is no significant difference between the variances of body mass index of male 

students studying in mobile teaching and central system. (X2=9.785; p>0.05). The comparison for female students was also done 

like this and similarly , as a result of Ki-kare test, it was also seen that there is no significant difference between the variances of 

body mass index of students (x2= 5.584; p>0.05) As a result, central secondary school male students participate in physical 

activities more than mobile teaching secondary school male students in school, sport and free time activities; and, central secondary 

school female students participate in only sport activities more than mobile teaching secondary school female students. 

 
Keywords: Physical activity, mobile teaching, free time , obesity, physical fitness  
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNDEKİ FİZİKSEL AKTİVİTE 

DÜZEYLERİNİ İKİ FARKLI YÖNTEM İLE İNCELENMESİ 

 

Emre BİLGİN, FİGEN ALTAY, YEŞİM BULCA  

 

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ANKARA 

 

AMAÇ: Araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersindeki fiziksel aktivite düzeylerini iki farklı yöntem ile  
incelenmesidir. Araştırmaya, bir ortaokulda öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerinden amaçlı örnekleme dayalı olarak yaş ortalaması 

12.3±0,1 olan 14 kız 14 erkek toplam 28 öğrenci katılmıştır.  
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YÖNTEM: Araştırma ön test son test kontrol grupsuz deney deseni ile yapılmıştır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak polar 

kalp atım hızı (KAH) monitörü (Polar FT4V) ve SOFIT (McKenzie, Sallis & Nader, 1991) gözlem aracının öğrenci davranışı alt 

boyutu kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında, öğrencilere dört hafta boyunca beden eğitimi ve spor dersinde aktif ve sağlıklı yaşam 

öğrenme alanı kazanımlarına uygun HOPSports (https://brain-breaks.com) videoları uygulanmıştır. Uygulama sırasında 

öğrencilerin KAH değerleri kalp atım monitörü ile kayıt altına alınmıştır. Her bir öğrencinin maksimal KAH’a bağlı olarak ders 

sırasındaki egzersiz şiddeti hesaplanmıştır. İlk ders ve son ders uygulamasında video kaydı alınarak SOFIT gözlem aracı ile ders 

sırasındaki öğrencilerin fiziksel aktivite seviyeleri belirlenmiştir.  

 

BULGULAR: Yapılan analiz sonucunda, ön testte SOFİT gözlem aracına göre öğrenciler dersin %18,06’sında hafif şiddetli, %75 

inde orta şiddetli ve %6,94 ünde yüksek şiddetli fiziksel aktivite yaparken, öğrenciler ders süresince ortalama olarak maksimum 

KAH değerlerinin % 68’i şiddetinde fiziksel aktivite yaptığı tespit edilmiştir. Son testte ise öğrenciler SOFİT gözlem aracına göre 

dersin %16’sında hafif şiddetli, %56,3 ünde orta şiddetli, %27,8 inde yüksek şiddetli fiziksel aktivite yaparken, öğrenciler ortalama 

olarak maksimum KAH değerlerinin %64,44’ü şiddetinde fiziksel aktivite yaptığı bulunmuştur. Bu sonuçlara göre öğrencilerin beden 

eğitimi ve spor dersindeki fiziksel aktivite düzeylerinin her iki yöntemle de benzer sonuçlara ulaşıldığı söylenebilir.  

 

MEASURING PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF STUDENTS WITH TWO DIFFERENT METHODS IN 

PHYSICAL EDUCATION COURSES 

 

Purpose The aim of the study is to measure the physical activity levels of the secondary school students in the physical education 

and sports lesson by two different methods. A total of 28 students with a mean age of 12.3±0,1 participated in the research based 

on the purposeful sampling from the 5th grade students in a secondary school. Method The study was pre-test post-test control 

group experiment design. In this study heart rate monitor and SOFIT observation tool were used as data collection tool. In collecting 

the data, students have implemented HOPSports (https://brain-breaks.com) videos that are suitable for learning active and healthy 

life in physical education and sports classes for four weeks. The heart rate of the students during enrollment was recorded with a 

heart rate monitor (Polar FT4V). The intensity of the exercise was calculated based on the maximal heart rate of each student. In 

the first lesson and the last lesson, video was recorded and physical activity levels of the students were analyzed with the SOFIT 

observation tool. Results As a result of the SOFIT analysis, the pre-test result, it was determined that 18,06% of the students were 

moderate active, 75% active and 6,94% had very active.These students were found to have a physical activity level of 68% of the 

maximum heart rate during the course, according to the heart rate monitor.In the post test, students were moderate active in 16% 

of the course, 56.3% active, 27.8% very active in physical activity according to SOFIT observation instrument, whereas students 

had physical activity with a maximum heart rate of 64.44% found it done. According to these results, it can be said that the physical 

activity levels of the students in the physical education and sports lessons achieved similar results in both methods  
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SPORU BIRAKMIŞ PROFESYONEL SPORCULARIN VE SPORCU OLMAYAN KİŞİLERİN DİZ 

KİREÇLENME DURUMLARININ İNCELENMESİ 

 
2Mehmet ÖZTÜRK, 1Ehsan Rahimi ALİSHAH, 1Oğulcan DOĞANAY 

 
1İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrencisi, İSTANBUL 
2İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, İSTANBUL 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde, osteoartrit gibi kronik hastalıkları önlemek için fiziksel aktivitelere katılmanın avantajları önerilmiştir. 

Bununla birlikte, şiddetli fiziksel aktivitenin sporcular kas iskelet sisteminde oluşabileceği riskler hala bilinmiyor. Bu çalışmada, diz 
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osteoartrit derecesi, diz ağrısı, semptomlar ve fiziksel fonksiyonların günlük, spor ve rekreasyon aktivitelerinde ve emekli 

profesyonel atletlerin ve atletik olmayan bireylerin yaşam kalitesindeki özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

 
YÖNTEM: Kesitsel tipteki bu kesitsel çalışmada, futbol, güreş ve atletizm alanında çalışan 60 eski seçkin sporcu, yaşları 50-65 

arasında, çalışma deneği olarak seçilmiş ve dört eşit gruba ayrılmıştır (her biri 15 erkek ile). Teşhis klinik semptomlar ve radyolojik 

(Kellgren-Lawrence) ortopedik doktorlar tarafından teyit edilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada Diz Kası Yaralanmaları ve Osteoartrit 

Çıktıları (KOOS) küreselleşmiş ve lokalize anket kullanılmıştır. Verileri analiz etmek için, p <0.05'de iki varyans analizi (ANOVA) ve 

Tukey Post Hoc Testi istatistiksel testleri uygulanmıştır. 
 

BULGULAR: Çalışmaya alınan üç gruptaki (futbol, güreş ve atletizm) atletlerde üst orta diz osteoartrit derecesi ile birlikte, diz ağrısı, 

semptomlar, günlük, spor ve rekreasyon aktivitelerinde düşük yaşam kalitesi, nonasretik olmayan bireylere göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark vardı (P <0.05). 

 
SONUÇ ve KAYNAKLAR: Profesyonel seviyedeki spor, eski elit atletlerde diz osteoartritinin artmasına neden olur. Dayanıklılık 

sporundan çok dayanıklılık ve dayanıklılık faaliyetleri olan sporlarda bu sonuçlar daha belirgindir. 

 
Anahtar Kelimeler: Diz osteoartriti, emekli profesyonel atletler, nonatlamik bireyler 
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EXAMINATION OF KNEE OSTEOARTRITIS IN RETIRED PROFESSIONAL ATHLETES AN 

NONATHLETIC INDIVIDUALS 

 

BACKGROUND & AIMS: Nowadays, advantages of participating in physical activities have been recommended to prevent chronic 

diseases such as osteoarthritis. However, the risks that severe physical activity might have on musculoskeletal system of athletes 

are still unperceived. The current study aims to investigate the comparison of knee osteoarthritis grade, knee pain, symptoms and 

physical function in daily, sport, and recreation activities, and life quality of retired professional athletes and nonathletic individuals.  

 

MATERIALS and METHOD: In this cross-sectional study, 60 former elite male athletes who were practicing soccer, wrestling, and 

track and field, with mean age of 50-65 years were purposefully selected as study subjects and divided into four equal groups (each 

one with 15 males). Diagnosis was confirmed by clinical symptoms and radiological (Kellgren-Lawrence) orthopedic doctors. 

Besides, globalized and localized questionnaire of Knee Injuries and Osteoarthritis Outcomes (KOOS) were used in this study. To 

analyze our data, two statistical tests of variance analysis (ANOVA) and Tukey Post Hoc Test at p ≤ 0.05 were applied.  

 

 

RESULTS: Lower mean of knee pain, symptoms, physical function in daily, sport, and recreation activities, quality of life coupled 

with the upper mean knee osteoarthritis grade in the in athletes in three studied groups (soccer, wrestling, and track and field) than 

nonathletic individuals showed a statistically significant difference (P<0.05). Conclusion: Sports in professional levels results in 

increasing knee osteoarthritis in former elite athletes. These outcomes are much more evident in the sports having a combination 

of strength and endurance activities than endurance sports.  

 

Keywords: Knee osteoarthritis, retired professional athletes, nonathletic ındividuals 
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FUTBOLCULARDA ARALIKLI GERME YÖNTEMİNİN FARKLI SÜRELERE GÖRE ANAEROBİK 

PERFORMANSA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Çağlar BOZKURT, AKSEL ÇELİK, Gürbüz BÜYÜKYAZI, Onur TÜTÜNCÜ, Çağlar BOZKURT  

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksekokulu, İZMİR 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Son dönemde kullanılan Aralıklı Germe yönteminin, farklı sürelerde uygulanmasının anaerobik performans 

üzerindeki etkisitam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle, araştırmanın amacı; futbolcularda farklı sürelerde yapılan aralıklı germe 

yönteminin anaerobik performansa etkisinin değerlendirilmesidir. 

 

YÖNTEM: Araştırmaya 15-17 yaş aralığında 14 futbolcu katılmıştır. Grup içi deney düzeneği kullanılarak her bir katılımcının farklı 

sürelerdeki germe uygulamalarını yapmaları sağlanmıştır. Katılımcılara aralıklı germe süreleri ilk gün için 10 x 3 =30 sn 

uygulanırken, ikinci aralıklı germe günü için 10 x 6 = 60 sn olacak şekilde germe uygulamaları yapılmıştır. Germe çalışmaları 

ölçümler her iki günde de uzan-eriş platformu üzerinde uygulanmıştır. Futbolcuların esneklik, dikey sıçrama ve sprint performansları 

germe öncesi ve sonrası ikişer defa ölçülüp en iyi değerler alınmıştır. 

 

BULGULAR: 6 x 10 = 60 sn uygulanan aralıklı germe sonucunda esneklik değerlerinde germe öncesi ve sonrası pozitif yönde 

anlamlı farklılık bulunmuş olmasına karşın dikey sıçrama ve sprint performansında istatistiksel olarak bir anlamlılık tespit 

edilmemiştir. 3 x 10 = 30 sn aralıklı germe uygulaması sonucunda ise esneklik ve dikey sıçrama değerlerinde herhangi bir anlamlı 

fark bulunmamıştır. Sprint performansı ise istatistiksel olarak negatif yönde etkilenmiştir. Her iki grup arasında esneklik ve sprint 

performansındaki farklılıklar karşılaştırıldığında 6 x 10 = 60 sn uygulanan aralıklı germe için anlamlı olarak farklı bulunmuştur. Dikey 

sıçrama performansında ise bir farklılık tespit edilmemiştir. 

 

SONUÇ: Alt ekstremiteye yönelik olarak farklı sürelerde uygulanan aralıklı germe yönteminden 6 x 10 = 60 sn olarak uygulanan 

yöntem 3 x 10 = 30 sn uygulanan yönteme göre hem esneklik değerlerinde hem de sprint performansında avantaj sağlamaktadır. 

Her iki grupta uygulanan farklı germe süreleri Dikey Sıçrama performansında bir değişikliğe neden olmamıştır. Bu nedenle, 30 sn 

kısa aralıklı germe yerine 60 sn aralıklı germe uygulamalarının anaerobik performans ve esneklik için daha yararlı olabileceğ i 

düşünülmektedir. 

 
Anahtar Sözcükler: Esneklik, dikey sıçrama, sprint, genç futbolcu  

 

THE EFFECTS OF DIFFERENT DURATION CYCLIC STRETCHING METHODS ON ANAEROBIC 

PERFORMANCE IN SOCCERPLAYERS 
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BACKGROUND and PURPOSE: The effect of recently used different duration cyclic stretching method on anaerobic performance 

is not thoroughly known. Therefore, the aim of this study was to examine the effect of different duration cyclic stretching methods 

in soccer players.  
Method 15-17 year-old 14 soccer players participated in the study. Using within-group experimental study design, each participant 

performed different duration cyclic stretching methods. Participants performed cyclic stretching for the first day in 10x3= 30 seconds, 

andone week later for the second day in 10x6= 60 seconds. Stretching performances and measurements were carried out on sit-

and-reach platforms on both days. Flexibility, vertical jump, and sprint performances of soccer players were measured twice and 

the better scores were evaluated.  

 

FINDINGS: Although flexibility scores were found significantly different as a result of cycling stretching method performed in 

6x10=60 seconds, no significant changes were found in vertical jump and sprint performance. While no significant changes were 

determined following cyclic stretching in 3x10= 30 seconds, sprint performance of the soccer players was affected negatively. We 

found significant changes between the two groups after performing 6x10= 60 seconds cyclic stretching when the differences in 

flexibility and sprint performances were compared.  

 

CONCLUSION: Of the different duration cyclic stretching methods performed by the lower extremities, 6x10= 60-second method 

was more advantageous for both flexibility and sprint performance. The two stretching durations did not lead to any changes in 

vertical jump performance. Therefore, rather than 30-second cyclic stretching, 60-second cyclic stretching is thought to be more 

beneficial for anaerobic performance and flexibility.  
 

Keywords: Flexibility, vertical jump, sprint, young soccer players  
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SPOR OKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN FİZİKSEL VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 
1Özgür NALBANT, 2Ahmet Metin KINIK  

 
1İstanbul Gedik Üniversitesi, İSTANBUL 
2Büyükçekmece Spor Kulübü, İSTANBUL 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk temel hareketler dönemi olan 9-10 yaş aynı zamanda sporla ilişkili hareketler dönemi içerisinde de yer 

alır(1). Bu dönemde çocukların fiziksel özellikleri tespit edilmeli ve uygunlukları değerlendirilmelidir. Böylece spor yapma alışkanlığı 

kazanmanın yanı sıra sağlıklı kalma ile ilgili bilinç de artırılabilir. Bu konu yetişkinlerde ortaya çıkan sağlık problemlerinin kökeni ile 

ilgili çalışmalara da konu olmaktadır.(2,3). Diğer konu ise fiziksel özelliklerin yetenek değerlendirilmesinde kullanılmasıdır. Böylece 

sporcu seçimine ve yönlendirilmesine de olanak sağlanır. Bu aynı zamanda alt yapıların oluşturulması ve elit sporcu yetiştirilmesi 

yönünde ilk adımdır(2). Planlı ve sistematik bir şekilde yapılması gereken yetenek seçimi için çocukların bir takım testlere katılması 

gerekir(4,5). Takım sporları ya da bireysel sporlarda yapılan testler vardır. Ancak birbirine yakın takım sporları arasındaki bir 

karşılaştırma spor dalı seçimine de katkı sağlayacaktır. Çalışma için basketbol ve voleybol spor dalları seçilmiştir. Bu doğrultuda 

çalışmanın amacı; Spor okuluna devam eden çocukların takım sporları içinde fiziksel ve motorik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. 

 
YÖNTEM: Çalışmaya Galatasaray Spor Kulübünde basketbol ve voleybol dallarında üç aydır spor okulu faaliyetlerine devam eden 

9 – 10 yaş toplam 60 erkek sporcu gönüllü olarak katıldı. Bu sporculardan 27’si basketbol 33’ü voleybol spor dallarında eğitim 

almaktaydılar. Gönüllü sporcular testler için tespit edilen sabah saatlerinde spor kıyafetleri ile hazır bulundular. Motorik testlerden 

önce fiziksel özelliklerin tespiti için gerekli ölçümler yapıldı. Gruplara 10 dakikalık ısınma ve esneklik çalışmalarından sonra testler 

uygulandı. Testlere başlamadan önce gönüllü sporculara çalışma hakkında bilgi verildi. Çalışmaya katılanların yaşları forma işlendi, 

boy ve ağırlık ölçümleri yapıldı. Ardından çalışmaya katılanların boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçülmüş Beden kütle indeksi (BKİ) 

hesaplandı. Motorik özelliklerin değerlendirilmesinde bu iki spor dalının yapısına uygun olarak esneklik için otur eriş ve gövde 
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kaldırma testleri, kuvvet için kavrama kuvveti, top fırlatma, şınav ve mekik testleri, sürat için 10 mt sürat, çeviklik için T Testi, 

patlayıcı kuvvet için ise durarak uzun atlama testi yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 istatistik programı kullanıldı. 

Elde edilen verilerin karşılaştırılmasında Independent Samples T Test yapıldı. 

 
BULGULAR: Yapılan değerlendirmede basketbolcuların yaş, boy, ağırlık ve BKI sırasıyla 9,19±1,9 yıl; 140,37±12,1 cm¸ 38,06±1,4 

kg; 18,71±3,7 kg/m2 ve voleybolcularınki sırasıyla 10,54±1,6 yıl; 145,57±10,5 cm; 41,34±1,4 kg; 19,22±3,3 kg/m2 olarak bulundu. 

Kavrama kuvveti, şınav, mekik, çeviklik ve durarak uzun atlama dışında otur eriş, gövde kaldırma ve top fırlatma testlerinde voleybol 

ve 10 mt sürat testinde ise basketbol lehine anlamlı bir fark tespit edildi(p<0,05). Farklı spor dallarında birbirine benzer ya da kısmen 

farklı sonuçların olduğu çalışmalarda bizim çalışmamızı destekler niteliktedir(6,7). 

 
SONUÇ: Basketbol ve voleybol spor okuluna devam eden çocuklarda bazı motorik özelliklerin farklı sonuçlar vermesine rağmen 

çoğunda benzer özellikler gösterdiği tespit edildi. Yapılan çalışmadaki benzerliklerin, sporcuların aynı yaş grubunda ve benzer 

gelişim dönemlerinde olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

COMPARISON OF PHYSICAL AND MOTOR CHARACTERISTICS OF CHILDREN INCREASING THE 

SPORT SCHOOL 

 

INTRODUCTION ad OBJECTIVE: The age of 9-10 years, the period of childhood basic movements, is also included in the period 

of sports related movements (1). In this period, the physical characteristics of the children should be determined and their suitability 

assessed. This issue is also the subject of studies on the origin of health problems in adults (2,3). The other issue is the use of 

physical properties in evaluating talent. This is also the first step towards the creation of sub- structures and the training of elite 

athletes (2). Children need to participate in a number of tests to choose a skill that needs to be done in a planned and systematic 

way (4,5). There are team sports or individual sports tests. However, a comparison between close team sports will also contribute 

to the selection of sports games. For the study, basketball and volleyball sports branches were chosen. Because of The aim of 

working; It is the comparison of the physical and motoric characteristics of the children going on to sports school within the team 

sports. 

 
METHOD: A total of 60 male athletes from 9 to 10 years participated as volunteers in the Galatasaray Sports Club for three months 

in basketball and volleyball. 27 of these athletes were training basketball 33 in volleyball sports. Prior to the motoric tests, 

measurements were made to determine the physical properties. The groups were tested after 10 minutes of warming and flexibility 

work. The ages of the participants participated in the study, the height and weight measurements were made.  

Behind The body mass index (BMI), which measures the height and body weight of the participants, was calculated. For the 

evaluation of the motoric properties, it is appropriate to adapt to the structure of these two sports branches, such as seat access 

and body lifting tests for strength, gripping force for the force, ball throwing, push-up and shuttle tests, 10 mT for speed, T test for 

agility, was tested. The SPSS 20.0 statistical program was used in the evaluation of the data. Independent Samples T Test was 

performed to compare the obtained data. 

 
FINDINGS: The age, height, weight and BMI of the basketball players were 9,19 ± 1,9 years; 140,37 ± 12,1 cm 38,06 ± 1,4 kg; 

18.71 ± 3.7 kg / m2 and the volleyball players were 10.54 ± 1.6 years,; 145.57 ± 10.5 cm; 41,34 ± 1,4 kg; 19,22 ± 3,3 kg / m2 

respectively. There was a significant difference (p <0,05) in favor of basketball in volleyball and 10 mt speed test in sit-up, body lift 

and ball throw tests except grip strength, push-up, shuttle, agility and long jump. They support our work when they study different 

or similar results in different sports(6,7). 
 

CONCLUSION: Although some motoric features give different results in children going on to basketball and volleyball sports school, 

it has been found that they show similar features in most cases. It is thought that this is caused by the fact that the athletes are in 

similar development periods.  
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ÖĞRETMEN LİDERLİK STİLİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ 

YATKINLIKLARININ İNCELENMESİ 

 

Vildan AKBULUT, Erman ÖNCÜ  

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, TRABZON 

 

GİRİŞ VE AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, öğretmen liderlik stiline göre ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi yatkınlıklarını 

(tutum ve öz-yeterlik) incelemek ve öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterlikleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.  

 
YÖNTEM: Betimsel araştırma modelindeki araştırmanın çalışma grubunu, dört farklı ortaokulda öğrenim gören 283’ü kız, 277’si 

erkek 560 öğrenci ve bu okullarda görev yapan 2’si kadın, 8’i erkek 10 beden eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak ‘Beden Eğitimi Yatkınlık Ölçeği (Öncü, Gürbüz, Küçük Kılıç ve Keskin, 2015)’ ve ‘Öğretmen Liderlik Stilleri 

Ölçeği (Deniz ve Hasançebioğlu, 2003)’ kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak; betimsel istatistikler 

(frekans, aritmetik ortalama, standart sapma); t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey ve Dunnett’s C çoklu karşılaştırma 

ve regresyon testleri kullanılmıştır.  

 
BULGULAR: Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi yatkınlıklarının orta 

seviyenin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-

yeterliklerinin cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı saptanmıştır. Öğrencilerin beden eğitimi dersine 

yönelik tutumlarının beden eğitimi öğretmeninin cinsiyeti değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı; öz-yeterliklerinin ise 

anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik 

tutumlarının beden eğitimi öğretmeninin sahip olduğu liderlik stiline göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı; öz-yeterliklerinin ise anlamlı 

bir şekilde farklılaşmadığı saptanmıştır. Diğer yandan ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile öz-

yeterlikleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olup, öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumları, öz-yeterliklerini 

%23 oranında açıklamaktadır. 

 
SONUÇ: Erkek katılımcıların beden eğitimi dersi yatkınlıkları daha yüksektir. Sınıf seviyesi büyüdükçe ortaokul öğrencilerinin beden 

eğitimi dersi yatkınlıkları azalmaktadır. Beden eğitimi dersleri kadın beden eğitimi öğretmeni tarafından yürütülen katılımcıların 

beden eğitimine yönelik tutumları daha yüksektir. Beden eğitimi dersleri otokratik baskıcı liderlik stiline sahip beden eğitimi 

öğretmeni tarafından yürütülen öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumları daha yüksektir. Öğrencilerin beden eğitimi 

dersine yönelik tutumları arttıkça öz-yeterlikleri de artmaktadır. 

 
KAYNAKLAR 
Deniz, L. ve Hasançebioglu, T. (2003). Öğretmen liderlik stillerini belirlemeye yönelik bir ölçek çalışması. M.Ü. Atatürk  
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 17, 55-62. 
Öncü, E., Gürbüz, B., Küçük Kılıç, S. and Keskin, N. (2015, June). Psychometric properties of the Turkish version of  
the physical education predisposition scale. Paper presented at ERPA International Health and Sports Science  
Education Congress, Athens, Greece. 
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AN INVESTIGATION OF THE MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ PHYSICAL EDUCATION 

PREDISPOSITIONS ACCORDING TO TEACHER LEADERSHIP STYLE 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: The purpose of the study was to analyze middle school students’ physical education 

predispositions (attitude and self- efficacy) according to some demographic variables and to determine the relationship between 

attitudes and self- efficacy perceptions.  
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METHOD: A sample of 560 (283 female and 277 male) students studying at four state middle schools and 10 (2 female and 8 male) 

teachers working in these school provided responses. ‘The Physical Education Predisposition Scale (Öncü, Gürbüz, Küçük Kılıç 

and Keskin, 2015)’ and ‘The Teacher Leadership Style Scale (Deniz and Hasançebioğlu, 2003)’ were used to collect data. 

Descriptive statistical methods, t-test, ANOVA, Tukey and Dunnett’s C multiple comparison and regression tests were used in the 

data analysis.  

 
FINDINGS: The results of analysis indicated that the students’ physical education predispositions were above middle level. There 

were significant differences between attitudes and self-efficacy perceptions towards physical education course of the students and 

their gender and grade level.  

While there were significant differences between attitudes towards physical education course and gender of physical education 

teacher, there were no significant differences between gender of physical education teacher and self-efficacy perceptions toward 

physical education. And also had been detected at the end of the study, attitudes toward physical education of the students differed 

significantly according to teacher leadership style, self-efficacy perceptions toward physical education of the students did not differ 

significantly according to teacher leadership style. On the other hand results of the study showed positive correlations at middle 

level between attitudes and self-efficacy of middle school students. Additionally, attitudes of the students explained 23% of the total 

variance on the self-efficacy. 

 
CONCLUSION: Male participants had higher physical education predispositions. As the grade level advanced, the students’ 

physical education predispositions were increasing. The students had higher attitudes towards physical education whose physical 

education courses were conducted by the female teachers. The middle school students had higher attitudes toward physical 

education course whose physical education courses were carried out by the physical education teachers had an autocratic 

repressive leadership style. As the attitudes of students towards physical education increased also self-efficacy was increasing. 
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12 – 14 YAŞ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE BESLENME DAVRANIŞLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 
1Kübra KESKİN, 2Ufuk ALPKAYA, 1Arzu ÇUBUK, 1Yonca ÖZTÜRK  

 
1Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İSTANBUL 
2Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL 

 
Bu çalışmanın amacı 12 – 14 (X=13,05 SS=0,75 yıl) yaş arası çocukların fiziksel aktivite düzeyleri ile beslenme davranışları 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya İstanbul ili Kartal ve Maltepe ilçelerinde bulunan iki devlet okulunda okuyan 436 

(222 kadın, 214 erkek) öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Fiziksel aktivite düzeyini belirlemede Kowalski ve ark. (2004) tarafından 

geliştirilen, (Physical Activity Questionnaire for Older Children), Sert ve Temel (2014) tarafından Türk toplumuna uyarlanan Çocuklar 

için Fiziksel Aktivite Soru Formu kullanılmıştır. Ölçekten alınabilecek toplam en düşük puan 8, en yüksek puan 40’tır. Beslenme 

davranışının belirlenmesinde Edmundson ve ark. (1996) geliştirdiği, Öztürk ve Erdoğan (2010) tarafından Türk çocuklarına 
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uyarlanan Beslenme Davranış Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekten alınabilecek en düşük puan -14 iken en yüksek puan 

+14’tür.İstatistiksel analizde, aritmetik ortalamalar (X) ve standart sapmalar (SS) belirlenmiş, Pearson korelasyon katsayısı 

kullanılarak ortalamalar arasında ilişkiye bakılmış ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştirFiziksel aktivite düzeyi ortalama 

puanı, tüm çocukların 26,12 SS=6,74 puanla aktif düzeyde olduğu bulunmuştur. Cinsiyet açısından incelendiğinde, kadınların 

(25,57 SS=6,94 puan) ve erkeklerin (26,68 SS=6,49 puan) de aktif düzeyde olduğu görülmüştür. Beslenme davranışları ise tüm 

çocukların 1,28 SS=5,45 puanla orta düzeyde olduğu, cinsiyete göre bakıldığında, kadınların (1,64 SS=5,61 puan) ve erkeklerin 

(0,91 SS=5,28 puan) orta düzeyde beslenme davranışı sergiledikleri bulunmuştur. Tüm çocukların fiziksel aktivite seviyesi ve 

beslenme davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş (p< 0.001). Kadın ve erkek olarak ayrı ayrı bakıldığında, kadınlarda (p< 

0.001) ve erkeklerde (p< 0.01) de fiziksel aktivite ile beslenme davranışı arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.Çocukların 

fiziksel aktivite seviyeleri arttıkça beslenme alışkanlığının da daha sağlıklı besinlere yöneldiği söylenebilir.  

 
Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, beslenme, çocuk  

 

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF PHYSICAL ACTIVITY AND THE 

NUTRITIONAL BEHAVIOURS OF 12- 14 YEAR OLD CHILDREN 

 

The aim of this study is to review the relationship between the levels of physical activities of 12-14 (X=13,05 SS=0,75 year ) year 

old children and their nutritional behaviour. 436 volunteer students (222 girls and 214 boys) from two public schools in Kartal and 

Maltepe districts in Istanbul participated in this study. To determine the levels of physical activity, the Physical Activity Questionnaire 

for Older Children developed by Kowalski et al and the Physical Activity Survey For for Children, adapted to the Turkish society by 

Sert and Temel (2014), were used. In this scale, the lowest score is 8 and the highest score is 40 in total. To determine the nutritional 

behavior, the nutritional behavior scale developed by Edmundson et al (1996) and the Nutritional Behaviour Scale adapted to the 

Turkish Children by Öztürk and Erdoğan (2010) were used. In this scale, the lowest score is – 14 and the highest is + 14. In the 

statistical analysis, arithmetical averages (X) and the standard deviation (SS) were determined, and the relationship between the 

averages were analyzed by using Pearson correlation coefficient. The level of significance was set at p<0.05. The average score 

for physical activity was found as (26,12 SS=6,74 points) for all children, which means an active level. Considering the gender, the 

activity level was (25,57 SS=6,94 point) for the girls and (26,68 SS=6,49 point) for the boys. As for the nutritional behaviour, all 

children scored 1,28 SS=5,45, which means a moderate level, while girls scored (1,64 SS=5,61 points) and the boys scored (0,91 

SS=5,28 points), both of which are again moderate levels. For all the children, a meaningful relationship (p< 0.001) was found 

between the level of physical activity and the nutritional behavior. As for the gender specific scores, a meaningful relationship was 

found both for the girls (p< 0.001) and the boys (p< 0.01). It can be said that as the level of physical activity increases, the children 

tend to eat healtier foods.  

 

Keywords: Physical activity, nutrition, children  
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE İLE OBEZ AKRANA YÖNELİK TUTUMLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 
1Arzu ÇUBUK, 1Kübra KESKİN, 2Ufuk ALPKAYA, 1Yonca ÖZTÜRK  

 
1Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İSTANBUL 
2Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL 

 
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ile obez akrana yönelik tutumları arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Araştırmaya İstanbul ili Maltepe ve Kartal ilçelerindeki ortaokulda okuyan 204 kadın (yaş: 12,17 SS=0,92 yıl) 198 

erkek (yaş: 12,21 SS=0,89 yıl) toplam 402 (yaş: 12,19 SS=0,82 yıl) öğrenci katılmıştır. Fiziksel aktivite düzeyini belirlemede Physical 
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Activity Questionnaire for Older Children (Kowalski ve ark., 2004) ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türk toplumuna uyarlanması Sert 

ve Temel (2014) tarafından yapılmıştır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 8, en yüksek puan 40’ tır. Öğrencilerin obez 

akranlarına karşı tutumlarını belirlemek için Çelik ve ark. (2015) tarafından geliştirilen Obez Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği 

kullanılmıştır. Bu ölçekten alınabilecek en düşük puan 0 ve en yüksek puan 80’dir. İstatistiksel analizde, öğrencilerin ölçeklerden 

aldıkları puanların aritmetik ortalamaları alınmış ve korelasyon katsayısı kullanılarak her iki değişkenler arasında ilişkiye bakılmış 

ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir Tüm öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyi ortalama puanları 28,40 SS 6,95 puan, 

kadınların 28,05 SS= 7,44 puan, erkek 28,76 SS= 6,42 puanla aktif düzeyde oldukları görülmüştür. Öğrencilerin obez akranlarına 

karşı tutumlarının ise 65,41 SS 10,13 puan, kadın 65,97 SS= 9,79 puan, erkek 64,83 SS= 10,46 puan ile yüksek olumlu görülmüştür. 

Öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri ile obez akranlarına karşı tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p> 0.05). Kadın 

ve erkek ayırımı yapılarak ilişkiye bakıldığında da öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri ile obez akranlarına karşı tutumları arasında 

da anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p> 0.05).  

 
Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, obezite, çocuk 

 

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PHYSICAL ACTIVITY OF THE MIDDLE SCHOOL 

CHILDREN AND THEIR ATTITUDES TOWARDS THEIR OBESE PEERS 

 

The aim of this studying is to analyze the relationship between the middle school children’s physical activity levels and their attitudes 

towards their obese peers. In Istanbul 402 (years old 12,19SS=0,82) volunteer students (204 female; years old :12,17SS=0,92 ) 

and 198 male; years old :12,21SS= 0,89) from two public schools in Kartal and Maltepe districts participated in this study. Physical 

Activity Questionnaire for Older Children Form developed by Kowalski et al (2004) and adapted for Turkish Society by Sert and 

Temel (2014) was used in determining the levels of physical activity. In this scale, the lowest score is 8 and the highest is 40. 

Attitude scale for obese children, developed Çelik et al, (2015) was used to determine the attitudes of other children towards their 

obese peers. In this scale, the lowest score is 0 and the highest is 80. Arithmetical averages of the scores of the students took from 

the scales were taken. Using correlation coefficients, the relationship between both variables was analyzed and the level of 

significance was set at p<0.05. The level of physical activity of all school students was found active with the average score 28,40 

SS=6,95, and with (28,05SS=7,44 points) for the girls and (28,76SS=6,42 points) for the boys. The attitudes of the students towards 

their obese peers were found positive (65,41SS=10,13 points); with (65,97SS=9,79 points) for the girls and (64,83SS=10,46 points) 

for the boys. No significant relationship was observed between the physical activity levels of the children and their attitudes towards 

their obese peers (p>0.05). As for the gender differences, again no significant relationship was observed between the physical 

activity levels of the children and their attitudes towards their obese peers (p>0.05).  

 

Keywords: Physical activity, obesity, child  
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BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ YATKINLIKLARININ İNCELENMESİ 
 
1Sonnur Küçük Kılıç, 1Erman Öncü, 2Bülent Gürbüz, 1Vildan Akbulut  

 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Trabzon 
2Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı; Beden Eğitimi Yatkınlık Ölçeği (BEYÖ)’nin beşinci sınıf öğrencileri için psikometrik 

özelliklerini test etmek ve ölçekten alınan puanların bazı bağımsız değişkenlere gore anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını ortaya çıkarmaktır. 
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YÖNTEM: Çalışma, Trabzon ilinde altı ortaokulda öğrenim gören toplam 1050 (521 kız ve 529 erkek) beşinci sınıf öğrencisi 

üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması Öncü ve ark., 2015 tarafından 

yapılan, 11 madde ve 2 faktörden (Tutum ve Öz-yeterlik) oluşan BEYÖ kullanılmıştır. Ölçeğin faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) ile test edilmiş, ayrıca ölçme aracının geçerliğine daha fazla kanıt sağlamak amacıyla da faktörler arası korelasyon katsayısı 

hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirliği, Cronbach Alpha içsel tutarlık katsayıları hesaplanarak incelenmiştir. Ölçekten alınan puanların 

bazı bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için de t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

yapılmıştır.  

 
BULGULAR: DFA sonucunda elde edilen uyum indeksi değerleri (RMSEA=0.08, GFI=0.94, CFI=0.94), ölçeğin iki faktörlü yapısının 

doğrulandığını göstermektedir. Ölçeğin geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçları (r=0.38), 0.01 

anlamlılık düzeyinde BEYÖ faktörleri arasında pozitif bir ilişkinin olduğuna işaret etmektedir. Elde edilen güvenirlik katsayısı 

değerleri (Tutum=0.79, Öz-yeterlik=0.86) de ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Ayrıca öz-yeterlik 

boyutunda, hem erkek öğrencilerin (t=2.99, p=0.00) hem de beden eğitimi öğretmeni kadın olan öğrencilerin (t=2.33, p=0.02) 

puanlarının daha yüksek olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. 

 
SONUÇ: Bu çalışmanın başlıca amacı, BEYÖ’nin faktör yapısını ve yapı geçerliğini beşinci sınıf ortaokul öğrencileri için test etmekti. 

Elde ettiğimiz sonuçlar, ölçeğin iki faktörlü yapısını Türkçe versiyon için doğrulamakla birlikte, ölçeğin orijinal versiyonu (Hilland ve 

ark., 2009) için elde edilen sonuçlarla da paralellik göstermektedir. Bir diğer amacımız ise bazı değişkenlere göre ölçekten elde 

edilen puanların farklılaşıp farlılaşmadığını incelemekti. Sonuçlar, hem erkek öğrencilerin hem de beden eğitimi öğretmeni kadın 

olan öğrencilerin daha yüksek öz-yeterlik algısına sahip olduğunu göstermektedir. 

 
KAYNAKLAR 
Öncü, E., Gürbüz, B., Küçük Kılıç, S., and Keskin, N. (2015). Psychometric properties of the Turkish version of the physical 

education predisposition scale. Paper presented at ERPA International Health and Sports Science Education Congress (p.179), 
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AN INVESTIGATION OF THE FIFTH GRADE STUDENTS’ PHYSICAL EDUCATION PREDISPOSITION 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: The first purpose of this study was to test the psychometric properties of the Physical Education 

Predisposition Scale (PEPS) for fifth grade middle school students. The second purpose was to investigate differences with respect 

to the variables measured. 

 
METHODS: The sample consisted of 1050 (521 girls and 529 boys) fifth grade students from six state schools in Trabzon, Turkey. 

The participants completed the Turkish version of the PEPS (Öncü et al., 2015) consisted of 11 items and 2 subscales (PE- Worth 

and PE-Ability). The factorial structure of the PEPS was tested using confirmatory factor analysis (CFA). In order to provide evidence 

for validity, Pearson’s product-moment coefficient was used to assess the correlations between the factors. Cronbach’s alphas 

were calculated for the factors in order to evaluate their internal consistency. We addressed our second aim using t- test and 

ANOVA to explore difference in response to the PEPS. 
Findings The CFA demonstrated an acceptable fit of the hypothetical factor model of the PEPS with the 2-factor structure 

(RMSEA=0.08, GFI=0.94, CFI=0.94). The correlation analysis showed that the subscales were moderately related to each other at 

the 0.01 level (r=0.38). We found good internal consistencies (PE-Worth=0.79, PE-Ability=0.86) for the reliability of the scale. There 

were also significant differences between the scores from the PEPS and the independent variables. In the dimension of the PE- 

Ability, both male students (t=2.99, p=0.00) and the students (t=2.33, p=0.02), whose physical education lessons were conducted 

by female teachers, had higher scores.  
CONCLUSIONS: The main purpose of the current study was to confirm the factor structure and establish construct validity of the 

PEPS for fifth grade students. The results confirm the 2-factor (Perceived PE Worth and Perceived PE Ability) internal structure of 

the Turkish version of the PEPS. Our results were very similar to those found for the original English version of the scale (Hilland 

et al., 2009). The second aim of this study was to investigate differences in according to the some variables. Perceived PE-Ability 
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scores were higher among boys than girls. The participants’, whose physical education lessons were conducted by female teachers, 

perceived PE-Ability scores were higher.  
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ÖĞRENCİ SAĞLIK DEĞERLENDİRME ANKETİ (ÖSDA) TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI 

 

Meral KÜÇÜK YETGİN  

 

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, 

İSTANBUL 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinde fiziksel aktivite, beslenme tutumu, yiyecek seçimi davranışını ölçmek 

üzeregeliştirilmiş olan, Student Health Assessment Questionnaire (SHAQ) isimli isimli anketin Türkçe uyarlamasını yapmaktır. 

Anket, 2003yılında University of Texas-Houston, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and United States Department 

of Agriculture (USDA) araştırmacıları tarafından oluşturulan ve 54 soru içeren School Physical Activity and Nutrition (SPAN) 

anketinin Mindy Hightower King (2013) tarafından adapte edilen 33 soruluk kısa versiyonudur(1). Bu anket, öğrencilerin 24 saatlik 

yiyecek tüketimini ve fiziksel aktivite düzeylerine erişmek için Likert ölçeğinde bir yaklaşım kullanmaktadır. SHAQ, çocuklara soruları 

anlamalarına yardımcı olmak için çeşitli gıda ve fiziksel aktivite resimleri içeren beş sayfadan oluşmaktadır. Demografik sorular 

okul, doğum tarihi, cinsiyet, sınıf ve bir önceki gün okula gelme durumu ve okula ulaşım yöntemini içerir. Yeme alışkanlıkları ile ilgili 

sorular kahvaltı, öğle yemeği, hazır yemek yeme alışkanlığı, aile ile birlikte akşam yemeği yeme ve hazır yemek satan işletmelerden 

alınan yiyecekleri sorgular. Anket ayrıca son 24 saatte tüketilen gıdalar ve fiziksel aktivite/hareketsizlik alışkanlıkları, beden eğitimi 

dersi ve spor takımlarına katılım, fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlığına ilişkin öğrencinin ve ailenin tutumunu ölçen sorular içerir. 

Anketin okuma seviyesi 3. ve 4. Sınıf öğrencileri veya 9 yaş civarıdır. Anketin doldurulması yaklaşık 30 dakika sürmektedir. SHAQ, 

daha önce Amerika’nın Indiana eyaletinin Evansville kentindeki kamuya ait ve özel okullarda yürütülen Healthy, Energetic, Ready, 

Outstanding, Enthusiastic, Schools (HEROES) isimli projede uygulanmış ve 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin fiziksel aktivite ve beslenme 

alışkanlıklarını kolayca ölçmek için uygulanabilir bulunmuştur(2). 

 
YÖNTEM: Anketin Türkçe uyarlamasını yapmak üzere Welborn Baptist Foundation Executive Ofis müdürü Kevin Bain, ve Mindy 

Hightower King’den izin alınmıştır. Orijinal anket çift dilli 5 ayrı kişi tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra 3 kişi tarafından bu 

çeviriler bütünleştirilmiştir. Madde çevirileri arasında fark olduğunda, maddenin kapsamı anadili İngilizce olan kişilerle tartışılarak 

Türkçe’si tekrar ifade edilmiştir. Ankete son hali verilmeden önce ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden 10 öğrenciye ayrı ayrı 

okutturularak gelen dönütler dikkate alınmıştır. Anket dil geçerliğini sağlamak için İngilizce Öğretmenliği Bölümüne devam eden 36 

son sınıf öğrencisine uygulanmıştır.  

 
BULGULAR: İki uygulama arasındaki korelasyon katsayısı pozitif (r=.948 p<.001) ve yüksek oranda bulunmuştur. Aynı ölçeğin 

güvenirlik katsayısı Türkçe ankette Alpha.691, İngilizce ankette ise Alpha. 770 olarak hesaplanmıştır.  

 
SONUÇ: Bu sonuçlar Türkçe ismi Öğrenci Sağlık Değerlendirme Anketi (ÖSDA) olarak belirlenen Student Health Assessment 

Questionnaire (SHAQ) isimli anketin 3. ve 4. sınıf ilköğretim öğrencileri ya da 9 yaş civarındaki çocukların fiziksel aktivitelerini, 
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beslenme tutumlarını ve beslenme davranışlarını ölçmek için geçerli ve güvenilir olduğunu ve Türkçe akademik çalışmalarda 

kullanılabilir olduğunu göstermektedir.  
 

Anahtar Kelimeler: Anket, çocuk, okul, sağlık, fiziksel aktivite, beslenme 

 
KAYNAKLAR 
1. King MH, Lederer AM, Sovinkski D, Knoblock HM, Meade RK, Seo DC, Kim N. (2014). Implementation and Evaluation of the 

HEROES Initiative A Tri-State Coordinated School Health Program to Reduce Childhood Obesity. Health Promotion Practice. 

15(3);395-405.  
2. Hoelscher DM, Day SE, Kelder SH, Ward JL. (2003). Reproducibility and validity of the secondary level school-based nutrition 

monitoring student questionnaire. J. Am. Diet. Assoc. 103,186-194.  

 

THE STUDENT HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SHAQ):THE STUDY OF ADAPTATION TO 

TURKISH 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: The purpose of this study to validate the Turkish version of Student Health Assessment 

Questionnaire (SHAQ) that was designed as an instrument to help measure and monitör physical activity, nutrition attitudes and 

food behaviors in elementary school students. This questionnaire had 33 questions was adapted by Mindy Hightower King (2013) 

from School Physical Activity and Nutrition Nutrition (SPAN) was created by researchers at the University of Texas-Houston, 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and United States Department of Agriculture (USDA) included 54 guestions 

(Hoelscher, Day, Kelder, Ward, 2003). This questionnaire uses a Likert scale approach to access 24 hours’ worth of dietary intake 

and activity levels in students. SHAQ consists of five pages with various pictures of food and activity habits to help children 

understand the questions. Demographic questions contains school, birth date, sex, grade, school attendance the previous day and 

transportation method to school. The questionnaire also contains food consumed in the last 24 hours, about physical 

activity/inactivity habits in the last 24 hours, about physical education class and participation on sports teams, and about students 

and family attitudes toward diet and physical activity.  

The reading level of the survey is to be at 3rd - 4th grade level or around the age of nine. This questionnaire took approximately 30 

minutes to complete. The SHAQ has been previously implemented in the Healthy, Energetic, Ready, Outstanding, Enthusiastic, 

Schools (HEROES) in public and private schools in the Evansville, Indiana area in the US. and was found to be easily administered 

to measure the physical activity and nutrition behaviors of 3rd and 4th grade students (King, Lederer, Sovinkski, et al. 2014). 

Method: Permission was obtained from Kevin Bain, Chief Executive Officer of Welborn Baptist Foundation Inc., and Mindy 

Hightower King to to make the Turkish version of the questionnaire. The original version of the questionnaire was translated to 

Turkish by five bilungial individuals. Then, a study group that was comprised of three individuals combined each translation and 

checked for understanding in Turkish language. In the event of discrepancy in any items, the translations were discussed and the 

item was revised. 10 third and fourth graders were asked the answer the questionnaire to determine the clearity of the questions. 

The questionnaire was also provided to 36 senior students who enrolled in English Teacher Education Department. Results: There 

was a positive and high correlation between two conduct questionnaire (r=.948 p<.001). The reliability of the questionnaire was 

established (Turkish version, Alpha .691; English version, Alpha. 770). Conclusion: These results demostrated that the Student 

Health Assessment Questionnaire (SHAQ), which is identified Turkish version name as “Öğrenci Sağlık Değerlendirme Anketi 

(ÖSDA)”, is valid and reliable to measure physical activity, nutrition attitudes and food behaviors of 3rd and 4th grade elementary 

school students or children around nine and it can be used in Turkish scientific studies. 

 
Keywords: Questionnaire, children, health, school, physical activity, nutrition 
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FİZİKSEL ETKİNLİK KARNESİ UYGULAMALARININ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 
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1Oğuzhan ÇALI, 1Rahmi YILDIZ, 2Murat KANGALGİL, 2Fatih ÖZGÜL  

 
1Milli Eğitim Bakanlığı, SİVAS 
2Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, SİVAS 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Öğrencilere düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak okul çağında mümkün olacağı için özellikle beden 

eğitimi öğretmenlerine büyük görev düşmektedir. Bu amaçla, Türkiye çapında resmi ve özel olmak üzere, tüm ortaokul ve liselerde, 

sağlıkla ilgili fiziksel aktivite uygunluk karnesi uygulaması başlatılmıştır. Bu çalışmanın amacı, fiziksel aktivite uygunluk karnesi 

uygulamaları eğitimi alan ve bu uygulamaları gerçekleştiren beden eğitimi öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesidir.  

 
YÖNTEM: Çalışmamızda, (araştırmacılar tarafından hazırlanan) 38 maddeden oluşan ölçek, 116 bayan ve 264 erkek olmak üzere 

toplam 380 beden eğitimi ve spor öğretmenliği mezunları diğer bölümlerden mezun olmuş (formasyon eğitimi ile beden eğitimi 

öğretmeni olmuş) öğretmenlere uygulanmıştır. Araştırmada Fiziksel Etkinlik Karnesi Uygulamaları Değerlendirme Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,83 bulunmuştur ve ölçek 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Çalışmamızdan elde edilen 

veriler SPSS 22.0 programına yüklenerek verilerin değerlendirilmesinde parametrik test varsayımları yerine getirilmediğinden 

(kolmogorov-smirnov), Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi uygulanmış, yanılma düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. 

 
SONUÇ: Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğretmenlerin, cinsiyet değişkenine göre ölçek alt boyut ve toplam puanları 

arasında anlamlı farklıklar bulunamamıştır (p>0,05). Öğretmenlerin kıdem yılına göre karşılaştırılmasında, “Uygulanabilirlik, 

Zorlayıcılık, Yeterlilik ve Destek” alt boyutlarında, anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). Okul türü değişkenine göre 

karşılaştırıldığında, “Zorlayıcılık ve Destek” alt boyutlarında yine anlamlı farklıklar bulunmuştur (p<0,05). Yerleşim yeri türü 

değişkenine göre karşılaştırma yapıldığında; “Güçlük, Yeterlilik, Zorlayıcılık ve Destek” alt boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca mezun olunan bölüm değişkenine göre ikili karşılaştırma yapıldığında “Uygulanabilirlik” alt 

boyutunda anlamlı farklılık bulunurken (p<0.05), diğer alt boyutlarda anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05). 

 
Anahtar Kelimeler: Fiziksel etkinlik, beden eğitimi, öğretmen 

 

INVESTIGATION OF PHYSICAL ACTIVITY REPORT APPLICATIONS BY PHYSICAL EDUCATION 

TEACHERS 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: It is especially important for physical education teachers because it will be possible to provide 

regular physical activity habits to the students in school age. For this purpose, health-related physical activity fitness report 

application has been started in all junior high schools and high schools, both official and private, throughout Turkey. The purpose 

of this study is to assess the views of physical education teachers who have received and are implementing physical activity report 

applications.  

 
METHOD: In our study, a scale (developed by the researchers) with 38 items were applied to the total of 380 physical education 

and sports teacher graduates (116 female and 264 male) who were graduated from other departments (formation education and 

physical education teacher). The Physical Activity Report Applications Assessment Scale was used in the study. The Cronbach 

Alpha value of the scale found as .83 and it was divided into six sub-scales. The data obtained from our study were loaded to SPSS 

22.0 program, when evaluating the data Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test were applied because the parametric test 

assumptions were not fulfilled (kolmogorov-smirnov) and the significance level was taken as 0.05. 

 
RESULT: As a result of the research, it was found that there were no significant differences between the subscale and total scores 

of the teachers participating in the research according to gender variable (p> 0,05). Significant differences were found in the 

"Applicability, Forcing, Competence and Support" sub-dimensions of the teachers compared to their seniority years (p <0,05). 

Compared to the school type variable, significant differences were also found in the "Forcing and Support" sub-dimensions (p 

<0,05). When comparison is made according to settlement type variable; Statistically significant differences were found in the sub-

dimensions of "Difficulty, Competence, Forcing and Support" (p <0,05). In addition, when a binary comparison is made according 
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to the graduated department variable, there was a significant difference in "Applicability" sub-dimension (p <0.05), but no significant 

difference was found in other sub-dimensions (p> 0.05).  

 
Keywords: Physical fittness, physical education, teacher 
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9-11 YAŞ KIZ ÖĞRENCİLERİN OKUL TEMELLİ EGZERSİZ UYGULAMALARININ OBEZİTE VE 

SAĞLIKLA İLGİLİ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 

 
1Nevzat DEMİRCİ, 2Pervin TOPTAŞ DEMİRCİ, 3Erdal DEMİRCİ, 1Ali DEMİRCİ 

 
1Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, MERSİN  
2Mersin Üniversitesi Turizm Animasyon Bölümü, MERSİN 
3Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KARS 
 

AMAÇ: Bu çalışma, 9-11 yaşlarındaki kız öğrencilerde okul temelli egzersiz uygulamalarının (OTEU) obezite ve sağlıkla ilgili yaşam 

kalitesi (SİYK) üzerine etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır.  

 
MATERYAL METOT: Çalışma Kars ilindeki iki devlet okulunda 9-11 yaşlarındaki kız öğrenciler arasından müdahale grubu (n:85) 

oyun ve fiziki etkinlikler dersi (OFED) ve OTEU (Basketbol, Hentbol, Voleybol, Badminton, Masa Tenisi), kontrol group (n:85) sadece 

OFED olmak üzere iki grup olarak oluşturulmuştur. Egzersiz programı; müdahale grubu % 60-70 şiddetinde ve haftada 3 gün günde 

60 dakika olmak üzere tekrarlamalara tabi tutulurken, kontrol grubu spor salonunda veya oyun alanında haftada üç gün 45 dakikalık 

bir zorunlu ders oluştu. Kadın öğrencilerin OTEU öncesinde ve sonrasında yaşam kalitelerini belirlemek için sağlıkla ilişkili yaşam 

kalitesi ölçeği (Kid KİNDL) ve egzersiz düzeylerini belirlemek için ise Egzersiz Öz-yeterlik Ölçeği (EÖYÖ) uygulandı.  

 
BULGULAR: Bulgulara gore; müdahale grubu kız öğrencilerin boy, kilo ve beden kütle indeksi kontrol grubuna göre p<.001 

düzeyinde anlamlı olduğu belirlendi. Müdahaleden 4 ay sonra, müdahale grubundaki obezite oranı % 25.2 ve aşırı kilo oranı % 14.2 

iken kontrol grubunun BMİ'de istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir azalma olduğu gözlendi. Bununla birlikte, müdahale grubunun 

toplam yaşam kalitesi, fiziksel iyilik, duygusal iyilik, özsaygı ve aile alt boyut puanları ile egzersiz öz yeterlilik düzeyleri (ESL) kontrol 

grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlendi (p<0.001). Müdahale grubu EÖYD ile SİYK ölçeğinin fiziksel iyilik, duygusal 

iyilik ve öz saygı alt boyutu arasında, r=.361; r=.305; r=.219 pozitif bir ilişki olduğu (p<0.01; p<0.05) belirlenirken kontrol grubu 

EÖYD ile SİYK ölçeği arkadaşlar alt boyutu arasında r=.230 anlamlı bir ilişki olduğu (p<0.05) tespit edildi.  

 
SONUÇ: Öğrencilerin EÖYD, SİYK üzerinde pozitif bir etki göstermektedir. EÖYD arttıkça obezite oranı azalmakta, SİKY düzeyleri 

de anlamlı bir şekilde artmaktadır. Çocukların günlük yaşamlarında ve eğitim ortamlarında SİYK arttırılması noktasında OTEU 

katılımlar arttırılmalıdır. 

 
Keywords: Okul temelli egzersiz, egzersiz öz yeterlilik, yaşam kalitesi, obezite 

 

THE EFFECT OF SCHOOL-BASED EXERCISE PRACTICES OF 9-11 YEAR OLD GIRLS STUDENTS ON 

OBESITY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE 

 

OBJECTIVE: This study was planned to determine the effects of school-based exercise practices (SBEP) on obesity and health-

related quality of life (HRQL) in 9-11 year old girls.  

 
MATERIAL METHOD: Participants consist of girls students from 9-11 years old in two state schools in Kars. Intervention Group 

(n: 85) games and physical activities lesson of (GPAL) and SBEP (Basketball, Handball, Volleyball, Badminton, Table Tennis) and 

Control Group (n: 85) were formed as only GPAL. The exercise program; intervention groups was made subject to a training load 

of 60-70% and repetitions making up 3 days a week for 60 minutes a day, whereas the control group is a compulsory lesson 45 
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minutes three days a week in the gym or playground. Health-Related Quality of Life Scale (Kid-KINDL) was used in order to define 

the girl student quality of life before and after SBEP while Exercise Self-Efficacy Scale (ESS) was used for determining their exercise 

levels. 

 
RESULTS: According to the findings; Intervention group was found to be significant at p<.001 level according to the height, weight 

and body mass index control group of girl students. 4 months after intervention, the proportion of obesity in the intervention group 

was 25.2% and the rate of overweight was 14.2% while it was observed that the control group had a statistically insignificant 

decrease in BMİ. Intervention group's scores of sub-dimensions of total quality of life, physical well-being, emotional well-being, 

self-esteem, family as well as exercise self-efficacy levels (ESL) were observed significantly high (p<0.001) compared to control 

group. A positive relationship (p<0.01; p<0.05) at the level of r=.361; r=.305; r=.219 was found between ESL and the sub-

dimensions of physical well- being, emotional well-being and self-esteem of HRQL of intervention group while a significant 

relationship (p<0.05) at the level of r=.230 was determined between ESL and the sub-dimension of friends of HRQL Scale of control 

group.  
CONCLUSION: Female students have a positive effect on ESL and HRQL. Obesity rate decreases as ESL increases and HRQL 

levels also increase significantly. SBEP participation should be increased at the point of increasing HRQL in children's daily lives 

and educational settings. 

 
Keywords: School-based exercise, exercise self-efficacy, quality of life, obesity 
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11-14 YAŞ ÇOCUKLARDA SAĞLIKLA İLİŞKİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: 

NEVŞEHİR ÖRNEĞİ 

 
1İrem Kübra Demirezen, 2Fatma Saçlı Uzunöz  

 
1Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, MERSİN 
2Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, NEVŞEHİR 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Fiziksel aktivite, yaşam kalitemizi yükseltmemize, dikkat süresini artırarak akademik süreci daha etkili 

yönetebilmemize, sosyal yönden daha dengeli ve iletişim becerisi yüksek bireyler olarak kabul görmemize ve sağlık yönünden daha 

az problem ile karşılaşmamıza doğrudan katkı sağlar (MEB, 2017). Öğrencilerin sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk unsurlarını bilmek; 

fiziksel aktivite yönünden güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek, herhangi bir spor dalına olan eğilimlerinin farkına varılmasını 

sağlayacağı gibi aynı zamanda çocukların kaliteli bir yaşam sürdürmelerine de yardımcı olacaktır. Buradan hareketle, Milli Eğ itim 

Bakanlığı bu yıl itibariyle sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk unsurlarının sistematik olarak karne şeklinde kayıt altına alınmasını 

okullarda zorunlu tutmuştur (MEB, 2017). Bu araştırmanın amacı da Nevşehir ilindeki ortaokul öğrencilerinin sağlıkla ilişkili fiziksel 

uygunluk düzeylerini belirlemektir.  

 
YÖNTEM: Araştırma, Nevşehir il merkezindeki en çok nüfusa sahip olan bir ortaokulda 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 

yapılmıştır. Okul yönetiminden izin alınarak araştırmaya 5., 6., 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören 359 (%49.9) kız, 360 (%50.1) erkek 

olmak üzere toplam 719 çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Veriler okul bahçesinde toplanmıştır. Bu kapsamda, öğrencilerin boy, kilo, 

şınav ve mekik sayısı ile otur-eriş test değerleri ölçülmüştür. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde 

değerleri hesaplanmıştır.  

 
BULGULAR: Araştırma bulgularına göre kızların BKI ortalaması 21.2±4.8’dir. Bir dakikada çekilen mekik sayısı ortalaması 

21.2±8.9, şınav ortalaması 13.6±10.1’dir. Esneklik değeri ortalaması sağ taraf için 22.3±4.6, sol taraf için 21.7±4.7 olarak 

bulunmuştur. Erkek öğrencilerin BKI ortalaması 20.8±4.6’dır. Mekik sayısı ortalaması 21.9±9.1, şınav ortalaması 12.9±9.3, esneklik 

değeri ortalaması sağ taraf için 21.9±4.8, sol taraf için 21.3±4.7 olarak ölçülmüştür. 
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SONUÇ: Genel olarak değerlendirildiğinde, araştırmaya katılan 11-14 yaş kız ve erkek çocuklarda BKI değerlerinin sağlık açısından 

normal düzeyde, yine şınav ve mekik değerlerinin de sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk sınırları içerisinde olduğu söylenebilir. Ancak, 

kız çocuklarının esneklik değerlerinin geliştirilmesi, buna dönük egzersizlere dahil edilmeleri önerilebilir.  

 
KAYNAKLAR 

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2017). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri İçin Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk  
Karnesi Uygulama Rehberi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. 

 

DETERMINATION OF HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS LEVELS AT 11- 14 AGE CHILDREN:  

EXAMPLE OF NEVŞEHIR 

 

INTRODUCTION and AIM: Physical activity helps us to raise our life quality, our academic process, by raising our attention period. 

It helps us to be accepted as more balanced at social life. It helps us to have the ability in communication (MEB, 2017). Knowing 

students physical suitability, their weak and strong points and make students to realize their tendency of sports will be a reference 

for their life quality. At this point, the purpose of this study was to determine health-related physical fitness levels at 11-14 age 

children in Nevşehir.  

 
METHOD: This study was conducted in one of the largest secondary schools in Nevşehir during the 2016-2017 academic year. 

After formal permission of school management, 359 (%49.9) girls and 360 (%51.1) boys, totally 719 students, at 5th, 6th, 7th and 

8th grade, were voluntarily involved in the study. The data was gathered by these measurements as follows: The weight, height, 

the number of push up, sit up and, sit-and-reach tests. Mean, standard deviation, frequency and percentage were calculated in 

data analysis. 

 
RESULTS: According to the analysis the mean and standard deviations of girls’ BMI, the number of push up and sit up in one 

minute and, sit-and-reach tests were as follows, respectively; 21.2±4.8, 21.2±8.9, 13.6±10.1, 22.3±4.6 for right side, 21.7±4.7 for 

left side. Mean and standard deviations of boys’ BMI, the number of push up and sit up in one minute and, sit-and-reach tests were 

as follows, respectively; 20.8±4.6, 21.9±9.1,12.9±9.3, 21.9±4.8 for right side, 21.3±4.7 for left side. 
CONCLUSION: As a result, it can be said that 11-14 age students' BMI were at healthy level. Health-related physical fitness levels 

of the students were also found at healthy range except flexibility of girls. Therefore, flexibility exercises can be recommended in 

order to develop of girls’ flexibility. 

 
REFERENCES: MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2017). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri İçin Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk 

Karnesi Uygulama Rehberi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi  
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REKREATİF SPOR KAYA TIRMANIŞI ETKİNLİĞİNE KATILAN ÇOCUKLARIN EGZERSİZE KATILIM 

MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ 

 

Nevin GÜNDÜZ, Dicle ARAS  

 

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ANKARA 
 

Bu araştırmanın amacı, rekreatif spor kaya tırmanışı etkinliğine katılan çocukların egzersize katılım motivasyonlarının 

incelenmesidir. Araştırma, tırmanma etkinliği ile nicel ve nitel görüşlerin birlikte kullanıldığı karma desen bir çalışmadır. Araştırmanın 

evrenini, Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulunda okuyan tüm 6 ve 7 sınıflar oluştururken, örneklemini ise ders dışı faaliyeti çerçevesinde 

6 ve 7. sınıflardan tırmanma etkinliğine gönüllü katılan 21 öğrenciden etkinliğe düzenli katılan 14 öğrenci oluşturmaktadır. Bu 
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öğrenciler daha önce rekreatif spor kaya tırmanışı etkinliğine katılmamış öğrencilerdir. Araştırmada tırmanma etkinliği sonrası 

görüşme sorularına katılmak isteyen gönüllü 13 öğrenci de araştırmanın nitel grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada nicel veri 

toplama aracı olarak öğrencilere 8 haftanın başında ve sonunda tırmanışlardan 20 dakika öncesine kadar “Egzersize Katılım 

Motivasyon Envanteri” doldurmaları sağlanmıştır. Nitel veri toplama aracı olarak ise bu etkinliğin bitiminde araştırmacılar tarafından 

hazırlanan görüşme sorularına (3 soru) öğrencilerin cevap yazmaları istenmiştir. Öğrencilerden 7 kız ve 6 erkek olmak üzere toplam 

13 öğrenci gönüllü olarak nitel görüşmeye katılmıştır.Bu araştırmada rekreatif spor tırmanışı etkinliği haftada bir gün, 3 saat olmak 

üzere toplam 8 haftayı kapsamaktadır. Öğrenciler tırmanma etkinliğini, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi spor salonundaki 

tırmanma duvarında uygulamışlardır. Tırmanışlar 12 m yüksekliğindeki yapay tırmanış duvarında üstten emniyetli yöntem ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama için okul müdürü, veli ve fakülte dekanından gerekli izinler alınmış, tırmanma uygulamaları 2. 

kademe antrenör belgesine sahip uzman eğitmen eşliğinde yapılmıştır.  

 
Bu araştırmada istatiktiksel analiz için SPSS paket programı kullanılmıştır. Rekreatif spor kaya tırmanışı etkinliğine katılıma bağlı 

olarak alınan ön ve son test ortalama değerlerinin karşılaştırmaları t testi ile analiz edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edilmiştir (p<0,05). Araştırmanın nitel verileri için öğrencilerin görüşleri uzman kişiler tarafından incelenmiş ve betimsel analiz tekniği 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Öğrenciler tırmanma etkinliğinde önce korkup, heyecanlandıklarını daha sonra tırmanmaya 

başladıkça isteklerinin arttığı, kendilerine hedef koyduklarını, etkinliğin eğlenceli ve zorlu bir etkinlik olduğunu, kendilerini daha iyi 

hissettiklerini özgüven ve kuvvetlerini arttırdığını belirtmişlerdir. 

 
Anahtar Kelimeler: Macera eğitim modeli, tırmanma etkinliği, egzersize katılım motivasyonu 

 

STUDY ON PARTICIPATION MOTIVATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN RECREATIONAL 

CLIMBING 

 
The purpose of this study is to analyze the participation motivation of primary school students in recreational climbing activity. The 

study is a mixed-pattern study where climbing activity and quantitative and qualitative views are used together. The universe of the 

study consists of all six and seven classes in secondary school. The sample consists of 14 students participating regularly in the 

activity of 21 students participating voluntarily in climbing activity from 6th and 7th grade in the framework of extracurricular activities. 

These students have not participated in recreational climbing activities before. In this study, the recreational climbing activity covers 

a total of eight weeks and two times a week. The climbing activity of the students was carried out at the climbing wall in the sports 

hall of the Faculty of Sports Sciences in Ankara University. All climbing activities were performed on the 12 meter high artificial 

climbing wall by using top-rope-method. For this application, the necessary permissions were obtained from the head of the school, 

the parents and the faculty, and the climbing practices were carried out in the presence of a specialist instructor with a 2 nd level 

coach document. The qualitative part of the study consisted of 13 students (7 girls and 6 boys) participating voluntarily in order to 

write emotions and thoughts about the climbing activity. SPSS package program was used for statistical analysis in this study. 

Comparisons of the mean pre- and post-test values of the eight-week recreational climbing activities were analyzed by t-test and 

statistically significant difference was determined (p <0.05). In order to obtain the qualitative data of the study, the students' 

compositions were examined by experts and evaluated using content analysis method. As students become afraid before climbing 

activity, and as they begin to climb their enthusiasm later, they have stated that their desires are increased, their goals are set, their 

activities are fun and challenging, their self-confidence and their strength are improved.  

 

Keywords: Adventure training model, climbing activity, exercise participation motivation 
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KONU 4: Teknoloji Ve Materyal Kullanımı / Technology And Material Usage 
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TEKNOLOJİ DESTEKLİ AKTİF OYUNA DAYALI BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE KATILAN 5. SINIF 

ÖĞRENCİLERİNİN DENEYİMLERİ 

 

Hidayet Suha YÜKSEL, Fehmi TUNCEL  

 

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ANKARA 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Teknolojik gelişmelerle birlikte bedenin hareketi ve etkileşimi üzerine yapılandırılmış yeni tür oyunlar aktif oyunlar 

olarak adlandırılmış ve özellikle eğitim ile sağlığı içeren çeşitli alanlarda kullanılmıştır. Aktif oyunlar beden eğitiminde fiziksel etkinlik 

seçeneklerini genişletmek için öğretmenler ve öğrenciler için yeni fırsatlar oluşturur (Best, 2013). Bu yaklaşım popüler teknoloji 

odaklı oyunlar ile fiziksel etkinlik arasındaki boşluğu doldurur (Witherspoon & Manning, 2012). Bu çalışmanın amacı teknoloji 

destekli aktif oyun programı üzerine yapılandırılan beden eğitimi derslerine katılan 5. sınıf öğrencilerinin deneyimlerini keşfetmektir. 
 

YÖNTEM: Nitel durum çalışması modeli bu çalışmada kullanılmıştır. Beden eğitimi derslerine devam eden 12 kişiden oluşan 5. 

sınıf öğrencileri çalışmaya katılmıştır. Beden eğitimi dersleri 12 hafta boyunca 3 duvar üniteli “Smartwall” sistemi kullanılarak temel 

hareket becerilerini geliştirmek için hazırlanan fiziksel etkinlik programı ile işlenmiştir. Bu program hazırlanırken 5-8 beden eğitimi 

öğretim programı çerçevesinde FEK kartları ve Smartwall etkinlik havuzundan yardım alınmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış odak 

grup görüşmeleri, gözlem notları, dereceli puanlama anahtarı ve video kayıtlar yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analiz 

yöntemi kullanılmıştır.  
 

BULGULAR: Elde edilen bulgular iki kategori, iki ana tema ve dört alt tema altında yorumlanmıştır. İlk kategoriye göre öğrencilerin 

geçmiş beden eğitimi deneyimleri; sınıf içinde olduklarında, aynı oyunları oynama, film izleme ya da farklı dersler işleme, dışarı 

çıkıldığında ise geleneksel oyunlar oynama ya da serbest bırakılma şeklindedir. Teknoloji destekli aktif oyun deneyimleri kategorisi 

altında bulgular Whitehead’in (2010) fiziksel okuryazarlık döngüsünün 2 temel özelliği olan motivasyon ve fiziksel yeterlik-kendine 

güven çerçevesinde incelenmiştir. Beden eğitimi derslerine yansıyan eğlence, keyif alma, beceri-zorluk seviyesi dengesi, zaman 

farkındalığının azalması ile görsel ve işitsel uyaranlar, öğrencilerin motive olmalarında önemli görülen unsurlardan bazılarıdır. 

Fiziksel yeterlik ve kendine güven boyutunda ise uygulayıcıların yaptığı temel hareket beceri değerlendirmeleri öğrencilerin çoğunun 

becerilerinin yeterli seviyelerde olduğunu gösterirken, öğrencilerinde algıladıkları temel hareket becerilerinin gelişimine paralel 

olarak fiziksel yönden kendilerine güvenlerinin geliştiğini düşündükleri ortaya çıkmıştır. 
 

SONUÇ: Önceki beden eğitimi deneyimlerinden çıkan sonuçlar uygulama süreci başlamadan önceki beden eğitimi derslerinin 

programın amaçları doğrultusunda gerçekleşmediğini göstermektedir. Beden eğitimi derslerinde teknoloji destekli aktif oyunlar 

çocuklar için motivasyon sağlama bakımından; eğlence, keyifli zaman geçirmelerini sağlamış ve daha fazla katılım fırsatı 

sağlamıştır. Sürecin daha sağlıklı ilerlemesinde öğretmenlerin sürekli geribildirim veren, öğrenme çevresini hazırlayan ve yardımcı 

olan rolleri kolaylaştırıcı olmuştur. Bununla birlikte bir diğer önemli sonuç fiziksel yeterliğin ve buna paralel olarak kendine güvenin 

gelişmesi için elverişli bir öğrenme çevresi oluşmasında teknoloji destekli aktif oyunlar kolaylaştırıcı olmaktadır. Sonuç olarak 

teknoloji destekli aktif oyuna dayalı beden eğitimi derslerinde ortaya çıkan 5. sınıf öğrenci deneyimleri incelendiğinde bu sistemlerin 

beden eğitimi derslerinin bir parçası olarak kullanılabileceği söylenebilir. 
 

KAYNAKLAR 
1. Best, J. R. (2015). Exergaming in youth. Zeitschrift für Psychologie. 
2. Whitehead, M.E. (Ed.). 2010). Physical Literacy: Throughout the lifecourse. London: Routledge. 
3. Witherspoon, L., & Manning, J. P. (2012). Active Gaming: The Future of Play?. American Journal of Play, 4(4), 464-487. 
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EXPERIENCES OF 5TH GRADE STUDENTS PARTICIPATING IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS 

BASED ON TECHNOLOGICALLY SUPPORTED ACTIVE GAMING 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: Along with technological developments, new type games structured based on the movement 

and interaction of the body are called ‘active gaming’ and are being used in various fields that particularly include education and 

health. Active games create new opportunities for teachers and students to expand the options of physical activity in physical 

education (Best, 2013). This approach fills the gap between popular technology-oriented games and physical activity (Witherspoon 

& Manning, 2012). The purpose of this study is to explore the experiences of 5th grade students participating in physical education 

lessons that have been structured based on technologically supported active gaming. 
 

 

 

METHOD: This is a qualitative case study. A group of 12 5th grade students who actively participate in physical education lessons 

has participated in this research. Physical education lessons were conducted by using a physical activity program prepared in order 

to develop fundamental movement skills by making use of the “Smartwall” system, consisting of 3 wall units, for 12 weeks. When 

preparing this program, FEK cards and the Smartwall activity pool were used within the framework of 5-8 physical education training 

programs. All data was collected by making use of semi-structured focus group interviews, observation notes, rubric and video 

recordings. Content analysis method was used in the analysis of the data. 
 

FINDINGS: The findings of this study were interpreted under two categories, two main themes and four sub-themes. According to 

the first category, past physical education experiences of the students were based on playing the same games, watching movies 

or teaching other lessons in the classroom; and playing traditional games or free time if the lesson was held outside. The findings 

under the technologically supported active game experiences category were examined within the scope of motivation and physical 

competence-self-confidence, which are the 2 main features of Whitehead’s (2010) physical literacy cycle. As the elements of fun, 

enjoyment, skill-challenge level balance, awareness of time during a physical education lesson decrease, visual and audio 

stimulants are some of the most important elements for motivating students. In terms of physical competence and self-confidence, 

it was found that while the evaluations made by practitioners concerning fundamental movement skills demonstrate that most 

students possess sufficient levels of skills, the students’ physical self-confidence increased in parallel with the improvement of their 

fundamental movement skills.  

 

RESULT: The results found by previous experiences of physical education demonstrate that the physical education lessons were 

not conducted in accordance with the purposes of physical education. Use of technologically supported active games in physical 

education lessons has been helpful in terms of motivating the children, by allowing them to have fun and a good time which resulted 

in higher participation opportunities. Additionally, another significant finding was that technologically supported active games helped 

with creating a convenient learning environment for the improvement of physical capability and therefore of self-confidence. As a 

result, when examining the experiences of 5th grade students concerning physical education lessons based on technologically 

supported active gaming, these systems may be used as part of physical education lessons.  
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN 

BELİRLENMESİ  

 

 

Yalçın UYAR, Hakan SUNAY  

 

Ankara Üniversitesi, ANKARA 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Bilgi okur-yazarlığı kavramı ilk kez 1974’te Amerikan Bilgi Endüstrisi Derneği başkanı Paul Zurkowski tarafından 

Kütüphaneve Bilgi Bilimi Ulusal Komisyonu için hazırlamış olan bir raporda kullanılmıştır. Bilgi okuryazarlığı “karşılaşılan sorunları 

çözmede birincil kaynakların yanında çok çeşitli bilgi araçlarını kullanma tekniklerini ve becerilerini öğrenebilme olarak 

tanımlanmıştır (Polat, 2006). Günümüz bilgi çağında, bilginin çeşidi ve üretim hızı artmış, bilgiye erişim önem kazanmıştır. Bilginin 

yoğun şekilde üretilip, yayılması ve paylaşılması,günümüz bireylerinin çok bilen bireyden, bilgiye nasıl ulaşılacağını bilen bireye 

dönüşmesine yol açmıştır. (Adıgüzel, 2011). Bu çalışma Ankara ‘daki spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bilgi okur yazarlığı 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

 

YÖNTEM: Araştırma, betimsel ilişkisel tarama modeline uygun olarak hazırlanmıştır.Araştırmanın evrenini, Ankara’daki spor 

bilimleri fakültelerinde öğrenim gören yaklaşık 1300 öğrenci oluşturmaktadır.Araştırmanın örneklemini ise, ilgili evren içerisinde 

tesadüfi yöntem ile seçilmiş 395 öğrenci oluşturmuştur.Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan 

kişisel bilgi formu ile, Adıgüzel (2011) tarafından geliştirilen 29 madde ve 4 alt boyuttan oluşan “Bilgi Okuryazarlığı Ölçeği” 

kullanılmıştır.Verilerin istatistiksel analizinde, aritmetik ortalamalar,farklılıkların tespitinde varyans analizi, veri toplama aracının 

güvenilirliği için ise cronbach alpha katsayılarına bakılmıştır. Ölçeğin geneli için yapılan güvenilirlik çalışmasında Cronbach Alpha 

katsayısı.934 olarak hesaplanmıştır. 
 

BULGULAR: Araştırmada, Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin cinsiyet, evde kendi odasının olma durumu, evde araştırma 

yapma olanakları, okulda araştırma yapma olanakları, anne ve babanın eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı farka 

rastlanmazken, öğrenim gördükleri sınıf ve okuma sıklığı değişkenlerine göre anlamlı farklar olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
 

SONUÇ: Sonuç olarak Ankara'daki spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı düzeylerinin hem ölçeğin geneli (x=3.71), 

hem de ölçeğin alt boyutları düzeyinde genel olarak yüksek düzeyde olduğu sonucunda ulaşılmıştır. 

 
KAYNAKLAR 
Polat, C. (2006). Bilgi Çağında Üniversite Eğitimi İçin Bir Açılım: Bilgi Okuryazarlığı Öğretimi. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 

Dergisi. Sayı 30, s. 249-266. Adıgüzel, A. (2011). Bilgi Okuryazarlığı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 17, 15-28  

 

DETERMINATION OF THE LEVEL OF INFORMATION LITERACY OF SPORT SCIENCE FACULTY 

STUDENTS 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: The concept of information literacy was first used in 1974 by a paper by Paul Zurkowski, 

president of the American Information Industry Association, for the National Commission for Library and Information Science. 

Information literacy "is defined as the ability to learn techniques and skills to use a variety of information tools besides primary 

resources in solving problems (Polat, 2006). In today's information age, the type of knowledge and production speed have increased 

and access to knowledge has gained importance. The intensive production, dissemination and sharing of information has led to 

today's individuals becoming individuals who know very well how to access information. (Adıgüzel, 2011). This study was conducted 

in order to determine the literacy levels of sports science faculty students in Ankara. 
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METHOD: The study was prepared in accordance with the descriptive relational survey model. The study's universe is composed 

of approximately 1300 students who are studying at sports faculties in Ankara. The sample of the study is composed of 395 students 

randomly selected in the related universe. "Information Literacy Scale" consisting of 29 items and 4 sub-dimensions developed by 

Adıgüzel (2011) was used with personal information form. Arithmetic mean, variance analysis in determining the differences and 

cronbach alpha coefficients in reliability of the data collection tool were examined in the statistical analysis of the data. The Cronbach 

Alpha coefficient in the reliability study for the scale was calculated as .93. 
 

 

 

 

RESULTS: In the study, it was found that there was a meaningful difference between the students of the School of Sports Sciences 

and the variables of education class and reading frequency, while there was no significant difference according to the variables 

such as gender, home room availability, home research facilities, research facilities in the school and educational status of the 

parents. 
 

CONCLUSION: As a result, the information literacy levels of sport science faculty students in Ankara were reached as a result of 

both general (x = 3.71) and generally high level of scale subscales. 
 

RESOURCES 
Polat, C. (2006). Bilgi Çağında Üniversite Eğitimi İçin Bir Açılım: Bilgi Okuryazarlığı Öğretimi. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 

Dergisi. Sayı 30, s. 249-266. Adıgüzel, A. (2011). Bilgi Okuryazarlığı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 17, 15-28  

 
SB66 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SİBER AYLAKLIK 

DAVRANIŞLARI 

 
2Orhan ÇINAR, 1Zübeyr CİNİSLİ  

 
1Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ERZURUM 
2Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, ERZURUM 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde öğrencileri ders esnasında dersten uzaklaştıran olumsuz davranışlardan biri siber aylaklıktır. Bazı 

kaynaklarda sanal kaytarma olarak da isimlendirilen bu davranış öğrenci akademik başarısını düşürdüğü gibi sınıf yönetimini de 

zorlaştırabilmektedir.Siber aylaklık, ders esnasında akademik amaçlar dışında mobil telefon ya da dizüstü bilgisayar kullanımını 

içeren davranışlardır (Knight, 2017).Siber aylaklık davranışının nedenleri 5 tema altında açıklanmıştır: Motivasyon, ortam, 

öğretmen, derse hedeflenme ve zaman (Ergün ve Altun, 2012). Siber aylaklığın nedenlerinden birinin bilişsel kapılma olduğu da 

söylenmektedir. Bilişsel kapılma, teknoloji ile ilgili deneyimlerde yaşanan derin bağlılık durumu olarak tanımlanmaktadır (Agarwal 

& Karahanna 2000)Bu çalışmada Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin siber aylaklık düzeyleri 

araştırılmaktadır. Öğrencilerin ders esnasında daha çok hangi siber aylaklık davranışlarını gösterdiklerinin belirlenmesi, bu 

davranışların öğrencilerin demografik özelliklerine göre farklılaşma durumunun tespit edilmesi ve buna karşı nasıl tedbirler alınacağı 

hususunda önerilerde bulunulması bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

 

YÖNTEM: Veri toplama aracı olarak Kalaycı (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Siber aylaklık” ölçeği kullanılmıştır. Bugünün 

şartları dikkate alınarak tarafımızdan 4 madde ölçeğe eklenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha Katsayısı 0,87 olarak elde edilmiştir. 

Araştırmanın çalışma evreni Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileridir. 
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Araştırmanın örneklemi ise anketleri eksiksiz dolduran 112 öğrencidir.Veriler SPSS paket programı ile istatistiksel analize tabi 

tutulmuştur. 

 

BULGULAR: Öğrenciler mobil hatlarıyla ayda ortalama 8,8 Gb internet kullanmaktadırlar. Öğrencilerin yarısı kullandıkları internet 

paketinin kendilerine yetmediğini belirtmektedirler. Öğrencilerin %16’sı günde yaklaşık 1 saat, %38’i günde 1-3 saat ve %46’sı 

günde 3 saatten fazla internet kullanmaktadırlar. Öğrencilerin %75’i derste akıllı telefon ve internetin ders dışı amaçla kullanılmasını 

doğru bulmamaktadırlar. Öğrencilerin siber aylaklık davranışları sıralamasının başında anlık mesajlaşma gelmektedir. İkinci sırada 

spor içerikli sitelerin ziyareti ve üçüncü sırada telefonla konuşma gelmektedir. En son sırada ise açık artırma sitelerine giriş yer 

almaktadır.Öğrencilerin siber aylaklık düzeyi ortalaması 3 olarak bulunmuştur bu da orta düzeye denk gelmektedir.Demografik 

özelliklere göre yapılan karşılaştırmalara göre kız öğrenciler internet üzerinden daha fazla dosya (müzik, yazılım, video gibi) 

indirmekte ve daha fazla alışveriş yapmaktadırlar. 

 

SONUÇ: Günümüz teknolojisinin sunduğu imkânlar siber aylaklık davranışlarının gösterilmesini kaçınılmaz hale getirmektedir. 

Araştırma verilerinin elde edildiği öğrencilerin siber aylaklık seviyeleri orta olup öğrenciler, esasında bu davranışları tasvip 

etmemektedir. Siber aylaklığı ortadan kaldırmak mümkün olmadığından en azından bunun kontrol altına alınması gerekmektedir. 

Bu bağlamda sınıf kurallarının açıkça ortaya konulması, dersin daha çekici hale getirilmesi, öğrencilere sorumluluk verilmesi, dersin 

öneminin öğrencilerce anlaşılmasının sağlanması, öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesi ve bireysel etkinliklerle 

yer vererek derse zaman zaman ara verilmesi gibi tedbirler siber aylaklık davranışlarını azaltabilir. 
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IN-CLASS CYBERLOAFING AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION 

AND SPORTS TEACHING DEPARTMENT 
 

INTRODUCTION and PURPOSE: Nowadays, one of the negative behaviors that disturb students’ attention in class is cyberloafing. 

This behavior may also impair classroom management as well as reduce student academic success. Student cyberloafing was 

operationalized as behaviors involving the use of mobile phones or laptops during class for non- academic purposes (Knight, 2017). 

The reasons of this behavior are explained under 5 themes: Motivation, environment, teacher, lesson targeting and time (Ergün 

and Altun, 2012).  

It is also said that one of the causes of cyberloafing is cognitive absorption defined as a deep commitment to experience in 

technology (Agarwal & Karahanna 2000) In this study, the level of cyberloafing of the students attending to Physical Education and 

Sports Teaching Department is investigated. The main purpose of this research is to determine the students' cyberloafing behaviors 

during the lesson, to compare these behaviors according to the demographic characteristics of the students and to make 

suggestions about how to take measures against them.  

 

METHOD: “Cyberloafing Scale” adapted to Turkish by Kalaycı (2010) is used to gather data. We add 4 items considering today’s 

conditions. The Cronbach Alpha Coefficient of the scale is obtained as 0,87. The population of the study is the students attending 

to Physical Education and Sports Teaching Department of Atatürk University. The sample consists of 112 students who responded 

the questionnaires thoroughly. The data is analyzed by means of SPPS package program.  

 

FINDINGS: The average internet usage of the students through their mobile service is 8,8 Gb per month. Half of them think that 

amount is not adequate for their need. Students’ daily internet usage rates are as follows: 16 % approximately 1 hour, 38% 1-3 

hours, and 46% more than 3 hours. 75% of the students think that it is a wrong behavior to use smart phones and internet for the 

things irrelevant to the course during the course. When we rank students’ cyberloafing behaviors, instant messaging is at the top, 
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visiting web sites with sports context is in second place and talking by phone is in third place. The last place is the entrance to the 

auction sites. The level of cyberloafing of the students is computed as 3 which can be evaluated as moderate. Female students 

download more files (music, software, video etc.) and shop online more than male students.  

 

CONCLUSION: Cyberloafig behavior is unavoidable because of the possibilities offered by today's technology. The level of 

cyberloafing behavior of the students is moderate and they basically rejected such behaviors. As it is impossible to eliminate 

cyberloafing completely, at least it should be kept under control. In this point of view, clear classroom rules, making the courses 

more attractive, giving responsibility to the students for their studies, ensuring that the students realize the importance of the course, 

improving the time management skills of the students, and interrupting the courses with individual activities can reduce cyberloafing 

behavior.  
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DİSK ATMA ÖĞRETİMİNDE ATIŞ KOLU VE SERBEST KOLUN UYGUN KONUMLANMASINA YÖNELİK 

FARKLI BİR YAKLAŞIM 

 

 
1Ali DEMİRCİ, 1Nevzat DEMİRCİ, 2Pervin TOPTAŞ DEMİRCİ, 1Erkan GÜLGÖSTEREN  

 
1Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, MERSİN  
2Mersin University Department Of Tourism Animation, MERSİN  
 

GİRİŞ: Disk atmayı yeni öğrenenlerde görülen en sık hatalardan biri dönüş sırasında atış kolu ya çok aşağıya düşürülerek bükülür 

ve gövdeye yaklaştırılır, ya çok yukarıya kaldırılır veya en çokta gövdeden önce hareket ettirilerek gövdenin önüne geçer. Böylece 

diskin atış için çizdiği yol kısalır. Serbest kol atış koluna eşlik eder. Bu durum dönüş sırasında genel teknik akıcılığı bozduğu için 

istenilen atış gerçekleştirilemez.  

 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; yeni öğrenenlerde disk atma öğretiminde atış kolu ve serbest kolun uygun konumlanmasına yönelik 

farklı bir yaklaşım sunmaktır. 

 
YÖNTEM: Disk atmayı yeni öğrenenlerde atış kolu ve serbest kolun uygun konumlanmasını sağlamak için farklı bir yaklaşım olarak 

2.50cm uzunluğunda 5-7 cm kalınlığında silindir ağaç bir materyal kullanılmaktadır. Materyal atıcı tarafından omza alınarak her iki 

yana uzatılır. Atış kolu materyal üzerine gergin bir şekilde konumlandırılır. Serbest kol ise bükülü yada gergin bir şekilde diğer yanda 

materyal üzerine yerleştirilir. Atış kolu ve serbest kolun materyal üzerindeki konumlanması disk atma öğretiminin bütün 

aşamalarında kullanılır.  

 

BULGULAR ve SONUÇ: Çalışmanın bulgularına göre;  
1. Kurulma Aşaması: Atıcı, uygulama için seçilen materyali omzuna alır, atış kolu materyal boyunca gergin uzatılırken; serbest kol 

dirsekten bükülü konumda ya da gergin konumda bulundurulur. Aşağıdaki uygulamalar yapılır. Sağa, sola esnetme yapılır, 

materyalin ucu her iki tarafta yere değecek kadar esnetilir. Gövdenin üst tarafı sağa sola döndürülür. Her iki omuz yere paralel 

konumda kendi etrafında 360° dönülür. Serbest kol omuz hizasında, atış kolu kalça hizasında bir eğim oluşturacak şekilde kendi 

etrafında 360° döner. 

 
2. Dönme Aşaması: Materyal kurulma aşaması konumunda tutularak aşağıdaki uygulamalar yapılır. Yüz atış yönüne dönük 

konumda komutla dönme uygulaması, gövdenin sol tarafı atış yönüne dönük konumdan dönme uygulaması yapılır. Sırt atış yönüne 

dönük konumdan teknik bütünsel olarak uygulanır. Bu uygulamalar sonucunda; merkezkaç kuvvet büyütülerek diskin atış yolu 

uzatılmakta, atış kolu gergin konumunu korumakta, serbest kol dengeleyici görevini sürdürmekte ve iyi bir atış verimi ortaya 

çıkmaktadır. 
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Anahtar Kelimeler: Disk atma öğretimi, atış kolu, serbest kol, konumlama  

 

A DIFFERENT APPROACH TOWARDS PROPER POSITIONING OF SHOT AND FREE ARM IN DISC 

TEACHING  

 

INTRODUCTION: One of the most common mistakes detected in the beginning of of teaching a disc is to bend or approach the 

body by lowering the fuselage too low during the turn. to move to the front of the body by moving it up before it is raised. So the 

way you draw for a diskin shot is shortened. The free arm is accompanied by the shot arm. This situation can not be achieved 

because the general technical flow is broken during the turn. 

 
AIM: The aim of this study is to present A Different Approach Towards Proper Positioning of shot and Free Arm in Disc Teaching 

 
METHOD: As a different approach, a cylinder wood material with a length of 2.50 cm and a thickness of 5-7 cm is used as in order 

to ensure proper positioning of the shot arm and free arm in the new teaching. The material is taken by shoter and extended on 

both sides. The shot arm is positioned in tension on the material. On the other hand, the free arm is placed on the material in a taut 

manner on the twisted side. The positioning of the disc shot arm and the free arm on the material to ensure is used at all stages of 

the disc shot learned. 

 
RESULTS and CONCLUSION: According to the findings of the study;  

1. Stage of Establishment: The shooter takes the material selected for the application to the shoulder. when the shot arm is extended 

stretched along the material ; the free arm is held in a twisted or tensioned position from the elbow. The following applications are 

made. To the right, to the left and to the left of the material both sides are stretched to the touch. The upper side of the body is 

turned to the left and right.  

Both shoulders are rotated 360 ° around themselves parallel to each other. The free arm rotates 360 ° around the shoulder, so that 

the shot will form a slope about the hip.  

 

2. Rotation Phase: The following applications are performed by keeping the material in the stage of establishment. The application 

of rotation with the command in the face-to-face direction, and the application of rotation from the position to the left of the body in 

the direction of the shooting. The technique is applied in a totally technical way from the direction of the back shot. As a result of 

these applications; the centrifugal force is amplified to extend the diskin shot, the shot keeps its stretched position, maintains its 

free arm stabilizer role, and produces a good shot. 

 
Keywords: Disc shot teaching, shotgun, free arm, positioning 
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GİRİŞ ve AMAÇ:  Kaynaştırma sınıflarında eğitim almakta olan engelli çocukların beden eğitimi dersi sonrasında sağlıklı çocuklara 

göre daha fazla ağrıdan şikâyet ettikleri görülmüştür. Çalışmanın amacı; sağlıklı çocuklarla, engelli çocukların ağrı ve ağrı eşiği ile 

esneklik değerlerinin karşılaştırarak engelli çocukların daha fazla ağrı hissetmelerinin altında yatan nedenleri araştırmaktır.  

 
YÖNTEM: Çalışmaya Malatya ilindeki işitme engelli okuluna devam eden, 27 işitme engelli çocuk, zihinsel engelli okuluna devam 

eden 27 eğitilebilir seviyedeki zihinsel engelli çocuk ve 23 sağlıklı çocuk olmak üzere yaşları 10 ile 17 arasında değişen ve herhangi 

bir fiziksel engeli bulunmayan toplam 77 çocuk katılmıştır. Çalışma kapsamında çocuklara; eller göğüste 5 defa oturup kalkma, 5 

metre mesafede hafif tempoda koşma, slalom, basketbol topuyla duvara 3 defa vurma, 30 cm yükseklikteki engelin üzerinden 5 

defa çift ayakla sıçrama, futbol topuyla duvara 3 defa vurma hareketleri yaptırıldı. Hareketlerden sonunda çocukların, J-Tech dijital 

algometre 8 noktadan (triceps, biceps, hamstring, gastrocnemius, tibialis anterior, deltoid, quadriceps ve hamstring kasları 

üzerinden) ağrı eşikleri, görsel analog skalası (GAS) ile ağrıları, otur uzan testi ile esneklikleri değerlendirildi. Veriler IBM SPSS 

Statistics 22.0 paket programı ile değerlendirildi ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alındı. 

 
BULGULAR: Çalışma sonucunda tüm grupların yaş ve cinsiyet bakımından homojen oldukları görülmüştür (Kruskal Wallis X2: 

3,013 p=0,222). İşitme engelli çocukların tüm kaslarından alınan ağrı eşiği değerleri sağlıklı çocuklara göre daha düşük ve GAS 

puanları daha yüksek bulunmuştur (p<0.001). Zihinsel engelli çocukların sağ-sol gastrocnemius ve sol quadriceps kasları üzerinden 

alınan ağrı eşiği değerleri sağlıklı çocukların değerleriyle benzerlik göstermiştir (p>0.05). GAS puanları dışında diğer veriler 

bakımından ise zihinsel engelli çocukların sağlıklı çocuklardan daha düşük değerlere sahip oldukları bulunmuştur (p<0.05). GAS 

puanları zihinsel engelli çocuklarda sağlıklı çocuklara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir (p<0.05). Esneklik bakımından 

grupların homojen olduğu gözlemlenmiştir (ANOVA F:2,263 p=0.111). 

 
SONUÇ: Ağrı eşik değerlerinin işitme engelli ve zihinsel engelli çocuklarda sağlıklı çocuklara göre daha düşük olması ve egzersiz 

sonrasında hissedilen ağrının daha yüksek olması engelli gruplarda ağrının üst merkezlerdeki algısal süreçleriyle ile ilgili 

problemlerin olabileceğini akla getirmiştir. Bu nedenle engelli çocuklarda vücut farkındalığının artırılmasına yönelik egzersizlerin 

ağrının azaltılmasında etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu konuyla ilgili daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
KAYNAKLAR  
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males. Am. Correct. Therapy J. 31(2):44-48, 1997. 
3. Gail M. Dummer , John L. Haubenstricker , David A. Stewart. Motor skill performances of children who are deaf. Human  
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EVALUATION OF PAIN AND PAIN THERSHOLD IN HEARING AND MENTAL DISABLED CHILDREN 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: We observed that children with disabilities educated in mainstreaming classes complain about 

pain more than healthy children after physical education. Purpose of the study; to investigate the underlying causes of feeling more 

pain in children with disabilities by comparing pain, pain thresholds and flexibility with healthy children and children with disabilities. 

 
METHOD: The study was carried out in Malatya and 77 children who was aged between 10 and 17 years and did not have any 

physical disability participated to the study, including 27 hearing-impaired children, 27 educable children with mentally retarded and 

23 healthy children. In the context of study; all children performed 5 times sit down-stand up exercise when hands on the chest, 5 

meters run in mild tempo, slalom, 3 times to hit the wall with basketball, 5 times to jump over the obstacle at 30 cm height, and 3 

times to hit the wall with football ball. At the end of the performance, the pain threshold of the eight trigger point areas (triceps, 

biceps, hamstring, tibialis anterior, deltoid, quadriceps and hamstring muscles) was assessed with J-Tech digital algometer, pain 

with visual analogue scale (VAS) and flexibility with sit and reach test. The data were evaluated using IBM SPSS Statistics 22.0 

package software, and the level of significance was taken as p< 0.05. 
RESULT: All groups were homogeneous according to age and gender (Kruskal Wallis X2: 3,013 p = 0,222). In hearing impaired 

children group, pain thresholds were lower and GAS scores were higher than healthy children group (p <0.001). In children with 

mentally retarded, pain threshold values of right and left gastrocnemius and left quadriceps muscles were similar to healthy children 
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(p> 0.05). Apart from the GAS scores, mentally retarded children had lower values than healthy children in terms of other data (p 

<0.05). GAS scores were higher in children with mentally retarded than healthy children (p <0.05). According to flexibility, all groups 

were homogeneous (ANOVA F: 2,263 p = 0.111). 

 
CONCLUSION: It suggests that lower pain thresholds in children with disabilities (hearing impaired and mentally retarded) and 

more pain felt after exercise than healthy children may be related to perceptual processes of the pain in the upper centers. For this 

reason, it is thought that the exercises to increase body awareness may be effective in decreasing the pain in children with 

disabilities. Further work is needed on this issue. 
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GİRİŞ: İnsanın yaşam süreci, doğumdan ölüme kadar bebeklik, okul öncesi ve okul dönemi, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık 

dönemlerini kapsar. Bu dönemde bireyin büyümesini gösteren fiziki gelişimi, gelişimin göstergesi olan hareket gelişimi, dil gelişimi, 

sosyal gelişim, duygusal gelişim, bilişsel gelişim ile ilgili belirli özellikler görülmektedir (Baykoç, 2010).Yaşam dönemlerinin gelişim 

alanlarında görüldüğü ortak özellikler, normal gelişim olarak adlandırılır. Yaşıtlarına göre farklı özellikler gösteren ve normal eğitim 

programlarından yararlanamayan, kısmen yararlanan veya yararlandığı halde destek programlarıyla eğitimini devam ettirebilen 

bireylere “özel eğitim gerektiren bireyler” denir (Baykoç,2010). Özel eğitime ihtiyacı olan farklı gelişim gösteren gruplardan biri de 

yaygın gelişimsel bozukluk diye adlandırılan otizm spektrum bozukluğudur. Otistik sendrom, değişik edinsel ve gelişimsel nedenlere 

bağlı olarak, 3 yaş öncesinde çocuklarda ortaya çıkan, sözel ve sözel olmayan iletişim, sembolik etkinlik, oyun ve sosyal ilişki 

alanlarında bozukluk ve stereotipiler ile karakter olan bir bozukluktur (Korkmaz,1996).Sosyal gelişim, kişinin doğumundan yetişkin 

oluncaya kadar, başka insanlarla olan ilişkilerinin ve onlara karşı geliştirdiği ilgi, duygu, tutum ve davranışlar gibi toplumsal 

özelliklerin tümüdür(Binbaşıoğlu,1995). Beden eğitimi ve spor etkinlikleri insanın bütünselliğini geliştirme ve koruması açısından 

çok değerli bir eğitim aracıdır (Hergüner ve ark., 2004). Yetim(2000), “Beden eğitimi ve sporu, çocuğun fiziksel gelişiminin yanında, 

sosyal açıdan da önemli olduğunu, sportif aktivitelerin yardımıyla çocuğun çevresini tanıması ve iletişim kurması daha kolay 

gerçekleşeceğini” ifade eder. Bireyin sosyalleşmesinin erken yaşlarda söz konusu olması, beden eğitimi ve spor aktivitelerinin de 

çocukluk ve gençlik çağında alışkanlık haline getirilmesi ihtiyacı spor ile sosyalleşmeyi aynı dönemlerde birlikte ele almayı gerekli 

kılmaktadır (Yetim,2005).Tüm bu gerekçeler göz önüne alındığında otizmli çocuklara verilecek olan temel hareket becerileri son 

derece önemlidir. Beden eğitimi ve spor, otizmli çocuklarda sadece tek bir alanda değil sosyal etkileşim, dil ve iletişim, davranış, 

zihin gelişimi, duyusal özellikler gibi birçok alanda etkili olacaktır. 
 

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, düzenli olarak yapılan hareket eğitimi etkinliklerinin otizmli çocukların sosyalleşme düzeylerinde 

etkili olup  

olmadığını belirlemektir. 
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YÖNTEM: Araştırmaya otizm teşhisi konmuş 5 oğlan 1 kız çocuğunun ailesi katılmıştır. Uygulama haftada bir gün bir saat, içerik 

olarak ısınma hareketleri, temel hareket becerilerinden oluşan özel hareket eğitimi programı 6 hafta boyunca uygulanmıştır. 

Araştırma “ön test – son test tek gruplu deneme modelinde” desenlenmiştir. Çalışma grubunun sosyalleşme düzeylerini belirlemek 

amacıyla veri toplama aracı olarak Avcıoğlu’nun (2007) "Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, temel sosyal 

beceriler, kendini kontrol etme, saldırgan davranışlarla başa çıkma, sonuçları kabul etme, ilişkiyi başlatabilme, duygusal ve temel 

sosyal becerileri belirlemeye yöneliktir. Veri toplama aracı; 6 haftalık program öncesinde ve sonrasında çocukların ailelerine 

uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirmesinde Wilcoxon İşaretli Sıralar testi uygulanmıştır.  

 

BULGULAR ve SONUÇ: Verilerin analizi sonucunda temel sosyal beceriler (31,83±6,27;40,83±4,26), kendini kontrol etme 

becerileri (14,17 ±3,43;18,2±2,75) ve ilişkiyi başlatabilme becerileri (9,33 ±2,13;11,83±2,13) alt boyutlarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur ( p<0,05). Bu sonuçlara bakarak, otistik bireylerde uygulanan programın olumlu etkisini gösterdiğini 

söyleyebiliriz. 
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THE EFFECT OF MOVEMENT EDUCATION UPON THE SOCIALIZATION LEVELS OF AUTISTIC 

CHILDREN  

 

INTRODUCTION: The life process of the person overflows from birth to death, infancy, pre-school and school, adolescence, 

adulthood and old age. In this period, physical development, movement development, social development, emotional development 

and cognitive development are shown to be related to growth (Baykoç, 2010). The common features seen in the developmental 

areas of life periods are called normal development. Individuals who have different characteristics according to their peers and who 

cannot benefit from regular education programs, who can partially benefit or continue education with support programs are called 

"individuals requiring special education" (Baykoç, 2010). One of the different developmental groups that need special education is 

the autism spectrum disorder called pervasive developmental disorder. Autistic syndrome is a disorder characterized by stereotypes 

and disorder in verbal and nonverbal communication, symbolic activity, play and social relations in children 3 years old due to 

different acquired and developmental reasons (Korkmaz, 1996). Social development is all social characteristics such as interest, 

emotion, attitudes and behaviors that are related to and from other people, from childbirth to adulthood (Binbaşıoğlu, 1995). Physical 

education and sports activities are a valuable educational tool in terms of improving and protecting human integrity (Hergüner,2004). 
Considering all these reasons, the basic mobility skills to be given to autistic children are extremely important. Physical education 

and sport not just a single field in autistic children. It will be effective in many areas such as social interaction, language and 

communication, behavior, mental development, sensory attributes. 
 

PURPOSE: The purpose of this study was to investigation of the effect of the movement education upon the socialization levels of 

autistic children.  
 

METHOD: The study was participated by five boys one girl children. The study group was subjected to a fundamental movement 

skill program. The research was designed a single group pre-posttest model. The data collection tool used for the determination of 

the level of socialization of the study group, "Social Skills Assessment Scale" was used by Avcıoğlu (2007). The data collection tool 

was applied to the parents prior to the 6- week movement education program. The Wilcoxon Signed Rank test was used to 

statistically evaluate the data obtained. 
 

RESULT: The results showed that the fundamental social skills (31,83 ± 6,27, 40,83 ± 4), self-control skills (14,17 ± 3,43, 18,2 ± 

2,75), and communication skills (9,33 ± 2,13; 11,83 ± 2,13) were statistically difference was found (p <0.05).As a result, it can be 
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said that the program in which the autistic individuals participated in the movement education program in order to contribute to their 

social development, increased social progress positively. 

 
Keywords: Autistic, movement education, socialization 
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KONU 6: Diğer Konular / Other Topics 

SB1 

 

UZMANLIĞI HALK OYUNLARI VE DANS EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİLİĞİ OLAN BEDEN EĞİTİMİ 

ÖĞRETMENLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARIN İNCELENMESİ 

 
1Gülen VURAL, 2Osman GÖDE  

 
1Adnan Menderes Üniversitesi BESYO, AYDIN 
2Pamukkale Üniversitesi, DENİZLİ 

 
Bu çalışmada Denizli İli merkez ilçede ki ortaokul ve liselerde uzmanlığı halk oyunları ve dans eğitici ve öğreticiliği olan 20 kadın 

ve 15 erkek toplam 35 tane beden eğitimi öğretmeninin epistemolojik inançları bazı değişkenler (faktör, cinsiyet ve mesleki kıdemi) 

açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya katılan gönüllü öğretmenlere epistemolojik inançlarını ölçek amacı ile 

Epistemolojik İnanç Ölçeği (EİÖ) (Deryakulu ve Büyüköztürk,2002) kullanılmıştır. Uzmanlığı halk oyunları ve dans eğitici ve 

öğreticiliği olan beden eğitimi öğretmenlerin epistemolojik inanç düzeyinin faktör boyutlara göre bakıldığında ÖÇBOİ (3,78) 

,ÖYBOİ (2,29) TBDVOİ (3,04) olarak saptanmıştır. Cinsiyet açısından epistemolojik inanç düzeyleri; ÖÇBOİ (p=0.60) ,ÖYBOİ 

(p=0.71) ,TBDVOİ (p=0.81) olarak belirlenmiştir. Mesleki kıdem değişkenine göre ÖÇBOİ (p=0,97), ÖYBOİ (p=0,57) ve TBDVOİ 

(p=0,73) olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara bakıldığında uzmanlığı halk oyunları ve dans eğitici ve öğreticiliği olan beden eğitimi 

öğretmenlerin Epistemolojik inanç düzeyi her değişken açısından bakıldığında (p˃0,05) seviyesinde istatistiksel anlamlı bir fark 

belirtilmemiştir. Buna göre Uzmanlığı halk oyunları ve dans eğitici ve öğreticiliği olan beden eğitimi öğretmenlerin epistemolojik 

inançları gelişmiş ve olgunlaşmış düzey olduğu söylenebilir. 

 
AMAÇ: Bu çalışmada Denizli İlinde Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda çalışan, uzmanlığı halk oyunları ve dans 

eğiticiliği ve öğreticiliği olan beden eğitimi öğretmenlerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler (faktör, cinsiyet ve mesleki 

kıdem) açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. 

 
YÖNTEM: 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Denizli İli merkez ilçedeki MEB bağlı ortaokul ve liselerde çalışan 20 kadın ve 15 

erkek olmak üzere toplam 35 tane uzmanlığı halk oyunları ve dans eğitici ve öğreticiliği olan Beden Eğitimi öğretmeni çalışmaya 

dâhil edilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenlere epistemolojik inançlarını ölçek amacı ile Epistemolojik İnanç Ölçeği (EİÖ) 

(Deryakulu ve Büyüköztürk,2002) kullanılmıştır. Ölçek üç faktörlü bir yapı göstermekte ve 34 maddeden oluşmaktadır. 

“Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna İnanç (ÖÇBOİ) 17’si ters (-),1’i düz (+)yönde puanlanan toplam 18 madde ” “Öğrenmenin 

Yeteneğe Bağlı Olduğuna İnanç (ÖYBOİ) tümü düz toplam 9 madde ” “Tek Bir Doğrunun Var Olduğuna İnanç (TBDVOİ) tümü 

düz 8 madde” yer almaktadır. Çalışma ölçek kapsamındaki değişkenler ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada verilerin analizlerini 

tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra gurupların dağılımları dikkate alınarak değişkenler bakımından anlamlı farklılıklar gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla “Kruskal-Wallis” ile “Mann-Whitney U” testleri kullanılmıştır. Çalışmaya katılan gönüllülerin 

araştırmaya ilgi düzeyi, açlığı ve samimiyeti ile soruları cevapladıkları kabul edilmiştir. 

 
BULGULAR: Uzmanlığı halk oyunları ve dans eğitici ve öğreticiliği olan beden eğitimi öğretmenlerin epistemolojik inanç düzeyi 

faktör boyutlara göre bakıldığında ortalamaları ÖÇBOİ (3,78) ,ÖYBOİ (2,29) ve TBDVOİ (3,04) standart sapmaları ÖÇBOİ (0,46) 

,ÖYBOİ (0,74) ve TBDVOİ (0,58) olarak saptanmıştır. Bu bulgulara göre her bir faktör açısından (p˃0,05) düzeyinde istatistiksel 

anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine göre ÖÇBOİ (p=0,60) ÖYBOİ (p=0,71) ve TBDVOİ (p=0,81) olarak 

belirlenmiştir. Bu sonuç her iki gurup (kadın-erkek) açısından (p˃0,05) düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını 

göstermektedir. Mesleki kıdem değişkenine göre bakıldığında ÖÇBOİ (p=0,97), ÖYBOİ (p=0,57) ve TBDVOİ (p=0,73) olarak 

belirlenmiştir. Mesleki kıdem değişkeni sonuçlarına göre (p˃0,05) düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır.  
. 

FOLK DANCES AND DANCE EDUCATION AND EXPERTISE WITH THE PHYSICAL EDUCATION 

TEACHERS EXAMINATION RESULTS OF INVENTİGATİON OF EPITEMOLOGICAL BELIFS 
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In this study, specialized of folk dances and dance educator and instructor with 20 women and 15 men epistemological beliefs of 

total 35 units of physical education teachers were examined according to some variables (factor, gender and professional) is 

aimed to investigate the cases.Firstly the variables were described and then the relationships between these variables were 

investigated. Epistemological Beliefs Scale (ECO) developed by Deryakulu and Büyüköztürk (2002) was used to measure 

epistemological beliefs of volunteer teachers in each group. Epistemological beliefs of teachers in terms of belief factor were 

bakıldığında ÖÇBOİ (3,78) ,ÖYBOİ (2,29) TBDVOİ (3,04) factors were not significant for each factor group. According to gender, 

there was no significant relation was found among epistemological beliefs of teachers, in ÖÇBOİ (p=0.60) ,ÖYBOİ (p=0.71) 

,TBDVOİ (p=0.81) there was no significant relation between two occupational groups. According to professional variable ÖÇBOİ 

(p=0,97), ÖYBOİ (p=0,57) ve TBDVOİ (p=0,73) there was no statistically significance for each group  

SB2 

 

52. AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI KATILIMCILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Simge KAYIKÇI, H. Şeyda ONAR, Rıza ERDAL, Zekiye BAŞARAN, Serap ÇOLAK  

 

KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 

 
Bu araştırmada, Kocaeli’nde yapılan 52. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’na katılan izleyicilerin, aynı hizmetlerden ne ölçüde 

memnuniyet duyduklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 44 farklı ülkeden bu şampiyonaya katılan seyirciler, 

örneklemini ise bunlar içerisinden random yöntemi ile belirlenmiş 94’ü Türk, 40’ı ise farklı ülkeden gelen 134 kişi oluşturmuştur. 

Organizasyon memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla katılımcılara, seyirci memnuniyet düzeyi anketi (Erdal, 2014) uygulanmıştır. 

Anket 5’li likert yöntemine göre 16 sorudan oluşmuştur. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 16,0 paket programı kullanılarak 

yüzdelik karşılaştırmalar yapılmış, tablolar ile sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda; organizasyon tanıtımının yeterli olmadığı 

(Türkiye %36, Diğer ülkeler %10-%43), organizasyon salonuna ulaşımda sıkıntılar yaşandığı (Türkiye %31, diğer ülkeler %20-

%43), yiyecek-içecek fiyatlarının yüksek olduğu (Türkiye %45, diğer ülkeler (%40-%87,5), salon görüş açısında (Türkiye %16, diğer 

ülkeler %10-%43) ve sağlık önlemlerinde (Türkiye % 17, diğer ülkeler %20-%60) kararsızlıkların yaşandığı tespit edilmiştir. Görevli 

personel (Türkiye %85, diğer ülkeler %65-100) görevli gönüllüler (%85, diğer ülkeler %60-100) ve güvenlik önlemlerinin iyi olduğu 

(Türkiye %85, diğer ülkeler %87.5-100), salon ısı sistemi (Türkiye %83, diğer ülkeler %60-100), program akışı (Türkiye %83, diğer 

ülkeler %62-100, sonuçların zamanında ilan edilmesi (Türkiye %75, diğer ülkeler %60-80) konularında memnuniyet düzeyinin 

yüksek olduğu görülmüştür. Emek verilerek hazırlanan bu tür organizasyonlarda, tanıtım, ulaşım, yiyecek konularında profesyonel 

destek alınması ve salon görüş açısına dikkat edilmesi izleyici memnuniyetini ve organizasyon başarısını artıracaktır. 

 
Anahtar Sözcükler: Karate, organizasyon, spor, memnuniyet 

 

INVESTIGATION of SATISFACTION LEVELS of PARTICIPANTS of 52. EUROPEAN KARATE 

CHAMPIONSHIP  

 

In this study, it was aimed to determine the extent to which participated in the 52nd European Grand Prix Karate Championship 

held in Kocaeli, were satisfied with the same services. The universe of the research,constituted people who participated in this 

championship from 44 different countries, the sample of which was determined by the random method, 94 people from Turkey and 

40 people from different countries, constituted total 134 persons In order to measure the organizational satisfaction level, participant 

satisfaction level questionnaire (Erdal, 2014) was applied. The questionnaire consists of 16 questions based on the likert method 

of 5. The data obtained from the questionnaires were compared using the SPSS 16.0 package program, presented with tables. As 

a result of the research; It was determined that it is not enough organization publicity (Turkey %36, other countries %10- %43), 

difficulties in transportation (Turkey %31, other countries %20-%43), high food and beverage prices (Turkey %45, other countries 

%40-%87), also, there was indecision hall view angle (Turkey %16, other countries %10-%43), and in health precautions (Turkey 

%17, other countries %20-%60). It was determined that the level of satisfaction was high issues which staff members (Turkey %85, 
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other countries %65-100), volunteers (Turkey %85, other countries %60-100), the security measures (Turkey %85, other countries 

%87-100), the hall heat system (Turkey %83, other countries %60-100), the program flow (Turkey %83, other countries %62-100 

timely announcement of results (Turkey %75, other countries %60-80). In such organizations prepared by giving exertion, Getting 

professional support issues which promotion, transportation, food and payying attention to the sight of the hall, will increase 

participate satisfaction and organizational success.  

 

Keywords: Karate, sport organization, satisfaction  
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OKUL TAKIMLARINDA YER ALAN ÖĞRENCİLERİN MÜSABAKA ÖNCESİ, SIRASI VE 

SONRASINDAKİ DUYGU DURUMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN METAFORİK YANSIMALARI 

 
1Melek GÜLER, 2Mehmet İNAN  

 
1Büyükçekmece Batıköy Memurdan Armağan Ortaokulu, İSTANBUL 
2Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İSTANBUL 

 
Bu çalışmanın amacı, okul takımlarında yer alan öğrencilerin müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında yaşadığı duygu durumlarını 

metaforlar yardımıyla nasıl ifade ettiklerini belirlemektir. Araştırma tarama modelinde olup, araştırmada nicel ve nitel verilerin birlikte 

toplanıp kullanıldığı karma yöntem kullanılmıştır. İstanbul Büyükçekmece ve Mardin Yeşilli ilçelerindeki 14 okulda öğrenim gören 

168 ortaokul ve lise öğrencisine ‘yarı yapılandırılmış anket’ formu, uygulanmıştır. Ortaya çıkan metaforlar 4 aşamadan geçerek; 1) 

kodlama ve ayıklama, 2) kategori geliştirme, 3) geçerlik ve güvenirlik, 4) nicel ve nitel veri analizi ile betimsel analiz 

gerçekleştirilmiştir. Kategori geliştirme aşamasında Marmara ve Gedik Üniversitesindeki 4 öğretim üyesinin görüşleri alınmıştır. 

Uzmanların belirlediği kodlar karşılaştırılmış ve tutarlığa bakılarak güvenirlik için görüş birliği yüzdesi sağlanmıştır. Araştırma 

sonucunda öğrenciler geçerli 90 metafor üretmiştir. Bu metaforlar daha sonrasında ortak özellikleri bakımından incelenerek 5 farklı 

duygu kategorisi; 1) gurur ve hayranlık, 2) kaygı, korku ve öfke, 3) hayal kırıklığı, kendine acıma ve utanç, 4) mücadele, azim ve 

hırs, 5) kararsızlık adı altında toplanmıştır. Öğrencilerin en çok kullandıkları metaforlar sırasıyla; ‘ünlü’, ‘futbolcu’, ‘aslan’, ‘araç’ ve 

‘kedi’ olmuştur. Öğrenciler müsabaka öncesi en çok gurur ve hayranlık kategorisinde metafor üretirken, müsabaka sırasında bu 

kategoriye mücadele, hırs ve azim kategorisi de eklenmiştir. Müsabaka sonrasında ise kaygı, korku ve öfke kategorisi ile kararsızlık 

kategorilerinde de metaforlar üretilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Okul takımı, müsabaka, duygu, metafor 

 

METAPHORIC REFLECTIONS OF VIEWS OF THE STUDENTS, PARTICIPATING THE SCHOOL 

COMPETITIONS, ABOUT THEIR EMOTIONAL SITUATIONS BEFORE, DURING AND THE 

COMPETITIONS  

 

The purpose of this study is to determine how the students in the school teams express their emotions before, during and after the 

competition with the help of metaphors. The research was in a screening model and a mixed method, in which quantitative and 

qualitative data were collected and used together, was used. A 'semi-structured questionnaire' form was applied to 168 secondary 

and high school students studying in 14 schools in İstanbul Büyükçekmece and Mardin Yeşilli districts.The emerging metaphors go 

through 4 stages; 1) coding and sorting, 2) category development, 3) validity and reliability 4) quantitative and qualitative data 

analysis.During the category development phase, opinions of 4 faculty members from Marmara and Gedik University were 

taken.The codes determined by the experts were compared and the percentage of consensus for reliability was provided based on 

consistency. As a result of the research, students produced 90 valid metaphors. These metaphors were later examined in terms of 

their common features and were classified into 5 different emotion categories; 1) pride and admiration, 2) anxiety, fear and anger, 

3) frustration, self- pity and shame, 4) struggle, determination and ambition, 5) indecision. Metaphores most used by students are; 
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'Famous', 'football player', 'lion', 'car' and 'cat'. While the students produced metaphors in the most pride and admiration categories 

before the competition, this category added the category of fighting, ambition and perseverance during the competition. After the 

competition, metaphors were produced in the categories of anxiety, fear and anger and indecision. 

 
Keywords: School team, competition, emotion, metaphor  
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Spor Paydaslarinin Fairplay Kavramina Iliskin Metaforlari 
 
2Mehmet İnan, 3Fatih Dervent, 1Buket Karadağ  

 
1Sınıf Öğretmeni 
2Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitimi Fakültesi, İstanbul 
3Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul 
 

Bir metafor bir kelimenin gerçek anlamından daha fazlasını ifade ederken zihnimizde daha önce bulunmayan anlamlar yaratır 

(Thornborrow & Wareing, 1998). Metaforlar sayesinde anlamakta zorlandığımız kavramların zihnimizde aydınlatılmasını 

sağlayabiliriz (Mojtabai, 2000; Randall, Jennifer & Jennifer 2005). Böylelikle, deneyimlemekte olduğumuz şeyleri daha önce 

yaşadıklarımızla birleştirerek anlamaya çalışırız. Bir başla deyişle kendi dünyamızı tanımlamak için metaforları kullanırız. 

Metaforlar, sosyal ve kültürel değerlerden kaynaklanırken sosyal hayatımızdaki şeyler metaforlarca oluşturulur (Martinez, Sauleda 

& Huber 2001). Kültür ve metaforlar arasındaki bu karşılılık ilişkiyi Lakoff ve Johnson (1980) şu şekilde ifade etmiştir: ‘Bir kültürü 

oluşturan en temel değerler, o kültürün temel kavramlarının metaforik yapılarıyla uyumludur böylece daha kolay anlaşılabilir’ 

(p.22). 

 
Türkiye’de spor kültüründe güç, kuvvet ve zarafeti vurgulayan metaforlar görülebilir; “kartal gibi süzülmek”, “ok gibi fırlamak”, “kuğu 

gibi dans etmek” bunlardan bazılarıdır. Sportif etkinliklerde kültürel özelliklerden beslenilerek betimlenmeye çalışılan metaforlar 

motivasyon ve anlam oluşturma amacıyla kullanılabilmektedir. Spor kültürü içerisine giren önemli kavramlardan birisi de fairplaydir. 

Fairplay, en basit ifadeyle temel insani değerlere karşı duyarlı olarak spor alanında yer alan diğer tüm paydaşlara karşı sorumlu ve 

hoşgörülü olmak olarak tanımlanabilir (Boixados & Cruz, 1995). Metaforlar, anlaşılmayan, zihinsel karmaşıklığa neden olan kavramı 

başka bir şeye benzeterek berraklaştırabilir. Beden eğitimi ve spor ortamlarında bir bilgi ya da becerinin ki bunlar kural, teknik, 

taktik, strateji gibi bilişsel ve devinişsel öğeler taşıyabilir, anlaşılabilmesi için de metaforlar kullanılabilir. Öğrencilerin yaşadığı 

özellikle zihinsel zorlukların, yanlış anlamaların ortadan kaldırılabilmesinde, anlamların kavramlaştırılmasında farklı formlardaki 

metaforlar ve benzetmeler büyük önem taşır (Grossman 1990).  

 
Bu çalışmada metaforların anlam oluşturma sürecindeki etkisi dikkate alınarak, spor dünyasındaki farklı paydaşların (antrenör, 

sporcu, eğitmen, yönetici ve öğrenci) fairplay ifadesini nasıl kavramlaştırdıklarının metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. Araştırmanın veri toplama sürecine 431 kişi dâhil olmuştur. Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim ve mesleki durumlarını 

belirten kişisel bilgileri toplanmıştır. Ardından, katılımcılara “Fairplay ……………….. gibidir, çünkü ……………..” cümlesini içeren 

bir bilgi formu sunulmuştur. İlk olarak, fairplay ifadesinin nasıl kavramlaştırdıklarını belirleyebilmek için katılımcılardan fairplay 

ifadesini düşündüklerinde akıllarına gelen ilk metaforu cümledeki birinci boşluğa yazmaları istenmiştir. İkinci adımda ise kullandıkları 

metaforun konusu ve kaynağını belirtmek ayrıca tercih nedenlerini gerekçelendirmek için cümledeki ikinci boşluğu tamamlamaları 

beklenmiştir. Böylelikle, tercih edilen metaforların mantıksal tutarlığı irdelenmeye çalışılmıştır (Saban, 2010). Verilerin 

çözümlenmesinde nitel araştırma deseninden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analiziyle veriler kavramsal kategoriler 

çatısı altında gruplanmış, oluşturulan örüntülerle bulgular yorumlanmaya çalışılmıştır (Marshall & Rosmann 1999).  

 
Elde edilen bulgulara göre katılımcılar 23 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından 3 farklı 

kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bunlar sırasıyla: “Bir değer olarak fairplay”, “sosyal etkileşim olarak fairplay” ve “bir hak 

olarak fairplay” kategorileridir. Buna göre fairplay ifadesi ile katılımcıların çoğunlukla değerler sisteminde yer alabilecek sosyal ve 
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kültürel kavramlar ürettiği sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, Boixados ve Cruz’un (1995) fairplay tutum ölçeğinde taşıdığı öğeler 

ile doğrudan örtüşmektedir. Fairplay gibi spora ilişkin metaforların ülkelerin spor kültürünün oluşturulması bakımından önem taşıdığı 

düşünülmektedir. Bunun için beden eğitimi ve spor dersleri ve mesleki gelişim eğitimlerinde fairplay gibi spora ilişkin kavramların 

olumlu olarak içselleştirilmesinde metaforlar kullanılabilir. 

 

CONCEPTUALIZATION OF FAIRPLAY METAPHORS BY SPORTS STAKEHOLDERS 

 

A metaphor represents more than its original meaning. It creates new meanings that have not existed before (Thornborrow & 

Wareing, 1998). By a metaphor, we try to enlighten the concepts that we are not able to comprehend (Mojtabai, 2000; Randall, 

Jennifer & Jennifer 2005). It enables us to create correspondences between different concepts in order to understand what we 

have been experiencing. In other words, we use metaphors to describe our world. They are originated from social and cultural 

values and what we think is built by metaphors (Martinez, Sauleda & Huber 2001). This reciprocal relatedness might be explained 

by Lakoff and Johnson’s (1980) definition: “The most fundamental values in a culture will be coherent with the metaphorical structure 

of the most fundamental concepts in the culture.” (p.22). 

 

 

 
In Turkey, there are metaphors that emphasize power, strength, and grace in culture of sport such as “glide like an eagle”, “spear 

up (like an arrow)”, “dance like a swan”. Those metaphors that are nourished by culture might be used in the sense of motivat ion 

and understanding of a concept. One of the important concepts in sport culture is fairplay that can be defined as being responsible 

and thoughtful to humanitarian values as well as tolerant to the others (Boixados & Cruz, 1995). Metaphors can clarify concepts 

that are not comprehended by associating them with other concepts. In physical education and sports, a skill and knowledge of a 

rule, technique, tactics, or a strategy can be understood by metaphors. Metaphors and analogies play an important role to overcome 

the misunderstandings, confusions, and conceptualization of meanings (Grossman 1990).  

 
Considering the effect of metaphors in the sense of comprehending concepts, we aimed to examine how some stakeholders such 

as coaches, athletes, instructors, managers, and students in sports conceptualized fairplay by using metaphors. 431 participants 

were recruited in the study. Personal information such as age, gender, education, and profession was obtained from the participants. 

Participants were prompted with the sentence “Fairplay is like a/n ................, because ...............” They’re asked to fill in the blanks 

with the first metaphor that came to their minds when they read the sentence. Then, they were requested to give an explanation 

related to the metaphor they used. I used the terms such as “like” and “because” in order to probe the rational and the logic of the 

metaphors that were used by participants (Saban, 2010). Content analysis was used to analyze the metaphors and the explanations 

of the participants. Content analysis allows categories to emerge from the data itself (Marshall & Rosmann 1999). 

 
Data analysis revealed 23 valid metaphors and categorized under 3 conceptual categories; “Fairplay as a value”, “fairplay as social 

interaction”, “fairplay as a right”. Participants mostly used metaphors related to social and cultural values. Findings seem to be 

aligned with the items of fairplay scale (Boixados & Cruz, 1995). Metaphors can be used in physical education lessons to internalize 

positive aspects of sports such as fairplay.  
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ÜNİVERSİTELER HENTBOL 2. LİG MÜSABAKALARINA KATILAN TAKIMLARIN BEDEN 

BÖLGELERİNDEN HOŞNUT OLMA DÜZEYİ İLE BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
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Çalışma, üniversiteler 2. Lig hentbol müsabakalarına katılan öğrencilerin beden bölgesi ve özelliklerinden hoşnut olma düzeyleri ile 

takım başarısı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu 2016-2017 Üniversiteler 2. Lig Hentbol 

müsabakalarına katılan (8 kadın ve 8 erkek takımı) 18-24 yaş aralığında n=213 (111 kadın, 102 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. 

Ölçme aracı olarak beden bölgesi ve özelliklerinden hoşnut olma ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekde kadınlar için 26, erkekler için 27 

madde bulunmaktadır. Maddeler “son derece hoşnut olma ile pek hoşnut olmama” arasında beşli dereceleme ölçeği kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre beden bölgesi ve özelliklerinden hoşnut olma düzeyleri toplam puanları 

ortalamalarının karşılaştırılmasında SPSS 16.00 programı kullanılarak t testi, müsabaka başarısına göre anlamlılığı test etmede 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA-F testi) ve anlamlılığın hangi üniversiteler arasında olduğunu belirlemek amacıyla Tukey testi 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda erkeklerin beden bölgesi ve özelliklerinden hoşnut olma düzeyi ortalamaları 3,31 iken kadınların 

3,98 olarak belirlenmiş ve cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca müsabakalar sonunda elde edilen 

puan sıralamasına göre 1 ‘den 8’e kadar dereceleri paylaşan erkek takımların beden bölgesi ve özelliklerinden hoşnut olma düzeyi 

ortalamaları (4,38; 1,64: 2,28: 4,10; 4,09; 3,85; 1,33; 4,59), iken kadın takımların (4,20; 4,08; 4,01; 3,47; 3,75; 4,47; 3,75; 4,18) 

olarak belirlenmiştir. Beden bölgesi ve özelliklerinden hoşnut olma düzeyi ortalamalarına göre erkek ve kadın takımları kendi 

içlerinde karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Bu fark erkeklerde İbrahim Çeçen, Erzincan 

ve Doğu Akdeniz, kadınlarda Atatürk, Sütçü İmam ve Erciyes Üniversitesi takımlarında tespit edilmiştir.Sonuç olarak; kadın 

öğrencilerin erkeklere göre Beden bölgesi ve özelliklerinden hoşnut olma düzeyi ortalaması daha yüksek bulunmuştur. Cinsiyet 

algısının ve bölgesel farklılıkların memnuniyet ortalamalarını etkilediği düşünülmektedir. Ayrıca başarı sıralamaları 

karşılaştırıldığında turnuva birincisi ve sonuncu olan erkek takımları arasında beden bölgesi ve özelliklerinden hoşnut olma düzeyi 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bu durumun başarılı olmada etki yaratmadığı 

düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Beden bölgesi, hoşnut olma, cinsiyet algısı 

 

COMPARISON OF SATISFACTION OF BODY PARTS AND THE SUCCESS LEVELS OF THE TEAMS 

THAT PARTICIPATED IN UNIVERSITIES HANDBALL 2ND LEAGUE COMPETITIONS 

 

The study was conducted to determine the relation between the satisfaction levels of the students participating in the Universities 

2nd Handball League competitions on body parts and body features and the success of their teams. The study group consisted of 

n=213 (111 female, 102 male) students between 18-24 years of age who participated in 2016-2017 Universities 2nd Handball 

League competitions (8 Female Teams, 8 Male Teams). The “Body Parts and Body Features Satisfaction Scale” was used as the 

measurement tool. There are 26 items for women and 27 items for men in this scale. The items are assessed between “being 

satisfied at the highest level” and “being satisfied not so much” in 5-Point Likert type. The SPSS 16.00 Program and the t-test were 

used to compare the total scores of the university students in being satisfied from body parts and features according to gender; the 

One-Way Variance Analysis (ANOVA-F Test) was used to test the significance according to the success at competitions; and the 

Tukey Test was used to determine between which universities the significance was. As a result of the study it was determined that 

there was a statistically significant difference between the satisfaction from body parts and features average score was 3,31 in men; 

and 3,98 in women. In addition, the average satisfaction from body parts and features scores of the male teams sharing the scores 

between 1 and 8 according to the ranging of the scores obtained in competitions were determined as 4,38; 1,64: 2,28: 4,10; 4,09; 

3,85; 1,33; 4,59, the scores of female teams were 4,20; 4,08; 4,01; 3,47; 3,75; 4,47; 3,75; 4,18. According to the satisfaction from 

body parts and features average scores, the differences between the male and female teams were found to be statistically 

significant (p<0,05). These differences were detected in Ibrahim Çeçen, Erzincan and Doğu Akdeniz University teams in men; and 

in Atatürk, Sütçü İmam and Erciyes University teams in women. As a result, the average satisfaction scores from body parts and 

features of women were found to be higher than those of men. It is considered that gender perception and regional differences 

affect the satisfaction levels. In addition, when the success range is compared, no statistically significant differences were detected 

between the satisfaction from body parts and features average scores between the male teams that were the first and the last in 

the tournaments. This is considered to have no effect on being successful.  

 

Keywords: Body Part, satisfaction, gender perception.  
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14. DÜNYA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI’NAKATILAN ÜLKELERDEKİ SPOR SİYASET 

İLİŞKİSİNİNİNCELENMESİ 

 
2Rıza ERDAL, 2Serap ÇOLAK, 2Mine GÜL, 2Zekiye BAŞARAN, 1Ahmet DAL  

 
1Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürlüğü; ERZURUM 
2T.C. Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 

 
Bu çalışmanın amacı; İstanbul’da yapılan 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na farklı ülkelerden katılan yöneticilerin 

görüşlerinden faydalanarak spor siyaset ilişkisini incelemek, spor yöneticilerinin göreve geliş şekillerini ve kurumların bağımsızlığını 

öğrenerek spor yönetimine katkı sağlamaktır.Araştırmanın örneklemini organizasyona katılan 172 ülkeden ulaşılan 20 ülkeden 86 

yönetici oluşturmuştur.Araştırma verileri Erdal (2012) tarafından geliştirilen, “Spor Yönetimi Siyaset İlişkisi” anketi ile elde edilmiştir. 

Araştırma yöntemi olarak 8 soru 3’lü, 4 soru 5’li likert yöntemine göre olmak üzere 25 soru sorulmuştur.Anketlerden elde edilen 

veriler SPSS 21. paket programında analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistik ve yüzdelik karşılaştırmalar yapılmış, tablo ve grafiklerle 

sunulmuştur.Araştırma katılımcılarının genelde lisans düzeyinde eğitime sahip oldukları, herhangi bir siyasi partiye üye olmadıkları, 

spor federasyon başkanlarının seçimle göreve geldikleri, spor federasyonlarının tam özerk olmadığı, spor yöneticilerinin yeterlilikle 

mi göreve geliyorlar sorusunda Türkiye’de (%35,3) Almanya’da (%100) evet cevabı verildiği, federasyon başkanları görevini 

yaparken siyasetçilerin etkilerinin olduğu, sporun hükümet içi kurumlar tarafından yönetildiği, uluslar arası spor federasyonları 

siyasetten arınmış sorusuna genelde katılmam cevabı verildiği, uluslar arası spor kuruluşlarına yapılan yönetici seçimin objektif 

yapılmakta mı sorusuna genelde katılırım cevabı verildiği tespit edilmiştir.  

 
Anahtar Sözcükler: Siyaset, Spor 

 

INVESTIGATION of THE RELATIONSHIP between POLITICALand SPORTS in WHICH PARTICIPATED 

COUNTRIES to 14.th WORLD INDOOR CHAMPIONSHIPS in ATHLETICS in ISTANBUL 

 

Thepurpose of thisstudy is; wereexaminedrelation of sportsandpoliticsbytakingadvantage of theopinions of themanagers who have 

participated from different countries in the 14th World Indoor Athletics Champion ship sheld in Istanbul and to contributeto the 

management of sportsandtocontributetothemanagement of sportsbylearningforms of appointment of 

sportsmanagersandindependence of theirinstitutions. The sample of theresearchwascreatedby 86 administratorsfrom 20 

countriesparticipated in theorganization. Theresearchdatawereobtainedbythe "Sport Management PoliticsRelation" 

questionnairedevelopedby Erdal (2012).As a researchmethod, Thequestionnaireconsists of 25questionsbased on 

thelikertmethodEight of themarelikertwiththree, theothersarewithlikertwith 5.The data obtained from the question nairesweremade 

percentage comparisons by Using the SPSS 21.0 package program and were presented withtables. 

Itwasdeterminedthatresearchparticipantsgenerally had education at undergraduatelevel, theyare not members of 

anypoliticalparty,theheads of thesportsfederationscametotheelection,theirsportsfederationsare not fullyautonomous,in thequestion 

of whethersportsmanagersarecompetentor not, theyanswered "yes" in Germany (100%), in Turkey (%35.3), therearetheinfluence 

of thepoliticians in thefunctioning of the federation presidents, thesport is directed by in ternalgovernmentagencies, in general, 

thatinternational sport federationsare not freefrompolitics,theselectionwere done objective of 

managersforinternationalsportsorganizations.  

 

Keywords: Politics, sports  
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BİREYSEL FARKLILIKLARI YA DA ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLERİN SPOR EĞİTİMİ MODELİNE 

İLİŞKİN DENEYİMLERİ 
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2Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, DENİZLİ 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Spor eğitimi modelinin (SEM) öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki etkisinin olumlu ve faydalı sonuçları bilinmekle 

birlikte (Hastie ve Sinelnikov, 2015), bireysel farklılığı ya da engeli olan öğrencilerin SEM sürecinde neler yaşadıkları, rolleri 

hakkındaki görüşleri, beceri gelişimine ve sosyal becerilere olan etkileri ile ilgili alanyazında sınırlı sayıda çalışma 

bulunmaktadır.Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, bireysel farklılıkları ya da engeli olan öğrencilerin spor eğitimi modeline ilişkin 

deneyimlerini incelemektir. 

 

YÖNTEM: Araştırmada eylem araştırması yöntemi kullanılmıştır. Eylem araştırması, öğretmenlerin kendi uygulamalarını, 

ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaları ve öğretimde verimliliklerini arttıracak yöntemler geliştirmeleri için araştırma yapmaları olarak 

tanımlanmaktadır(Mertler, 2009).Bu araştırmada Mertler'in eylem araştırması döngüsü kullanılmıştır. Mertler'e(2009) göre, bir 

eylem araştırması dört bölümden oluşmaktadır: planlama, uygulama, geliştirme ve yansıma. Bu araştırma kapsamında 16 hafta 

boyunca bir ortaokul 6. sınıfta SEM ile mini voleybol sezonu işlenmiştir. Beden eğitimi öğretmeni (araştırmanın 1.yazarı) 6 yıllık 

öğretmenlik deneyimine sahiptir ve ilk kez SEM’i okulunda denemektedir. Araştırmaya bu derse katılan ve amaçlı örnekleme 

yöntemi ile seçilen engeli ya da bireysel farklılığı olan 7 öğrenci (3 kız, 4 erkek); aynı zamanda takımlarda antrenör ve kaptan olarak 

görev yapan 5 öğrenci olmak üzere toplam 12 öğrencikatılmıştır. Verilerin toplanmasında öğretmenin yansıtıcı günlükleri, 

öğretmenin eleştirel arkadaş (critical friend) ile yaptığı haftalık görüşmeler, öğrencilerle yapılan iki adet odak grup görüşmesi ve 

voleybola ait beceri gözlem formları bulunmaktadır.Beceri gözlem formları betimsel istatistik yöntemi ile, diğer elde edilen veriler 

ise içerik analizi ile analiz edilmiştir. 

 

BULGULAR: Çalışmanın bulguları 3 tema altında toplanmıştır. Tema-1.SEM' in bireysel farklılığıya da engeli olan öğrencilerin 

beceri düzeylerine etkisi: Beceri gözlem formu sonuçlarına göre, öğrencilerin süreç başında beceri düzeylerinin düşük olduğu, süreç 

sonundavoleybola ilişkin becerilerinin geliştiği gözlenmiştir. Yapılan odak grup görüşmelerinde ise, öğrenciler beceri 

düzeylerininarttığınıve oyuna/maça daha fazla katkısağladıklarınıifade etmişlerdir. Tema-2.Öğrencilerin oyunculukdışı rolleri ile ilgili 

görüşleri: Bireysel farklılığı ya da engeli olan öğrencilerin çoğu, rollerini isteyerek yerine getirdiklerini, okul dışında da rollerini 

sürdürdüklerini ve bir daha aynı rolü alabileceklerini ifade etmişlerdir.Tema-3.Bireysel farklılığıya da engeliolan öğrencilerin takım 

arkadaşlarıyla olan ilişkileri: Öğrenciler, bir takımda yer almanın heyecanlı olduğunu ve sorumluluk gerektirdiğinibelirtmişlerdir. 

Ayrıca, SEM’in okullarında uygulanmasıyla birlikte, öğrenciler takım arkadaşlarıyla okul içinde ve okul dışında daha fazla 

sosyalleştiklerini de ifade etmişlerdir. Antrenör veya kaptan rolünü üstlenen öğrenciler, ders içinde ya da ders dışında bireysel 

farklılığı olan veya engeli bulunan öğrencilerle daha çok iletişim kurduklarını ve onların becerilerini geliştirirken kendi antrenörlük 

becerilerini ve liderlik özelliklerini de geliştirdiklerini ifade etmişler. 

 
SONUÇ: Sonuç olarak, SEM' de, bireysel farklılığı ya da engeli olan öğrencilere yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda takım içinde 

aktif rollerverilmesi, onların derse aktif olarak katılımını, motivasyonunu ve sosyalleşmelerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.  
 

KAYNAKLAR 
Hastie P., A. and Sinelnikov, O., A. (2015). Russian students ’ participation in and perceptions of a season of Sport Education. 

European Physical Education Review. 12(2), 131–150.  
Mertler, C.A. (2009). Action Research:Teachers As Researchers in The Classroom(2. baskı) California: Sage Publications. 
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EXPERIENCES OF STUDENTS’ WITH INDIVIDUAL DIFFERENCES OR DISABILITIES  

ON SPORT EDUCATION MODEL 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: Positive effects of sport education model (SEM) on teachers and students are well-known 

(Hastie veSinelnikov, 2015),however there is a lack of literature about what students with individual differences or disabilitiesare 

experiencing about SEM, their views on their roles, it’s impact on their social skills and their skill development.Therefore the purpose 

of this study was to examine the experiences of students with individual differences or disabilities on SEM.  

 

 

METHOD: Action research method was used in the study.Action research is defined as the research of teachers' own practices to 

identify their needs and develop methods that will increase productivity in teaching (Mertler, 2009). Mertler's action research cycle 

was used in this study and it has 4 stages: planning, implementation, development and reflection. In this study, a mini-volleyball 

season was conducted in 16 weeks with SEM in a middle school, 6th gradestudents.Physical education teacher (first author) has 

6 years of teaching experiences and she has implementing SEM for the first time in her school. 12 students,7 of them (3 girls, 4 

boys) who are with individual differences and disabilities and 5 students who served as coaches or captains in teams, were 

purposively selected for this study.Data were collected with teacher's reflective diaries, weekly meetings with teacher and critical 

friend, two focus group interviews with students and skill observation form for volleyball. Skill observation form was analysed with 

descriptive statistics, the rest of the data were analyzed by content analysis.  

 

FINDINGS: 3 themes were emerged from this study. Theme1.The impact of SEM on students’ with individual differences or 

disabilities skill levels:The results of skill observation formshowed that students had low skill levels at the beginning and their skills 

have improved at the end of SEM.Focus group interviews also stated thatstudents’ volleyballskill levels have improved and they 

made more contribution to the game/match. Theme2.Students' opinions about theirroles: Studentsstated that they were willing to 

fulfil their duties, pursue their roles outside of the school and take the same role again. Theme3.Students’ with individual differences 

ordisabilitiesengagement with their teammates: Students stated that it was exciting to take part in a team and required responsibility. 

Students articulated that they spent more time with their teammates in and out of the school. Students who played the role of coach 

or captain stated that they had better and more communication with their peers and they developed their own coaching skills and 

leadership qualities by time.  

 

RESULTS: As a result, giving roles to students with individual differences or disabilities according to their own abilities and interest 

increase their attendance and motivation to physical education and makes a positive impact on their socialization.  

 

REFERENCES: Hastie P., A. &Sinelnikov, O., A. (2015) Russian students ’ participation in andperceptions of a season of 

SportEducation. EuropeanPhysicalEducation Review.12(2), 131–150. Mertler, C.A.(2009) Action Research: Teachers As 

Researchers in TheClassroom (2. baskı) California: Sage Publications. 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİ VE DİSİPLİN SAĞLAMA STRATEJİLERİ 
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GİRİŞ ve AMAÇ: Eğitim sürecinde en etkin unsur olan öğretmenlerin sahip oldukları inanç ve değerler, öğretimin programlanması, 

öğrenme ortamının hazırlanması, sınıf yönetimi, uygulama ve değerlendirme basamaklarının her aşamasının temelini 

oluşturmaktadır. Beden eğitimi öğretmenlerinin ders içi ve dışında süren eğitim-öğretim faaliyetlerinin öğrencilerin fiziksel, zihinsel 

ve duyuşsal gelişimine katkısı düşünüldüğünde, öğretmenlerin değer yönelimlerinin belirlenmesinin mesleki gelişimleri ve 

öğretmenlik uygulamaları açısından büyük öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Öğretmenin en önemli görevlerinden birisi de 
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sınıfta disiplini sağlamaktır. Her öğretmenin kendine özgü bir disiplin anlayışı vardır. Bu nedenle öğretmenlerin sahip oldukları 

değerlerin derslerinde kullandıkları disiplin sağlama stratejilerini de etkilediği düşünülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; 

beden eğitimi öğretmenlerinin değer yönelimleri ve disiplin sağlama stratejilerini belirlemektir. 

 
YÖNTEM: Çalışma grubunu, Mersin iline bağlı ilçelerindeki 6.,7. ve 8. sınıfta okuyan 1867 öğrenci ve 202 beden eğitimi öğretmeni 

oluşturmaktadır. Veriler, beden eğitimi öğretmenlerinin sahip oldukları değer yönelimlerini incelemek için geliştirilen “Değer Yönelimi 

Envanteri-Kısa Formu” (Chen, Ennis ve Loftus, 1997; İnce ve Ok (2003) ve Disiplin Sağlama Stratejileri Ölçeği (Papaioannou, 1998; 

Pehlivan ve Ada (2013) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistiklerle birlikte, ikili karşılaştırmalarda bağımsız 

gruplar için t-testi, ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında F testi kullanılmış, hata payı 0.05 olarak kabul edilmiştir.  

 
BULGULAR: Analiz sonuçlarına göre, beden eğitimi öğretmenlerinin en fazla “alan uzmanlığı” değer yönelimine sahip oldukları 

tespit edilmiştir. Öğretmenlerinin değer yönelim algılarının cinsiyete, mesleki kıdem yılına, okullardaki ders olanaklarına, mesleği 

sevme ve mesleğin saygı görme düzeylerine göre farklılaşmadığı gözlenmiştir. Öğrencilerin algıladıkları disiplin sağlama 

stratejilerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı, ancak sınıf düzeyinde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 

 
SONUÇ: Beden eğitimi öğretmenleri sınıflarında sosyal sorumluluk, ekolojik entegrasyon, kendini gerçekleştirme ve öğrenme 

sürecinden daha fazla alan uzmanlığına önem verdikleri, çocuğun çevresel, sosyal, bilişsel ve ruhsal gelişimine yönelik 

uygulamalara fazla değer vermedikleri; diğer yandan, sınıflarında disiplin sağlamada uyguladıkları stratejiler ise öğretmenlerin 

değer algılarından etkilenmediği söylenebilir. 

 
KAYNAKLAR 

Chen, A., Ennis, C. D., & Loftus, S. (1997). Refining the value orientation inventory. Research quarterly for exercise and sport, 

68(4), 352-356.İnce, L., & Ok, A. (2003). Öğretmen ve öğrenci merkezli öğretim ve izleyen öğretmenlik uygulamasının aday 

öğretmenlerin değer öncelikleri üzerine etkileri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(2), 3-10.Papaioannou, A. (1998). 

Goal perspectives, reasons for being disciplined, and self-reported discipline in physical education lessons. Journal of teaching in 

Physical Education, 17(4), 421-441. Pehlivan, Z., & Ada, E. N. (2013). Beden eğitimi derslerinde “Disiplin Sağlama Stratejileri 
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VALUES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AND DISCIPLINE PROVIDING STRATEGIES 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: The beliefs and values possessed by teachers, the most effective element in the training 

process, form the basis of every stage of teaching, programming of the learning environment, classroom management, 

implementation and evaluation. It is thought that determining the value orientations of teachers has a great importance in terms of 

professional development and teaching practices when considering the contribution of physical education teachers to the physical, 

mental and emotional development of students in and out of class. One of the most important tasks of the teacher is to provide 

discipline in the class. Each teacher has a unique discipline understanding. For this reason, it is thought that the values that teachers 

have are also influencing the discipline strategies they use in their lessons. In this context, the aim of this study is to determine the 

value orientation and discipline strategies of physical education teachers.  

 
METHOD: Working group is constituted from 1867 students of 6,7and 8th grades and 202 physical education teachers from 

counties bound to Mersin province. The data were collected by the "Value Orientation Inventory-Short Form" [(Chen, Ennis and 

Loftus, 1997, Ince and Ok (2003) and Discipline Supply Strategies Scale (Papaioannou, 1998, Pehlivan and Ada (2013)] developed 

to examine the value orientations of physical education teachers. In the analysis of the data; with descriptive statistics, T-test was 

used for independent groups in comparison of two groups, F test was used for comparison of more than two groups, and error rate 

was accepted as 0.05.  
FINDINGS: According to the results of the analysis, it was determined that physical education teachers had "field expertise" value 

orientation most. It has been observed that teachers' perceptions of value orientation do not differ according to the sex, the year of 

vocational seniority, the possibilities of the school, the level of love and respect for profession. It has been determined that the 

disciplinary strategies perceived by the students do not differ according to the sex but there are differences at the class level.  
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RESULT: It can be said that physical education teachers attach importance to more field expertise in their classroom than social 

responsibility, ecological integration, self-realization and learning process and they do not give much value to the child's 

environmental, social, cognitive and spiritual development practices; on the other hand, strategies applied in their classes with 

discipline are not influenced by teachers' perception of value. 
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KOCAELİ SÜPER AMATÖR FUTBOL LİGİNDE FARKLI SIRALARDA YER ALAN İKİ TAKIMIN 

SPORCULARININ MAÇ ÖNCESİ KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 
1Ismail SİVRİ, 1Abdullah ORS, 2Ali INALTEKİN, 1Tuncay COLAK, 3Aydin OZBEK, 4Enis COLAK, 4Murat SON  

 
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, KOCAELİ 
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KARS 
3İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, İSTANBUL 
4Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor YO, KOCAELİ 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Kaygı, sporcu davranışlarını ve performansını duruma göre genelde olumsuz yönde etkileyebildiği gibi olumlu 

yönde de etkileyebilir. Sporcularda kaygı düzeyini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı, takımının ligdeki 

pozisyonunun sporcu kaygısına etkisinin belirlenmesidir. 

 
YÖNTEM: Çalışmamıza Kocaeli Erkekler Süper Amatör Futbol Ligi B grubunda farklı sıralarda yer alan iki futbol takımın toplamda 

38 futbolcusu katılmıştır. Bu iki takımdan konuk A takımı grup lideri iken ev sahibi B takımı ise 12 takımdan oluşan ligin bitimine 7 

maç kala 6.sırada yer alan bir takımdır. Bu iki takımdan ev sahibi B takımı maçı kaybederse ligden düşme tehlikesi vardır. Maç 

öncesi futbolculara Beck Anksiyete Ölçeği doldurtularak oyuncuların anksiyete düzeyleri belirlenmiştir.  

 
BULGULAR: A takımının 18 oyuncusunun yaş ortalaması 22,83 ± 5,272, spor yaşı ortalaması 10 ± 5, Beck Anksiyete Ölçeği skoru 

ortalaması 3,17 ± 4,315’tir. B takımının ise 20 oyuncusunun yaş ortalaması 20,6 ± 2,761, spor yaşı ortalaması 10 ± 5, Beck 

Anksiyete Ölçeği skoru ortalaması 9 ± 7,32’dir. Anksiyete skorlarının karşılaştırılması sonucunda iki takımın anksiyete düzeyleri 

arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca ortalamaya bakıldığında anksiyete ölçeği değerlendirmesinde B takımı 

oyuncularının hafif düzeyde anksiyeteye sahipken A takımı oyuncularının anksiyetesi olmadığı bulunmuştur. Kontrolü kaybetme 

duygusu, çok kötü şeyler olacak korkusu ve sıcak-ateş basması sorularında (sırayla p<0,01, p<0,05 ve p<0,05) B takımı oyuncuları, 

A takımı oyuncularına göre anlamlı ölçüde daha negatif yanıtlar vermişlerdir. 

 
SONUÇ: Sporcu performansını yükseltmek, sporcuyu yeterli fiziksel kapasiteye getirmekle beraber psikolojik olarak hazırlamakla 

mümkün olmaktadır. Takım sporlarında hafif kaygı düzeyi başarıyı olumlu yönde etkileyebilmektedir. Fakat yüksek kaygı düzeyi 

çok ciddi başarısızlıklar ve kayıplara neden olabilmektedir. Sporcuların kaygı düzeyini etkileyen faktörlerin ve bu kaygı düzeylerinin 

belirlenmesinde sporcuların kişisel özellikleriyle beraber müsabakaya çıkan takımın ligdeki başarı düzeyi de mutlaka irdelenmelidir. 

 
 



93 
 

KAYNAK 
1- Özerkan, K. N. (2011). Üniversiteli Basketbolcularda Yarışma Öncesi Kaygı Düzeyi İle Performans Arasındaki İlişki. Spor Bilimleri 

Dergisi, 3. 
2- Creamer, M., Foran, J., & Bell, R. (1995). The Beck Anxiety Inventory in a non-clinical sample. Behaviour research and Therapy, 

33(4), 477-485. 
3- Raglin, J. S. (1991). Anxiety and sport performance. Exercise and sport sciences reviews, 20, 243-274. 
4- CERİT, E., Gümüşdağ, H., Evli, F., ŞAHİN, S., & BASTIK, C. (2013). Elit Kadın Basketbol Oyuncularının Yarışma Öncesi Kaygı 

Düzeyleri ile Performansları Arasındaki İlişki. 
5- TÜRKÇAPAR, Ü. (2012). Güreşçilerin Farklı Değişkenler Açısından Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi 

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1). 
6- Civan, A., Arı, R., Görücü, A., & Özdemir, M. (2010). Bireysel ve takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası durumluk ve 

sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 193-206. 
7- Junge, A., & Feddermann-Demont, N. (2016). Prevalence of depression and anxiety in top-level male and female football players. 

BMJ open sport & exercise medicine, 2(1), e000087. 

 

COMPARING ANXIETY LEVELS OF TWO TEAMS IN KOCAELİ SUPER AMATEUR FOOTBALL 

LEAGUE IN DIFFERENT POSITIONS BEFORE THE MATCH 

 

INTRODUCTION: Although, according to circumstance, anxiety may effect behaviors and performances of sportsmen negatively 

or positively. There are many factors that can effect the anxiety of sportsmen. The aim of our study is determining the effect of the 

league position of team to the anxieties of the sportsmen. 

 
MATHERIAL-METHOD: 38 Players of two teams in different leauge positions in Kocaeli Men Football Super Amateur League 

group B participate in our study. 7 weeks to the end of the league, team A is leader and team B is 6th of the league that consists of 

12 teams. If the host team B lost the match, team B would have a risk for relegation from the league. Before the match, footballers 

were filled out the surveys for determining the anxiety levels with Beck Anxiety Scale. 

 
FINDINGS: The mean of ages is 22,83 ± 5,272, sport ages is 10 ± 5, Beck Anxiety Scale Score is 3,17 ± 4,315 of 18 team A 

footballers. The mean of ages is 20,6 ± 2,761, sport ages is 10 ± 5, Beck Anxiety Scale Score is 9 ± 7,32 of 20 team B footballers. 

When the means of anxiety scale scores of these two teams are compared, there is significant difference favoring team B (p<0,05). 

Furthermore, when the scores are examined as for Beck Anxiety Scale, team B has low anxiety score, but team A hasn’t anxiety. 

In fear of losing control, fear of the worst happenning and hot sensation questions, there are significant differences favoring team 

B (respectively p<0,01, p<0,05 ve p<0,05).  

 
CONCLUSION: Increasing the performance of sportsman is possible with not only getting sportsman enough physical capacity but 

also preparing him/her psychologically. Low anxiety levels can effect success positively. However, high anxiety levels can cause 

serious failure or lost. Also, when determining anxiety levels and the factors that effect the anxiety levels, the success level of team 

that go out to the competition should be surely examined with the characteristics of sportsmen. 
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SPORCULARIN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE 

GÖRE İNCELENMESİ 

 
2Halil ÖNAL, 2Mehmet İNAN, 1Sinan BOZKURT  

 
1Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL 
2Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İSTANBUL 

 
Araştırmanın amacı; lisanslı olarak bir spor kulübünde aktif spor yapan sporcuların matematiksel düşünmelerini çeşitli değişkenler 

yönünden incelemektir. Araştırma “tarama modeli” olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini çeşitli kulüplerde lisanslı olarak 

spor yapan 229 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada, Ersoy (2012) tarafından geliştirilen “Matematiksel Düşünme Ölçeği” 

kullanılmıştır. Verilerin analizlerinde betimsel analizler için yüzde, frekans analizi kullanılmıştır. Gruplar arası farklılıkların ölçülmesi 

için non-parametrik testlerden Mann Whitney-U ve Kruskal-Wallis testleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; sporcuların 

cinsiyet değişkenlerine göre matematiksel düşünme ölçeğinden aldıkları puanlar istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir. 

Eğitim değişkenlerine göre ilköğretime devam eden sporcuların matematiksel düşünme ölçeğinden aldıkları toplam puanlar diğer 

gruplara göre anlamlı derecede yüksektir. En düşük puana sahip sporcular lisans eğitimine devam eden sporculardır. Cinsiyet 

değişkenlerine göre matematiksel düşünme ölçeği boyutlarından yalnızca problem çözme alt boyutundan aldıkları puanlar 

açısından farklılık görülmüştür. Eğitim durumu değişkenlerine göre matematiksel düşünme ölçeğinin alt boyutlarından akıl yürütme 

haricindeki boyutlarda istatistiksel olarak farklılık görülmüştür. Bireysel sporcuların (bilardo, tenis, atıcılık, okçuluk) matematiksel 

düşünme ölçeğinden aldıkları toplam puanlar ile ölçeğin tüm alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık görülmemiştir. Takım sporcuların (futbol, voleybol, basketbol) ise matematiksel düşünme ölçeğinden aldıkları toplam 

puanlar ve ölçeğin tüm alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında futbol ve voleybol sporlarını yapanlar lehine istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Spor, sporcu, düşünme becerileri, matematiksel düşünme 

 

EXAMINATION OF THE MATHEMATICAL THINKING SKILLS OF ATHLETES ACCORDING TO 

CERTAIN DEMOGRAPHIC FEATURES 

 

The aim of the study is to examine the mathematical thinking skills of licensed athletes who are actively engaged in sports in a 

sports club in terms of different variables. The study was designed in the “screening model”. The sample of the study consists of 

229 licensed athletes who do sports in different sports clubs. “The Mathematical Thinking Scale” developed by Ersoy (2012) was 

used in the study. The percentage and frequency analysis were used for the descriptive analyses in the analyses of the data. The 

Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests among non-parametric tests were carried out to measure the differences between the 

groups. According to the research results, the scores taken by athletes from the mathematical thinking scale by the variables of 

gender do not differ statistically. According to the education variables, the total scores obtained by athletes attending primary school 

from the mathematical thinking scale are significantly higher when compared to other groups. Athletes studying at the 

undergraduate level have the lowest score. A difference was observed only in terms of the scores they took from the problem-

solving sub-dimension of the mathematical thinking scale dimensions by the variable of gender. A statistical difference was 

observed in the sub- dimensions of the mathematical thinking skill scale by the educational status variables, except for reasoning. 

No statistically significant difference was found between the total scores obtained by individual athletes (billiards, tennis, shooting, 

archery) from the mathematical thinking scale and the scores taken from all sub-dimensions of the scale. A statistically significant 

difference was observed between the total scores obtained by athletes (football, volleyball, basketball) from the mathematical 

thinking scale and the scores obtained from all sub-dimensions of the scale in favour of those who play football and volleyball.  

 

Keywords: Sports, athlete, thinking skills, mathematical thinking  
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SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE 

EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Mücahit ÖZBALTA, Veysel KÜÇÜK  

 

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL 

 
Bu çalışmanın amacı; Spor yapan ve yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin iletişim becerileri ile empatik eğilim düzeylerinin bazı 

değişkenler açısından incelenmesidir. İletişim becerileri ve empatik eğilim düzeylerinin yaşa, cinsiyete, spor geçmişine, bireysel ya 

da takım sporu ile uğraşma durumuna göre ilişkilendirilmesi amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

 
1. Spor yapan ve yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin iletişim becerileri ve empatik eğilim düzeyleri arasında yaşlarına göre bir 

fark var mıdır?  
2. Spor yapan ve yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin iletişim becerileri ve empatik eğilim düzeyleri arasında cinsiyetlerine göre 

bir fark var mıdır?  
3. Spor yapan ve yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin iletişim becerileri ve empatik eğilim düzeyleri arasında spor geçmişine göre 

bir fark var mıdır?  
4. Spor yapan ve yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin iletişim becerileri ve empatik eğilim düzeyleri arasında bireysel ya da takım 

sporu yapma durumuna göre bir fark var mıdır? 

 
Araştırmanın örneklemi ise 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İstanbul İli Pendik İlçesi ortaöğretim 

kurumlarında öğrenim gören ve tesadüfü (random) yöntemle belirlenmiş 498 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri toplama 

araçları olarak, bir kişisel bilgiler formu ve iki ölçme aracı kullanılmıştır. Bunlar; İletişim Becerileri Ölçeği (İBÖ) ve Empatik Eğilim 

Ölçeği (EEÖ)’dir. Araştırmada değişkenlerinin frekans ve yüzde dağılımları, t-testi ve iki-yönlü varyans (two-way ANOVA) analizi 

uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular incelendiğinde; spor yapma (lisanslı ve lisanssız) ile öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, 

yapılan spor (takım/bireysel) ve spor yapma süresi onların iletişim becerileri düzeyi üzerinde etkili olurken, ailede spor yapan 

olmasının öğrencilerin iletişim becerileri üzerinde ortak bir etkisi tespit edilememiştir. Spor yapma (lisanslı ve lisanssız) ile 

öğrencilerin yaşı ve spor yapma süresi onların empatik eğilim düzeyi üzerinde etkili olurken, spor yapma ile cinsiyet, ailede spor 

yapan olması ve yapılan sporun (takım/bireysel) öğrencilerin empatik eğilim düzeyi üzerinde ortak bir etkisi tespit edilememiştir. 

Araştırmanın sonucunda, spor yapan öğrencilerin spor yapmayan öğrencilere gore iletişim becerilerinin ve empatik eğilimlerinin 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

 

IT IS THE STUDY OF COMMUNICATION SKILLS AND EMPATHIC TENDENCY LEVELS OF 

SECONDARY SCHOOL STUDENTS WHO DO AND DO NOT EXERCISE IN TERMS OF SOME 

VARIABLES 

 

The purpose of this study is; It is the study of communication skills and empathic tendency levels of secondary school students who 

do and do not exercise in terms of some variables. In order to be able to relate communication skills and empathic tendencies 

according to their age, sex, sports history, individual or team sport situation, the following questions will be answered: 

 
1. Is there a difference according to age between the communication skills and the empathic tendency levels of the secondary 

school students who do and do not play sports? 2. Is there a difference in gender between the communication skills and empathic 

tendencies of secondary school students who do or do not play sports? 3. Is there a difference between the communication skills 

and the empathic tendency levels of secondary school students who do and do not play sports compared to the past? 4. Is there a 

difference between the level of communication skills and empathic tendencies of secondary school students who do or do not play, 

depending on whether they are doing individual or team sports? 
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The sample of the study is composed of 498 students who were educated in the secondary schools in the academic year of 2015-

2016, the Ministry of National Education of İstanbul Pendik District and randomly determined. In this research, a personal 

information form and two measuring instruments were used as data collection tools. These; Communication Skills Scale (SCL) and 

Empathic Tendency Scale (SCL). Frequency and percentage distributions of the variables in the study, t-test and two-way ANOVA 

analysis were applied. When the findings obtained in the research are examined; It is not possible to determine a common effect 

on the communication skills of the students as to being sports in the family while the sporting (licensed and unlicensed) and the 

age, gender, type of school, type of sport (team / individual) and duration of sport are effective on the level of their communication 

skills . While making sport (licensed and unlicensed), the age of the students, the type of school they are taught and the duration 

of the sport affects their empathic tendency level, they are more likely to be involved in sports, gender, family sports and empathic 

tendency level of sports (team / No effect was detected. 
As a result of the research, it was determined that the students performing sports had higher communication skills and empathic 

tendencies than the students who did not sports.  
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GENÇ FUTBOLCULARDA 6 HAFTALIK PLİOMETRİK ANTRENMAN PROGRAMININ SÜRAT 

PARAMETRESİ ÜZERİNE ETKİSİ 
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1Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ANKARA 
2Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, KASTAMONU 
3Şırnak Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, ŞIRNAK 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Pliometrik antrenmanlar, kasın mümkün olan en kısa zamanda maksimum kuvvete erişmesini sağlayan 

egzersizler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka değişle, pliometrik antrenmanlar kısa bir zaman içinde, kuvvetli bir hareket üretmek 

için eksantrik kasılmadan konsantrik kasılmaya geçerken kasın hızlı gerilmesini içeren direnç antrenmanlarıdır. Futbol gibi yön 

değiştirme gerektiren spor dallarında elastik kuvvet veya çabuk kuvvet performansının belirleyicisidir. Futbolcular özellikle elastik 

kuvveti, sıçrama etkinliğini, bacak gücü ve sürat yeteneğini geliştirmek için pliometrik antrenmanları uygulamaktadırlar. (Kutlu ve 

ark., 2001; Müniroğlu ve ark., 2000). Bu doğrultuda çalışmanın amacı genç futbolcularda 6 haftalık pliometrik antrenman 

programının sürat parametresi üzerine etkisinin incelenmesidir.  

 
YÖNTEM: Otuz altı (36) amatör genç futbolcu (Kontrol Grubu: yaş: 16,44 yıl; antrenman yaşı: 2,66 yıl; boy: 171,33 cm; vücut 

ağırlığı: 64,66 kg; Antrenman Grubu: yaş: 16,27 yıl; antrenman yaşı: 2,78 yıl; boy: 171,78 cm; vücut ağırlığı: 64,11 kg) randomize 

olarak iki gruba ayrılıp, çalışmaya katılmışlardır. Katılımcılar pliometrik antrenman grubu ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. 

Antrenman grubu düzenli futbol antrenmanının yanı sıra önceden belirlenmiş pliometrik antrenman protokolünü izlerken (haftada 3 

gün, her antrenman 35 dakika, toplam 6 hafta), kontrol grubu ile sadece düzenli futbol antrenmanına devam edilmiştir. 6 haftalık 

antrenman programının öncesinde ve sonrasında bütün katılımcıların 30 m sürat dereceleri kayıt edilmiştir.  

 
BULGULAR: Antrenman grubunun 30 m sürat ön test ile son test sonuçları karşılaştırıldığında (p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı 

fark tespit edilmiştir. Kontrol grubunun 30 m sürat ön test ile son test sonuçlarına bakıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. 

 
SONUÇ: Literatürle paralel olarak yapmış olduğumuz çalışmada 6 haftalık pliometrik antrenman programının sürat parametresi 

üzerine olumlu anlamda etki ettiği tespit edilmiştir. 6 hafta süre ile uygulanan pliometrik antrenmanlar futbolcuların sürat yeteneğinde 

anlamlı artışlar sağlamıştır. Sonuç olarak özellikle futbol ve benzer yapıdaki diğer branşlarda başarıyı belirleyen önemli bir 

parametre olan süratin geliştirilmesi için pliometrik antrenmanlar uygulanmalı ve antrenman programlarında pliometrik egzersizlere 

sık sık yer verilmelidir. 
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KAYNAKLAR 
1. Kutlu M., Gür E., Karahüseylnoğlu M.F. Pliometrik antrenmanın genç futbolcuların anaerobik güçlerine etkisi. Gazi Beden Eğitimi 

ve Spor Bilimleri Dergisi, 4; 37-43, 2001.  
2. Müniroğlu, S., Koz, M., Atıl, M., Erongun, D., Bulca, Y.S., “Türkiye Profesyonel Birinci Liginde Mücadele Eden Bir Futbol 

Takımının Sezon Öncesi ve Sonrası Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Bilimleri 1. Kongresi, s.103-106. Ankara, 2000. 

 

THE EFFECT OF 6 WEEKS PLIOMETRIC TRAINING PROGRAM ON SPEED PARAMETER IN YOUNG 

SOCCER PLAYERS 

 

INTRODUCTION AND AIM: Pliometric exercises are defined as exercises that allow maximum muscular access to the muscles as 

soon as possible. In other words, pliometric exercises are resistance training that involves rapid muscle stretching in a short period 

of time, from eccentric contraction to concentric contraction to produce a strong motion. It is the determinant of the elastic force or 

the rapid force performance in sports branches, which require a change of direction like football. Soccer players practice pliometric 

exercises to improve their elastic strength, jump activity, leg strength and speed (Kutlu et al., 2001, Müniroğlu et al., 2000). In this 

content the aim of this study is to examine the effect of the 6 weeks pliometric training program on the speed parameter in young 

soccer players.  

 

METHOD: Thirty six (36) amateur young soccer players (Control group: age: 16.44 years, training age: 2.66 years, height: 171.33 

cm, body weight: 64.66 kg, training group: age: 16.27 years, year: height: 171,78 cm, body weight: 64,11 kg) were randomly divided 

into two groups and participated in the study. Participants were divided into two groups as pliometric training group and control 

group.  

Regular football training was continued with the control group only when the training group watched the regular plyometric training 

protocol (3 days a week, 35 minutes for each training, 6 weeks in total) as well as regular football training. Before and after the 6 

weeks training program, all participants' speed recordings of 30 m were recorded. 

 

RESULT: A statistically significant difference was found when the pre-test and post-test results of 30 m sprint test of the training 

group were compared (p <0.05). There was no statistically significant difference between the control group's 30 m sprint test and 

final test results. 

 

CONCLUSION: In parallel with the literature, it has been found that the 6 weeks pliometric training program positively affects the 

speed parameter. The pliometric exercises for 6 weeks provided significant increases in the speed of soccer players. As a result, 

plyometric training should be applied especially for football and other branches of similar structure, which is an important parameter 

to determine success, and pliometric exercises should be frequently used in training programs. 
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BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE UYGULANAN FARKLI GÖZDEN GEÇİRME STRATEJİLERİNİN 

ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL VE PSİKOMOTOR DAVRANIŞLARINA ETKİSİ 
 

Ferhat ÇİFÇİ, Zekai PEHLEVAN  
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Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, MERSİN 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Öğretimde gözden geçirme; ders öncesi ve ders sonrası önemli konuların, anahtar kelime ve kavramların tekrar 

edilerek öğrenmenin kalıcılığını sağlamada ve anlamlandırmada kullanılan bir stratejidir (Suydan, 1984). Ders sonrası öğrenilenlerin 

tekrar ettirilmesinde geleneksel olarak öğretmenin yanı sıra günlük yazdırma ve vızıltı grup çalışmaları da bu amaçla kullanılan 

tekniklerdendir. Günlük yazdırma; öğrencilerin derslerde öğrendiği konuları ve yaptığı gözlem ve uygulamaları karşılaştırma ve 

yorumlar yaparak kendi cümleleriyle ifade ettiği yazılı belgelerdir (Lund ve Kirk, 2002).Vızıltı grup tekniği ise, öğrencilerin derste 

verilmiş bir sorun ya da problemi çözmek, sorulacak bir soruya karar vermek ya da önceden rapor edilen bilgileri pekiştirmek 

amacıyla karşılıklı olarak etkileşim içerisinde görüşlerinin paylaştıkları küçük grup çalışmasıdır (Brewer, 1997; Demirel, 2006). Bu 

bağlamda çalışmanın amacı; beden eğitimi derslerinde uygulanan klasik, vızıltı grup çalışması ve günlük tutma gözden geçirme 

tekniklerinin öğrencilerin bilişsel ve psikomotor davranışları üzerine etkisini incelemektir. 

 
YÖNTEM: Araştırmada öntest-sontest modelli deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmaya üç farklı 5. sınıfta (xyaş=11) okuyan 73 

ortaokul öğrencisi katılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce sınıflar yansız olarak Klasik (n=22), Vızıltı (n=26) ve Günlük Tutma 

(n=25) olmak üzere üç gruba atanmıştır. Veriler “Basketbol Başarı Testi” ve “Basketbol Beceri Gözlem Formu” ile toplanmıştır. 

Çalışmada beş hafta boyunca basketbol öğretilmiş ve her dersin sonunda gözden geçirme stratejileri uygulanmıştır. Üç farklı 

gözden geçirme stratejisi grubundaki tüm öğrenciler aynı veri toplama araçları ile iki kez test edilmiştir. Verilerin analizinde 

tekrarlanmış ölçümler için iki faktörlü ANOVA kullanılmıştır.  

 
BULGULAR: Yapılan analiz sonucunda; uygulanan gözden geçirme stratejilerine bağlı olarak Basketbol Başarı Testinde öntest-

sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığın bulunduğu (F=253,19; p= ,000), grupların sontest puan ortalamaları  

arasında da gruplar arasında anlamlı farklılığın bulunduğu gözlenmiştir (F=3,282; p= ,043). Farkın kaynağı incelendiğinde; vızıltı 

grubu klasik gruba oranla yüksek puan almıştır (p<,05). Basketbol Beceri Testinde ise öntest-sontest puan ortalamaları arasındaki 

fark anlamlı bulunmuştur (F= 545,40; p= ,000). Basketbol Beceri Testinde grupların sontest puanları arasındaki fark ise anlamlı 

bulunmamıştır (F= 2,09; p= ,132). Grup*Beceri Testi ortak etkisi ise anlamlı bulunmuştur (F= 3,60; p= ,032).  

 
SONUÇ: Grup ayrımı yapılmaksızın uygulamanın bütün gruplarda her iki test üzerinde etkili olduğu; vızıltı grup çalışması öğretmen 

tarafından yapılan gözden geçirme stratejisine oranla basketbol başarı testi üzerinde anlamlı biçimde etkili olduğu söylenebilir. 

Başka bir ifadeyle bilginin kazanılmasında öğrencilerin karşılıklı etkileşim içerisinde bulunması öğrenmede etkili olduğu sonucuna 

varılabilir. 
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Uyarlanması. Spor Bilimleri Dergisi (Hacettepe Journal of SportSciences), 27 (1), 16–26. 

 

THE EFFECTS OF DIFFERENT REVIEW STRATEGIES IN PHYSICAL EDUCATION COURSE ON THE 

COGNITIVE AND PSYCHOMOTOR BEHAVIORS OF STUDENTS 

 

INTRODUCTION and OBJECTIVE: Review in teaching; It is a strategy that is used before and after the lesson in order to improve 

the meaning and persistence of learning by repeating important topics, keywords and concepts(Suydan, 1984). On Repetition of 

the learned lessons, journal keeping and buzz group work are the used techniques for this purpose as well as the traditionally 

teaching. Journal keeping is a kind of written document which is used to express students' own words by making comparisons and 

comments on the topics that they learn in lessons, observations and practices they have made (Lund and Kirk, 2002). The buzzing 

group technique is a small group study in which students share their views interactively in order to solve a given problem, to decide 

a question to be asked or to consolidate previously reported information (Brewer, 1997, Demirel, 2006). İn this context, the purpose 
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of this study is to investigate the effects of classical, buzzing group work and journal keeping review strategy techniques applied to 

students in physical education classes on cognitive and psychomotor behaviors. 
METHOD: The pre-test-post test model was used in the study. Seventy-three middle school pupils attending three different 5th 

grades (xage = 11) participated in the research. Before starting to the study, the classes were assigned to three groups, namely 

Classic (n = 22), Buzz (n = 26) and Journal keeping (n = 25). The data were collected using the "Basketball Achievement Test" and 

the "Basketball Skill Observation Form". Basketball was taught for five weeks in the study and review strategies were applied at the 

end of each course. All students in the three different review strategy groups were tested twice with the same data collection tools. 

In the analysis of the data two way ANOVA for repeated measures was used. 

 
FINDINGS: Depending on the review strategies as the result of the analysis made; there was a significant difference between 

groups in terms of pretest and posttest scores (F= 3,282; p= ,043) and there was a significant difference between groups in terms 

of posttest score averages (F= 253,19; p= ,000), and in Basketball Achievement Test. When the source of the difference was 

examined, the buzzing group had a high score compared to the classical group (p<,05). In the Basketball Skill Test, the difference 

between pretest and posttest score averages was found to be significant (F= 545,40; p= ,000). The difference between the posttest 

scores of the groups in Basketball Skill Test was not significant (F= 2.09; p= ,132). The common effect of the Group * Skill Test 

was found significant (F= 3.60; p= ,032). 

 
CONCLUSION: It was found that the application without group distinction was effective on both tests in all groups; it can be said 

that the buzzing group work is significantly more effective on the basketball achievement test than the review strategy applied by 

the teacher. In other words, it can be concluded that the acquisition of knowledge is effective in learning how students interact.  
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ DAVRANIŞLARININ ÖĞRENCİ 

ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Ulfet YAVUZ, Emre BİLGİN, Gıyasettin DEMİRHAN  

 

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ANKARA 

 
AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, lisede görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin derslerindeki etkili sınıf yönetimi 

davranışlarının öğrenci  algılarına göre incelenmesidir.  

 
YÖNTEM: Bu çalışmanın araştırma grubu Ankara’daki Yenimahalle, Çankaya, Aydınlıkevler ve Pursaklar ilçelerindeki liselerden 

rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 297 (107 erkek 190 kadın) öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Çakmak ve 

diğerlerinin (2006) geliştirdiği Sınıf Yönetimi Stratejileri Anketi kullanılmıştır. Anketin güvenirlik katsayısı 0.79 olarak bulunmuştur. 

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 

 
BULGULAR: Sonuç olarak, beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi stratejilerinin öğrenci görüşlerine göre dağılımı 

incelendiğinde, kadın ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf 

yönetimi stratejilerinin öğrencilerin sınıf düzeyi değişkenine göre incelendiğinde öğrencilerin görüşleri arasında 1, 4, 5, 12, 14 ve 

15. maddelerde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05), fakat anketin 2. “Öğretime başlamadan önce tüm öğrencilerin 

motivasyonunu sağlar” 3. “Öğrencilerin ilgilerini konu üzerinde tutar, dikkati sürdürür”, 6 “Arkadaşça tavrını öğrenciye gösterir”, 7. 

“Sınıfta zamanı etkili kullanır”, 8. “Davranış problemlerini azaltmak için öğretim sürecinde ve sınıf düzenlemelerinde değişiklikler 

yapar”, 9. “Davranış problemlerini tam olarak tanımlar”, 10. “Beklenmedik öğrenci davranışları karşısında olgunluk ve ılımlılık 

gösterir”, 11. “Sınıfta güvenilir bir atmosfer oluşturur” ve 13. “Öğrencilerin görüş ve önerilerini dikkate alır.” maddelerinde sınıf düzeyi 

değişkenine göre öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Farklılıklar genel olarak lise 1.sınıflar ile diğer sınıflar 

arasındadır. Liseye yeni başlayan öğrencilerin yeni bir eğitim öğretim kademesine geçişleriyle birlikte okul, ders ve öğretmenlerine 
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yeniden uyum sağlamaları gerekmektedir. Dolayısıyla bu yeni kademeye adapte olmaya çalışan lise 1.sınıf öğrencileri ile diğer 

öğrenciler arasında farklı görüşler meydana gelebilir. 

 

EVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS EFFECTIVE CLASS MANAGEMENT 

BEHAVIORS ACCORDING TO THE STUDENTS’ PERCEPTIONS 

 

Purpose The aim of this research is to examine high school physical education teacher’s effective classroom management 

behaviors according to student perceptions. Method The study group of this study is composed of 297 students (107 males and 

190 females) selected by high schools via random sampling method in Yenimahalle, Çankaya, Aydınlıkevler and Pursaklar districts 

of Ankara. The Classroom Management Strategies Questionnaire developed by Çakmak et al. (2006) was used for data gathering 

tool. Reliability coefficient of the questionnaire was found 0.79. Descriptive statistics, t test and one way analysis of variance 

(ANOVA) were used in the analysis of the results.  

 

Results As a result, when the distribution of classroom management strategies of physical education teachers according to student 

perception is examined there was no significant difference between the views of male and female students. When classroom 

management strategies of physical education teachers are analyzed according to class level of students there was no significant 

difference on, 4, 5, 12, 14, ve 15th items (p>0.05). But there are significant differences in items 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13th according 

to student’s class level variable. Differences are generally between 9th classes and other classes. The 9th grade students with a 

transition to a new level of education and training they need to re-adapt to new school, friends and teachers. Therefore, there may 

be different oppinions between 9th grades and others.  
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ 

ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

 
1Alkan UĞURLU, 1Kemal Alparslan ERMAN, 1Emine BAL TURAN, 2Tolga ÖKSÜZ, 3Abdullah GÜNGÖR  

 
1Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ANTALYA 
2Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü, ANTALYA 
3Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ANTALYA 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Rekreasyonel aktivitelerin kişilerin duygu, düşünce, moral durumları ve diğer pek çok konuda olumlu etkileri 

olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesin de okuyan öğrencilerin rekreatif 

aktivitelere katılım durumlarının, yaşam doyumlarının ve boş zaman aktivitelerine verdikleri anlamın ölçülmesidir. 

 
YÖNTEM: Çalışmaya %60,3’ü erkek, % 39,7’si kadın toplam 252 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Diener ve ark. 

(1985) tarafından geliştirilen ve Köker (1991) tarafından Türkçe uyarlanması yapılmış “Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ)” ve Esteve ve 

ark. (1999) tarafından geliştirilen, Gürbüz ve ark. (2007) tarafından Türkçe uyarlaması yapılmış ‘’Boş Zaman Anlamı Ölçeği (BZAÖ)’’ 

kullanılmıştır. Çalışmada SPSS Paket programı kullanılmıştır. Veri analizin de iki ya da daha fazla gruba ait ortalamalar arasındaki 

farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için ANOVA testi uygulanmıştır. 

 
BULGULAR: Sınıflara Göre Boş Zaman Anlamı Ölçeği ortalamaları incelendiğinde gruplar arası istatistiksel olarak 

anlamlı(p<0,005) bir fark olduğu görülmektedir. Bu fark sınıf bazında incelendiğinde ise 2. ve 3. sınıflar arasında olduğu 

görülmektedir. Bölümlere göre boş zaman anlamı ölçeği incelendiğinde, bölümler arasında ortalamalarda farklılık olmasına rağmen 

bu farkın çok az olduğu gözlemlenmiştir. Aradaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Yaşam doyumu ölçeği bulgularına göre 

ise gruplar arasında sınıf ve bölüm değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.  
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SONUÇ: Bu çalışma sonucunda sınıflar arası BZAÖ ortalamalarına göre 1. ve 4 sınıflar arasında anlamlı bir fark yokken 2. ve 3 

sınıflar arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Sınıflar arası YDÖ ortalamalarına göre anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.  
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3- GÜRBÜZ, B., ÖZDEMİR, A. S. & KARAKÜÇÜK, S. “Meaning of Leisure Time Scale: Evaluation of Psycho-metric  
Characteristics on Turkish University Students", 4th International Mediterranean Sport Science Congress, 66, p.9-11 Kasım,  
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4- ESTEVE R., MARTIN J. San & LOPEZ A. E. (1999) Grasping the meaning of leisure: developing a self report  
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INVESTIGATION OF MEANING OF LEISURE ACTIVITIES AND THE SATISFACTION WITH LIFE OF 

SPORT SCIENCE FACULTY STUDENTS: AKDENIZ UNIVERSITY 

 

AIM: It is known that recreational activities have positive effects on people's emotions, thoughts, morale and many other issues. 

The aim of this study is to measure the participation status of recreational activities, life satisfaction and the meaning of leisure 

activities to the students of Akdeniz University Sports Sciences Faculty. 

 
METHOD: A total of 252 students (60.3% male, 39.7% female) participated in the study. Data collection intruments, Turkish version 

(Köker, 1991) of Life Satisfaction Scale (LSS) which is developed by Diener et al. (1985) and Turkish version (Gürbüz et al., 2007) 

of Meaning of Leisure Time Scale(MLTS) (Esteve et al., 1999) was used. SPSS Package program was used in the study. ANOVA 

were used in the data analysis.  

 
FINDINGS: According to findings, there was a statistically significant difference (p <0.005) between the groups when the Mean of 

Meaning of Leisure Time Scale by Classes was examined.  

This difference appears to be between the 2nd and 3rd classes when examined on a class-by-class basis. According to the 

departments, when the meaning of leisure time scale is examined, it is observed that there is very little difference between the 

sections, even though there is a difference in the averages. This difference is not statistically significant. There was no statistically 

significant difference between groups according to class and department variables according to life satisfaction scale findings. 

 
CONCLUSION: The results of this study show that there is a significant difference between the 2nd and 3rd classes while there is 

no significant difference between the 1st and 4th classes according to the MLTS averages between the classes. There was no 

significant difference between the mean scores of LSS between the groups. 
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SPOR LİSELERİNDE ÖĞRENME İKLİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Halil Evren Şentürk 
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, MUĞLA 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Eğitimin tüm aşamalarında öğrenmenin oluşabilmesi için ilk önce öğrenme ortamının veya ikliminin sağlıklı 

biçimde oluşturulması gerekmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren ve spor alanında yetenekli öğrencilerin orta öğretimlerini 

sürdürdükleri Spor Liseleri bu bağlamda araştırmaya açık bir kurum olarak karşımızdadır. Ülkemizdeki ortaöğrenim kurumlarından 

bir tanesi olan spor liselerinde görev yapan öğretmenler ile bu liselerde öğrenim gören öğrencilerin mensubu oldukları kurumdaki 

öğrenme iklimine ilişkin algılarının incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada araştırmanın evrenini, sayıları altmışa yaklaşan tüm 

spor liselerindeki öğretmen ve öğrenciler oluşturmaktadır.  

 

YÖNTEM: Çalışmaya gönüllü katılarak destek veren 337 öğretmen ve 506 öğrenci evreni en iyi temsil ettiğine inanılan örneklemi 

oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak Çamur’un 2006 yılında Türkçe uyarlamasını yaptığı “Öğrenme İklimi Ölçeği” alt 

boyutları da dikkate alınarak kullanılmış, katılımcılara çevrimiçi ortamda hazırlanan araştırma formunun sosyal medyadaki spor 

liseleri gruplarından paylaşılması sayesinde ulaşılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler, elektronik ortamda depolandıktan sonra 

öncelikle normallik testi uygulanmış, normal dağılım gösterdiği tespit edilen veriler bu doğrultuda parametrik testler ile analiz 

edilmişlerdir. Öğretmen ve öğrencilerin öğrenme iklimi algılarının tespiti için tanımlayıcı istatistik, demografik özelliklerine göre 

karşılaştırmaları için bağımsız örneklemler t testi ile tek yönlü varyans analizi ve çalışmadaki ilişkilerin tespiti için ise Pearson r ilişki 

analizi uygulanmıştır.  

 
BULGULAR: Analizler sonucunda ortaya çıkan bulgulara genel olarak değinmek gerekirse, beden eğitimi ve spor öğretmenleri 

spor liselerindeki öğrenme iklimi hakkında olumsuz görüş bildirmişlerdir (n=123, ort=2,34). Spor liselerinde görev yapan diğer branş 

öğretmenleri ise oldukça olumsuz görüş bildirmişlerdir (n=214, ort=2,06). İlgili kurumda öğrenim gören öğrenciler ise olumsuz 

olmakla birlikte öğretmenlere göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir (n=506, ort=2,57).  

 

SONUÇ: Literatürdeki ilgili çalışmalar incelendiğinde bu kurumda görev yapan öğretmenlerin eğitim ortamlarında gerçekleşen 

öğrenmenin en üst seviyeye çıkartılmasını sağlamalarının ve ayrıca öğrencilerin kendi eğitimleri ile ilgilenmelerini sağlayacak 

imkanlar yaratılmasının okulda olumlu ve sağlıklı bir eğitim ortamı yaratmak açısından oldukça önemli olduğu görülmektedir. Sonuç 

olarak, spor liseleri öğrenme iklimi boyutunda incelendiğinde, bu kurumların mevcut şartlarının (tesis, malzeme, öğretmen yeterliliği, 

öğretim programı, vb.) öğretmenler ve öğrencilerinin sağlıklı bir eğitim ortamında buluşamadıkları kanaatine varılmıştır. Spor 

liselerinin mevcut şartlarının Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak projeleri ile desteklenmeleri gerekmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim, spor, öğretmen, öğrenci, öğrenme iklimi 

 

 

 

AN EXAMINATION ON LEARNING CLIMATE IN TURKISH SPORTS HIGH SCHOOLS 

 

The aim of this study is to examine perceptions concerning learning climate of teachers who work in sports high schools is one of 

the secondary education schools in Turkey and students who train these schools. The population of this study is teachers and 

students who are related with sports high schools in all of Turkey. The sample of this group is 337 teachers and 506 students who 

are voluntaries. Using scale with sub dimensions for this study is “the Scale of Learning Climate” that adapt to Turkish by Çamur in 

2006. The scale is prepared online and the voluntaries are participated via social media groups associated with shares of students 

who train Turkish Sports High Schools. Obtained data is being stored and then normality test has done, after then it’s conclusive 

that parametric tests are available for analyses of the study. Descriptive statistic, independent samples t-test, Pearson r correlate 

analyses and ANOVA are used to determine learning climate perceptions of teachers and students. In this context, sports teachers 

are declared that their views are negative (n=123, mean=….). The other teachers are also declared that their views were negative 

(n=214, mean=….). The students who train in these schools, are also declared that their views were negative (n=506, mean=….). 

It is clearly understood that the learning climate of Turkey Sports High Schools are currently not enough (facilities, equipment, 

curriculum, competences of teachers, etc.) to healthier education according to students and teachers. As a result, to have a stronger 
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construction of Turkey Sports High Schools is necessary, and Ministries of National Education and Youth and Sports should be 

supportive through the instrument of their collaborator projects.  

 

Keywords: Secondary education, sports, teacher, students, learning climate  

 

SB53 

 

MÜCADELE SPORLARINDA BOSU DENGE TOPU İLE YAPTIRILAN ANTRENMANLARIN DİNAMİK 

DENGE VE PATLAYICI KUVVETE OLAN ETKİLERİ 

 
1Zeynep İnci KARADENİZLİ, 2Hüseyin ÖZKAMÇI  

 
1Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, DÜZCE 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokul, İZMİR 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amaç, mücadele sporlarında (taekwon-do, muay thai) 8 hafta süreyle bosu denge topları ile  yapılan 

antrenmanların, sporcuların dinamik denge ve patlayıcı kuvvetine olan etkilerini araştırmaktır.  

 
YÖNTEM: Bu amaçla, çalışmada yer almaya gönüllü, yaşları 16-25 yaş aralığında, en az 3 senedir aktif spor yapan, görsel-duyusal 

bozukluğu olmayan, son bir yılda alt ekstremitelerinden herhangi bir sportif yaralanma geçirmemiş olan 30 erkek sporcu ile çalışma 

grubu oluşturuldu. Çalışmada yer alan Düzce Üniversitesi mücadele sporları takımı sporcuları, deney (N= 15) ve kontrol (N= 15) 

grubu için rastgele seçildi. Boy ve vücut ağırlığı ölçümleri, stadiometre ve elektronik baskül ile belirlendi. Vücut kütle indeksi, 

ağırlık/boy2 (kg/m2) formülüyle hesaplandı. Dinamik denge ölçümleri, kablosuz taşınabilir dinamik denge sistemi kullanılarak 

yapıldı. Patlayıcı kuvvet, kuvvet platformu ile ölçüldü. Dinamik denge egzersizlerinde, bosu dinamik denge araçları (bosu topları) 

ile kullanıldı. Bu egzersizler, haftada iki gün olacak ve sekiz hafta sürdü. Sporculara bosu ile yaptırılacak dinamik denge egzersizleri 

öncesinde ön testler, 8 haftalık çalışma programı bittikten sonra da son testler yapıldı. Ön ve son testlerde sporculara önce boy ve 

vücut ağırlığı ölçümleri yapıldı. Sporculara aynı gün kablosuz taşınabilir denge sistemi ile sırasıyla; gözler açıkken çift ayak ve tek 

ayak (sol-sağ) ile dinamik denge testleri uygulandı. Ayrıca sporculardan, kuvvet platformu üzerinde çift ve tek ayakla (sol-sağ) dikey 

sıçrama yapmaları istendi. Kuvvet platformu sayesinde, dikey sıçrama yükseklikleri, zirve hız, zirve güç zirve konsantrik kuvvet 

ölçümleri alındı. Yapılan iki denemeden, en yüksek olan değer, değerlendirmeye alındı. İstatistiksel işlemlerde; tanımlayıcı 

istatistikler, ön test ve son test farkları SPSS Paket Programı kullanılarak hesaplandı, t testi ve Wilcoxon testleri kullanıldı. Anlamlılık 

seviyesi başlangıçta p≤ 0.05 olarak belirlendi.  

 
BULGULAR: Bu araştırma sonucunda, dinamik denge (hunting, limit, slalom, stabiliometry and tracking tests) ve patlayıcı kuvvet 

(çift ayak ve tek ayakla dikey sıçrama, zirve hız, zirve güç, zirve konsantrik kuvvet testleri) testlerinde, deney grubu ve kontrol grubu 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmadı (p>.05).  

 
SONUÇ: Bu sonucun, hem deney hem de kontrol grubunda, elit sporcuların bulunmasından ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ayrıca 

bosu ile yaptırılan denge egzersizleri ile birlikte kuvvet çalışmalarının da yaptırılması halinde gelecekteki çalışmalarda farklar 

bulunabileceği tahmin edilmektedir. 
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THE EFFECTS OF TRAININGS APPILED WITH BOSU BALANCE BALLS ON DYNAMIC BALANCE 

AND EXPLOSIVE POWER IN COMBAT SPORTS 

 

SUMMARY INTRODUCTION and AIM: The aim of the study is to investigate dynamic balance and explosive power of players in 

combat sports (taekwon-do, muay-thai) which are effected by 8-week trainings applied with bosu balance balls. METHOD: For this 

purpose, study group organized with 30 combat male players who range of age are 16-25, no injuries for their lower extremity in 

last one year, at least 3 years actively, no have visual-sensory impairment. This players who have been players of Duzce 

University’s combat teams, select randomly for experiment group (N=15) and control group (N=15). Stadiometer and digital scale 

were used for height and body weight measurements.  

Formula: weight / height2 (kg/m2) was used for body mass index. Portable balance platform was used dynamic balance 

measurements. Force platform was used for data of explosive power. Bosu balance equipment (bosu balls) was used for dynamic 

balance exercises. These exercises applied twice a week and they took 8 weeks. Pre-test and post-test were taken from players 

for before and after dynamic balance exercises. Dynamic balance tests were measured by using the wireless portable balance 

system. The players were asked to complete the test by using bipedal and unipedal while eyes open. The players were asked to 

vertical jump with bipedal and unipedal (left-right) on the force platform. Vertical jump height, peak velocity, peak power and peak 

concentric force were measured by force platform. The highest value within the 2 jumps were taken for the evaluation. The mean 

and standart deviation of all dependent, differs of pre-test and post-test were calculated by the statistical package for Social 

Sciences (SPSS). T test and Wilcoxon tests were used. A significance level of p≤ .05 was used to identify statistical significance. 

FINDINGS: At the end of the research, no significant results were found between experiment and control groups on dynamic 

balance (hunting, limit, slalom, stabiliometry and tracking tests) and explosive power (vertical jump with bipedal, unipedal, peark 

velocity, peak power, peak concentric force) tests (p>.05). RESULT: It think that these results may be occure that elite players were 

been at the both experiment and control groups. In addition, it also suppose that if strenght trainings apply with bosu balance 

exercises, significant differences may be found in next studies.  

 
Keywords: Bosu; dynamic balance; explosive power 
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BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE YÖNELİMİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNELİK ÜSTBİLİŞSEL 

FARKINDALIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ: OKUL TÜRÜ VE CİNSİYET DEĞİŞKENİNİN YARATTIĞI 

FARKLILIKLAR 

 

Lale YILDIZ, Olcay KİREMİTCİ, A.Meliha CANPOLAT  

 

Ege Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İZMİR 
 

GİRİŞ ve AMAÇ: Biliş, kısaca ‘bilme’ ve ‘farkında olma’ şeklinde ifade edilebilir. Öğretim alanında ise, bu kavram bilginin 

kazanılması ve kullanılması sürecini tanımlamaktadır. Öğrencilerin, algılama, depolama ve bilgileri işleme gibi süreçleri etkin 

kullanarak tam öğrenmeyi gerçekleştirebilmesi eğitimin temel hedefleri arasındadır (Akpunar,2011). Bu noktada, Selçuk (2000) 

tarafından, “bireyin bilişsel süreç ile ilgili bilgisi ve farkındalığı” olarak tanımlanan “üstbiliş” kavramı da öğretim alanında geliştirilmesi 

gereken beceriler arasında yer almaktadır. Bireyin kendi öğrenmelerinin ve öğrenme süreçlerinin farkında olarak kendisine geri 

bildirimler verebilmesi başarısını desteklemektedir (Doğan,2013). Bu bağlamda, lise öğrencilerinin fiziksel aktiviteye yönelik üstbiliş 

farkındalık düzeylerinin beden eğitimi derslerine yönelimleri ile etkileşimini incelemek ve mevcut durumun okul türü ve cinsiyet 

açısından farklılaştığı boyutları belirlemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 
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YÖNTEM: Çalışmaya, 244’ü (%60.8) kız ve 157’sı (%39.2) erkek olmak üzere toplam 401 lise öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin 

204’ü (%50.9) özel ve 197’si (%49.1) devlet okulunda öğrenim görmektedir. Analiz edilen veri seti, Beden Eğitimi Sınıflarında 

Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği (Kiremitci,2013) ile Fiziksel Aktiviteye Yönelik Üstbiliş Ölçeği (Kiremitci,2016) uygulanarak 

elde edilmiştir. Verilerin analizinde basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır.  

 

BULGULAR: Beden eğitimi derslerinde yönelim alt boyutlarının, üstbilişsel farkındalık düzeyini nasıl açıkladığını test etmek 

amacıyla tüm örneklem grubundan elde edilen veri setine basit doğrusal regresyon analizi uygulanmış ve üstbiliş üzerinde “Çabasız 

sonuca yönelim” alt boyutunun negatif, diğer alt boyutlarınsa pozitif yönde yordayıcı özelliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

yönetim alt boyutlarının, üstbilişsel farkındalık düzeyini % 33’nü açıkladığı görülmektedir. Cinsiyet değişkeni ayrıştırıcı olarak 

değerlendirildiğinde ise, kız öğrencilerde “Öğrenci Merkezli Öğrenme Yönelimi” , “Öğrencinin Hataları Hakkında Endişe Duyması” 

yapılarının üstbilişsel farkındalık düzeyine pozitif öngörü sağladığı, “Çabasız Sonuca Yönelim” negatif öngörü sağladığı 

belirlenmiştir. Erkek öğrencilerde ise, “Öğrenci Merkezli Öğrenme Yönelimi”, “ÖğrencilerinYarışma Yönelimi” ve “Öğretmen 

Merkezli Öğrenme Yönelimi” yapılarının üstbiliş farkındalık düzeyine pozitif öngörü sağladığı saptanmıştır. Okul türü ayrıştırıcı 

değişken dikkate alınarak uygulanan basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre, özel okulda öğrenim gören öğrencilerde 

“Öğrenci Merkezli Öğrenme Yönelimi” yapısının üstbilişsel farkındalık düzeyine pozitif öngörü sağladığı, “Çabasız Sonuca Yönelim” 

de negatif öngörü sağladığı belirlenmiştir. Devlet okulunda öğrenim gören öğrencilerde ise, “Öğrenci Merkezli Öğrenme Yönelimi”, 

“Öğrencilerin Yarışma Yönelimi” ve “Öğretmen Merkezli Öğrenme Yönelimi” yapılarının üstbiliş farkındalık düzeyine pozitif öngörü 

sağladığı saptanmıştır.  

 

SONUÇ: Gerek genel örneklem, gerekse cinsiyet ayrıştırıcı değişkeninin dikkate alındığı analiz sonuçlarında fark yaratan alt 

boyutun negatif etkiyle çaba sarf etmeden sonuç odaklı yönelim olmasının nedeni, hedefe ulaşmada tercih edilen yolun tek bir 

çözüm önerisi içeren kısa vadeli bir eylem olması gösterilebilir. Devlet okullarında okuyan öğrencilerden elde edilen sonuçlar 

eylemin öğretmen tarafından gösterilip öğrenci tarafından tekrarlanması ve yarışma ortamında değerlendirilmeye alınmasından 

kaynaklanmış olabilir. Özel okul öğrencilerinden elde edilen sonuçlar ise, sınavlarda süreyi verimli kullanma açısından öğrenciyi 

mümkün olan en kısa çözüm yoluna yöneltmiş ve böylede minimum çaba ile sonuç alma noktasında motive etmiş olabilir. Bu durum 

okul türünün tüm dersler için geçerli akademik başarı kaygısının etkisiyle şekillenen uygulama prensiplerinin yansıması olarak 

değerlendirilebilir. 

 

EEFECT OF ORIENTATION TO PHYSICAL EDUCATION LESSONS ON METACOGNITIONAL 

AWARENESS OF PHYSICAL ACTIVITY: DIFFERENCES BY SCHOOL TYPE AND GENDER VARIETIES 

 

INTRODUCTION AND OBJECTIVE: Cognition can shortly be defined as “knowing” and “awareness”. In teaching, this concept 

describes process of acquisition and utilization of knowledge. Students’ carrying out whole learning using processes of perception, 

storing and knowledge handling is one of the basic objectives of education (Akpunar,2011). At this point, concept of “metacognition” 

defined by Selçuk (2000) as “individual’s knowledge and awareness of cognitive process” is among skills to be developed in 

education. Individual’s giving feedback to himself being aware of his learnings and learning processes supports his success 

(Doğan,2013). In this context, objective of this study is to examine interaction of high school students’ levels of metacognition 

awareness of physical activity with their orientation to physical education lessons and to determine dimensions in which current 

situation differs in school type and gender. Method Totally, 401 high-school students were included in the study, 244 (%60.8) girls 

and 157(%39.2) boys. 204(%50.9) of them were attending private schools and 197(%49.1) to public school.  

Analyzed data set were obtained applying Learning and Performance Tendency Scale in Physical Education Classes 

(Kiremitçi,2013) and Metacognition Scale for Physical Activity (Kiremitçi,2016). Simple linear regression analysis was applied in 

data analysis.  

 

FINDINGS: Simple linear regression analysis was applied to data set from whole sample group to test how in physical education 

lessons, orientation sub-dimension explains metacognition awareness level, and sub-dimension “Outcome orientation without 

effort” was found to have negative and other sub-dimensions to have positive predictive features on metacognition. When gender 

variable is considered a discriminator, in girls, structures “Students’ Learning Orientation” and “Students’ Worries about Mistakes” 

were determined to make positive prediction, but “Outcome orientation without effort” to make negative prediction to metacognitive 

awareness level. In boys, structures “Students’ Learning Orientation”, “Students’ Competitive Orientation” and “Teacher-initiated 
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Learning Orientation” were found to make positive prediction to metacognition awareness level. According to results of simple linear 

regression analysis applied considering school type discriminator variable, it was found that structure “Students’ Learning 

Orientation” made positive prediction and “Outcome orientation without effort” made negative prediction to metacognitive awareness 

level in students of private schools. In students of public schools, structures “Students’ Learning Orientation”, “Students’ Competitive 

Orientation” and “Teacher-initiated Learning Orientation” were determined to make positive prediction to metacognitive awareness 

level. Conclusion Why sub-dimension differing in analysis results considering general sample and gender discriminator variable is 

Outcome orientation without effort with negative effect can be shown to be that the way preferred in goal achievement is a short-

term action with single solution offer.  

 

Results obtained from students of public schools may have been resulted from the fact that action was shown by teacher, repeated 

by students and taken under evaluation in a competition. Results from private school students may have directed students to the 

most possible solution way in terms of effective usage of time and thus motivated them to get solution with minimum effort. This 

situation can be regarded as school type’s reflection of application principles shaped with academic success anxiety valid for all 

classes.  

SB64 

 

YARATICI DRAMA EĞİTİMİNİN SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK 

BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Övünç ERDEVECİLER, Velittin BALCI  

 

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ANKARA 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, bir düşüncenin, 

doğaçlama, rol oynama (rol alma) vd. tekniklerden yararlanılarak canlandırılmasıdır (Adıgüzel 2013). Yapılan birçok araştırma 

dramanın eğitim amaçlı kullanıldığında iletişim, kendine güven, empati (duygudaşlık), karar verme, topluluk içinde rol alma vb. gibi 

birçok beceriyi geliştirdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışma drama yoluyla liderlik becerilerinin gelişip gelişmeyeceğini ortaya koymak 

amacıyla tasarlanmıştır. 

 
YÖNTEM: Araştırma grubunu 2015-16 eğitim öğretim yılı Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği birinci sınıf 

öğrencileri (deney grubu) ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü birinci sınıf öğrencileri (kontrol grubu) 75+ 75 toplam 150 kişi 

oluşturmaktadır. Bu araştırmada, eşitlenmemiş kontrol gruplu ön test - son test yarı deneysel desende bir araştırma modeli 

kullanılmıştır. Araştırma son test sonuçlarından beş ay sonra çalışmanın kalıcılığını ölçmek amacıyla “Kalıcılık Testi” uygulanmıştır. 

Araştırmanın nicel verilerinin analizinde SPSS 16 paket program kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde grup içi ön test ve son test 

sonuçları arasındaki fark “t” testi ve gruplar arası son test sonuçları arasındaki fark “Kovaryans” analiziyle ölçülmüştür. 

 
BULGULAR: Deney grubu ve kontrol grubu son test skorları arasında anlamlı fark olup olmadığı, kovaryans analizi ile ölçülmüştür. 

Spor Yöneticiliği bölümü birinci sınıfında öğrenim gören bireylerin öz liderlik düzeyleri ( X =4,0585) Antrenörlük Eğitimi bölümü 

birinci sınıfında öğrenim gören bireylerin öz liderlik düzeylerinden ( X =3,7686) anlamlı düzeyde yüksek oranlı olduğu gözlenmiştir. 

 
SONUÇ: Araştırmanın sonuçları deney ve kontrol grubunu oluşturan öğrencilerinin ön test ve son test sonuçları genel bilgiler 

kısmındaki değişkenlere göre teker teker incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda deney grubunda tüm alt boyutlarda ön 

test ve son test sonuçları arasında anlamlı fark bulunurken kontrol grubunda alt boyutlarda herhangi anlamlı bir farka 

rastlanamamıştır. Son test skorları açısından deney ve kontrol grubu arasında anlamlı fark olup olmadığı incelendiğinde deney 

grubunun pozitif yönlü anlamlı farklılığı ispat edilmiştir. Son test ölçek uygulamasından beş ay sonra ölçeğin geneli için uygulanan 

kalıcılık testinde, liderlik becerisinin kalıcılığı gözlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında yaratıcı drama yönteminin öz liderlik 

becerisinin gelişiminde anlamlı etkisi vardır denilebilir. 
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THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA METHOD ON THE LEADERSHIP SKILLS OF STUDENTS OF 

DEPARTMENT OF SPORTS MANAGEMENTS 

 

INTRODUCTION and AIM: Creative drama is the animation of a goal or an idea based on the life experiences of members of a 

group by using techniques such as improvisation and acting (Adıgüzel 2015). Research has shown that when drama is used for 

educational purposes, it improves many skills such as communication, self-confidence, empathy, decision making and being active 

in society.  

 

METHOD: This study has been designed to find out whether leadership skills can be developed through the drama method. The 

study group consists of first – year students at the Sports Management (Test group) and Coaching Education (Control group) at 

Ankara University Faculty of Sports Sciences. There are a total of 150 students, with 75 students in each group. This study is a 

Pretest – Posttest Nonequivalent Groups Quasi – Experiment design. In the study, a “ Retention Test” was carried out following the 

last test results to assess the retention of the study. In the analysis of the quantitative data, the difference between the pretest and 

posttest results of the groups were assessed using the “t” test and difference between the posttest results of the groups were 

assessed using “Covariance” analysis.  

 

RESULTS: Whether there was a significant difference between the test group and control group post test scores was measured by 

covariance analysis. As seen in the chart, it is observed that the self leadership levels of the individuals who are studying in the first 

class of the Sports Management Department (X = 4,0585) are significantly higher than the self leadership levels of the first class of 

the Coaching Education Department (X = 3,7686). CONCULUSION The results of the research have been studied in detail based 

on the pretest and posttest results of the students in the experimental group and control group with the variables in the general 

information part in the self leadership questionaire. A significant difference has been found in all subheadings in pretest and posttest 

groups in the experimental group.  

On the other hand, no significant difference has been found in the control group in the subheadings. When the possibility of a 

significant difference between the experiment group and the control group is studied in terms of test scores, a positive meaningful 

difference has been proved in the experiment group. The retention test has shown that the leadership skills is still permanent after 

five months following drama practice. Based on the results obtained, it can be said that the creative drama method has a significant 

effect on improving leadership skills.  
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KOORDİNASYON ANTRENMANININ TENİS BECERİSİ VE BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ 

 

Gazanfer Kemal GÜL, Doğukan ÇELİK, 1Mine GÜL  

 

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 

 
Bu çalışmada 8-10 yaş bayan sporculara uygulanan koordinasyon antrenmanının tenis beceri ve bazı motorik özelliklere etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya yaş 9,25±0,74 (yıl), boy 1,36±6,42 (m) ve ağırlık ortalaması 33±5,92 (kg) olan 16 bayan 

sporcu gönüllü katılmıştır. Antrenmanlardan önce Dewitt-Dugan, durarak uzuna atlama, dikey sıçrama, 20 m sürat, T testi ve Kare 

testi uygulanarak tesadüfi yöntemle deney (n=8) ve kontrol (n=8) grubuna ayrılmıştır. Araştırmada 8 hafta, haftada 3 gün ve 60 

dakikalık antrenmanlarda deney grubu antrenmanlarında koordinasyon antrenman ilave ederken kontrol grubu kulüp 

antrenmanlarına devam etmişlerdir. Aynı ölçümler 8 hafta sonunda tüm deneklere uygulanarak sonuçlar SPSS 22.0 istatistik 

programında tanımlayıcı istatistik, gruplararası analizde Mann-Whitney U ve grup içi analizde Wilcoxon testi uygulanmıştır.  
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Araştırma sonucunda, deney grubunun ilk ve son ölçümlerinin durarak uzun atlama, dikey sıçrama, 20 m sürat, t testi ve Dewitt-

Dugan parametrelerinde anlamlı bir fark gerçekleşirken (p<0,05), kare test sonuçlarında anlamlı bir değişim gerçekleşmemiştir 

(p>0,05). Deney ve kontrol gruplarının son ölçüm değerleri arasında T testi ve Kare test dışında kalan, durarak uzun atlama, dikey 

sıçrama, 20 m sürat ve Dewitt-Dugan parametreleri değerlerinde deney grubu lehine anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p<0,05). 

Sonuç olarak, deney grubuna uygulanan 8 haftalık koordinasyon antrenmanlarının motorik özelliklere ve tenis becerisine olumlu 

etkisi olduğu söylenebilir. 

 
Anahtar Kelimeler: Tenis, koordinasyon, motorik özellik 

 

THE EFFECT OF COORDINATION TRAINING TO SOME MOTORIC FEATURE AND TENNIS SKILLS 

 

In this study, it is aimed to investigate the effect of coordination training applied to 8-10 year old female athletes on tennis skills and 

some motoric characteristics. Sixteen female athletes with a mean age of 9,25 ± 0,74 (years), a height of 1,36 ± 6,42 (m) and a 

mean weight of 33 ± 5,92 (kg) were included in the study. Prior to the training, Dewitt-Dugan was divided into random (n = 8) and 

control (n = 8) groups by standing tread, vertical jump, 20 m sprint, T test and Square test. The control group continued their club 

training while 8 weeks in the study, 3 days in the week and 60 minutes in the training group added coordination training in the 

training group. The same measurements were applied to all subjects at the end of 8 weeks. The descriptive statistics in the SPSS 

22.0 statistical program, Mann-Whitney U in group analysis and Wilcoxon test in in-group analysis were applied.  

 
As a result of the study, there was no significant change in the square test results (p <0,05) when the first and last measurements 

of the experimental group were significant change in long jump, vertical jump, 20 m sprint, t test and Dewitt-Dugan. Significant 

differences were found between the last measurement values of the experimental and control groups in terms of the long jump, 

vertical jump, 20 m sprint and Dewitt-Dugan parameters except the T test and square test (p <0,05). As a result, it can be said that 

the 8-week coordination training applied to the experimental group has a positive effect on the motor characteristics and tennis skill. 

 
Keywords: Tennis, coordination, motoric feature 
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ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİN MİNİ VOLEYBOLCULARIN SERVİS PERFORMANSLARINA 

ETKİLERİ 

 

Yetkin Utku KAMUK  

 

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ÇORUM 

 
GİRİŞ: Voleybolda başarıyı etkileyen temel becerilerden bir tanesi servis atışıdır. Oyunu başlatan vuruş olduğu gibi, iyi bir hücum 

ve savunma organizasyonunun başlatılabilmesi için de oldukça önemli bir faktördür. Servis başarısının yüksek olması takımların 

oyun başarılarını olumluyönde etkilemektedir. Birçok servis çeşidi bulunmakla birlikte, küçük yaştaki sporcuların en sık kullandıkları 

servis tekniği, alttan servis tekniğidir. 

 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, antropometrik özelliklerin küçük yaştaki sporcuların voleybolda servis performansına etkilerinin olup 

olmadığının incelenmesidir. 

 
YÖNTEM: Modifiye bir voleybol oyunu olan mini voleybol sporuna katılım sağlayan ve yaşları 10 ve 11 olan 14 kız ve 17 erkek 

denek gönüllü olarak bu araştırmaya katılmıştır. Deneklerin alttan servis performanslarının değerlendirilmesinde, araştırmacı 

tarafından geliştirilen alttan servis performans testi (ASPeT) kullanılmıştır. 
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BULGULAR: Elde edilen verilerin analizi sonucunda kol boyu uzunluğunun erkeklerde performans üzerinde herhangi bir fark 

yaratmadığı, kız oyuncularda ise kol boyu uzunluğunun alttan servis performansına etkisinin olduğu bulunmuştur (p<0,01).  

 
SONUÇ: Adölesan dönemde meydana gelen gelişimsel farklılıklara bağlı olarak, bireyler arasında antropometrik özelliklerde de 

farkların oluşabileceği ve performans farklılıklarının da görülebileceği ancak zaman içerisinde bu avantajın/dezavantajın nötralize 

olabileceği bilindiğinden, sportif performansın değerlendirilmesinde adölesan dönemde performans değerlendirmesi yapılırken 

antropometrik özelliklerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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B, Domrow N. The use of physiological, anthropometric, and skill data to predict selection in a talent-identified junior volleyball 

squad. J Sports Sci. 2007; 25(12): 1337-44. doi: 10.1080/02640410601188777Gil SM, Badiola A, Bidaurrazaga-Letona I, Zabala-

Lili J, Gravina L, Santos-Concejero J, Lekue JA, Granados C. Relationship between the relative age effect and anthropometry, 

maturity and performance in young soccer players. J Sports Sci. 2013; 32(5): 479-86. doi: 10.1080/02640414.2013.832355 

 

EFFECTS OF ANTHROPOMETRY ON MINI VOLLEYBALL PLAYERS’ SERVE PERFORMANCE 

 

INTRODUCTION: One of the major factors that affects success in volleyball is the serve. It is also a very important factor to start a 

good offensive and defensive organization. The service ability of the players affect the game success positively. The service 

technique most commonly used by young athletes is the underhand service technique. 

 
AIM: The purpose of this study is to examine the effects of anthropometric measures on volleyball serve performance on mini 

volleyball players. 

 
METHOD: 14 female and 17 male mini volleyball (a modified volleyball game) players, aged 10 and 11, participated in this study 

voluntarily. The erve performance of the subjects were evaluated by using the underhand serve performans test battery, which was 

developed by the author. 

 
FINDINGS: The results of the data analysis revealed that there was no difference on serve performance between the male subjects 

but between the female subjects (p<0.01).  

 

 

 
RESULTS: It was concluded that anthropometric characteristics should be carefully assessed in the adolescent period when 

evaluating the sports performance of the athletes who are in this period, as it is known that differences in anthropometric 

characteristics might occur and some performance differences depending on development and maturation rate may be seen during 

this period. It should also be kept in mind that the advantage/disadvantage may be neutralized over time.  
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TEKNOLOJİK UYGULAMALARIN EGZERSİZE KATILIMI TEŞVİK EDİCİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
1Övünç ERDEVECİLER, 1Velittin BALCI, 2Anıl AKSOY  

 
1Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara 
2Gençlerbirliği Spor Kulübü, Ankara 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde sık görülen hareketsiz yaşam tarzı, sağlık üzerine olumsuz etkileri nedeniyle önemli bir halk sağlığı 

problemidir (1). Toplum için fiziksel aktivite seçilirken özellikle rahat uygulanabilir olması, ekonomik açıdan ulaşılabilirliği ve her 

alanda yapılacak bir egzersiz türü olması oldukça önemlidir. Bu sebepten ötürü genellikle tempolu yürüyüşler veya hafif şiddetli 

koşular tercih edilmektedir (2). Bu bağlamda çalışmamızın amacı telefonda ya da tablet ve benzeri günlük kullanılan teknolojik 

araçlardaki sağlık uygulamalarının fiziksel aktivite kullanımını teşvik ediciliğini ortaya koymaktır.  

 
YÖNTEM: Araştırmaya Ankara ilinde ikamet eden ve akıllı telefon kullanan 400 kişi katılmıştır. Katılımcılar tarafından akıllı telefon 

uygulamalarını aktif olarak kullanıp kullanmadığı sorularak bir ön elemeden geçirilirmiştir. Akıllı telefon kullanan fakat aktif olarak 

uygulama kullanmayan kişiler çalışmaya dâhil edilmemiştir. Çalışmada katılımcılara yaş, cinsiyet ve eğitim durumu gibi demografik 

bilgilerin bulunduğu toplamda 14 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Anket sorularına verilen cevaplar SPSS 21 paket 

programında frekans, yüzde ve ki kare analizi ile test edilmiştir. 

 
BULGULAR: Çalışmaya katılan katılımcılarda cinsiyete ve eğitim durumuna göre teşvik edicilik, paylaşma, sağlık denetimi, düzene 

sokma ve olumsuz görüş kategorilerinde anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir(p>.05). Katılımcılar akıllı telefonlardaki sağlık 

uygulamalarının yaşamlarını düzene soktuğunu düşünmektedirler. Bununla birlikte bu uygulamaların olumsuz yönü olmadığını 

düşünmelerine rağmen sağlık uygulamalarını teşvik edici bulmamaktadırlar. Cinsiyete göre yapılan chi square testi sonuçlarına 

göre herhangi bir anlamlılık düzeyine rastlanmamıştır. Eğitim düzeylerine göre yapılan karşılaştırmada ise benzer şekilde 

istatistiksel olarak belirtilen soru tiplerinde anlamlı farklılıklar gözlenmemiştir. Katılımcıların akıllı telefonlardaki sağlık uygulamalarını 

kullanma sıklıkları dikkate alındığında üçüncü sırada olduğu gözlemlenmesine karşın bu istatistiksel oran ilk iki sıranın çok çok 

gerisindedir. 

 
SONUÇ: Sağlık uygulamaları bireylerin fiziksel aktivitelerini kayıt altına alma veya gözlemleme adına yararlı bulmalarının ötesine 

geçememiştir. Genel anlamda sosyal medya uygulamalarının kullanım sıklığının fazla olması ve akıllı telefon kullanım 

alışkanlıklarındaki tek yönlülük teşvik ediciliği ortadan kaldırıyor denilebilir. Çalışmanın örneklem grubu büyütülerek ya da meslek 

gruplarına göre yapılacak farklı analizlerde sonuçlar değişiklik gösterebilir. Elde edilen bulgular ışığında net sonuçlar ortaya koymak 

için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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INVESTIGATION OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS TO ENCOURAGE PARTICIPATION IN 

EXERCISE 

 

INTRODUCTION AND AIM: Today's frequent inactive lifestyle is an important public health problem due to its negative effects on 

health (1). It is very important that the physical activity for the community is particularly comfortable to implement, economically 

accessible, and a type of exercise to be performed on every field. For this reason, it is generally preferred to go for brisk walking or 

mild racing (2). In this context, the aim of our work is to promote the use of physical activity on the phone or in healthcare applications 

such as tablets and other daily-used technological devices. 

 

METHOD: 400 people who reside in the province of Ankara and use a smartphone participated in the research. Asked by 

participants whether they are actively using their smartphone applications, they have been passed through the front line. Those 

who use smart phones but do not actively use the application were not included in the study. A total of 14 questionnaires were used 

in the study, including demographic information such as age, gender and educational status. The answers to the questionnaires 

were tested by frequency, percentage and chi square analysis in SPSS 21 package program. 

 

RESULTS: There was no significant difference in the incentive, sharing, health control, planning, and negative opinion categories 

according to sex and educational status in participants participating in the study (p> .05). Participants think that their health practices 

in smartphones have improved their lives. Nevertheless, they do not find health practices encouraging, although they feel that these 

practices are not negative. According to the results of chi square test made according to sex, no level of significance was found. 

There was no significant difference in the types of questionnaires that were statistically similar in the comparison made according 

to education levels. Participants are observed to be in third place when the frequency of use of healthcare on smartphones is taken 

into account, but this statistical ratio is far behind the first two. 

 

CONCULUSİON: Health practices have not gone beyond finding individuals useful for recording or observing physical activities. In 

general, it can be said that the frequency of usage of social media applications is high and the unidirectional incentive of smartphone 

usage habits is being removed. The results may vary in different analyzes depending on the size of the study sample group or 

profession groups. Much more work is needed to produce clear results in the resulting findings. 
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Yetişkin Bireylerde Egzersizde Davranışsal Düzenlemeler, Serbest Zaman Engelleriyle Baş Etme Stratejileri Ve Fiziksel Aktivite 
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FARKLI YAŞ GRUPLARINDAKİ FUTBOLCULARIN REAKSİYON ZAMANLARI İLE LINEAR VE 

LATERAL YÖN DEĞİŞTİRME SÜRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
2Pelin AKSEN CENGİZHAN, 1Mehmet GÜLÜ, 1Ahmet ATLI  

 
1Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ANKARA 
2Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, KIRIKKALE 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Futbolda sürat, çeviklik ve yön değiştirme parametreleri birbirini etkileyen özelliklerdir. Çeviklik bileşenini 

değerlendirilmesinde belirleyici bir ölçüt olan linear ve lateral yön değiştirme hızı, futbol gibi saha sporları yapan sporcular için 

oldukça önemlidir (Robert ve ark, 2013). Uyaranın başladığı zaman ile tepkinin başladığı zaman aralığında geçen süre olarak 
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tanımlanan reaksiyon zamanı da futbolda performansı belirleyici özelliklerden olup, rakibin baskısı altında hızlı karar verebilme 

yeteneğine sahip olmalarıyla yakından ilişkilidir (Konter, 1997). Bu araştırma 15 yaş altı ve 15 yaş üstü futbolcuların reaks iyon 

zamanları ile linear ve lateral yön değiştirme süreleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 
YÖNTEM: Araştırmaya 13-15 yaş grubu (N=45, Xyaş=14.13±0.11 yıl, Xboy= 164.42±11.24 cm, Xvücutağırlığı=56.00±12.47 kg) 

ve 16-18 yaş grubu (N=49, Xyaş=16.80±0.12 yıl, Xboy= 173.88±5.54 cm, Xvücutağırlığı=64.94±6.87 kg) olmak üzere toplam 94 

futbolcu katılmıştır. Futbolcuların vücut kompozisyonu Tanita marka (BC-418) vücut analiz cihazı ile linear yön değiştirme (Change 

of Direction and Acceleration Test), lateral yön değiştirme (505 Change of Direction) ve sağ-sol ayak reaksiyon zamanları Fusion 

Sport marka cihazla değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde değişkenlerin korelasyon katsayıları ve istatistiksel anlamlılıkları 

Pearson ve Spearman testleri ile hesaplanmıştır.  

 
BULGULAR: Analiz sonuçlarına göre, 15 yaş altı futbolcuların sağ ayak reaksiyon zamanı (r=0.353) ile linear yön değiştirme 

süreleri arasında düşük orta derecede pozitif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). 15 yaş üstü futbolcuların sağ ve sol ayak 

reaksiyon zamanı ile linear ve lateral yön değiştirme süreleri arasında ilişki bulunamamıştır (p>0.05).  
 

SONUÇ: 15 yaş altı futbolcularda reaksiyon zamanı ile linear yön değiştirme süresi arasında düşük ilişkisi olmasına rağmen 15 yaş 

üstü futbolcularda herhangi bir ilişki bulunamamasının sebebinin, 15 yaş ve üstü bireylerin ilerleyen yaşa bağlı olarak ayak tepki 

sürelerinin uzamasından kaynaklandığı düşünülmektedir (Çoknaz, 2017). Dolayısıyla birbirinden farklı olan bu özellikleri geliştirmek 

için farklı antrenman stratejilerinin uygulanacağı antrenman programları tasarlanmalıdır. 
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2. Konter E (1997). Futbolda Süratin Teori ve Pratiği. Bağırgan Yayınevi, Ankara.  
3. Robert GL, Schultz AB, Callaghan SJ, Jefriess MD, Berry SP (2013). Reliability and validity of a new test of change  
of direction speed for field-based sports: The change of direction and Acceleration Test (CODAT). Journal of Sports  
Science and Medicine, 12, 88-96. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN REACTION TIMES AND THE LINEAR AND LATERAL CHANGE OF 

DIRECTION TIMES OF SOCCER PLAYERS FROM DIFFERENT AGE GROUPS 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: Speed, agility and change of direction (COD) parameters are characteristics which influence 

each other. Linear and lateral COD speed, which is a determinant criterion in the evaluation of the agility component, is extremely 

important for athletes participating in field sports (Robert et al., 2013). Reaction time, which is defined as the time between the time 

at which the stimulant begins and the reaction begins, is one of the determinant characteristics of performance in soccer and is 

closely related to the ability to make a fast decision under the pressure of the rival players (Konter, 1997). This study has been 

carried out to determine the relationship between the reaction times of soccer players under 15 and over 15 and their linear and 

lateral COD times.  

 
METHOD: A total of 94 soccer players participated in the study, as the 13-15 age group (N=45, Xage=14.13±0.11 years, 

Xheight=164.42±11.24 cm, Xweight=56.00±12.47 kg) and the 16-18 age group (N=49, Xage=16.80±0.12 years, Xheight= 

173.88±5.54 cm, Xweight=64.94±6.87 kg). The body compositions of the players were evaluated with the Tanita (BC-418) body 

analysis device; their linear COD was evaluated with the Change of Direction and Acceleration Test (CODAT); their lateral COD 

was evaluated with the 505 COD Test and their right-left foot reaction times were evaluated with the Fusion Sport device. In the 

analysis of data, the correlation coefficients and their statistical significance were calculated with the Pearson and Spearman Tests.  
RESULTS: According to the results of the analyses, it was determined that there was a low middle level positive relationship 

between the right foot reaction times (r=0.353) and linear COD times of soccer players under 15 years of age (p<0.05). No 

relationship was found between the right and left foot reaction times of soccer players over 15 years of age and their linear and 

lateral COD times (p>0.05).  

 
CONCLUSION: Although there is a low relationship between the reaction times of soccer players under the age of 15 and their 

linear COD times, it is considered that the reason for no relationship in soccer players over 15 years of age is that the foot reaction 
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durations get longer depending on age in soccer players 15 years of age and over (Çoknaz, 2017). Therefore, in order to develop 

these characteristics which are different from each other, exercise programs should be designed in which different exercise 

strategies can be applied.  
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TENİSCİLERE UYGULANAN PİLATES REFORMER EGZERSİZLERİNİN ITN TENİS BECERİ TESTİNE 

ETKİSİ 

 

Gazanfer Kemal GÜL, Mine GÜL, Simge BİNGÖL  

 

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 

 
Bu çalışma ile 16-18 yaş aralığındaki elit düzeydeki bayan tenisçilere uygulanan reformer pilates antrenmanlarının ITN tenis 

testlerine etkisi amaçlanmıştır. 

 
Araştırma İstanbul Yeşilyurt Tenis Kulübü bünyesinde yer alan spor yaşı 10,25±1,72 yıl, yaş 17,35±0,77 yıl, boy 169,12±2,10 cm 

ve ağırlık ortalaması 65,18±2,30 kg olan, 14 elit bayan tenisçinin gönüllü katılımlarıyla yapılmıştır. Tüm sporcular çalışmanın ilk 

gününde ITN Beceri testlerine sokularak test değerleri kayıt edilmiştir. Daha sonra sporcular random yöntemi ile iki eşit sayıya 

bölünerek denek (n=7) ve kontrol (n=7) grupları oluşturulmuştur. Bu çalışma sekiz hafta boyunca haftada 3 gün 90 dakika olacak 

şekilde uyarlanmıştır. Denek grubu ısınma evresinde sonra pilates reformer çalışmalarını uygulanmış ve kontrol grubunun takım 

antrenmanlarına katılmışlardır. 8 haftalık antrenman programının sonunda denek ve kontrol grubu sporcularına ITN Tenis Becerileri 

Testi son ölçümleri alınmış, SPSS 11.5 istatistik programında, 0.05 anlamlılık seviyesinde değerlendirildi. 

 
Denek ve kontrol grubu sporcularının grup içi ilk ve son ölçüm analizinde tüm verilerde anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Denek 

ve kontrol grubu sporcularının son ölçüm test parametreleri karşılaştırıldığında, ITN derinlik ve güç testi, vole testi, servis testi ve 

yıldız testi için de anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05). İki grup arasında yalnızca hassasiyet ve güç testi analizinde anlamlı 

fark tespit edilmiştir (p<0,05). 

 
Sonuç olarak yaptırılan 8 haftalık pilates reformer antrenmanlarının bayan tenisçilerin tenis becerilerine olumlu bir etkisinin olmadığı 

söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Tenis, Pilates, ITN Testi. 

 

THE EFFECT OF PILATES REFORMER EXERCISE OF TENNIS PLAYERS ON ITN TENNIS SKILLS 

TESTS  

 

The aim of this study is to investigate the effects of reformer pilates training on elite female tennis players aged 16-18 years on ITN 

tennis tests. The study was carried out in the Istanbul Yeşilyurt Tennis Club voluntary participation of 14 elite female tennis players, 

sports age 10,25 ± 1,72 years, age 17,35 ± 0,77 years , height 169,12 ± 2,10 cm and weight 65,18 ± 2,30 kg. All the athletes were 

registered into the ITN Skill Tests on the first day of study and their test values were recorded. Subsequently, the subjects were 

divided into two equal numbers by the random method of the athletes to form experimen group (n = 7) and control (n = 7) group. 

This study was adapted to 8 weeks, 3 days per week and 90 minutes and. In the heat of the subject group, pilates reformer exercises 
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were then applied and the control group participated in team training. At the end of the 8-week training program, the ITN Tennis 

Skills Test final scores were taken for the subjects and control group athletes, and the SPSS 11.5 statistical program was assessed 

at a significance level of 0.05. There was no significant difference in all data between first and last measurement analysis of the 

subjects and control group athletes (p> 0,05). No significant differences were found for the ITN depth and strength test, volley test, 

service test and star test when comparing the final measurement test parameters of the athlete of the control group and control 

group (p> 0.05). There was a significant difference between the two groups only in sensitivity and power test analysis (p <0,05). As 

a result, it can be said that the 8 week pilates reformer training has not had a positive effect on female tennis players' tennis skills.  

 

Keywords: Tennis, Pilates, ITN Test. 
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EKSANTRİK KUVVET ANTRENMANLARININ ERKEK BASKETBOLCULARDA DİNAMİK DENGE 

ÜZERİNE ETKİSİ 

 
1Oğuzhan YÜKSEL, 1Mustafa ERZEYBEK, 2Fatih KAYA, 3Sinan AKIN, 4Sadettin KİRAZCI  

 
1Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KÜTAHYA 
2Erzincan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, ERZİNCAN 
3Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ISPARTA 
4Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Böl, ANKARA 

 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı eksantrik kuvvet antrenmanlarının erkek basketbolcuların dinamik denge  düzeyleri üzerine etkisini 

incelemektedir.  
 

GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırmaya 15 deney ve 17 kontrol olmak üzere 32 gönüllü katılımcı yer almaktadır. Deney grubunda yer 

alan gönüllü katılımcılar sezon öncesi basketbol antrenmanlarına ek olarak 8 hafta boyunca; haftada üç gün eksantrik kuvvet 

programı (maksimal 1 RM’nin %70-85 arası ve 3 set x 8-12 tekrar, Her bir tekrarda 1 sn konsantrik-3 sn eksantrik kasılma ) ve 

derinlik sıçraması (2. ve 8. Haftalar arasında 20 cm, 40 cm 60 cm lik kutuların üzerinden derinlik sıçraması) içeren antrenman 

programı dahil edilmiştir. Kontrol grubunda yer alan katılımcılarda ise her hangi bir eksantrik kuvvet programı ve derinlik sıçraması 

içeren antrenman programına dahil olmadan sezon içi basketbol antrenmanlarına devam etmişlerdir. Antrenman periyodu öncesi 

ve sonrası her iki grubun denge (Star Excursion Balance Test), dikey sıçrama ve izometrik bacak kuvveti değerleri kayıt altına 

alındı. Elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde Repeated Measure ANOVA (Tekrarlı Ölçümler Anova) kullanılmıştır. 

 
BULGULAR: Deney ve kontrol grubu arasında bacak kuvveti, dikey sıçrama ve yıldız denge testi değerlerinde sayısal olarak deney 

grubunun lehine bir farklılık söz konusu olsa da bu sayısal farklılık istatistiksel yönden anlam ifade etmemektedir. Ancak ölçümler 

boyutunda ön test ve son test değerleri arasında istatistiksel açıdan son test lehine önemli bir farklılık söz konusudur. Deney ve 

kontrol grubunun ölçüm, grup x ölçüm etkileşimi düzeyinde incelendiğinde yıldız denge testinin anterior ve anterior medial boyutu 

hariç diğer tüm boyutlarında, bacak kuvveti ve dikey sıçrama değerlerinde istatistiksel yönden deney grubu lehine anlamlı bir artış 

olduğu görülmüştür. 

 
SONUÇ: Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki, sezon öncesi çalışmaların içine dahil edilen eksantrik kuvvet antrenmanları 

katılımcıların performansını olumlu etkilemektedir.  

 
Anahtar Sözcük: Dinamik denge, eksantrik kuvvet, basketbol 

 

THE EFFECT OF ECCENTRIC STRENGTH TRAINING ON THE DYNAMIC BALANCE LEVELS OF 

MALE BASKETBALL PLAYERS 
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OBJECTIVE: The aim of examines the effect of eccentric strength training on the dynamic balance levels of male basketball players. 

Method; There are 32 volunteer (Experimental group: 15; Control group: 17) participants in the research. In addition to the pre-

season basketball training, the experimental group was done eccentric strength training (At a density of 70-85% and 3 set x 8-12 

repeats, 1 sec. concentrik constraction - 3 sec. eccentrik constraction in a repeat) and depth jumping training throughout 8 weeks 

and for the control group, only pre- season basketball training was done. Before and after the training period, both groups balance 

(Star Excursion Balance Test), vertical jump and isometric leg strength values were recorded. Repeated Measure ANOVA was 

used in the statistical analysis of the obtained data. Finding; Between experiment and control group there is a numerical difference 

in leg strength, vertical jump and star balance test values. Nevertheless, this numerical difference is not statistically significant. On 

the other hand, there is a statistically significant difference between pre-test and post-test values in the dimension of the 

measurements and this difference is this difference is in favour of post test. When the measurement of the experiment and control 

group was examined at the group x measurement interaction and measurement level, it was found that there was a significant 

increase in leg strength and vertical jump values in all other dimensions except the anterior and anterior medial dimension of the 

star balance test in favor of the statistical test group. 
Conclusion; The results obtained show that eccentric strength training included in pre-season work affects the performance of the 

participants positively.  

 

Keywords: Dynamic balance,eccentric strength, basketball  
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TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ PROJELERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 

KAVRAMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ  

 
1Handan Kortak, 2Cem Tınaz, 3Murat Yalçıntaş  

 
1Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İSTANBUL 
2İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, İSTANBUL 
3İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi, İSTANBUL 

 
GİRİŞ: Sporun ve olimpik değerlerin her vatandaşın hayatının ayrılmaz bir parçası olduğu vizyonu ile faaliyet gösteren Türkiye Milli 

Olimpiyat Komitesi (TMOK), bu vizyon doğrultusunda birçok projeyi hayata geçirmektedir. Bu projelerden biri olan Spor Kültürü ve 

Olimpik Eğitim Sunumları (Oli) TMOK’un çocuklara ve gençliğe yönelik geliştirme projeleri arasında yer almaktadır. 17 Şubat 2006 

tarihinde hayata geçirilen proje ile şimdiye kadar 5000'den fazla devlet ve özel ilköğretim okulu ziyaret edilmiş; 1 milyon 750 bini 

aşkın öğrenciye ulaşılmıştır. Öğrencilerin doğrudan etki alanında bulunan aile, öğretmen ve arkadaşlarıyla birlikte toplamda 

4.000.000 kişiye erişim sağlandığı tahmin edilmektedir (olimpiyatkomitesi.org.tr, 2016).  

 
AMAÇ: Bu çalışma Carroll’un (Carroll, 1991) modern kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) yaklaşımı çerçevesinde TMOK’un Oli 

Projesi’nin karşılaştırmalı sosyal sorumluluk bakış açısıyla (Matten & Moon, 2008, s. 404-424) incelenmesi ve KSS uygulama 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

 
YÖNTEM: Veri toplanması sürecinde nitel araştırma yöntemlerinden vaka analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda, TMOK Spor 

Kültürü ve Olimpik Eğitim Kurulu Başkanı ile yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakat yapılmıştır. Mülakat soruları kurumsa l 

sosyal sorumluğun modern boyutları ve karşılaştırmalı KSS’nin özellikleri temel alınarak oluşturulmuştur. Mülakat dijital ses kayıt 

cihazına kaydedilmiş ve sonrasında yazıya aktarılmıştır. Mülakattan elde edilen bilgiler betimsel analizi tekniği ile analiz edilmiştir. 

Ayrıca proje kapsamındaki faaliyet ve konferans raporları da kaynak olarak kullanılmıştır. 

 
BULGULAR: TMOK’un toplumda üstlendiği görevler çerçevesinde, Oli Projesi ve yürüttüğü diğer birçok proje, kurumsal sosyal 

sorumluluk olarak nitelendirilebilir. Projenin hesap verebilir, çevreci ve toplumda farkındalık yaratmak gibi özelliklere sahip olduğu 
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bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu projenin Carroll’un (1991) KSS piramidinin tüm boyutlarını (sorumluluklarını) yerine getirdiği 

görülmektedir. 

 
SONUÇ: Elde edilen bulgular doğrultusunda, Oli Projesi’nin “dahili (implicit) kurumsal sosyal sorumluluk” türünde ve KSS 

piramidindeki tüm sorumlulukları yerine getirerek 4. basamağında yer aldığı sonucuna varılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal sosyal sorumluluk, tmok, spor kültürü, olimpik eğitim 
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ASSESMENT OF TURKISH OLYMPIC COMMITTEE’S PROJECTS WITHIN THE CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY CONCEPT 

 

INTRODUCTION: Turkish National Olympic Committee (Turkish NOC), operating with the vision of sports and olympic values are 

the citizen’s integral part, carry out many projects within this vision. Sports Culture and Olympic Education presentation (Oli) is one 

of these projects for young generations. Since the first presentation dated February 2006, more than 5000 primary schools have 

been visited and reached 1 million 750 thousand students. With parents, teachers and friends who the students are in direct 

interaction, this number could reach 4.000.000 persons in total (olimpiyatkomitesi.org.tr, 2016). 

  

 

 
OBJECTIVE: This study has been conducted to determine the corporate social responsibility (CSR) grade of Turkish NOC’s Oli 

Project via Carroll’s (Carroll, 1991) modern approach of CSR and to evaluate it in the frame of comparative CSR (Matten & Moon, 

2008, s. 404-424). 

 
METHOD: During the data collection process, case study method which is one of the qualitative research method has been used. 

In this scope, semi structured in depth interview has been made with the President of Turkish NOC’s Sports Culture and Olympic 

Education Commission. Interview questions has been structured based on the modern concept of corporate social responsibility 

and the specialties of comparative CSR. Interview has been recorded to a digital recorder and put down on the paper. The obtained 

data by the interview has been analysed via descriptive analyse technic. Besides, activity and conference reports related to Oli 

Project has been used as references.  

 
FINDINGS: In the frame of Turkish NOC’s missions in Turkish society, Oli Project and many other projects of Turkish NOC can be 

characterized as corporate social responsibility. In accordance with the study’s findings, Oli Project have the following specialties; 

accountability, ecologist and create awareness. Also, it has been determined that this project performs all the responsibilities of 

Carroll’s CSR pyramid.  
Conclusion: In the direction of the collected data, this study reveals that Oli Project is situated in the 4th grade of the CSR pyramid 

by fulfilling all responsibilities and the CSR type of this project is implicit CSR.  

 
Keywords: Corporate Social Responsibility, TMOK, Sports Culture, Olympic Education  
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BASKETBOLCULARDA SUPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININ GÜÇ, KUVVET VE 

HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ 

 

Oğuzhan YÜKSEL, Yağmur Akkoyunlu, Mehmet ACET, Alparslan ÜNVEREN, Mihri Barış KARAVELİOĞLU,  

Halit HARMANCI  

 

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KÜTAHYA 

 
Bu çalışmanın amacı erkek basketbolcuların Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet ve Hız 

Değerlerine etkisinin belirlenmesidir. Çalışmaya düzenli basketbol antrenmanı yapan gönüllü katılımcı olarak 37 erkek basketbol 

oyuncusu (19 deney grubu, 18 kontrol grubu) katılmıştır. Deney grubunda yer alan katılımcıların boy değerleri (n=19) 191,6 ± 7,89 

cm, vücut ağırlığı (n=19) 87,84 ± 8,91 kg; kontrol grubunda ise (n=18) 192,6 ± 9,93 cm, vücut ağırlığı (n=19) 92,7 ± 11,9 kg olarak 

tespit edilmiştir. Katılımcılardan Yarım squat pozisyonunda maksimum tekrar değeri, jump squatta güç, jump squat ve 20 metre 

sürat değeri kaydedildi. Leg press, leg ekstension, leg curl ve calf raises kuvvet antrenman programında her bir istasyonda 1 

maksimum tekrarlı değerleri belirlenerek, her bir istasyonda 1 RM % 40 değerleri ile 10 sn. konsantrik ve 10 sn. eksantrik 3 set 8 

tekrarlı kuvvet antrenmanı, haftada 3 gün toplamda 8 haftada 24 antrenman birimi uygulandı. Her üç antrenman birimi sonunda % 

5 lik kuvvet artış değerleriyle antrenman programı yeniden dizayn edildi. Setler arası 1 dakika dinlenme, istasyonlar arası 2-3 dakika 

dinlenme verildi.  

 
İki yönlü varyans analizi (two-way repeated measures of ANOVA) sonucunda, deney ve kontrol grubu sporcuların sıçrama testine 

ait sıçrama yüksekliği (F=2.640; p>0.05), sıçrama gücü (F=0.074; p>0.05) ve sıçrama hızı (F=0.007; p>0.05) öntest ve sontest 

değerleri arasında GrupXZaman etkileşiminin anlamlı fark yaratmadığı bulunmuştur. Ancak ivmelenme değerleri ön test ve son test 

(F=55,565;p<0.05) GrupXZaman etkileşiminin anlamlı fark oluşturduğu görülmektedir. 

 
Sonuç olarak süper slow motion direnç antrenmanlarının anaerobik güç değerleri üzerinde olumlu yönde etkisinin olmadığı 

görülmüştür. Ancak ivmelenme değerleri açısından bakıldığında pozitif etki görülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Süper slow motion, anaerobik güç, bacak kuvveti 

 

EFFECTS OF SUPER SLOW MOTION STRENGTH TRAINING ON POWER, STRENGTH AND SPEED IN 

BASKETBALL PLAYERS 

 

The purpose of this study, determine to effects of super slow motion strength training on power, strength and speed in basketball 

players. 37 male basketball players who regularly training (19 test, 18 control) participated voluntarily in the study. The test group 

participants mean of body height (n=19) 191,6±7,89 cm and mean of body weight 87,84±8,91 kg, the control group participants 

mean of body height (n=18) 192, 6±8,97 cm and mean of body weight 92,7±11,9 kg. Half squat one repeat maximum (1 RM) 

values, jump squat power, jump squat, and 20 meters speed values were recorded. Firstly leg press, leg extension, leg curl, and 

calf raises values were detected for strength training program by way of 1 RM for each station, after athletes trained with %40 of 

their 1 RM values for 10 second concentric and 10 second eccentric phase 3 set and 8 repeat totally 8 weeks, 24 unit strength 

training (three days in a week). Training strength values were increased %5 every 3 training unit. 1 minute rest was given between 

sets and 2-3 minutes rests were given between stations. The result of two-way repeated measures of ANOVA no significant 

difference was found in group×time interaction between test and control group jump height (F=2.640; p>0.05), jump power 

(F=0.074; p>0.05), and jump speed (F=0.007; p>0.05) in pretest and posttest. But acceleration values of pretest and posttest 

(F=55,565;p<0.05) were significant difference in group×time interaction. As a result, we weren’t found positive effect of super slow 

motion strength training on anaerobic power values. But acceleration was effect positive by super slow motion strength training. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ 

DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 
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GİRİŞ ve AMAÇ: İnaktif yaşam ve buna bağlı oluşan hastalıkların artması sonucunda okullarda beden eğitimi derslerinde sağlık 

ve fiziksel aktiviteye verilen önem artmıştır. Bu açıdan beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve spor yöneticileri gibi mesleki 

hayatlarında sporun içinde olan ve olacak kişilerin sağlıklı yaşam davranışlarından haberdar olması ve sağlıklı yaşam davranışlarını 

sergilemesi öğrenci ve sporcuya örnek teşkil etmesi bakımında öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını (SYBD) cinsiyet, lisanslı spor yapma, sigara kullanımı, 

okudukları bölüm, sınıf düzeyi, oturdukları yer ve gelir düzeyi değişkenleri açısından incelemektir. 

 

YÖNTEM: Araştırmaya 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kastamonu Üniversitesi BESYO’da okuyan 298 kişi gönüllü olarak 

katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Walker, Sechrist ve Pender (1987) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik 

güvenirlik çalışması Bahar, Beşer, Gördes, Ersin ve Kıssal (2008) tarafından yapılan Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II (SYBD 

II) ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirmesinde sayı-yüzdelik hesaplamaları, t- testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal-Wallis 

ve Mann-Whıtney-U testleri kullanılmıştır. 

 

BULGULAR: Öğrencilerin SYBD cinsiyet, sigara kullanımı, okudukları bölüm, gelir düzeyi değişkenlerine göre farklılık 

göstermezken; lisanslı spor yapma, sınıf düzeyi ve oturdukları yer değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermiştir. Buna göre, lisanslı spor yapan öğrencilerin fiziksel aktivite ve beslenme alt boyut puanları daha yüksek bulunmuştur. 

Ayrıca sınıf düzeyine göre bakıldığında stres yönetimi boyutunda 1. ve 4. sınıfların stres yönetimi puanları 2. sınıflara göre daha 

yüksek bulunmuştur. Yaşadıkları yere göre manevi gelişim, kişiler arası uyum ve toplam davranış alt boyutlarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. 

 

SONUÇ: SYBD ölçeğinden alınabilecek en yüksek puan 208’dir. Araştırmanın sonucunda BESYO öğrencilerinin SYBD puan 

ortalamaları 142,97±24,23 olduğu bulunmuştur. Bu sonuç BESYO öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının orta düzeyin 

üzerinde olduğunu göstermektedir. Sonuca göre, meslekleri sürecinde SYBD ile ilgili olarak çevrelerine katkı sağlayacak olan 

BESYO öğrencilerinin genel olarak sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını sergiledikleri söylenebilir. 
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HEALTHY LIFE STYLE BEHAVIOR OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS 

 

BACKGROUND and STUDY AIM: More importance has been given to health and physical activities in physical education and 

sport classes at schools due to inactive lifestyle and thus increasing health problems. Therefore, it is very important that people like 

physical education teachers, coaches, sport managers and students in these fields should lead a healthy lifestyle and serve as a 
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model for the youth. The aim of the study was to investigate health-promoting lifestyle profiles of the students who study School of 

Physical Education and Sport (BESYO) in terms of gender, income rate, place of residence, licensed sports, department, class 

level and smoking variables.  

 

METHOD: 298 students who study at Kastamonu University School of Physical Education and Sport voluntarily participated in this 

study. Health- Promoting Lifestyle Profile II (SYBD II) developed by Walker et al. (1987) and adapted into Turkish by Bahar et al. 

(2008) was used as data collection tool. Percent calculator, t-test, one-way variance analysis, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney-U 

tests were used for evaluation of data. 

 

RESULTS: There was no difference among gender, smoking habit, departments and level of income of the students while there 

was a meaningful difference among variables such as registered sport experiment, class level and place of residence. Physical 

activity and nutrition sub-dimension scores of the students who were registered athletes were found higher.  

As stress management dimensions were examined, stress management scores of 1st and 4th grade students were found higher 

than 2nd grade students. There was also statistically meaningful difference among moral development, interpersonal harmony and 

total behavioral dimensions in terms of place of residence.  

 
CONCLUSIONS: The highest score of SYBD is 208. Mean values of the students was found as 142,97±24,23. This showed that 

health-promoting lifestyle profiles of the students studying at School of Physical Education and Sport was higher than average. As 

a result, it can be said that BESYO students who will contribute to their environment generally have healthy lifestyle behaviors. 
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12-14 YAŞ GRUBU BAYAN YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ 

SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ 

 
1Meltem Kılıçaslan KALKAN, 2Önder DAĞLIOĞLU  

 
1Özel Sanko Okulları, GAZİANTEP 
2Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, GAZİANTEP 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Yüzme, dünyadaki popüler ve sağlık açısından önemli olimpik sporlardan biridir. Yüzme sporu ile ilgili 

performansa ilişkin bilimsel araştırmalar büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada amaç; 12-14 yaş grubu bayan yüzücülerde 8 

haftalık aerobik antrenman programının bazı solunum ve dolaşım parametreleri üzerine etkisini ortaya koyabilmek ve antrenman 

planlaması üzerine antrenörler ve sporculara önerilerde bulunabilmektir. 

 
YÖNTEM: Çalışmaya, 12-14 yaş arasında sağlıklı ve düzenli antrenman yapan 22 bayan yüzücü gönüllü olarak katıldı. Deney ve 

kontrol grubu olarak iki farklı grup oluşturulup deney grubuna 8 hafta boyunca haftada 3 gün aerobik antrenman programı uygulandı. 

Her iki grup normal yüzme antrenmanlarına devam etti. Deneklere antrenmana başlamadan önce ve antrenman bittikten sonra, 

dolaşım parametreleri olarak, istirahat kalp atım sayısı (İKAS), sistolik kan basıncı (SKB), diastolik kan basıncı (DKB) ölçümleri; 

solunum parametreleri olarak vital kapasite (VC), inspiratuar kapasite (IC), ekspiratuar rezerv volüm (ERV), tidal volüm (TV), zorlu 

vital kapasite (FVC), zorlu ekpirasyon volümü (FEV1) ve zorlu ekspirasyon oranı (FEV1%) ölçümleri yapıldı. Solunum parametreleri  

M.E.C. Pocket Spiro USB-100, dolaşım parametreleri Omron M6 Comfort cihazı ile ölçüldü. Elde edilen veriler SPSS for Windows 

16.0 paket programında analiz edildi. Grupların kendi içindeki analizi Paired Samples T testi, gruplar arası analizi Independent 

Samples T testi kullanılarak yapıldı. 

 

BULGULAR: Deney grubunun dolaşım parametrelerinde İKAS, SKB ve DKB değerlerinde anlamlılık bulundu (p<0.05). Kontrol 

grubunun dolaşım parametrelerinde İKAS değerinde p<0.05 düzeyinde anlamlılık bulundu. SKB ve DKB değerlerinde anlamlılık 

bulunmadı (p>0.05). Deney grubunun solunum parametrelerinde VC, IC, ERV, TV, FVC, FEV1 ve FEV1% değerlerinde anlamlılık 
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bulundu (p<0.05). Kontrol grubunun solunum parametrelerinde FVC ve FEV1 değerlerinde anlamlılık bulundu (p<0.05). TV, VC, 

IC, ERV ve FEV1% değerinde ise anlamlılık bulunmadı (p>0.05). 

 
SONUÇ: Araştırmamızın sonucunda yüzücülere uygulanan aerobik antrenman programının solunum ve dolaşım parametreleri 

üzerinde olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir. Düzenli olarak yapılan aerobik antrenmanların solunum ve dolaşım parametrelerini 

pozitif yönde artıracağı söylenebilir. 

 
Anahtar Kelimeler: Yüzme, aerobik antrenman, dolaşım, solunum 

 

THE EFFECT OF 8-WEEKS AEROBIC TRAINING PROGRAMME ON CIRCULATORY AND 

RESPIRATORY PARAMETERS OF 12-14 AGED FEMALE SWIMMERS 

 

INTRODUCTION and AIM: Swimming is one of the most popular and health-conscious Olympic sports in the world. Scientific 

research on swimming sport performance is of great importance. The aim of this study is to be able to demonstrate the effect of 8 

weeks aerobic training program on some respiratory and circulation parameters in 12-14 age group women swimming and to find 

suggestions for trainers and athletes on training planning. Both groups continued swimming training. 

 
METHOD: 22 female swimmers participating in the research as volunteers from 12 to 14 years of age with healthy and regular 

training. Experimental and control groups were divided into two groups and aerobic training program was applied for 3 days a week 

for 8 weeks. Systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP) measurements of resting heart rate (RHR), circulatory 

parameters before and after training, measurements of vital capacity (VC), inspiratory capacity (IC), expiratory reserve volume 

(ERV), tidal volume (TV), forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume (FEV1) and forced expiratory ratio (FEV1%) as 

respiratory parameters done. Respiratory and circulatory parameters M.E.C. Pocket Spiro was measured with USB-100 and Omron 

M6 Comfort devices. Obtained datas were analyzed by SPSS for Windows 16.0 package program.. Paired Samples T Test was 

used for analysis of among the groups their own, Independent Samples T Test was used for analysis of between the groups. 

 

 
RESULTS: Significance was found RHR, SBP and DBP circulatory parameters of the experimental group (p<0.05). In the circulation 

parameters of control group, significance was found in RHR value p<0.05. Significance was not found SBP and DBP of control 

group (p>0.05). VC, IC, ERV, TV, FVC, FEV1 and FEV1% values were significant in respiratory parameters of the experimental 

group (p<0.05). The respiratory parameters of the control group were significant in FVC and FEV1 values (p <0.05). Significance 

was not found TV, VC, IC, ERV and FEV1% respiratory parameters of control group. 

 
CONCLUSION: As a result of our research, it is considered that the aerobic training program applied to the swimming pads has a 

positive effect on the respiratory and circulatory parameters. It can be said that the respiratory and circulation parameters of regular 

aerobic exercises will increase on the positive side. 

 
Keywords: Swimming, aerobic training, circulatory, respiratory 
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SPOR LİSESİNİ KAZANAN ve KAZANAMAYAN ÖĞRENCİLERİN YETENEK TEST PUANLARININ 
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Çalışmanın amacı 2017-2018 öğretim yılında spor lisesi yetenek sınavına girerek başarılı olup kayıt yaptırma hakkı kazanan ve 

başarısız olup elenen öğrencilerin yetenek testlerindeki başarı puan farklılıklarını karşılaştırmaktır.  

 
Çalışma 2017-2018 öğretim yılında spor lisesi yetenek sınavına giren 211 (erkek:155; kadın:54) kişi arasından sınavı kazanan 

n=101 (erkek:67 kadın:34) ve kazanamayan n=108 (n= 20 kadın; n=88 erkek) aday ile gerçekleştirilmiş çeşitli sebeplerle sportif 

testlere girmeyen veya terk eden 4 kadın ve 2 erkek aday araştırma dışında tutulmuştur. Yetenek sınavına giren öğrenciler; 

koordinasyon parkuru, 30 m sürat, durarak uzun atlama, ritim testlerine katılarak derecelerine göre puan almışlardır. Bu test ler 

tamamlandıktan sonra aldıkları puanlara ek olarak varsa sporcu özgeçmiş puanları eklenmiş ve sportif başarı puanı (SBP) 

belirlenmiştir. Yerleştirme puanı (YP) ise (%30 Akademik Başarı Puanı + %70 SBP) alınarak belirlenmiştir. Yetenek sınavını 

kazanan ve kazanamayan öğrencilerin cinsiyete göre yetenek testlerindeki puanları belirlenmiştir. Yetenek testleri sonucunda 50 

puan barajını geçemeyen adaylar elenmiştir.  

 
Verilerin analizinde SPSS 16.00 programı kullanılarak normallik sınamaları yapılmış normal dağılım göstermedikleri belirlenmiştir. 

Sınavı kazanan ve kazanamayan kadın ve erkek adayların yetenek test puanları arasındaki farklılığı belirlemek için ikili 

karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. 

 
Çalışma sonucunda; sınavı kazanan kadın adayların kazanamayanlara göre koordinasyon (U=7,000 Z=-5,965 p=,000), 30 metre 

sprint (U=163,500 Z=-3,163 p=,002), durarak uzun atlama (U=206,000 Z=-2,401 p=,016) yetenek test puanları ve sportif öz geçmiş 

(U=170,000 Z=-3,716 p=,000) puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı iken TEOG ve ritim puanları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildir. Erkek adayların ise koordinasyon (U=429,00 Z=-9,115 p=,000), 30 metre sprint (U=250,500 Z=-

9,769 p=,000), durarak uzun atlama (U=237,500 Z=-9,909 p=,000), sportif öz geçmiş (U=2379,000 Z=-2,816 p=,005) ve TEOG 

(U=2207 Z=-1,412 p=,000) puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı ritim puanları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı değildir. Ayrıca sınavı kazanan kadın ve erkek adayların SBP kazanamayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermiştir. 

 
Sonuç olarak, spor lisesinde öğrenci olma kıstasını sağlamada yetenek testlerindeki başarı yetmemekte Akademik Başarı puanının 

%30’u da bu başarıda önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum dikkate alındığında kadın adaylar yetenek 

testlerindeki başarıları ile ayrışırken erkek adayların yetenek testlerine ek olarak akademik başarı puanlarının da yüksek olması 

şartı ile spor liselerine girebilmişlerdir. Kadın adayların yerleşmesinde başarı belirleyicisi yetenek testleri iken erkek adaylarda 

akademik başarı puanları belirleyici olmuştur. Spor lisesinde yetenek sınavına girecek kadın adaylar yetenek testlerindeki 

başarılarını erkek adaylara ise akademik başarılarını attırıcı şekilde çalışmaları önerilebilir. 

 

COMPARISON OF APTITUDE TEST SCORES OF THE STUDENTS WHO WIN AND WHO CANNOT WIN 

SPORTS HIGH SCHOOL 

 

The purpose of the study is comparing the differences between the scores of the students who pass and who cannot pass Aptitude 

Tests for Sports High Schools. The study was conducted with 101 students (n=101; male: 67; female: 34) who took the Aptitude 

Test in 2017-2018 Academic Year and succeeded among 211 students (male: 155; female: 54); and with 108 students (n=108; 20 

female; n=88 male) students who could not pass the test. 4 female and 2 male students who could not take the test due to various 

reasons were excluded. The students participated in the coordination track, 30-m speed, standing long jump, rhythm tests, and 

received scores according to their performances. The Sports Player Background Scores (if any) were added to their scores and the 

Sportive Success Scores (SSS) were determined. The Placement Scores (PS) were determined by adding 30% of the Academic 

Success Score to 70% of the SSS. The scores of the students who win and who could not win the Aptitude Test were determined 

according to their genders. The candidates who could not pass the 50-score barrier were eliminated. SPSS 16.00 Program was 

used in analyses; and the normality of the data was tested. It was determined that they did not show normal distribution. The Mann-

Whitney U-test was used in paired comparisons to determine the difference between the test scores of female and male candidates 

who passed and who did not pass the test. The statistical significance level was taken as p<0,05. It was determined that the 

difference between the scores of female candidates who passed the test and those who did not pass the test was significant in 

coordination (U=7,000 Z=-5,965 p=,000), 30-meter sprint (U=163,500 Z=-3,163 p=,002), standing-long-jump (U=206,000 Z=-2,401 
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p=,016) aptitude test scores and sportive background (U=170,000 Z=-3,716 p=,000) scores. The difference between the TEOG 

exam and rhythm scores was not statistically significant. The difference between the scores of the males was statistically significant 

in coordination (U=429,00 Z=-9,115 p=,000), 30-meter sprint (U=250,500 Z=-9,769 p=,000), standing-long-jump (U=237,500 Z=-

9,909 p=,000), sportive background (U=2379,000 Z=-2,816 p=,005) and TEOG (U=2207 Z=-1,412 p=,000) scores; and the 

difference in rhythm scores was not statistically significant. The SSS scores of female and male candidates who passed the test 

differed at a significant level when compared with those who did not pass the test. As a conclusion, success in aptitude tests is not 

adequate in meeting the criterion for being a student at sports high schools, and 30% of the Academic Success Score is also added 

as an important factor. When this is considered, female candidates differed according to success in the aptitude tests, and male 

candidates could enter the sports high schools because their Academic Success scores were high in addition to aptitude test 

scores. While the aptitude test scores were determinant in the placement of female candidates, academic success scores were 

determinant for male candidates. It may be recommended that female candidates should increase their success in aptitude tests, 

and male candidates should increase their academic success.  
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BADMİNTON SPORCULARININ FOREHAND VE BACKHAND VURUŞLARINDAKİ SEZİNLEME ZAMANI 
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Bu çalışmanın amacı, badminton sporcularının forehnad ve backhand vuruşunda sezinleme zamanı bakımından fark olup 

olmadığını incelemektir. Çalışmaya yaşları 18 ile 23 ( = 20.25, SS= 1.48) arasında değişen 12 badminton sporcusu (4 kız & 8 erkek) 

katılmıştır. Sporcuların sezinleme zamanı performansları modifiye Bassin Sezinleme Zamanı aleti ile ölçülmüştür. Testte kullanılan 

uyarı hızı 4 m/s olarak belirlenmiştir. Katılımcılara test protokolü hakkında bilgi verilmiş ve BSZ aletini tanımaları için 3 kez raket ile 

deneme gerçekleştirmiştir. Katılımcıların badminton raketi ile yaptıkları 20 backhand ve 20 forehand vuruşları kaydedilmiştir. 

Katılımcıların verileri mutlak hata (MH) ve değişken hata (DH) skorlarına dönüştürülmüştür ve istatistiksel analizleri için bağımsız 

örneklem T-testi kullanılmıştır. Çalışmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Badmintoncuların forehand vuruşları ile 

backhand vuruşları arasında Değişken hatada ve Mutlak Hatada anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak, 

Badmintoncuların sezinleme zamanı performansları Backhand ve Forehand vuruşu sırasında etkilenmektedir. Forehand vuruşu 

sırasında sezinleme zamanı değerleri Backhand vuruşuna göre daha iyi bulunmuştur.  

 

INVESTIGATION OF THE ANTICIPATION TIME IN FOREHAND AND BACKHAND STROKES OF 

BADMINTON PLAYERS 

 

The purpose of this study was to examine if there was a difference between forehand and backhand coincidence-anticipation timing 

(CAT) performance of badminton players. Participants are 12 badminton players (4 female and 8 male) whose ages are ranged 

from 18 to 23 years ( = 20.25, SS= 1.48). CAT performances were measured with modified Bassin Anticipation Timer (BAT) device. 

Stimulus speed used for this study was set as 4 m/s. Participants were informed about test protocol and they performed 3 trials 

with racket to familiarize BAT device. Then, participants performed 20 trials for forehand and 20 trials for backhand strokes, totally 

40 trials. Collected data were transformed to absolute error (AE) and variable error (VE) scores. For statistical calculation, 

independent sample t-test was used and significance level was set as 0.05. Results showed that there were significant differences 

between forehand and backhand strokes in terms of absolute and variable error scores of participants (p<0,05). As a conclusion, 

CAT performance of badminton players is effected during forehand and backhand strokes. CAT forehand stroke scores are better 

than backhand stroke scores.  
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM BOYU 
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Yaşamın içinde alacakları rolleri üstenmede ve başarılı bir şekilde sürdürmede yaşam boyu öğrenmeye istekli olma 

yeni bilgileri takip etme ve edinmelerine de zemin oluşturabilir.  

 
AMAÇ: Spor Bilimleri öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini (YBÖE) belirlemek ve bu eğilimlerin cinsiyet, 

öğrenim görülen bölüm ve yüksek lisans yapma isteği değişkenleri açısından farklılık gösterip göstermediğinin 

incelenmesi amaçlanmıştır.  

 

METOT: Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubu kolayda örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Örneklem Celal 

Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 100’ü kadın (x(yaş) =21.17) 148’i erkek (x(yaş) = 21.31) 

toplam (x(yaş) = 21.25) 248 öğrenciden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak Erdoğan ve Arsal ( 2016) tarafından 

geliştirilen “Yaşam BoyuÖğrenme Eğilimlerini Belirleme Ölçeği ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Bu çalışma için 

cronbach alpha değeri .946 bulunmuştur. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma ile gruplar 

arasındaki farklar için t-testi ve tek yönlü ANOVA (Tukey) testleri kullanılmıştır.  

 

BULGULAR: Araştırma bulguları öğrencilerin YBÖE’den aldıkları ortalama puanların ölçek orta puanından yüksek 

olduğu belirlemiştir (= 43.10 ±14.05). Lisansüstü eğitim yapma isteği (t(sd)=.88, p=.37) ve cinsiyet değişkeni (t(sd)=1.25 

, p=.211) açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar elde edilmemiştir. YBÖE öğrenim görülen bölüm değişkeni 

açısından fark bulunmuştur (F(3244)=8.882, p= .00). Bu fark Spor Yöneticiliği Bölümü (SYB) ile diğer bölümler 

arasındadır.  

 

SONUÇ ve TARTIŞMA: YBÖE’den alınan ortalama puanlar fakülte öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin 

yeterli olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Bu eğilim cinsiyet faktörü açısından da kendini göstermiştir. Spor yapan ve 

spor ortamında bulunan gençlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri açısından fark oluşmaması öğrenmeye isteklilik 

açısından da cinsiyetler arası dengeyi gösterdiği söylenebilir. Önemli bir bulgu olarak öğrencilerin öğrenim gördükleri 

bölümlere göre yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve alt boyutlarında anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Bunun anlamı 

öğrenim görülen bölümün etkili bir yapı oluşturduğu yönündedir. Spor Yöneticiliği Bölümü ile diğer bölümler arasındaki 

farklılığın sebebi bu bölümde sözlü ve yazılı bilgi edinme ortamının diğer bölümlere oranla yoğun olması olabilir. 

Antrenörlük, Rekreasyon ve Beden eğitimi öğretmenliği bölümde öğrenim gören öğrencilerin ise büyük bir 

çoğunluğunun öğrenme yaşantılarını daha aktif ve uygulamalı derslerle ve ürün odaklı sürdürmesi olabilir. Üniversiteler 

bir mesleğe ilişkin bilgi, beceri ve yeterlikleri kazandırırken aynı zamanda yaşam boyu öğrenme becerilerini de 

geliştirmekte; başka bir deyişle yaşam boyu öğrenme, üniversitelerin sistem içerisindeki yeni işlevini de belirlemektedir 

(Coşkun ve Demirel,2012). Bu anlamda öğretim elemanlarının öğrencilere öğrenme kaynaklarının ulaşımı ve kullanımı 

konusunda rehberlik yapmaları önerilebilir. Hızla gelişen alanlarda kendini geliştirmenin ve güncelliği takip edebilmenin 

yolu öğrencilerin yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilmeleridir. 
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STUDYING AT THE FACULTY OF SPORT SCIENCES INVESTIGATE LIFE-LONG  

LEARNING TENDENCY 

 

Lifelong learning form a basis for take a role in the life, be enthuasiastic about learning, follow to new information. Aim: 

Determine lifelong learning tendencies (LLT) of sport faculty students and find out whether these tendencies changes 

in faculty department, want to do masters degree and gender.This study employed survey method and the study group 

is consist of 100 female ( age=21.17) 148 male ( age= 21.31) with total 248 ( yaş = 21.25) of students. Method: Lifelong 

learning tendences level of participants is measured by “Lifelong Learning Tendency Scale” developed by Erdoğan and 

Arsal (2016). Additionaly “Personal İnformation Form” is utilized. The value of scale’s cronba alpha is .946 in this study.  

Analysed of data use arithmetic average, standard deviation and for difference of group utilized for data T test and 

Anova Findings: The average score students gained from Lifelong Learning Tendency scale is found to be higher than 

the scale medium score ( = 43.10 ±14.05) so it is conclouded. İt is found that the differences according to variables 

such as want to do master degree (t(sd)=.88, p=.37) and gender (t(sd)=1.25 , p=.211) are not significantly. Besides 

according to faculty of department obtained to differ life long learning tendency and sub-dimension are signifiticantly. 

This different is between the department of sport manangement and the other departments (F(3-244)=8.882, p<.05) 

Conclusion: Average of score LLT obtained from the sport faculty students can be evaluated sufficiently. This tendency 

shows in gender too. in terms of eagerness to learn could be said to show balance between sexes According to findings 

analysed statisticly that Lifelong Learning Tendencies of the faculty students to examined in terms at faculty of 

department wanted to do masters degree and gender. One of the important findings is faculty of department obtained 

to differ life long learning tendency and sub-dimension are signifiticantly. This different is between the department of 

sport manangement and the other departments. That cause is based on in department of sport manangement’s lessons 

are more theordical than the other department’s. İn the fast growing areas, the way of better oneself and following the 

latest developments could be continued Life-long learning  
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FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 
 

2Yunus Emre YARAYAN, 1Kadir EKİN  

 
1Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Yöneticiliği Bölümü, SİİRT 
2Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, SİİRT 

 
GİRİŞ: Kendisi ve çevresiyle bir bütün olan birey, zaman zaman var olan düzeni içerisinde, bütünlüğünün ve uyumunun sekteye 

uğradığı birtakım sıkıntılar ile karşılaşır. Psikolojik dayanıklılık, bireyin ruh sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilecek 

stres koşullarının üstesinden gelebilmesinde önemli bir faktördür. Bu araştırmanın amacı, farklı branşlarda eğitim veren 

öğretmenlerin psikolojik dayanıklılık düzeylerini belirlemek ve aralarında cinsiyet, yaş, medeni durum, aylık gelir, anne ve baba 

eğitim düzeyi değişkenlerine göre fark olup olmadığını belirlemektir. Araştırmaya Matematik branşından 85 kişi (32,1), Türkçe 

branşından 90 kişi (34,0) ve Beden eğitimi branşından ise 90 kişi (34,0) olmak üzere toplam 265 öğretmen gönüllü olarak 

katılmıştır. 

 
YÖNTEM: Araştırma kapsamında, sosyo-demografik değişkenlerle ilgili bilgiler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi 

formu ile toplanmıştır. Araştırmanın amacına ulaşmak için; ölçüm aracı olarak Işık (2016) tarafından geliştirilen "Psikolojik 

Dayanıklılık Ölçeği-PDÖ" (Psychological Hardiness Scale) kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçeğe verilen yanıtların iç 
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tutarlılığı Cronbach alpha (α) ile incelenmiş ve katsayı .86 olarak bulunmuştur. Verilerin analizi SPSS 21 paket programı ile  

yapılmış, betimsel istatistikler frekans (f), yüzde (%), T-Testi testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır 

 
SONUÇ: Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, farklı branştaki öğretmenlerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinde 

gruplar arası anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Demografik değişkenler incelendiğinde, cinsiyet, çalışma yılı ve baba eğitim 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Medeni durum, aylık gelir ve anne eğitimi düzeyine göre ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Psikolojik dayanıklılık, öğretmen, demografik değişken 

 

ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL ENDURANCE LEVELS OF TEACHERS IN DIFFERENT BRACHES 

IN TERMS OF SOME VARIABLES 

 

INTRODUCTION: The individual, who is a whole with himself and his surroundings, is confronted with some troubles that his 

integrity and harmony are subjected to in the occasionally existing order. Psychological endurance is an important factor in the 

ability of an individual to overcome stress conditions that can cause serious adverse effects on their mental health. The purpose 

of this research is to determine the psychological endurance levels of teachers who teach in different branches and and to 

determine whether they differ according to the variables such as gender, age, marital status, monthly income, education level of 

the parents. A total of 265 teachers, 85 (32,1) from the Mathematics branch, 90 (34,0) from the Turkish branch and 90 (34,0) from 

the Physical Education branch participated in the research as volunteers.  

 
METHOD: Within the scope of the research, information about socio-demographic variables was collected by the personal 

information form created by the researchers. To reach the purpose of the research; “Psychological Hardiness Scale” has been 

used as a measurement tool developed by Işık (2016). The internal consistency of responses to the scale used in the study was 

examined by Cronbach alpha (α) and the coefficient was found to be .86. The analysis of the data was made with the SPSS 21 

package program, descriptive statistics frequency (f), percentage (%), T-test and ANOVA tests were used in the study.  

 
CONCLUSION: According to the findings of the research, significant differences between the groups were determined in the 

psychological endurance levels of the teachers in different branches. When demographic variables were examined, significant 

differences were determined in gender, years of work experience and father education level. No statistically significant difference 

was found according to marital status, monthly income and mother education level. 
 

Keywords: Psychological endurance, teacher, demographic variable 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ KAYNAKLI ALGILANAN ÖZERKLİK DESTEĞİ ÖLÇEĞİ’NİN 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ 

 

Selin BURUCU, 1F. Hülya AŞÇI  

 

Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL 

 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni kaynaklı özerklik desteği ölçeğinin 12-14 yaş grubu ortaokul 

öğrencileri ve beden eğitimi ve spor dersi için geçerliliği ve güvenilirliğini incelemektir.  

 
YÖNTEM: Çalışmaya 7 ve 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören 12-14 yaş aralığında, 109 kız ve 97 erkek, toplam 206 öğrenci gönüllü 

olarak katılmıştır. Ölçek, Hagger ve arkadaşları (2007) tarafından geliştirilmiş ve Müftüler (2016) tarafından Türkçe formunun 

geçerliği ve güvenirliği egzersiz ortamı için sınanmıştır. Ölçek tek boyutludur ve 12 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan her 
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bir madde 1’den (tamamen katılmıyorum) 7’ye ( tamamen katılıyorum) kadar sıralanan 7’li Likert tipi ölçek üzerinde 

cevaplandırılmaktadır. Ölçeğin faktör yapısını hesaplamak için Varimaks Dönüştürmesi ile yapılan ‘’Temel Bileşenler Faktör Analizi’’ 

kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach Alfa katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır. 

 
BULGULAR: Temel Bileşenler Faktör Analizi Varimaks Dönüştürme sonuçları ölçeğin tek faktörlü yapısını desteklemekte ve 

maddeler toplam varyansının %56.86’sını açıklamaktadır. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri 0.72 ila 0.80 arasında 

değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.93 olarak hesaplanmıştır. 

 
SONUÇ: Elde edilen bulgulardan hareketle ‘’Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeninden Kaynaklı Algılanan Özerklik Desteği Ölçeği’’nin 

12-14 yaş öğrencilerde; beden eğitimi ortamında, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni kaynaklı özerklik desteği rolünün ölçülmesi için 

geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

 

VALIDITY AND RELIABILITY OF PERCEIVED AUTONOMY SUPPORT SCALE SOURCED BY 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHER 

 
PURPOSE: The purpose of this study is to examine the validity and reliability of Physical Education and Sport teacher sourced 

autonomy support scale on 12-14 age group secondary Physical Education and Sport students.  

 

METHOD: A total of 206 students, 109 girls and 97 boys, participated as volunteers in the 12-14 age group studying at 7th and 8th 

grade level. The scale was developed by Hagger et Al.(2007) and tested by Müftüler (2016) for the validity and reliability of it’s 

turkish form in exercise field. Scale has one dimension and 12 articles. Each article on the scale could be answered on a seven 

point likert scale ranging from 1 (Totally don’t agree) to 7 ( Compeletely agree). In order to calculate the factor structure of the scale, 

'' Basic Component Factor Analysis '' adopting the Varimaks Transformation was used. The internal consistency of the scale was 

maesured by using Cronbach Alfa parameter.  

 

FINDINGS: Basic Component Analysis’ Varimaks Transformation results support the scales’ single factored structure and the 

articles explain %56.86 of the total variance. The factor loads in the scale ranges from 0.72 to 0.80. The scaless’ Cronbach Alfa 

internal consistency factor is calculated as 0.93.  

 

RESULTS: From the resulting findings, “Physical Education and Sport teacher sourced autonomy support scale” is a valid and 

reliable tool in measuring 12-14 age group students in Physical Education.  
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GÖRSEL PERDELEME YAKLAŞIMININ BASKETBOL SPORCULARININ SEZİNLEME ZAMANI 

PERFORMANSLARINA ETKİLERİ 

 
2Oğuzhan YÜKSEL, 3Sadettin KİRAZCI, 1Mert BİLGİÇ, 4Erhan DEVRİLMEZ  

 
1Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ANTALYA 
2Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KÜTAHYA 
3Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, ANKARA 
4Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KARAMAN 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, görsel perdelemenin basketbol sporcularının sezinleme zamanına (SZ) etkisini 

incelemektir.  
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YÖNTEM: Çalışmaya yaşları 18 ile 25 arasında (Ort=14.2 yaş, Ss=3.81) değişen 19 üniversite basketbol sporcusu (8 kadın & 11 

erkek) katılmıştır Katılımcılar 7 ile 14 yıl arasında (Ort=10.16 yıl, Ss=2.57) basketbol deneyimine sahiptirler. Sporcuların SZ 

performansları modifiye Bassin Sezinleme Zamanı (BSZ) aleti ile ölçülmüştür. Katılımcıların SZ zamanları uyarı hızı 7 m/s olarak 

belirlenen hızda yapılmıştır. Ayrıca, görsel perdeleme yaklaşımı ölçümlerinin yapılabilmesi için özel olarak tasarlanmış siyah renkte 

karton ile BSZ aletinin 1/3’ü sırası ile ön, orta ve son kısımları kapatılarak SZ ölçümleri yapılmıştır. Katılımcılara test protokolü 

hakkında bilgi verilmiş ve ısınmaları için süre verilmiştir. Test protokolü ve BSZ aletini tanımaları için katılımcılara her durum için 3 

deneme hakkı verilmiştir. Denemeler sonrası katılımcıların her durum için 20, toplamda 80 uygulama değeri kaydedilmiştir. 

Katılımcıların verileri mutlak hata (MH) ve değişken hata (DH) skorlarına dönüştürülmüştür ve istatistiksel analizleri için tekrarlanan 

ölçümler için ANOVA uygulanmıştır.  

 
BULGULAR: Mutlak hata bulgularına göre ön bölge kapatıldığında cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmuştur (p>.05). Takip testi 

Bonferonni bulgularına göre basketbol oyuncularının BSZ aletinin ön bölgesi kapatıldığında en iyi performansı, son bölgesi 

kapatıldığında ise en düşük performansı gösterdiği tespit edilmiştir. Değişken hata bulgularına göre ise ön, orta ve son bölgelerde 

cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Bonferonni testine göre ise ön, orta ve normal durumlarda SZ performansı değişmezken 

son bölüm kapatıldığında ise performanslarının düştüğü tespit edilmiştir. Sonuç: Sonuç olarak, erkek basketbol oyuncularının SZ 

performansları kadın basketbol oyuncularınınkinden daha iyi bulunmuştur ve basketbol oyuncuları görsel takibin son bölümü 

kapatıldığında en düşük performansı göstermektedirler. 

 
Anahtar Kelimeler: Sezinleme zamanı, basketbol, görsel perdeleme (occlusion) 

 

THE EFFECTS OF OCCLUSION PARADIGM ON COINCIDENCE ANTICIPATION TIMING 

PERFORMANCES OF BASKETBALL PLAYERS 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: The purpose of this study was to investigate the effects of occlusion paradigm on Coincidence 

Anticipation Timing (CAT) performances of basketball players. Method: Nineteen basketball players (8 females & 11 males) whose 

ages range from 18 to 25 (M=14.2, SD=3.81) participated in this study. Participants had experience in basketball between 7 and 

14 years (M=10.16, SD=2.57). Modified Bassin Anticipation Timer (BAT) was used to measure CAT performances in four different 

conditions (beginning, middle and end locations occluded and nonoccluded), and stimulus speed was set as 7 m/s in all testing 

conditions. A specially designed black paper box was used to cover the beginning, middle and end locations of the runway. 

Participants were informed about test protocol. To familiarize with test protocol and BAT, participants performed 12 practice trials, 

3 trials for each condition. Then, a total of 80 trials were presented to participants, 20 trials for each condition. Collected data were 

transformed to absolute error (AE) and variable error (VE) scores. Repeated measure ANOVA was used for statistical calculations. 

Results: Results for AE showed significant differences on gender variable when the beginning of the runway was occluded (p>.05). 

According to Bonferonni post hoc test results, the best performances of basketball players were noted in the beginning-occluded 

condition while the poorest performances were noted in the end-occluded condition. Results for VE showed significant differences 

on gender variable in all conditions except for nonoccluded condition. Bonferonni post hoc test indicated that the end-occluded 

condition led to poorer coincidence anticipation timing performance while the beginning- and middle- occluded and nonoccluded 

conditions did lead no difference. Conclusion: It was concluded that coincidence anticipation timing performances of male basketball 

players were better than female basketball players’ and basketball players showed their poorest performances in the end-occluded 

condition. 
 

Keywords: Coincidence anticipation timing, basketball, occlusion paradigm  
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AKTİF VİDEO OYUNLARININ ÇOCUKLAR ÜZERİNE ETKİSİ 

 
2Nimet Haşıl KORKMAZ, 1Yakup Zühtü BİRİNCİ, 2Hüseyin TOPÇU, 3Haşim KATRA, 4Serkan PANCAR  

 
1MEB Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, BURSA 
2Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, BURSA 
3Ezine Meslek Yüksekokulu, ÇANAKKALE 
4MEB Yeniceabat Anadolu Lisesi, BURSA 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Aktif video oyunları, oyuncunun ekran karşısındaki hareketlerini ve seslerini algılayan sistemler sayesinde oyun 

konsoluna bireyin herhangi bir bağı olmamasına rağmen ekrandaki görüntülerle fiziksel etkileşimde olduğu bir aktivite biçimidir. 

Çocukların teknolojiden büyük ölçüde etkilendiği bilindiğinden Wii Fit, X-box 360 Kinect, Sony EyeToy ve Dance Simulation ürünleri 

gibi yeni nesil aktif video oyunları çocuklardaki başta fiziksel aktivite düzeylerini artırmak olmak üzere sosyal ve psikolojik özelliklerini 

geliştirmek adına yeni bir strateji sağlayabilmektedir. Yapılan araştırmalarda, aktif video oyunlarının metabolik hızı arttırdığı tespit 

edilmiştir. Bu nedenle, sedanter ya da obez çocukları evde veya beden eğitimi ve spor dersinde daha fazla fiziksel aktiviteye teşvik 

etmek ve enerji harcamalarını arttırmak için kullanılabileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, bir spor veya aktivite için 

hazırbulunuşluğu arttırdığı ve bu sayede özyeterlik, özgüven, motivasyon gibi psikolojik özellikleri geliştirdiği düşünülmektedir. 

Yapılan bir diğer araştırmada, aktif video oynama sonucunda katılımcıların kendilerini yetenekli, özerk ve sosyal etkileşimde 

hissettiklerini ifade etmelerinin yanında, içsel motivasyon düzeylerinde ve aktif katılım becerilerinde artış yaşadıkları 

gözlemlenmiştir. Ayrıca aktif video oyunları daha çok spor, dans ve hareket üzerine olduğundan çocukların şiddet eğilimli 

oyunlardan da uzak kalmalarına yardımcı olmaktadır. Sunulan çalışmanın amacı; aktif tarzda video oyunlarının çocuklar üzerine 

etkilerini literatür taraması yaparak incelemektir. 

 

YÖNTEM: Sistematik bir gözden geçirme ile literatür, aktif video oyunları, fiziksel aktivite, çocuk gelişimi anahtar kelimeleriyle 

Ebscohost, PubMed ve Google Akademik veritabanlarında ingilizce olarak aranmıştır. Çalışmada çocukların katılımcı olduğu tam 

metin çalışmalar incelenmiştir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER: Aktif video oyunları, rekabeti desteklemesi, akran etkileşimini kolaylaştırması, şiddet içermemesi, dans ve 

hareket kabiliyeti üzerine programlanması, enerji harcamasını arttırması, fiziksel aktiviteyi teşvik etmesi, sedanter davranışların 

değişmesine yardımcı olabilmesi ve obezite ile başa çıkma açısından farklı bir strateji sunabilmesi gibi özellikleri ile çocuk gelişimi 

açısından önemlidir. Bu doğrultuda, aktif video oyunlarına okul beden eğitimi ve spor dersi programlarında yer vermek ya da beden 

eğitimi öğretmenlerinin çocuklara evlerinde bu tarzda oyunlar oynamaları tavsiyesi önemli olabilir.  

 
Anahtar Kelimeler: Aktif video oyunları, fiziksel aktivite, çocuk gelişimi, obezite 
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THE EFFECT OF EXER-GAMES ON CHILDREN 

 

INTRODUCTION and OBJECTIVE: Exer-games are a form of activity in which the player is physically interacting with the images 

on the screen thanks to the system that detects the movements and sounds of the player across the screen even though the 

individual has no connection to the game console. As children are known to be greatly influenced by technology, exer-games such 

as Wii Fit, X-box 360 Kinect, Sony EyeToy and Dance Simulation products can provide a new strategy for improving the social and 

psychological state of the children, especially by increasing physical activity levels. Studies have shown that exer-games increase 

metabolic rate. 

For this reason, it is thought that active video games can be used to encourage sedentary or obese children to be more active at 

home or in physical education and sports lessons and to increase their energy consumption. In addition to this, it is thought that 

they enhance the readiness for a sport or activity and help to develop psychological features such as self-efficacy, self-confidence, 

motivation. In another study, it was shown that at the end of an exer-game play, participants felt themselves to be capable, 

autonomous and socially active, as well as increased levels of intrinsic motivation and active participation skills were observed. 

Also, since exer-games are more about sports, dance and active movement, they help children to stay away from violent games. 

The aim of the presented study is to analyze the impact of exer-games on children, making a literature review.  

 

METHOD: With a systematic review, exer-games, physical activity, child development, obesity keywords were searched in the 

English language in Ebscohost, PubMed and Google Academic databases. Full-text studies in which the children are the 

participants were analyzed.  

 

CONCLUSION and RECOMMENDATIONS: Exer-games are noteworthy for child development as they support competition, ease 

peer interaction, increase energy consumption, encourage physical activity, and focus on dance and mobility. They are also good 

for being nonviolence and may help to develop a different strategy for coping with obesity and to change sedentary lifestyle. In this 

regard, adding exer-games into physical education and sports lesson programs at school, or recommending children to play these 

games in their homes might be helpful. Keywords: Exer-games, Physical Activity, Obesity, Child development  
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SPORCU KİMLİĞİ VE SÜREKLİ SPORTİF KENDİNE GÜVEN KAVRAMLARININ BAZI 

DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

 

Mustafa Önder ŞEKEROĞLU  

 

Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, MUŞ 

 
GİRİŞ: Beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin genel anlamda iyi olma durumu ile fiziksel, sosyal ve ruhsal yapının geliştirilip 

eğitilmesinde önemli bir araç olduğu bilinmektedir. Ayrıca sportif faaliyetlerle kazanılan kimlik de, bireylere sosyal statü ve 

özgüven kazandırmaktadır. 

  

AMAÇ: Bu araştırma, sporcu kimliği ile sürekli sportif kendine güven kavramlarının çeşitli değişkenler çerçevesinde ilişkilerinin 

incelenmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.  

 
YÖNTEM: Araştırma grubunu, Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde bulunan ve farklı branşlarda olan 125 sporcu 

oluşturmaktadır. Katılımcılara kişisel bilgi formu ile birlikte, sporcuların kimlik rollerini ölçmek üzere Brewer vd., (2001) tarafından 

geliştirilen “Sporcu Kimliği Ölçeği” ve Vealey (1986) tarafından sportif güveni değerlendirmek için geliştirilen ölçme aracının bir alt 

boyutu olan “Sürekli Sportif Kendine Güven Ölçeği” uygulanmıştır. Bu çalışmada tarama yöntemi kullanılmış olup, elde edilen 

verilerin analizi SPSS 23 paket programında değerlendirilmiştir. Sosyo-demografik verilerin analizi yüzde frekans analizi ile 

yapılmıştır. İkili değişkenlerin karşılaştırılması independent testi ile çoklu değişkenlerin karşılaştırılması Tek yönlü varyans analizi 

ANOVA ile yapılmıştır.  

 
BULGULAR: Cinsiyete göre; sürekli sportif kendine güven toplam puanları arasında anlamlı farklılık bulunmazken, sporcu kimliği 

toplam puanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Sporcuların branşlarına, milli takımda görev alıp almadıklarına, milli 

olma sayısına ve spor yaptıkları yıla göre sürekli sportif kendine güven ve sporcu kimliği toplam puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bununla birlikte araştırma grubunda yer alan sporcuların %64’nün anne ve babalarıyla 

ilişkilerinden memnun olduğu, arkadaşları ile ilişkilerinden ise %52’sinin memnun görülmektedir. Sporcuların %40’ının boş 

zamanlarını değerlendirme durumundan memnun olduğu, %48’inin de dersteki başarılarından memnun olduğu saptanmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Sporcu kimliği, sürekli sportif kendine güven 
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ANALYSIS OF SPORTSMAN IDENTITY AND CONTİNUOUS SPORTY SELF-CONFIDENCE 

CONCEPTS BY SOME VARIABLES 

 

INTRODUCTION: It is known that physical education and sports activities are an important means of improving the general sense 

of well being and physical, social and spiritual structure. In addition, the identity gained with sporting activities gives the individual 

social status and self-confidence.  
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PURPOSE: This research was planned and conducted to examine the relationship between athlete identity and continuous sport 

self- confidence in the context of various variables.  

 

METHOD: The research group consists of 125 athletes from different branches of the Ankara Turkey Olympic Preparatory Center. 

A "Continuous Sport Self-Confidence Scale", a subscale of the measuring instrument developed by Brewer et al. (2001) 

developed by Brewer et al. (1986) and Vealey (1986) It was applied. The screening method was used in this study and the 

analysis of the obtained data was evaluated in the SPSS 23 package program. Analysis of socio-demographic data was done by 

percentage frequency analysis. Comparison of binary variables Independent test and comparison of multiple variables One way 

variance analysis was performed with ANOVA.  

 

RESULTS: According to gender; there was no significant difference between the total scores of continuous sportive self-

confidence, but a significant difference was found between the total scores of athlete's identity. There was no statistically 

significant difference between the total scores of sportive self-confidence and athlete's identity compared to the sportsmen 's 

branches, national team participation, nationality and sports performance. However, 64% of the athletes in the study group were 

satisfied with their parents and 52% of those with friends were satisfied. It was found that 40% of the athletes were satisfied with 

their free time, and 48% were satisfied with their achievements.  

 

Keywords: Sportsman Identity, Continuous Sportive Self Confidence References Brewer, B.W. & Cornelius, A.E. (2001) Norms 

and factorial invariance of the Athletic Identity. Measurement Scale (AIMS). Academic Athletic Journal 15: 103-113. Vealey, R.S. 

(1986). Coceptualization of sport confidence and competitive orientation: preliminary investigation and instrument development. 

Journal of Sport Psychology, 8, 221–246. 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

 

Emrah YILDIZ, Cenk TEMEL  

 

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, MALATYA 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 

devlet okullarında uygulanmaya başlanmış olan “Fiziksel Uygunluk Karnesi” uygulamasına ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin 

görüşlerinin belirlenmesidir.  
 

YÖNTEM: Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği benimsenmiştir. Araştırmanın verileri 

mesleki kıdemleri farklı olan 15 beden eğitimi öğretmeninden (6 kadın, 9 erkek) elde edilmiştir. Elde edilen veriler araştırmacılar 

tarafından önce kodlara ayrılmış ardından bu kodlara ait temalar oluşturularak analiz edilmiştir.  

 

BULGULAR: Yapılan analizin sonucunda verilerin “Fiziksel Uygunluk Karnesi”, “Uygulama”, “Paydaşlar” adı altında üç temada 

toplandığı görülmüştür. “Fiziksel Uygunluk Karnesi” temasına ilişkin katılımcı görüşlerinin büyük bir çoğunluğu olumlu olmasına 

rağmen birkaç katılımcının eleştirel görüşlerinin bulunduğu, “Uygulama” temasında MEB’in söz konusu uygulamayı belirttiği tarihten 

önce başlattığı, okullara yeterince malzeme temin etmediği ve uygulama süresinin hem yetersiz hem de yanlış bir dönemde 

yapıldığına dair görüşler bulunmaktadır. “Paydaşlar” temasında ise uygulamanın öğrenci, veli, idare nezdinde olumlu yansımalar 

yarattığı ancak elde edilen verilerin bu paydaşlar ile nasıl paylaşılması gerektiğine ilişkin soru işaretleri ve kaygıların bulunduğu 

görülmüştür. 

 

SONUÇ: Sonuç olarak Fiziksel Uygunluk Karnesi uygulamasının beden eğitimi öğretmenlerinde olumlu bir yansımasının olduğu 

ancak  
uygulamaya ilişkin sıkıntıların olduğu söylenebilir. 
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VIEWPOINTS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ON PHYSICAL FITNESS REPORT  

 

INTRODUCTION and OBJECTIVE: The purpose of the present study was to determine the viewpoints of physical education 

teachers on the “Physical Fitness Report” application, which was applied in state schools of the Ministry of National Education 

(MoNE) in the Spring Term of 2016-2017 Academic Year. METHOD The study was conducted by using the Semi-Structured 

Interview Technique, which is one of the qualitative research methods. The data of the study were obtained from 15 physical 

education teachers (6 women, 9 men) whose seniority in their professions varied. The data were encoded firstly by the authors of 

the study, and then were analyzed by creating themes for these codes. RESULTS As a result of the analysis, it was determined 

that the data were collected under three themes which are “Physical Fitness Report”, “Application”, “Stakeholders” Themes. 

Although the majority of the viewpoints of the participants that were collected under the “Physical Fitness Report” Theme were 

mostly positive, several participants stated critical viewpoints as well. In the “Application” Theme, the participants stated that the 

MoNE started the application before the announced date, did not provide adequate materials to schools, and the duration of the 

application was inadequate, and was applied in an unsuitable period. In the “Stakeholders” Theme, it was observed that the 

participants stated that the application created positive outcomes in the eyes of the students, parents and school administrations; 

however, the data show us that there are still questions and concerns on how the application should be shared with the 

stakeholders.  

 

RESULT: As a conclusion, it is possible to claim that Physical Fitness Report Application has created a positive outcome in physical 

education teachers; however there are still several problems that await solution about the application.  
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GENÇ VOLEYBOLCULARDA İNSTABİL ZEMİNLERDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN DENGE, SIÇRAMA 

VE ÇEVİKLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Salih Burhan GÖKMEN, 1Engin EFEK, 1Atakan ÇAĞLAYAN  

 

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, DÜZCE 

 
Bu çalışma, 14-17 yaş grubunda genç voleybol sporcularında instabil zemin çalışmalarının denge, çeviklik ve sıçrama yetilerine 

etkilerini belirlemek için yapılmıştır. Çalışmamıza Düzce Gençlik Spor Kulübü ve Atatürk Anadolu Lisesi erkek voleybolcuları gönüllü 

olarak katılmıştır. Çalışmamıza katılan tüm genç voleybolcular Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından verilen voleybolcu 

lisansına sahip olduklarından, sezon öncesi yapılan sağlık muayenelerinden geçmişlerdir. Çalışmaya katılan sporcular, 20 çalışma 

grubu (ÇG) (yaş ortalaması = 16,25) ve 20 kontrol grubu (KG) (yaş ortalaması=15,68) olarak ikiye ayrılmış ve sporculara sezon içi 

antrenman programının içerisine yerleştirilmiş 8 haftalık fonsiyonel bosu programı haftada 3 gün uygulanmıştır. Ön testler (ÖT) ve 

son testler (ST) kapsamında boy, kilo, flamingo denge (FD), durarak uzun atlama (DUA), dikey sıçrama (DS) ve zigzag 8 çeviklik 

(ÇEV) testi yer almıştır. ÖT ve ST sonucunda elde edilen veriler, 21.0 SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir. Yapılan 

istatistiksel veriler incelendiğinde ÇG sporcularının FD, DUA, DS ve ÇEV ÖT ve ST değerleri arasında anlamlı farklılıklar tespit 

edilirken (p<0,05), KG sporcularının ÖT-ST değerleri arasında ise anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır (p>0,05). Grupların ÖT-ST 

http://okulsagligi.meb.gov.tr/
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gelişim farkları incelendiğinde fonsiyonel bosu egzersizleri ile çalışan ÇG sporcularının KG sporcularına göre FD ve DUA 

değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı gelişmeler gösterdiği görülürken (p<0,05), DS ve ÇEV değerlerinde ise daha fazla gelişme 

olmasına rağmen istatistiksel olarak anlam taşımadığı ortaya koyulmuştur (p>0,05). Bu çalışma sonucunda, 14-17 yaş grubu genç 

voleybol sporcularında denge, çeviklik ve sıçrama performanslarını geliştirmek için antrenman programına entegre edilmiş instabil 

zemin çalışmalarının olumlu etkisi olabileceği söylenebilir.  

 
Anahtar Kelimeler: Voleybol, denge, çeviklik, sıçrama, genç  

 

EFFECTS OF EXERCISES ON UNSTABLE GROUNDS ON BALANCE, JUMP AND AGILITY 

PROPERTIES ON YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS 

 

This study was done to determine the effects of unstable ground exercises on balance, agility and jumping abilities on young 

volleyball players in 14-17 age group. Male volleyball players of Düzce Gençlik Sports Club and Atatürk Anatolian High School has 

attended to our study voluntarily. All the young volleyball players that attended to our study has passed preseason health 

examinations as they have volleyball player license that is given by Turkish Volleyball Fedaration. The attendee players were 

divided to two as 20 exercise group(EG)(age average=16,25) and 20 control group(CG)(age average=15,68) and 8 week functional 

bosu program that was integrated to in-season training program was applied to players. Height, weight, flamingo balance(FB), 

standing long jump(SLJ), vertical jump(VJ) and zigzag 8 agility(AGI) test were included within the scope of Preliminary Tests(PT) 

and Final Tests(FT). Data obtained as result of PT and FT were evaluated with 2.10 SPSS program pack. After the evaluation of 

the statistical data, while significant differences between PT and FT values of FB, SLJ, VJ and AGI of EG players were 

detected(p<0,05), no significant differences between PT-FT values of CG players were discovered (p>0,05). When PT-FT 

improvement differences of the groups were analyzed, it’s been shown that while EG players who trained with functional bosu 

exercises demonstrated statistically significant improvements on FB and SLJ values compared to CG players(p<0,05), VJ and AGI 

values doesn’t bear a significant meaning although they demonstrate more improvement(p>0,05). As result of this study, it can be 

said that unstable ground exercises integrated to training program can have positive impact on improving balance, agility and jump 

performances of young volleyball players in 14-17 age group. 

 
Keywords: Volleyball, balance, agility, jump, young  
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMA 

DÜZEYLERİNİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ 

ÖRNEĞİ 

 

Mustafa YILDIZ, Murat KUL  

 

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, BARTIN 

 

GİRİŞ VE AMAÇ: Tüm insanlığın geleceğine yön veren eğitim alanında en yüksek verimliliğe ulaşmanın yolu çalışanların yüksek 

motivasyonundan geçmektedir. Eğitim örgütlerinde, mobbingin yaşanması veya yaşanma ihtimali hepimizin geleceği adına büyük 

bir sorundur ve eğitim örgütlerinde mobbing konusunun araştırılması gerekli kılmıştır. Bu çalışmada, Kayseri ilindeki resmi ortaokul 

ve liselerde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin psikolojik şiddete maruz kalma düzeylerinin motivasyon düzeyleri 

üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM: Araştırmanın çalışma grubu, gönüllü katılım koşuluyla rassal örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen toplam 170 (67 

Kadın ve 113 Erkek) katılımcıdan oluşmuştur. Veri toplama araçları olarak kişisel bilgi formu, Yatçı Ehi (2011) tarafından geliştirilmiş 

olan “Psikolojik Şiddet (Mobbing) Ölçeği” ve Aksoy (2006) tarafından geliştirilmiş olan “Motivasyon Düzeyi Belirleme Ölçeği” 
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kullanılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Katılımcıların psikolojik şiddet ve motivasyon düzeyleri puan 

ortalamalarının; yaş ve eğitim kademesi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olup olmadığının belirlenmesi 

amacıyla değişkenlere göre sırasıyla ANOVA’dan ve T-Testi’nden ayrıca katılımcıların psikolojik şiddete maruz kalma düzeylerinin 

motivasyon düzeyleri üzerine etkilerinin incelenmesi için ise Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi’nden yararlanılmıştır. Araştırmaya 

ilişkin bulguların yorumlanmasında anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR: Elde edilen bulgular incelendiğinde; eğitim kademesi değişkenine göre Psikolojik Şiddet Ölçeği’nin mesleğe yönelik 

mobbing ve şahsa yönelik mobbing alt boyutlarında ve psikolojik şiddet toplam ölçek boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. Yaş değişkenine göre katılımcıların motivasyon ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre eğitim kademesi ve yaş değişkenleri göz önüne alındığında diğer ölçek boyutlarında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara ulaşılmamıştır. Katılımcıların psikolojik şiddete maruz kalma düzeylerinin motivasyon 

düzeyleri üzerine etkileri incelendiğinde katılımcıların mesleğe, şahsa ve sosyal yaşama yönelik mobbing düzeylerinin model 

bazında motivasyon düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulguları; yerli 

ve yabancı literatüre ait bilgiler ışığında karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. 

 

SONUÇ ve KAYNAKLAR: Sonuç olarak; katılımcıların psikolojik şiddete maruz kalma düzeylerinin motivasyon düzeyleri üzerinde 

olumsuz bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyonlarının artırılması ve artan 

motivasyonlarının muhtemel sonucu olarak yüksek performans sergileyebilmeleri için psikolojik şiddete maruz kalmalarına yol açan 

etkenlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.  
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Korkut, A. (2008). İlköğretim okullarındaki yönetici ve öğretmenlerin örgüt kültürünü algılama düzeyleri: Büyükçekmece örneği.  
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Taner, D. (2008). Öğretmenlerin umutsuzluk düzeyi ile okul kültürü arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),  
Yeditepe Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

 

INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF MOTIVATION LEVELS OF PSYCHOLOGICAL VIOLENCE 

EXPOSURE LEVELS ON PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS: KAYSERİ PROVINCIAL 

EXAMPLE 

 

INTRODUCTION AND PURPOSE: The way to reach the highest productivity in the field of education that gives the future of the 

whole humanity is the high motivation of the employees. In education organizations, the possibility of experiencing or experiencing 

mobbing is a big problem for the future of all of us and it has become necessary to investigate the subject of mobbing in educational 

organizations. 
In this study, it was aimed to investigate the effects of physical education and sports teachers' motivation levels of psychological 

violence exposure levels in official secondary and high school in Kayseri province. 
 

 

METHOD: The study's study group consisted of a total of 170 (67 women and 113 men) participants selected using random 

sampling method on the condition of voluntary participation. As a data collection tool, personal information form, "Mobbing Scale" 

developed by Yatçı Ehi (2011) and "Motivation Level Scale" developed by Aksoy (2006) were used. Relational search model was 

used in the study. Participants' psychological violence and motivation levels were compared with the mean scores; Multiple Linear 

Regression Analysis was used to examine the effects of ANOVA and T-Test on variables and motivation levels of participants' 

psychological severity exposure levels in order to determine statistically significant differences according to age and education level 

variables . The level of significance was accepted as 0,05 in interpreting the findings related to the research. 
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RESULTS: When the findings are examined; According to the educational stage variable, Psychological Violence Scale has 

statistically significant differences in occupational mobbing and personal mobbing subscales and psychological violence total scale 

dimension. Statistically significant differences were found between participants' motivation scale average scores according to age 

variable. According to the research findings, when the education level and age variables were taken into consideration, no 

statistically significant differences were found in other scale dimensions. When the effects of participants 'motivation levels on 

psychological violence exposure levels were examined, it was determined that participants' mobbing levels towards occupational, 

personal and social life had a statistically significant effect on model-based motivation levels. Research findings; in the light of 

information of domestic and foreign literature is discussed in comparative. 
 

RESULTS and RESOURCES: As a result; participants were found to have a negative influence on the motivation levels of 

psychological violence exposure levels. Increasing participants' motivation for the teaching profession and the increasing motivation 

to be able to perform as high as a possible conclusion should expose the psychological aggression that has led them to be exposed. 

Aksoy, H. (2006). Örgüt ikliminin motivasyon üzerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi/ Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Çobanoğlu, Ş. (2005). Psikolojik şiddet işyerinde duygusal saldırı ve mücadele yöntemleri, İstanbul: 

Timaş Yayınları. Dolunay, S. K. (2007). Okul kültürü ve Türkçe öğretimi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (3), 9-22. 

Püsküllüoğlu, A. (2004). Türkçe sözlük. Ankara: Arkadaş Yayınevi. Korkut, A. (2008). İlköğretim okullarındaki yönetici ve 

öğretmenlerin örgüt kültürünü algılama düzeyleri: Büyükçekmece örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe 

Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Taner, D. (2008). Öğretmenlerin umutsuzluk düzeyi ile okul kültürü arasındaki ilişki. 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.  
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME ORTAMLARINA İLİŞKİN ADALET 

ALGILARI İLE YABANCILAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ  

 
1Melek Kozak, 2Zehra CERTEL, 3Ziya BAHADIR, 1Melek KOZAK  

 
1Karamanaoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KARAMAN 
2Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ANTALYA 
3Erciyes Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KAYSERİ 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin, öğrenme ortamına ilişkin adalet algılarını ve 

yabancılaşma düzeylerini cinsiyet, sınıf, öğrenim görülen bölüm ve genel akademik not ortalamaları değişkenlerine göre incelemek 

ve öğrencilerin öğrenme ortamına ilişkin adalet algıları ile yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.  

 
YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde (n=360) ve Erciyes Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda (n=258) beden eğitimi ve spor eğitimi, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümlerinde öğrenim 

görmekte olan 618 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalamaları ( =21.15±2.01) ve genel akademik not 

ortalamaları ( =2.74±.41)’dır. Araştırmada Lizzio, Wilson ve Hadaway (2007) tarafından, geliştirilen ve Özer ve Demirtaş (2010) 

tarafından Türkçeye geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılan “Adil Öğrenme Ortamı Ölçeği, Çağlar (2012) tarafından geliştirilen 

“Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediği için ikili gruplarda Mann-

Whitney ve çoklu karşılaştırmalarda Kruskall Wallis testi ve Spearman korelasyon testi kullanılmıştır. Öğrencilerin adil öğrenme 

ortamı algısı puan ortalamaları ( =3.39±.68) ve yabancılaşma düzeyleri puan ortalamaları ( =2.87±.54)’dür.  

 
BULGULAR: Öğrencilerin cinsiyetlerine göre adil öğrenme ortamı algısı ve yabancılaşma düzeyleri istatistiksel olarak 

farklılaşmamaktadır (p>.05). Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre ise anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<.05). 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre yabancılaşma düzeylerinde farklılık bulunmaktadır (p<.05).  
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SONUÇ: Öğrencilerin adil öğrenme ortamı algısı ve yabancılaşma düzeyleri arasında negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. 

Öğrencilerin adil öğrenme ortamı algısı yükseldikçe, yabancılaşma düzeyleri düşmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi ve spor, adil öğrenme ortamı, yabancılaşma, öğrenci 

 

THE EXAMİNATİON OF THE LEVEL OF ALİENATİON AND PERCEPTİONS OF THE FAİRNESS OF THE 

LEARNİNG ENVİRONMENT OF SPORT SCIENCES FACULTY STUDENTS  

 

AIM: The aim of this study is to examine the level of alienation and perceptions of the fairness of the learning environment of sport 

sciences faculty students in terms of grade point average, department, class and gender. Moreover, it is aimed to reveal the 

relationship among the level of alienation and perceptions of the fairness of the learning environment of students. Method: Sample 

of the this study consisted of 618 students (Akdeniz University Sports Science Faculty= 360, Erciyes University School of Physical 

Education and Sports = 258) in the physical education and sport department, sports management and coaching education. Average 

age of students is age==21.15±2.01 and grade point average of them is gpa 2.74±.41. The data were collected used the “Personal 

Information Form,” the “Fair Learning Environment Questionnaire”) the validity and reliability studies of the questionnaire for Turkish 

were done by Özer and Demirtaş (2010,) was developed by Lizzio et al. (2007) and the “Student Alienation Scale.” was developed 

by the Çaglar (2012). In the analysis of the data; since the data not showed normal distribution, Mann-Whitney was used for paired 

comparison and Kruskall Wallis test and Spearman correlation test were used in multiple comparisons. Results: According to 

results, average level of alienation of students is ( =2.87±.54) and average perceptions of the fairness of the learning environment 

of them is ( =3.39±.68). There was not statistically difference between level of alienation and perceptions of the fairness of the 

learning environment in terms of gender of the students (p>.05). There was a statistically significant difference according to the 

students' departments (p<.05). There was a statistically significant difference in the level of alienation according to class of the 

students' (p<.05). Conclusions: Significant negative relationship has been found among the level of alienation and perceptions of 

the fairness of the learning environment of students. When perceptions of the fairness of the learning environment of students 

increases, the level of alienation of them decreases.  

 

Keywords: Physical education and sport, fairness of the learning environment, alienation, student.  
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FARKLI ISINMA PROTOKOLLERİNİN YÖN DEĞİŞTİRME VE REAKTİF SÜRATE AKUT ETKİSİ 

 
1Büşra ADIGÜZEL, 1Ertuğrul GELEN, 1Dilşad MİRZEOĞLU, 2Suat YILDIZ, 3Volkan SERT  

 
1Sakarya 
2Manisa 
3Van 

 
Sporcuya antrenman veya müsabakalardan önce yaptırılan esneklik çalışmaları zihinsel ve fizyolojik olarak hazırlanmanın en 

önemli faktörlerinden biridir. Isınmanın fizyolojik olarak kas ısısını ve kas kan akımını, koordinasyon ve proprioseptif duyarlılığı 

türünde nörolojik fonksiyonları arttırdığı belirtilmiştir. Isınma ile kazanılan kas elastikiyeti ve eklem hareketliliği sporda yaralanma 

riskini azaltır ve organizmanın yüklenmelere hazırlanmasını sağlar. Araştırmanın amacı farklı ısınma protokollerinden açık ve kapalı 

beceri ısınmalarının yön değiştirme ve reaktif sürat üzerindeki akut etkilerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmaya Sakarya 

Serdivan Anadolu Lisesi’nde okuyan 113 öğrenci (yaş: 16.92 ± 0.60, boy 174.53 ± 9.43 cm, 68.71 ± 14.27 kg) gönüllü olarak 

katılmıştır. Araştırmamızda genel ısınma (KU), açık beceri ısınma (ABU), kapalı beceri ısınma (KBU) protokolleri uygulandıktan 

sonra reaktif sürat ve yön değiştirme testi gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada genel ısınma protokolü kontrol uygulaması olarak, 

diğer ısınma protokolleri de deney uygulaması olarak dizayn edilmiştir. Isınma protokolleri arasındaki farklılığı bulmak için tekrarlı 

ölçümlerde ANOVA testi, farklılığın hangi ısınma germe protokolünden kaynaklandığını bulmak için ise LSD testi uygulanmıştır.Yön 

değiştirme hızı açısından genel ısınma ile açık beceri ısınması (p<0.01) ve kapalı beceri ısınması (p<0.01) arasında fark anlamlı 
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bulunmuştur. Bunun yanında kapalı beceri ısınması ile açık beceri ısınması arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Reaktif 

sürat açısından genel ısınma ile açık beceri ısınması (p<0.01) arasında fark anlamlı bulunmuştur. Bunun yanında kapalı beceri 

ısınması (p>0.097) ve açık beceri ısınması (p>0.212) arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Farklı ısınma protokollerinden açık ve 

kapalı beceri ısınmalarının yön değiştirme ve reaktif sürat üzerindeki akut etkilerini incelediğimiz çalışmamızda, ısınmanın açık ve 

kapalı becerileri içermesi durumunda hem yön değiştirme hem de reaktif süratleri arttırabileceği düşünülmektedir. 

 

THE ACUTE EFFECTS OF DIFFERENT WARM-UP PROTOCOLS ON CHANGE OF DIRECTION AND 

REACTIVE SPEED PERFORMANCE 

 

Flexibility exercises made before the athletic training or competitions are one of the most important factors of mental and 

physiological preparation. Physiologically, warming has been shown to increase neurological function in the form of muscle heat 

and muscle blood flow, coordination and proprioceptive susceptibility. Muscle elasticity and joint mobility acquired by warming 

reduces the risk of injury and allows the organism to prepare for loading. The purpose of the study was to examine the acute effects 

of open and closed skill warmings on change of direction and reactive speed performance. 113 students (age: 16.92 ± 0.60, height 

174.53 ± 9.43 cm, 68.71 ± 14.27 kg) participated in the study voluntarily in Sakarya Serdivan Anatolian High School. Reactive 

speed and change of direction test was performed after the general warming (KU), open skill warming (ABU), and closed skill 

warming (KBU) protocols were applied in our study. In this study, general warming protocol was designed as control application 

and other warming protocols were designed as experimental application. The ANOVA test was used for repeated measures to find 

the difference between the warming protocols and the LSD test was used to find out which warm-up stretching protocol the differ 

originated from. In terms of reactive speed performance, the difference between general warming and open skill warming (p <0.01) 

was found significant. However, the difference between closed skill warming (p> 0.097) and open skill warming (p> 0.212) was not 

significant. The difference between general warming and open skill warming (p <0.01) and closed skill warming (p <0.01) was found 

to be significant in terms of change of direction performance. However, the difference between closed skill warming and open skill 

warming was not significant (p> 0.05). In our study, in which we examined the acute effects of on and off skill warmings on different 

speeds and reactive speeds of different warm-up protocols, it is thought that if warming includes open and closed skills, both change 

of direction performance and reactive speed performance can be increased.  
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN 

İNCELENMESİ* 

 
1Mehmet Akif YÜCEKAYA, 2Mehmet GÜLLÜ  

 
1İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, MALATYA 
2İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, MALATYA 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerin beden eğitimi ve spor derslerine ilişkin değerlerini bazı değişkenlere  
göre incelemektir. 

 
YÖNTEM: Araştırma modeli olarak genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada ön uygulama yapılmış ve bu uygulama sonuçları 

( =3,93; ss.=0,71; Güven Aralığı= %95; t=1,96; d= ±0,05) ışığında örneklem büyüklüğünü belirleme testi göre en az 762 denek 

alınması gerektiği hesaplanmıştır. Araştırma evreninden oranlı küme örnekleme türüne göre Adıyaman ilinde 2016-2017 şehir 

merkezinden 7 ortaokul ve köyden 3 ortaokul olmak üzere kura ile seçilen 10 okulda okuyan ve rastgele yöntemle seçilmiş 798 

öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi ve Spor Dersi 

Değer Ölçeği (BESDÖ)” kullanılmıştır. Ölçek Saygı, Farkındalık, Milli Kültür ve Beraberlik, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme, dayanışma 

ve Spor Kültürü olmak üzere 6 alt boyuttan meydana gelip likert 5’li türde ölçektedir. Veri analizlerinde Mann Whitney U testi, Kruskal 

Wallis H testi, berforroni düzeltmeli Mann Whitney U testi ve Spearmanın Korelasyon Testi ile bakılmıştır. Anlamlılık düzeyi α=0.05 

olarak benimsenmiştir. İstatistiki işlemlerin ortalama etki güçleri Cohen’e göre “küçük” düzeyde ve korelasyon etki gücü “büyük” 
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düzeydedir. Çalışma için İnönü Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul raporu (2016/11-1) ve Milli Eğitim Bakanlığından 

izin (E.1631234/08.02.2017) alınmıştır. 

 
BULGULAR: Ortaokul öğrencilerin saygı değer puanlarının x=4,10 (1-5 minimumu-maksimum), farkındalık değeri puanlarının 

x=4,24, Milli kültür ve beraberlik değer puanlarının x=3,80, sağlıklı yaşam ve beslenme değer puanlarının x=4,15, dayanışma değeri 

puanlarının x=4,07 ve spor kültürü değer puanlarının x=3,70 olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyetleri, yaşları, sınıfları, okul 

takımı oyuncusu olma, spor kulübünde oynama, yaşadıkları bölge, anne ve babanın eğitim düzeylerine göre değerler puanları 

arasında anlamlı düzeyde fark vardır (p<0,05). Ancak öğrencilerin ailelerinin aylık gelirleri ve kardeş sayılarına göre değer puanları 

arasında anlamlı düzeyde fark yoktur (p>0,05). Ortaokul öğrencilerin değer alt boyutları (spor kültürü, sağlıklı yaşam ve beslenme, 

dayanışma, saygı, Milli kültür ve beraberlik, farkındalık) arasında pozitif yönlü anlamlı orta düzeyde bir ilişki vardır. 

 
SONUÇ: Araştırmada Ortaokulda okuyan öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik değer puanları yüksek bulunmuştur. Ortaokul 

öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik en yüksek değer puanı Farkındalık değeri alırken, onu sağlıklı yaşam ve beslenme, saygı, 

dayanışma, Milli Kültür ve Beraberlik izlemekte ve son olarak spor kültürü değeri yer almaktadır. Kız öğrencilerin beden eğit imi 

dersine yönelik değer puanları erkek öğrencilere göre yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Yaşa göre beden eğitimi dersi değer 

puanları yaşlar büyüdükçe düşmektedir. Okul takımında veya spor kulübünde oynayan öğrencilerin spor kültürü değeri okul 

takımında oynamayan öğrencilere göre daha yüksek çıkmış ve anlamlı fark görülmüştür. Öğrencilerin yaşadıkları yere göre ilçede 

ve ilde yaşayan öğrencilerin lehine, köyde yaşayan öğrencilere göre, sağlıklı yaşam, dayanışma ve saygı değerleri arasında anlamlı 

bir fark bulunmuştur. Öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim seviyesi değer puanlarını etkilemektedir. Öğrencilerin aylık gelirine ve 

kardeş sayılarına göre beden eğitimi ve spor dersi ile ilgili değerlerinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrencilerin beden eğitimi 

dersine yönelik değerler arasında orta düzey anlamlı bir ilişki vardır. 

 
Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi dersi, ortaokul, öğrenci, değer, değerler eğitimi 

 
*Bu çalışma M.Akif YÜCEKAYA tarafından İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne 2017 yılında hazırlamış olduğu yüksek  
Lisans tezinden üretilmiştir. 

 

INVESTIGATION OF VALUES ABOUT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSON OF MIDDLE 

STUDENTS* 

 
PURPOSE: The aim of this research is to investigate the middle school students’ values about physical education and sport lesson 

according to some variables. 

 
METHOD: As an investigation model, general browsing model is used. Pre-application is done in the investigation and with these 

application results (x =3,93; ss.=0,71; Confidence bounds= %95; t=1,96; d= ±0,05), it is figured out that at 762 students have to be 

taken according to sample greatness determination test. From universe of research to the type of proportional cluster sampling, 

2016-2017 seven secondary schools in the city centre and three secondary schools in the village are selected by lottery.  

They are 798 randomly chosen students in Adıyaman. In this investigation, as data collection method, “Physical Education and 

Sport Lesson Value Scale (PESLVS)” developed by the researcher. Mann Whitney U test, Kruskal Wallis H test and Spearman 

correlation test are used in the data analyses. Level of significance become ,05. According to Cohen, average effect strength of 

statistical operations is “small” level and correlation effect strength is “big” level. For research, permissions are taken from Inonu 

University Social and Humanities Ethical Committee Report and The Ministry of Education. 

 
FINDINGS: Sport culture value average points of secondary school students are x=3,70 (1-5 min-max); healthy life value average 

points are x=4,15; cooperation value average points in sport are x=4,07; respect value average points in sport are x=4,10; national 

culture value average points are x=3,80 and awareness value average points are x=4,24. This information is obtained. There is a 

meaningful level difference among the values’ points such as gender of the students, ages, classes, becoming a player of the 

school team, playing at a sport club, their own region and the level of their parents’ education. (p<0,05) But there is not any 

difference in the families’ monthly incomes and the numbers of sibling (p>0,05). There is a positive meaningful medium level relation 

among value sub dimensions of secondary school students (sport culture, healthy life and nourishment, solidarity, national culture 

and togetherness, awareness.)  
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CONCLUSION: In this research, it is found that physical education value points of the students who study secondary school are 

high. The highest value point of the students who study secondary school belongs to awareness value. Healthy life and nourishment, 

respect, solidarity, national culture and togetherness values follow awareness value and the last value is the sport culture value. It 

is understood that the girl students’ value points are higher than the boy students’ value points. As the age progresses, the students’ 

value points decrease. It is found that the value points of the students who take part in the school club are higher than the other 

students. There is a meaningful difference among healthy life, solidarity and respect value according to the area of the students 

have lived. The parents’ education level affects the value points. There is a medium significant relation between physical education 

and sport lesson value dimensions. 

 
* This article was derived from M.Akif YUCEKAYA’s master thesis prepared at Inonu University in 2017.  
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8 HAFTALIK REAKSİYON ÇALIŞMALARININ ESKRİM SPORCULARINDA GÖRSEL REAKSİYON 

ZAMANLARINA ETKİLERİ 

 

Enver YILDIRIM, Oğuz Selim YORGUN, Nevin GÜNDÜZ  

 

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ANKARA 

 
Bu çalışmanın amacı, 10-12 yaş arası eskrim sporcularında eskrim antrenmanına ek olarak yapılan sekiz haftalık reaksiyon 

çalışmalarının görsel reaksiyon zamanı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmamızda 8 haftalık antrenman programı 10-11-

12 yaşlarındaki deney grubuna her antrenmanda ısınmadan sonra 20 dakika boyunca uygulatılırken, kontrol grubu ise normal 

eskrim antrenmanlarına devam etti. Her iki gruba da haftada üç gün ikişer saat antrenman yaptırıldı. Bu amaçla araştırmaya HY 

Doruk Eskrim S.K'dan 15'i deney, 13'ü kontrol grubu olmak üzere 28 eskrimci katılmıştır. Katılımcılar antrenman öncesi (birinci 

ölçüm) ve antrenman sonrası (ikinci ölçüm) olmak üzere iki ölçüme tabi tutuldu. Katılımcıların reaksiyon zamanı ölçülmesi için 

reaction test pro uygulaması kullanılmıştır. Araştırmamızda istatiksel sonuçların elde edilmesi için SPSS 22.0 paket programı 

kullanıldı. Deney grubunun ilk test-son test karşılaştırılması için ve kontrol grubunun ilk test-son test karşılaştırılması için Paired 

Simple t testi ile yapılmıştır. Deney grubunun kontrol grubu ile karşılaştırılması ise 2x2 Faktöriyel ANOVA varyans analizi 

yapılmıştır. Anlamlılık değerleri p<0,01 ve p<0,05 olarak belirlendi. 

 
Sonuç olarak eskrim antrenmanlarına ek olarak yapılan reaksiyon çalışmaları, kontrol grubuna oranla sporcuların görsel  
reaksiyon zamanını kısalttığı gözlenmiştir(p<0,05). 

 
Anahtar Kelimeler: Eskrim, Görsel reaksiyon zamanı, reaksiyon alıştırmaları 

 

THE EFFECTS OF REACTION ACTIVITIES TO FENCER'S REACTION TIME IN 8 WEEKS 

 
The aim of this study is research the effect of eight weeks of reaction studies on the visual reaction time in addition to fencing 

training in fencing athletes aged 10-12 years. In our study, the 8-week training program was applied to the experimental group 

aged 10-11-12 for 20 minutes after each warm-up, while the control group continued their regular fencing training. Both groups 

were trained two hours a week for three days a week. For this purpose, 28 fencers participated in the research from HY Doruk 

Eskrim S.K. 15 as a experimental group, 13 as a control group. Participants were subjected to two measurement, pre-training 

(first measurement) and post-training (second measurement). The reaction test pro application was used to measure the reaction 

time of the participants. SPSS 22.0 package program was used to obtain statistical results in our study. Paired Simple T test was 

used for the first test-post test comparison of the experimental group and for the first test-post test comparison of the control 

group. When the experimental group was compared with the control group, a 2x2 factorial ANOVA variance analysis was used. 
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Significance values were determined as p <0,01 and p <0,05. As a result, it was observed that the reaction studies in addition to 

the fencing training shortened the visual reaction time of the athletes compared to the control group (p<0,05).  

 

Keywords: Fencing, Visual reaction time, reaction exercises  
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE DEĞERLER ÖLÇEĞİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ* 

 
2Mehmet GÜLLÜ, 1Mehmet Akif YÜCEKAYA  

 
1İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, MALATYA 
2İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, MALATYA 

 
AMAÇ: Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencileri için beden eğitimi ve spor dersi değer ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlilik  
çalışmalarını yapmaktır. 

 
YÖNTEM ve BULGULAR: Araştırma modeli olarak karma yöntemlerden keşfedici desen benimsenmiştir. Ölçek beş aşamada  
geliştirilmiştir.1.aşama (Ölçek taslağının oluşturulması): Ölçek taslağı için 6 beden eğitimi öğretmeni, 3 öğretim elamanı ve 30 

ortaokul öğrencisi ile araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. 

Görüşmeler yazılı dijital dosyalara dönderilmiş ve Nvivo 9.00 paket programına yüklenmiştir. Ham verilere tematik kodlama 

yöntemine göre içerik analizi yapılmıştır. Bu analizler sonucunda 6 ana değer altında toplam 39 alt değer ortaya çıkmıştır. Bağımsız 

bir başka araştırmacıya da aynı ham verilere içerik analizi yaptırılmış ve bu iki analiz sonuçları arasındaki uyum (kappa katsayısı) 

0,74 olarak bulunmuştur. Landis ve Koch’a göre 0,61 - 0,80 arasındaki Cohen kappa sayısı iyi uyumu göstermektedir. Elde edilen 

39 alt değere ilişkin soru maddeleri yazılarak ölçek taslağı oluşturulmuştur. 2. aşama (Kapsam Geçerliliği): 39 maddeden oluşan 

ölçek taslağının 11 uzman görüşleri Lashwe tekniği ile analiz edilmesi sonucunda 7 maddenin kapsam geçerlilik oran değerleri olan 

0,59’un altında olduğu için çıkartılmıştır. Kapsam geçerliliğinden sonra ölçek taslağında 32 madde kalmıştır. Ölçek maddelerinin 

tamamı olumlu maddelerdir. Ölçekte ölçme birimi olarak 5’li likert türü ölçek “Her Zaman (5), Sıklıkla (4), Bazen (3), Nadiren (2), 

Hiçbir zaman (1)” kullanılmıştır.3 aşama (Açıklayıcı Faktör Analizi [AFA]): 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Türkiye’de 7 farklı 

coğrafi bölgeden 14 ilde 1120 ortaokul öğrencisine MEB’den izin alınarak (E.1631234) uygulanmıştır. Yapılan faktör analizi için 

temel bileşenler analizi ile dik döndürme (varimax) tekniği uygulanmıştır. Faktör sayısı 6 olarak belirlenmiştir. Analiz sonucunda 

ölçek taslağında kalan 23 madde ikinci AFA için uygun görülmüştür. KMO değeri 0,818 olarak bulunmuş ve Bartlett Testi 

(X2=6990,319 df=253 p<0,01) anlamlı çıkmıştır. Ölçek faktörlerin açıkladıkları varyanslar %4,476 ile %19,415 arasında değiştiği 

görülmüştür. Ölçeğin tamamının açıkladığı varyans ise %49,985 olarak bulunmuştur.4.Aşama (Doğrulayıcı Faktör analizi [DFA]): 

AFA sonucu ölçekte kalan 23 madde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) için Lisrel 8.8 paket programına yüklenmiştir. En Çok Olabilirlik 

Metodu’na (Maximum Likelihood) göre path analizi yapılmış ve bu analiz sonucunda uyum göstergeleri (X2=545,78, df=215, 

P=0,000, RMSEA= 0,037) kabul edilebilir aralıklarda ve faktör yükleri arasında T-testi değerleri anlamlı olduğu görülmüştür. 

Böylelikle AFA ve DFA sonrasında ölçeğin yapı geçerliliğini sağladığı görülmektedir.5.Aşama (Güvenirlilik Çalışması): Ölçeğin 

faktörlerinin iç tutarlılık alfa katsayısının 0,70 ile 0,91 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçeğin tamamına ilişkin alfa katsayısı 0,78 

olarak bulunmuştur. Uzmanlara göre bu katsayı aralıkları güvenirlilik için yeterli sayılmaktadır. Ayrıca dış güvenirlilik için 23 soruluk 

ölçek 30 ortaokul öğrencisine 20 gün ara ile test tekrar test tekniği ile uygulandı. Uygulamalar sonucunda iki test arasındaki ilişki 

Pearson korelasyonuna göre 0,82 olduğu bulunmuştur. Uzmanlara göre bu katsayı aralıkları güvenirlilik için yeterli sayılmaktadır.  

 
SONUÇ: Yapılan geliştirme süreci sonunda ortaokul öğrencileri için 23 madde ve 6 boyuttan oluşan Beden Eğitimi Dersi Değer  
Ölçeği geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. 

 
*Bu çalışma Mehmet Akif Yücekaya tarafından İnönü Üniversitesi hazırlanmış Yükseklisans Tezinin bir bölümünü oluşturmaktadır. 
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DEVELOPMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSON VALUES SCALE FOR 

SECONDARY SCHOOL STUDENTS* 

 
AIM: The aim of this investigation is to make studying about validity and reliability of physical education and sport lesson values 

scale for secondary school students. 

 
METHOD and FINDINGS: As a research model, explorative figure among Mix-methods is adopted. The scale is developed by five 

stages. 
First Stage (The formation of the scale outline): For scale outline; six physical education teachers, three instructors and thirty 

secondary school students and semi-structured interview forms developed by the researcher come together and finally face to face 

meeting happens. The interviews turn written digital files and load Nvivo 9.00. Content analysis is done in the crude dates according 

to thematic coding method. As a result, under 6 main values total 39 lower values emerge. Also, the content analysis is done in the 

same crude dates by other independent researchers and the harmony (kappa factor) is found 0,74 between these two analyses 

results. According to Landis and Koch, between 0,61-0,80 Cohen kappa number show good harmony.  
Second Stage (Content Validity): As a result of 11 experts opinions of scale outline (has got 39 values) are analyzed by Lashwe 

technique, it is understood that seven values’ content validity ratio values are under 0.59. After content validity, 32 items are stayed 

in the scale outline. All of the scale items are positive. As a scale degree, five type likert scale is used. 

 
Third Stage (Explanatory factor Analysis - EFA): By getting permission from The Ministry of Education, it is practiced one 1120 

secondary school students in 14 cities from seven different regions in Turkey at 2016-2017 academic years. For factor analysis, 

main components analyses and varimax technique are practiced. Factor number is established six. 23 items stayed at scale outline, 

are approved for second EFA. It is seen that variances that all of the scale explains, is found as %49,985. 

 
Fourth Stage (Affirmative Factor Analysis - AFA) : 23 items which stayed at scale as a result of EFA, load Lisrel 8.8 for AFA. 

According to the maximum likelihood path analysis is done and as a result of these analysis harmony indicators in acceptable 

interval and it is seen that between factor burdens T-test values are meaningful. So, after EFA and AFA it is seen that scale provides 

structure validity. 
Fifth Stage (Reliability): It is seen that inner coherence coefficient alpha of scale factors change between 0,70 and 0,91. Coefficient 

alpha is found as 0,78. According to experts, these coefficient intervals are enough for reliability. Also for exterior validity, twenty 

three questions scale is practiced by test again test technique thirty secondary school students with twenty days intervals. As a 

result of practices, the relation between two tests is 0,82 according to Pearson correlation. According to experts, these coefficient 

intervals are enough for reliability. 

 
RESULT: As a result of development process, 23 items for secondary school students and six dimensional physical education 

lesson value scale is validity and reliability measurement tool. 

 
*This study which is prepared for Inonu University by M. Akif Yucekaya, forms a part of master thesis.  
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CİNSİYET, YAŞ, SINIF DÜZEYİ Ve SPOR YAPMA DURUMUNA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 

 
1Recep Nur UZUN, 2Osman İMAMOĞLU  

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, SAMSUN 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü, SAMSUN 

 
Amaç: Araştırmada lise öğrencilerinde yaş, sınıf düzeyi ve spor yapma durumuna göre kişilik özelliklerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

 
Yöntem: 9-14. Sınıflardan seçilmiş 346 erkek ve 242 kadın toplam 588 öğrenciye kişilik ölçeği uygulanmıştır. Çoklu 

karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi ve LSD testi ile ikili karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. 

 
Bulgular: Yaş durumlarına göre spor yapanlarla sedanterler arasında ölçek alt boyutlarından deneyim, dışa dönüklük, geçimlilik ve 

sorumluluk faktöründe anlamlı bir farklılık bulunmuştur(p<0,001). Duygusallık, alt boyutlarında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(p>0,05). Dışa dönüklük, deneyim ve geçimlik alt boyutunda yaş arttıkça ölçek puanı artmıştır. Cinsiyete göre erkeklerin bayanlara 

göre deneyim alt boyutunda daha yüksek, geçimlik ve sorumluk alt boyutlarında daha düşük puan alması anlamlı bulunmuştur 

(p<0,05 ve p<0,001). Sınıf düzeyine göre kişilik ölçek alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Sınıf düzeyi 

arttıkça dışa dönüklük ve deneyim alt boyut puanı artmıştır. Öğrencilerin aktif spor yapıp yapmama durumuna göre kişilik özellikleri 

arasında anlamlı farklılık bulunmuştur(p<0,05 ve p<0,001). 

 
Sonuç: Öğrencilerde yaş gruplarına, sınıf düzeyine ve cinsiyete göre kişilik farklılaşması yanında aktif spor yapmanın öğrencilerin 

kişiliğinin gelişmesinde olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerde dışa dönük ve duygusal olarak dengeli kişilik gelişimine 

katkı amacıyla aktif spora katılım artırılmalıdır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kişilik, öğrenci, spor 

 

PERSONALITY CHARACTERISTICS WHICH ARE BASED ON SEX, AGE, CLASS and SPORTİVE 

ACIVITIES 

 

PURPOSE: The study, it was aimed to investigate personality characteristics according to age, class level and sporting situation in 

high school students. 

 
METHODS: A total of 588 students with a total of 346 male and 242 female students selected from 9-14 Grades were administered. 

One- way ANOVA and LSD test were used in multiple comparisons and independent sample t-test was used in binary comparisons. 

 
FİNDİNGS: There was a significant difference in the subscales of experience, outward turnover, liveliness and responsibility 

between the sportsmen and sedanters according to their age (p <0.001). There was no significant difference in emotional and sub- 

dimensions (p> 0,05). As age increased in outwardness, experience and subsistence subscale, scale score increased. According 

to sex, it was found that men had lower scores on experience subscale and lower scores on subsistence and responsibility 

subscales than women (p <0.05 and p <0.001). Significant differences were found in personality scale subscales according to class 

level (p <0,05 and p <0,001). As the class level increased, outwardness and experience subscale scores increased. Significant 

differences were found between personality traits according to students' active sport status (p <0,05 and p <0,001). 

 
CONCLUSION: In addition to the differentiation of the students according to age groups, class level and sex, active sports make 

students positive in the development of personality. Participation in active spores should be increased to contribute to outward and 

emotionally balanced personality development in students. 
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CİNSİYET VE İNTERNET KULLANIM SÜRESİ SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIM DÜZEYLERİNİ ETKİLERMİ? 

 
1İdris YILMAZ, 1Akın ÇELİK, 2Fatih KOCA, 1Miraç UZUN  

 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, TRABZON 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma Rehberlik Bölümü, TRABZON 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: İnternet insan hayatında giderek artan bir öneme sahip olmuştur. Literatüre bakıldığında problemli internet 

kullanımının bireylerde psikolojik (endişe ve depresyon) ve fiziksel sağlığa (hareketsiz yaşam, obezite) olumsuz etkilerini açıkca 

ortaya koyan çalışmalar görülmektedir. ( Davis, 2001; Papastergiou & Solomonidou, 2005). Bu noktadan bakıldığında spor bilimleri 

alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin promlemki internet kullanımına cinsiyet ve kullanım süresinin rölünün belirlenmesi 

konu ile yapılacak düzenlemelere ve eğitimlerin içeriğine veri oluşturabilir. Araştırmanın amacı, problemli internet kullanımını 

cinsiyet ve internet kullanımı süresi değişkenlerine göre incelemektir. 

 

METHOD: Araştırmanın örneklemi spor bilimleri alanında öğrenim gören 224 üniversite (149 erkek ve 75 bayan, Xyaş= 21.75, 

SD=2.33) öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Problemli İnternet Kullanımı ölçeği (Ceyhan & Ceyhan, 2014) ve kişisel bilgi 

formu ile toplanmıştır. Veri analizlerinde T-test ve tek-yönlü varyans analizleri kullanılmıştır. 

 

BULGULAR: Bağımsız t-testi sonuçları erkek (X = 63.26, SD = 22.68) ve bayan (X = 63.56, SD =23.08) öğrenciler arasında 

problemli internet kullanımı açısından istatiksel olarak fark olmadığını göstermiştir. Tek-yönlü varyans analizi sonuçlarına göre 

günlük 5saat internet kullanan öğrencilerin diğer kullanıcılara oranla problemli internet skorlarının anlamlı derece yüksek olduğu 

belirlenmiştir F (3,219) = 4.69, p < .05. Dikkat çekici bir bulgu olarak katılımcıların, problemli internet kullanımı ortalama skoru 

X=63.36 belirlenmiştir. Aslında katılımcıların problemli internet kullanımı skorları önceki çalışmalar ile karşılaştırıldığında kısmen 

düşüktür Pontes, Caplan, & Griffiths, 2016; Spada, 2014).  

 

SONUÇLAR: Problemli nternet kullanımı genç nüfusta hızla artmaktadır. Ne yazıkkı problemli internet kullanımının, psikolojik aynı 

zamanda fiziksel iyi olma hali ile olumsuz ve önemli ölçüde ilişkili olduğu açıktır. (Davis, 2001; Spada, 2014). Bu nedenle mevcut 

çalışmanın sonuçları spor eğitimi alan üniversite öğrencileri için olumlu olmakla birlikte bu sonuçlar örneklem grubu ile sınırlıdır. 

Çalışmanın daha büyük örneklem grublarında farklı değişkenlerle tekrarlanması poblemli internet kullanımı konusundaki profilimizi 

ortaya koyabilir. 

 
KAYNAKLAR 
Ceyhan, A. A., Ceyhan, E. (2014). Problemli İnternet Kullanım Ölçeği’nin ergenlerde geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Bağımlılık  
Dergisi, 15(2), 56–64. 
Davis, R.A., (2001), A cognitive-behavioral model of pathological internet use, Computers in Human Behavior, 17, pp.187-195.  
Papastergiou, M., Solomonidou, C. (2005). Gender issues in internet access and favourite internet activities among Greek high  
school pupils inside and outside school, Computers & Education, 44, pp. 377-393. 
Pontes, H. M., Caplan, S. E., & Griffiths, M. D. (2016). Psychometric Validation of the Generalized Problematic Internet Use Scale  
2 in a Portuguese Sample. Computers in Human Behavior, 63, 823-833.  
Spada, M.M. (2014). An overview of problematic Internet use, Addictive Behaviors, 39(1), 3-6. 
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DO SPORT SCIENCE UNIVERSITY STUDENTS' PROBLEMATIC INTERNET USES VARY BY GENDER 

AND THE LENGTH OF INTERNET USE? 
 

INTRODUCTION: Internet has become an increasing trend of human life; however, extensive body of literature clearly put forward 

the negative influences of problematic internet use in the individuals’ psychological (e.g., anxiety and depression) and physical 

health (e.g., obesity) (e.g., Davis, 2001; Papastergiou & Solomonidou, 2005). In fact, there is a need to examine the role of the 

length of internet use and gender in problematic internet use among sport science students. Accordingly, the goal of the study is to 

investigate how problematic internet use varies by gender and the length of internet use.  

 

METHOD: The sample of the current research consisted of 224 students (149 male and 75 female; mean age = 21.75, SD = 2.33), 

who pursue a degree in Sport Science and Physical Education in large public universities in Turkey. The problematic Internet Use 

scale (Ceyhan & Ceyhan, 2014) and Personal Information Questionnaire were employed in the collection of the data. The t-test 

and one- way analysis of variance were used for data analysis.  

RESULTS: The independent sample t-test results showed that there was not any statistically significant difference between male 

(X = 63.26, SD = 22.68) and female (X = 63.56, SD =23.08) students. One-way analysis of variance findings revealed that students 

going online for more than 5 h a day compared to other users were statistically different ın problematic internet use F (3,219) = 

4.69, p < .05. We also computed general trend for the current sample. Strikingly, the mean score of problematic internet use among 

sport science students was 63.36. In fact, the participants’ internet use was moderately to low compared to previous studies (e.g., 

Pontes, Caplan, & Griffiths, 2016; Spada, 2014).  
 

DISCUSSION: Aforementioned, problematic internet use has been growing rapidly among young population. Unfortunately, it is 

clear that problematic internet use and psychological as well as physical well-being are negatively and significantly related (e.g., 

Davis, 2001; Spada, 2014). Therefore, the current study findings have important implications for the future researches. The 

limitations and educational implication were discussed.  

 
KAYNAKLAR 
Ceyhan, A. A., Ceyhan, E. (2014). Problemli İnternet Kullanım Ölçeği’nin ergenlerde geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Bağımlılık 

Dergisi, 15(2), 56–64. Davis, R.A., (2001), A cognitive-behavioral model of pathological internet use, Computers in Human 

Behavior, 17, pp.187-195. Papastergiou, M., Solomonidou, C. (2005). Gender issues in internet access and favourite internet 

activities among Greek high school pupils inside and outside school, Computers & Education, 44, pp. 377-393.Pontes, H. M., 

Caplan, S. E., & Griffiths, M. D. (2016). Psychometric Validation of the Generalized Problematic Internet Use Scale 2 in a 

Portuguese Sample. Computers in Human Behavior, 63, 823-833. Spada, M.M. (2014). An overview of problematic Internet use, 

Addictive Behaviors, 39(1), 3-6. 
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNDE BAZI DEĞİŞKENLERİN 

YORDAYI ROLÜNÜN İNCELENMESİ  

 
1İdris YILMAZ, 1Akın ÇELİK, 2Fatih KOCA, 1Miraç UZUN  

 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, TRABZON 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma Rehberlik Bölümü, TRABZON 

 

AMAÇ: Çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin bireysel özelllikler ( cinsiyet, hizmet süresi, ders 

saati) ve çevresel çalışma koşullarının (maaş, çalışılan yerleşim merkezi, eğitimsel kaynaklar, çalışılan okul türü) yordayıcı rölünü 

açığa çıkarmaktır. 
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METOD: Araştırmanın örneklemi 329 beden eğitimi öğretmeni oluşmuştur. (183 erkek ve 146 bayan; X yaş=34.60, SD=6.65). 

Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ve Maslach Tükenmişlik Evanteri Türkçe versiyonu kullanılmıştır (Ergin 1992). 

Araştırmanın problemleri çoklu regresyon analizi ile test edilmiştir. 

 

BULGULAR: Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerini cinsiyet, maaş, 

çalışılan okul türü, eğitimsel kaynaklar ve hizmet süresine göre tahmin eden model istatistiksel olarak anlamlıdır. (F (8, 320 = 5.91, 

p < .05, R2 = .36). Bununla birlikte sadece cinsiyet (β = .186), eğitimsel kaynaklar (β = -.116), çalışılan okul türü (β = .108) ve maaş 

(β = -.190) değişkenleri modelin üzerinde kısmi etkiye sahiptir. Fakat hizmet süresi, ders saati, çalışılan yerleşim yeri ve eğitimsel 

kaynaklar öngörülen model üzerinde önemli etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir.  

 

SONUÇLAR: Çalışmanın bulguları temel alındığında, katılımcıların tükenmişlik düzeylerini açıklamada cinsiyet, hizmet süresi ve 

çalışılan okul türünün önemli faktörler olduğu belirlenmiştir 

 
Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, beden eğitimi öğretmeni, cinsiyet, hizmet süresi, ücret 

 

INVESTIGATION OF THE ROLE OF INDIVIDUAL AND ENVIRONMENTAL VARIABLES IN PHYSICAL 

EDUCATION TEACHERS' LEVEL OF BURNOUT  

 

AIM: The goal of the study is to examine the role of individual variables (i.e., teaching experience, gender, the length of service) 

and working environmental conditions (i.e., salary, school type, educational sources, urban vs suburban working place) in Turkish 

physical education teachers’ level of burnout. 

 

METHOD: The sample of the current research consisted of 329 physical education teachers (183 male and 146 female; mean age 

= 34.60, SD = 6.65). The data were obtained Demographic Information and Turkish Version of Maslach Burnout Inventory (Ergin, 

1992). For data analysis, multiple regression method was used. 

 

RESULTS: The multiple regression results showed that a model predicting physical education teachers’ level of burnout from 

gender, salary,school type, teaching experience, educational sources and the length of service was statistically significant (F (8, 

320 = 5.91, p < .05, R2 = .36). However, only gender (β = .186), educational material (β = -.116), school type (β = .108) and salary 

(β = -.190) had significant partial effects in the full model, but the length of service, teaching experience, course load, school place, 

other educational sources did not have statistically significant power in the hypothesized model.  

 

DISCUSSION: Based on the study findings, the multiple regression model showed that gender, salary, the length of service, and 

school type (state vs. private) were significant factors to explain the participants’ level of burnout.  

 
Keywords: Level of burnout,physical education teacher, gender, year of study, salary  
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HOLLANDA KADINLAR VOLEYBOL MİLLİ TAKIM SPORCULARININ MÜSABAKA ÖNCESİ VE 

SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Mustafa Önder Şekeroğlu  

 

Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, MUŞ 

 
Bu çalışma Hollanda Kadınlar Voleybol Milli Takım Sporcularının Müsabaka Öncesi Ve Sonrası Durumluk Kaygı Düzeylerinin 

İncelenmesi amacıyla yapılmıştır. Hollanda kadınlar voleybol milli takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası durumluk kaygı 

düzeylerini belirlemeye yönelik betimsel nitelikli bu araştırma, genel tarama modelindedir. Bu araştırma 4-9 Ocak 2016 tarihleri 

arasında Ankara Başkent spor salonunda yapılan 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemelerinde Hollanda milli takım 

sporcularına uygulanan kaygı ölçeği ile yapılmıştır. Ölçeği uygulayabilmek için Hollanda Voleybol federasyonu ve milli takım teknik 

ekibinden gerekli izinler alınmıştır. Araştırmaya 14 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada, Martens, Burton, Vealey, Bump 

ve Smith (1990) tarafından geliştirilen ve 27 sorudan oluşan “Yarışma Durumluk Kaygı Envanteri-2” (CSAI-2) kullanılmıştır. Kaygı 

envanteri bilişsel, somatik ve kendine güven alt faktörlerinden oluşmaktadır. Her faktörün 9 maddesi bulunmaktadır. Ölçeğin 

Hollanda uyarlaması Koruç (1998) tarafından yapılmıştır. Cronbach Alfa İç Tutarlık katsayısı Bilişsel Kaygıda 0.91, Bedensel 

Kaygıda 0.62 ve Kendine Güvende 0.95 olarak bulunmuştur. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 23 paket programı 

kullanılmıştır. Sosyo-demografik özelliklerin belirlenmesinde frekans ve yüzde analizi kullanılmıştır. Sporcuların müsabaka öncesi 

ve sonrası kaygı düzeylerinin karşılaştırılmasında independent-t test yöntemi kullanılmıştır. Spora yaşına göre kaygı düzeylerinin 

değerlendirilmesinde Tek yönlü varyans analizi Anova kullanılmıştır. Ayrıca güvenirlilik analizi ile faktör analizleri yapılmıştır. Bazı 

tablolar ise bulgular bölümünde grafik olarak verilmiştir. Araştırmaya katılan sporcuların %93’e yakın kısmının 22 yaşından büyük 

olduğu görülmektedir. %78’inin evli olduğu, %50’sinin lise, %50’sinin üniversite lisans mezunu olduğu, %93’ünün 7 yıldan fazla 

spora başlama yaşına sahip olduğu, spor yaşlarının değişkenlik gösterdiği ve %57’sinin orta-üst düzey gelir seviyesine sahip olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan araştırmaya göre kadın milli voleybol sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası kaygı düzeyleri 

karşılaştırıldığında; bilişsel kaygı, somatik kaygı ve kendine güven kaygı düzeylerinde p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Spor yaşına göre kaygı düzeylerinde müsabaka öncesi somatik kaygıda p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Bu farklılıkta 7-9 ile 9-11 spor yaşı değişkeninden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak; antrenörler verilen olumlu 

uyarılarla kaygı düzeylerini minimum düzeyde tutabilen sporcuları seçmelidir. Sporculara kaygı ile başa çıkma yöntemleri ilgililerce 

öğretilmelidir. Sporcunun geldiği sosyal çevre iyi etüt edilmeli, kaygısını giderecek yaklaşımlarda bulunulması söylenebilir.  

 
Anahtar Kelimeler: Voleybol, kaygı, sporcu, müsabaka 

 

EXAMINATION OF THE COMPETITIVE STATE ANXIETY LEVELS OF THE NETHERLAND WOMEN’ 

VOLLEYBALL NATIONAL TEAM PLAYERS BEFORE AND AFTER THE COMPETITION 

 
This survey has been conducted for the purpose of examining the Competitive state anxiety Levels of the Netherland Women’s 

Volleyball National Team Players Before and After the Competition. This survey, having the quality of a description oriented for 

identifying the Competitive state anxiety Levels of the Netherland Women’s Volleyball National Team Players Before and After the 

Competition, was conducted as a general scanning model. This survey was conducted from 4 to 9 January, 2016 using an anxiety 

scale applied to the Netherland National Team players at Ankara Başkent Sports Hall for 2016 Rio Olympics, European Olympics 

Qualification. The required permissions were obtained from the Netherland Volleyball Federation and the national team technical 

staff to apply the scale. 14 players voluntarily participated in the survey. In the survey, “Competitive state anxiety Inventory -2” 

(CSAI-2) was used which was developed by Martens, Burton, Vealey, Bump and Smith (1990) and consisted of 27 questions. The 

anxiety inventory consisted of cognitive, somatic and self- confidence sub factors. There were 9 items in each factor. The scale 

was adapted to Netherland by Koruç (1998). Cronbach Alfa internal consistency coefficient was found to be 0.91 for Cognitive 

Anxiety, 0.62 for Physical Anxiety and 0.95 for Self- Confidence. SPSS 23 pack program was utilized in the assessment of the 

obtained data. Frequency and percentage analysis was utilized for identifying the socio-demographic features. Independent- t Test 

method was used to compare the anxiety levels of the players before and after the competition. One way Analysis of Variance 
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Anova was utilized for assessing the anxiety levels according to the sports age. In addition to these, reliability analyses and factor 

analyses were performed. Some of the tables are presented as graphics in the findings section. It was seen that approximately 93 

% of the players who participated in the survey were over the age of 22. 78 % of the players were married, 50 % were high schools 

graduates and 50 % were bachelor’s degree graduates, 93 % started doing the sports more than 7 years earlier, their sports ages 

were varying and 57 % had middle to high income level. According to the survey, when the anxiety levels of the women volleyball 

players before and after the competition was compared; a significant difference was found in the cognitive anxiety levels as p<0,05. 

In their anxiety levels according to the sports age there was a statistically significant difference in somatic anxiety level as p<0,05. 

That difference was caused by the 7-9 and 9-11 sports age variable.  

As a result; the coaches should select the players who can keep their anxiety at the minimum level with the positive stimulants 

given to the players. The players should be taught about the methods to deal with anxiety. The social environment where the player 

comes from should be very well analyzed and approaches to remove the anxiety of the players shall be practiced.  

 

Keywords: Volleyball, anxiety, player, competition 
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DEVLET OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERLE ÖZEL OKULLARINDA GÖREV YAPAN 

ÖĞRETMENLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN VE ÖZSAYGI ENVANTERLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 
1Mihraç KURU KÖROĞLU, 1Mihraç kuru Köroğlu, 2Korkmaz YİĞİTER  

 
1Sakarya 
2Düzce 

 
Bu çalışmanın amacı devlet okullarında görev yapan öğretmenlerle özel okullarda görev yapan öğretmenlerin umutsuzluk 

düzeylerinin ve özsaygı envanterlenin karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda devlet okullarında görev yapan 72 ve özel okullarda görev 

yapan 72 olmak üzere toplam 144 öğretmen araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Öğretmenlerin umutsuzluk düzeylerini tespit 

etmek için Beck ve Steer tarafından 1987 yılında geliştirilmiş olan Beck Umutsuzluk ölçeği kullanılmıştır. Özsaygı envanteri için 

Coopersmith 1986 tarafından geliştirilen Coopersmith Özsaygı Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18.0 programında 

analiz edilmiş ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Devlet Okullarında ve Özel Okulda görev yapan öğretmenlerin umutsuzluk 

düzeylerinin ve özsaygı düzeylerinin; cinsiyet, kurum tipi ( devlet – özel okul), yaş, branş, medeni durum, çocuk sayısı, spor kültürü 

ve hastalık hikayeleri değişkenlerine göre karşılaştırılması için t testi ve Anova kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre devlet ve 

özel okullarında görev yapan öğretmenlerin özsaygı ve umutsuzluk algıları arasında bir ilişki saptanmamıştır. Cinsiyet, okul türü, 

yaş, branş, medeni durum, çocuk sayısı, spor ve hastalık hikayesi değişkenlerine bakıldığında yine anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir.  

 
Anahtar Sözcükler: Özsaygı, umutsuzluk, devlet okulu, özel okul 

 

A COMPARATIVE STUDY OF GOVERNMENT AND PRIVATE HIGH SCHOOLS TEACHERS ON THEIR 

HOPELESSNESS AND SELF-ESTEEM LEVELS 

 

The aim of this study is to compare the despairing and the self-esteem levels of teachers who work in public schools and the 

teachers who work in private schools. Within this scope, a total of 144 teachers, 72 of which are working in public schools and 72 

of which are working in private schools, voluntarily participated in the research. The Beck Hopelessness scale developed by Beck 

and Steer in 1987 was used to determine the levels of teachers' despair. Coopersmith Self-esteem Inventory developed by 

Coopersmith 1986 was used for self-esteem inventory. The data obtained were analyzed in the SPSS 18.0 program and the 

significance level was taken as 0.05.; T test and Anova were used for comparison the level of despair and self-esteem of teachers 
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in public and private schools according to variables such as gender, institution type (state - private school), age, branch, marital 

status, number of children, sports culture and illness stories. According to the results of the research, there was no relationship 

between self-esteem and hopelessness perceptions of the teachers working in government and private schools. Gender, school 

type, age, branch, marital status, number of children, sport and disease history variables did not show any significant difference.  

 

Keywords: Self-esteem, despair, state school, private school  
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TÜRKİYE' DE SPOR YÖNETİMİ ANLAYIŞI: SPOR YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ 

 
1Ali TÜRKMEN, 2Yeşer EROĞLU  

 
1İstanbul York Turkey, İSTANBUL 
2İstanbul Gedik Üniversitesi, İSTANBUL 

 
GİRİŞ – AMAÇ: Bu çalışma, gelişen spor sektörü üzerinde son derece önemli olan yöneticilerin, Türkiye' deki spor yönetimini 

değerlendirmesi ve başarıdaki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Türkiye de kendi alanlarında son derece 

önemli işlere imza atmış 6 spor adamı ile görüşme yapılmıştır. Gönüllü katılımcılar ile kendi tercih ettikleri gün ve yerlerde 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “görüşme” yöntemi seçilmiştir. Verilerin analizinde 

araştırmacıya görüşme ve gözlem sürecinde kullandığı soruları ya da boyutları dikkate alarak sunum yapma olanağı tanıyan 

(Yıldırım ve Şimşek, 2005: 224) betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.Nitel yöntemle yapılan araştırmanın verileri, NVIVO 10 

programı ile çözümlenmiştir. Görüşmeler sonucunda, eğitim, ekonomi, siyasal, toplumsal, uluslar arası ve branşlar boyutu altında 

toplanmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Spor yönetimi, spor yöneticisi  
 

YÖNTEM: Araştırmada veri toplama aracı olarak “görüşme” yöntemi seçilmiştir. Verilerin analizinde araştırmacıya görüşme ve 

gözlem sürecinde kullandığı soruları ya da boyutları dikkate alarak sunum yapma olanağı tanıyan (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 224) 

betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Nitel yöntemle yapılan araştırmanın verileri, NVIVO 10 programı ile çözümlenmiştir. 

 
BULGULAR: Katılımcılar gelişen ekonomik ve endüstri dünyasında sporun kitlelere ulaşmada son derece önemli bir araç olduğunu, 

doğru ellerde yönetildiğinde ülke tanınırlığını arttırma anlamında faydası olacağını ifade etmişlerdir. Alan içinden gelsin ve ya 

gelmesin spor eğitimi almış kişilerin sporun gelişimine katkısının kaçınılmaz olduğu da vurgulanmıştır. Sporu yöneten insanların 

kendi gelişimlerini de devam ettirerek yeni yüzyılın hedeflerine uygun hale gelmesi önemi detay sonuçlar arasındadır. Sporun 

kurumsal bir kimliğe ulaşmasının üzerindeki etkilerin arttırılmasının olumlu katkıları vurgulanmıştır.  

 

SONUÇ: Araştırmada yöneticilerin öncelikle kendilerini yetiştirmelerinin ve yeniçağa uygun hala gelmelerinin önemi, spor 

politikalarının uygulanabilir bir düzende oluşturulması, spor ve siyaset arası mesafenin korunması ve branşlar arasında ekonomik 

aktarımın düzenli sağlanmasının düzenli bir spor yönetimini ile sağlanabileceği görülmüştür. Sporun kendisi ile ortak paydaşları 

arasında olumlu işbirliği ile uluslararası boyutta daha iyi temsil edilebileceği ifade edilebilir.  

 

SPORTS MANAGEMENT IN TURKEY: SPORTS MANAGER VIEWS 

 

INTRODUCTION – PURPOSE: This study was carried out in order to evaluate the management of sport in Turkey and to reveal 

the effect of success which is very important on the developing sports sector. For this purpose, interviews were held with 6 

sportsmen in Turkey who have accomplished very important works in their fields. Negotiations were held with the volunteers on the 

days and places of their choice. The "interview" method was chosen as the data collection tool in the research. In the analysis of 

the data, a descriptive analysis method was used (Yildirim and Şimşek, 2005: 224) which allows the researcher to make a 



149 
 

presentation considering the questions or dimensions used in the interview and observation process. The data of the research 

made with the qualitative method were analyzed with NVIVO 10 program. As a result of the negotiations, education, economics, 

political, social, international and branches are gathered.  

 

Keywords: Sport management, sports manager 

 
METHOD: The "interview" method was chosen as the data collection tool in the research. In the analysis of the data, a descriptive 

analysis method was used (Yildirim and Şimşek, 2005: 224) which allows the researcher to make a presentation considering the 

questions or dimensions used in the interview and observation process. The data of the research made with the qualitative method 

were analyzed with NVIVO 10 program. 

 
FINDINGS: Participants stated that sports in the developing economic and industrial world is an extremely important means of 

reaching masses and that it will be useful to increase the country's recognition when administered in the right hands. It has also 

been emphasized that the participation of sports educated people in the development of sports is inevitable if they come from within 

the field. It is one of the important results that the people who manage the sport continue to develop their own and adapt to the 

goals of the new century. It emphasizes the positive contributions of increasing the effects of sports on reaching an institutional 

identity. 

 
RESULT: It has been found that managers in the survey can be provided primarily with the help of regular self-raising and regular 

sport management, which is still a good time to come in accordance with the new era, to formulate a viable regime of sports politics, 

to protect sports and politic distance and to ensure regular economic transfer among branches. It can be said that the sport can be 

better represented at the international level by the positive cooperation between itself and its partners.  
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EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINI SPORA YÖNLENDİRMEDEKİ BEKLENTİLERİ 
 

Ferit GÜL, Gizem AKSU, Nur Elçin AYTEMUR, Hülya ÜNLÜ  

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL 

 
Araştırmanın amacı; çocuklarını spora başlama sürecinden sonraki döneminde spora yönlenmesinde veya 

yönlendirilmesinde önemli bir etken olan ebeveynlerin çocuklarını spora yönlendirmesinden sonraki beklentilerinin 

ortaya koymaktır. 

 

Çalışmada, İstanbul ilindeki Etiler, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe ve Pendik ilçelerin de bulunan 10 basketbol spor okulları 

ve spor kulüplerinde antrenman alan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 263 sporcu velisine anket çalışması 

yapılmıştır.  

 

Araştırmada Keskin (2006)’nin yüksek lisans tezinde kullandığı anketten yararlanılarak bir anket formu oluşturulmuştur. 

Kullanılan anket beşli likert tipli olup (Kesinlikle Katılmıyorum=1, Katılmıyorum=2, Kararsızım=3, Katılıyorum=4, 

Kesinlikle Katılıyorum=5) iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların ayırt edici özellikleri (demografik 

özellikler), ikinci bölümde ise ailenin çocuğunun spora yönelmesindeki beklentilerini tanımlamaya yönelik ifadeler yer 

almaktadır. Veriler, çalışmaya gönüllü olarak katılan 263 sporcu velisine anketin amacı ile ilgili bilgiler verilmiş ve 

bireylerden sözel onayı alındıktan sonra isim gizliliği ve gönüllülük esasına uygun olarak toplanmıştır. Verilerin 

analizinde kişisel bilgiler için tanımlayıcı istatistik yöntemleri olarak frekans (n) ve yüzde (%) kullanılmıştır. Katılımcıların 

kullanıcı memnuniyeti düzeyi ve ölçeğin alt boyutları arasında ortalama karşılaştırılmaları ve demografik özellikleri için 
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frekans, yüzde (%) dağılımı, T-testi, Anova testi ve korelasyon testleri için SPSS 23 istatistik paket programı tercih 

edilmiştir. Çalışma verileri üzerinde geçerlilik ve güvenirlilik testi yapılmış ve bu testin geçerlilik puanı 0,92 olduğu 

görülmektedir. Çalışmada bunların yanında faktör analizi yapılmıştır. Çocukların Spora Katılımdan Ebeveynlerin 

Beklentileri başlıklı ölçek faktör analizi ile 6 boyutata ayrılmıştır. Bu faktörlerin isimleri; Fiziksel ve Kişilik Geliştirme alt 

boyutunun Cr. Alfa (%) değeri, 0,89 olarak belirlenmiştir. İkinci boyut olan Sosyal Gelişim faktörünün geçerlilik ve 

güvenirlilik testi de yapılıp, Cr. Alfa (%) değeri, 0,72 olarak belirlenmiştir. Üçüncü boyut olan Çevresel Uyum olarak 

belirlenmiş, geçerlilik ve güvenirlilik testi de yapılıp, Cr. Alfa (%) değeri, 0,79 olarak belirlenmiştir. Dördüncü boyut olan 

Muhakeme Yeteneği olarak belirlenmiş, geçerlilik ve güvenirlilik testi de yapılıp, Cr. Alfa (%) değeri, 0,83 olarak 

belirlenmiştir. Beşinci boyut olan Çevresel Saygı ve Empati Yeteneği olarak belirlenmiş, bu faktörün geçerlilik ve 

güvenirlilik testi de yapılıp, Cr. Alfa (%) değeri, 0,78 olarak belirlenmiştir. Son olarak altıncı boyut olan Geleceği Sporla 

Şekillendirme olarak belirlenmiştir. Bu faktörün geçerlilik ve güvenirlilik testi de yapılıp, Cr. Alfa (%) değeri, 0,78 olarak 

belirlenmiştir.  

 

Araştırma sonucunda ebeveynler çocuklarını spora yönlendirilmesi ile birlikte çocuklarının sosyal gelişimlerinin arttığı 

ve en çok kazanımı bu yönde elde ettiklerini ifade ettikleri görülmüştür. Ebeveynler, çocukların spora katılımı ile çevresel 

saygı ve empati yeteneğini geliştirdiği düşüncesini desteklemişlerdir. Spor ile çocukların bencillikten uzaklaşarak 

başkalarını olduğu gibi kabul etme ve başkalarının haklarına saygı duymayı öğreneceklerini öne sürmüşlerdir. 

Ebeveynlerin çocuklarını spora yönlendirmedeki en önemli etkenlerden bir diğeri de fiziksel ve kişilik gelişimine katkısı 

olduğunu vurgulamışlardır.  

 

EXPECTATIONS OF PARENTAL CHILDREN FROM SPORTS DIRECTORATE 

 

Purpose of the research; is to reveal the anticipation that parents will be directed to the spore of their children, which is 

an important factor in directing or directing the children towards the spore in the period after the start of the spore. In 

the study, a questionnaire survey was conducted on 263 athletes who participated in the study and volunteered in the 

10 basketball sports schools and sports clubs in Istanbul, Etiler, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe and Pendik. In the research, 

a questionnaire form was created by using the questionnaire Keskin (2006) used in his master's thesis. The 

questionnaire used is of the five-point Likert type and consists of two parts. In the first part, there are the distinguishing 

features (demographic characteristics) of the participants and in the second part are the expressions for describing the 

anticipation of the child towards the spore. The data provided information on the purpose of the questionnaire to 263 

athletes who voluntarily participated in the study and were collected on the basis of name confidentiality and 

volunteerism after verbal approval from the individual. In the analysis of the data, frequency (n) and percentage (%) 

were used as descriptive statistical methods for personal information.  

SPSS 23 statistical package program for frequency, percentage distribution, T-test, ANOVA test and correlation tests 

was chosen for the mean comparisons between user satisfaction level and scale subscales of participants and their 

demographic characteristics. Validity and reliability tests were performed on the study data and it is seen that the validity 

score of this test is 0.92. Factor analysis was carried out in the study. The children were divided into 6 dimensions by 

the scale factor analysis titled Parents' Expectations from Spora Participation. The names of these factors; Physical 

and Personality Development sub-dimension Cr. Alpha (%) value was determined as 0.89. The validity and reliability 

test of Social Development factor, was also made and Cr. Alpha (%) value was determined to be 0.72. Environmental 

Compliance, was determined and validity and reliability tests were carried out and Cr. Alpha (%) value was determined 

as 0.79. The Reasoning Ability, and the validity and reliability tests are also performed. Alpha (%) value was determined 

as 0.83. Environmental Respect and Empathy Ability, which is tested for validity and reliability. Alpha (%) value was 

determined as 0.78. Finally, the sixth dimension, Future Sports Shaping. This factor has also been tested for reliability 

and validity. Alpha (%) value was determined as 0.78.  
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As a result of the research, it was seen that the parents expressed their children's social development with their spore 

orientation and that they achieved the most achievement in this direction. Parents have supported the idea that children 

develop environmental awareness and empathy with participation in the sport. They argued that with sports, children 

would learn to walk away from selfishness and accept others' opinions and respect the rights of others. They argued 

that with sports, children would learn to walk away from selfishness and accept others' opinions and respect the rights 

of others.  
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GENÇ ERKEK BASKETBOLCULARDA PLİOMETRİK ANTRENMANLARIN STATİK VE DİNAMİK 

DENGEYE ETKİSİ 

 

Zeynep İnci KARADENİZLİ, Emre TÜREGÜN  

 

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, DÜZCE 

 
Bu çalışmanın amacı, genç erkek basketbolcularda 8 haftalık pliometrik antrenmanların, dinamik denge değerlerine etkisini 

incelemektir. Araştırmaya iki ayrı kulüpte U15 Takımında basketbol oynayan 28 sporcu (yaş: 14,00±,00yıl; spor yaşı: 7.01±1,84yıl) 

gönüllü olarak katıldı. Sporcular, deney ve kontrol grubu olmak üzere iki ayrı gruba rastgele seçildiler. Katılımcılar, son iki yıl içinde 

alt ekstrimite yaralanması geçirmemiş olanlar arasından seçildi. Hazırlanan 8 haftalık pliometrik antrenman programı öncesi ve 

sonrasında statik/dinamik denge ön ve son testleri yapıldı. Geçen 2 aylık süre zarfında deney grubundaki sporcular, kendi 

antrenmanlarına ek olarak haftada 2 gün olmak üzere hazırlanan pliometrik antrenman programına katıldılar. Araştırmada boy ve 

ağırlık ölçümünde digital tartı-boy ölçer (Desis weighing expert) ve statik /dinamik denge aleti (Prokin 5.0 Tecnobody) kullanıldı. 

İstatistiksel analizlerde, SPSS 17 paket programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistik (ortalama standart sapma, minimum ve 

maksimum) ayrıca ön test son test farkı için eşleştirilmiş t testi (paired t test), SPSS 17.0 programı kullanılarak yapıldı. Başlangıçta 

anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlendi. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda deney grubunda, statik dengede hem 

gözler açık hem de gözler kapalı çift ayak denge alanı testinde, öntest sontest arasında anlamlı farklar tespit edildi (sırasıyla t: 

4.534; p= .000 , t: 2.327; p= .050) (p<0.05). Aynı testlerde kontrol grubunda fark bulunmadı (p>0.05). Deney ve kontrol grubunda, 

statik dengede hem sol hem de sağ ayak ile yapılan testlerde anlamlı farklar bulunmadı (p>0.05). Diğer taraftan deney ve kontrol 

grubunda, dinamik denge testlerinde her iki grupta da öntest sontest arasında anlamlı farklar tespit edildi (p<0.05). Sonuç olarak 8 

hafta süreyle yapılan pliometrik antrenmanların, bu çalışmadaki deney grubu üzerinde, bazı statik denge değerlerinin 

geliştirilmesinde anlamlı etkileri olan bir program olduğu görüldü. Basketbolda bu alanda yapılacak olan yeni çalışmalar ile bu 

olumlu etkinin daha da pekişeceğine inanılmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Statik/dinamik denge, pliometrik, basketbol 

 

THE EFFECTS OF PLYOMETRIC TRAINING ON STATIC / DYNAMIC BALANCE OF YOUNG MALE 

BASKETBALL PLAYERS 

 

The purpose of this study is to examine the effect of 8-week plyometric training on young male basketball players on static/dynamic 

balance values. 28 athletes (age: 14.00 ±, 00 years; sports age: 7.01 ± 1.84 years) participated voluntarily. Two separate groups 

were selected randomly, namely the sportsmen, the experimental (EG) and control groups. Participants were selected among those 

who had not suffered lower-extremity injuries in the past two years. Static / dynamic balance pre- and post-tests were performed 

before and after the 8-week plyometric training program. During the last 2 months, the athletes in the experimental group 

participated in the plyometric training program, which was prepared 2 days a week in addition to their own training. A digital weighing 

scale (Desis weighing expert) and a static / dynamic balance instrument (Prokin 5.0 Tecnobody) were used in the study. For 

statistical analysis, SPSS 17 package program was used. Descriptive statistics (mean standard deviation, minimum and maximum) 

as well as paired t test (paired t test) for pre-test post-test difference were performed using the SPSS 17.0 program. At the beginning, 
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the level of significance was determined as p<0.05. As a result of the statistical evaluation, significant differences were found 

between the pretest and posttest in the EG (both t: 4.534, p = .000, t: 2.327, p = .050) (p <0.05). There was no difference in the 

control group in the same tests (p>0.05). In the experimental and control group, no statistically significant difference was found 

between the left and right leg tests (p>0.05). On the other hand, in the experimental and control groups, significant differences were 

found between the two groups in the dynamic balance tests (p<0.05). As a result, it was seen that plyometric exercises made for 8 

weeks were a program with significant effects on the development of some static balance values on the experimental group in this 

study. It is believed that this positive effect will be even more intense with new work to be done on the basketball in this area. 
 

Keywords: Static/dynamic balance, plyometric, basketball 
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TÜRKİYE’DE KADIN FUTBOLCULARIN SPORA BAŞLAMALARINA ETKİ EDEN UNSURLAR VE 

SPORDAN BEKLENTİLERİ 

Mustafa ATLİ, Ersin ARSLAN, Zekiye ÖZKAN  

Yüzüncü Yıl Üniversitesi BESYO, VAN 

 

Araştırmanın amacı, Türkiye’de kadın futbolcuların spora yönelmelerine teşvik eden faktörler ve beklentilerini belirlemektir. 

Araştırmada kullanılan anket, Sunay ve arkadaşları tarafından geliştirilip başka branşlara uygulanmış olup anketin geçerliliği ve 

güvenirliliği kabul edilmiştir (Sunay & Saracaloğlu, 2003). Futbol branşına uyarlanan bu anket için uzman görüşleri alınıp üzerinde 

gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Birinci bölümde araştırmaya katılan sporcuların kişisel bilgileri yer almaktadır. Anketin ikinci 

bölümünde,  futbol sporuna teşvik eden unsurlar ve uğraşma nedenleri, üçüncü bölümde ise futbol sporundan beklentilerine ilişkin 

görüşleri yer almaktadır. Araştırma 2016-2017 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde kadınlar 2. ve 3. liginden aktif 

olarak oynayan, yaş ortalaması ±19,58 olan 250 kadın futbolcuyla gerçekleştirilmiştir. 

 

Normalik ve varyansların homojenliği sağlanmadığı için Kruskal Wallis H, Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 

olarak p<0.05 değeri seçildi. Elde edilen veriler frekans ve yüzdelerle açıklanmış ve yorumlanmıştır.  

 

Sonuç olarak; Türkiye’de kadın futbolcuların bu spora başlamalarına teşvik eden unsurların başında aileler birinci sırada yer alırken 

basın yayın organlarının etkisi çok düşük bulunmuştur.  Bu spor branşıyla uğraşma nedenleri arasında futbol sporunu sevmek ilk 

sırada yer alırken, bir arkadaş grubuna katılmak bu spor branşıyla uğraşma nedenleri arasında son sıralarda yer almaktadır. İlerde 

bu alanda üniversite eğitimini almak yönündeki beklentileri ilk sıralarda olduğu görülürken hakem olmak yönünde beklentileri ise en 

son sırada olduğu görüldü. Katılımcıların eğitim durumu ile spora teşvik toplam puanları değerlendirildiğinde lisede eğitimini 

sürdürenlerin lehine anlamlılık olduğu görüldü. Çalışmaya katılan kadın futbolcularda, 6 yıl ve daha fazla spor yapanlara göre,  5 

yıl ve daha az spor yapanların spor teşvik toplam puanlarının daha anlamlı olduğu görüldü. Kadın futbolcuların ebeveynlerin eğitimi 

düzeyleri, meslekleri ile spora teşvik eden unsurlar, uğraşma nedenleri ve beklentileri arasında anlamlı ilişki görülmedi. Ailelerin, 

bu spor branşına karşı olumlu yaklaşımları kadınların futbol branşına yönelmelerine olumlu katkı sağladığı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kadın futbolu, spor, beklenti, teşvik 

THE FACTORS THAT AFFECT FEMALE FOOTBALL PLAYERS TO GET INVOLVED WITH SPORTS 

AND THEIR EXPECTATIONS FROM SPORT IN TURKEY 

Athe research objective is to determine the factors that encourage female football players to get involved with sports and their 

expectations in Turkey. The survey used in the research has been developed and applied to other branches by Sunay et al. and 

the validity and reliability of the survey has been approved (Sunay & Saracaloğlu, 2003; Kılcıgil, 1998).Expert opinions were taken 

about the survey applied to the football branch and necessary arrangements were done. Personal details of sportswomen 
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participating in the survey take part in the first chapter. The factors encouraging them to play football and the reasons to get involved 

with football take part in the second chapter and their opinions about expectations from football take part in the third chapter. The 

survey was applied to 250 female football players playing in second and third division and registered to Turkish Football Federation 

in 2016-2017 season and whose age average is ±19,58.  

 

As normality and homogeneity of the variables weren’t provided, Kruskal Wallis H, Mann Whitney U test was used. The data 

obtained was explained and interpreted with frequency and percentages.  

 

Consequently, while the parents ranked first among the factors encouraging female football players to get involved with this sport, 

the influence of media organs was found very low. While loving football ranked first among the reasons to get involved in this 

branch, participating in a social circle was found to have almost no influence. It was found that while getting a college education 

about this branch in future was among the main expectations, being a referee was the last expectation for them. While evaluating 

educational status and sport incentives total scores of the participants, it was seen that there is meaningfulness in favour of those 

continuing their education in high school. Considering the female football players participating in the survey, sport incentives total 

scores of those who play sports for 5 years and less was found more meaningful compared to those who play sports for 6 years 

and more. There wasn’t found any meaningful relevance between the educational levels and occupations of the parents of female 

football players and the factors encouraging female football players to get involved in sports and their expectations. It is considered 

that positive approach of parents to this branch of sports affects females positively to play football.  

Keywords: Women's soccer, sports, expectation, incentive 
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KONU 1: Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Eğilimler / Curriculum 
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PİLATES EĞİTİCİ EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI 
 

Mehmet İNAN, Bülent ÖZDEN, Merve BAL, Songül ERDEM, Öznur YURTBAŞI, İlkay YÜCE, Kübra 

KESKİN  

 

Marmara Üniversitesi, İSTANBUL 

 

Bu araştırmanın amacı pilates eğiticilerinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemektir. Durum çalışması modeline göre desenlenen 

araştırmada 3 yönetici, 9 eğitmen ve 14 üyeden olmak üzere toplam 26 katılımcı ile odak görüşmeler yapılmıştır. 

Görüşmelerle elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar ile yapılan 

görüşmelerle pilates eğitici eğitiminde içerik, öğrenme ve öğretme süreci, çalışma süresi ve ortamı ve ölçme süreci 

olmak üzere beş boyutta bulgular elde edilmiştir. İçerik boyutunda katılımcılar pilates eğiticilerinin temel spor, sağlık ve 

anatomi bilgisi edinmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrenme ve öğretme sürecinde ise katılımcılara göre pilates 

eğiticileri seviye grupları oluşturma, düzeltmeler yapma ve geribildirimler verme gibi bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. 

Katılımcılara göre pilates eğiticileri iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilmelidir. Pilates eğitiminde özellikle 

ortamın ferah olması, aynaların ve müziğin bulunması katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Ölçme boyutu içinse 

katılımcılar pilates eğiticilerinin vücut ölçümleri yapabilmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. 

 
Anahtar Kelimeler: Pilates, eğitici eğitimi, ihtiyaç analizi 

 

A NEED ANALYSES FOR PILATES EDUCATIONAL TRAINING 

 

The aim of this study is to specify the needs of Pilates instructors’ educational needs. In this study which was designed 

as a case study, focus interviews were conducted with 26 participants whose 3 of them managers, 9 of them instructors 

and 14 of them members. Content analysis method was used in the analysis of qualitative data that was obtained from 

the interviews. In the interviews with participants, findings in five dimensions were obtained in Pilates educational 

training as content, learning and teaching process, study duration and environment and measurement process. 

Participants in the content dimension indicated that Pilates instructors need to obtain basic sports, health and anatomic 

knowledge. In the learning and teaching process, according to the participants, Pilates trainers should have knowledge 

and skills such as creating group levels, making corrections and giving feedback. According to participants, Pilates 

instructors should also be able to use communication skills effectively. In the Pilates training, especially the 

spaciousness of the environment, the presence of mirrors and music was indicated essential by the participants. For 

the measurement dimension, participants indicated that Pilates trainers should be able to make body measurements. 

 

Keywords: Pilates, education of instructor, need analysis  
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OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MOTORİK 

ÖZELLİKLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ (Fiziksel Etkinlik Kartları Uygulaması) 
 

Sinan BOZKURT, Mehmet Ozan YILMAZ  

 

Marmara Üniversitesi, İSTANBUL 

 

Bu çalışmanın amacı, temel hareket becerileri eğitimi programlarının, ilkokul öğrencilerinin motorik özelliklerinin gelişimi 

üzerinde etkilerini araştırmaktır. Araştırmaya ilkokul 4. Sınıf , 9 yaş grubu öğrencilerinden Beykoz İlçesi Güzelcehisar 

İlkokul öğrencileri (n=29) boy uzunluğu 136,78±6,62 cm., vücut ağırlığı 36,02±9,41 kg. deney grubunu, Üsküdar İlçesi 

Çengelköy İlkokulu öğrencileri (n=23) boy uzunluğu 141,87±5,66 cm., vücut ağırlığı 35,54±6,38 kg. kontrol grubunu 

oluşturulmuştur.Bu çalışmada deney grubuna "Oyun ve Fiziki Etkinlikler" dersleri için hazırlanmış olan Fiziksel Etkinlik 

Kartları (FEK) ndan Sarı Kart grubundaki, Temel Hareket Becerileri alanı olan programıhaftada 1 ders saati olmak üzere 

6 hafta süresince uygulanmıştır.Her iki gruba "Flamingo DengeTesti", "Durarak Uzun Atlama Testi (DUA)", "Illionis 

Çeviklik Testi", "30 m. Sprint Testi" “Mekik Testi”, “Esneklik Testi” çalışmanın döneminin başında ön test ve sonunda 

son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler, tanımlayıcı istatistikler olarakbelirlenmiş ve Wilcoxon işaretli sıralar 

toplamı testi sonucuna göre de deney grubu öğrencilerinin DUA (p<0.05), Esneklik (p<0.05), Mekik (p<0.01) 

özelliklerinin ön ve son test puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu ve bu özelliklerin olumlu yönde 

geliştiği, kontrol grubu öğrencilerinin Esneklik (p<0.05), Mekik (p<0.01) özelliklerinin ön ve son test puanları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu ve bu özelliklerde bir gerileme olduğu saptanmıştır.Elde edilen verilere göre 

Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Temel Hareket Beceri uygulamalarının4. Sınıf grubu ilkokul öğrencilerinin özellikle 

kuvvet ve esneklik gelişimleri üzerine etkili olabileceği değerlendirilmiştir. 

 

THE EFFECT OF GAMES AND PHYSICAL ACTIVITIES CLASS ON THE DEVELOPMENT 

OF MOTORIC FEATURES OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 

(Physical Activities Cards Application) 

 
The aim of this study is to research the effects of basic movement skills education programs on the development of the 

motoric features of elementary school students. Among the 4th grade, 9 age group students who took part in the study, 

the Beykoz District Guzelcehisar Elementary School students (n=29) of 136,78±6,62 cm of height, 36,02±9,41 kg of 

body weight formed the experimental group of the research and students of the Uskudar District Cengelkoy Elementary 

School (n=23) of 141,87±5,66 cm of height, 35,54±6,38 kg of body weight formed the control group of the research. 

The Basic Movement Skills program on the Yellow Cards group of the Physical Activity Cards (PAC) prepared for the 

“Games and Physical Activities” classes was carried out on the experimental group during 1 course hour for 6 weeks. 

“Flamingo Balance Test”, “Standing Long Jump Test (STJ)”, “Illinois Agility Test”, “30 m. Sprint Test”, “Sit-up Test”, 

“Flexibility Test” were carried out as a pre-test in the beginning of the study period and as an post-test at the end. The 

data collected were determined as descriptive statistics and according to the result of the Wilcoxon Signed-Rank Test, 

it was seen that there was a significant statistical difference between the pre-test and post-test points of the STJ 

(p<0.05), Flexibility (p<0.05), Sit-up (p<0.01) skills of the students of the experimental group and that these skills were 

improved for the better and there was a significant statistical difference between the pre-test and post-test points of the 

Flexibility (p<0.05), Sit-up (p<0.01) skills of the students of the control group and their skills deteriorated. According to 
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the data collected, it was evaluated that the Basic Movement Skills practices of the Games and Physical Activities Class 

can be effective on the strength and flexibility improvement of 4th grade elementary school students.  

 

 

PB125 

 

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Önceleme Zamanlarının İncelenmesi 
 

Emre KÜÇÜK, Sinan BOZKURT  

 

Marmara Üniversitesi, İSTANBUL 

 

Araştırmanın amacı; ilkokul 4. sınıf 10 yaş grubu öğrencilerinin önceleme (sezinleme) zamanlarını cinsiyet ve spor 

yapma değişkenleri yönünden incelemektir. Araştırma “tarama modeli” olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 

İstanbul İli Beykoz İlçesi Güzelcehisar İlkokulu'nda öğrenim gören 28 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, "Bassin 

Anticipation Timer Cihazı" kullanılmıştır. Verilerin analizlerinde betimsel analizler için ortalama, en yüksek, en düşük ve 

standart sapma değerleribelirlenmiştir. Gruplar arası farklılıkların ölçülmesi için non-parametrik testlerden Mann 

Whitney-U testi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin cinsiyet ve spor yapma değişkenlerine göre 

önceleme zamanı puanları istatistiksel olarak farklılık göstermemektedir.  

 

 

EXAMİNATION OF THE ANTICIPATION TIMES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

 

The aim of the study is to examine the anticipation times of 4th grade primary school's students in terms of gender and 

actively engaged or not in sports variables. The study was designed in the “screening model”. The sample of the study 

consists of 28 students who are the Beykoz District Guzelcehisar Primary School students "The Bassin Anticipation 

Timer” was used in the study. The as arithmetic means, standart deviations, minimum and maximums values were used 

for the descriptive analyses in the analyses of the data. The Mann-Whitney U test among non-parametric tests were 

carried out to measure the differences between the groups. According to the research results, there was not a significant 

statistical difference between the both groups.(p>0.05)  

 

KONU 2: Öğretmen Yetiştirme / Teacher Training in Physical Education 

PB5 

 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK ERTELEME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Gonca EREN, Dilek Yalız SOLMAZ, Kaan KAYA  

 

Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ESKİŞEHİR 
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GİRİŞ: Grecco (1984) erteleme eğilimini bireyin yapma (tamamlama) potansiyeli olduğu önemli bir görevi veya işi 

geçerli bir sebep göstermeksizin geciktirmesi olarak betimlemiştir. Senecal (1995), akademik erteleme davranışını, 

kişinin yerine getirmesi gereken akademik görevlerini zamanında yapmamış olmasına bağlı olarak, yüksek düzeyde 

stres yaşayana kadar bu görevleri yapmaya başlamama olarak tanımlanmaktadır. Scher ve Osterman'a göre (2002) 

erteleme davranışı akademik başarı için bir engeldir. Çünkü öğrencinin yaşantısında önemli stres ve olumsuz 

yaşantıların artışına sebep olan, öğrenmedeki niceliği ve niteliği azaltan bir etkendir. 

 

AMAÇ: Bu araştırma, Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde okuyan öğretmen 

adaylarının akademik erteleme davranışlarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesini amaçlamaktadır.  

 

YÖNTEM: Araştırma grubunu, 2016-2017 yılı Bahar döneminde Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 113 öğretmen adayı (55 kadın, 58 erkek) oluşturmaktadır. Araştırma nicel 

araştırma yöntemleri kapsamında yapılmış ve veri toplama aracı olarak; Aitken'in (1982) "Akademik Erteleme Eğilimi 

Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek; Balkıs (2006) tarafından Türkçe ‘ye uyarlanmış ve güvenirlik çalışmalarında iç tutarlık 

katsayısı .82 bulunmuştur. Geçerlik çalışmaları için ise Akademik Erteleme Eğilimi Ölçeği ile Erteleme Eğilimi Ölçeği 

birlikte üniversite öğrencilerine uygulanmış, yapılan analizler sonucunda iki ölçekteki toplam puanlar arasındaki 

korelasyon katsayısı (r =.72, p< .05) bulunmuştur. Aitken Akademik Erteleme Eğilimi Ölçeği; Aitken tarafından, 

öğrencilerin akademik görevleri erteleme eğilimlerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek tek boyutlu toplam 16 

maddeden oluşan 5’li Likert tipi bir ölçektir. Bu araştırmada tekrarlanan güvenirlik analizi sonucu ölçeğin güvenirliği “.88” 

olarak belirlenmiştir. Araştırma ile ilgili analizlere başlamadan önce verilerin istatistiksel yönteme uygunluğunun tespiti 

için SPSS 22 programı ile verilerin dağılımına bakılmış, dağılımın basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiştir. Verilerin 

bilgisayarla çözümlenmesinde, aritmetik ortalama, standart sapma, iki grubun karşılaştırılması için t testi ve ikiden fazla 

grubun karşılaştırılmasında ANOVA kullanılmıştır. İstatistiksel çözümlemelerin gerçekleştirilmesinde anlamlılık düzeyi 

.05 olarak benimsenmiştir. 

 

BULGULAR: Öğretmen adaylarının akademik erteleme eğilimlerinin puan ortalaması 38.95 olarak hesaplanmıştır. 

Kadınların akademik erteleme puanları ortalaması 37.87, erkeklerin akademik erteleme puanları ortalaması ise 

39.97’dir. Kadın ve erkek öğrencilerin akademik erteleme puan ortalamaları arasındaki farkın istatiksel olarak anlamlı 

olup olmadığını t testi ile kontrol edildiğinde arasındaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur [t(113)=-1.116, p>.05]. 1. 

sınıf öğrencilerin akademik erteleme puan ortalaması 39.91, 2. sınıf öğrencilerin akademik erteleme puan ortalaması 

36.94, 3. sınıf öğrencilerin akademik erteleme puan ortalaması 39.03 ve 4. sınıf öğrencilerin akademik erteleme puan 

ortalaması 40.24’dür. Tek yönlü varyans analizi sonucunda elde edilen F değeri .650 olarak hesaplanmıştır (F<1; 

p>.05). Buna göre öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine göre akademik erteleme puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 

SONUÇ: Öğretmen adaylarının Akademik Erteleme Eğilimi ölçeğinden aldıkları puanların ortalama değerleri 

incelendiğinde, öğretmen adaylarının akademik erteleme düzeyinin orta bir değerde olduğu yorumu yapılabilir. Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin, cinsiyetlerine göre akademik erteleme durumları açısından anlamlı 

bir farklılığa rastlanmamıştır. Buna karşın, erkek öğretmen adayların ortalama değerlerine göre akademik erteleme 

davranışı göstermeye daha eğilimli oldukları söylenebilir. Öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri incelendiğinde akademik 

erteleme eğilimi bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Diğer taraftan sınıf düzeylerine göre puan 

ortalamaları incelendiğinde; en fazla akademik erteleme davranışı gösterme eğiliminin 4. sınıf düzeyinde olduğu 

söylenebilir. 
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AN EXAMINATION OF ACADEMIC PROCRASTINATION BEHAVIORS IN PRE-SERVICE 

TEACHERS 

 

İNTRODUCTION: Grecco, (1984) has delineated the procrastination tendency as a reasonless delaying that individuals 

have potential to do or finish an important task or work. According to Senecal, (1995) academic procrastination attaches 

the people' unfinished tasks in time. And he identified not to begin this tasks until feeling high-stress levels. Scher and 

Osterman (2002) assert that procrastination behavior is an obstacle for academic success. It causes an increase of 

stress level, adverse experiences and decreases quality and quantity of learning.  

 

PURPOSE: This research aims to examine in terms of various variables academic procrastination behaviors in pre-

service teachers studying in Anadolu University, Department of Physical Education and Sports Teacher. Method: In 

2016-2017 Spring Term, a total of 113 (55 women, 58 men) pre-service physical education and sports teacher 

participated in this study. Aitken's (1982) Academic Procrastination Inventory was used to gather data and was adapted 

to Turkish by Balkıs (2006). Internal consistency factor has found as .82 on reliability measurements. However, both 

Academic Procrastination Inventory and Procrastination Tendency Inventory applied to university student and as a 

result of the analysis, correlation factor (r =.72, p< .05) has found for validity. Academic Procrastination Inventory was 

developed to measure academic procrastination tendency of students by Aitken. Inventory has one dimension, 16 items 

Likert-type scale. In this study, repeated reliability point is .88. Determining the data compliance to statistical method, 

SPSS 22 program was used for skewness and kurtosis. Arithmetic mean, standard deviation, t-test to compare two 

groups and ANOVA to compare more than two groups tests were used to data analysis. Significance level has been 

accepted as .05 for data analysis.  

 

FINDINGS: Point averages of pre-service teachers' academic procrastination tendency have calculated as 38.95. 

Despite the women pre-service teachers have 37.87 point average about academic procrastination tendency, men pre-

service teachers have 39,97. There is not a significant difference between two groups about academic procrastination 

tendency according to t-test results [t(113)=-1.116, p>.05]. When observing the academic procrastination point 

averages as the level of classes, 1. grade pre-service teachers have 39.91, 2. grade pre-service teachers have 36.94, 

3. grade pre-service teachers have 39.03 and 4. grade pre-service teachers have 40.24 point averages. As a result of 

one-way analysis of variance, F value was calculated as .650 (F<1; p>.05). According to this results, there are not 

significant differences in academic procrastination point averages on the level of class.  

 

CONCLUSION: When analyzed the average points of pre-service teachers from Academic Procrastination Inventory, 

comments that their academic procrastination level is average can be made. A significant difference has not been found 

among pre-service teachers about academic procrastination states by gender. On the other hand, assert can be made 

on the men pre-service teachers are more prone to academic procrastination according to average points of all. A 

significant difference is not established about academic procrastination tendency in terms of grade levels. Otherwise, 

according to this results, we can assert that 4. grade pre-service teachers have the highest tendency of academic 

procrastination behavior in terms of grade levels.  
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Türkiye’de Tenis İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi 
 

 

Alparslan Erman, Asuman Şahan, Neşe Toktaş  

 

Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, ANTALYA 

 
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de tenis konusunda yapılmış lisansüstü tezleri incelemektir. Çalışmanın diğer amacı ise 

inceleme neticesinde, yapılan çalışmaların; eğitim, yöntem bilim, antrenman bilimi ve psikoloji gibi parametreler 

bakımından değerlendirilerek gelecekte yapılması planlanan araştırmalar için bazı önerilerde bulunmaktır. Bu amacın 

gerçekleştirilebilmesi için 1990-2017 yılları arasında Türkiye'de tenis ile ilgili Türkçe olarak yazılmış yükseklisans ve 

doktora tezleri incelenip değerlendirilmiştir. Çalışmada,spor ya da egzersiz bilimleri konusunda toplam 5198 lisansüstü 

tezin yapıldığı belirlenmiştir. Bu tezlerin 4047’sı yüksek lisans, 1079’u doktora ve 72’si ise tıpta uzmanlık tezi olarak 

düzenlenmiştir. Yapılan araştırmalarda konusu spor olup tez adındatenis (masa tenisi hariç) anahtar kelimesi geçen 90 

çalışma olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmalardan 17’sinin doktora ve 73’ünün ise yükseklisans çalışması olduğu 

saptanmıştır. Yapılan bu çalışmaların, 24 tanesi 2004 yılı öncesinde yapılırken, 66 tanesinin ise 2005 yılı ve sonrasında 

yapıldığı görülmektedir. Bu sonuç tenis ile ilgili yapılan çalışmalara her geçen gün daha fazla ilgi olduğu anlamına 

gelebilir. 2004 yılı öncesinde yapılan çalışmaların 2 tanesinin (% 8.33) tenisin teknik ve antrenman bilimidışındaki 

alanlarda olduğu, 2004 yılı sonrasında yapılan çalışmaların ise 22’sinin (%33.33) antrenman bilimi ve tenis tekniği 

içermeyen çalışmalar olduğu belirlenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde sporcu ya da kitlelerin tenis sporunu tercih 

etme nedenleri ile ilgili çalışmaların, tenisin psikolojik yapısı ile ilgili çalışmalardan daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç olarak yapılan incelemede, spor bilimlerinde tenis ile ilgili yapılan çalışmalara her geçen gün daha fazla yer 

verildiği anlaşılmaktadır. Antrenman bilimi ve tenis teknik çalışmaları ile ilgili yapılan araştırmalar olağan düzeyde 

artarken tenis psikolojisi ile ilgili araştırmaların beklendik hızda artmadığı saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Spor, tenis, araştırma, tez 

 

A REVIEW OF POSTGRADUATE THESIS RELATED TO TENNIS IN TURKEY 

 

The aim of this study was to examine post-graduate theses prepared on tennis in Turkey. The other aim of the study 

was to create a perspective for future research and inferring some suggestion about physical education, methodology, 

training science and psychology. In order to bring about this aim, graduate and doctoral theses written in Turkish on 

tennis in Turkey between 1990-2017 were examined and evaluated. As a result of the study, it was determined that a 

total of 5198 postgraduate theses were prepared on sports or exercise sciences. And also, it was determined that 4047 

of these theses were prepared as masters, 1079 of them as doctorates and 72 as medical specialization dissertation. 

In these researches, it is determined that there are 90 works which their areas are about sports and the name of the 

thesis included is tennis (except table tennis). Of these studies, 17 were found to be doctoral thesis and 73 were 

prepared as postgraduate dissertations. It is seen that 24 of these studies were carried out before 2004 and 66 of them 

were done after 2005. This result may mean that there is more interest in tennis-related work every day. It was 

determined that 2 of the studies conducted in 2004 (8.33%) were in areas other than technical and training science of 

tennis, and 22 (33.33%) of studies conducted in 2004 did not include training science and tennis technique. As a result 

of the study, it was determined that some studies related to reasons for choosing tennis sports for players or masses 

were more than studies about the psychological structure of tennis. It is understood that more attention is paid to the 
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studies prepared about tennis in sport sciences with each passing day. Research on training science and tennis 

technical studies has been on the increase at a regular rate, but research on tennis psychology has not been growing 

at a pace as expected.  

 

Keywords: Sport, tennis, research, dissertation 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYELERİNİN ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ 
 

Gonca EREN, Dilek Yalız SOLMAZ, Kaan KAYA  

 

Anadolu Üniversitesi, ESKİŞEHİR 

 

GİRİŞ: Psikolojik sermaye kavramı tecrübeye dayalı bilgi, beceri, yetenek gelişimi gibi ödüllerin kazanılmasıyla oluşan, 

bugün ve geleceğe yönelik bireysel faydaların elde edilebileceğini öngören bütüncül bir ruhsal durum şeklinde 

tanımlanır. (Kersting, 2003’den akt. Erkuş ve Fındıklı, 2013). Luthans ve arkadaşları (2007) pozitif psikolojik sermayeyi 

(PPS) bireyin işinde yeterli çabayı sarf edeceğine yönelik “öz-yeterliği”, başarılı olacağına ilişkin pozitif yaklaşımı yani 

“iyimserliği”, amaçlarını başarma beklentisi yani “umudu” ve zorluklar karşısında kararlılığını gösteren “dayanıklılığı” 

olarak dört alt boyutta betimlemektedir. Dolayısıyla eğitim kurumlarını oluşturan insan gücünün yani öğretmenlerin, 

öğrencilerin veya okul yöneticilerinin PPS’lerini öne çıkarmak ve bu bağlamda incelemeler yapmak PPS araştırmalarının 

temelini oluşturmaktadır (Tösten ve Özgan, 2014). Bu araştırma bu gereklilikten ortaya çıkmıştır. 

 

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı; Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde okuyan 

öğretmenadaylarının PPS düzeylerinin çeşitli değişkenler bakımından incelenmesidir. 

 

YÖNTEM: Araştırma grubunu, 2016-2017 yılı Bahar döneminde Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 114 öğretmen adayı (55 kadın, 59 erkek) oluşturmaktadır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak; “Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek; Tösten ve Özgan (2014) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanmış, güvenirlik çalışmalarında Cronbach-alfa değeri “.92” bulunmuştur. PPS Ölçeği; umut, öz-

yeterlilik, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık, güven ve dışa dönüklük olarak altı boyuttan oluşan toplam 26 maddelik, 5’li 

Likert tipi bir ölçektir. Bu araştırmada güvenirlik analizi tekrarlanmış “.81” olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde, 

aritmetik ortalama, standart sapma, t testi ve ANOVA kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak benimsenmiştir. 

 

BULGULAR: PPS ölçeğinin alt boyutlarından alınan puan ortalamalarına bakıldığında öz-yeterlik 4.25, iyimserlik 4.19, 

güven 4.28, dışa dönüklük 4.10, psikolojik dayanıklılık 4.19 ve umut 4.17 olarak hesaplanmıştır. Cinsiyetlere göre PPS 

puan ortalamalarında öz-yeterlik (p=.69), iyimserlik (p=.39), psikolojik dayanıklılık (p=.09) ve umut (p=.17) boyutları 

arasında anlamlı bir fark bulunmazken; güven (p=.05) ve dışa dönüklük (p=.05) boyutlarında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre PPS alt boyutlarındaki puan ortalamalarına bakıldığında, öz-yeterlik 

(p=.65), iyimserlik (p=.44), güven (p=.82), dışa dönüklük (p=.11), psikolojik dayanıklılık (p=.67) ve umut (p=.20) alt 

boyutlarındaki puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
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SONUÇ: PPS ölçeğinden alınan en yüksek ortalama güven alt boyutunda görülmüşken en düşük ortalama ise dışa 

dönüklük alt boyutunda görülmüştür. Adaylarının cinsiyetlerine göre PPS düzeyleri incelendiğinde, öz-yeterlik, 

iyimserlik, psikolojik dayanıklılık ve umut alt boyutlarında istatistiksel anlamda farklılık olmamasına karşın, güven ve 

dışa dönüklük alt boyutlarında kadınların lehine, anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Kadınların tüm alt boyutlarda 

erkeklerden daha yüksek ortalamalara sahip oldukları görülmüştür. Bu bulguların ışığında kadın adayların erkek 

adaylardan daha fazla PPS’ye sahip olduğu yorumu yapılabilir. Adayların sınıf düzeylerine göre PPS alt boyutları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

 

KAYNAKLAR 
Erkuş, A., & Fındıklı, M. A. (2013). Psikolojik sermayenin is tatmini, is performansı ve isten ayrılma niyeti üzerindeki 

etkisine yönelik bir araştırma/A research on the impact of psychological capital to job satisfaction, job performance and 

intention to quit. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(2), 302.Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & 

Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. 

Personnel psychology, 60(3), 541572.Tösten, R., & Özgan, H. (2014). Pozitif psikolojik sermaye ölçeği: geçerlik ve 

güvenirlik çalışması. EKEV Akademi Dergisi,59(59), 429-442.  

 

AN EXAMINATION OF POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITALS IN PRE-SERVICE 

TEACHERS  

 

INTRODUCTION: The term of psychological capital can be defined as holistic mental status consists with gaining 

information according to experience, ability, talent development and also predicts to obtain individual advantages 

prudentially. (Kersting, 2003 transfers; Erkus&Fındıklı, 2013). Luthans et al. (2007) describes positive psychological 

capital (PPC) in four sub-dimensions; individual’s self-efficacy to strive adequately in own tasks, optimism to succeed 

now and in the future, hope to achieve their aims and durability for determination in rigors. Suggesting and examining 

the teachers’ students’ and school masters’ PPC, provide a basis for PPC studies (Tösten & Özgan, 2014). This 

research emerges from this requirement. 

 

AIM: Research aims to examine PPC levels of pre-service teachers studying in Anadolu University Department of 

Physical Education and Sport in terms of various variables. 

 

METHOD: 114 pre-service teachers (55 females, 58 males) studying in Anadolu University Department of Physical 

Education and Sports Teaching in the 2016-2017 spring term compose the research group. “Positive Psychological 

Capital Scale” was used to data collection. PPC scale was adapted to Turkish by Tösten and Özgan in 2014. Cronbach-

alpha value was found “.92”. PPC Scale is a Likert type scale, has 26 items and six sub-dimensions; self-efficacy, 

optimism, psychological endurance, confidence, hope and extroversion. Reliability analysis repeated and value was 

found as “.81”. Standard deviation, arithmetic mean, t-test and ANOVA were used to data analysis. The significance 

level was determined as .05.  

 
FINDINGS: In the light of point averages of PPC Scale, sub-dimensions were calculated as self-efficacy 4.25, optimism 

4.19, confidence 4.28, extroversion 4.10, psychological endurance 4.19 and hope 4.17. Despite significant difference 

was not found in sub-dimensions; self-efficacy (p=.69), optimism (p=.39), psychological endurance (p=.09), hope 

(p=.17), there is significant difference in confidence (p=.05) and extroversion (p=.05) sub-dimensions according to 

genders. Also, there is not significant difference in sub-dimensions; self-efficacy (p=.65), optimism (p=.44), confidence 

(p=.82), extroversion (p=.11), psychological endurance (p=.67) and hope (p=.20) according to grades. 
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CONCLUSION: The highest point average was observed in confidence sub-dimension and the lowest point average 

was observed in extroversion sub-dimension according to PPC Scale. Despite there is not significant difference in self-

efficacy, optimism, psychological endurance and hope sub-dimensions on the basis of genders, significant difference 

is found in confidence and extroversion sub- dimensions on favour of females. Also it is observed that females have 

higher point averages than males in all sub-dimensions. In the light of findings, we can interpret in the way that females 

have more PPC than males. Significant difference was not found in sub-dimensions of PPC according to grade levels. 
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Öğrencilere aktif ve sağlıklı yaşam becerileri kazandırmak beden eğitimi ve spor öğretimi dersininamaçlarından biridir 

(MEB, 2017). Bu becerilerin kazandırılmasında öncelikli gereklilik ders içinde öğrencilere sunulan fiziksel aktivite 

zamanının yeterli olmasıdır.Beden eğitimine yönelikalan yazında, öğretmenlerin öğrencilere fiziksel aktivite fırsatları 

sunabilme konusundaki etkililiği zaman kullanımı yeterlilikleri gözlemlenerek belirlenmeye çalışılmaktadır (Metzler, 

1989; van der Mars, 2006). Bu çalışmanınamacı 40 dakikalık beden eğitimi dersinde öğrenciler tarafından aktif olarak 

geçirilen sürenin belirlenmesidir. Veri toplama süreci İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki 2 lise ve 6 ortaokulda, beden eğitimi 

dersine katılan 36(21 erkek, 15 kız)öğrencinin ders boyunca aktif olduğu sürenin hesaplanmasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Gözlenecek öğrencinin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kritik durum örneklemesi kullanılmıştır 

(Patton, 2001).Bunun için ders sorumlusu olan beden eğitimi öğretmeninden, önceki gözlemlerine dayanarak sınıfın en 

aktif öğrencisini ders öncesinde gözlemcilere belirtmesi istenmiştir. Gözlemciler, 40 dakikalık ders boyunca sadece o 

öğrencinin yürümesi de dâhil olmak üzere fiziksel olarak aktif olduğu (yürüme, koşma, esnetme, beceri uygulama) süreyi 

zaman sayacı kullanarak hesaplamıştır.Bulgular, betimsel istatistik yöntemleri kullanılarak analiz edilmiş ayrıca sınıf 

mevcudu ve dersin konusu gibi değişkenlere göre değerlendirilmiştir. Buna göre 40 dakikalık bir beden eğitimi dersinde 

öğrencilerin fiziksel olarak aktif geçirdikleri süre ortalama 6.18 (%15.45) dakikadır. Sınıf mevcudunun 20 öğrenciden 

fazla olduğu 18 sınıfta öğrencilerin aktif oldukları süre 6.13 (%15.33) dakika iken 20 öğrenciden az mevcuda ait 

sınıflardaki öğrencilerin fiziksel olarak aktif oldukları süre 6.53 (%16.33) dakikadır. Derste öğretilen spor dalları 

incelendiğinde fiziksel olarak aktif olma sürelerinde dikkat çekici farklar belirlenememiştir (Basketbol 5.58 (%13.95), 

voleybol 6.35 (%15.88), futbol 6.37 (%15.93) ve hentbol ise 6.04 (%15.10) dakika). Bulaşıcı olmayan hastalıkların 

önlenmesindeki olumlu etkisi göz önünde bulundurulan fiziksel aktivite, çeşitli sağlık kuruluşları tarafından önerilmekte 

(Dünya Sağlık Örgütü, 2015; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2017),beden eğitimi ve spor derslerinin topluma aktif yaşam 
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tarzı kazandırılmasındaki rolü ve önemi vurgulanmaktadır (National Physical ActivityPlan, 2016; SHAPE 2015). Bunun 

bağlamda bir beden eğitimi dersinin %50’sinin orta ve yüksek düzeyde fiziksel aktiviteye (MVPA) 

ayrılmasıgerekmektedir (McKenzie ve diğ., 2016). Bu çalışmada 40 dakikalık beden eğitimi dersinde öğrencilerin fiziksel 

olarak aktif geçirdikleri ortalama süre olan 6.18 (%15.45) dakika,olması gereken aktivite sürenin çok altındadır. Bu 

durum yeterli tekrar ve alıştırma süresi sunulmadığından fiziksel aktivite eksikliği yanında beceri öğrenimi açısındanda 

olumsuzluk taşımaktadır.Bedeneğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimine yönelik belirleyeceği kurallar ve rutinleri dönem 

başındanitibaren tutarlı şekilde uygulamasının, becerileri izole olmayan ortamlarda, taktiksel oyun yaklaşımını 

benimseyen taktik oyun yaklaşımı (Griffin ve Butler, 2005), oyun alıştırmaları (Launder, 2001) gibi öğretim modelleri 

kullanılarak öğretmesinin öğrencilere sunulan fiziksel aktivite süresinin arttırılmasına katkı sağlayabileceği 

düşünülmektedir. Bu çalışmada elde edilen veriler gözlem yapılan öğrencilerle sınırlıdır. Bundan sonra yapılacak 

çalışmaların daha fazla öğrencinin dâhil edileceği, Beden Eğitiminde Akademik Öğrenme Süresi (AÖS-BE) gibi 

kapsamlı gözlem araçları (Parker, 1989) kullanılarak farklı öğretim modellerinin karşılaştırılmasına fırsat verir şekilde 

tasarlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.  

 

DETERMINING THE ACTIVE TIME SPENT IN A 40-MINUTE PHYSICAL EDUCATION 

LESSON 

 

Determining the active time spent in a 40-minute Physical Education Lesson Promoting active and healthy life styles 

among students is one of the objectives of physical education and sports curriculums (MEB, 2017). Teachers need to 

provide students with adequate time to be active. The line of research in physical education use time usage variables 

to examine the effectiveness of teachers in terms of active learning time (Metzler, 1989; van der Mars, 2006). The 

purpose of this study was to determine the active time spent by students in a 40-minute physical education (PE) lesson. 

Data collected form 36 (21 male, 15 female) students in 2 high and 6 middle schools in Istanbul. Critical case sampling 

method was used to determine the students to be observed (Patton, 2001).Therefore, the PE teachers were asked to 

specify the most active students in the class they were teaching.  

Observers kept the active time (e.g., while walking, running, stretching, and executing a skill) of the specified students 

(e.g., one student per class) in a 40-minute lesson. Descriptive statistics were used to analyze the data. In addition, 

data were examined based on the size of the class and course subject. The mean active time spent by students in a 

40-minute PE lesson was 6.18 (%15.45) minutes. Students from 18 classes that had more than 20 students were active 

6.13 (%15.33) minutes. Students from 18 classes that had less than 20 students were active 6.53 (%16.33) minutes. 

No meaningful difference were found based on the sports taught by teachers in terms of active time spent by the 

students (Basketball 5.58 (%13.95), volleyball 6.35 (%15.88), soccer 6.37 (%15.93), and handball 6.04 (%15.10) 

minutes). Physical activity has been recommended by health related institutions considering the positive effect on 

preventing non-infectious diseases, physical (World Health Organization, 2015; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2017). 

Moreover, the role of PE in promoting active health style has been emphasized (National Physical Activity Plan, 2016; 

SHAPE 2015). Hence, at least %50 of a PE lesson must be devoted moderate to vigorous physical activity (McKenzie 

et al., 2016). In this study, the mean active time spent by students in a 40-minute PE lesson was 6.18 (%15.45) minutes 

that was lower than expected physical activity time. In addition to the physical inactivity, lack of time activity time in 

terms of successful trials might have negative effects on skill learning. Establishing rules and routines and using them 

constantly, teaching skills in the context of the games by using tactical game approaches such as teaching games for 

understanding (Griffin and Butler, 2005) andplay practice (Launder, 2001) might help PE teachers to increase the 

physical activity time provided to their students. Findings from this study is limited with 36 students. Future studies might 

observe more students using comprehensive instruments such as Academic Learning Time in Physical Education (ALT-

PE) (Parker, 1989) and compare the active learning time provided to students using different instructional models.  
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 
 

Cevdet CENGİZ, Seyran IRMAK, Kemal SEDEM  

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ÇANAKKALE 

 

Eğitim sürecinde okul sisteminin en önemli ve temel öğelerini; öğrenci, program ve öğretmen olarak gören Sönmez 

(2003), öğretmeni, “eğitim ortamında istendik davranışları kazandıran profesyonel kişi” olarak tanımlamaktadır. 

Öğretmenler için yetkinlik olgusu öz-yetkinlik olgusuyla karşılık bulmaktadır. Bandura (1977) öz-yetkinliği, bireyin 

herhangi bir konuda istenilen başarı düzeyine ulaşabilmesi için karşılaşabileceği güç durumların üstesinden 

gelebilmede kendi bilgi ve becerilerine olan inancı olarak  
tanımlamaktadır. Buradan hareketle çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmen yetkinlik 

düzeylerinin incelenmesidir.Araştırmada, sosyal bilimlerde yaygın olarak tarama araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılmıştır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel, 2011). Katılımcılar dört farklı üniversitenin (n=290) farklı bölümlerinden amaçsal örnekleme ile belirlenmiştir. 

Veri toplama aracı olarak Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği (Tschannen-Moran & Hoy, 2001) kullanılmıştır. Türkçe 

uyarlaması ise Baloğlu ve Karadağ (2008) tarafından gerçekleştirilen ölçekte 24 madde 5 alt boyuttan (Yönlendirme, 

Davranış Yönetimi, Motivasyon, Öğretim Becerisi, Ölçme ve Değerlendirme) oluşmaktadır. Çok Değişkenli Varyans 

Analizi (ÇDVA, MANOVA=Multivariate Analysis of Variance) kullanılarak elde edilen veriler incelenmiştir. Bağımlı 

değişken olarak öğretmen yetkinlik ölçeği alt boyutları kullanılırken bağımsız değişken olarak üniversite ve bölüm 

değişkenleri kullanılmıştır. Yapılan ÇDVA sonucunda anlamlı düzeyde öğretmen yetkinlik alt boyutları ile üniversite 

Wilks’ Lambda = 0.87, F(15, 765) = 2.56, p<.05.ve bölüm Wilks’ Lambda = 0.91, F(10, 554) = 2.53, p<.05. arasında 

anlamlı düzeyde fark tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan ileri analiz Tek Tönlü Varyansa Analizi (ANOVA) sonucunda 

üniversite ile ölçme ve değerlendirme etkisi [(F(3, 289) = 2.4,5 p =0.06)] alt boyutu hariç tüm alt boyutlarda 

(Yönlendirme, Davranış Yönetimi, Motivasyon ve Öğretim Becerisi) anlamlı fark belirlenmiştir. Bölüm ile yapılan analiz 

sonucunda ise sadece öğretim becerisi etkisi [(F(2, 289) = 4.28, p=0.01] alt boyutu ile anlamlı fark görülmüştür (p < 

.05), Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmen yetkinlik düzeylerinin üniversite ve bölümlere göre farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. İleride yapılacak olan deneysel araştırmalarda öğretmen yetkinlik alt boyutları hedeflenerek geliştirilmesi 

önerilmektedir. 
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Baloğlu, N., Karadağ, E. (2008). Öğretmen Yetkinliğinin Tarihsel Gelişimi ve Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği: Türk 

Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Güz 2008 

(56), 571-606.Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, 

84, 191-215.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma 

Yöntemleri (9. Baskı)Ankara: Pegem Akademi.Sönmez, V. (2003). “Eğitimin tarihsel temelleri”, Öğretmenlik mesleğine 

giriş (Ed. Sönmez, V.), Ankara: Anı Yayıncılık.Tschannen-Moran, M. & Wnolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher effıcacy: 

Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education. 17 (7), 783-805. 
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EXAMINING TEACHER EFFICACY LEVELS OF PRE-SERVICE PHYSICAL EDUCATION 

TEACHERS 

 

School systems’ most crucial and basic elements are students, curriculum and teachers is stated by Sönmez (2003), 

he also defines teacher as the “professional person that is acquiring intended behavior in educational environment”. 

Efficacy for teachers is well accepted as the term teacher-efficacy. Bandura (1977) explains teacher-efficacy as 

“judgement of his or her capabilities to bring about desired outcomes of student engagement and learning, even among 

those students who may be difficult or unmotivated”. Therefore, purpose of the study is examining teacher efficacy 

levels of pre-service physical education teachers.Survey method oftenly used in social science is used in the research. 

In addition, for data collection questionnaire is used (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz and Demirel, 2011). 

Participants (n=290) were selected with purposive sampling from 4 different universities studying in different 

departments.  

The data were collected by using Turkish version of Teacher Efficacy Scale (OSTES, Tschannen-Moran and Hoy, 2001) 

that was adapted by Baloğlu and Karadağ (2008). The Turkish OSTES composed of 5 subscales (Redirecting, Behavior 

Management, Motivation, Teaching Ability, Measurement and Evaluation).Collected data were analyzed with 

Multivariate Analyses of Variance (MANOVA). Teacher Efficacy (TE) subscales were used as the dependent variable 

and university, department were used as the independent variable. According to MANOVA results; university and TE 

subscales has significant difference [Wilks’ Lambda = 0.87, F(15, 765) = 2.56, p<.05) and department [Wilks’ Lambda 

= 0.91, F(10, 554) = 2.53, p<.05). Further analyzes with Analyzes of Variance (ANOVA) showed that university and all 

subscales (Redirecting, Behavior Management, Motivation and Teaching Ability) except measurement and evaluation 

subscale has significant difference [(F(3, 289) = 2.4,5 p =0.06)]. ANOVA results between department and TE subscales 

indicated significant difference only in teaching ability [(F(2, 289) = 4.28, p=0.01].Pre-service physical education 

teachers’TE levels differ between university and department variables. Future research should target to develop TE 

subscales in experimental studies. 
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FİZİKSEL ETKİNLİK KARNESİ UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (ÖN ÇALIŞMA) 

 
1Fatih ÖZGÜL, 1Murat KANGALGİL, 2Oğuzhan ÇALI, 2Rahmi YILDIZ 

 
1Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, SİVAS 
2Milli Eğitim Bakanlığı, SİVAS 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Hareketsizliğin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin bir yaşam kültürü haline gelmesinde öğretmenlere büyük görev 

düşmektedir. Bunun için; Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle 2017 yılında ilk ve ortaokullarda 

Fiziksel Etkinlik Karnesi uygulamaları başlamıştır. Uygulamada beden eğitimi ve spor öğretmenlerine yönelik hazırlanan eğitim 

programı ile öğrencilerin fiziksel etkinlikleri ölçülerek sonuçların karne olarak velilerin görüşüne açılması hedeflenmiştir. Bu 

bağlamda çalışmanın amacı fiziksel etkinlik karnesi eğitimine katılan beden eğitimi öğretmenlerine yönelik olarak bu uygulamaların 

ne denli başarılı bir şekilde yapıldığını belirlemeye yardımcı olabilecek Fiziksel Etkinlik Karnesi Uygulamaları Ölçeğinin 

geliştirilmesidir.  

 
YÖNTEM ve BULGULAR: Araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 46 maddeden oluşan taslak ölçek 298 erkek ve 116 kadın olmak 

üzere 414 beden eğitimi ve spor öğretmenine uygulanmıştır. Elde edilen veri seti, faktör analizi, varimax döndürme tekniği ile 

incelenerek, 0,40'un üstünde yük değeri alan 38 maddenin "Uygulanabilirlik, Etki, Güçlükler, Zorlayıcılık, Yeterlilik ve Destek” 

isimleri verilen altı faktörde toplandığı görülmüştür. Ölçek bu yapısıyla toplam varyansın %61,555’ini açıklamıştır. Doğrulayıcı Faktör 

Analizi sonucuna göre alt faktörlü modelin uyum indeksleri güçlü olarak kabul edilebilir düzeyde elde edilirken, boyutlar arası 

bağıntılar beklenen düzeyde belirlenmiştir. Ölçeğin bütünü için 0,83 ve alt boyutlar için ise sırasıyla; Uygulanabilirlik alt boyutu için 

0,87, Etki alt boyutu için 0,80, Güçlükler alt boyutu için 0,57, Zorlayıcılık alt boyutu için 0,75, Yeterlilik alt boyutu için 0,82 ve Destek 

alt boyutu için de 0,76 Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Ölçekte 3 tane ters puanlanan madde bulunmaktadır 

ve ölçekten alınabilecek toplam puan 38 ile 190 arasında değişmektedir.  

 
SONUÇ: Araştırma sonucunda geliştirilen Fiziksel Etkinlik Karnesi Uygulama Ölçeğinin bütünü ve alt boyutları için elde edilen iç 

tutarlılık katsayılarının iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Faktör yükleri ile açıklanan toplam varyansta beklenen seviyenin üzerinde 

bulunmuştur. Sonuç olarak fiziksel etkinlik karnesi ölçümlerine katılan beden eğitimi ve spor öğretmenleri için uygun geçerli ve 

güvenilir bir ölçek elde edilmiştir. 

  
Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi öğretmeni, fiziksel etkinlik karnesi, uygulama 

 

ASSESSMENT SCALE OF PHYSICAL ACTIVITY REPORT APPLICATIONS (PRELIMINARY WORK) 
 

INTRODUCTION and PURPOSE: Teachers have a great responsibility in preventing immobility and making physical activity a 

living culture. For this; With the protocol signed between the Ministry of Health and the Ministry of National Education, the Physical 

Activity Reports applications started in 2017 in primary and secondary schools. In practice, it was aimed to measure the physical 

activities of the students with the training program prepared for the physical education and sports teachers and to open the results 

to the parents as a report card. The purpose of working in this context is to develop the Physical Activity Carrying Practice Scale, 

which can help determine how well these practices are being done to physical education teachers who are involved in physical 

activity training.  

 
METHODS and FINDINGS: The draft scale, composed of 46 items and prepared by the researchers, was applied to 414 physical 

education and sports teachers of whom 298 male and 116 female. The obtained dataset was analyzed by factor analysis and 

varimax rotation technique and it was seen that 38 items with load values above 0,40 were collected in six factors named 

"Applicability, Impact, Difficulties, Enforcement, Competence and Support". The scale explains 61,555% of the total variance with 

this structure. As a result of the Confirmatory Factor Analysis, the fit indices of the sub-factor model were obtained at an acceptable 

level, and the inter-dimensional correlations were determined at the expected level. For the total of the scale, 0,83 and for the sub-
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dimensions, respectively; 0.87 for the Applicability sub-dimension, 0.80 for the Impact sub-dimension, 0.57 for the Difficult sub-

dimension, 0.82 for the Sufficiency sub-dimension, and 0.76 for the Support sub-dimension and 0.76 Cronbach Alpha internal 

consistency coefficients were calculated. There are 3 reverse scoring items on the scale and the total score from the scale ranges 

from 38 to 190.  

 
RESULT: The internal consistency coefficients obtained for the whole scale and sub-dimensions of the Physical Activity Carrying 

Practice Scale developed in the study were found to be at a good level. The total variance explained by the factor loads is above 

the expected level. As a result, a valid and reliable scale suitable for physical education and sport teachers participating in physical 

activity measurement was obtained. 

 

Keywords: Physical education teacher, physical activity reports, practice 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 
 

2Vildan AKBULUT, 2Sonnur KÜÇÜK KILIÇ, 2Erman ÖNCÜ, 1Rukiye ÇİVRİL KARA  

 
1Milli Eğitim Müdürlüğü, TRABZON 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, TRABZON 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının lisans öğrenimi boyunca almış oldukları beden 

eğitimi ve spor dersiile lisans öncesi eğitimde yer alan beden eğitimi dersine yönelik görüşlerini belirlemektir.  

 

YÖNTEM: Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde özel durum yöntemi kullanılmış olup, araştırmanın verileri 

görüşme tekniği ile toplanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir 

örnekleme ile seçilen 5’i kadın 5’i erkek 10 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu, verilerin analizinde ise içerik analizi metodu kullanılmıştır.  

 

BULGULAR: Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının lisans öğrenimi boyunca aldıkları beden eğitimi ve spor 

dersinin işlenişinin uygun olduğu ve ders saatinin 3 saat olarak yeterli olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adayları ders 

ortamının spor salonu olması gerektiğini ve dersin gerekli ve verimli bir ders olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların 

çoğunluğu beden eğitimi ve spor ile ilgili genel olarak kendilerini yeterli görmediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcılar 

genel olarak beden eğitimi ve spora yönelik farkındalıklarının olduğunu ve dersin fiziksel aktiviteye katılımda olumlu 

etkisinin olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar genel olarak eğitim sistemi içerisinde yer alan beden eğitimi dersine 

gereken değerin verilmediğini, öğretmenler tarafından derste yapılan uygulamaların yeterli olmadığını ve bu 

uygulamaların öğretmenden öğretmene farklılık gösterdiğini belirtmişlerdir. Diğer yandanöğretmen adayları ders 

saatinin yeterli olmadığını ve arttırılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Katılımcılar öğretmenlerin derste yapması 

gerekenleri farklı spor branşlarına ve oyunlara yer verme, öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alma, çocuğa değer 

verme, derste aktif olma, öğrenciyi spora yönlendirme, fiziksel ve zihinsel gelişimi sağlama ve dersin önemini 

benimsetmeşeklinde belirtmişlerdir. Diğer yandan öğretmen adayları öğretmenlerin sahip olması gereken özellikleri ise 

mesleği sevme, eğlenceli olma, disiplinli olma, alan ve genel kültür bilgisine sahip olma, fiziksel açıdan uygun olma, 

model olma, adil olma, bilgili ve becerili olma, sağlık ve ilk yardım bilgisine sahip olma, empati ve sınıf yönetimi 

becerisine sahip olma, bilgiyi aktarabilme, sporun faydalarını bilme şeklinde ifade etmişlerdir.  
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SONUÇ: Çalışma sonucunda beden eğitimi dersinin fiziksel aktiviteye katılımda olumlu etkisinin olmasına rağmen 

eğitim sistemi içerisinde yer alan beden eğitimi dersine gereken değerin verilmediği söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, beden eğitimi dersi, nitel araştırma  

 

PRE-SERVICE TEACHER’S OPINIONS ABOUT THE PHYSICAL EDUCATION LESSON 

 

INTRODUCTION AND PURPOSE: The purpose of this research was to examine the views of the pre-service teachers 

about the physical education and sports lessons they had studied during their undergraduate education and the physical 

education lessons in pre- license education.  

 

METHOD: Case study method within the framework of the qualitative research approach was used in the study and the 

data was collected with interview technique. The study was conducted on 10 (5 female and 5 male) pre-service teachers 

who were studying at fourth grade level. Easy reachable case sampling from purposeful sampling methods was used 

for research group selection. Semi-structured form was used to collect data and content analysis method was used for 

the data analysis.  

 

 
FINDINGS: At the end of the study participants stated that course processing method was appropriateness and weekly 

course hours were adequate for 3 hours per week. Pre-service teachers expressed that course environment should be 

a sports hall and physical education lesson was an important and necessary. Majority of attendees felt themselves 

inadequate to teach the physical education lesson. Also pre-service teachers expressed that they had awareness 

according to physical education and lesson had a positive effect on participating physical activity. Participants stated 

that given due no importance to physical education lesson in educational system, practices were applied by teachers 

were differ teacher from teacher, course hours must increase in schools. Participants stated that teachers should 

include different sports branches and games, take into account the developmental characteristics of pupils, give value 

to children, be active, direct student to sports, provide the physical and mental development of the student and adopt 

the importance of the course to the students in course. According to the students, teachers should love their profession, 

have fun, be disciplined, possess area and general cultural knowledge, be physically fit, be modeled, be fair, be 

knowledgeable and competent, have health and first aid knowledge, have empathy and classroom management skills, 

be able to transfer knowledge and know the benefits of sports. 

 

CONCLUSION As a result of the study, it can be said that the physical education lesson which is included in the 

education system is not given the necessary value although the physical education course has a positive effect on 

participation in physical activity. 

 

Keywords: Pre-service teacher, physical education lesson, qualitative research  
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ İLE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI: KOCAELİ ÖRNEĞİ 
 

2Ahmet ZENGİN, 3Elif KARAGÜN, 1Fatih ÖZTÜRK, 4Sibel SARI  

 
1Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yl Öğrencisi/Spor Bilimleri Lisesi Bed 

Eğ. ve Spor Öğretmeni, KOCAELİ 
21Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans Öğrencisi, KOCAELİ 
3Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, KOCAELİ 
4Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

Öğrencisi, KOCAELİ 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Öğretmenlik mesleği tüm meslekleri yürüten bireyleri de eğittiği için toplumsal iyilik için önemlidir. 

Çocukluktan başlayarak bireye yön verip, kişilik gelişimi ve yaşama bakış açısında önemli görülmektedir (Ünal ve Ada, 

2001). Tüm mesleklerde olduğu gibi öğretmenlik mesleğini yürütecek bireylerin bu mesleğe karşı tutumları yapacakları 

işin verimliliği ve iş yürütümü sırasında karşılaşılabilecek sorunların çözümünde belirleyicidir.Tutum, bireyin kendine ya 

da çevresindeki herhangi bir nesne,toplumsal konu, ya da olaya yönelik olarak deneyim, motivasyon ve bilgilerine 

dayanarak örgütlediği zihinsel, duyuşsal bir tepki ön eğilimidir (İnceoğlu,2000). Spor yapmanın da bireylerin sosyal bir 

deneyim sağlayarak bireylerin duyuşsal, bilişsel açıdan bir kazanım sağladığı değerlendirildiğinde; bireylerin yaşamında 

yönlendirici bir role sahip öğretmenlerin deneyim sahibi olmadan eğitim aşamasında kendi mesleğine yönelik 

tutumlarının ne durumda olduğu, ayrıca spor eğitimi veren öğretmen adayları ile farklı branşlarda eğitim verecek 

öğretmen adaylarının kendi mesleklerine yönelik tutumlarında bir farklılık olup olmadığı merak edilmiştir. Bu amaçla 

Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen adayları ile farklı branşlardaki öğretmen 

adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

YÖNTEM: Araştırmanın amacı doğrultusunda ilgili birimlerden izin alındıktan sonra araştırmaya gönüllü katılmak 

isteyen 100 beden eğitimi ve spor öğretmenliği son sınıfın tamamı ile 100 farklı branşta ve son sınıfta eğitim gören 

toplam 200 öğretmen adayına; Erkuş, Şanlı, Bağlı ve Güven (2000) tarafından öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları 

değerlendirmeye yönelik geliştirilen ‘’Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği’’uygulanmıştır. Veriler SPSS 21.00 paket 

programıyla değerlendirildiğinde normal dağılım gösterdikleri için parametrik testlerden bağımsız gruplar için t testi ve 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.  

 
BULGULAR: Ölçek uygulamaları sonucunda; Katılımcılarda; Beden Eğitimi ve spor öğretmen adayları ile diğer branş 

öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında anlamlı bir fark görülmediği gibi katılımcıların; yaş, 

baba eğitim durumu, anne eğitim durumu, aylık gelir, düzenli olarak okul dışı spor etkinliğine katılım gibi değişkenlere 

göre de tutum puanı anlamsız bulunurken; cinsiyet açısından kadınlar lehine, yaşadıkları yer açısından ise ilde 

yaşayanlar lehine anlamlı bir farklılıklar olduğu görülmüştür. 

 

SONUÇ: Kadınların erkeklere oranla öğretmenlik mesleğine olumlu tutumlarında toplumumuzun öğretmenliği bir kadın 

mesleğiolarak sunması, toplumsal cinsiyet rol öğrenmelerin etkisi sonucunda olabileceği düşünülmüş. İlde 
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yaşayanlarda olumlu tutumun yüksek olmasının nedeni olarak da; ilde eğitim seviyesi ve yaşam biçiminden 

kaynaklanmış olabileceği, konuyla ilgili detaylı çalışmaların yapılmasının önerilmesi uygun görülmüştür.  

 

KAYNAKLAR 
Erkuş, Adnan ve diğerleri (2000), Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirmesi. Eğitim ve Bilim, 25 (116), 27-34. 
İnceoğlu, M. (2000), Tutum-Algı-İletişim, Ankara, İmaj Yayınevi 
Ünal, Semra ve Ada, Sefer (2001), Öğretmenlik Mesleğine Giriş, 2.Basım. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları. 

 

 

INVESTIGATION OF PHYSICAL EDUCATION CANDIDATES TEACHERS AND OTHER 

TEACHING PROFESSION AGAINST THE ATTITUDE: THE CASE STUDY OF KOCAELI 
 

The basis of study is the responsibilities of the teacher candidates towards collecting and in this context their attitudes 

towards their profession. This research has a great social importance because of the teaching profession related to all 

professions. The influence of the teaching profession on people life from childhood to adulthood, it is necessary to 

examine and evaluate this effect in terms of personality development and the point of view of life. As in all professions, 

the attitudes of the individuals who will perform the teaching profession against this occupation determine the efficiency 

of the work to be done and the solution of the problems that can be encountered during work. Attitude is the 

preoccupation of a mental, emotional response that an individual organizes based on experience, motivation, and 

knowledge of any object, social, subject or event of the self and its environment (İnceoğlu, 2000). When it is considered 

that doing sports makes individuals as a sensual and cognitive gain by providing social experience; it has been 

wondered whether there is a difference in attitudes towards their own profession during the education phase and 

whether there is a difference in attitudes in prospective teachers who teach in different fields to their profession without 

the experience of teachers with a directing role in the life of individuals. For this purpose, it has been tried to determine 

the attitudes of candidates Physcial Education and Sports who are studying at Kocaeli University and the teacher 

candidates of different branches to the teaching professions.  

 

METHOD: In line with aim of the research, a total of 100 physical education and sport senior students who voluntarily 

participated in the research with permission from the related units and a total of 200 teacher candidates who were 

educated in 100 different branches were applied for the “Teacher attitude scale” its developed to evaluate their attitudes 

towards the teaching profession (Erkuş vd., 2000).  

 

FINDING: As a result, scale applications; in participatory, age, education levels of the parents, monthly income, regular 

sports activity outside of school, gender and place of living variables assessed there was a significant difference in 

terms of attitude score In addition, physical education teacher candidates and other branches teachers were compared. 

 

Keywords: Attitude, teaching, teacher candidate, branch teacher  
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GÜNEYDOĞU ANADOLUDA GENÇ NÜFUSUN SPOR YAPMA VE FİZİKSEL 

AKTİVİTEYE KATILMA EĞİLİMLERİ: BATMAN İL ÖRNEĞİ, TÜRKİYE 

 
1Bahar ŞİMŞEK, 2Fatih KAYA, 3Mustafa Said ERZEYBEK  

 
1Bahçeşehir Okulları, Batman Bahçeşehir Koleji, BATMAN 
2Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, ERZİNCAN 
3Dumlupınar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KÜTAHYA 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada Batman il genelinde genç nüfusun spor yapma ve fiziksel aktiviteye katılma eğilimleri 

incelendi.  
 

YÖNTEM: Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu, Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü ve Batman Valiliği’nin 2017 kayıtları incelendi. Federasyonlara ait sporcu sayıları cinsiyet ve faaliyet 

gösterilen spor branşları açısından kategorize edildi. İstatistiksel analizlerde yüzde ve frekanslar kullanıldı. 

 

BULGULAR: Elde edilen bulgularda 2016 yılı itibarı ile Batman ili genç nüfusunun (123.208 kişi) il toplam nüfusuna 

(576.899 kişi) oranının oldukça yüksek olduğu, 2017 yılı itibarı ile genç nüfusun yaklaşık %25.74’ünün lisanslı sporcu 

olduğu ve sadece %5.16’sının aktif olarak spor yaptığı görüldü. En fazla faaliyet gösterilen spor branşlarının futbol, 

satranç ve hentbol olduğu gözlendi. 

 

SONUÇ: Sonuç olarak, bölgedeki genç nüfusun sportif faaliyetler için kayıt altına alınları ile birlikte, bu faaliyetlere 

katılımlarının sağlanması ve spor yapma alışkanlığının kazandırılması gerekmektedir. Lisanslı sporcu sayısına göre 

faal spor yapanların sayısının oldukça düşük olması bölgeye yönelik spor politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini 

göstermektedir.  

 

KAYNAKLAR  
http://www.tuik.gov.tr 
http://batman.gsb.gov.tr 
http://www.batman.gov.tr/ 
http://www.batmanaskf.com 

 

TRENDS WITH REGARD TO PLAYING SPORTS AND PARTICIPATING INTO THE 

PHYSICAL ACTIVITIES OF THE YOUNG POPULATION IN THE SOUTHEASTERN 

ANATOLIA REGION: 

THE EXAMPLE OF THE CİTY OF BATMAN, TURKEY 
 

INTRODUCTION AND PURPOSE: This study has been conducted in order to examine the trends regarding playing 

sports and participating into the physical activities of the young population in Batman city in general.  

 

http://www.batmanaskf.com/
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METHOD: The scanning method has been used for the study and the records kept by the Turkish Statistical Institute, 

Provincial Directorate of Youth and Sports as well as Batman Governorship in 2007 have been examined. The number 

of the sports federations members has been categorized on the basis of the gender and sports branches. The 

percentage and frequency analysis have been used for the statistical analysis. 

 

RESULTS: The results obtained have revealed that as for the year 2016, the ratio of the young population (123.208 

persons) was significantly high compared to the total population of the city (576.899 persons); and that as for the year 

2017, approximately 25.74% of the young population were registered players and only 5.16% of them were doing sports 

actively. It has been observed that the most preferred sports branches were soccer, chess and handball. 
CONCLUSION: With regard to the young population in the region, it has been concluded that these people, together 

with the registered players, should be enabled to participate into these activities and adopt the habit of playing sports. 

Also, the low ratio of the active athletes to the registered players shows that the sports policies in the region should be 

reviewed.  

 

REFERENCES 
http://www.tuik.gov.tr http://batman.gsb.gov.tr http://www.batman.gov.tr/ http://www.batmanaskf.com  
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SPOR KÜLTÜR ÇADIRI 
 

Şerife Gamze ÜLKER  

 

Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL 

 
ETKİNLİĞİN KONUSU: Spor, Türkiye’de ve Dünya’daki spor ve sporcular, beslenme ve sağlık, spor tarihi , Avrupa 

Oyunları, sporda Fair - Play, Olimpiyat halkalarını anlama ve öğrenmeyi içeren çocuklara hem görsel hem işitsel şekilde 

empoze edilen zihinsel ve bedensel bir etkinlik. 

 

ÖZET: Spor kültürü çadırı projesi, 7 -12 yaş çocuklar için uygulanacak olan bir çalışmadır. Bu çalışmada amaç 

sportmenlik, barış, saygı, sevgi, dostluk, kardeşlik ile spor, Olimpiyat, sağlık gibi temel başlıkların rekabet duygusu 

gözetmeksizin çocuklara sporu; resim, oyun, müzik ve tiyatro aracılığı ile sunarak sporda farkındalık yaratmak ve onların 

kazanımlarını değerlendirmektir. Spor kültürü için bir done oluşturmaktır.  

 

YÖNTEM: Bu proje için yapılan araştırmalar tarama yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Bu alanda yapılmış ulusal ve 

uluslararası programlar Avusturalya, Kanada NOC, IOA ve spor kültürü olimpik eğitim kitaplarında araştırma yapılmıştır. 

 
BULGULAR 
1.ETAP BENİM GÖZÜMDEN SPOR: Bu bölümde çocuklar, sporu kendi istedikleri şekilde müzik eşliğinde resmedecek 

ve bu resimler sergilenecektir. 
2.Spor Gezegenine Keşif: Müzikal Gösteri 
3. 5 HALKA 5 KARDEŞ (JUMPPEACE) OYUNCAĞI: Bu etap çocukların psikomotor becerilerini geliştirmeyi hedefler 

ve onları eğlenerek öğrenmeye teşvik eder. Çocuk bu alana girdiğinde ilk olarak 3 adet slalomdan geçecek daha sonra 
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5 farklı renkteki (mavi, kırmızı, siyah, sarı, yeşil) Olimpiyat halkalarından geçerek tahtadan yapılmış olan Olimpiyat 

makinesine ulaşacaktır. Sonrasında antrenör, çocuğa Olimpiyat halkalarını çerçeveleyen yeşil yaprakların yap boz 

parçalarını çocuklara verip, çocuğun bu yapbozu tamamlamasını ister. Yapbozdaki amaç, sporcunun çevreye karşı 

duyarlı olması gerektiğini vurgularken sporun sadece beden değil zihinsel güçte gerektirdiğini vurgulamaktır. Yapbozu 

tamamladıktan sonra çocuğa, görevli tarafından (mavi, sarı, kırmızı, siyah, yeşil) renklerdeki 5 adet halka verilir. 

Sonrasında Olimpiyat makinasındaki butona basar, ve mavi ışık yandığında çocuk elindeki mavi halkayı işaretli olan 

yere fırlatarak atışını isabet ettirmeye çalışır. Akabinde projeksiyona mavi ışık yansır ve projeksiyonda Avrupa 

ülkesindeki bir sporcunun görüntüsü, branşı ve başarısı yansıtılır. Böylece çocuk, elindeki mavi halkayı tahtada belirtilen 

ışık yanan yere fırlatarak atışını belirlenmiş olan çizgiden dışarı çıkmadan isabet ettirmeye çalışırken diğer yandan da 

Avrupa’daki sporcu hakkında genel bilgi sahibi olur. Diğer renkler de aynı şekilde sırası ile yanar. 5 halkayı da 

geçirdikten sonra parkuru tamamlamış olur. Böylece hem görsel, hem işitsel hem de oyun ve spor eşliğinde çocuğa 

bilgi aktarımı yapılmış olur. Aynı anda Kulağa, göze, bedene ve zihne hitap edileceği için bilginin kalıcı hale geleceği 

söylenilebilir. En önemlisi çocuk eğlenerek ve hareket ederek mutlu bir şekilde öğrenme sürecini gerçekleştirecektir. 

Sürecin sonunda, anlatılanlarla ilgili çocuklara sözlü ve yazılı olarak bir sayfalık ölçme uygulama yapılarak bu şekilde 

etabın etkisi çocuklar üzerinde ölçülebilir hale getirilecektir. 

4.ŞAMPİYONLA DİYALOG: Sporcular, sağlıklı ve mutlu sporun sırrını çocuklarla bilgisayar üzerinden paylaşacak. 
 

SONUÇ: Olimpik değerler çocuklara, spor, oyun ve tiyatro aracılığı ile sunularak sporda farkındalık çocuğun yaratıcılığı 

ile birleştirilecektir. Toplumda insanca yaşama olayı ‘spor kültür çadırı’ aracılığıyla çocuklarımıza küçük yaşta 

öğretilecek, onlarda kazanımlarını ilerleyen yaşlarında kendi çocuklarıyla paylaşacak, değişen ve gelişen dünyada 

ebeveynler daha da bilinçlenerek spora, dolayısıyla topluma duyarlı çocuklar yetiştireceklerdir. 

 

KAYNAK 
Erdemli Attilla 2008 Spor Yapan İnsan e yayınları Kasap Hasan 2004 Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Kılavuz kitabı 
education.olympics.com.au www.phecanada.com www.olympicacademy.com www.olympic.org 

 

SPORTS CULTURE TENT 

 

INTRODUCTION: The subject of Sports is a mental and physical event that is imposed both visually and audibly on 

children, including sports and athletes in Turkey and the world, nutrition and health, history of sports, European Games, 

Fair - Play, understanding and learning Olympic rings for children between 7-12 ages with 4 activites in sports culture 

tent.  

 

THE PURPOSE OF THE EVENT: The event aims to provide the children with the spirit of fair-play and its basic concepts 

such as respect, love, cooperation and friendship, without feeling the sense of competition. Such values will be offered 

to the children through sports, plays and theatre to raise their awareness in sports and to combine it with the creativity 

of the children. The program will be applied on the children between the ages of 7-12. It will consist of 4 stages and will 

take place in a portable tent.  

 

METHOD: The screening method was used in this project study were collected from varius publications from the 

Australia, Canada, NOC, IOA Website with Olympic education and sports human books. RESULTS 1ST STAGE -

SPORTS THROUGH MY EYES: Painting 2ND STAGE -DISCOVERY OF THE SPORTS PLANET: Visual Show 3RD 

STAGE- 5 CIRCLES 5 SISTERS JUMPEACE TOY: When the children enter into this area, they will pass through 3 

slaloms first. Then they will pass through 5 Olympic circles in five different colors (blue, red, black, yellow and green) 

to arrive at the wooden Olympic device. The trainer will give the children the puzzle pieces of the green leaves 

surrounding the Olympic circles and ask them to complete the puzzle. The purpose of the Puzzle activity is to emphasize 

the significance of the environmental sensitivity the sports people must have and to show that sports activities require 

http://www.phecanada.com/
http://www.olympicacademy.com/
http://www.olympic.org/


174 
 

not only physical power but also mental power. When the puzzle is completed, the children will be given five circles in 

five different colors (blue, yellow, red, black and green). The button of the Olympic device will be pushed. When the 

blue light is on, the children will try to throw the blue circle to the marked area. A blue light will be reflected on the 

projection and then the image of a European sportsman, his branch and success will be reflected. Thus; the children 

will both try to hit the blue mark on the board with their blue circles and will also gain general knowledge about the 

European athlete. As it will both address to the ears, eyes, the body and the mind, the information is assumed to become 

permanent. 4THSTAGE- CONVERSATION WITH A CHAMPION: Children will find the opportunity to talk with that an 

athlete celebrity through on the computer system. Also, children will get advice in sports to be happy and healty from 

an athlete. 

 

CONCLUSION: Olympic values will be taught to children through activities in sports culture tents. By this way; the 

Olympic values will be presented to the children through a visual show with toy and play.  

 

RESOURCE 

Erdemli Attilla 2008 sports human Kasap Hasan 2004 sport culture and  
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THERA-BAND VE SAĞLIK TOPU İLE YAPILAN EGZERSİZLERİN 25 METRE SERBEST 

SİTİL YÜZME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 
 
2Özgür DİNÇER, 1Enis ÇOLAK, 1Murat SON, 1Ebru BARUT  

 
1Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 
2Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, ORDU 

 

AMAÇ: Bu çalışmada, 10-12 yaş grubu erkek sporcularda thera-bant ve sağlık topuyla yapılan 8 haftalık antrenmanların 

25m. serbest yüzme derecelerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 
YÖNTEM: Çalışma grubu olarak Kocaeli Yüzme Kulübünde yer alan 24 gönüllü sporcu 3 gruba ayrılarak 1- Thera -

band egzersiz grubu (n=8), 2- sağlık topu egzersiz grubu(n=8), 3- kontrol grubu (n=8) olacak şeklinde planlanmıştır. 

Her 3 grup 8 hafta boyunca antrenmanlarını yapmaya devam etmiştir. 1.Grup - thera-band egzersiz grubu, 2.Grup - 

sağlık topu egzersiz gurubu takım antrenmanları yanı sıra 8 hafta boyunca haftada 3 gün kullanılan materyallerine özgü 

belirlenen 10 egzersiz grubu hareketi uygulamıştır. Çalışmalar başlamadan önce ön test değerleri olarak 25 metre 

serbest stil performansları, yaş, boy, ağırlık, 30 saniye şınav, 30 saniye mekik, duvar squat ve durarak uzun atlama 

testi parametreleri alınmış ve 8 haftalık çalışma programı bitimindeson  
test ölçümleri olarak aynı ölçümler tekrar edilmiştir. Her 3 gruba da 25 metre Yüzme testi 2 kez ölçüm alınarak en iyi 

skor kaydedilmiştir. Ön test ve son test ölçümlerinden sonra elde edilen verilerin grup içi ön test ve son test 

değerlendirmeleri Wilcoxon Testi, gruplar arası değerlendirmelerde ise Mann Whitney U testi uygulanmış anlamlılık 

düzeyi olarak p<0,05 olarak kabul edilmiştir.  

 

BULGULAR: Yapılan değerlendirme sonucunda, Thera-bant Deney grubunda; boy ve duvarda tek sağ bacak squat 

testlerinde,Sağlık Topu Deney grubunda; 25 metre yüzme, duvar squat sol, şınav ve durarak uzun atlama testlerinde 



175 
 

istatiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (P<0,05). Kilo Ölçümü ve mekik testlerinde istatiksel açıdan anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (P>0,05). Kontrol grubu ile değerlendirmeler yapılmış ve karşılaştırmalar incelenmiştir.  

 

SONUÇ: Çalışmanın sonucunda, 10-12 yaş erkek yüzücülere sağlık topu ile yaptırılan antrenmanların 25 metre serbest 

stil yüzme performanslarına etkisinin olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir. Yüzme antrenmanlarında yapılan patlayıcı 

kuvvet antrenmanlarına yer verilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Thera-bant antrenmanı, sağlık topu antrenmanı, egzersiz, yüzme 

 

ANALYZING THE EFFECTS OF EXERCISES WITH THERA-BAND AND MEDICINE BALL 

ON FREESTYLE SWIMMING IN 25 METERS 

 

PURPOSE: This research is to study the effects of 8-week-exercises with thera-band and medicine ball on freestyle 

swimming in 25 meters among 10-12-year-old male athletes. 

 

METHOD: 24 voluntary athletes from Kocaeli Swimming Club was divided into 3 groups: 1) Thera-band exercise group 

(n=8), 2) medicine ball exercise group (n=8) and 3) control group (n=8). Each group did their exercises during 8 weeks. 

Besides their own regular exercises, Thera-band exercise group and medicine ball group applied 10 exercise group 

movements related to their material which was used according to their 8-week exercise. Before exercises, 25 meters 

freestyle swimming performances, age, height, weight, 30-second push-up, 30-second sit-up, wall squat and standing 

long jumping parameters were measured and they were repeated as the final test measurement at the end of the 8-

week exercise period. Each group was applied 25 meters freestyle swimming test twice and the best result was taken 

into consideration. Wilcoxon Test was used for pre and after test evaluation of the data and Mann Whitney Test was 

used for intergroup evaluation. Significancy level was considered as p<0,05.  
FINDINGS: Statistically significant differences were found (P<0,05): For Thera-band experiment group, in height and 

right leg wall squat test; and for medicine ball experiment group, in 25 meters freestyle swimming, wall squat left leg, 

push-up and standing long jumping. No statistically significant differences were found in weight measurements and sit-

up test. (P>0,05) Evaluation with control group was done and analyzed.  

 

RESULT: It has been found that exercises with medicine ball among 10-12-year old male swimmers have more 

beneficial effects on the performance in 25 meters freestyle swimming. Explosive strength exercises can also be 

included in swimming exercises. 

 

Keywords: Thera-band exercises, medicine ball exercises, exercise, swimming 
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ÇOCUKLARDA HAREKETLİ ZEMİN ANTRENMANLARININ STATİK DENGEYE 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
 

Abdurrahman DEMİR, Manolya AKIN  

 

Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, MERSİN 

 

GİRİŞ VE AMAÇ: Herhangi bir destek noktasında vücut pozisyonunu koruma yeteneği olarak tanımlanan denge, 

koordinatif yeteneklerin ana bileşimlerinden birisidir. Araştırmacılar denge için farklı sonuçlar bulmuşlardır. Bazı 

çalışmalar dengenin 7-10 yaşlarında yetişkinler gibi olacağını bazıları ise 15 yaşlarında en üst seviyeye geleceğini 

bildirmektedir Bundan dolayı bu çalışmada ortaokul öğrencilerinde 6 haftalık denge topu egzersizlerinin sporda denge 

özelliğine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
 

METOT: Bu çalışmaya; ortaokulda okuyan herhangi bir branşta düzenli antrenman yapmamış, 10 yaşındaki 40 katılımcı 

Helsinki kriterlerine uygun gönüllü onam formu ile velilerinden izin alınarak gönüllülük esasına göre katılmıştır. 

Katılımcılar arasında deney(n=20) ve kontrol(n=20) grubu olmak üzere eşit sayıda 2 grup rastgele yöntemle oluşturuldu. 

Tüm grupların ön ve son test statik denge ölçümleri ‘Denge Hata Skoru Sistemi’ kullanılarak ölçülmüş ve iki grup 

arasındaki farklara bakılmıştır. Denge Hata Skoru Sistemi, gözler kapalı bir şekilde düz bir zeminde ve balans pedi 

üzerinde olmak üzere çift ayak, tek ayak ve tandem duruşta toplam 6 test olarak uygulanır. Her test süresi 20 saniyedir 

ve süre içerisinde yapılan hatalar kaydedilir. Katılımcılara teste alışmaları için yeterli zaman verilmiştir. Deney ve Kontrol 

grubuna ön test ölçümleri uygulandıktan sonra denge topu ile günde 40 dakika haftada 3 gün olmak üzere 6 haftalık 

antrenmanlar okul jimnastik salonunda uygulandı. Kontrol grubuna ise herhangi bir antrenman yaptırılmadı. 6 haftalık 

düzenli antrenmanlardan sonra deney grubuna ve kontrol grubuna son test ölçümleri yapıldı. Tüm verilerin tanımlayıcı 

istatistikleri, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri alındı. Verilerin normallik dağılımları için Shapiro-Wilks testi 

uygulanmıştır. Parametrik sonuçlar için ilişkisiz örneklem t-testi non-parametrik sonuçlar için de mann whitney-u testi 

kullanıldı.  

 

BULGULAR: Ön-test statik denge ölçümlerinde deney grubu ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark olmadığı 

görülmüştür(p>.05). Araştırma sonrasında yapılan ölçümlerde hareketli zeminde denge antrenmanı yapan grup ile 

kontrol grubu arasında, zeminde ve köpükte çift ayak değerleri arasında fark olmadığı(p>.05) tek ayak ve tandem 

duruşlarda ise anlamlı farklar olduğu görülmüştür(p<.05). 

 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmamızın sonucu bize 6 haftalık hareketli zemin antrenmanlarının ortaokul öğrencilerinin 

statik denge özelliğini geliştirdiğini göstermektedir. Dolayısıyla sporda denge özelliğini geliştirmek için denge topu 

kullanımı önerilebilinir. Bulduğumuz bu sonuç sayesinde beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler bu yöntemi 

antrenman programlarına koyabilirler. İleriki hareketli zemin antrenmanları ile ilgili yapılacak çalışmalar farklı yaş 

gruplarına uygulanabilir ve dinamik dengeye olan etkisi araştırılabilinir. 
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EXAMINING THE EFFECTS OF MOVING GROUND TRAINING ON STATIC BALANCE IN 

CHILDREN 
 

INTRODUCTION and OBJECTIVE: The balance, defined as the ability to protect the body position at any support 

point, is one of the main components of coordinative abilities. Researchers have found different results for balance. 

Some studies report that the balance will be like adults in 7-10 years old, and some will reach the highest level in 15 

years. Therefore, in this study, it was aimed to investigate the effect of 6 week balance ball exercises on the spore 

stability characteristics of middle school students. 

 

METHOD: For this study; 40 participants aged 10 years who did not regularly train in any branch studying in secondary 

school participated on voluntary basis with permission from their parents with the voluntary consent form in accordance 

with Helsinki criteria. Two groups of equal number of experiment group (n = 20) and control group (n = 20) were 

constructed randomly.  

The pre and post test static balance measurements of all groups were measured using the 'Balance Error Scoring 

System' and the differences between the groups were examined. The Balance Error Scoring System is applied as a 

total of 6 tests with double leg, single leg and tandem stance, with eyes closed on a flat surface and balancing pads. 

Each test period is 20 seconds and the errors made during the time are recorded. After pre-test measurements were 

applied to the Experimental and Control groups, 6-week training sessions were carried out in the school gymnasium 

with 40 minutes per day for 3 minutes per week with the ball of balance. No training was given to the control group. 

After 6 weeks of regular training, post-test measurements were made in the experimental group and in the control 

group. Descriptive statistics, arithmetic mean and standard deviation of all data were obtained. The Shapiro-Wilks test 

was applied to the normality distributions of the data. Unpaired sample t-test for parametric results and mann whitney-

u test for non-parametric results were used. 

 

FINDINGS: There was no significant difference between the experimental group and the control group in pre-test static 

balance measurements (p> .05).There was no significant difference between the control group and the balance exercise 

group on the moving floor in the measurements made after the study, the double feet values in the floor and foam (p> 

.05) there were significant differences in single foot and tandem postures (p <.05). 

 

DISCUSSION and CONCLUSION: The end result of our study suggests that 6 weeks of active floor training improves 

the static balance feature of junior high school students. Therefore, it may be advisable to use balance balls to improve 

the spudal balance feature. With this result, we find that physical education teachers and coaches can put this method 

in their training programs. The work to be done on the moving back ground exercises can be applied to different age 

groups and the effect on the dynamic balance can be investigated.  
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11-14 YAŞLARI ARASINDA SPOR OKULU VE KULÜP TAKIMI SPORCULARININ BAZI 

MOTORİK ÖZZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
 

1Emel ÇETİN, 2Murat ÇELİK  

 
1Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi,  ANTALYA 
2Beşiktaş Futbol Okulu, ANTALYA 

 

Günümüzde dünya futbolu herkes tarafından tanınan, incelenen, istatistiği yapılan ve tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de popüler olan bir spor dalıdır. Futbola olan ilgi çeşitli okul ve kulüp takımlarıyla küçük yaşlardan itibaren 

başlamaktadır. Bu çalışmanın amacı da farklı sportif yapılarda yer alan 11-14 yaş arasındaki öğrencilerin beden 

kompozisyonlarını ve bazı motorik özelliklerini belirlemektir.  

 

Gruplar arasında ağırlık ve beden kitle indeksleri(BKİ) değerlerinde anlamlı bir farklılık bulunmazken, kulüp takımı 

sporcularının boy değerleri spor okulu öğrencilerinin değerlerinden daha yüksek bulunmuştur(p<.05). Katılımcıların 

çeviklik ve dikey sıçrama parametrelerinde ise, Kulüp takımı sporcularının çeviklik değerleri, spor okulu öğrencilerinin 

değerlerinden daha iyi olduğu(p<.05) ve yine dikey sıçrama değerlerinin kulüp takımı sporcularında daha iyi 

olduğu(p<0.02) istatistiksel olarak belirlenmiştir. 

 

Bu sonuç araştırmaya katılan sporcu gruplarında kulüp takımında oynayan sporcuların lig düzeyinde müsabakalara 

katılmasından ve daha düzenli antrenman yapmalarından kaynaklanmaktadır.  

 

EVALUATION OF SOME MOTOR SKILLS OF SPORT SCHOOL AND CLUB TEAM 

ATHLETES BETWEEN AGES 11-14 

 
Nowadays world soccer is a sport which is recognized, studied, made statistically and is popular in our country as it is 

all over the world. Interest in soccer, which has been formed since early ages, continues by participating in various 

school and club teams. The aim of this study is to determine the body compositions and some motoric characteristics 

of the students between the ages of 11-14 who are in different sporting structures. While there was no significant 

difference in weight and body mass index (BMI) values among the groups, the height values of club team athletes were 

higher than the values of sports school students (p <.05). The agility values of the club team athletes were statistically 

better than the values of the sports school students (p <.05) and the vertical jump values were better in the club team 

athletes (p <0.02). Club team athletes are better because of the participation of athletes at league level and more regular 

training.  
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MATEMATİK LİGİ 
 

Evren DAĞLAROĞLU, Zübeyde ÇOPUR, Bedri Ayhan BERKE, Neşe Cansu TANSEL  

 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi, ANKARA 

 

Proje öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor dersinde kazandıkları beceriler ile Matematik dersinde kazandıkları soru 

çözme alışkanlıklarını birleştirmeleri hedeflenmiştir. Müfredat programına uyumlu olarak her iki dersin kazanımları göz 

önünde bulundurularak bir yarışma ortamı hazırlanmıştır. Zamana karşı yarıştıkları, yaratıcılıklarını kullandıkları, strateji 

geliştirdikleri ve oluşturdukları gruplar ile takım ruhunu yaşayabildikleri eğlenceli bir ortamda hareket etme becerilerini 

geliştirmeleri amaçlanmıştır. Uygulama beden eğitimi ve spor derslerinde sınıflar sportif beceri ve matematik soruları 

içeren parkurlar ile zamana karşı yarışmışlardır. Bununla beraber teknoloji kullanımı ile Kahoot uygulamasına yer 

verilmiştir.  

 

Bu uygulamayı geliştirme amacımız öğrencilerimizin beden eğitimi ve spor becerilerini beklenen kazanımlar 

doğrultusunda zamana karşı sergilemeleridir. Aynı zamanda matematik bilgilerini de kullanarak eğlenceli, ilgi çekici ve 

teknolojinin kullanıldığı bir yarışma ortamı sağlamaktır. Öğrencilerimizin sınıf düzeylerine göre takım ruhu ve birlikte 

başarma duygusu gibi değerlerinin ön plana çıkmasını sağlamak amaçlanmaktadır.  

 
İki farklı disiplinin bir araya gelerek öğrencilerin eğlenirken öğrendiklerini pekiştirebilecekleri bir ortam oluşturma 

arayışından çıkmıştır. Bu sebeple Matematik zümresi ile işbirliği yapılmıştır. Beden Eğitimi ve Spor zümresi ders 

içeriğinde yer alan takım oyunları ve istasyon çalışmalarını etkinlik havuzundan belirlerken Matematik zümresi de kendi 

müfredat programından seviyeye uygun soruları hazırlamıştır. Bu uygulama katılımcıların farklı iki disiplinin bir araya 

gelerek ortak bir çalışma yapması adına okul içerisinde farklılık kazandırmıştır. Proje farklı ders branşları ile de 

uygulanabilirliği açısından önemlidir. (İngilizce, Fizik, Kimya vb.)  
Uygulamanın hedef yaş aralığı 9-12. sınıf kız ve erkek öğrencilerini kapsar ama içerik özelliği düzenlenerek okul 

çağındaki tüm öğrencileri kapsayacak şekilde geliştirilebilir. Uygulama beden eğitimi dersi yanı sıra sayısal veya 

yabancı dil branşlarına göre de içeriği yeniden düzenlenebilir. Bu uygulama beden eğitimi ve matematik dersleri baz 

alınarak yapılmıştır. 

 
Uygulamada kullanılacak istasyonlar beden eğitimi ve spor derslerinde öğrencilerin tasarlamaları istenmiştir. Pilot 

sınıflara önceden uygulanarak öğrenci görüşleri alınır ve istasyon uygulatılarak zorluk derecesine bakılır. Uygulama 

aşamasında sınıftaki tüm öğrenciler aktif olarak yarışmaya katılırlar. İstasyonda yer alacak öğrenciler sınıf tarafından 

belirlenir. Değerlendirme ise Matematik ve Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından belirli bir puanlama anahtarı 

doğrultusunda yapılır.  

 

Matematik bilgilerinin ve sportif becerilerinin birlikte yer aldığı, tüm sınıf öğrencilerinin aktif olarak katıldıkları, birlikte 

başarma sürecinin keyfini yaşadıkları, kendi yetenek ve becerilerine göre sınıflandırılarak öz güvenlerinin geliştirildiği 

ve istasyon tasarlama konusunda yaratıcılıklarını kullanarak katılım sağladıkları için bu uygulamanın yaratıcı olduğunu 

düşünüyoruz. Uygulama beden eğitimi dersi ile diğer sayısal ve yabancı dil branşları ile de birleştirilebileceğinden 
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yaratıcılık içermektedir. Ayrıca Kahoot uygulaması ile de öğrencilerimizin teknolojiyi kullanmaları açısından farklılık 

olduğu görüşündeyiz.  

 

Proje sonrasında kısa cevaplı anket uygulaması yapılmıştır. Parkurda uygulanan istasyonlar bir dizi araştırma sonucu 

beden eğitimi ders içeriğine göre ve öğrencilerin beceri düzeylerine göre belirlenmiştir.  

 

MATH LEAGUE 

 

This project aims to combine the skills that students acquired in Physical Education and Sports Class with the problem 

solving skills in Math Class. In accordance with the curriculum, a competition has been planned by taking the acquired 

knowledge of both classes into consideration. The competition intends to have students race against time, use their 

creativity, develop strategies and enjoy team spirit in a fun environment where they can move freely.  

In this project, students raced against time in their PE and Sports classes, while solving Math problems with a 

combination of athletic skills. Moreover, the use of various technological media and the application “Kahoot” were 

promoted. Our purpose in developing this practice is to get students to display the skills they are expected to gain in 

Physical Education and Sports within a time limit. At the same time they would have an opportunity to compete in a fun 

and interesting environment where they can use their mathematical knowledge and incorporate technology with it. We 

aspire to reinforce the merits of team work and the co-operative sense of achievement within our students. The idea 

came out of the search to find an entertaining, learning environment where students would be practicing two disciplines 

at the same time. The Department of PE and Sports teamed up with the Maths Department and a fun project was 

created where PE content like team activities and station games were combined with questions prepared by the Math 

department which has brought variety and an interdisiplinery approach to our teaching. The project is also substantial 

in it’s applicability in different branches such as English, Chemistry, Physics, etc. The target age group is identified as 

the male and female students from 9th to 12th grades. However the content can be adapted to children of all school 

ages. Similarly, the content can be adopted to be relevant with second language classes. This particular practice has 

been designed based on Physical Education and Math class. The stations which were designed by students during PE 

lessons, will be tested by pilot classes during which their feedback and the difficulty levels will be considered for future 

improvement. During the execution of the project all students take part actively. The students that participate in the 

stations are chosen by the class. Assesment is made by Math and PE teachers in line with the rubric. We believe that 

this project is very effective in testing students’ interdisiplinary skillls, teaching them to work actively as a teams which 

are sorted according to their skill levels, raising their confidence and getting students to design the stations through 

collaborated creativity. A questionaire with short answers has been given at the end of the project. The stations practiced 

in the parkour were all assigned as a result of studies based on the content of the Physical Education class and the 

skill levels of the students.  
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA BÜTÜNLEŞİK FİZİKSEL 

AKTİVİTE YOLU İLE SOSYAL BECERİ KAZANIMINA GENEL BAKIŞ 

 
1Serçin Termeli, 2Sibel Nalbant  

 
1İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstiuüsü, İSTANBUL 
2İstanbul Gedik Üniverstesi Spor Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL 

 
GİRİŞ: Otizm spektrum bozukluğu (OBS) olan çocuklarda görülen tekrarlı davranışlar ve iletişimde yaşanan 

yetersizlikler nedeni ile; bu bireylerin sosyal becerilerinin gelişimini destekleyici çalışmalara katılımı oldukça önemlidir. 

Literatürde OSB ile ilgili tanımlarda belirtildiği gibi, söz konusu gelişimsel gecikmeler, bebeklikle görülmekle birlikte okul 

öncesi dönemde de devam etmektedir. Ayrıca, OSB tanısı alan okul öncesi dönemdeki çocuklar, iletişim becerileri başta 

olmak üzere iletişim ve sosyal becerilerin yer aldığı oyun becerilerini de sergilemekte zorluk yaşamaktadırlar. OSB 

tanısı alan her yaş grubundaki bireylereyönelik Sosyal Beceri Müdahaleleri (SBM) bulunmaktadır. Otizmli bireylerde 

sıklıkla görülen ve sosyal beceri çatısı altında kabul edilen sosyal iletişim, oyun ve diğer temel becerilerdeki eksiklikleri 

gidermek için özel gereksinimli bireylere yönelik iyi planlanmış hareket temelli bütünleşik fiziksel aktivite uygulamalarının 

etkin olacağı düşünülmektedir (DİKEN2014). Çalışmanın amacı; OSB’li çocuklarda bütünleşik fiziksel aktivite yolu ile 

sosyal beceri kazanımına genel bakışı belirlemektir. Alan yazındaki OSB li çocukların fiziksel aktivite yoluyla sosyal 

incelenmiştir. Sonuç olarak fiziksel aktivitenin sosyal beceri gelişimine etkisi olduğunu bildiren çok sayıda çalışma 

(Chung 2007,Leaf 2009, Dykstra 2011) olduğu ancak SBM ‘nde kullanılacak olan yöntemin seçilen sosyal beceriye 

uyumlu olmasının önemli bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

SOCIAL SKILLS DEVELOPMENT THROUGH PHYSICAL ACTIVITY IN CHILDREN WITH 

AUTISM 

 

Repetitive behaviors seen in children with autism spectrum disorder (ASD) and the inadequacies in communication; 

participation of these individuals in supporting the development of their social skills is very important. As stated in the 

definitions of ASD in the literature, such developmental delays continue in preschool period, although it is seen with 

infancy. In addition, children in the pre- school age who are diagnosed with ASD have difficulty in exhibiting their game 

skills including communication skills and social skills, especially communication skills. Social Skill Interventions (SSI) 

for individuals in all age groups who are diagnosed with ASD. It is believed that well-planned movement-based 

integrated physical activity practices for individuals with special needs to overcome deficits in social communication, 

play and other basic skills that are common in autistic individuals and accepted under the framework of social skills 

(Diken 2014). Purpose of the study; In ASD children, an overview of social skill acquisition through integrated physical 

activity. The area was studied social by ASD children in the summer through physical activity. As a result, there are a 

number of studies (Chung 2007, Leaf 2009, Dykstra 2011) reporting that physical activity is an influence on social skills 

development, but SBM is the result of the fact that the method to be used is an important factor in the selected social 

skills.  
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ENGELLİ BİREYLERE SAHİP OLAN AİLELERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE 

ALGILADIKLARI STRESİN İNCELENMESİ 
 

Medeni DEMİR, Utku IŞIK, Mehmet ACET  

 

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KÜTAHYA 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Engelli bireylerin varlığı neredeyse insanlık tarihi kadar eski ama eğitimlerinin o kadar eski olduğu 

söylenemez. Eğitim ne kadar kaliteli olursa yeteneklerini sergileme imkânı bulur ve dışlanmışlıktan kurtulabilirler. 

Engellilerin eğitimi için gerekli şartlar desteklenmeli, sosyal yaşam engellilik gerçeği göz önüne alınarak çok fonksiyonlu 

olarak düzenlenmelidir. Engellilerin eğitimi belli bir düzeyde ailelerinin demografik bilgilerinden de etkilenmektedir. Bu 

çerçevede ailelerin demografik bilgileri engellinin yaşamını etkilemekte, engelli de ailesinin yaşamını etkilemektedir. Bu 

açıdan bu çalışmanın amacı; engelli bireylere sahip olan ailelerin demografik özelliklerine göre algıladıkları stresin 

incelenmesidir.  

 

YÖNTEM: Araştırmanın örneklem grubunu Kütahya, Ankara, İstanbul, Trabzon, Malatya, Gaziantep ve Bingöl illerindeki 

engelli rehabilitasyon merkezine kayıtlı engellilerin aileleri oluşturmuştur. Çalışmamıza toplam 200 ebeveyn 

oluşturmuştur. Araştırmanın yöntem kısmında, araştırmacılar tarafından geliştirilen 42 soru ve Cohen ve ark. (1983) 

tarafından geliştirilen Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Yerlikaya ve İnanç (2007) tarafından yapılmış olan Algılanan Stres 

Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler Microsoft Excel programında düzenlenerek SPSS 21.0 

programında analiz edilmiştir. Veri setinin normal dağılım gösterip göstermediğini kontrol etmek amacı ile Çarpıklık ve 

Basıklık değerleri gözden geçirilmiş ve referans aralığı +1 ile -1 arası olarak kabul edilmiştir (Karaatlı, 2008). Bu 

doğrultuda analizler yapılırken parametrik testlerden faydalanılmıştır.  

 

BULGULAR: Yapılmış olan analizler doğrultusunda; katılımcıların sosyal yardım alıp almama durumlarına göre 

algılanan stres incelendiğinde, sosyal yardım alan katılımcıların algılanan stres ortalamaları (X=33,59+/-6,44) sosyal 

yardım almayan (X=30,01+/-4,79) katılımcıların algıladıkları stres ortalamaların anlamlı derecede yüksek puanlar elde 

etmişlerdir (t(198)=-1,892;p<0,05). Katılımcıların diğer çocuklarıyla geçirmiş oldukları zamana göre algıladıkları stres 

düzeyleri incelendiğinde ise; katılımcıların algıladıkları stres düzeyleri diğer çocuklarıyla geçirdikleri zaman açısından 

farklılık göstermektedir (F(2,197)=8,894;p<0,05). Yapılmış olan ikinci derece Tukey HSD fark testine göre genellikle 

yanıtı veren katılımcıların algıladıkları stres ortalamaları (X=28,57+/-4,41) hem kısmen yanıtı veren (X=31,26+/-5,00) 

hem de hiç yanıtını veren (X=32,37+/-6,01) katılımcılara oranla anlamlı düzeyde düşük olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

katılımcıların kendilerini nasıl tanımladıkları sorusuna vermiş oldukları yanıtlar ile algıladıkları stres düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişkiye ise rastlanmamıştır (p>0,05).  

 

SONUÇ: Engelli bireye sahip olan ailelerin genel itibari ile stres düzeylerinin yüksek olması beklenen bir sonuçtur. Fakat 

bu stresin  
hangi demografik bilgilere göre farklılık gösterdiğine yönelik yapılmış olan analizlere göre sosyal yardım alıp almama 

ve diğer çocukla geçirilen zamana göre farklılık ortaya çıkarken; yaş, cinsiyet, eğitim durumu vb. demografik bilgilerde 

anlamlı farklılıklar ortaya çıkmamıştır.  

 

ANAHTAR KELİMELER: Engelli bireylere sahip olan aileler, demografik faktörler, algıladıkları stres düzeyleri 
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EXAMINATION OF THE PERCEIVED STRESSES AS DEMOGRAPHIC 

CHARACTERISTICS OF DISABLED FAMILIES 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: The existence of disabled people is almost as old as human history, but it can not 

be said that their education is so old. The higher the quality of education, the more they find to opportunities exhibit 

their skills and escape from exclusion. The education of the disabled for conditions must be supported and social life 

should be organized multifunctionally considering the fact of disability. The education of the disabled is also influenced 

by the demographic information of their families.  

In this framework, the demographic information of the families affects to life of disable people, and the disable people 

also affects to the family's life. In this respect, the aim of this study is; to examine perceived stresses as demographic 

characteristics of families with disabilities. 

 

METHOD: The sample group of the study included the families of disabled people who registered in the disability 

rehabilitation center in Kütahya, Ankara, Istanbul, Trabzon, Malatya, Gaziantep and Bingöl. A total of 200 parents 

worked. In the method part of the study, 42 questions developed by researchers and Scale of Perceived Stress 

developed by Cohen et al. (1983), Turkish validity and reliability developed by Yerlikaya and İnanç (2007). The data 

obtained from the scales were analyzed in SPSS 21.0 program by editing in Microsoft Excel program. In order to check 

whether the data set has a normal distribution, the values of Kurtosis and Skewness are considered and the reference 

interval is assumed to be between +1 and -1 (Karaatli, 2008). Parametric tests have been used while analyzing in this 

direction. 

 

RESULTS: In line with the analyzes made; when examination according to whether or not they were receiving social 

assistance the perceived stress averages (X = 33.59 +/- 6.44) have more averages than participants who not take 

receiving social assistance (X = 30.01 +/- 4.79) (t (198) = - 1,892, p <0,05) in When the levels of stress they perceive 

according to the time they spend with other children are examined; stress levels perceived by the participants differ 

when they spend time with other children (F (2,197) = 8,894; p <0,05). According to the second-order Tukey HSD 

difference test performed, the stress averages (X = 28.57 +/- 4,41) and the partial response (X = 31,26 +/- 5,00) (X = 

32,37 +/- 6,01) participants in the study. Moreover, no significant elationship was found between the responses of the 

participants and the level of stress they perceived (p> 0,05). 

 

CONCLUSION: It is anticipated that families with disabilities have high levels of stress overall. However, according to 

the analysis of how this stress differs according to the demographic information, the difference according to whether or 

not to receive social assistance and the time passed with the other child emerges; age, gender, educational status, etc. 

no significant differences were found in demographic information 

 
Keywords: Families with disabled persons, demographic characteristics, examination of the perceived stresses 
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KONU 6: Diğer Konular / Other Topics 

PB3 

 

ÇOCUKLARDA OKULA BAĞLANMA DÜZEYLERİNE REKREATİF FAALİYETLERİN 

ETKİSİ 
 

Zekiye BAŞARAN, Serap ÇOLAK, Rıza ERDAL, Gamze DEMİRKIRAN, Mine GÜL  

 

T.C. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 

 

Çocuklarda okula bağlanma, kişisel gelişimleri ve akademik başarıları için çok önemli bir parametredir. Çocuğun kendini 

okulun bir üyesi olarak değerli kabul etmesi, kişiliği itibari ile saygı duyulduğuna inanması okula bağlılığının bir ifadesidir. 

Çalışmamızda, 11 yaş grubu çocukların okula bağlanma düzeylerini programlı bir şekilde yürütülen rekreatif faaliyetlerin 

nasıl etkilediğinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmamıza, 99 kişiden oluşan 11 yaş grubu öğrenciler katılmıştır. 

Araştırmada, 14 haftalık rekreatif faaliyet öncesi ve sonrası öğrenci grubuna çocukluk için okula bağlanma ölçeği 

uygulanmıştır. Rekreatif faaliyet olarak spor aktiviteleri, el becerisi geliştirici aktiviteler, sanatsal aktiviteler, sosyal 

etkinlikler gibi ana başlıklardan oluşan rekreatif etkinlikler uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.00 istatistik 

programıyla değerlendirilmiştir.  

 

Sonuç olarak uygulanan rekreatif faaliyetler öncesi ve sonrası okula bağlanma düzeylerinin ön test-son test sonuçları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>0,05). Çocuklara uygulanan rekreatif faaliyetler çocukların okula 

bağlanma düzeyleri ortalamalara bakıldığında pozitif yönde etkilediği görülmüş, ancak istatistiksel açıdan bu farklılık 

anlamlı bulunamamıştı. Çocukların okula bağlanma düzeylerinin fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal ve akademik 

gelişimlerini artıracağı düşünüldüğünde; okula 

bağlanma düzeylerini geliştiren rekreatif faaliyetlere çocukların eğitim programlarında mutlaka yer verilmesi 

kanaatindeyiz. 
Anahtar sözcükler: Rekreatif faaliyet, okula bağlanma, eğitim programı 

 

EFFECT of RECREATIONAL ACTIVITIES to SCHOOL ATTACHMENT LEVELS in 

CHILDREN 

 

Attaching to the school in children, Is a very important parameter for personal development and academic achievement. 

The child's acceptance of himself as a valuable member of the school, to believe that he/she is respected by he/she 

personality, is an expression of the school attachment. It is aimed to investigate how it affects of programmed 

recreational activities school attachment levels of 11 ages children. 

 

Our research consisted total 99 students they are 11 years-old. In the study, school attachment scale was applied to 

the students' group before and after 14 weeks of recreative activity. Recreational activities consisting of main topics 

such as sport activities, hand skill development activities, artistic activities, social activities were applied. The obtained 

data were evaluated by SPSS 21.00 statistical program. 

 

As a result, no significant difference was found between pre-test and post-test results of the levels of school attachment 

(P> 0.05). However, the recreative activities applied the average of level of children's school attachment was affected 

positively. When it is thought that children's attachment levels to the school will increase physical, cognitive, social, 
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emotional and academic development; we are convinced that recreational activities that improve the attachment levels 

to children are definitely included in children's educational programs. 

 

Keywords: Recreational activity, attachment to school, educational program  
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ÇOCUKLARDA DÜZENLİ REKREATİF FAALİYETLERİN İLETİŞİM BECERİ 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 
 

Serap ÇOLAK, Zekiye BAŞARAN, Rıza ERDAL, Gamze DEMİRKIRAN  

 

T.C. Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 

 
İnsanoğlu doğası gereği, çevresindeki diğer insanlara bağımlı sosyal bir varlık olarak yaşamını sürdürür. İnsan bu 

sosyal yapı gereği diğer insanlarla iletişim içinde, sevmek-sevilmek, desteklenmek, eğitilmek, mutlu olmak ve üzüntü 

duymak gibi emasyonel duygulara ihtiyaç duyar. Ancak kişi bu duyguları diğer insanlarla olan verimli iletişim seviyesi 

doğrultusunda yaşar. Çalışmamızda çocukların iletişim beceri düzeylerini programlı bir şekilde yürütülen rekreatif 

faaliyetlerin nasıl etkilediğinin araştırılması amaçlanmıştır. 

 

Araştırmaya 99 kişiden oluşan 11 yaş grubu öğrenci katılmıştır. Araştırmada program dahilinde 14 haftalık rekreatif 

faaliyetler öncesi ve sonrası öğrenci grubuna iletişim becerileri ölçeği uygulanmıştır. Çalışma grubun yaşları bağlamında 

spor aktiviteleri(basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi v.b), sosyal etkinlikler(parti, fotoğraf, slayt gösterisi v.b), el motor 

becerisini geliştirici faaliyetler(el işleri, boyama v.b), sanatsal aktiviteler(şarkı yarışması, şiir okuma yarışması, resim 

yarışması v.b) gibi ana başlıklardan oluşan rekreatif aktiviteler uygulanmıştır. Sonuçların istatistikleri SPSS 21.00 

istatistik programı ile değerlendirilmiştir.  

 

Sonuç olarak, uygulanan rekreatif faaliyetler öncesi ve sonrası iletişim beceri düzeylerinin öntest ve sontestsonuçları 

arasında özellikle iletişim kurmada en önemli parametrelerden biri olan sözünün dinlenilmesi eylemini karşılayan ve 

çocukların kendilerinin ve söylemlerinin dikkate alındığını ifade eden “Öneride bulunduğum kişinin öneriye açık olup 

olmadığını dikkat çekerim” sorusuna verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur(p˂0,05). Yine aynı 

önemde ve bu sorunun zıttı konumdaki “İletişimde bulunduğum insanlardan gelen öğüt ve önerileri içtenlikle dinlerim” 

sorusuna verdikleri cevaplar arasında da anlamlı bir farklılık bulunmuştur(p˂0,05). Bu iki soruya verilen cevaplar 

açısından anlamlılıklara bakıldığında, rekreatif faaliyetlerinin çocukların iletişim kurma ve dolayısıyla sosyalleşme 

düzeylerini arttırdığı görülmüştür. Çocukların rekreatif faaliyetler sırasında gerek eğiticileri ile, gerek akranlarıyla 

girdikleri iletişim bu düzeylerini artırmaktadır. İletişim düzeyleri iyi olan çocuklar yaşamlarının her seviyesinde 

öğrenmeye ve gelişmeye açık çocuklardır. Bu sebeplerden dolayı okul çağındaki çocuklara, düzenli rekreatif faaliyetler 

yaptırılması iletişim kurma becerilerini arttırabilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, sosyal ilişki, eğitim 
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EFFECT ON COMMUNICATION SKILL LEVELS OF REGULATORY RECREATIVE 

ACTIVITIES IN CHILDREN 

 

Human lives as a dependent social entity to other people around. Because of this social structure, people need to 

emotional feelings like communicating with other people, loving-being loved, being supported, educated, being happy 

and sad. However, one experiences these feelings in the direction with efficient communication with other people. In 

our study, it is aimed to investigate how children's communication skill levels affect recreational activities carried out in 

a programmed manner. A group of 99 students, aged 11, attended the research. In the study, communication skills 

scale was applied to student group before and after 14 weeks of recreational activities. Activities such as sports activities 

(basketball, football, volleyball, table tennis etc.), social activities (party, photo, slide show etc.), hand motor skill 

improvement activities (hand work, painting etc.), artistic activities (song contest, poem reading contest, painting 

contest, etc.) were applied to the group. Statistics of the results were evaluated by SPSS 21.00 statistical program. As 

a result, it was found that between the pre-test and post-test results of the communication skills levels before and after 

the applied recreational activities, especially the one that meets the action of listening to one of the most important 

parameters in communicating and that the children themselves and their discourses are taken into consideration, I 

would attention whether the person I am proposing is open to the proposal " there was a significant difference between 

the answers they gave (p˂0,05).  

 

There is also a meaningful difference between the answers given by the same importance and the opposite of this 

problem in the question "Advice and suggestion from the people I'm in contact with I sincerely listen (p˂0,05). From the 

point of view of the answers to these two questions, it was seen that recreational activities increased the level of 

children's communication and socialization. During the recreational activities of children, communication with educators 

and peers increases levels. Children with good communication levels are children who are open to learn and to develop 

at all levels of their lives. For these reasons, regular recreational activities for children in school age can increase their 

ability to communicate. 

 
Keywords: Recreation, social relations, education 
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14. DÜNYA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI’NA KATILAN ATLETLERİN, SPORA 

BAŞLAMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ 
 

1Serap ÇOLAK, 1Zekiye BAŞARAN, 1Mine GÜL, 1Rıza ERDAL, 2Ahmet DAL  

 
1T.C. Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 
2Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Spor AŞ, ERZURUM 

 
Bu çalışmanın amacı; İstanbul’da yapılan 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na katılan atletlerin, atletizm sporuna 

başlama nedenlerini belirlemek ve daha çok insanın atletizm sporuna yönelmesine yardımcı olmaktır.Araştırmanın 

örneklemini organizasyona katılan 18 ülkeden, 148 sporcu oluşturmuştur.Araştırma verileri Erdal (2012) tarafından 

geliştirilen, “atletizm sporuna başlamada etkili olan faktörler” anketi ile elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler 

SPSS 21. paket programında analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistik ve yüzdelik karşılaştırmalar yapılmış, tablo ve 

grafiklerle sunulmuştur.Araştırmanın sonucunda; Türkiye'den ve diğer ülkelerden atletizme yönelenlerin genelde 



187 
 

ilçelerde yaşadığı, ailenin eğitim durumu temel eğitim düzeyinde iken Belarus'ta anne ve baba eğitim düzeyinin doktora 

düzeyinde olduğu (Anne: % 44,4, Baba: %77,8), ailelerin gelirdüzeylerinde ise asgari yaşam standartlarına sahip iken 

Litvanya'da (%33,3) daha zengin, Makedonya'da (%66.7) daha fakir olduğu belirlenmiştir. Atletizm sporuna 

yönlendirmede genelde Beden Eğitimi öğretmeninin etkili olduğu (Türkiye % 81,3, ), atletizm sporunu seçme nedeni ise 

sosyal çevre ve statü elde etmek iken Tuvaluan'da para kazanmak (%60) olduğu, yetenek taramasınaTürkiye'den 

katılanların çoğu (%81,3) evet cevabı verirken, Dgubuti'den katılanların (%83,3) hayır cevabı verdiği, yetenek 

taramasının ise genelde okullarda yapıldığı (Türkiye: %56,3) tespit edilmiştir.  

 

Sonuç olarak atletizme başlama nedeni ülkelere göre farklılık gösterdiği, belirlenmiştir. Her ülke kendi yapısına uygun 

alternatifler belirleyerek gençlerini atletizme yönlendirmesi önerilir. 

 
Anahtar Sözcükler: Atletizm, spora başlama, yetenek  

 

INVESTIGATIONS OF SPORTS STARTING REASONS OF WHICH ATHLETES 

PARTICIPATED  

14. WORLD INDOOR ATHLETICS CHAMPIONSHIP 

 
The purpose of this study is; determining the causes of starting athletics sports of which the athletes participating in the 

14th World Indoor Athletics Championships in Istanbul and to help more people turn to athletics. The sample of the 

research was composed of 148 athletes from 18 countries participating in the organization. Research data were 

obtained "factors that are effective in starting athletics" with questionnaire developed by Erdal (2012). The data obtained 

from the questionnaires were analyzed in SPSS 21 package program. Descriptive statistics were made, presented with 

tables and graphs.  

 
As a result of the research; It has been identified that people from Turkey and other countries tended to athletics have 

lived generally in town. While the education level of the family is at basic education level In Belarus, the level of 

education of the parents is at the level of doctorate (Mother: 44,4%, father: 77,8%). While the income levels of the 

families have the minimum standard of living, It is richer in Lithuania (33.3%), poorer in Macedonia (66.7%).  It is 

observed that Physical Education teachers are generally influential in the direction of athletics (Turkey 81.3%), While 

the main reason for choosing an athletic sport is to get social environment and status in countries, making money in the 

Tuvaluan (60%), In the scan for talent, While most of the participants (81.3%) in Turkey gave the answer yes, (83.3%) 

of those who participated in Dgubuti gave the answer no, and talent screening was generally done at schools (Turkey: 

56,3%).  

As a result, it was determined that the reason for the start of athleticism differs according to the countries. Each country 

is suggested to direct young people to athletics by setting appropriate alternatives for their own structure. 

 

Keywords: Athletics, starting sports, ability  
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EĞİTİM SEVİYESİ VE AKTİF GÜREŞ YAPMANIN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ 

ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
 

1Recep Nur UZUN, 1Merve SERDAR, 2Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL, 2Osman İMAMOĞLU  

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, SAMSUN 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü, SAMSUN 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşam koşullarının giderek zorlaşması bireylerin geleceğe karamsarlık içinde bakmasına ve 

umutsuzluk durumunun artmasına neden olmaktadır. Bireyler artan umutsuzluk seviyesini asgari düzeye indirmek için 

yaşamlarında değişik uğraş ve kazanımlara da yer vermektedirler. Bireylerin umutsuzluk düzeylerinin düşürülmesinde 

lisans düzeyinde eğitim alma ve onlar için geçmişten gelen bir değeri olan aktif güreş yapmanın etkili olacağı 

düşünülmüştür. Bu çalışmada lisans düzeyinde eğitim alma ve aktif güreş yapmanın umutsuzluk düzeyleri üzerindeki 

etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

 

Yöntem: Aktif güreşmeye devam üniversite lisans eğitimi alan 72 ve almayan 68 güreşçi ile Aktif olarak güreşmeyi 

bırakmış üniversite eğitimi alan 75 ve üniversite eğitimi almayan 78 toplamda ise 293 güreşçi araştırmanın örneklemini 

oluşturmuştur. 133 kadın ve 160 erkek güreşçilerin, yaş ortalaması 22.07 yıl bulunmuştur. Verilerin toplamasında Beck 

ve ark. (1974) tarafındangeliştirilen Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizlerinin 

yapılmasında SPSS 20 programı kullanılmıştır. Veriler değerlendirilirken “Kolmogorov Smirnov Testi” ile normal 

dağılıma uygunluğu araştırılmış, verilerin normaldağılıma uyduğu tespit edilmiştir. İstatistiksel işlemlerde t- testi, tek 

yönlü varyans analizi ve LSD testleri kullanılmıştır. Önem düzeyi p<0,05 ve p<0,001 düzeyine bakılmıştır. 

 
BULGULAR: Umutsuzluk ölçek puanları; eğitimli olup aktif güreşe devam eden bireylerde =10,11 ve lisans eğitimi 

almadan güreşedavam edenlerde 11,77 iken eğitimli ve güreşi bırakmış güreşçilerde 8,38 ve güreşi bırakmış lisans 

eğitimi almayanlarda ise8,87 bulunmuştur. Lisans eğitimi alan ve almayan ama güreşi bırakan kişilerin hafif umutsuzluk 

düzeyi taşıdıkları, güreşe devam eden sporcuların ise orta umutsuzluk seviyesinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

Güreşçilerde lisans düzeyinde eğitim değil, aktif güreş yapmanın umutsuzluk üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Çalışmada 165 cm ve altı (1) boy grubunun 8,54 puan, 166-175 cm arası (2) boy grubunun 11,64 puan ve 176 cm ve 

üzeri (3) boy grubunun 10,12 umutsuzluk puan ortalamaları bulunmuştur. Boy gruplandırmasında umutsuzluk ölçeğinde 

anlamlı farklılık bulunmuştur(p<0,05). Bu sonuçlara göre ilk araştırma grubunun hafifumutsuzluk ve diğerlerinin ise orta 

umutsuzluk düzeyinde olduğu söylenebilir. Cinsiyete göre umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (p>0,05). Kırımoğlu’nun (2010) bu konu üzerine yaptığı çalışma da kadın ve erkek arasında anlamlı fark 

tespit edilmiştir. Bu duruma bakarak bu konu üzerinde yapılan her araştırmada cinsiyetler arasından farklı sonuçlar elde 

edilmektedir. 

 
TARTIŞMA ve SONUÇ: Umutsuzluk ölçeğini kullanarak yapılan araştırmada Seber (1991) 3,77 umutsuzluk puan 

ortalaması elde etmiştir. Bu çalışmada ise; diğer araştırmaya göre oldukça yüksek puan ortalaması elde edilmiştir 

(8,87). Araştırmada gençlerin umutsuzluk düzeyinin artmış olduğu görülmüştür. Bunun nedenleri arasında iş bulma 

imkânlarının azalması ve araştırma yapılan denek farklılıkları da sayılabilir. Araştırmada lisans eğitimi alan ya da 

almayan güreşi bırakmış olanların aktif güreşe devam eden gruplara göre düşük umutsuzluk seviyesinde olduğu 

görülmüştür. Bunun nedenleri arasında; güreş sporu ile ilgilenip daha sonra gerekli belgeleri (antrenörlük, hakemlik v.b) 

alıp hayatında maddi kazanımlar elde etmeye başlaması, güreşe devam eden bireylere kıyasla umutsuzluk düzeylerinin 
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düşük olmasına gerekçe olarak gösterilebilir. Gençlerin psikolojik karamsarlıklarının giderilmesi için psikolojik desteğin 

sağlanacağı seminer, etkinlik (v.b) yetkili kişiler tarafından düzenlenebilir. 

 

KAYNAKLAR 
1. Seber G,. Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği Üzerine Bir Çalışma. Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu 

Üniversitesi  
Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1991. 
2. Kırımoğlu, H.. Türkiye’deki Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Son Sınıf Öğrencilerinin İstihdam Sorunu Açısından 

Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2010; 18: 37-46 

STUDY ON THE EFFECT OF EDUCATIONAL LEVEL AND ACTIVE WRESTLING 

COMPETITIVE ABSOLUTE LEVELS 

 

INTRODUCTION AND AIM: The increasingly difficult living conditions are causing individuals to look pessimistic in the 

future. Thus, individuals who want to reduce the level of hopelessness to a minimum feel obliged to include other efforts 

and achievements in their lives. When we consider these and similar factors, it is important to examine the level of 

hopelessness of individuals who are engaged in educational or sporting activities. Therefore, the study of the level of 

hopelessness according to the level of education and the state of wrestling is the aim of the study. 

 

METHOD: 72 of which were university graduates, 68 were university graduates who did not have university education, 

and 75 were wrestlers who lost university education and 78 wrestlers who did not have university education and left 

wrestling. In total, 293 wrestlers constituted a sample of 133 researchers and 160 athletes with a median age of 22.07 

It was. Beck et al. (1974) developed the Beck Hopelessness Scale. SPSS 20 program was used for statistical analysis 

of the data. When the data were evaluated, normal distribution suitability was investigated with "Kolmogorov Smirnov 

Test", and normal distribution of the data was determined. For statistical analysis, t- test, one-way analysis of variance 

and LSD tests were used. The level of significance was p <0.05 and p <0.001.  

 

DISCUSSION and CONCLUSION: Seber (1991) found a mean score of 3,77 despair in the research using desperation 

measure. In this study; A very high average score was obtained for the other studies (8.87). In other words, it is seen 

that the level of hopelessness of the young people is increased. These include the reduction of employment 

opportunities and the subject differences in research. Individuals who left wrestling with or without education in the 

study seem to have a low hopelessness level compared to other research groups. Among the reasons; Taking care of 

the wrestling sport and then obtaining the necessary documents (coaching, refereeing etc.) and getting the financial 

gains in his life can be shown as a reason for the low level of hopelessness compared to the individuals who continue 

the wrestling. The seminar, event (etc.) to provide psychological support for the elimination of psychological pessimism 

of young people can be organized by authorized persons. 

 

RESOURCES 
1. Seber G ,. A Study on Validity and Reliability of Beck Hopelessness Scale. Doctorate Thesis, Eskişehir: Anadolu 

University Social Sciences Institute. 1991. 2. Kırımoğlu, H .. An Examination of Hopelessness Levels of the Last Grade 
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2012 İSTANBUL BALKAN SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI 

KATILIMCILARININORGANİZASYON MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Zekiye BAŞARAN, Serap ÇOLAK, Mine GÜL, Rıza ERDAL  

 

T.C. Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 

 

Bu çalışmanın amacı; İstanbul’da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nıfarklı ülkelerden katılan izleyicilerin, 

aynı hizmetlerden ne ölçüde memnuniyet duyduklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

  

Araştırmanın örneklemini, 4 farklı ülkeden şampiyonaya katılan seyirciler, örneklemini ise bunlar içerisinden random 

yöntemi ile belirlenmiş 91’ü Türk, 34’ı ise farklı ülkeden gelen 125 kişi oluşturmuştur.  

 

Organizasyon memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla katılımcılara, seyirci memnuniyet düzeyi anketi (Erdal, 2012) 

uygulanmıştır. Anketin geçerlilik-güvenirlik (Cronbach's Alpha) testi yapılmıştır. Anket 5’li likert yöntemine göre 16 

sorudan oluşmuştur. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 16,0 paket programı kullanılarak yüzdelik karşılaştırmalar 

yapılmış, tablolar ile sunulmuştur.  
Araştırmanın sonucunda; organizasyon tanıtımının yeterli olmadığı, organizasyon salonuna ulaşımda sorun 

yaşanmadığı, güvenlik önlemlerinin yeterli olduğu, görevli personel ve görevlilerin görevlerini yaptığı, salonda yiyecek 

içecek fiyatları ile ilgili soruya genelde kararsız oldukları tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Atletizm, memnuniyet, organizasyon 

 

INVESTIGATION of SATISFACTION LEVELS of PARTICIPANTS of THE 2012 BALKAN 

INDOOR CHAMPIONSHIPS in ATHLETICS in ISTANBUL 

 

In this study, it was aimed to determine the extent to which participated in the 2012 Istanbul indoor athletics 

championship held in Kocaeli, were satisfied with the same services. The sample of there search, constituted people 

who participated in this championship from 4 different countries, the sample of which was determined by the random 

method, 91 people from Turkey and 34 people from different countries, constituted total 125 persons. In order to 

measure the organizational satisfaction level, participant satisfaction level questionnaire (Erdal, 2014) was applied. The 

Cronbach's Alpha test was conducted on the questionnaire. The questionnaire consists of 16 questions based on the 

likert method of 5. The data obtained from the questionnaires were made percent age comparisons by Using the SPSS 

16.0 package program and were presented with tables. As a result of there search; It was determined that it is not 

enough organization publicity, but It was determined that There is no problem in transportation to the organization hall, 

Security measures are sufficient, The officials were made their duties, They were found to be unstable in food prices.  

 

Keywords: Athletics, satisfaction, organization  
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14. DÜNYA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI’NAKATILAN ATLETLERİN ERGOJENİK 

YARDIMA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ 
 

Zekiye BAŞARAN, Rıza ERDAL, Serap ÇOLAK, Mine GÜL  

 

T.C. Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 

 

Bu çalışmanın amacı; İstanbul’da yapılan 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na farklı ülkelerden katılan atletlerin 

ergojenik yardıma bakış açılarını belirlemek, başarıdaki önemini ve spor gelecekleri açısından gerekli olup olmadığını 

incelemektir. 
Araştırmanın örneklemini19 farklı ülkeden 68 atlet oluşturmuştur. 

 

Araştırma verileri Erdal (2012) tarafından geliştirilen, “Atletizm Sporu ve Ergojenik Yardım” anketi ile elde edilmiştir. 

Ankette toplam 29 soru bulunmaktadır. Bunlardan 8 soru 3’lü,likert, 11 soru 5’li likert yöntemine göre 

hazırlanmıştır.Anketin Cronbach's Alphadeğeri ,900 olarak bulunmuştur. 

 

Anketlerden elde edilen veriler SPSS 21. paket programında analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistik ve yüzdelik 

karşılaştırmalar yapılmış, tablo ve grafiklerle sunulmuştur. 

 

Araştırma sonunda; Atletizme başlama yaşının farklı olduğu, genellikle ergojenik yardımın ne olduğunu bilmedikleri ve 

yardım almadıkları, ergojenik yardımın başarı için gerekliliği konusunda da kararsız kaldıkları tespit edilmiştir. 
 

Anahtar Sözcükler: Atletizm, ergojenik yardım 

 

INVESTIGATION OF APPROACHES TO AID ERGOGENIC OF ATHLETES WHO ARE 

ATTENDED TO 14 TH WORLD INDOOR ATHLETICS CHAMPIONSHIP 

 

The purpose of this study is; to determine of approaches to aid ergogenıc of athletes who are attended to 14th world 

indoor athletics championship in Istanbul were held and to examine in which the importance of success ve whether it is 

necessary in terms of sports futures. The sample of there search was composed of 68 athletes from 19 different 

countries. There search data were obtained from the "Athletics Sports and Ergogenic Aid" questionnaire developed by 

Erdal (2012). The questionnaire consists of 29 question sbased on the likert method, eight of the mare likert with three, 

the others are with likert with 5. Cronbach's alpha value of the survey was, 900. The data obtained from the question 

naires were made percentage comparisons by using the SPSS 21.0 package program and were presented with tables. 

At theend of research; determined that athletics start age was different, they usually did not know what ergogenic aid 

is, and they did not get help, they were also hesitant about the necessity of ergogenic aid for success. 

 

Keywords: Athletics, ErgogenicAid  
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FUTBOLCULARDA ÜST EKSTREMİTE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ İLE KAS 

KUVVETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 
 
1Elif AKSU, 1Tuncay ÇOLAK, 1Dilşat GÜZELORDU, 1Mehmet Deniz YENER, 2Serap ÇOLAK,  
1Belgin BAMAÇ, 2Enis ÇOLAK  

 
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, KOCAELİ 
2Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Futbol uzun süre yüksek tempoda oynanan sürat, kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon ile vücut 

kompozisyonun mükemmel olmasın gerektiren bir oyundur. Futbolda her ne kadar alt ekstremite primer olarak 

kullanılsada, üst ekstremiteler denge, hız ve ivmelenme için çok önemlidir. Üst ekstremitelerin antropometrik ölçümleri 

ve kas kuvvet seviyeleri futbolcularda hareket esnasında koordinasyonda etkilidir. Sporcuların antropometrik özellikleri, 

sporcunun performansını etkileyen başarı için gerekli ön koşullardan biridir. Kavrama kuvveti üst ekstremite 

performansının değerlendirilmesinde objektif bir ölçüm olarak kabul edilmektedir. Sporcuların performansını etkileyen 

kas kuvveti ile antropometrik özellikleri arasında ilişki olabileceğinden yola çıkarak çalışmadaki amacımız futbolcuların 

yaş, boy, kilo gibi özellikleri ile beraber üst ekstremiteye ait antropometrik özelliklerinin el kavrama kuvveti üzerine 

etkisini araştırmaktır. 

 

YÖNTEM: Çalışmamıza haftada en az 8 saat antrenman yapan ve en az 5 yıldır futbol oynayan 25 elit erkek futbol 

oyuncusu (yaş ortalaması 19,44±0,96) katılmıştır. Bu futbolcuların yaş, boy, kilo, antropometrik ölçümleri (üst 

ekstremite uzunluğu, kol ve önkol çevre ölçümleri) ve kas kuvvetini ifade eden el pençe kuvvetleri ölçülmüştür. Kavrama 

kuvveti el dinamometresi ile ölçülmüştür. Ölçümler hem dominant hem de non-dominant ekstremiteler için yapılmıştır. 

 

BULGULAR: Antropometrik ölçümler ile kas kuvveti arasındaki ilişki için korelasyon; dominant ve non-dominant 

ekstremiteler arasında da karşılaştırmalı istatistikler yapılmıştır. Sonuç olarak sağ üst ekstremite uzunluğu ile sağ el 

kavrama kuvveti arasında anlamlı korelasyon (p<0,05) bulunmuş, sağ kol ve önkol çevre ölçümü ile sağ el kavrama 

kuvveti arasında ve sol üst ekstremiteuzunluğu, sol kol ve önkol çevre ölçümü ile sol el kavrama kuvveti arasında 

anlamlı korelasyon bulunamamıştır (p>0,05). Futbolcuların yaş, boy ve kilo ile kavrama kuvvetleri arasında anlamlı 

korelasyon görülmemiştir (p>0,05). Dominant ve non-dominant ekstremitelerin kavrama kuvvetleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

 

SONUÇ: Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, futbolcuların sağ üst ekstremitelerinin uzunluğu ve kas kuvvetleri 

arasında çıkan ilişkinin dominant taraf olmasından kaynaklandığı ve antropometrik ölçümlerin kas kuvveti üzerinde etkili 

olabileceği ancak kas kuvveti hakkında yeterli bilgi veremeyeceği ve bundan dolayı da kas kuvvetinin ayrıca ölçülmesi 

gerektiği sonucuna varılmıştır.  

 
KAYNAKLAR 
1.Temur, H.B. (2017). Alt ve Üst Ekstremite Çevre Ölçüm Değerleri ile El Kavrama Kuvveti ve Sıçrama Mesafesi 

Arasındaki İlişkinin  
İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 8(1). 
2.Nicolay, C.W., Walker A.L. (2005). Grip strength and endurance: Influences of anthropometric variation, hand 

dominance and  
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gender. Int. J Ind Ergon. 35:605-618. 
3.İri, R., Yılmaz A., Aktuğ, Z. B. (2017). Elit futbol ve hentbolcuların fiziksel uygunluk düzeyleri ve motorik özelliklerinin  
karşılaştırılması. Journal of Sports and Performance Researches. 8(1). 

 

 

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ANTHROPOMETRIC 

MEASUREMENTS AND MUSCLE STRENGTHS OF UPPER EXTREMITY IN FOOTBALL 

PLAYERS  

 

Football is a game that is played with high tempo for a long time and requires speed, strength, endurance and 

coordination with perfect body composition. Although lower extremity is used as primer in football, upper extremities 

are very important for stability, speed and accelaration. Anthropometric measurements and muscle strength levels of 

football players’ upper extremities are effective in coordination during movement. The anthropometric properties of the 

athletes are one of necessary prerequisites for success that affect the performance. The hand grip strength is accepted 

as an objective measure for evaluation of upper extremity performance. The aim of our study is to investigate the effects 

of upper extremity’s anthropometric properties, age, height and weight of football players on the hand grip strength 

based on a potential relationship between anthropometric properties and muscle strength.  

 

MATERIAL-METHOD: 25 elit male football players (avarage age 19,44±0,96) participated in this study who are training 

at least 8 hours a week and have been playing football for at least 5 years. Football players’ age, height, weight, 

anthropometric measurements (upper extremity length, arm and forearm circumference measurement) and hand grip 

strength were measured. The hand grip strength is measured by hand dynamometer. Measurements were performed 

for both dominant and non-dominant extremities.  

 

RESULTS: Correlation was made for relationship between anthropometric measurements and muscle strength and 

comparative statistics were also made between dominant and non-dominant extremities. As a result, a significant 

correlation between right upper extremity length and right hand grip strength was found, on the other hand no significant 

correlation between right arm and forearm circumference measurement and right hand grip strength was found also no 

significant correlation between left upper extremity length, left arm and forearm circumference measurement and left 

hand grip strength was found. There was no significant correlation between age, height, weight and hand grip strength 

of football players. There was no significant difference between hand grip strengths of dominant and non-dominant 

extremities. CONCLUSION When the obtained data were evaluated, it was thought that the relationship between 

football players’ right upper extremity length and muscle strength exists due to being dominant side. It was concluded 

that anthropometric measurements may have an effect on muscle strength but does not provide sufficient information 

about muscle strength and therefore muscle strength should be evaluated separately.  

 

REFERENCES 
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ SON SINIF 

ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERME STRATEJİLERİ 
 

2Nurhayat TAŞKENT, 2Elif KARAGÜN, 1Sabit SELVİ  

 
1Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı, KOCAELİ 
2Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Bilişsel bir süreç olan karar verme; bir konu veya problemin çözümünde, uyum sağlamada en iyi 

sonuç veren uygun alternatifin tercih edilmesi olarak açıklanmıştır (Dağlı, 2004; Noone, 2002; Tekin, 2009). Sağlıklı 

karar için de; kaygıdan uzak, bilişsel süreçlerin işlemesi gerektirdiği bildirilmiştir (Eldeleklioğlu, 2016). Kaygı ile baş 

etmede önerilen spor ve okullarda bu dersi yürütecek öğretmen adaylarının mezuniyet aşamasında karar verme 

stratejilerinin ne durumda olduğu merak edilmiştir. Bu amaçla Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü son sınıf öğrencilerinin karar verme stratejileri belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

YÖNTEM: Araştırmanın amacı doğrultusunda veri toplamak için 2016-2017 öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Spor 

Bilimleri: Fakültesi yönetiminden izin alınmış. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıfta okuyan 100 

öğrencinin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Öğretmen adaylarına araştırmanın amacı hakkında bilgi verildikten sonra 

çalışmaya gönüllü katılmak isteyen 29 kız, 23 erkek olmak üzere toplam 52 kişiye Kuzgun (2005) tarafından geliştirilen 

Karar Stratejileri Ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS 24.00 paket programıyla değerlendirildiğinde normal dağılım 

gösterdikleri için parametrik testlerden bağımsız gruplar için t testi ve tek Yönlü Varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.  

 

BULGULAR: Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının karar verme stratejileri alt ölçek puanları; yaş, spora aktif 

katılım, spor yılı açısından anlamsız görülmüş. Ekonomik açıdan; sadece bağımlı karar vermede sınırda anlamlı, 

cinsiyet değişkeni açısından ise sadece içtepisel karar vermede anlamlı farklılık bulunmuştur. 
 

SONUÇ: Cinsiyet açısından; mantıklı- bağımlı ve kararsız karar verme alt ölçekleri anlamsız iken; iç tepisel karar verme 

alt ölçeğinde kadınlar lehine anlamlı sonuç bulunmasının nedeni; kadınların daha yüksek sezilere sahip olması ve 

detaycı düşünmeleri olarak düşünülebilir. Bu sonuçlardan bir genellemeye gidilemese de konu ile ilgili detaylı 

çalışmalara ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Ekonomik düzeyde; bağımlı karar vermenin sınırda anlamlı bulunması 

katılımcıların öğrenci ve gelir açısından başkasına bağımlı olmalarından kaynaklı olabileceği, ancak kesin bir yorum 

için detaylı çalışmaların yapılmasının uygun daha olduğu düşünülmüştür.  
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bölgesinde bulunan beş yıldızlı otel işletmelerindeki çeşitli departman yöneticilerinin karar verme stillerini tespit etmeye 
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DECISION MAKING STRATEGIES OF KOCAELİ UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION 

AND SPORTS EDUCATION SENIOR STUDENTS 

 

INTRODUCTION and AIM: Decision making, which is a cognitive process, is explained as the choice of a suitable 

alternative which gives the best result in the solution of an issue or a problem (Dağlı, 2004, Noone, 2002, Tekin, 2009). 

It has also been reported that cognitive processes that are far from worry are required for healthy decisions 

(Eldeleklioğlu, 2016). Sports is recommended to cope with anxiety and it has been wondered at what level are the 

decision-making strategies of the teacher candidates in the graduation phase who will carry out this course in the 

schools. For this purpose, it was aimed to determine the decision making strategies of the senior students of Kocaeli 

University Physical Education and Sports Teaching Department. 

 

Method In order to collect data in the direction of the research purpose, permission was obtained from Kocaeli University 

Sports Sciences Faculty administration in 2016-2017 academic year. All of the 100 students who were in the 4th grade 

of Physical Education and Sports Teaching Department were tried to be reached. After informing the prospective 

teachers about the purpose of the research, the Decision Strategies Scale developed by Kuzgun (2005) was applied to 

a total of 52 persons, 29 of whom were girls and 23 of whom were boys, and who volunteered to participate in the study. 

As the data showed normal distribution when evaluated with SPSS 24.00 package program, parametric tests; t test and 

one way ANOVA were used for independent groups. 
Findings The subscale scores of decision making strategies of physical education and sports teacher candidates were 

considered insignificant in terms of age, active participation in sports, and sports year. In terms of economy, a borderline 

significant difference was found only for the dependent decision making, and in terms of gender variable, there was a 

significant difference only in making impulsive decisions.  

 

Conclusion The reason for having a significant outcome in favor of women in the impulsive decision making subscale 

while logic-dependent and unstable decision making subscales were found insignificant in terms of gender, can be 

considered that women have higher perspectives and more detailed thinking. Although it is not possible to go through 

a generalization from these results, it can be said that detailed studies on the issue are needed. It is thought that the 

fact that dependent decision making at the economic level is borderline significant may be due to the fact that the 

participants are students and dependent on someone else in terms of income, but it is more appropriate to perform 

detailed studies for a definite interpretation. 
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANIMI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 
 

1Muhamet ALTUN, 1Enis ÇOLAK, 1Serap ÇOLAK, 2M. Deniz YENER, 1Murat SON  

 
1Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
2Kocaeli Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı 

 

GİRŞ: Bu çalışmanın amacı Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinde sigara 

kullanma durumu ve etkileyen faktörlerin karşılaştırılmasıdır. 

 

YÖNTEM: Araştırma grubunu Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’nde 60’şar öğrenci olmak 

üzere 120 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından Kocaeli Üniversitesi eğitim fakültesi ve Spor Bilimleri 

Fakültesi’nde öğrenim gören ve gönüllü olan öğrencilere anket formu uygulanarak toplanmıştır. Anketler, yansız ve 

rastgele belirlenen öğrencilerine dağıtılmıştır. Anketler dağıtılmadan önce yöneticilerden izin alınmıştır. Uygulama 

öncesinde öğrenciler araştırmanın amaçları ve içeriği hakkında bilgilendirilmiştir. Her uygulama 10 dakika süresince 

devam etmiştir. Araştırmada 40 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Anket formunun birinci bölümünde 

katılanların okul, cinsiyet, yaş, sınıf, anne mesleği, baba mesleği, annenin sigara (tütün) kullanımı, babanın sigara 

(tütün) kullanımı, kardeşlerin sigara (tütün) kullanımı, diğer aile bireylerinde sigara (tütün) kullanımı, yaşadığı yerde 

sigara (tütün) dumanına maruz kalma bilgilerini içeren 11 soru bulunmaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde 

Türkoğlu (2007) tarafından geliştirilen 40 maddelik “Sigara Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Anket Formu” 

kullanılmıştır. Anket soruları ölçek oluşturmadığından ve sorular tek tek değerlendirildiğinden güvenirlik ve geçerlik 

çalışmalarına gerek duyulmamıştır. Anket Formundan elde edilen veriler Microsoft Excel programına girilmiş, daha 

sonra SPSS 18 istatistiksel paket programında değerlendirilmiştir. Değerlendirme tüm sorularda frekans ve yüzde 

tabloları şeklinde; cinsiyet ve fakülte değişkenlerine göre çapraz tablolar kullanılarak yapılmıştır. Sigara Kullanma 

Durumu ve Etkileyen Faktörler Anket Formundan elde edilen veriler çapraz tablolarda cinsiyet ve fakülte değişkenlerine 

göre karşılaştırılması Ki Kare testi kullanılarak yapılmıştır. Analizlerde hata payı 0,05 (%95 güven aralığı) olarak 

alınmıştır. 

 

SONUÇ: Araştırma sonucunda günlük içilen sigara miktarı, sigara içme süresinin cinsiyetle ile ilişkili olduğu; (cinsiyete 

göre kadınların günlük içilen sigara ve sigara içme süresinin daha az olduğu görülmüştür.); sigara içme sıklığı, sigarayı 

bırakmayı deneme sayısı, geçen yıl içerisinde sigarayı bırakmayı deneme durumu, doktorun sigarayı bırakma 

konusunda yardım teklifinde bulunma durumunun okul ile ilişkili olduğu bulguları elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sigara, kullanım, spor bilimleri fakültesi, eğitim fakültesi 

 

KAYNAKÇA 

Alikaşifoğlu, M ve Ercan, O. (2002). Ergenlerde Madde Kullanımı. Türk Psikiyatri Arşivi, 37, 66-73.Çan, G. (2002). 

Sigara Epidemiyolojisi, Bursa.Dayi, A. (2013). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Madde 

KullanımYaygınlığı. (Uzmanlık Tezi). Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi. Demirbağ, B.C. ve Tavacı, S. (2012). Sigara 

İçen Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 179-

189.İlhan, F., Aksakal, F., İlhan, M., Aygün, R. (20005). Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme 



197 
 

Durumu. TSK KoruyucuHekimlik Bülteni, 4(4), 188-198.Kılınç, N.Ö. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme 

Durumlarına Göre Öz-Etkililikve Bağımlılık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Elazığ: Fırat 

Üniversitesi. Köksal, E.N. (2016). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanım Sıklığının 

ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. (Uzmanlık Tezi).Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.Öner, S, Şaşmaz, T, 

Buğdaycı, R, Kurt, AÖ, Uğurhan, F, Tezcan, H. (2006). Sokakta Çalışan veya Sokakta Yaşayan Çocuklarda Sigara 

Alkol ve Madde Kullanma Prevelansı ve Etkileyen Faktörler. KlinikPsikofarmakoloji Bülteni, 16, 15-21.Özcebe, H. 

(2007). Gençlerde Riskli Davranışlar ve Sağlığın Geliştirilmesi. XI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, 149-

153.Söylemez, F. (2012). Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumlarının Bağımlı Kişilik Ölçeğiyle İlişkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Malatya: İnönü 

Üniversitesi.Tanrıkulu A.C. ve Carman, K.B. (2009). Kars İl  

 

COMPARISON OF SMOKING AND EFFECTIVE FACTORS BETWEEN SPORT 

SCIENCES FACULTY AND EDUCATİON FACULTY STUDENTS IN KOCAELI 

UNIVERSITY 

 
INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the smoking status and the factors affecting this situation in 

Faculty of Sports Sciences and Faculty of Education in Kocaeli University.  

 

METHOD: The research groups belonging to our work constitute 120 students including 60 students from Kocaeli 

University Faculty of Sports Sciences and Faculty of Education. The data obtained by the researcher were collected by 

filling in the questionnaire form to the volunteer students attending in Kocaeli University Faculty of Education and Sports 

Sciences Faculty. The questionnaires were distributed to students determined on the basis of impartiality and 

randomness. Before the questionnaires were distributed, necessary permits were obtained from the relevant managers. 

At the beginning of the application, the students were informed about the purpose and content of the research. During 

the questionnaire filling process each application continued for 10 minutes. A questionnaire consisting of 40 questions 

was used in the research. In the first part of the questionnaire, participants were asked about school situation, gender, 

age, class, mother occupation, father occupation, using tobacco by mother, using tobacco by father, using of tobacco 

among siblings, using of tobacco among other family members, (tobacco) smoke in the place where it is experienced. 

In the second part of the questionnaire, 40 items "Smoking Status and Affecting Factors Questionnaire Form" developed 

by Türkoğlu (2007) were used. Reliability and validity studies were not required in our study because the questionnaires 

did not form any scale and the questions were evaluated on their own. The data was entered into Microsoft Excel 

program and then evaluated in SPSS 18 statistical package program. Assessment was made in all questions using 

frequency parameters and percent tables as cross tabulations according to gender and faculty variables. Smoking 

status and the factors that affecting smoking status comparison of the data obtained from the questionnaire with the 

cross tabulation according to sex and faculty variables was made using chi square test. In the analysis, the error margin 

was taken as 0.05 (95% confidence interval).  

 

RESULT: As a result of the research, the amount of using cigarettes per day was found to be related to the sex of the 

smokers. (According to the sex, it was found that the smoking rate of smoking and using per day was lower in women). 

It was found that the frequency of smoking, the number of attempts to quit smoking, the attempt to quit the smoking 

cessation in the past year, and the doctor's offer of help to quit smoking were related to the school. Keywords: Smoking, 

Usage, Faculty of Sport Sciences, Faculty of Education. Selected  
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SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL DERSLERE KARŞI TUTUMUNUN 

İNCELENMESİ (İSTANBUL SPOR LİSESİ ÖRNEĞİ) 
 
1Enis ÇOLAK, 1Recep ÖLEZ, 1Serap ÇOLAK, 1Murat SON, 2Özgür DİNÇER 

 
1Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 
2Ordu Üniversitesis Beden Eğitimmi ve Spor Yüksekokul, ORDU 

 

GİRİŞ: Bu çalışmanın amacı, Spor Lisesi öğrencilerinin sayısal derslere karşı tutumlarının belirlenmesidir. Araştırma, 

İstanbul ili sınırları içinde iki Spor Lisesi 1. , 2. , 3. Ve 4. Sınıf öğrencileriyle 100 erkek 100 u kız olmak üzere toplam 

200 öğrenciye demografik özelliklerle beraber sayısal derslere karşı tutum anketi gönüllük esasına göre uygulanarak 

yapılmıştır. Bu araştırma da cinsiyet ve milli sporcu olma değişkenlerine göre de sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırma 

sonunun da verilerin analizi için SPSS 18.0 paket programı kullanılmıştır. 

 

YÖNTEM: Sorulara verilen cevaplar, cinsiyet ve milli sporcu olma değişkenine göre karşılaştırıldığında 17 soruda 

anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Ancak her iki değişkende de 3 ‘er soruda anlamda fark çıkmıştır. Bunlar cinsiyet 

değişkenine göre 9. Soruda ‘’ Okulumdaki eğitim düzeyinin sözel dersler açısından yeterli olduğuna inanıyorum. ‘’12. 

Soruda ‘’ Zor olduğunu düşündüğümden dolayı, kimya dersinden başarılı olamıyorum’’. 16. Soruda ‘’ En başarılı 

olduğum alan sözel alandır’’ bu sorularda anlamda fark bulunmuştur. Millî sporcu olma değişkenine göre ise 2. Soru ‘’ 

Ders yılı süresince müsabakalara katılmam ve il dışı turnuvalara gitmem sayısal derslerindeki başarımı olumsuz etkiler 

‘’9. Soru da ‘’ Okulumdaki eğitim düzeyinin sözel dersler açısından yeterli olduğuna inanıyorum.’’16. soruda ‘’ En başarılı 

olduğum alan sözel alandır’ ’alamda fark çıkmıştır. 

 

SONUÇ: Sonuç olarak bu çalışmada öğrenciler üniversite sınavında sözel ders sorularının yeterli olduğunu 

düşündüğünden dolayı sayısal derslere ilgi duymadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca sayısal derslere karşı başarılı olamam 

ön yargısı olduğundan dolayı öğrencilerin sayısal derslerde başarısız olacağı korkusunu ortaya çıkarmış ve öğrencilerin 

başarısız olmasının nedenlerinden birisi olarak ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tutum, spor lisesi, sayısal dersler 
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INVESTIGATION OF ATTITUDES TOWARDS NUMERICAL LECTURES OF THE 

STUDENTS IN SPORT HIGH SCHOOL (ISTANBUL SPORT HIGH SCHOOLS EXAMPLES) 

 
INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the attitudes of "Sports High School" students towards the 

numerical courses. The research was carried out by 1st, 2nd, 3rd and 4th grade students studying at two Sports High 

Schools within the boundaries of Istanbul province. In our study, a total of 200 students, 100 male and 100 female, 

along with their demographic characteristics, were applied according to the voluntary attitude survey. In this research, 

the results were evaluated according to the variables of gender and being national athlete. The SPSS 18.0 package 

program was used for the analysis of the data at the end of the study.  

 

METHOD: When the answers to the questions were compared according to the sex and the variable of being a national 

athlete, no significant difference was observed in 17 questions. However, there were significant differences in the 3 

questions in both variables. When these differences are examined, according to the gender factor, "I believe that the 

level of education in my school is sufficient in terms of verbal lessons". In the question 12 '' I can not succeed in 

chemistry because I think it is difficult ''. In the 16th question, there were significant differences in the questions about '' 

the verbal field that I am most successful ''. According to the variable being a national athlete in the 2nd question "During 

the academic year; participation in the competition and going to the tournament outside province negatively affected 

the performance in numerical courses"; in the 9th question "I believe that the level of education in the school is sufficient 

in terms of verbal lessons"; also statistically significant differences were found in the 16th question “The most successful 

lessons are verbal fields“. Result: As a result, it was revealed that the students were not interested in numerical courses 

because they thought that verbal lecture questions were sufficient in college exam. Also; we think that the prejudice of 

"I can not succeed" against numerical lectures reveals the fear that students will fail in numerical lectures, and that one 

of the reasons for the failure of the students is these factors.  

 

Keywords: Attitude, Sports High School, Numerical lessons. Selected  
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KÜÇÜK ERKEK HENTBOLCULARIN YAŞLARINA GÖRE BAZI ALT VE ÜST 

EKSTREMİTE DEĞERLERİNİN MOTORİK ÖZELLİKLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
 

2Cenap TÜRKERİ, 2Kamil DİKİCİ, 1İlknur ÖZDEMİR  

 
1Pamukkale Üniversitesi, Acıpayam Meslek Yüksekokulu, DENİZLİ 
2Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, ADANA 

 

Çalışma küçükler kategorisinde iki farklı erkek takımında hentbol oynayan öğrencilerin yaşlarına göre bazı alt ve üst 

ekstrimite değerlerinin motorik özellikler ile karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu 2014-2015 Eğitim 

Öğretim yılında küçük erkek takımlarında hentbol oynayan antrenman yaşları 2 ay, sırasıyla yaş ortalaması 12,6 ve 

13,6 olan 2 takım, n=34 (n1=18; n2=16) erkek öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların antropometrik özellikleri, dikey 

sıçrama, durarak uzun atlama, maksimum şınav, 1 dk mekik, 30 m sürat, 20 m mekik, sağ ve sol el kavrama kuvveti 

değerleri tespit edilmiştir. Antropometrik özelliklerden uzunluk ölçümleri (boy, kulaç, toplam kol, üst kol, ön kol, el, 

trokantarik, uyluk, bacak, ayak uzunlukları, oturma yüksekliği), çap ölçümleri (biacromial, biiliak, göğüs derinlik, göğüs 

genişlik ex, bitrokanterik, dirsek, el bilek, diz, malleoler genişlik,) çevre ölçümleri (göğüs, bel, el bilek çevresi) belirtilen 

bölgelerinden alınarak yapılmıştır. Katılımcılar yaşlarına göre 2 kategoriye (1.grup 12,6; 2.grup 13,6 yıl) ayrılmıştır. 

Verilerin analizinde SPSS 16.00 programı kullanılarak yaşlarına göre, antropometrik ve motorik özelliklerdeki sıra 

ortalaması farklılıkları karşılaştırmak için Mann-Whitney U testi uygulanmıştır.  

 

Çalışma sonucunda; yaşı daha küçük olan 1. grup hentbolcuların dikey sıçrama, durarak uzun atlama, maksimum 

şınav, 1 dk mekik, 30 m sürat değerleri ortalaması 2.gruptan istatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen (p>0,05) 

yüksek bulunmuştur. Antropometrik özelliklerde ise; boy (U=82,000, z=-2,144 p=,033), ön kol (U=73,500, z=-2,436, 

p=,014), toplam kol (U=70,000, z=-2,557 p=,010), el (U=71,500, z=-2,507, p=,011), bacak (U=63,500, z= -2,781, 

p=,004), uyluk uzunlukları (U=48,500, z=-3,371, p=,001), biacromial genişlik (U= 61,000, z=-2,866, p=,003), 

bitrokanterik genişlik (U=75,000, z=-2,385, p=,017) 2. grubun sıralama ortalaması istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

yüksek tespit edilmiştir.  

 

Sonuç olarak; Birinci grubun (n1) motorik özelliklerinin daha yüksek olması, yetenek seçimi kriterlerine bağlı olabilir. 

İkinci grubun (n2) antropometrik özellikler açısından daha yüksek çıkması ise yaşa bağlı gelişim etkisiyle açıklanabilir. 

Kısa mesafeler arasında sürat, dikey ve yatay sıçramanın ve fiziksel temasın fazla olduğu hentbolda, alt yapıda başarı 

için motorik özellikler ön planda tutulmaktadır. Fakat üst düzeyde performansa ulaşmak için yetenek seçimlerinde küçük 

kategoriden itibaren motorik özellikler kadar oyuncuların antropometrik yapıları da değerlendirmeye alınarak bir seçim 

yapılmalıdır. Hentbolcular uzun boylu, uzun kol ve bacaklara sahip vücut ağırlığı relatif kuvvetini optimal düzeyde 

kullanabilecek özellikte olmalıdır. Yapılan çalışmada ortaya konan sonuçlar denek sayısının az olmasından 

kaynaklanabilir. Denek sayıları arttırılarak daha somut sonuçlara ulaşılabilir.  

 

COMPARING SOME LOWER AND UPPER EXTREMITY VALUES OF SMALL MALE 

HANDBALL PLAYERS ACCORDING TO THEIR AGES WITH MOTORIC PROPERTIES 

 

The study was conducted to determine some lower and upper extremity values according to their ages with motoric 

properties in small handball players from two different male handball teams. The Study Group consisted of 2 male 

teams n=34 (n1=18; n2=16) whose mean age was 12,6 and 13,6. The players were from small male handball teams in 
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2014-2015 Academic Year. The anthropometric properties of the participants, vertical jump, standing long jump, 

maximum push-up, 1-minute sit-up, 30-m speed, 20-m sit-up, right and left-hand grip force values of the participants 

were recorded. Height measurements (height, overarm, total arm, upper arm, forearm, hand, trochanteric, thigh, leg, 

feet length, sitting height), diameter measurements (biacromial, biiliac, chest depth, chest width, bitrochanteric, elbow, 

hand wrist, knee, malleolar width), circumference measurements (chest, waist, hand-wrist circumference), which are 

among anthropometric properties, were performed in the defined areas. The participants were divided into 2 categories 

according to their ages (1st Group 12,6; 2nd Group 13,6 years). The SPSS 16.00 Program was used in analyzing the 

data. The Mann-Whitney U test was used to compare the differences in anthropometric and motoric properties 

according to their ages. 

As a result of the study it was determined that the averages of vertical jump, standing long jump, maximum push-up, 1-

minute sit-up, 30-m speed values of the 1st Group handball players, who were smaller, were found to be higher (p>0,05) 

although it was not significant when compared with the 2nd Group. In anthropometric properties, the height (U=82,000, 

z=-2,144 p=,033), forearm (U=73,500, z=-2,436, p=,014), total arm (U=70,000, z=-2,557 p=,010), hand (U=71,500, z=-

2,507, p=,011), leg (U=63,500, z= -2,781, p=,004), thigh sizes (U=48,500, z=-3,371, p=,001), biacromial width (U= 

61,000, z=-2,866, p=,003), bitrochanteric width values (U=75,000, z=-2,385, p=,017) were higher in the 2nd Group at 

a statistically significant level. As a conclusion, it may be claimed that the motoric properties were higher in the 1st 

Group (n1) was due to the aptitude selection criteria. The anthropometric properties of 2nd Group (n2) were higher may 

be due to the changes in terms of the changes depending on age. In handball, speed, vertical-horizontal jump, and 

physical contact are more in short distances, and motoric properties are considered more in infrastructure for success. 

However, to reach a high-level performance, motoric properties must be considered together with anthropometric 

structures as of small age categories. Handballers must be high, must have long arms and legs, and they must use 

relative force of body weight in an optimal way. The results obtained in the study may have resulted due to the lower 

number of subjects. More accurate results may be achieved by increasing the number of subjects.  
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Ritimli Basketbol Dersinin 9-10 Yaş Okul Çocuklarında Görsel Dikkat Becerisi Üzerine 

Etkisinin Değerlendirilmesi 
 
1Ayşe TANIR, 2Oya ERKUT  

 
1Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İSTANBUL 
2Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL 

 

GİRİŞ: Günümüzde müzik ve ritim çalışmaları, geçmişe oranla spor eğitimin içerisinde daha fazla yer almaya 

başlamasına rağmen hala yeterli ilgiyi görmediği düşüncesindeyiz (Atılgan, O.E. ,2005).  

 
AMAÇ: Araştırmamızda ritim eğitimi kullanılarak işlenen beden eğitimi ve spor dersi basketbol ünitesi uygulamalarının 

9-10 yaş ilkokul öğrencilerinde görsel dikkat becerisi üzerine etkisi incelenmiştir.  

 

YÖNTEM: Araştırmamıza 9-10 yaş arası 60 ilkokul öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Öğrenciler 15 kadın 15 erkek 

olmak üzere 30 deney (9,61± 0,55 yaş / yıl) ve 30 kontrol (9,57±0,54 yaş / yıl) olarak yansız iki gruba ayrılmışlardır. 

İşitsel, görsel, nörolojik problemleri ve müzik deneyimleri olmayan öğrenciler araştırmaya alınmıştır. Deney grubu (DG) 

6 hafta/2 gün/ 1 saat/ toplam 12 saat ritimle beden eğitimi ve spor dersi basketbol ünitesini işlemişler. Kontrol grubu 
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(KG) ise aynı sürede geleneksel yöntemle ders işlemiştir. Görsel dikkati (GK) ölçmek için geçerlilik ve güvenirliliği (r=.80, 

p<0,001) olan ve üç aşamadan oluşan Stroop Renk testinin bilgisayara uyarlanmış versiyonu kullanılmıştır (Karakaş, 

S., ve ark. 1999). 6 hafta uygulama yapıldıktan sonra son testler aynı koşullarda tekrar edilmiştir (aynı saatte, aynı 

sıcaklıkta sessiz bir ortamda).  

 

BULGULAR: Ön test değerlerinin normal dağılıma uyup uymadığını belirlemek için Kolmogorov-Smirnov ve Shapirov-

Wilk normallik testi yapılarak iki grupta da uymadığı (p>0,05) bulunmuştur. Grup içi ön ve son test değerlerinin 

karşılaştırmasında Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi kullanılmıştır. DG’nun GD ön test ve son test süre değerlerinin 

karşılaştırmasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmasına rağmen (Z= -4,782; p=0,00*), hata sayılarında ön test-

son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (Z= -1,948; p=0,051). KG’nin GD ön test-son 

test süre değerlerinin karşılaştırmasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmasına rağmen (Z= -4,762 p=0,00*) hata 

sayılarının ön test-son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (Z= -0,433; p=0,66). GD 

gelişim değerleri, ön test süresinden son test süreleri ve son test hata sayısından ön test hata sayısı çıkarılarak elde 

edilmiştir ve gruplar arasındaki karşılaştırmalar için parametrik olmayan hipotez testlerinden Mann-Whitney U testi 

kullanılmıştır. DG ve KG gelişim süresi karşılaştırıldığında DG lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (Z=-

2,543; p=0,011*). DG ve KG son test-ön test gelişim hata sayısı karşılaştırılmasında ise istatistiksel olarak fark 

bulunmamıştır (Z= -1,48 p=0,139).  

 

SONUÇ: Beden eğitimi derslerinde dikkat gelişimine katkısı bulunabilecek, müzikli temel hareketlerin çocukların görsel 

dikkat gelişimleri üzerine etkili olduğu söylenebilir. Yurdakul ve ark. (2012) uygun hareket eğitimi programlarının 

çocukların dikkat ve hafıza gelişimlerini arttırdığı sonucu varmışlardır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ritm Eğitimi, Basketbol dersi, Görsel dikkat  
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N., & Soytürk, M. (2012). Sekiz Yaş Grubu Çocuklarda Hareket Eğitiminin Dikkat ve Hafıza Gelişimine Etkileri. Selçuk 
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EFFECT OF RHYTHMIC BASKETBALL LESSON ON VISUAL ATTENTION ABILITY ON 

9-10 YEARS OF AGE SCHOOL CHILDREN 

 

INTRODUCTION: Nowadays, music and rhythm studies are still inadequate although they have begun to take part in 

sports education compared to the past. Purpose: In our research, the effect of physical education and sports lesson 

basketball unit practices using rhythm education on visual attention skills in 9-10 years old elementary school students 

were examined.  

 

METHODS: Sixteen voluntaries children were participated in this study voluntary. The students are divided in two 

groups of thirteen experimental (9,61 ± 0,55 years) and 15 controls (9,57 ± 0,54 years) 15 females and 15 males. 

Children have no visual, neurological problems and musical experiences. Experimental group (EG) use of the rhythm 

education program for basketball units for (6 week/ 2 day/ one hour) total 12 hours. Control group (CG) use traditional 

method for basketball units. For measuring the visual attention, a computerized version of the color test Stroop with 

validity and reliability was used (r=.80, p<0,001) (Karakaş, 1999.) After 6 weeks stroop test were repeated in same 
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condition. Findings: Kolmogorov-Smirnov and Shapirov-Wilk normality tests were performed to determine whether pre-

test values normal distribution (p> 0.05). The Wilcoxon paired two-sample test was used to compare the in-group pre- 

and post-test. There was a statistically significant differences between visual attention (VA) (Z = -4,782, p=0,00*),and 

number of error (Z = -1,948, p = 0,051) pre-test and post test of the EG. Also there was a statistically significant 

differences in the comparison of VA pre-test and post test (Z= -4,762 p=0,00 *) there were not a statistical differences 

between the pretest- posttest number of error (Z= -0,433, p= 0,66) of the CG. The inter-group differences between the 

pre-post test was assessed with the non-parametric Mann-Whitney-U test. There was a statistically significant 

differences between visual attention of EG and CG in favor of the EG. (Z = -2.543; p = 0.011 *) but there were no 

statistically significant differences between number of error EG and CG (Z = -1.48 p = 0.139). 

 

RESULT: We can say that basic movements patterns with music can contribute to attention development in physical 

education lessons, is effective on children's visual attention development. Yurdakul (2012) concluded their research 

proper movement programs improve children attention, memory. We believe that our research will shed light on other 

research.  

 

Keywords: Rhythm education, basketball skills, visual attention  
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRONİK SPORLAR İLE 

İLGİLENME NEDENLERİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA 

 
1Arıkan EKTİRİCİ, 2Tolga ESKİ, 2Ayşe Feray ÖZBAL, 1Umut SEZER  

 
1Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, 

ESKİŞEHİR 
2Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü, KASTAMONU 

 

GİRİŞ: Elektronik spor ya da “e-spor”, dijital oyunların üst düzeyde oynanması ve izlenmesi anlamına 

gelmektedir (Hamiltonve ark., 2012). Oyuncular, yüklü miktarda bilgi akışı dahilinde, hassas el hareketleri ve 

reflekslerini kullanaraktakım üyeleri ile etkileşim halinde olmaya çalışmaktadır (Kozachuk ve ark., 2016). 

Rekabet üzerine kurulu olan çevrimiçi dijital oyunlar, sporun bir çeşidi olarak kabul edilmekte ve “e-spor” olarak 

adlandırılmaktadır. 

 

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim 

görenöğrencilerin elektronik sporlar ile ilgilenme sebeplerinin incelenmesidir. 

 

YÖNTEM: Araştırma, nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması ile desenlenmiş ve araştırmada bu 

desen ile paralellik gösteren yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak bireysel görüşmeler yapılmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşme formu dahilindeki sorular iki uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzmanlara, çalışmanın 

amacı ve yöntemi hakkında detaylı bilgiler verilmiş ve uzmanların dönütleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler 

yapıldıktan sonra bir katılımcı ile pilot görüşme gerçekleştirilmiştir. Pilot görüşme sonrasında, Anadolu 

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören ve amaçlı örnekleme yöntemi ile 

seçilen 4 farklı öğrenci ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarına yarı yapılandırılmış 

görüşme formu dahilindeki toplam 5 soru yönlendirilmiştir.  

 

BULGULAR: Yapılan görüşmelerden elde edilen dökümlerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan 

analiz sonucunda dört farklı temaya ulaşılmıştır. Bunlardan ilki “Sosyalleşme” olarak adlandırılmıştır. 

Sosyalleşme teması irdelendiğinde katılımcıların farklı şehirlerdeki arkadaşları ile telefon ya da sosyal medyaya 

kıyasla daha çok elektronik sporlar yardımıyla iletişim kurduğu görülmektedir. Bunun yanında, toplumumuzdaki 

genel kanı olan “dijital oyunların bireyleriasosyelleştirmesi” durumunun aksine, elektronik sporlarla ilgilenen 

katılımcıların, bu oyunlar vasıtasıyla yeni ve kalıcı arkadaşlar edindikleri gözlemlenmiştir. İkinci tema “Spor 

unsurlarını içerme” olarak adlandırılmıştır. Katılımcılar bir sporun doğasında yer alan takım halinde hareket etme, 

taktiksellik, üstün gelme, heyecanlı olma, stresin üstesinden gelme gibi unsurların elektronik sporlarda da yer 

aldığını dile getirmişlerdir. Üçünü tema “Yabancı dil gelişimi” olarak adlandırılmıştır. Katılımcılar, elektronik 

sporlar yardımıyla yabancı dili kullanmaya yönelik çekingenliklerini yendiklerini dile getirmişlerdir. Bunun yanında 

katılımcılar, elektronik sporların bir getirisinin de ingilizce kelime dağarcıklarının gelişmesi olduğunu ifade 

etmişlerdir. Dördüncü ve son tema ise “Rahatlatma” olarak adlandırılmıştır. Katılımcılar, elektronik sporların, 
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bireylerin kendilerine zaman ayırarak yaptıkları bir aktivite olduğunu ve can sıkıntısını gidererek kişinin 

rahatlamasını sağladığını dile getirmişlerdir.  

 

SONUÇ: Bulgular incelendiğinde, elektronik sporların bireylerin sosyalleşmesine, dil gelişimine ve 

rahatlamasına yönelik katkıda bulunduğu söylenebilir. Elektronik sporların, spor unsurlarını içermesinin, 

katılımcıların ilgisini bu alana yönlendirmelerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu bilgiler ışığında, elektronik 

sporların boş zamanı değerlendirmede uygun bir aktivite olduğu söylenebilir. Bu pilot uygulamayı takiben 

Kastamonu Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan daha büyük bir katılımcı grubunda asıl 

uygulamanın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
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THE REASONS OF FACULTY OF SPORT SCIENCES STUDENTS’ INTERESTS IN 

ELECTRONIC SPORTS: A PILOT STUDY 

 

INTRODUCTION: Electronic sports or “e-sports” refers to playing and spectating digital games at high-levels 

(Hamilton et al., 2012). Players try to interact with their team using precise hand movements and reflexes with 

the flow of information(Kozachuk et al., 2016).  

 

PURPOSE: The aim of this study is to investigate the reasons for students’ interest in electronic sports. 

 

METHOD: This research was designed as a qualitative case study and individual interviews were conducted by 

using semi-structured interview form which is in-line with the study design. Interview form were examined by two 

experts. Necessary corrections were made in accordance with the feedback from experts and a pilot interview 

was carried out. 4 interviews were carried out with different students who were chosen by using purposive 

sampling. A total of 5 questions in the semi-structured interview form were directed to the participants. 

 

FINDINGS: Content analysis was used for the analysis of the interviews. After the analysis, four different themes 

were obtained. First theme was called “Socialization”. When the socialization theme was examined, it’s seen the 

participantscommunicate with their friends in different cities more by the help of electronic sports than telephone 

or socialmedia. It was observed that the participants interested in electronic sports to acquire new and long-

lasting friends through these games. The second theme was called “Containing Sports Elements”. Participants 

expressed elements such as acting in a sports-oriented team, tactics, superiority, excitement and coping with 

stress also has its place in electronic sports. Third theme was called “Foreign Language Development”. 

Participants expressed that electronic sports help people to bring out of their shell on the issue of foreign 

language anxiety. The participants also said electronic sports helped them to develop their English vocabulary. 
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The fourth and final theme was called “Relaxation”. Participants expressed electronic sports are an activity they 

take when they are spending time for themselves and these kind of activities provide relief by eleminating their 

frustration.  

 

RESULTS: The findings of this study suggest that electronic sports have contributed towards socialization, 

language developments and relaxation of individuals. It was seen that the inclusion of sports elements is one of 

the key factors for the participants in directing their interest to this field. According to the findings electronic sports 

is an appropriate activity to fill leisure time. Following this pilot study, the actual implementation is planned to be 

applied to larger groups of students in Kastamonu University and Anadolu University. 
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ÇABUKLUK ANTRENMANLARININ TENİS İSABET BECERİSİNE ETKİSİ 
 

Gazanfer Kemal GÜL, Merve POSTACI, Mine GÜL  

 

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 

 

Bu çalışma, çabukluk antrenmanlarının tenis isabet becerisine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 

İstanbul Beykoz Tenis Kulübü’nde yer alan 10-12 yaşındaki 16 bayan gönüllü sporcu katılmıştır. Sporcular rastgele 

deney (n=8) ve kontrol (n=8) grubuna ayrılmıştır. Kontrol grubuna kulüpte teknik antrenmanlarına devam ederken, 

deney grubuna teknik antrenmanlar ve çabukluk antrenmanları yaptırılmıştır. Ön testler sonrasında deney grubuna 8 

hafta boyunca, haftada 3 gün, günde 60 dk süren kendi teknik antrenmanlarından önce 20 dk tenise özgü çabukluk 

çalışmaları yaptırılmıştır. DeWitt - Dugan (servis testi, panoya servis atışı, backhand, forehand, isabet için vuruş, sürat 

testi) ve Yıldız (T testi) uygulanmıştır.  

 

Kontrol grubu, kendi içinde ilk ve son ölçümlerde sadece T testinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Servis, 

panoya servis, forehand, backhand, sürat testinde anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Deney grubu, kendi içinde 

ilk ve son ölçümlerde T testi, servis testi, panoya servis testinde anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Forehand, 

backhand, sürat testinde anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Gruplar arası son ölçüm değerlerinde ise DeWitt-

Dugan testi içerisinde bulunan servis testi, forehand-backhand, panoya servis atışı, sürat, isabet için vuruş testinde 

istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Gruplar arası Yıldız (T) testi son ölçüm değerinde anlamlı farklılık 

bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak, bu çalışmada uygulanan çabukluk antrenmanının 10-12 yaş bayan tenisçilerde 

hedef ve sürat özelliklerine etkisi olduğu söylenebilir.  
Anahtar Kelimeler: Tenis, Çabukluk, Dewitt-Dugan. 
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THE EFFECT OF THE QUICKNESS TRAINING ON TENNIS HIT SKILL 

 

This study was conducted to investigate the effect of quickness training on tennis hitting skill. Sixteen female volunteer 

athletes from 10 to 12 years old participated in the Istanbul Beykoz Tennis Club. The players were divided into random 

method, subject (n = 8) and control (n = 8) groups. While the control group continuing technical training in the club, the 

subject group applied technical training and quickness training. After the first tests, before their technical training the 

subject group had 8 weeks, 3 days a week, 60 minutes a day, done quıckness training in 20 minutes. DeWitt - Dugan 

(service test, board service hit, backhand, forehand, hit for speed, speed test) and Star (T test) were applied. The control 

group showed significant difference only in the T test in the first and last measurements in itself (p <0,05). There was 

no significant difference in service, board service, forehand, backhand, speed test (p> 0,05). In the experiment group, 

significant differences were found in the first and last measurements in the T test, the service test and the board service 

test (p <0.05). There was no significant difference in forehand, backhand and speed tests (p> 0,05). In the last 

measurements between the groups, statistically significant difference was found in the test for the service test, forehand-

backhand, board service, speed, in the DeWitt-Dugan test (p <0,05). There was no significant difference between the 

groups in the last measurement (p> 0,05). As a result, it can be said that the quickness training applied in this study is 

the effect on the target and speed characteristics of 10-12 year old female tennis players.  

 

Keywords: Tennis, Quickness, Dewitt-Dugan.  
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FARKLI ISINMA YÖNTEMLERİNİN ESNEKLİK VE EKLEM HAREKET AÇISINA ETKİSİ 
 

Gazanfer Kemal GÜL, 1Mine GÜL, 1Elif AYDIN  

 

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 

 

Bu araştırmada, farklı ısınma yöntemlerinin esneklik ve eklem açısına etkisi incelemek amaçlanmıştır. Araştırmaya 

antrenman yaşı ±3 yıl, yaş 9,33±0,48 (yıl), boy 140,42±7,91 (cm) ve ağırlık ortalaması 34,29±7,92 (kg) olan 24 kız 

sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Antrenmanlar öncesi sporculara uzan eriş, statik esneme (omuz, gövde ve boyun) ve 

hamstring esneklik testleri uygulanarak rastgele yöntem ile deney1 (n=8), deney2 (n=8) ve kontrol (n=8) grubu olarak 

ayrılmıştır. Sporculara, antrenman öncesi 8 hafta boyunca haftada 3 gün, antrenmanlarından önce deney 1 grubu- 

dinamik ısınma-, deney 2 grubu- statik ısınma-, kontrol grubuna ise genel ısınma protokolü uygulanarak kulüp tenis 

antrenmanlarına başlamışlardır. Antrenmanlar sonunda alınan son ölçüm verileri SPSS 22.0 paket programında 

tanımlayıcı istatistik, grup içi Willcoxon ve gruplar arası MannWhitney U testleri kullanılarak istatistiksel analizi 

yapılmıştır. Deney1 ve deney2 grupları arasında ilk ve son ölçümlerde değerlere göre statik esneklik testinde anlamlı 

farklılık bulunmuştur(p<0,05). Deney 1 - kontrol grupları ve deney 2 ve kontrol grupları arasında ilk ve son ölçümlerde 

anlamlı farklılık bulunmamıştır(p<0,05). 

 
Sonuç olarak; araştırmaya katılan deney1 ve deney 2 grubundaki sporcuların, 8 haftalık dinamik ısınma çalışmaları 

sonucunda, uzan eriş testi, statik esneklik test analizlerinde anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Deney 2 grubunun 

hamstring esneklik (sol) Testi analizinde anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Sporcuların bu parametrelerdeki 

değişikliği sonucunda, farklı ısınma yöntemlerinin esneklik artışına ve eklem açısının artmasına etki olduğunu 

söylenebilir. 
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Anahtar Kelimeler: Tenis, esneklik, eklem açısı 

 

THE EFFECTS OF DIFFERENT HEATING METHODS ON FLEXIBILITY AND JOINT 

MOVEMENT  

 

This research is intended to examine the effect of joint angle and the flexibility of different heating methods. Twenty-

four female athletes participating in the study sport age were ± 3 years, age 9,33 ± 0,48 (years), height 140,42 ± 7,91 

(cm) and weight average 34,29 ± 7,92 (kg) . Experiment 1 (n = 8), experiment 2 (n = 8) and control (n = 8) groups were 

divided randomly by applying static stretching (shoulder, torso and neck) and hamstring flexibility tests before training. 

The athletes started club tennis training with 3 groups a week for 8 weeks before training, 1 group of dynamic warm-up 

before training, 2 groups of static-warming-up, and general warm-up protocol for control group. Statistical analysis was 

carried out using descriptive statistics, Willcoxon in the group and MannWhitney U tests between the groups in the 

SPSS 22.0 package program at the end of the training. There was a significant difference between the groups of 

Experiment 1 and experiment 2 in the static flexibility test according to the values at the first and last measurements (p 

<0,05). There was no significant difference between the first and last measurements between experiment 1 - control 

groups and experiment 2 and control groups (p <0.05).  

 

As a result; a significant difference was found in the stretch access test and static flexibility test analyzes of the athletes 

participating in the study and the experimental group 2 as a result of 8 week dynamic warming studies (p <0,05). There 

was no significant difference in hamstring flexibility (left) test analysis of the experimental group 2 (p> 0,05). As a result 

of the changes in the parameters of the athletes, it can be said that the different warming methods have an effect on 

the increase of the flexibility and the increase of the joint angle.  

 

Keywords: Tennis, flexibility, joint angle  
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ İLE 

REKREASYON BÖLÜMÜ MEZUNLARINDA UMUTSUZLUK İNCELEMESİ 
 

Dilek YÜKSEL, 1Elif KARAGÜN, 1Onur KAVİ  

 

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Umutsuzluk, bir hedefi gerçekleştirmede sıfırdan az olan beklenti, hayata bakışta olumsuz tutumlar, 

kötümser yaklaşım ve başarısızlık olarak açıklanmıştır (Tümkaya, 2005). Umutsuzluk ve depresyonla baş etmede de, 

pozitif duyguları harekete geçiren egzersiz ve sporun önerildiği bilinmektedir (Baltaş ve Baltaş, 1995; Müftüoğlu, 2005). 

Egzersiz ve spor öğretiminde önemli rolü olan beden eğitimi öğretmenleri ile rekreasyon bölüm öğrencilerinin 

umutsuzluk düzeyini araştıran çalışmalar olsa da; mezuniyet sonrası umutsuzluğu araştıran çalışmalara 

rastlanmamıştır. Bu açıdan; Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Rekreasyon bölümü 

mezunlarının umutsuzluk duygularının ne düzeyde olduğu, belirlenen bu sonuçların ekonomik durum, mezuniyet süresi, 

kendi mesleğinde çalışma ve spor yapma durumuna göre değişip değişmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 



209 
 

YÖNTEM: Araştırmanın evrenini oluşturan Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Bölümü ile Rekreasyon Bölümü mezunlarına; mail ortamında Beck Umutsuzluk Ölçeği ile Bilgi anketi 

gönderilmiş. 36 Beden eğitimi ve spor öğretmenliği ile 36 Rekreasyon Bölümü olmak üzere toplam 72 mezun geri dönüş 

yapmıştır. Veriler SPSS 21.00 paket programıyla değerlendirildiğinde normal dağılım gösterdikleri için parametrik 

testlerden bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.  

 

BULGULAR: Araştırmaya katılan mezunların umutsuzluk puanları sadece lisanslı spor yapıp yapmama durumuna göre 

lisansı olmayanlar lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Diğer değişkenler; cinsiyet, yaş, medeni durum, aylık gelir, 

bölüm, mezuniyet süresi, kendi mesleğini yapıp yapmama ve spor durumuna göre ise istatiksel açıdan anlamsız 

bulunmuştur.  

 

SONUÇ: Gerek Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, gerekse Rekreasyon Bölüm mezunlarının umutsuzluk düzeylerine 

bakıldığında; her iki bölüm mezunların puanları düşük bulunmuştur. Umutsuzluk düzeyinin; mezuniyet süresi ve kendi 

mesleğini yapma süresine göre değişmemesinde; yapılan işin sosyal, egzersize dayalı bir iş olmasının etkisi olabileceği 

düşünülmüştür. Umutsuzluğun; lisanslı olanlarda anlamlı bir şekilde daha düşük olmasında sporla uğraşan bireylerin 

hedeflerine yaklaşmalarının etkisi olabileceği, lisans sahibi olmanın da bir tür yetkinlik olarak görülebileceği ve lisans 

sahibi olmamanın da eksiklik olarak görüldüğünden psikolojik açıdan olumsuz etki yaratmış olabileceği düşünülmüştür. 

 

KAYNAKLAR 
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(2005). Ailesi yanında ve yetiştirilme yurdunda kalan ergenlerin umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması. Türk Eğitim 

Bilimleri Dergisi, 3(4), 445-457. 

 

EXAMINATION OF LEVEL OF HOPELESSNESS GRADUATES OF PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORTS TEACHER AND RECREATION DEPARTMENT AT THE 

KOCAELI UNIVERSITY 

 
INTRODUCTION and AIM: Hopelessness is defined as the expectation that is less than zero, negative attitudes 

towards life, pessimistic approach, and failure to achieving a goal (Tümkaya, 2005). It is known that the exercises and 

sport energize the positive emotions are advised to cope with the hopelessness and depression (Baltaş and Baltaş, 

1995; Müftüoğlu, 2005). Much as there are studies search the hopelessness levels of physical education teachers and 

the students of recreation department who have significant roles in exercise and sports teaching, we could not find 

studies search the hopelessness after graduation.  

In this respect, it is aimed to determine the hopelessness level of the graduates of the department of Physical Education 

and Sports Teaching with Recreation department and also whether the results vary by economic conditions, graduation 

time, working in proper job and capacity of playing the sport. 

 

METHOD: Beck Hopelessness Scale and Information Survey are sent by e-mail to the graduates of the department of 

Physical Education and Sports Teaching and Recreation department of Kocaeli University who constituted the 

population. Totally 72 graduates (36 of them graduated from Physical Education and Sports Teaching and 36 of them 

graduated from Recreation Department) made a come back. Since the data show normal distribution when being 

evaluated by SPSS 21.00 packaged software, t test and one-way variance analysis (ANOVA) are used for the groups 

independent from parametric tests. 
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FINDINGS: There is found a significant difference in favor of unlicensed ones in hopelessness scores of graduates. 

Other variables are found as statistically insignificant regarding the gender, age, marital status, monthly income, 

department, graduation time, working in relevant job and capacity of playing the sport. 

 

CONCLUSION: The scores of both of the departments are found as low. It is thought that being the job social and 

based on the exercise have effect on not to change the hopelessness level by the graduation time and also the time 

passed by doing an own game. Since playing sports may affect people to close their goals, the hopelessness level of 

the licensed individuals are lower in comparison with the unlicensed ones. The psychological negative impact may 

occur in consequence of having a license is accepted as a competence and being an unlicensed sporter is seen as a 

deficiency. 
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11 –13 YAŞ ÇOCUKLARIN BESLENME DAVRANIŞLARI İLE OBEZ AKRANLARINA 

YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
 

1Yonca ÖZTÜRK, 2Ufuk ALPKAYA, 1Kübra KESKİN, 1Arzu ÇUBUK  

 
1Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İSTANBUL 
2Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL 

 

Bu çalışmanın amacı 11 – 13 yaş (x=12,19 SS= ,82 yıl) yaş arası çocukların beslenme davranışları ile obez akranlarına 

karşı tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya İstanbul ili, Kartal ve Maltepe ilçelerinde bulunan iki 

devlet okulunda okuyan 402 (204 kadın, 198 erkek) öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Beslenme davranışının 

belirlenmesinde Edmundson ve ark. (1996) tarafından geliştirilen, Öztürk ve Erdoğan (2010) tarafından Türk 

çocuklarına uyarlanan Beslenme Davranış Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekte toplam en düşük puan -14 ve en yüksek 

puan +14’tür. Öğrencilerin obez akranlarına karşı tutumlarını belirlemek için Çelik ve ark. (2015) tarafından geliştirilen 

Obez Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekte alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 

80’dir.İstatistiksel analizlerde, çocukların ölçeklerden aldıkları puanların aritmetik ortalamalar belirlenmiş, Pearson 

korelasyon katsayısı kullanılarak ortalamalar arasında ilişkiye bakılmış ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul 

edilmiştirTüm çocukların beslenme davranışları 2,28 SS=5,62, kadınların 3,01 SS= 5,54, erkeklerin 1,52 SS=5,61 puan 

ile orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Tüm çocukların obez akranlarına karşı tutum puanları 65,41 SS=10,13, kadınların 

65,97 SS=9,79, erkeklerin 64,83 SS=10,46 puan ile olumlu tutum sergiledikleri görülmüştür. İstatistiksel olarak, tüm 

çocukların beslenme davranışı ile obez akranlarına karşı tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). 

Kadın ve erkek olarak ayrı ayrı bakıldığında, hem kadınlarda hem de erkeklerde beslenme davranışı ile obez 

akranlarına karşı tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). 
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Anahtar Kelimeler: Beslenme davranışı, obezite, çocuk 

 

ANALYSIS THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NUTRITIONAL BEHAVIOURS OF 11-

13 YEAR OLD CHILDREN AND THEIR ATTITUDES TOWARDS THEIR OBESE PEERS 

 

The aim of this study is to analyze relationship 11-13 year old (X=12,19 SS= ,82years old) children nutritional behaviours 

and their attitudes towards their obese peers. In Istanbul 402 volunteer students (204 girls and 198 boys) from two 

public schools in Kartal and Maltepe districts participated in this study. To determine the nutritional behavior, nutritional 

behaviour scale developed by Edmundson et al (1996) and adapted to the Turkish students by Öztürk and Erdoğan 

(2010) was used. In this scale; the lowest score is -14 and the highest is +14 in total. Attitude scale for obese children 

developed by Çelik et al (2015) was used for determining the attitudes of the school children towards their obese peers. 

In this scale, the lowest point is 0 and the highest point is 80 in total. Arithmetical averages of the students’ scores were 

taken. Using Pearson correlation coefficients, the relationship among averages was analyzed and the level of 

significance was set at p<0.05. Nutritional behaviours of all children were found to be moderate as 2,28 SS= 5,62, with 

3,01 SS= 5,54 for the girls and 1,52 SS= 5,61 for the boys. Attitude scales of all children towards their obese peers 

were found positive 65,41 SS= 10,13, with 65,97 SS=9,79 for the girls and 64,83 SS=10,46 for the boys. As for gender 

specific scores, no significant relationship was found between the nutritional behaviours of the children and their 

attitudes towards their obese peers (p>0.05). Similarly, no meaningful relationship was observed between the nutritional 

behaviours of all children and their attitudes towards their obese peers (p>0.05).  

 

Keywords: Nutritional behaviours, obesity, children  
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GENÇ (15-17 YAŞ) KIZ BASKETBOLCULARIN SEKİZ HAFTALIK ESNEKLİK 

ANTRENMANI SONRASINDAKİ ESNEKLİK FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ 
 

Yelda KAVAZOĞLU, Elif Sibel ATIŞ, Adil Deniz DURU  

 

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL 

 

Germe egzersizleri basketbol antrenmanlarının bir parçası olarak oldukça sıklıkla uygulanmaktadır. Çalışmanın amacı 

sekiz haftalık esneklik antrenmanı yapan 15-17 yaş grubu kız basketbolcuların esnekliğinde ilk ve son ölçümler arasında 

farklılık olup olmadığını tespit etmektir.  

 

METOT: Çalışmaya 15-17 yaş grubunda, antrenman yaşları 5-6 olan 20 basketbolcu gönüllü olarak katıldı. Bu amaçla 

gönüllüler otur uzan esneklik testine tabi tutuldu. Katılımcıların fiziksel ve antropometrik parametreleri standardize 

edilmiş alan testleri uygulanarak ölçüldü. Katılımcılara 8 hafta süre ile haftada 6 gün her antrenman başında, ortasında 

ve sonunda olacak şekilde esneklik antrenmanı yaptırıldı. Antrenman programı başında ve 8 hafta sonunda gruba otur 

uzan esneklik testi yapıldı. Katılımcılardan elde edilen verilerin istatistiksel analizi eşleştirilmiş örneklem t-testi ile 

değerlendirildi.  

 

SONUÇ ve TARTIŞMA: Gönüllülerin boyları ortalaması; 168,4±8,2 cm iken kilo ortalaması 54,2±0,5 kg dı. Sekiz 

haftalık antrenman programı sonucunda oyuncuların esneklik değerlerinde anlamlı bir artış görüldü (p < 0.01). Germe 
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egzersizleri ile kombine edilmiş basketbol antrenmanlarının dikey sıçrama performansına faydası olduğu bilinmektedir 

(1). Özellikle oyuncuların bu tip esneklik çalışmaları ile antrene edilmesinin maç içerisinde veya antrenman esnasında 

gösterdikleri performanslara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

REFERANS 
1. Woolstenhulme, M. T., Griffiths, C. M., Woolstenhulme, E. M., & Parcell, A. C. (2006). Ballistic stretching increases 

flexibility and acute vertical jump height when combined with basketball activity. Journal of strength and conditioning 

research, 20(4), 799. 

 

INVESTIGATION OF FLEXIBILITY DIFFERENCES OF YOUTH (15-17) FEMALE 

BASKETBALL PLAYERS AFTER EIGHT WEEKS TRAINING PERIOD 

 

INTRODUCTION: Stretching is often included as a part of physical activity for basketball training. The aim of the study 

was to determine if a difference exists between pre and post measurements after 8 weeks flexibility training for 

basketball players. Method Twenty female volunteers whose ages differ between 15 and 17 years were asked to attend 

to the pre and post measurements of flexibility with the sit and reach test. The volunteers’ basketball training age was 

about 5-6 years. The physical and antropometric parameters were measured using the standardized field tests. Mean 

height value of the players was 168,4±8,2 cm and the mean weight was 54,2±0,5 kg. The volunteers were trained with 

three flexibility exercise sets; in the begining of the training, in the mid part of the training and at the end of the every 

training. This exercise set has been performed for 8 weeks ( 6 days in a week). In the begining and at the end of the 

training programme pre and post measurements have been performed. The statistical tests had been carried out using 

paired sampled t-test. Results and Conclusion A significant enhancement has been observed for the flexibility for the 

players. Basketball training combined with stretching is beneficial to vertical jump performance (1). It’s been suggested 

that this type of flexibility training in the training programme would enhance the performance of the players during a 

match.  
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN OKULA İLİŞKİN BEKLENTİ VE 

BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Dogukan Batur Alp GÜLŞEN, Emine Bal TURAN, Hasan ŞAHAN  

 

Akdeniz Üniversitesi ANTALYA 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulu Spor yöneticiliği programında 

okuyan öğrencilerin okula ilişkin beklenti ve beklentilerinin karşılanma düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
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Araştırmanın evrenini Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, spor yöneticiliği bölümü, örneklem 

gurubunu ise bu bölümde okuyan 1, 2, 3 ve 4 sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

 

YÖNTEM: Araştırmada veriler yazılı kaynaklardan ve anket yöntemiyle elde edilmiştir. Anket uzman görüşlerine 

müracaat edilerek  
amaca yönelik olarak geliştirilmiştir. Anketin anlaşılabilirliği, kapsam geçerliği sağlandıktan sonra örneklem gurubuna 

tesadüfî örneklem yöntemiyle birebir görüşülerek doldurulmuştur. Elde edilen veriler istatistik işlem için bilgisayar 

ortamına aktarılmış, istatistik işlem olarak, frekans % dağılım ve çapraz tablo Crosstab işlemi uygulanmıştır. Her bir 

soruya verilen cevap dağılımlarına göre de yorumlar yapılmıştır. 

 

BULGULAR: Elde edilen verilerin değerlendirmesi sonucunda, katılımcıların beklentilerinin ve beklentilerinin 

karşılanma düzeyinin yeterli kampus ortamı, tesis ve malzeme, teknolojik imkan, derslerin bilimsel ortamda yapılması, 

sosyal ve kültürel etkinlikler, sportif çalışma ortamı, öğrencilerle iletişim, derslerin üstün seviyede verilmesi, öğrenci 

katılımlı ders işlenmesi, projeler ve yeni fikirlerin olması beklentilerinin az düzeyde karşılandığı, yeterli öğretim elemanı 

ve akademik ortamda iletişim beklentilerinin ise yeterli düzeyde karşılandığı tespit edilmiştir. 

 

SONUÇ: Sonuç olarak; katılımcıların okudukları okul ve bölümlerine ilişkin beklentilerinin karşılanma düzeyinin genel 

olarak düşük  
olduğunu söyleyebiliriz.  

 

Anahtar Kelimeler: Spor yöneticiliği, beklenti 

 

INVESTIGATION OF SPORT MANAGEMENT STUDENTS’ EXPECTATIONS 

CONCERNING THE SCHOOL AND THE LEVEL OF MEETING THEIR EXPECTATIONS 

IN SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AT GAZİ UNIVERSITY 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: This research was carried out in order to determine students’ expectations and the 

level of meeting their expectations in school of physical education and sports at Gazi University. The universe of the 

research is composed of Gazi University Physical Education and Sports School, Sports Management Department and 

Sampling Group 1, 2, 3 and 4 students who study in this department. Method: Data were obtained from written sources 

and by questionnaire. The questionnaire was developed as goal-oriented with consulting the experts. The intelligibility 

of the questionnaire was filled by interviewing the sample group randomly after the validity of the scope was got. The 

obtained data were transferred to the computer for statistical analysis, frequency distribution and cross table Crosstab 

operation were applied as statistical process. Interpretations were made according to the distribution of answers given 

to each question. 

 

FINDING: As a result of the evaluation of the obtained data, the evaluation of the participants' expectations and the 

level of expectation were noted at a low level for the campus environment, facilities and materials, technological 

facilities, the scientific environment of the courses, social and cultural activities, sportive working environment, 

communication with the students projects and new ideas.  

On the other hand, expectations of teaching staff and communication in the academic environment were met at a very 

high level.  

 

RESULT: As a result; we can say that the level of meeting the expectations of the participants and the schools and 

departments they attended is generally low.  
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TÜRKİYE Ve ALMANYA SPOR YÖNETİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Emine Bal TURAN, Dogukan Batur Alp GÜLŞEN, Hasan ŞAHAN  

 

Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA 

 

Yönetim insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Ancak bir disiplin olarak, sistemli bir biçimde incelenmesi oldukça 

yenidir. Yönetim  
kuruluşların ve örgütlerin faaliyetlerinin düzenli ve bilinçli bir şekilde yürütülebilmesini ve bu yoldan da bireylerin 

gereksinmelerinin karşılanmasını sağlar (Sunay H., Gök Y., 2010 ).Sporun toplumlarda öneminin hızla artması ve 

oynadığı rol, uluslararası müsabakaların itibarı, kamu yetkililerin ilgisini her zaman çekmiştir. Spor toplumlar üzerinde 

tarih boyunca etkili olduğu kabul edilmiş olması, sporun toplum yararına yönelik bir kamu hizmeti olarak 

değerlendirilmesine sebep olmuştur. ( Sunay H. 2016) Spor yönetim alanında son yıllarda çokuluslu ve uluslararası 

karşılaştırmalı çalışmalar yapılmaya başlanmıştır (Heinemann 1999, 2005; Houlihan, 1997; Holulihan ve Green, 2008; 

Weinberg ve Mcdermott, 2002; De Bosscher ve diğ., 2009). Bugün, Türkiye’nin spor yönetiminde istikrar ve iyileştirme 

arayışı sürerken karşılaştırmalı araştırma yöntemlerine başvurulması, başka ulusların benzer sorunları olup olmadığının 

anlaşılması ve varsa bu sorunlara getirilmiş çözüm yollarının incelenmesi, spor yöneticilerine zaman kazandıracaktır 

(Öğüt E.E.E – İmamoğlu, A.F., 2011). Sporun toplumda artan önemi ve oynadığı eğitsel, toplumsal ve kültürel roller ve 

ayrıca uluslararası müsabakaların gördüğü itibar, kamu yetkililerinin ilgisini çekmiştir. Sporun toplum üzerinde olumlu 

etkisi olduğunun kabul edilmesi, sporun kamu yararına yönelik bir kamu hizmeti olarak değerlendirilmesine neden 

olmuştur. 

 

AMAÇ: Bu çalışmanın temel amacı Türk spor yönetimi işleyişi ile Almanya spor yönetim işleyişinin karşılaştırılmasıdır. 

Alt amaçlar ise spor yönetimi sistemlerinin tarihçesi, mevzuatı, vizyon, misyon, teşkilat şeması, örgütleme, yönetme, 

koordine etme ve denetim  
mekanizmalarının tespiti ve işleyişinin karşılaştırılmasıdır. Aynı zamanda yönetimde başarı oranlarının karşılaştırılması 

ve başarısı kabul edilmiş bir yönetim anlayışının rol model alınması düşünülmektedir.  

 

METOT: Bu araştırma, karşılaştırmalı bir eğitim araştırmasıdır. Karşılaştırmalı araştırmalarda kullanılan tanımlayıcı 

yaklaşım kullanılmıştır. Tanımlayıcı yaklaşımlarda konu ile ilgili gerekli literatür, yönetim sistemleri, eğitim sistemleri 

arasındaki benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırılır. Bu araştırmada analiz yapma, açıklama ve önerilerde bulunma gibi 

teknikler kullanılarak tanımlayıcı yaklaşımdan yararlanılmıştır. 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA: Çalışmada incelenen spor yönetimleri sistemlerinde; teşkilat şeması, denetim mekanizmaları, 

örgütleme ve yönetme bakımından birçok farklılık saptanmıştır. Ülkelerin yönetim şekillerinin uluslararası 

müsabakalarda başarıya oranları tespit edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Ülkelerin sporda başarı oranları daha aktif bir 

yönetim ile sağlandığı tespit edilmiştir. Sürekli gelişen teknoloji ve eğitim sisteminde yeni yönetim anlayışlarını ortaya 

çıkarmaktadır. Yönetimler gelişen çağa ayak uydurup kendi sistemlerini yenileme çabaları belirli periyotlarla 

karşılaştırma zorunluluğu olduğunu ortaya koymaktadır. 
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COMPARISON OF TURKEY AND GERMANY SPORTS MANAGEMENT 

 
INTRODUCTION: Management is as old as human history. However, as a discipline, it is quite new to be examined 

systematically. It ensures that the activities of the governing bodies and organizations can be carried out in a regular 

and conscious manner and that the needs of the individuals are met in this way (Sunay H., Gök Y., 2010 ). The role of 

sports in society has grown rapidly and the role it plays has always attracted the attention of public officials, the 

reputation of international competitions.  

The fact that sport has been acknowledged to be effective throughout history has led to the evaluation of sport as a 

public service for the benefit of society ( Sunay H. 2016). In the field of sport management, multinational and 

international comparative studies have been started in recent years (Heinemann 1999, 2005; Houlihan, 1997; Holulihan 

ve Green, 2008; Weinberg ve McDermott, 2002; De Bosscher ve diğ., 2009). Today, Turkey's quest for problem-solving 

and improvement in sport management, the use of comparative research methods, the understanding of other nations' 

similar problems and their solutions, will give the sport managers time (Öğüt E.E.E – İmamoğlu, A.F., 2011). People in 

the community and in social veterinary fields have been attracted by the public authorities. It has caused the sport to 

be treated as a public service for the public good.  

 

PURPOSE: The main purpose of this study is to compare the functioning of Turkish sports management with the 

operation of German sports management. It is a comparison of the detection and operation of subcontracting, 

legislation, vision, mission, organization, management, coordination and control mechanisms. A role model of a 

management approach is considered. Method This research is a comparative educational research. The descriptive 

approach used in comparative studies is used. Descriptive approaches compare the necessary literature, management 

systems, similarities and differences between education systems. In this research, descriptive approach has been 

utilized by using techniques such as analysis, explanation and suggestions. Conclusion and Discussion In the sports 

management systems examined in the study; organizational schemes, control mechanisms, organization and 

management. The success rates of countries' management styles in international competitions have been determined 

and compared. It has been found that the sporde success rates of the countries are provided with more active 

management. It reveals new management understandings in continuously developing technology and education 

system. Governments have shown that the need to adapt to the evolving era and compare their efforts to renew their 

own systems with certain periods. 
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ATLETİZM ATMALAR VE TAEKWONDO SPORCULARININ DİNAMİK DENGE 

ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Abdurrahman DEMİR, Manolya AKIN, Derya Selda SINAR, Cihat KORKMAZ  

 

Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, MERSİN 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Herhangi bir destek noktasında vücut pozisyonunu koruma yeteneği olarak tanımlanan denge, 

koordinatif yeteneklerin ana bileşimlerinden birisidir. Vücut stabilizesini koruma yeteneği ve dinamik hareketler boyunca 

postural kontrolü devam ettirme, sıçrama ve vurma gibi temel hareket becerilerinin başarılı yapılması için önemlidir. Bu 

nedenlerle denge, sportif başarının anahtarı haline gelmiştir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı taekwondo ve 

atletizm atmalar branşıyla uğraşan 10-15 yaş sporcuların dinamik denge özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. 

 
METOT:Bu çalışmaya; taekwondo ve atletizim atmalar branşlarında aktif olarak spor yapan 10-15 yaşında sporcular 

katılmıştır. Çalışmaya katılımHelsinki kriterlerine uygun gönüllü onam formu ile velilerinden izin alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 30 atlet atıcı(15 kız 15 erkek) 39 da taekwondo sporcusu(24 erkek 15 kız) katıldı. Dinamik 

denge ölçümleri ’Techno-Body Cihazı’ ile yapılmıştır. Tecno body ölçüm cihazı, daire içinde kat edilen mesafe(PL), 

AreaGapPercentage(AGP), ortalama hız(MS), orta denge merkezi anteriorposterior-AP(MEC-AP), orta denge merkezi 

–MedioLateral(MEC-ML) olmak üzere her duruş için 5 ayrı ölçüm sonucu vermektedir. Ölçümler öncesinde ölçüm cihazı 

tanıtılmış ve katılımcılara cihaza alışmak için deneme süresi verilmiştir. Denekler Tecno-Body cihazı üzerinde dururken 

bilgisayar ekranında görülen daire içinde hareket ederek dengesini sağlamaya çalışır. Test gözler açık ve ayaklar çıplak 

olarak çift-ayakla 30 sağ ve sol ayakla ise 10 saniye olarak uygulanmıştır. Testler ikişer kez uygulanarak, en iyi sonuç 

alınmıştır. Tüm verilerin tanımlayıcı istatistikleri, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri alındı. İki grup 

arasındaki farkın test edilmesinde; normal dağılım gösteren veriler için ilişkisiz örneklem t testi normal dağılım 

göstermeyen veriler için de Mann Whitney-U testi kullanıldı ve iki grup arasındaki dinamik denge farklarına bakıldı. 

 

BULGULAR: Atıcıların yaş, boy ve kilo ortalamaları sırasıyla 13.69, 175.cm, 72.2 kg. taekwondo sporcularının yaş, boy 

ve kilo ortalamaları sırasıyla 12.69, 156.03 cm, 52,02kg. olarak bulunmuştur. Çift ayak PL(ortalama:taekwondo=471.9, 

atıcılar=272.02), sağ ayak PL(ortalama:taekwondo=173.9, atıcılar=92.9), sol ayak PL(ortalama:taekwondo=189.9, 

atıcılar=85.1), sağ ayak AGP(ortalama:taekwondo=1.3, atıcılar=-0.7), sağ ayak MS(ortalama:taekwondo=17.3, 

atıcılar=9.4), sol ayak MS(ortalama:taekwondo=19.5, atıcılar=8.2), sol ayak MEC-ML(ortalama:taekwondo=-0.15, 

atıcılar=-0.53), değerleri arasında anlamlı bir fark olduğu(p<.05) görülmüştür. Çift ayak sağ ve sol ayak kat edilen 

mesafe değerlerinde atıcılar lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur(p<.05). Diğer ölçüm sonuçlarında ise iki branş 

arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur(p>.05). 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ: Araştırmamızın sonucu bize 10-15 yaşındaki atletzim atma branşındaki sporcuların taekwondo 

sporcularının dinamik denge özelliklerinden daha iyi olduğunu göstermektedir. Bu sonuç atıcıların vücut ağırlıklarına ve 

attıkları aletleri daha dengeli döndürmeleri gerektiğinden kaynaklanmış olabilir. Atıcıların vücut ağırlıklarının fazla 

olması denge açısından pozitif bir fark yaratmış olabilir. Buna göre dengenin atletizm atma branşlarında seçici bir faktör 

olduğu düşünülebilir. İleriki dengenin branşlara göre karşılaştırılmasını ele alan araştırmalar farklı branşlara göre 

yapılabilir. 
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COMPARISON OF DYNAMIC BALANCE CHARACTERISTICS OF ATHLETES AND 

TAEKWONDO ATHLETES 

 

INTRODUCTION and OBJECTIVE: The balance, defined as the ability to protect the body position at any support 

point, is one of the main components of coordinative abilities. The ability to maintain body stabilization and postural 

control throughout dynamic movements is essential for successful basic mobility, such as bouncing and knocking. For 

these reasons, balance has become the key to sporting success. From this point of view, it is the aim of this work to 

compare the dynamic balance characteristics of taekwondo athletes and athletes in 10-15 years old. 
METHOD: For this study; taekwondo aged between ages 10 and 15 and actively participating in volunteer work with 

permission from their parents with a voluntary consent form in accordance with Helsinki criteria. Thirty(15 male 15 

female) athletes 39(24 male 15 female) taekwondo athletes joined to work. The dynamic balance measurements of the 

two groups were measured using the Techno-Body Device, and the difference between the two groups was examined. 

. A trial period was given to get accustomed to the participant device before the measurements were made. The Tecno 

body measuring device measures the distance(PL), AreaGapPercentage(AGP), mean velocity(MS), mid-balance 

center anterior posterior-AP(MEC-AP), medial balance center-5 different measurement results for each posture. While 

the subjects are standing on the Tecno-Body device, they move within the circle shown on the computer screen and try 

to stabilize the balance. The test is done with the eyes open and the bare foot. Dual- foot measurement is applied in 30 

seconds and single-foot measurements in 10 seconds. The test is carried out twice, the best result is obtained. 

Descriptive statistics, arithmetic mean and standard deviation of all data were obtained. Unpaired sample-t-test for 

parametric results and mann-whitney-u test for non-parametric results were used. 

 
RESULTS: Mean age, height and weight of shooters were 13.69, 175.cm, 72.2 kg respectively. The average age, 

height and weight of Taekwondo athletes were 12.69, 156.03 cm, 52.02kg respectively. Double leg PL(mean: 

taekwondo=471.9, athletes=272.02), right leg PL(mean: taekwondo=173.9, athletes=92.9), left leg PL(mean: 

taekwondo=189.9, athletes=85.1), right foot AGP(mean: taekwondo=1.3, athletes=-0.7), right foot MS(mean: 

taekwondo=17.3, athletes=9.4), left foot MS(mean: taekwondo=19.5, athletes=8.2), left foot MEC-ML(mean: 

taekwondo=-0.15, athletes=-0.53), A significant difference was found in the values of double leg left and right leg folds 

in favor of athletes(p <.05). In the other measurement results, there was no significant difference between the two 

branches(p> .05). 

 

DISCUSSION and CONCLUSION: The results of our study show that athletes in the 10 to 15-year-old athlete's branch 

are better than the dynamic balance features of taekwondo athletes. This result may be due to the weight of the shooters 

and the need to rotate the tools more evenly. Excessive body weight of the shooters may have made a positive 

difference in terms of balance. Accordingly, balance can be considered as a selective factor in athletics throwing 

branches. Research on the comparison of future balance to branches can be done according to different branches.  
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SU VE TAKIM SPORU OYUNCULARI ARASINDAKİ SOLUNUM FONKSİYON 

PARAMETRELERİNİN FARKLILIKLARI 
 

Murat SÜKUTİ, Enes ÜRKMEZ, Taylan BALCIOĞLU, Elif Sibel ATIŞ, Adil Deniz DURU  

 

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, İSTANBUL 

 

GİRİŞ: Uzun süreli fiziksel antrenmanın kardiyovasküler, solunum ve sinir sistemlerini geliştirdiği bilinmektedir. Gelişmiş 

teknoloji ile artık akciğer fonksiyonları hakkında veri toplamak oldukça pratiktir. Bu çalışmanın amacı sporcu (takım 

sporu ve su sporlarıyapan kişiler) ve sedanter grupları arasındaki solunum fonksiyonlarının farklılıklarını araştırmaktır.  

 

METOT: Farklı spor türlerinin akciğer fonksiyonu parametrelerine etkileri akciğer fonksiyon testi ile analiz edilmiştir. 

Zorlu vital kapasite (FVC), zorlu ekspirasyonun birinci saniyesinde atılan volüm (FEV1), pik ekspiratuar akım (PEF) 88 

gönüllüden spirometri ile ölçülerek pulmoner fonksiyon parametreleri değerlendirilmiştir. Yaşları 18 ile 32 arasında 

değişen gönüllüler, takım sporları (n = 32), su sporları (n = 28) ve sedanter grup (n = 28) olmak üzere üç gruba ayrıldı. 

Boy, yaş ve cinsiyetin bu parametreler üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak için, tek yönlü ANOVA'da öngörülen 

değerlerin yüzdesi kullanıldı.  

 

BULGULAR: Post-hoc testler, su sporlarına katılan sporcuların, hem takım sporu hem de sedanter grup gönüllülerine 

kıyasla FVC ve FEV1'inin istatistiksel olarak anlamlı derece yüksek yüzdelik değerlerine karşılık geldiğini göstermiştir 

(p <0.05). Buna ek olarak, takım sporları ve su sporları yapanların sedanter grubuna göre anlamlı derecede yüksek 

PEF yüzdesi değerlere ulaşıldı (p <0.05).  

 
TARTIŞMA: Bu nedenle, bir su sporları oyuncusu ya da bir takım sporu oyuncusu olmanın solunum fonksiyon 

parametrelerini geliştirmeye yardımcı olabileceğini düşünebiliriz. 

 

DIFFERENCES OF RESPIRATORY FUNCTION PARAMETERS BETWEEN WATER AND 

TEAM SPORTS PLAYERS 

 

INTRODUCTION: It is well known that long term physical training enhances cardiovascular, respiratory and neural 

systems. With the advanced technology, it is now practical to collect data about pulmonary function. The aim of this 

study is to investigate the differences of respiratory function among athletes (who are involved in team sports and water 

sports) and sedantary group. Method Pulmonary function parameters namely, forced vital capacity (FVC), forced 

expiratory volume in 1st second (FEV1), peak expiratory flow (PEF) were assesed by spirometry from 88 volunteers. 

The effects of different types of sports are analyzed by means of lung function test. The volunteers whose ages vary 

between 18 and 32 were separated into three groups such that, team sports (n=32), water sports (n=28) and sedantary 

group (n=28). In order to eliminate the effects of height, age and gender on these parameters we used percentage of 

predicted values in one way ANOVA.  

 

RESULTS: Post hoc tests exhibited that athletes who are involved in water sports had statistically significant higher 

percentage values of FVC and FEV1 than the corresponding values of both the team sports and sedantary group 
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volunteers (p<0.05). In addition to this, team sports and water sports players had significantly higher percentage values 

of PEF than the sedantary group (p<0.05).  

 

CONCLUSION: Thus, we can conclude that being a water sports player or a team sports player may help to improve 

respiratory function parameters.  
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KADIN ATLETLERDE PLİYOMETRİK ANTRENMANIN İZOKİNETİK KUVVET, DİKEY VE 

YATAY SIÇRAMA PARAMETRELERİNE ETKİSİ 
 
1Ertay SEYREK, 1Enis ÇOLAK, 1Şule GÜLERYÜZ, 2Mehmet KALE, 1Mehmet GÜLERYÜZ  

 
1Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ 
2Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ESKİŞEHİR 

 
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kadın atletlerde pliyometrik antrenmanın izokinetik kuvvet, dikey ve yatay 

sıçrama  parametrelerine etkisini araştırmaktır.  

 

YÖNTEM: Çalışmaya atletizm atlama branşlarına yeni başlamış 16-17 yaş grubu 10 kadın öğrenci (Yaş: 16.3±4.8yıl, 

Boy:167.0±0.1 cm, Vücut Ağırlığı: 55.3±4.9 kg) katılmıştır. Katılımcılara 10 hafta süresince haftada 5 gün olmak üzere 

3 gün (Pazartesi-Çarşamba-Cuma) pliyometrik antrenman, 2 gün (Salı-Perşembe) atlama branşlarına yönelik teknik 

antrenman yaptırılmıştır. Çalışmada kullanılacak izokinetik kuvvet olarak 120°sn- 1 açısal hızda 1 tekrar maksimum 

ayak bileği dorsi fleksiyon ve plantar fleksiyon zirve tork değerleri alınmıştır. Ayrıca dikey sıçrama olarak aktif sıçrama 

ve yatay sıçrama olarak durarak uzunatlama testlerine uyum için alıştırmalar uygulanmıştır. Daha sonra ön-testleri ve 

10 hafta antrenman sonrası son-testleri yapılmıştır. Katılımcıların antrenman öncesi ve sonrası test parametreleri 

istatistiksel olarak incelenmiştir. Wilcoxon analiz testi kullanılarak ve anlamlılık düzeyi ≤0.05 olarak alınmıştır. 

 

BULGULAR ve SONUÇLAR: Yapılan bu çalışmalar sonrasında araştırma grubunun ön ve son aktif sıçrama,120°sn-

1açısal hızda sol ayak bileği dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon zirve torkları değerlerinde istatistiksel anlamlı fark 

bulunmuştur (p<0.05). 

 

Sonuç olarak dikey yönde yapılan pliyometrik antrenmanların ağırlıklı olarak dikey yönde yapılan atlama branşları olan 

yüksekatlama ve sırıkla atlamayı geliştirmek için kullanılmasının faydalı olacağı ve bu konuya yönelik ayrıntılı testlerle 

desteklenecek çalışma yapılmasının gerektiği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Atletizm, aktif sıçrama, durarak uzun atlama, dorsifleksiyon, plantarfleksiyon 
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THE EFFECT OF PLYOMETRIC TRAININING IN IZOCINETIC FORCE, VERTICAL AND 

HORIZONTAL JUMPING PARAMETERS IN WOMEN ATHLETES 

 

INTRODUCTION and PURPOSE: The purpose of this study was to investigate the effect of plyometric training on 

isokinetic force, vertical and horizontal jump parameters in female athletes. 

 

METHOD: On the early progress of athletics, between 16 –17 years old 10 female students (Age: 

16.3±4.8year,Height:1.67.0±0.1 cm, Body Weight: 55.3±4.9 kg) have joined. To the participants during 10 weeks each 

5 days a weeks they did the 3 days (Monday, Wednesday, Friday) of plyometric trainning and 2 days (Tuesday-

Thursday) of jumping branch . At the 120°sec-1angular speed,1 repeated maximum peak ankle flexion and plantar 

flexion peak torque values were taken as the isokinetic force to be used in the study. In addition for adaption to test it 

applied on vertical jumping active and horizontal jumping used in standing long jump. And then they did the pre-test 

and 10 weeks after post-test. Test parameters before and after the training of the participants were analyzed statistically. 

Using the Wilcoxon analysis test, the significance level was taken as ≤0.05. 

 

SYMPTONS and RESULTS: After these studies, there was a statistically significant difference (p <0.05) between the 

front and the last, active jump of the research group, the left ankle dorsiflexion and plantar flexion peak torque values 

at 120 ° sec-1. As the results it have been discoreved that the vertical jumping plyometric workouts will increase the 

skill of whom branch of jumping ( high jump and pole jumping) in that case it is highly suggested considering to will be 

benefit to athletes and intented to supported by detailed working test.  

Keywords: Athletics, active jumping, standing long jump, dorsiflexion, plantarflexion  
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ 

GÖRÜŞLERİ 
 

1Abdurrahman AKTOP, 2Yasemin ACAR  

 
1Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ANTALYA 
2Beden Eğitimi Öğretmeni, ANTALYA 

 
AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, ilk ve ortaöğretim kurumlarında yer alan beden eğitimi öğretmenlerin hizmet içi eğitim 

etkinlikleri ile  
ilgili görüş ve ihtiyaç farklılıklarının değerlendirilmesidir.  

 

Yöntem: Çalışmamız Antalya ili Merkez ilçelerinde görevli beden eğitimi öğretmenleri tümünü kapsayacak şekilde 

planlanmıştır. Daha önce hizmet içi eğitim programına katılmış ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden ilk ve 

orta öğretim okullarında görev yapan toplam 70 beden eğitimi öğretmenine hizmet içi eğitim anketi uygulanmıştır. Beden 

Eğitimi öğretmenlerinin hizmet içi eğitimim ile ilgili görüşlerinin belirlenmesinde daha önce Avşar (2006) tarafından 

hazırlanmış Beden Eğitimi Öğretmenlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerini Değerlendirme Anketi kullanılmıştır. 

Verilerin çözümlemesinde; frekans, yüzde ve aritmetik ortalama kullanılmıştır. Grup karşılaştırması yaş değişkeni için 
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iki ortalama arasındaki farkın anlamlığı testi (t-test) ile kıdem ve hizmet içi programa katılma düzeyi ise Ki-kare testi ile 

değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi =0.05 olarak kabul edilmiştir. 

 

Bulgular: Antalya ilinde görevli beden eğitimi öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programları ile ilgili görüşlerini incelediğim 

çalışmamıza yaş ortalaması 40.03±6.93 yıl olan toplam 70 beden eğitimi öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. 

Çalışmaya katılan öğretmenlerinin %64.3’ü erkek (n=45), %35.7’si kadın (n=25) beden eğitimi öğretmeni iken %71.4 

ilköğretim okullarında (n=50), % 28.6 ortaöğretim okullarında (n=20) görev almaktaydılar. Gerçekleştirilen istatistiksel 

analiz sonucunda erkek ve kadın beden eğitimi öğretmenlerin mesleki kıdemleri açısından aralarında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (X2(4)=2,247, p=.690). Erkek ve kadın beden eğitim öğretmenlerin daha önce hizmet 

içi eğitim programına katılma sayıları karşılaştırıldığında, erkeklerin %60’ının (n=27), kadınların ise %52’sinin (n=13) 3 

veya daha az hizmet içi eğitim programına katıldığı, ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitim programının türü ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde, öğretmenlerin % 38.6’sı (n=27) kurs, %24.3’ü (n=17) mesleki konferans, %20’si (n=14) internet ve 

%17.1’i (n=12) seminer türündeki hizmet içi eğitim programını ihtiyaç duyduklarını bildirmişlerdir. Hizmet içi eğitim 

programlarının zamanlaması ile ilgili beden eğitimi öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde çalışmaya katılan 

öğretmenlerin %78.6’sı (n=55) hizmet içi eğitim etkinlikleri için en uygun zamanlamanın haziran ve eylül aylarında 

gerçekleştirilen seminer dönemi olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada yer alan beden eğitimi öğretmenlerinin en çok 

ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitim konusu %21,21 ile branşlar ve değişen oyun kuralları olduğu belirlenmiştir. İhtiyacı 

duyulan hizmet içi eğitim konusunda İkinci sırada %13,13 ile eğitsel oyunlar üçüncü sırada ise %12,12 ile öğretim 

yöntemleri gelmektedir. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, Antalya ilinde merkez ilçede görevli erkek ve kadın beden eğitimi 

öğretmenlerinin, bugüne kadar katıldıkları hizmet içi eğitim programlarını kısmen yeterli olduğu ancak hizmet içi eğitim 

programları ile ilgili beden eğitimi öğretmenlerinin görüşlerin alınmadığı ve program konularının bu görüşler 

doğrultusunda güncel konuları, ihtiyaçları ve gelişmeleri içerir bir şekilde planlanmasının daha etkili sonuçlar vereceği 

görüşünde oldukları ortaya çıkmıştır. Çalışmamız ve benzer çalışmalarda elde edilen sonuçlar doğrultusunda beden 

eğitimi öğretmenlerine daha etkili hizmet içi eğitim programlarını onların görüşlerini ve isteklerini alarak ulaştırılması 

önerilmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, öğretmenlik, hizmet içi eğitim, ilk ve orta öğretim  

 

 

PHYSICAL EDUCATION TEACHER’S VIEWS ABOUT IN-SERVICE TRAINING 

PROGRAMS 

 
AIM: The purpose of present study was to evaluate the views and needs of primary and secondary education physical 

education teachers on in-service training programs.  

 

METHOD: Present study was planned to cover all of the physical education teachers in the province of Antalya. In-

service training questionnaires applied to a total of 70 primary and secondary schools physical education (PE) teachers 

who participated in-service training program before. The views of the pysical educator about in-service training program 

were measured using the In-service Training Activities for Physical Education Teachers Questionnaire developed by 

Avşar (2006). In the analysis of the data; frequency, percentage and mean were used. For the group comparison age 

variable, the difference between the two means was evaluated by the t-test and the level of participation in-service 

training program and teaching experiences were evaluated by Chi-square test. The level of significance was accepted 

as =0.05.  
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RESULTS: Seventy physical education teachers with the age of 40.03 ± 6.93 years voluntarily took part in present 

study. There were 45 men (64.3%) and 25 women (35.7%) overall 70 physical education teachers. When examining 

the participant PE teacher’s institutions, it was found that 50 of them (71.4%) teach in primary schools and 20 of them 

(28.6%) teach in secondary school. As a result of the statistical analysis, it was determined that there was no statistically 

significant difference between male and female physical education teachers in terms of their occupational experience 

(X2 (4) = 2,247, p = .690). The percentage of previous participation in the in-service training programs of male (60%) 

and female (52%) PE teachers were similar. When the view of the physical education teachers' about the type of the 

in-service training program was examined, courses were the most preferred programs with 38.6%, professional 

conferences were second with 24.3 % and online in-service training programs were third with 20%. According to PE 

teacher’s views regarding the timing of in-service training programs, ıt was found that the most appropriate timing for 

in-service training programs was in the seminar period in June and September. It was determined that the most needed 

in- service training programs by physical education teachers in the study were sport branches and changing game rules 

with 21.2% the second place was educational games with 13.1% and the third was 12.1% with teaching methods.  

 

DISCUSSION: As a results, it can be concluded that PE teachers in central province in Antalya participated adequate 

number in-service training programs. PE teachers reported that when planning the in-service training programs their 

opinions and needs should be considered.  

 

Keywords: Physical education, teaching professional, in-service training, primary and secondary school  
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BAZI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ KARAR ALMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ 
 

ENGİN EFEK, Nazlıhan TÜRKMEN, Nurper ÖZBAR, Atakan ÇAĞLAYAN, Yavuz ÖNTÜRK  

 

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, DÜZCE 

 

Bu çalışmanın amacı, spor bilimlerinin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerin cinsiyetlerine, yaşlarına, bölümlerine, 

sınıflarına ve  
branşlarının özelliklerine göre spor ahlakı tutumlarını incelemektir. Çalışma grubunu Türkiye genelindeki Spor Bilimleri 

Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında farklı sınıflarda (1.Sınıf=259; 2.Sınıf=240, 3.Sınıf=192; 

4.Sınıf=214) okuyan 905 öğrenci (499 erkek ve 406 kadın; 18-20 yaş aralığında 320 kişi, 21-23 yaş aralığında 380 kişi, 

24-26 yaş aralığında 120 kişi, 27-29 yaş aralığında 37 kişi ve 30 yaş ve üstü 48 kişi) oluşturmaktadır. Çalışmada yer 

alan öğrencilerden 393’ü bireysel spor branşında, 512’si ise takım sporu branşında lisanslı olarak spor yapmaktadır. 

Öğrencilerden 391 kişi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde, 313 kişi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde, 52 

kişi Rekreasyon Bölümü’nde ve 149 kişi ise Spor Yöneticiliği Bölümü’nde okumaktadır. Veri toplama aracı olarak 

“Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeği” kullanılmıştır. AMDYSQ’nun Cronbach Alpha katsayısı 0,76, 

test-tekrar test güvenirlik katsayısı 0,855 olarak bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, ahlaki karar alma 

tutum puanlarının kadınlarda erkeklerden, takım sporu ile uğraşan sporcuların bireysel sporlarla uğraşan sporculardan 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yine istatistiksel açıdan farklı yaş grupları arasındaki anlamlı farka bağlı olarak 

“Yarışma severliğin” yaş ilerledikçe daha çok benimsendiği, “Hileyi benimsemek” ve “Adilce kazanmayı korumak” alt 

boyutlarında farklı bölümlerde okuyan öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Spor Bilimleri, BESYO, ahlaki karar alma, Fair Play, yarışma, adil olma, hile 

 

INVESTIGATION OF THE DETECTION OF DETERMINATION OF SPIRITUAL 

DECISIONS OF SCHOOL SPORT SCIENCES FACULTY AND PHYSICAL EDUCATION 

AND SPORTS SCHOOL STUDENTS 

 

The aim of this study was to examine sports moral attitudes of students studying in different fields of sports sciences 

according to their age, fields, grades and properties of their branch. Study group consists of 905 students (499 male 

and 406 female; 320 people in 18-20 age range, 380 people in 21-23 age range, 120 people in 24-26 age range, 37 

people in 27-29 age range and 48 people 30 and above) at different grades (1st Grade=259; 2nd Grade=240, 3rd 

Grade=192; 4th Grade=214) in Faculty of Sports Sciences and Physical Education and Sports School across Turkey. 

393 of partaking students play sports in individual sports branch while 512 of them play in team sports branch as 

registered players. 391 of students study in Coaching Education, 313 study in Physical Education and Sports Teacher 

Education, 52 study in Recration and 149 study in Sports Management. “Attitudes to Moral Decision-making in Youth 

Sport Questionnaire” was used as data collection tool. Cronbach Alpha coefficient and test-retest reliability coefficient 

of AMDYSQ was found as 0,76 and 0,855, respectively. According to the results obtained from the study, attitudes to 

moral decision- making points are higher on women than men, and on athletes who play in team sports branch than 

athletes who play in individual sports branch. It’s been determined, based on statistically significant difference between 

different age groups, that “Competition fondness” is embraced more with increasing age and there is a statistically 

significant difference between students studying in different fields at “Embracing Cheat” and “Preserve fair winning” 

sub-dimensions. 

 

Keywords: Sports Sciences, physical education and sports school, moral decision-making, Fair Play, competition, 

being fair, cheat  
 

 

PB149 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN  

ÖZ-DÜZENLEMELERİNİN İNCELENMESİ 
 
1Esin KAPLAN, 2Zehra CERTEL  

 
1Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antalya 

 

Eğitimin en önemli hedeflerinden biri, öğrenmenin sorumluluğunu üstlenen, kendi öğrenme süreçlerini kontrol 

edebilen ve bu  
süreçlere aktif olarak katılan, kendi yeteneklerine güvenen ve bu yeteneklerini olumlu bir şekilde kullanan bireyler 

yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşmada öz-düzenleme önemli bir yere sahiptir.  

 

AMAÇ: 
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Bu araştırmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Öz-düzenleme süreçlerini cinsiyet, düzenli 

spor yapma ve teorik-uygulamalı ders başarı algılarına göre incelemektir.  

 

YÖNTEM: Araştırma Akdeniz (n=110), Erciyes (n=127), Selçuk (n=152) ve Mehmet Akif Ersoy (n=95) 

Üniversitelerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören yaş ortalaması (( 

yaş=21.77±2.40) olan toplam 484 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

Manuel Martinez-Pons tarafından geliştirilen ve Kaplan (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Akademik Öz-

düzenleme Ölçeği’’ (AÖÖ) kullanılmıştır. Ölçek 48 madde ve hedef belirleme, strateji uygulama, strateji izleme 

ve destek alma olmak üzere dört alt boyuta sahiptir.  

 

BULGULAR: Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öz-düzenleme becerileri kadın 

öğrencilerin erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Düzenli spor yapan ve teorik ve 

uygulama ders başarı algısı yüksek olan öğrencilerin öz-düzenleme puanları spor yapmayan ve ders başarı 

algısı düşük olan öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.  

 

SONUÇ: Sonuç olarak, kadınların, düzenli spor yapanların, uygulamalı ve teorik derslerde kendilerini başarılı 

olarak algılayan öğrencilerin öz-düzenlemeleri yüksektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Öz- düzenleme, beden eğitimi ve spor, öğretmen adayı 

 

INVESTIGATION OF SELF-REGULATIONS IN STUDENT’S OF PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORTS TEACHER 

 

One of the most important goals of education is to train individuals who are responsible for their own abilities by 

controlling their own learning processes and using these abilities in a positive way. Self-control has an important 

place in reaching this goal.  

 

PURPOSE: The objective of this study is to examine the Self-regulation processes of Candidates of Physical 

Education and Sport Teacher on the basis of sex, level of education, perceived academic success and regular 

sport making habits.  

 

METHOD: The study has been executed on a total of 484 students with a mean age ( age=21.77±2.40), studying 

in Akdeniz, Erciyes, Selçuk and Mehmet Akif Ersoy Universities Physical Education and Sport teaching 

Departments. In the research, as data collection tool, The “Akademik Öz-düzenleme Ölçeği’’ (AÖÖ) developed 

by Manuel Martinez-Pons and adapted to  

 

Turkish by Kaplan (2014) has been used. The scale is 48 items and has four sub-dimensions; goal setting, 

strategy implementation, strategy monitoring and support.  

 

RESULTS: The self-regulation skills of the students in the physical education and sport teaching department 

were found to be significantly higher than the male students of the female students. Self-regulation scores of 

students with regular sports and high theoretical and practical achievement perception were found to be 

statistically significantly higher than those who did not do sports and had a low perception of course achievement.  

 
CONCULUSION: As a result, the self-regulation of women, regular sportsmen, and students who perceive 

themselves as successful in the theoretical courses are high. 
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Keywords: Self-regulation, physical education and sport, candidates of teacher 
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ÖZEL YETENEK BÖLÜMLERİNDE EĞİTİM GÖREN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DİKKAT 

DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mustafa ATLİ, Zekiye ÖZKAN, Ersin ARSLAN, Şavaş AYDIN  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi BESYO, VAN  

Araştırmanın amacı: Özel yetenek bölümlerinde eğitimlerini sürdüren Yüksek Öğretim öğrencilerinin dikkat düzeylerinin bazı 

demografik değişkenlere göre incelenmesi hedeflenmiştir.  Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel sanatlar  

bölümü ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenimlerini Sürdüren 2016-2017 Eğitim öğretim Bahar yarıyılındaki 

öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın Yöntemi: Benjamin Bourdon tarafından 1955 yılında geliştirilen Bourdon dikkat testi 

ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu çalışmaya gönüllü Besyo ve Güzel Sanatlar Bölümünden Kadın 58, erkek 102 olmak üzere 

toplam 160 öğrenci katılmıştır. Normallik ve varyansların homojenliği sağlanmadığı için parametrik olmayan testlerden ikili 

karşılaştırmalardan Mann Whitney U testi, çoklu karşılaştırmalar için Kruskal Wallis H- testi ve tanımlayıcı istatiksel yöntemler 

kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 olarak alınmıştır. 

BULGULAR: Araştırmamızda cinsiyet değişkenine göre erkeklerin dikkat düzeyi kadınlardan daha yüksek bulunmuştur p<0.05. 

Katılımcıların dominant kullanım el durumları değerlendirildiğinde sol elini kullananların dikkat düzeyleri daha yüksek ve anlamlı 

bulunmuştur p<0.05. Gözlük kullanan bireylerin kullanmayanlara göre dikkat testinde aldıkları puanlar daha yüksek bulunmuştur 

p<0.05. Mezun olunan lise türüne göre Meslek lisesi mezunlarının dikkat puanları genel lise ve diğer lise mezunlarına göre yüksek 

bulunmuştur. Akademik başarıları değerlendirildiğinde ise akademik başarılarını düşük değerlendirenlerin dikkat puanları yüksek 

bulunmuştur.  Spor yapma, sağlık problemi, BKİ, ailelerin tutumu, baba eğitim durumu, tv ve internet kullanımı, barınma şekli, kitap 

okuma, bölümler arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır P>0,05. 

 

SONUÇ:  Bireylerin eğitiminde odaklanma ve dikkat birbirini tamamlamaktadır. Bu iki faktör başarılı olmanın temelini 

oluşturmaktadır. Katılımcılardan erkeklerin, sol el kullananların, meslek lisesi mezunlarının dikkat puanlarının yüksek bulunması 

dikkatin birçok değişkenden etkilendiğini göstermektedir. Dikkat düzeyinin gelişimi için dikkat toplama eğitimlerinin verilmesinin 

önemi ortaya çıkmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Dikkat, Spor, Eğitim 

EVALUATION OF ATTENTION LEVELS OF HIGHER EDUCATION STUDENTS STUDYING IN SPECIAL 

ABILITY DEPARTMENTS ACCORDING TO SOME VARIABLES 

The Purpose of the Study: Evaluation of attention levels of higher education students, studying in special ability departments, 

according to some demographic variables was aimed. This study was carried out with the students, who study at School of Physical 

Education and Sports and Department of Fine Arts at Faculty of Education, Yuzuncu Yil University, in 2016-2017 Spring Term. 

Method of the Study: Personal information form and Bourdon attention test developed by Benjamin Bourdon in 1955 were used. 

160 students including 58 females and 102 males from School of Physical Education and Sports and Department of Fine Arts took 

part in the study voluntarily. 

Because normality and homogeneity of variances were not provided, from nonparametric tests, Mann Whitney U test from paired 

comparisons and Kruskal Wallis H- test for multiple comparisons and descriptive statistical methods were used. p<0,05 was taken 

as significance level. 
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FINDINGS: In our study, attention levels of males have been found higher than females according to gender variable  p<0.05. 

When the cases of dominant hand usage of participants were evaluated, attention levels of those who use their left hand were 

found higher and more significant p<0.05. The points that those who use eyeglasses took from attention tests were found higher 

than the points of those who do not use eyeglasses p<0.05.  According to type of high school from which he/she graduated, attention 

points of those who graduated from vocational high-school were found higher than the points of those who graduated from general 

high school or other high schools. When their academic achievements were examined, attention points of the students whose 

academic achievements were evaluated as low were found high. A significant relation between departments and doing exercise, 

health problem, body-mass index, attitudes of families, educational status of father, use of tv and internet, type of shelter, reading 

book was not encountered p>0,05.  

CONCLUSION: Concentration and attention in education of individuals complete each other. These two factors underlie 

achievement. The fact that attention points of males, left-handeds, graduateds from vocational high school among participants were 

found high shows that attention is affected by many variables. This reveals that education for gathering attention should be given 

for advancement of attention level. 

Keywords: Attention, sport, education 
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SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER: BİR İÇERİK ANALİZİ 
ÇALIŞMASI 

 

Yılmaz YÜKSEL, Sinan YILDIRIM, Emre BİLGİN, Gıyasettin DEMİRHAN  

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, ANKARA 

Bu çalışmanın amacı, Ulakbim Sosyal Bilimler veri tabanında dizinlenen, 2012-2016 yılları arasında Spor Bilimleri 
alanında yayımlanmış makalelerin incelenerek alandaki araştırma eğilimlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla 6 dergide 
yayımlanmış 668 makale yayımlanma yılı, yöntemi, veri toplama araçları, örneklem özellikleri, veri analiz teknikleri, 
konu alanı, yazar sayısı ve yazarın kurumu açısından içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Ozan ve Köse (2014) 
tarafından geliştirilen makale sınıflama formu bu araştırmanın alt problemleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. 6 dergide 668 makalenin incelenmesi 
sonucunda; 2012 yılında 114 makale, 2013 yılında 153, 2014 yılında 138, 2015 yılında 113, 2016 yılında ise 150 
makalenin yayımlandığı görülmüştür. Konu alanlarına göre en çok makalenin %17.81 ile antrenman ve hareket ve 
alanında, en az makalenin ise %0.15 ile Olimpizm alanında yayımlandığı görülmektedir. Araştırmaların % 88’inde nicel, 
%6’sında nitel yöntemlere yer verilmiştir, araştırma deseni olarak da betimsel taramalara daha çok yer verilmiştir. Veri 
toplama aracı olarak anket ve likert tipi ölçekler kullanılırken, örneklem seçim yöntemlerinin açık bir şekilde belirtilmediği 
tespit edilmiştir. Örneklem grupları incelendiğinde araştırmaların çoğunlukla sporcularla yürütüldüğü, en fazla da futbol 
branşı sporcularının tercih edildiği görülmüştür. Makalelerin örneklem sayıları %25.93’ü 101-300 arasında, %20.88’i 
11-30 arasında örnekleme sahiptir. Veri analiz yöntemi olarak da betimsel analizler daha çok tercih edilirken, kestirimsel 
analizlerde çoğunlukla t testi ve anova kullanılmıştır. Yazar sayısına göre değerlendirdiğimizde en fazla araştırmanın 
%30.84 ile iki yazarlı makalelerden oluştuğu görülmektedir. En fazla makalenin sırasıyla Anadolu Üniversitesi, Selçuk 
Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi adresli olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçların ilerde yapılması planlanan 
çalışmalara yol göstereceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor bilimleri, araştırma eğilimleri, içerik analizi 

RESEARCH TRENDS IN SPORTS SCIENCES: A CONTENT ANALYSIS STUDY 
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The purpose of this study is to determine the research trends in the field of Sports Sciences by examining the articles 
published between 2012-2016 in Ulakbim Social Sciences database. For this purpose, 668 papers published in 6 
journals were analyzed by content analysis method according to publishing year, method, data collection tools, sample 
characteristics, data analysis techniques, subject areas, number of authors and author's institution. The article 
classification form developed by Ozan and Köse (2014) was used. Data were analyzed with descriptive statistics 
methods. As a result; 114 articles in 2012, 153 in 2013, 138 in 2014, 113 in 2015 and 150 in 2016 has been published. 
According to the subject areas, it is seen that the most articles are published in the field of training and movement 
(17.81%) and the least article is in the field of Olympism (0.15%.) Qualitative methods were included in 88% of the 
studies and quantitative in 6%, and survey method were used more frequently in the research design. While survey 
and likert type scales were used as data collection tools, it was determined that sample selection methods are not 
explicitly stated. When the sampling groups were examined, it was seen that the researches mostly carried out by 
sportsmen, and the sportsmen of soccer branches mostly preferred. The sample numbers of the samples are 25.33% 
between 101-300 and 20.88% between 11-30 samples. While descriptive analyzes are more preferred as data analysis 
methods, t test and anova are mostly used in predictive analyzes. According to the number of authors, it is seen that 
the most research is written by two authors and articles are mostly from Anadolu University, Selçuk University and Gazi 
University. It is thought that the results obtained will lead to future studies. 

Keywords: Sports sciences, research trends, content analysis  
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OKULLARDA FİZİKSEL AKTİVİTEYİ ZENGİNLEŞTİRME STRATEJİLERİ 

Dr. Salih PINAR 

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Özet 

Fiziksel aktivite, yaşam tarzıyla ilgili önemli sağlık belirleyicilerinden biridir. Bu gerçeğin yaygın bir şekilde 
kabul edilmesi, hareketsizliğin bir takım kronik hastalıkların gelişme riski üzerindeki etkisini belirlemek 
açısından hayati önem taşımaktadır. İnsanları fiziksel olarak aktif olmaya teşvik etmek, sağlığın ötesine 
geçen, ekonomiyi ve kalkınmayı destekleyen bir unsurdur. Bu bağlamda çevresel, sosyal ve nüfus 
stratejilerine vurgu yaparak kapsamlı, bütünleşik ve sektörler arası bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Dolayısıyla 
fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi, halk sağlığı için çalışmaların temel bir bileşeni durumundadır.  
 
Bu çalışmada öncelikle hareketsizliğin bir sonucu olarak düşünülen obezitenin görülme sıklığı ve fiziksel 
aktivite düzeyinin dünya ve ülkemizdeki durumu ortaya konulmuştur. Daha sonra çocuk ve ergenler için 
fiziksel aktivite önerileri üzerinde durulmuş. Son olarak fiziksel olarak aktif olmamanın yarattığı sorunlar ve 
bu sorunlara karşı okullarda yapılabilecek müdahale stratejileri üzerinde durulmuştur.  
 

PHYSICAL ACTIVITY INTERVENTION 

Salih PINAR PhD. 

Abstract 

Physical activity is one of the important health determinants of lifestyle. The widespread acceptance of 

this fact is vital in determining the effect of inactivity on the risk of developing a range of chronic diseases. 

Encouraging people to be physically active is an element that goes beyond the health and promotes 

economics and development. In this context, a comprehensive, integrated and cross-sectoral approach is 

needed, with an emphasis on environmental, social and demographic strategies. In this context, a 

comprehensive, integrated and cross-sectoral approach is needed, with an emphasis on environmental, 

social and demographic strategies. Therefore, promoting physical activity is a fundamental component of 

working for public health. 
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In this rewiev, the prevalence of obesity, which is thought to be a consequence of inactivity, and the level 

of physical activity in the world and in our country are presented. Later, physical activity recommendations 

for children and adolescents were discussed. Finally, the problems created by being physically inactive and 

the intervention strategies that can be done in schools against these problems are emphasized. 

 

OKULLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 

Dr. Yeliz ÖZDÖL PINAR 

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Özet 

Fiziksel aktivite, çocukların ve ergenlerin yaşamla bütünleşmeleri için önemlidir. Yetişkinlik dönemi 

boyunca sağlıklı ve aktif yaşamanın kolaylaştırılması ve korunması için temel oluşturur 

(Cragg&Cameron,2006;Stolleyetal.,2003). Çocuklar yetişkinlerden daha aktiftir, ancak ergenliğe doğru 

ilerledikçe aktivite seviyelerinin düştüğü ve önemli sayıda gencin fiziksel aktivitenin önerilen seviyelerine 

ulaşamadığı rapor edilmiştir(CDCP,1997). Bu nedenle özellikle okul yaşlarında aktif olmanın yetişkin 

yaşlardaki aktif ve sağlıklı olma durumu ile ilişkisini irdelenmesi önemlidir. Anaokulu öğrencilerinin fiziksel 

aktivite davranışları, çocukluk yıllarında benzer olduğu belgelenmiştir (Pate et al., 1996). Bu nedenle, 

çocuklar gençken sağlıklı ve uygun davranışların oluşturulması uzun vadeli sağlıklı yaşam için çok önemlidir.  

Ülkemizde obezitenin görülme sıklığı üzerine uzun yıllardan beri yapılan çeşitli çalışmalar 

(http://www.tuik.gov.tr) olmasına karşın fiziksel uygunluğun değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar Sağlık 

bakanlığının desteği ile kurumsal olarak 2012 yılında “Fiziksel Etkinlik Karnesinin Değerlendirilmesi” 

projesiyle başlamıştır. Diğer yandan “Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi” Sağlık Bakanlığı 

tarafından(29.09.2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazetede Başbakanlık Genelgesi) ancak 2014 yılında 

yayınlanabilmiştir. Fiziksel aktivitenin sağlığa ilişkin faydalarının belirtildiği kamu spotlarının varlığında 

Fiziksel Aktivitenin Düzeyinin (FAD) belirlenmesine yönelik kurumsal çalışmaların yapılması anlamlıdır. Bu 

bağlamda çalışmamızda FAD için kullanılabilecek yöntemler karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır.  

 

Çevremiz Aktif Yaşama Nasıl Yardımcı Olabilir veya Engelleyebilir? 

Prof. Dr. M. Kamil ÖZER 

İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Konuşmanın amacı çeşitli çevresel düzenlemelerin etkinlik düzeylerimizi nasıl etkilediği, bunları 

şekillendiren politikalar ve obezite oranlarındaki rolünü kısaca incelemektir. 

Okullar, öğrencilerin fiziksel uygunluğunu artırmak için uygulanan programları test etmek için ideal 

ortamlardır. Gelişmiş ülkelerde hemen hemen tüm çocuklar ve gençler günlerinin büyük bir kısmını 

derslerde geçirirler ve çoğu okulda planlanmış ders araları ve fiziksel etkinliği okul gününün bir parçası 

yapmak için kullanılabilecek spor tesisleri bulunur. Okullarda ders araları çocukların ihtiyaçları olan fiziksel 

aktivitinin %40 kadarını karşılayabilir. Ders araları için hazırlanan ekipmanlar, çocukları daha aktif olmaya 

teşvik eder. Birkaç düşük maliyetli yaklaşımı entegre etmek öğrencilerin fiziksel aktivitesini artırabilir. 
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Yaşadığımız, öğrendiğimiz, çalıştığımız ve oynadığımız yerler, ne kadar aktif olduğumuzla çok ilişkili 

görünmektedir. 

Çevremiz ve bunları şekillendiren politikalar, günlük olarak fiziksel aktiviteye katılım üzerinde önemli bir 

etkiye sahiptir. Fiziksel aktivitenin eksikliği obezitenin oluşumuna büyük ölçüde neden olmaktadır, aktivite 

dostu bir çevre yaratmak, bu hastalığı önlemeye yardımcı olmak için önemli bir yol olacaktır. 

Etkinlik dostu bir çevrede; binalar ve sokaklar arasında yürüyüş ve bisiklet kullanmayı teşvik eden 

toplumlarda; çok sayıda çekici parklar ve oyun alanları; insanların kendilerini iyi ve güvenli hissettikleri 

mahalleler gibi olanaklar vardır. 

Toplumlar, etkinliği teşvik eden alanlar ve mekanlar oluşturma işlevine nasıl başlayabilirler? Kalkınma ve 

ulaştırma projelerinin sağlığa etkisini göz önüne alarak, bu projelerin çevresel etkisini düşündükleri ölçüde 

başlayabilirler. Fiziksel aktiviteyi insanların günlük hayatlarının düzenli ve doğal bir parçası haline getirme 

amacına ulaşmak için bu tür değişiklikler gereklidir. 

 

“Beceri Öğreniminde Yöntem-İletişim Sorunu?” 

Dr. Hasan Kasap 

İnsan organizması Doğal fonksiyonlarının yanında “öğrenen” bir organizmadır. Öğrenme Doğumdan önce 

başlamaktadır. Her ne kadar farklı bireyler için, farklı Becerilerin öğretiminde, farklı ortamlarda farklı 

öğretim yöntemleri kullanmak gerektiği biliniyor olsa da öğrenme iklimini oluşturan tüm ögeler, uygun 

iletişim ortamı ile en verimli ve sürdürülebilir bir öğrenme süreci oluşturabilir. Her Spor becerisinin 

öğretiminde, becerinin karmaşıklığına özgü bir öğretim yöntemi uygulanabilir. Beden eğitimi ve spor 

becerilerinin öğretiminde bireye, çevreye ve becerinin kendisine özgü en doğru uygulama seçilse bile 

Beden eğitimi öğrencisinin beklentilerine(nabzına) uygun bir iletişim ortamı oluşturulamadığında öğrenme 

veriminin yükseltilmesinde sorunlar yaşanabilecektir. En zayıf, en yavaş öğrenen (eğitilebilirlik düzeyi 

düşük) öğrenciden en yüksek eğitilebirlirlik(educability) düzeyine sahip öğrencilerin aynı iletişim formu ile 

öğrenmesi beklenemeyecektir. Bu sunumda Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi’nde üst düzeyde yöntem bilgi 

ve becerisine sahip olmanın iyi ve sürdürülebilir bir öğrenme ortamı oluşturup-oluşturamayacağı 

tartışılacaktır. Öğrenme için yöntem her şey midir?. Öğretenin oluşturacağı iletişim ortamının 

mükemmelliği öğrenme performansını da belirler. Yöntem mi? Olumlu iİletişim mi? Spor eğitiminde sorun 

nerde? 
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Dr. Ayşe Rodopman Arman 

Dr. Veysel Küçük 

Dr. Cengiz Karagözoğlu 

Dr. Sinan Bozkurt 

Dr. Ümit Orhan 

Çocuklar için beden eğitimi ve spor etkinlikleri boş zaman değerlendirme ve eğlence sağlamak amacıyla 

düzenlenmektedir. Ancak, erken yaştan itibaren ciddi eğitimlere zorlanan, yaşamlarının büyük bölümünün 

kontrolü kendilerinden büyük kişilerde olan çocuklar, yüksek derecede baskı ve beklentiler ile birlikte asıl 

amaçtan uzaklaştırılarak birçok olumsuz yaşam deneyimi geçirmek zorunda bırakılmaktadır. 

Özellikle, çocuk ve genç sporcuların isteyerek ya da farkında olmadan ruh sağlıklarını ve gelişimlerini 

bozabilecek, söz ve davranışlarla sürekli olarak muhatap olabildikleri görülmekte, uygulanan şiddetin 

boyutlarını araştırmak amacıyla yapılan bilimsel çalışmalarda da bu durum tespit edilmektedir. 

Her çocuğun farklı yetenekleri ve ayrı zayıf ve güçlü yönleri olmasına rağmen bütün çocuklar kolayca 

incinebilir ve ufak şeylerden büyük zararlar görebilir. Bu nedenle beden eğitimi ve sporda çocuk koruma 

herkesin öncelikle beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin sorumluluğudur. 

Kişisel etkileşim ve iletişimin çok yoğun olduğu alanlardan biri olan beden eğitimi ve sporun içinde, 

duygusal ya da bedensel istismarın önlenebilmesi için yasal düzenlemelere ek olarak disiplinler arası 

işbirliği ile hazırlanacak bir çocuk koruma eğitimi programının önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Beden eğitimi ve spor ortamlarında çocuklarla etkileşim içinde olan kişilerin, yani beden eğitimi 

öğretmenleri ve antrenörlerin onların korunmasında üst düzeyde sorumlulukları vardır. Bu nedenle; 

istismar formlarının her türlüsüne karşı farkındalıklarının yüksek olması gerekmektedir. 

Çocuk Koruma Eğitim Programı, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin sporcu öğrencilerin temel 

gelişimlerini bilmeleri, çocuk istismarının ve çocuk korumanın ne olduğunu kavramaları ve güvenlik ve iyi 

oluşun sağlanması için iyi uygulamalar yapabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. 

Sporda Çocuk Korumanın Önemi 
 

Dr. Veysel KÜÇÜK 
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Özet 
Günümüzde insanların, özellikle çocukların ve gençlerin beden ve ruh yapısının eğitilip geliştirilmesinde, 
en uygun ve önemli eğitim aracı olarak spor faaliyetleri çocuklar için en çok risk taşıyan alanlardan biri 
haline gelmiştir. Bireyin sosyolojik, psikolojik ve bedensel gelişimi için büyük önem taşıyan spor faaliyetleri 
zaman zaman bir takım istismarların zeminini de oluşturabilmektedir. Özellikle çocuk ve genç sporcuların 
gerek eğitimcileri gerekse yöneticileri tarafından bilinçli ya da bilinçsiz olarak istismar ve taciz, duygusal 
çöküntüye yol açacak çocuğun ruh sağlığını ve gelişimini bozan, reddetme, aşağılama, tehdit etme, 
suçlama, gibi söz ve davranışlara sürekli olarak maruz kalması gibi kabul edilemez davranışlarla karşı karşıya 
kalabildikleri görülmektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını “Bir yetişkin tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan ve çocuğun 
sağlığını, fizik gelişimini, psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen davranışlar” olarak 
tanımlamaktadır. Bu tanımda amaç değil, sonuçlar önem taşımaktadır. Başka bir deyişle, yetişkinin niyeti 
önemli değildir, eylemin çocuk üzerindeki etkisi önem taşımaktadır. (WHO,1999). 
Spor alalında, istismar birçok değişik yol ile meydana gelebilir bunlardan bazıları; 
• Cinsiyeti, performansı ya da vücut şekli hakkında yapılan psikolojik aşağılama ya da küçük 
düşürme, 
• Yüksek performansa ulaşabilmeleri için, genç atletlere yapılan aşırı baskı, 
• Fiziksel sakatlığa ya da cinsel aşağılamaya giren takıma kabul ritüelleri, 
• İştahsızlık ya da başka sağlık sorunlarına yol açabilecek, beslenme alışkanlıklarına veya rejimlere maruz 
kalma, 
• Dayak atma veya herhangi bir fiziksel cezalandırılmanın sporcunun performansını arttırmaya 
yöneltmek için kullanılması, 
• Aşırı risk alarak, sakatlığa neden olmak, 
• Doping ya da herhangi bir performans artırıcı kullandırmak, 
• Alkol veya bağımlılık yaratan madde kullanımı için akran baskısı, 
• Genç sporculara, sakat sakat oynamanın dayatılması, 
• Fiziksel egzersizin ceza olarak kullanılması, 
• Yeterli dinlenme ve bakım vermemek (PARASIZ ve arkadaşları, 2015). 
Örneklerden de anlaşılacağı üzere, istismarın bir kısmı fiziksel boyutta olurken, bir kısmı 
duygusal ve zihinsel boyutta olabilmektedir. Ancak yapılan araştırmalar, duygusal istismarın etkilerinin 
fiziksel istismardan daha uzun süreli olacağını göstermekte, sürekli aşağılanan, beceriksiz, aptal ve değersiz 
olduğu söylenen kişinin zamanla bunları içselleştireceği ve kendi kendini böyle görmeye başlayacağı 
vurgulanmaktadır(Cengiz, 2009). 
Bu noktadan hareketle, her türlü risklere karşı savunmasız durumda bulunan çocukların 
korunması ve esenliklerinin sağlanması, günümüz toplumlarının karşı karşıya bulunduğu en 
önemli sosyal sorunlarından birisi olarak ifade edilebilir. 
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Çocuk Koruma Programı İle Spor Eğitimine Bakış 

Dr. Sinan BOZKURT 
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Özet 
Aile ve toplum içinde birey olan çocuk; okulda öğrenci, kulüpte sporcu kimliğiyle yer almaktadır. Çocukların 

yetenek gözetilmeksizin spor etkinliklerine katılabilme fırsatına sahip olabilmeleri, okullarındaki 

eğitimlerinin yanı sıra spor eğitim/kariyerlerini sürdürebilmeleri ve spor etkinlikleri aracılığı ile çok yönlü 

gelişimlerinin sağlanması önemlidir. Bu bağlamda, merkezinde çocuğun bulunduğu aile, okul ve kulüp 

temelinde bir spor kültürü oluşturulmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 

Bireyin sosyolojik, psikolojik ve bedensel gelişimi için büyük önem taşıyan spor faaliyetleri, doğasında 

bulunan fiziksel temaslar ve çocukların kendilerine özgü incinebilir hassas yapıları nedeniyle, bir takım 

istismarların zeminini de oluşturabilmektedir. 

Bu nedenle sporda çocukların yoğunlukta olduğu her yerde çocuk korumanın özellikle öğretmen, antrenör 

ve yöneticiler olmak üzere herkesin sorumluluğunda olduğu değerlendirilebilir. 

Sporda Çocuk Koruma Programının dünya ve ülkemizdeki durumu örneklerle ortaya konulacak, disiplinler 

arası işbirliği ile hazırlanan ve Türkiye’de ilk kez bir spor kulübü bünyesinde uygulanan "Sporda Çocuk 

Koruma ve Eğitimi Programı" hakkında  bilgi verilecektir. 

Antrenörlerin Ceza Sorumluluğuna Sebep Olabilecek Eylemlerin Değerlendirilmesi 

Dr. Ümit Orhan 

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Özet 
Suç, isnat yeteneği bulunan bir kimsenin kanuni unsura uygun, hukuka aykırı ve kusurlu hareketidir. Ceza 

Hukuku ise suç adı verilen insan davranışlarını ve buna uygulanacak yaptırımları belirleyen kuralların 

tümüne denmektedir. Antrenör bir spor dalında sporcuyu eğiten, yetiştiren ve çalıştıran kişidir. 

Antrenörler, çocuk yaştaki sporculardan belirli bir yaşa ulaşmış profesyonel sporculara kadar çok geniş bir 

yelpazede bireyler ile muhatap olmaktadırlar. Sporcuların kaderi ve kabiliyetinin gelişimi noktasında 

antrenör esaslı bir güce ve sorumluluğa sahiptir[1]. Bu güce ve sorumluluğa sahip olma yanında kazanma 

hırsı ve kibir ve bilgisizlik antrenörlerin bir takım hukuka aykırı hareketleri kasıtlı veya bilmeden yapmasına 

yol açabilir. Çoğu antrenör bu tarz hareketlerin cezai sorumluluk doğuracağının maalesef farkında bile 

değildir. Medyada bu tarz haberlere çok rastlanılmıyor olması ya da daha önce herhangi bir antrenörün bu 

tarz bir ceza almamış olması bu tarz bir sorumluluğun gelecekte gerçekleşmeyeceği anlamına da 

gelmemektedir. Çünkü sık görülen eylemlerin çoğu şikayete tabidir. Ülkemizdeki eğitim oranının 

yükselmesi ile bilinçli bireylerin ve ebeveynlerin sayısının arttığı söylenebilir. Bu durumda terbiye 

konusunda antrenöre sınırsız yetki veren ailelerin de azaldığı gözlenebilir. İlerleyen yıllarda antrenörlerin 

bu konularda daha dikkatli olması gerekecektir. Çalışmamızda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu maddeleri 

doküman incelemesi yöntemi ile taranarak antrenörlerin müsabaka, antrenman veya kamp ortamlarında 

karşılaşma ihtimali olan ve ceza sorumluluğu doğurabilecek vakaların analizi yapılmaya çalışılacaktır. Bu 

sayede, Spor Hukuku ve Spor Yönetimi literatürüne katkıda bulunarak, bu hassas konuda antrenörlerin ve 

kulüplerin bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Antrenör, cinsel taciz, ceza  
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Evaluation of Turkish Criminal Code about Trainers’ Acts 
 

Dr. Ümit Orhan 
Abstract 

Criminal law or penal law is the body of law that relates to crime and its sanctions. Crime or offence is an 

act harmful not only to some individual or individuals but also to a community, society or the state. Trainer 

is a person who educates, trains and employs athletes in any branch. Trainers works with athletes from 

every age from childhood to adults. Trainers have a huge responsibility on the destiny and talents of 

athletes. As well as these responsibilities, desire to win, pride and ignorance cause some illegal acts of 

trainers knowingly or unknowingly. Most of trainers may not know these acts can induce criminal 

responsibility. Also, it doesn't mean that the subject is unimportant, there are less media news or no actual 

legal case notwithstanding. Because most of cases depends on written complaint. In our study, pertinent 

Turkish Criminal Code articles were interpreted with literature review to discuss acts of trainers may cause 

criminal responsibilities and contributed to Sports Law and Sports Management literature. 

Keywords: Trainer, sexual harassment, criminal 

 

Sporda Çocuk İstismarı ve Psikolojik Etkileri 
 

Doç.Dr. Cengiz Karagözoğlu 
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Çocuk istismarı ile ilişkili olarak 4 tip kötü davranış ve 7 zıt çocukluk yaşantısı olduğu kabul edilmektedir. 

Bunlar fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar, ihmal, anne şiddet eğilimi, zihin sağlığı bozuk 

ya da intihar eğilimliler veya madde kullanıcıları ile aynı ortamı paylaşma, çevresinde hüküm giymiş 

olanların varlığı ve benzeri olguların da içinde olduğu, çocukları etkileyen yakın çevreden kaynaklanan 

belli unsurları içermektedir. 

Literatür incelendiğinde konu ile ilgili temel bulgular arasında sporun, doğası gereği, istismara karşı 

büyük riskler barındırması (Parasız, Şahin& Çelik, 2015), saldırganların büyük oranda erkek, yaşça 

büyük ve statü olarak yüksek olması (Cense, & Brackenridge, 2001), saldırganın otorite figürü olması 

(Parent, & Demers,  2011), saldırganın daha önceki eylemleri olsa da ihmal edilmiş olması (Cense, & 

Brackenridge, 2001) ve kurban ne kadar çok ve çeşitli istismara maruz kalırsa, o kadar çok ve derin 

psikolojik problem yaşaması (Simic ve ark., 2017) öne çıkmaktadır. İstismara uğrayan sporcular 

incelendiğinde Takımda yalıtılmış, az arkadaşı olan, anne-babalarıyla zayıf iletişimi olan, düşük sosyal 

statü algısı olan, düşük beceri seviyesi algısına sahip, düşük özgüven sahibi, cinsellikle ilgili bilgi eksikliği 

olan, antrenöre bağlılık ve adanma hislerinin yüksek olduğu ve sporcu anne-babasının antrenöre şartsız 

güven duygusu içinde olduğu sporcular kurban olmaya daha yakındır. 

İstismarın genel psikolojik etkileri incelendiğinde yaşam boyu sürecek psikolojik etkiler, değersizlik 

hissi, düşük başarı beklentisine sahip olma, benlik algısında bozulma (1-Aile ilişkileri, 2-Dürtü kontrolü, 

3- Cinsel tutumlar, 4- Bireysel değerler, 5- Başetme gücü, 6- Beden imgesi 7- Duygusal düzey, 8- Çevre 

uyumu, 9- Meslek ve eğitim hedefleri, 10-Sosyal ilişkiler, 11- Ruh sağlığı), psikolojik dayanıklılık 

(sağlamlık) boyutunda eksiklik, Travma sonrası stres bozukluğu (PTSD), solunum ve sindirim hastalıkları 

(Simic ve ark, 2017), sosyal-duygusal esenlikte düşüklük, beyin fonksiyonlarında (corpus callosum) 

bozukluk, postür ve dengede bozukluk, motor beceri ve mükemmelleşme sorunları (Sartori& ark., 
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2017), yaşam kalitesinde düşüklük ve yaşam boyu zihinsel sağlıkta olumsuzluk, ilaç ve madde 

bağımlılığı problemleri (Greger & ark. 2017) olduğu görülmektedir. İstismara uğrayan sporcuların cinsel 

ve duygusal yaşamdaki karşılaşabileceği durumlar arasında problemli cinsel gelişim eğilimi, kendine 

zarar verme eğilimi, kontrolsüz ve yoğun öfke yaşantısı, gelişimsel travma bozukluğu (Kolk, 2016), 

sapkın cinsel davranış eğilimleri ve genel olarak cinsel problemlerin varlığı dikkati çekmektedir. Genel 

yaşam tarzı ve alışkanlıklara etkilerine bakıldığında düşük olumlu sağlık davranışları (az fiziksel aktivite, 

sigara içme, alkol ve madde kullanımında artış, kaygı, depresyon ve intihar eğilimi gibi arzu edilmeyen 

yaşamsal sonuçlar, kendisine zarar verme, az sayıda arkadaşlık kurma, obezite, akciğer, karaciğer ve 

kalp yetmezliği benzeri tıbbi durumlar (Debowska et al., 2017, McKelvey et al. 2017) görülebilmektedir. 

İstismara uğramış sporcularla ilgili geliştirilecek başa çıkmaya yardımcı programların problem odaklı ve 

duygu odaklı stratejiler açısından tasarlanması gerekmektedir. Literatürde problem odaklı stratejilerin 

avantajlarını gösteren sonuçlar olduğu görülmektedir (Sesar, Simic & Barisic, 2017). Esenlik psikolojisi 

ve pozitif psikoloji genel yaşam düzeni ile birlikte istismara uğramış bireylerin tekrar normal hayata 

dönüşleri açısından yardımcı olabilecek pek çok uygulamayı da içinde barındırmaktadır. Yaşam 

memnuniyeti, canlılık, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve pozitif duygulanım ile birlikte fiziksel, 

duygusal, sosyal ve zihinsel açıdan esenliğe doğru sporcuları yönlendirebilmek, anlamlı sonuçlar 

verebilecektir. Spor bilimleri alanında çalışan uzmanların sporda çocuk istismarı ile ilgili konulara daha 

fazla eğilmesinin önemli olduğu da burada vurgulanmalıdır. 
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Beden Eğitimine Özgü Bir Öğretim Modeli: Oyun Uygulamaları 

Fatih Dervent 

Erhan Devrilmez 

Mehmet Asma 

Etkin bir beden eğitimi öğretmeni, öğreteceği konuyu basamaklamalara ayırma ve bu basamakları 

öğrencilerin düzeyine uygun şekilde sıralayabilme becerisi gösterir. Buna bağlı olarak; konuyu öğretim 

hedeflerine uygun ve önceki öğrenmelerle anlamlı bir şekilde ilişkilendirerek öğrencilerin öğrenme 

potansiyelini ortaya çıkaracak şekilde planlaması ve uygulaması beklenir. Oyun Uygulamaları (Play 

Practice) isimli öğretim modeli (Launder ve Piltz, 2013) beden eğitimi öğretmeninden becerikli oyuncular 

yetiştirmelerine fırsat veren öğretim stratejileri sunmaktadır. Becerikli oyuncuların yetiştirilmesi teknik 

beceri ve oyun algısının eşgüdümlü olarak öğretilmesiyle mümkün olabilir. Oyun uygulamaları öğretim 

modelinin kullanıldığı derslerde; kurallar, taktikler, stratejiler, takım arkadaşları ve rakip oyuncuların güçlü 

ve zayıf yönleri konusunda farkındalık gibi kavram ve beceriler izole olmayan ortamlarda, sporun otantik 

ve kültürel özelliklerini dikkate alarak öğretilir. Kuramsal yapı, şekillendirme, odaklanma ve zenginleştirme 

gibi stratejiler, çeşitli branşlarda oyun uygulamaları kullanılarak yapılan çalışmalardan elde edilen 

bulguların tartışıldığı teorik bölüm sonrası oyun uygulamaları öğretim modeli temel alınarak hazırlanan 

voleybol ve badmintona yönelik iyi uygulamalar katılımcılar ile paylaşılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Öğretim modeli, oyun uygulamaları, beden eğiti öğretimi 
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