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70 SPOR YAPAN ENGELLİ VE ENGELLİ OLMAYAN ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN TATMİNLERİNİN ÇOK 

YÖNLÜ BEDEN ALGISINA ETKİSİ 

Arş.Gör Aslı BEKİROĞLU- 

Doç.Dr. Hanife Banu 

ATAMAN YANCI- 

48 Spor-Fitness Merkezi Üyelerinin Hizmet Kalitesi Değerlendirmesinin 

Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Examination of Service Quality 

Evaluation of Sports-Fitness Center Members in Terms of Different 

Variables 

EDA KURŞUN- Doç.Dr. 

UMUT CANLI- YAKUP 

EREN TAN - 

46 SPORCULARIN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Arş.Gör.Dr. Esra BAYRAK 

AYAŞ- 

89 Sporda Güdülenmenin Elit Milli Mücadele Sporcularında İlişkili 

Değişkenlere Göre İncelenmesi 

Dr. Öğretim Üyesi Levent 

Bayram- 

72 SPORDA SOSYAL AKSİYON Diğer AYBALA TÜRKMEN- 

Diğer NAZDAR TADİK- 

91 SPORDA STARTUP UYGULAMALARI STARTUP APPLICATIONS 

IN SPORTS 

Öğr. Gör Abdullah ŞİMŞEK- 

Prof.Dr. Sebahattin 

DEVECİOĞLU- 

36 SPORDA ZAMAN YÖNETİMİ UYGULAMALARI Araştırmacı Murat Şahin- 

73 Sporda “Dişil Özür” Davranışın Felsefi Analizi Sporda “Dişil Özür” 
Davranışın Felsefi Analizi 

Dr. Neslihan Filiz- 

120 Türkiye'de Öğrenim Gören Spor Lisesi Öğrencilerine Yönelik Yapılan 

Çalışmaların İncelenmesi Investıgatıon Of The Study On The Structures 

Studyıng Sports Hıgh School Students In Turkey 

Doç.Dr. Talha MURATHAN- 

Diğer İsmail VURAL- Dr. 

Öğretim Üyesi Murat 

AYGÜN- 

113 Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığının Engellilere Yönelik 

Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Evaluation of the Activities of Ministry 

of Youth and Sports Towards Disabled People in Turkey 

Doç.Dr. Talha Murathan- 

Diğer Ömer Albayrak- Dr. 

Öğretim Üyesi Metin Karayol- 

40 TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ EKONOMİSİ Arş. Gör Gökhan Çakmak- 

85 U15 MİLLİ ERKEK VE KIZ BADMİNTONCULARIN MÜSABAKA 

ORTAMINDA YAPTIKLARI BASİT HATALARIN 

KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF UNFORCED ERRORS 

DURING THE COMPETITION OF U15 NATIONAL BOYS AND 

GIRLS BADMINTON PLAYERS 

Dr. Öğretim Üyesi Beyhan 

ÖZGÜR- 

30 ÇALIŞAN KADINLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE SEÇİMİNİ 

ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 

Diğer MUHAMMED ÖMER 

EREN- Diğer GÖKHAN 
DOKUZOĞLU- 

8 Ön çapraz bağ ameliyatı sonrası uygulanan rehabilitasyonda ağrı 

inançlarının hareket korkusu ile ilişkisi var mıdır? Is there a relationship 

between pain beliefs and fear of movement in rehabilitation after anterior 

cruciate ligament surgery? 

Dr. Öğretim Üyesi Nuray 

Alaca- 

103 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DÜZENLİ SPOR YAPMA 

DURUMLARINA GÖRE KARAR VERME STİLLERİNİN 

İNCELENMESİ ANALYSIS OF DECISION MAKING STYLES OF 

UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF THE STATE OF DOING 

SPORT REGULARLY 

Dr. Öğretim Üyesi Ali Kerim 

Yılmaz- 
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80 “ICH Part 3: Challenges in regulating the process of UN’s Intangible 

Cultural Heritage (ICH) in Global Sustainability, Innovation & Trade: “ 
Expert Cecilia W Yu 余詠詩- 

145 “Çaydaçıra Oyunu İle İlgili Anlatı Ve Efsanelerin Analizi, Eski Türk İnanç 

Ve Kültürünün Çaydaçıra Oyunu Üzerindeki Tesirleri ” “Narrative Of The 

Of The Çaydaçıra Folk Dance And The Analysis of Legends, The Effects 

of Old Turkish Belief and Culture on The Çaydaçıra Dance ”  

Öğr. Gör Sebahattin 

SİVRİKAYA- 

 

 

POSTER PRESENTATION/ POSTER BİLDİRİLER   

ID Title Author 

5 

 

 

Elaboration of a practice guide through adapted physical activity at 

home for people with non-specific low back pain 

Zenati Yassine- Benbernou 

Otmane- Belkadi Adel- Sebbane 

Mohamed- 

6 

 

Factorial study of the morphological and functional requirements of 

footballers according to the game compartments 

Derbal Fethi- Cheikh Yaakoub- 

Zemali Mohamed- Agboubi 

Habib- Boufaden Othmane- 

34 

 

Fiziksel Aktivite ve Halk Sağlığı Dersi Alan Öğrencilerin Fiziksel 

Aktiviteye Katılım Durumları ve Ders Hakkındaki Görüşleri 

Doç.Dr. Irmak Hürmeriç 

Altunsöz- 

96 

 

Ritim Eğitimi Ve Dans Dersindeki Öğrencilerin Kaygı Seviyelerinin 

Karşılaştırılması Comparision of Students’ Anxıety Levels In Rhythm 
Education And Dance Course 

Doç.Dr. H.Mehmet TUNÇKOL- 

Öğr. Gör. Banu GÜNDOĞAN- 
Araştırmacı Semih BİBER- 

11 

 

Taekwon-Do Sporcuları İle Yüzücülerin Atılganlık Düzeylerinin 

Karşılaştırılması Taekwon-Do Athletes And Swımmers Comparison 

of Assertiveness Levels 

Öğr. Gör Enes MADAK- 

Öğr.Gör Enes BECER- Öğr.Gör 

Hüseyin Ozan SÖNMEZ- Diğer 

Özgür GÜLEN- 

37 The Obstacles Facing The Application Of Physical Education Lesson 

İn The School Of Southern Badia Directorate Of Education From 

Physical Education Teachers' Perspective  

Diger Maen Al-Shalan- Diger 

Jamal Rababa- Diger Yousef Al-

Jazi- 
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Prof.Dr. Kemal TAMER  

President of the Congress Organization Committee 
İstanbul Aydın University  

Faculty of Sports Sciences  

 

 

            Dear Sports Scientists, 

 

            It is a great honor for us to be with you at the "III. International Physical  

Education, Sport, Recreation and Dance" congress which is organized ONLINE by Istanbul Aydın 

University Faculty of Sport Sciences between 13-14 June 2020. 

            

           As we all know, this congress was planned to be organized face-to-face on Istanbul Aydın 

University campus between 13-15 March 2020. However, because of the COVID 19 outbreak in the 

whole world and which also started to become effective in Turkey, the Council of Higher Education 

decided to postpone all kinds of organizations on university campuses starting from March 12, 2020. 

Upon this decision, the congress which all the preparations had already been completed, was postponed 

just a day before it started. And now, we are very happy for the realization of this international congress 

at least in the online atmosphere. 

 

            Scientific congresses bring together important scientists and researchers at the international 

level, creating an environment to discuss and share with the participants the latest knowledge and 

experience they have gained in their fields of study. In this congress, some highly respectable sports 

scientists and researchers from different countries have come together to present their scientific studies 

and share their knowledge. 

 

            As in general education, the fields of sports sciences also aims to raise good people who are 

healthy, happy, productive and beneficial to society. Therefore, with the aims of sports sciences in 

mind, we express our gratitude to invited speakers, researchers who share their work, members of the 

scientific committee and all individuals and institutions for contributing to the successful realization of 

the III. International Physical Education, Sports, Recreation and Dance Congress.  

 

            We believe that this unaccustomed organization of Online Congress will contribute to the 

development of sports sciences and the scientific academic culture in Turkey and in the world.  

             

            Yours sincerely, 

 

            Prof. Dr. Kemal TAMER 

            Congress Organization Committee Chairman 
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Değerli Spor Bilimciler, 

            İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 13-14 Haziran 2020 tarihleri 

arasında Online (Çevirimiçi) ortamda düzenlenen “III. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon 

ve Dans” kongresinde sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duymaktayız. 

            Bilindiği gibi bu kongre, 13-15 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi 

kampüsünde yüz yüze gerçekleştirilecekti. Ancak, bütün dünyayı sarsan ve Türkiye’de de etkili 

olmaya başlayan COVID 19 salgını sürecinde YÖK tarafından alınan karar ve tedbirler nedeniyle, 12 

Mart 2020 tarihinden itibaren üniversite kampüslerinde her türlü organizasyon geçici olarak 

durduruldu. Bunun üzerine bütün hazırlıkları tamamlanmış olan kongremiz, başlamasından bir gün 

önce ileriki bir tarihte düzenlenmek üzere ertelenmişti. Şimdi bu uluslararası kongreyi Online da olsa 

gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duymaktayız. 

             Bilimsel kongreler, uluslararası düzeyde önemli bilim insanları ve araştırmacıları bir araya 

getirerek onların çalışma alanlarında elde ettikleri en son bilgi ve sahip oldukları deneyimlerini 

katılımcılarla tartışma ve paylaşma ortamı sunmaktadır. Bu kongrede de, farklı ülkelerden her yaş 

grubunda çok değerli spor bilimciler ve araştırmacılar, uzmanlık alanlarıyla ilgili yapmış oldukları 

bilimsel çalışmalarını sunmak ve bilgi birikimlerini paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktadır.  

             Amacı, genel eğitimde olduğu gibi, sağlıklı, mutlu, üretken ve topluma yararlı iyi insan 

yetiştirmek olan spor bilimleri alanında düzenlemekte olduğumuz ”III. Uluslararası Beden Eğitimi, 

Spor, Rekreasyon ve Dans” kongresinin başarıyla gerçekleştirilmesine katkıda bulunan; davetli 

konuşmacılar, çalışmalarını paylaşan araştırmacılar, bilim kurulu üyeleri ile tüm kişi ve kurumlara 

şükranlarımızı sunarız. 

             Alışılmışın dışında Online olarak gerçekleştirilen bu kongrenin, Türkiye ve dünyada spor 

bilimlerinin ve bilimsel akademik kültürün gelişmesine katkı sağlayacağına inanmaktayız. 

             Saygılarımla. 

             Prof. Dr. Kemal TAMER 

             Kongre Organizasyon Kurulu Başkanı 
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DAVETLİ KONUŞMACILAR / INVITED SPEAKERS 

 

 
 

Prof. Dr. Ahmet TALİMCİLER 
İzmir Bakırçay Üniversitesi, Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı, İzmir 

 

“Sporu ve Spor Kültürünü Yeniden Düşünmek” 

 

Spor belirli idealler etrafında bir araya gelmiş insanların oluşturduğu bir eylemlilik biçimidir. 

Spor, insani değerleri olduğu kadar mücadeleyi, azmi, başarıyı, başarısızlığı, takım olmayı, birlikte 

olabilmeyi ve belki de daha da önemlisi saygı göstermeyi/saygı duymayı öğrenebileceğimiz alanlardan 

bir tanesidir. Spor, Fair Play duygusu aracılığıyla hayatlarımıza temas eden çok daha geniş bir bakış 

açısını kazandırabildiği için evrensel bir nitelik arz etmektedir. Spor kültürü aynı zamanda yaşam 

kültürünün de bir tezahürüdür. Bu kültürün oluşturulabilmesinin yolu sporu gerçek anlamda hayatın 

içerisine sokmaktan geçecektir. Sahte göstergeler, yanıltıcı imajlar ve genel geçer kabuller üzerinden 

spor kültürüne erişilemez. Spor sahicilik içeren ve bu yüzden de gerek icra edildiğinde gerekse de 

izlendiğinde haz verici olan bir eylemlilik türüdür. Sporu özgül kılan özelliklerinin başında herkesi 

aynı zamanda başkası, başkalarını da aynı zamanda herkes yapabilme gücüne sahip olabilmesidir.  

Koronavirüs günlerinin yansımaları hayatın her alanını olduğu gibi sporu ve sportif faaliyetleri 

de yeniden biçimlendirecek. Buna karşın sporun önemi ve etkisini belki de bundan sonra çok daha 

fazla hissedebileceğimiz günler başlayacak. İşte bu yüzden spor sağlık ilişkisini daha fazla canlı tutmak 

ve sporu gündelik hayatın içerisine daha çok yerleştirebilecek adımları atmanın yollarını hep birlikte 

aramalıyız. Özellikle de evde daha çok vakit geçirmenin ve daha çok yiyecek tüketmenin arttığı 

günlerde hareket etme ve vücudumuzla barışacak aktiviteleri öğrenmek çok daha önem kazanıyor. 

Sporun bireylerin bağışıklık sistemlerini güçlendirmenin yanı sıra enerjilerinin boşaltılmasına olan 

etkilerini de göz önünde bulundurduğumuzda kitle için spor kavramını daha çok telaffuz etmeli ve 

başta ev içi yürüyüşler olmak üzere ilerleyen zamanlarda bisiklet üzerinden doğaya açılacak yeni bir 

süreci de başlatabiliriz. Önümüzdeki günlerde spor belki de hiç olmayacağı kadar daha popüler bir alan 

görünümüne bürünecektir. Spor ile ilgili olan binlerce kişinin bu doğrultuda destekleyeceği 

programların oluşturulması ve ülkemizin spor kültürünün yaygınlaştırılması için bu dönem bir fırsat 

olarak görülmelidir.   

 

 

 

 

https://www.ispescongress.com/
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Professor Antonio PAOLI 
Chair of Sport and Exercise Sciences, Director of the Nutrition & Exercise Physiology Laboratory, 

 Department of Biomedical Sciences, University of Padova, Italy. 

 

“Ketogenic Diet in Sports” 

Ketogenic diet (KD) is a nutritional regimen characterized by a high-fat and an adequate protein content and a 

very low carbohydrates level (less than 30 g per day or 5% of total daily energy intake).  The insufficient levels of 

carbohydrates force the body to primarily use fat instead of sugar as a fuel source. Due to its characteristic, KD is often 
been used to metabolic disorders, obesity, cardiovascular disease, type 2 diabetes. Whilst there are convincing data about 

the positive effects There are conflicting data about the use of KD in sports, some authors suggested negative effects on 

performance (1-5) whilst others suggest instead a positive effect or, at least ,no detrimental effects (6-10). Mainly, most of 

the studies on KD and endurance showed no effects or a negative effects (1, 3, 4), whilst on power and strength athletes 

data are more positive (6, 9, 11, 12). Surely KD may be used efficiently for fat loss in weight categories athletes or in body 

building (13) whilst its effects on muscle growth are still on debate (14, 15). Regarding weight category sports, it should 

be remembered that: 1) rapid weight loss should, in principle, be avoided; 2) long-term planning and gradual body weight 

reduction is recommended; 3) if necessary, a KD may be a viable route but at least 2 weeks is necessary to avoid any 

negative effects on performance. 

Regarding aesthetic sports such as bodybuilding: 1) rapid weight loss should be avoided, 2) it may be difficult to 

gain muscle mass during a KD; 3) a KD may be used during the final days before a competition, bearing in mind that it 

causes a glycogen depletion (i.e., reducing muscle volume and vascularization). Finally, the various studies reviewed here 
demonstrate, in our opinion, that the use of KD in sports both deserves and requires more research 
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Bircan Ünver 
Founder-President, 

TV Producer & Head Representative of The Light Millennium to the United Nations Department of Gloabal Communictions 

(UNDGC_CSO), New York, USA. 

 

“Ever Increasing Importance of Youth, Sport and Civil Society at #Un75towards Achieving Peace and Development Agenda” 

#UN75 de Kalkınma Hedefleri ve Dünya Barışına Doğru Gençlik, Spor ve Sivil Topluma Verilen Önemdeki Artan Yükseliş 
 

Birleşmiş Milletler Küresel İletişimler Birimi'ne (United Nations Department of Global 

Communications; eski adıyla U.N. Department of Public Information) 2005 yılından itibaren Sivil 

Toplum Kuruluşları --Non-Governmental Organization/NGO-- statüsüyle aktif üye olan, "The Light 

Millennium (LM)*, Charitable Global Human Advancement" kuruluşu özelde ve genelde bir 

NGO/STK perspektivinden, konferans anatema başlığından hareketle, BM bünyesindeki karşılıkları 

üzerine özet bir tanıtımdır. Özellikle, BM'in 75. Yıldönümü çerçevesinde, GENÇLİK, SPOR ve 

#UN75 "Dünyanın En Kapsamlı Diyaloğu" anketine katılımı teşvik ile birlikte BM'nin 2030 

Hedefleri'nde "İnsani Yaşam'ın Sürdürülebilirliği" merkezinde ki hedefleri de kısaca tanıtır. Bu sunum, 

Sivil Toplum Kuruluşları kadar, aynı zamanda üniversitelerin de BM'ye STK statüsü ile nasıl 

katılabileceği konusunda, gerek üniversite/akademisyen, gerek spor kuruluşları ve gerekse öğrencilerin 

de, “3. ISPES Congress"in de hedefleri doğrultusunda; BM Programlarına nasıl dâhil olabilecekleri 

ve/veya BM programlarını kendi çalışmalarıyla ilişkilendirilmesi doğrultusunda, bir genel 

bilgilendirme ve teşviği amaçlar.  

 [*] LM, BM'de yılda 6 kişilik bir delegasyonla temsil etme ve edilme kapasitesine haizdir. Bu 

6 (altı) kişilik temsil etme ve edilme kapasitesinden 2 si, BM ölçeklerinde GENÇLİK ve 18-32 yaş 

kategorisi arasında olmak durumundadır. 
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Prof.Dr. Dušan HAMAR 
Institute of Sports Sciences, Faculty of Physical Education and Sports,  

Comenius University, Bratislava, Slovakia 

  

“Strength and Power Training for Elite Athletes” 

In strength training weights may be lifted at different velocities depending namely on motivation and 

fatigue. Lifting the same weight at different velocities elicits different peak force as well as peak and mean 

power. It may be assumed that these differences can have a substantial impact on adaptation processes and the 

training outcome. With the aim to test this assumption two training studies have been carried out. In the first one 
the subjects performed the same weight training (6 set 6 reps each, with 70 % of 1RM, 3 times a week for 8 

weeks) with the only difference in velocity in concentric phase. One group trained at rather commonly used 

slow velocities (0.2 m/s to 0.3 m/s), another one lifted the weights applying full effort, i.e. at highest attainable 
velocities (between 0.6 m/s and 0.7 m/s). 

Results showed that both groups improved significantly in all parameters tested, i.e. 1RM, maximal 

power, as well as mean power and fatigue index in diagnostic set of 15 maximal effort repetitions with 70 % of 
1RM. However, the gains due to fast velocity training were much more pronounced as compared to the effect 

of training regime consisting of exercises performed at low velocities in concentric phase. Better effect of 

dynamic type of training may be ascribed to differences in recruitment of muscle fibres. Since repetitions with 

the same weight performed at faster speed require recruitment of higher number of muscle fibres, more effective 
stimulation may be expected. Also higher peak forces could contribute to greater gains after more dynamic type 

of training. More pronounced testosterone and human growth hormone response to exercise bouts of higher 

intensity might also foster the adaptation processes after training performed at high velocities in concentric 
phase. 

In the second study two groups underwent 8-week traning program with 70 % of 1RM.  Bench press 

sessions (3 in a week) consisted of 3 sets 10 reps each (group 1) or 10 sets 3 reps each (group 2). Every repetition 

had to be performed with maximal effort in concentric phase. Results showed that though there were no 
significant differences in gains of maximal isometric force, the values of force, subjects were able to generate 

in initial 200 ms of maximal voluntary contraction increased singnificantly higher in the group performing more 

sets with fewer repetitions. This can be ascribed to the fact that intensity of repetitions performed in shorter sets 
was substantially higher than in more fatiguing sets of 10 reps each. Drop in power production is assumably due 

to fatigue of fast twitch fibers, which fail to recruite fully to the end of the more exhaustive high repetition sets. 

Such a lesser stimulation of fast twitch fibers leads to their less pronounced adaptation changes resulting in 
failure to significantly improve rate of the force development.     

It may be concluded that in explosive type of sports, in which maximal muscular power as well as the rate 

of the force development are important factors of performance, lifting weights with maximal effort in concentric 

phase with lower number of repetitions in sets seems to be more appropriate alternative of strength training than 
the one performed at slow velocities till pronounced exhaustion. 
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“The Role Of Trainer For Improving Athletes Health And Performance” 

According to World Health Organization health is a state of complete physical, mental and 

social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Based on the definition, health 

must be tackled sophisticatedly. Studies have revealed that moderate exercise improves health and has 

many benefits for health in recent years. However, exercises and training at competition level may 

have some hazards for athletes. Athletes are expected to perform high level which puts them under 

pressure psychological and physiological at times then may impair the health of athletes. Appropriate 

organization in clubs and proper communication between staffs and trainer are needed to prevent the 

mentioned situation and maintain the health of athletes. One of the vital responsibilities of trainers is 

to minimize the risk for injury of athletes. As trainers have much responsibility and power they have a 

crucial role to improve and sustain the health of athletes. Consequently, well-trained trainers having 

high knowledge level in the field, aware of components of health and providing plans to improve them 

are needed. 

Key Words: Athletes Health, Trainer, Psychological, Physiological 
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“Yüksek Yoğunluklu İnterval Egzersizlerin 

Kardiyometabolik Etkileri" 

 

“Cardiometabolic Effects of High Internsity Interval Training” 

 

Cardiometabolic diseases are the first group of diseases that cause the death of people or decrease their 

quality of life by disabling them. According to the report published by the American Diabetes Association and 

the American College of Cardiology Foundation, cardiometabolic risk (CMR) means high risk for lifelong 

cardiovascular disease (CVD). Physical inactivity is one of the factors that increase this risk. The primary focus 

of CMR therapy is the management of each risk factor through lifestyle changes and drug therapy as needed. 

Exercise is also an important approach in reducing CMR, since physical inactivity is a risk factor in itself. 

Despite the beneficial and therapeutic potential of physical activity (FA) on health, 31.1% of adults worldwide 

are unable to meet minimum FA requirements. Common obstacles to participation in FA are lack of time, low 

motivation, and poor commitment to the program. High-intensity interval training (HIIT) refer to intermittent 

exercise, which includes low-intensity activity for recovery and high-intensity short bursts for training. HIIT is 

recommended as an alternative to long-term, continuous, moderate intensity classical FA approaches because it 

require less time in order to protect or improve health and also provide more health benefits by various 

authorities. HIIT improves muscle’s ability to use oxygen by providing more mitochondrial adaptation compared 

to low-intensity aerobic training, improves muscle contraction efficiency by improving calcium release and 

reuptake mechanisms during muscle contraction, improves blood glucose control by increasing non-insulin-

mediated glucose uptake in muscle. It has been suggested that all of these adaptaion reducing CMR provide 

health benefits. However; there are insufficient evidence to determine whether there is a dose-response 

relationship between the HIIT and the risk factors for cardiovascular diseases and diabetes, and whether the 

effects on CMR factors are affected by age, gender, race / ethnicity or socioeconomic status, and long-term 

effectiveness of such exercises. More studies are needed to test the effectiveness of HIIT on all these issues and 

on different risk factors 

Keywords: High-intensity interval training, Cardiometabolic risk, Physical activity, Mitochondrial adaptation. 
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Kardiyometabolik hastalıklar günümüzde insanların ölümüne sebep olan ya da sakat bırakarak yaşam 

kalitesini düşüren birinci sıradaki hastalık grubu. Amerikan Diyabet Derneği ve Amerikan Kardiyoloji 

Koleji Vakfı tarafından yayınlanan rapora göre kardiyometabolik risk (KMR), yaşam boyu kardiyovasküler 

hastalık (KVH) için yüksek risk anlamına gelmektedir. Fiziksel inaktivite bu riski artıran faktörlerden 

birisidir. KMRtedavisinin birincil odağı, yaşam tarzı değişiklikleri ve gerektiğinde ilaç tedavisi yoluyla her 

bir yüksek risk faktörünün yönetimidir.Fiziksel inaktivite de başlı başına bir risk faktörü olduğundan KMR 

in azaltılmasında egzersiz de önemli bir yaklaşımdır. Fiziksel aktivitenin (FA) sağlık üzerindeki faydalı ve 

tedavi edici potansiyeline rağmen, dünya çapında yetişkinlerin % 31.1'i minimum FA gereksinimlerini 

karşılayamamaktadır. FA ye katılımda sıklıkla belirtilen engeller, zaman eksikliği, düşük motivasyon ve 

programa olan zayıf bağlılıktır. Yüksek yoğunluklu interval egzersizler(YYİE), toparlanma için düşük 

yoğunluklu aktivite ile yüksek yoğunluklu kısa patlamaları içeren aralıklı egzersizi ifade eder. Çeşitli 

otoriteler tarafından sağlığı korumak veya iyileştirmek amacıyla uzun süreli, sürekli, orta-şiddetli klasik FA 

yaklaşımlarına alternatif olarak daha az zaman gerektirmesi ve aynı zamanda daha fazla sağlıkla ilgili 

yararlar sağlaması nedeniyle YYİE ler alternatif olarak önerilmektedir. YYİE in, düşük yoğunluklu aerobik 

antrenmanlara kıyasla daha fazla mitokondriyal adaptasyon sağlayarak oksijen kullanma kapasitesini 

iyileştirdiği, kasta kasılma esnasında kalsiyum salınımı ve geri alımı mekanizmalarını iyileştirerek kas 

kasılma verimini artırdığı, kasta insülin aracılı olmayan glikoz alımını artırarak kan glukoz kontrolünü 

iyilestirdiği ve tüm bunların da KMR i azaltıcı faydalar sağladığı öne sürülmektedir. Bununla birlikte; YYİE 

ile kalp damar hastalıkları ve diyabet risk faktörleri arasında bir doz-yanıt ilişkisinin olup olmadığını, KMR 

faktörleri üzerindeki etkilerinin yaş, cinsiyet, ırk / etnik köken veya sosyoekonomik durumdan etkilenip 

etkilenmediğini belirlemek için ve bu tür egzersizlerin uzun süreli etkinliği ile ilgili yeterli kanıt mevcut 

değildir. Tüm bu konularda ve farklı risk faktörleri üzerinde yüksek YYİE nin etkinliğini test edecek daha 

fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek yoğunluklu interval çalışma, Kardiyometabolik risk, Fiziksel aktivite, 

Mitokondriyal adaptasyon 
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“The Effect of S A Q Training (speed agility quickness) on Physical Fitness and Skills of Collective Sports Meta-Analysis” 

 

The present meta-analysis aimed to determine the effects of speed agility quickness (S A Q) on 

physical fitness and specific skills of Collective Sports. 

The search covered the following electronic databases (Google Scholar, and Scholar Gate). The 

publications’ search period ranged from 2010 to 2020. The terms (S A Q, speed, agility, quickness, 

explosive, Collective Sport, Skills) were used either singularly or combined in a systematic sequence. 

Appraisal of 7 articles was performed after the application of exclusion criteria and quality assurance 

processes and the standardized mean effects were measured using random effects.  

Study groups were categorized according to the type of performance measurement: (A) 

explosive power, (B) speed performance, (C) agility, and (D) skills performance. Subgroup analyses 

were done with reference to the Collective Sports: (A) basketball, (B) soccer (C) handball (D) 

volleyball. 

The standardized mean differences (SMD) along with 95% confidence intervals (95% CI) were 

calculated using the Review Manager 5.3 software. The application of S A Q strategy was associated 

with a significant improvement in explosive power (jump ability) (effect size (ES) = 0.99; 95 % CI 

0.16, 1.81; I2 = 76 %), agility  (ES = -0.71; 95% CI -1.10, -0.32; I2 = 0%), and non-significant effect 

on speed  (ES = -0.94; 95% CI -1.99, 0.11; I2= 53%). The results demonstrated a non-significant 

improvement of some specific skills related to collective sports (lay-up (basketball), shoot (soccer) and 

jump shoot (handball)) after a SAQ training compared with control.  

The study concluded that S A Q training may represent an effective strategy to improve explosive 

power (jump ability), agility of Collective Sports. 

 

Key words: SAQ, speed, agility, quickness, Physical Fitness, Skills, Collective Sports 
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“Sustainability of Sport: Targeting in Ukraine” 
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Sport in general, and major sport events in particular, have a special role to play in promoting and supporting 

sustainability. Building venues and infrastructure for Olympics, World championships and top-level professional events, 

gathering hundreds of thousands of people from all over the globe, accommodating and transportation them has an huge 

environmental impact. This abstracts provides a brief overview of the scholarly work on social, economic and 

environmental sustainability in sport.  

Sustainability is sport is considered as the process of development of the sports based on harmonization of social, 

economic and environmental components in order to meet the needs of the present and future generations in full-fledged 

physical activity in a friendly environment. The triad of sustainable development of the physical culture and sports implies 
the unity of activity in three areas - social, economic and environmental [1].  

An analysis of the factors affecting the implementation of sustainable development in sport, allowed to establish that 

for society it is determined by: 

- the creating of the ecological culture of the people by engaging in wellness, fitness and sports activities; 

- the increasing the level of environmental awareness of the host country's population through major sporting events, such 

as the Olympics and World Championships; 

- the formation of an ‘green’ worldview of youth through their involvement in educational programs organised by the IOC, 

NOC, international federations and environmental organizations; 

- the development of sports eco-infrastructure, the applying of eco standards for the sports facilities maintenance. 

In 2015, by decree of the President of Ukraine, the strategy for sustainable development of the country “Ukraine 

2020” was approved. It identifies vectors, priorities and indicators of socio-economic, political and legal conditions for the 
sustainability of Ukraine. According to this Strategy, the main goal of sustainable development of Ukraine is to ensure 

dynamic socio-economic growth, preserve the environment and rational use of natural resource potential, meet the needs 

of modern and future generations by developing a highly effective economic system that stimulates environmental 

sustainability, productive work and scientific and technical progress. The strategy also reflects the reforming of the 

“physical education and sport” field related to sustainable development [2]. Concretization of work in these areas was 

reflected in the Resolution of the Supreme Council of Ukraine adopted in 2016 “On ensuring sustainable development of 

the sphere of physical culture and sports of Ukraine in conditions of decentralization of power”. 

In Ukraine there are lots of eco projects launched by NOC of Ukraine. Such as organizing all-Ukrainian sport 

competition “Green mile” among students from all universities, planting trees with athletes, and aqua-awareness projects 

‘Save the Ocean’.  

Sustainable practices in the sport industry have the potential to promote public commitment to environmental 

protection. In a global society that is increasingly aware of ecological degradation caused by businesses, sustainable sports 
offer society a platform from which to address these issues and contribute to a sustainable future. 
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“Yoga and Stress Management” 

In recent decades, several medical and scientific studies on yoga proved it to be very useful in 

the treatment of some diseases. Studies have demonstrated effect of yoga for many conditions, 

including multiple sclerosis, asthma, irritable bowel syndrome, lymphoma, hypertension, drug 

addiction and mental health issues. Increased stress and depression are the features of modern lifestyle. 

Yoga exercises has improved the variables of self-description, psychological status, and the quality of 

life. Researches suggest that yoga as an intellectual and mental exercise, improves health feeling. 

Furthermore, yoga can improve the psychological conditions for monitoring and managing stress and 

negative emotions, increase positive emotions, and help mental balance. However, despite the 

popularity and the positive psychological and physiological effects of yoga, it is not widely studied to 

find how much it really prevents and treats mental disorders. Sedentary lifestyle leading many health-

related issues, the prevalence of physical inactivity among society calls for immediate action. Along 

with aerobics and dance, yoga is one of the most famous physical activity that every individual would 

like to prefer as a choice. Physical activity such as yoga is a key element in health promotion. Therefore, 

yoga is essentially an art and science of holistic living; an effective method for improving health in 

addition to the prevention and management of diseases. Yoga reduces stress through reducing 

sympathetic activity and improves the sense of general well-being.  

Stress affects physical, mental, social, and intellectual health. Yoga holds potential as a self-

empowering, nonpharmacological method for enhancing stress management, and wellness.  

These all problem of stress may be shorted out through clinical management and 

psychophysiological effects of yoga in every individual, the suggested evidence-based on yoga therapy 

for everyone may include following yogic practicess Kapalbhati Kriya (frontal brain cleansing), 

Agnisar Kriya, breathing, Surya namaskara, Tadasan, Vrikshasana, Padahastasan, Ardha Chakrasana, 

Bhujangasana , Shalabhasana, Quick Relaxation Technique, Nadi Shuddhi Pranayama, Sheetali 

Pranayama, Seetkari Pranayama, Bhramari Pranayama (humming bee breath) Om Meditation 

Keywords: Yoga, Stress, Clinical Management and Yogic practices. 
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“Finansal Futbol” 

Günümüz futbolu artık topla değil, parayla oynanan bir oyun haline geldi.  Ne kadar para, o kadar performans. 

Ne yazık ki, günümüzde geçer akçe bu motto. Öyle ki, oyunun nasıl kazanılacağından daha çok, daha fazla paranın 

nasıl kazanılacağı öncelikli amaç oldu çıktı. Para ise finansal yönetim istiyor. Çok para kazanmak bir amaç ancak, 

kazanılan paranın nasıl harcanacağı ise bambaşka bir futbol kulübü yönetimi gerektiriyor. Artık, konvansiyonel 

yönetimlerin miadı doldu. Oyun giderek finansal bir karaktere büründükçe, futbol kulüpleri de önlerine farklı 

hedefler koymaya başladılar. Eskiden taraftar tribünde ‘’bu maçı bizim için kazanın’’ diye tezahürat yapardı. Şimdi 

kulüp sadece maçı değil, parayı da nasıl kazanabileceğinin derdinde.  

Futbol 90’lardan sonra önemli bir gelişim ve değişim sürecine girdi. Bu süreçte futbol önce oyun yapısını 
geliştirdi, daha sonra niteliksel ve niceliksel bir dönüşüm sürecine uğrayarak, bugünkü endüstriyel yapıya ulaştı. 

Futbol bu dönüşüm ve yeniden yapılanma sürecinde, alt yapı ve üst yapı olarak kendisini en üst düzeyde yeniden 

organize etti, biçimlendirdi. Futbol bu dönemde Pazar için üretilen bir meta haline geldi. Futbol kulüplerinin bu 

dönemde yapısı değişip birer ekonomik örgüte dönüştü. Bu dönemde taraftarın yerini, tüketici taraftar ya da 

müşteri taraftar aldı. Rekabetin yapısı değişti ve Avrupa’da rekabet yeniden düzenlendi. Bu bağlamda, merkez 

ligler ve çevre ligler yapılanması oluşturuldu. Bu dönem, dijital yayın platformlarının futbola  etkimeye başladığı 

ve futbolu yönlendirmeye başladığı bir dönemdir aynı zamanda. Dijital yayın platformlarının gelişimi, bugünkü 

futbolun temel yakıtı olan naklen yayın gelirlerini geometrik artıran bir özelliği de beraberinde getirdi bu süreçte. 

Yine bu zaman diliminde futbol, bu platformlar aracılığıyla pazarlanan  ürün konumundan, diğer ürünleri küresel 

olarak pazarlayan ve satan ürün konumuna geldi. Bu aşamanın bir ileri aşaması daha vardır ki, bu döneme de 

Finansal Futbol aşaması diyoruz. Finansal dönemin en belirgin ve ayırt edici özelliği: futbol kulüplerinin sinerjik 

temelde iktisadi-mali ve sportif performanslarını maksimize ettikten sonra, takım/piyasa/marka değerlerinin 
maksimizasyonu aşamasına geçmesidir. Bu dönemde futbol kulüpleri finansal enstrümanları yoğun kullanmaya 

başladılar.  

Endüstriyel futbolun en üst aşaması olarak nitelendirdiğimiz ve bu kitapta detayıyla ele almaya çalışacağımız 

finansal futbol aşamasıdır. Bu aşamada artık futbol kulüplerinin sadece ekonomik ve sportif başarıyla bir yere 

ulaşma şansı sınırlı hale geldi. İktisadi ve sportif başarıyı yakalayan kulüpler, finansal olarak ta sağlıklı ve 

sürdürülebilir bir mali yapı kurmadan ve finansal enstrümanları iyi kullanmadan, yakaladıkları sportif ve ekonomik 

başarıyı sürdüremeyecekleri bir evreyi kastediyoruz. Bu aşamada, futbol kulüpleri daha önceden yarattıkları 

ekonomik-sportif ve finansal sinerjiyi, bir üst aşamaya yani, takım değerinin, piyasa değerinin ve marka 

değerinin maksimizasyonu aşamasına taşıdıkları bir süreç finansal futbol aşaması. Bu aşamada kulüpler artık, 

öncelikle takım değerlerinin, marka değerlerinin ve piyasa değerlerinin maksimizasyonuna yönelmek zorunda 

oldukları bir dönemden söz ediyoruz. Bu süreçte bu üçlü arasında sinerjik temelde ulaşılması gereken 
maksimizasyonu sağlayabilen kulüpler, artık farklı bir kulvara geçmiş oluyorlar. Bu aşamada merkez ligler tam 

anlamıyla finansallaşarak, çevre ligler ile aralarındaki rekabette üstünlük kazanmaya başladılar. Bu sürecin bir 

başka ayırt edici özelliği de, taraftar müşterinin yerini, paydaş taraftara bırakmış olmasıdır.  Bu süreçte yoğun 

olarak finansal enstrümanı kullanan kulüpler kendilerine gerekli fonları bulabilmek veya takım/marka/piyasa 

değerlerini maksimize ederek, rekabet üstünlüklerine ulaşabilmek için mali piyasalardan ve sermaye 

piyasalarından yararlanma yoluna gittiler. Bu amaçla çıkarttıkları finansal enstrümanlara mali yatırımcıların ilgisi 

artmaya başladı.  
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“Geçmişten Günümüze Olimpiyatlar” 
 

Bu çalışmanın amacı geçmişten günümüze olimpiyat oyunlarında madalya kazanan sporcuları 

analiz etmek ve Türkiye’nin olimpiyatlar  tarihinde ki  katılım sayılarını belirleyip  başarı analizi 

yapmaktır.. Daha öncesind  8 yılda bir yapılan olimpiyat oyunları 1896 yılında Pierre de Coubertin 

tarafından 4 yılda bir yapılan olimpiyat oyunlarına dönüştürülmüş ve modern olimpiyat oyunlarının 

başlangıcı olarak tarihe geçmiştir. 

 1948 Londra yaz olimpiyat oyunları,  1 bayan 67 erkek sporcuyla katıldığımız 6 altın 4 gümüş 

ve 2 bronz madalya alarak toplamda 12 madalya ile en çok madalya kazandığımız olimpiyat oyunları 

olurken, 3 bayan  53 erkek toplam 56 sporcuyla katıldığımız, 7 altın 2 gümüş madalya ile 

tamamladığımız 1960 Roma yaz olimpiyat oyunları en başarılı olimpiyat oyunlarımız olarak tarihe 

geçmiştir. Olimpiyat oyunlarına katılan ve en çok başarı elde eden sporcuların ve branşlarının analizi 

yapılarak eksiklerimize ve yapabileceklerimize dikkat çekilmiştir. Çalışmada İlk katılmış olduğumuz 

olimpiyatlar, ilk bayan sporcularımızın katıldığı olimpiyatlar, doping ile sorun yaşayan ve madalyaları 

elinden alınan sporcuların sayıları ve madalyalarının elinden alınma sebepleri ile ilgi olimpiyat 

tarihinden örnekler sunulmuştur.  

 Sonuç olarak; Bundan sonraki olimpiyatlarda madalya sayımızın arttırılması ve problemlerin 

çözümüne yönelik çözüm yolları ile ilgili derleme bilgiler toplanıp diğer ülkelerin başarı çıkışları ve 

altında yatan sebepleri karşılaştırılmış, diğer ülkelerde ki başarılı antrenman planlamaları ve antrenör 

eğitim sistemi ile ilgili yeni bilgilerin toplanması gibi öneriler geliştirlmiştir.  
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Becerı̇ ve Gücün Büyük Oranda El Ve/veya Ayaklarda Yoğunlaşmasının Sporcuların 

Çevı̇klı̇k Performansına Etkı̇sı̇ 

 

Prof.Dr. Mehmet Akif Zı̇yagı̇l - Doç.Dr. Kenan Sı̇vrı̇kaya - Arjen Memı̇ş 
 

ÖZ 

 Hareketleri hızlı gerçekleştirme, ani bir şekilde durma, yeniden başlama, yön 

değiştirme ve manevra yapabilme gibi motor özellikleri içeren çeviklik sportif 

performansın temel bileşenlerinden biridir. Çalışmamızda, skorun sağlanmasında 

ellerin önemli olduğu basketbolda, ellerin ve bacakların önemli olduğu Amerikan 

Futbolunda ve sadece ayakların önemli olduğu futbolda büyük erkekler amatör 

liginde oynayan basketbol ve futbol takımları ile üniversitelerarası ligde oynayan 

Amerikan futbolu takımlarının pro-agilite, T testi ve 5-0-5 çeviklik testlerinde 

ortalamalarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın verileri 2019 yılının 

Kasım ayı içerisinde büyük erkekler amatör liginde oynayan basketbol ve futbol 

takımları ile üniversitelerarası ligde oynayan Amerikan futbolu takımlarından 

toplanmıştır. Boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve antrenman yılının belirlenmesinden 

sonra katılımcıların sırasıyla pro-agilite, T testi ve 5-0-5 çeviklik testlerinde 

performans süreleri ölçülmüştür. Fiziksel özellikler ve çeviklik testlerinde basketbol, 

Amerikan Futbolu ve futbol erkek takımları arasında yapılan karşılaştırmalarda 

değerler 25 persentil, medyan ve 75 persentil olarak sunuluştur. Kolmogorov 

Shapiro-Wilk normallik testleri yapıldıktan sonra üç grubun karşılaştırılmasında 

Kruskal Wallis testi ve ikili karşılaştırmalarda Mann Whitney U testleri kullanıldı. 

Bu çalışmanın sonuçları basketbol, Amerikan futbolu ve futbol erkek oyuncularının 

yaş, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ile antrenman yaşı ortalama değerleri arasında 

anlamlı farklılıklar varken beden kütle indeksi ortalamalarının benzer olduğunu 

göstermiştir. Katılımcıların vücut kompozisyonlarının benzer olduğu görülmektedir. 

Ayakta yüksek çıkış pozisyonundan düdük ile başlayan düz koşuyu takiben yana 

kayma ile çabuk dur ve kalk hareketlerinden oluşan T testinde basketbol, Amerikan 

futbolu ve futbol erkek takımlarının ortalama değerleri arasında anlamlı farklılık 

yoktur. Diğer yanda, pro-agilite ve 5-0-5 çeviklik testleri üç takım arasında anlamlı 

şekilde farklılaşmaktadır. Pro-agilite testi sonuçları, futbolcuların en iyi, Amerikan 

futbolcularının ikinci ve basketbolcuların en düşük performansa sahip olduğunu 

göstermektedir. Benzer sonuçlar 5-0-5 çeviklik testinde de gözlenmiştir. En iyi 

performansı futbolcular sergilerken Amerikan futbolcuları ikinci ve basketbolcular 

son sırada yer almıştır. Süratlenmek için 10 metrelik koşunun teste dahil edilmediği 

5-0-5 çeviklik testinin daha çok ivmelenme, çabuk durma ve kalma ile yön 

değiştirme gibi becerileri ölçtüğünü, diğer yanda pro-agilite testinin ivmelenme, 

durma, yön değiştirme ve sprint gibi çeviklik bileşenleri ilgili olmasına karşın 

önceden planlı olması ve bilişsel faktörlere yer vermemesiyle geçerliği konusunda 

eleştirilebilir. Futbolda bacakların Amerikan futbolunda ellerin ve bacakların ve 

basketbolda sadece ellerin güç ve ince motor beceri kombinasyonun büyük oranda 

ihtiyaç duyulması sebebiyle beceri ve gücün büyük oranda ayaklarda yoğunlaştığı 
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futbolcuların çeviklik performansını sağladığı değerlendirilmektedir. Çeviklik 

performansının değerlendirilmesinde spor branşlarındaki hareket yapılarının dikkate 

alınarak branşa özel çeviklik testlerinin geliştirilmesi ve bu testlerin sportif başarı ile 

ilişkilendirilmesi ile her iki cinsi kapsayacak şekilde normatif verilerinin 

oluşturulmasına gereksinim vardır. 

Anahtar Kelimeler: Çeviklik, Basketbol, Amerikan Futbolu ve Futbol 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Dersı̇ Alan ve Almayan 12. Sınıf Öğrencı̇lerı̇nı̇n Fı̇zı̇ksel Aktı̇vı̇te 

Yeterlı̇ğı̇ Karşılaştırılması 

 

Ömer Faruk Bulut - Doç.Dr. Fatih Mehmet Uğurlu 
 

ÖZ 

  Bu çalışmada 2019-2020 Yıllarında Bingöl İlinde Beden Eğitimi ve Spor Dersi 

(BESD) alan ve almayan 12. sınıf öğrencilerinin Fiziksel Aktivite (FA) yeterliği 

karşılaştırılmak amaçlanmıştır. Bu öğrencilerden 2 anadolu lisesinde okuyan 149'u 

BESD almaktayken 2 mesleki ve teknik anadolu lisesinde okuyan 82'si bu dersi 

almamaktadır. Araştırma toplamda 231 (105 kız 126 erkek) 12. sınıf öğrencisi ile 

yapılmıştır, kız-erkek öğrenci dağılımı bir birine yakın tutulmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın yapıldığı 4 liseden en fazla öğrenciye ulaşılmaya çalışılmış ve her 

okulun 12. sınıf öğrencilerinin en az %50'sine ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan 

öğrenciler düzenli spor yapmıyor olma koşuluyla rastgele örneklem yoluyla 

belirlenmiştir. Katılımcılara Campbell ve ark. tarafından 2016 yılında geliştirilen ve 

2017 yılında Türkçeye uyarlaması Saygın ve arkadaşları tarafından yapılan 'Fiziksel 

Aktivite Yeterliği Ölçeği (FAYÖ) uygulanarak katılımcıların fiziksel aktivite 

yeterliği saptanmaya çalışılmıştır. Cinsiyete göre alınan puanlarda 4 boyutta ve 20 

maddede erkekler lehine; "Ev İçi FA" boyutunda kızlar lehine anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p<0.05). BESD alan ile almayan öğrencilerin ''Okulda FA" boyutunun 

ikinci, "Ulaşımda FA" boyutunun üçüncü maddelerinde BESD alan öğrencilerin 

lehine anlamlı derecede farklılık bulunmuştur (p<0.05). Diğer boyut ve maddelerde 

anlamlı olmamakla beraber bariz şekilde BESD alan katılımcılar BESD almayan 

akranlarına nazaran daha yüksek puanlar puan almışlardır. Elde edilen verilerden 

hareketle BESD alan 12. sınıf öğrencilerinin FA yeterlik bakımından kendilerine 

daha fazla güvenmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor Dersi, Fiziksel Aktivite, 12. Sınıf 

Öğrencisi 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Öğretmen Adaylarının Halk Oyunları Dersı̇ne Yönelı̇k 

Tutumlarının İ̇ncelenmesı̇ 

 

Öğr.Gör. Burak Erdinç Aslan 
 

ÖZ 

 Bu çalışmada Beden Eğitimi ve Spor bölümü ve Spor Bilimleri Fakültesi 

Rekreasyon bölümü öğrencisi olup formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının 

halk oyunları dersine yönelik tutumlarını ölçmek amaçlanmıştır. Araştırmada 

kesitsel tarama modeli benimsenmiş ve uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 

2019-2020 akademik yılında Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliğinden 50 ve Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon bölümünde öğrenim 

gören formasyon öğrencilerinden 20 öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Veri toplama 

aracı olarak, Turan (2015) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Öğretmen Adayları 

için Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırma için ölçeğin 

geçerlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve uyum iyiliği indeksleri 

hesaplanmıştır. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,86 olarak hesaplanmıştır. 

Verilerin analizinde SPSS 20 paket programından yararlanılmış, analizlerde 

bağımsız örneklemler t-testi ve basit korelasyon kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 

formasyon eğitimi alan Rekreasyon öğretmen adaylarında halk oyunları dersine 

yönelik tutumlarının beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarında istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir; (t(68)=-3,647, 

p<0,05,η2=0,16).Kadın ve erkek öğretmen adaylarında ise halk oyunları dersine 

yönelik tutumlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır; (t(68)=-0,197, 

p>0,05). Öğretmen adaylarının yaşları ile ilgili yapılan istatistiksel analizde anlamlı 

bir fark bulunamamıştır (r=0,030, p>0,05). 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor,rekreasyon,halk Oyunları,tutum 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Öğretmenı̇ Yetı̇ştı̇rmede Öğretmenlı̇k Uygulamalarında Klı̇nı̇k 

Uygulama Modelı̇nı̇n Uygulanabı̇lı̇rlı̇ğı̇ 

 

Araştırmacı Diyar Farooq Ahemd Dalo - Doç.Dr. Yunus Emre Karakaya - 

Prof.Dr. Sebahattin Devecı̇oğlu 
 

ÖZ 

 Öğretmen adaylarının nitelikli eğitim alabilmeleri için daha çok teknik beceri ve 

uygulamaya ihtiyaçları vardır. Aday öğretmenler bildikleri pratik ve uygulamalı 

konuları nasıl aktaracağını pratiğe dönüştürmeli ve deneyim kazanmalıdır. Bu da 

ancak okul uygulamalarının niteliğinin artırılması ve deneyimlerle sağlanmaktadır. 

Günümüzde öğretmenlik uygulamaların da yeni bir olgu olarak “klinik uygulama 

modeli” gündemdedir. Öğretmenlik uygulamalarında önce fakülte bünyesinde daha 

sonra diğer unsurların ortak ve aktif katılımını sağlayan bir öğretmenlik uygulaması 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Klinik uygulamalarla, öğretmenlik uygulamaları 

derslerinde öğretmen adaylarına eğitim kurumlarında aldıkları eğitimle neler 

uygulayabileceklerini gözlem yapmalarını sağlayan gerçekçi bir ortam 

sunulmaktadır. Ayrıca, öğretmen adaylarına profesyoneller tarafından rehberlik 

edilmesi ve yönlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, klinik uygulama 

modelinin beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirme sisteminde uygulanabilirliği 

üzerinde durulmuştur. Çalışmada, beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının 

öğretmenlik uygulamaların da şu sonuçlara ulaşılmıştır: Klinik uygulama modeliyle 

yetiştirilen öğretmen adayları daha fazla uygulama yaparak mesleki deneyimleri 

artırılabilir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni adayları eğitimlerinin ilk dönemden 

itibaren öğrendiklerini okul ve laboratuvar ortamlarında uygulamayla 

pekiştirmelidir. Buna bağlı olarak eğitim kurumlarında uygulamaya yönelik daha 

fazla ders oluşturulabilir. Öğretmenlik uygulamalarında hızla gelişen teknolojiye 

paralel olarak beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirme koşullarında sürekli 

iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Klinik Uygulama, Öğretmenlik Uygulamaları, Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmeni. 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Öğretmenlerı̇nı̇n Görüşlerı̇ Doğrultusunda Derslerde Öğretmeye 

Yönelı̇k Yaklaşımları 

 

Araştırmacı Veysel Sarıgül - Doç.Dr. Yunus Emre Karakaya 
 

ÖZ 

 Bu araştırma, Elazığ il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki eğitim kurumlarında 

görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda, 

derslerdeki öğretim yaklaşımlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın 

evrenini Elazığ il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki eğitim kurumlarında görev 

yapan beden eğitimi ve spor öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem grup ise bu 

eğitim kurumlarında görev yapan 279 beden eğitimi ve spor öğretmenidir. Beden 

eğitimi ve spor öğretmenlerinin derslerdeki öğretim yaklaşımlarını ortaya koymak 

amacıyla “Öğretim Yaklaşımları Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 

22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Cinsiyet, öğrenim durumu ve 

eğitim kurumu türü değişkenlerine göre farklılaşma düzeyini ortaya koymak için 

parametrik testlerden “Independent Sample t-Testi” kullanılmıştır. Ayrıca, bağımlı 

değişkenler arasında ne düzeyde ve yönde bir ilişki olduğunu belirlemek için 

“Pearson Korelasyon Analizi” yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, cinsiyet, 

öğrenim durumu ve eğitim kurumu değişkenlerinde anlamlı farklılık elde edilmiştir. 

Öğretim Yaklaşımları Envanteri ile alt boyutları arasında ise ölçeğin tümü ile 

gelişimsel alt boyut arasında çok yüksek seviyede pozitif ilişki tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin lisansüstü eğitime 

yönelmeleri için imkan/imkanlar sağlanmalıdır. Lisans eğitimi sürecinde, öğretmen 

adaylarının, öğrencilerle iletişim becerileri ve yaklaşımlarının daha iyi olması için 

programların güncellenmesi önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenler, Öğretim Yaklaşımları, Beden Eğitimi ve Spor 

Dersleri 
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Beden Eğıtımı ve Spor Öğretmenlerının Yaşadıkları Etık İ̇kılemlerın Meslekı Hazları İ̇le 

İ̇lışkısının İ̇ncelenmesı; Küçükçekmece Örneğı 

 

Öğr.Gör. Hamdi Özı̇vgen - Doç.Dr. Aydın Karaçam 
 

ÖZ 

 Araştırmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin yaşadıkları etik 

ikilemlerin mesleki haz düzeylerine etkisini bazı demografik özelliklerle birlikte 

incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir 

çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, erişilebilir örnekleme yöntemiyle seçilen 

İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan 

%36’sı (n:31) kadın ve %64’ü (n:56) erkek olmak üzere 87 beden eğitimi ve spor 

öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin 

okullarda yaşadıkları etik ikilemleri ölçmek amacıyla Erdoğan (2018) tarafından 

geliştirilen “Okullarda etik ikilem ölçeği (OEİÖ)” ve Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenlerinin meslekten duydukları hazzı ölçmek amacıyla Erdoğan (2013) 

tarafından geliştirilen “Mesleki Haz Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 

21 programında yapılmıştır. Beden eğitimi öğretmenlerinin yaşları ve kıdemleri ile 

etik ikilem ve mesleki haz düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla 

Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı, etik ikilem ve mesleki haz 

düzeylerinin cinsiyet ve çalışılan kurumun kademesi değişkenine göre 

karşılaştırılmasında t-testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p < .05 olarak alınmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin etik ikilemleri ile 

mesleki haz düzeyleri arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Beden 

eğitimi ve spor öğretmenlerinin etik ikilemleri ve mesleki haz düzeyleri ile yaşları 

ve kıdemleri arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Beden eğitimi ve spor 

öğretmenlerinin etik ikilemleri ve mesleki haz düzeyleri ile cinsiyetleri ve çalışılan 

kurumun kademesi değişkenleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Sonuç olarak 

beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki haz düzeylerinin artması yaşanan etik 

ikilemlerin düşmesine, etik ikilemlerin artmasının ise meslekten alınan hazzın 

düşmesine sebep olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Etik İkilem, Mesleki Haz 
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Eğitim İ̇çin Spor-Spor İ̇çin Eğitim Üzerine Bir Değerlendirme 

 

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kursad Akbulut 
 

ÖZ 

 Spor, genel eğitim içerisinde çocuk ve gençlerin bilişsel, duygusal ve sosyal 

gelişimlerine destek olmaktadır. Bununla birlikte boş zamanların etkin ve verimli bir 

şekilde değerlendirilmesi için kullanılan araçların başında gelmektedir. Ayrıca 

öğrencilerin eğitim yaşamlarındaki akademik başarılarına da güçlü bir katkı sunduğu 

söylenebilir. Spor eğitimi ise daha çok belli bir branşta uzmanlaşmak için çocuk ve 

gençlerin spesifik eğitim süreçlerine dahil olması şeklinde ifade edilebilir. Ulusal ve 

uluslararası alanda güçlü ve başarılı sporcuların yetiştirilmesi için özellikle güçlü bir 

spor eğitimi sitemi elzemdir. Alanında uzman antrenör ve eğitimciler nezaretinde 

çocuk ve gençlerin belirlenen branşlarda eğitim alması esasına dayanmaktadır. 

Ülkemizde başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere merkez ve taşra teşkilatı bu 

sorumluluğu yürütmektedir. Spor için eğitim ve eğitim için spor hedefleri ayrı ayrı 

belirlenmeli, çocuk ve gençlerin ilgi alanları tespit edilmeli ve yatkınlıklarına göre 

bir eğitim yaşamı planlanmalıdır. Bu çalışmanın amacı eğitim için spor-spor için 

eğitim kavramlarını vurgulayarak, her iki alan için neler yapılması gerektiği yönünde 

fikirler ortaya koymaktır. Ayrıca günümüzdeki mevcut durum üzerinden bir 

değerlendirme yapılması da hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Spor, Beden Eğitimi, Spor Eğitimi. 
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Farklı Branş Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerine ve Beden Eğitimi 

ve Spor Derslerine Yönelik Algılarının Metaforik Analizi 

 

Samed Yeniçeri - Doç.Dr. Yakup Koç 
 

ÖZ 

 Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı branş öğretmenlerinin beden eğitimi 

ve spor öğretmenlerine ve beden eğitimi ve spor dersine yönelik algılarını ortaya 

çıkarmaktır. Materyal Metot: Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan 

fenomenoloji (olgu bilim) kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-

öğretim yılında İstanbul’a bağlı Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece ve Esenyurt 

ilçelerindeki liselerde görev yapan 346 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri 

öğretmenlerin “Beden eğitimi öğretmeni …… gibidir. Çünkü …...” ve “Beden 

eğitimi ve spor dersi …... gibidir. Çünkü …...” cümlelerini tamamlamaları ile elde 

edilmiştir. Verilerin analizi “adlandırma, tasnif etme, kategori geliştirme, geçerlik ve 

güvenirliği sağlama ve verileri bilgisayar ortamına aktarma” aşamalarından 

oluşmuştur. Bulgular ve Sonuç: Çalışmaya katılan toplam 346 öğretmen, beden 

eğitimi öğretmeni için 215, beden eğitimi ve spor dersi için 191 farklı metafor 

üretmişlerdir. Araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmeni için (336, % 97.11), 

beden eğitimi ve spor dersi için (338, % 97.69) oranında olumlu yönde metafor 

üretilirken, beden eğitimi ve spor öğretmeni için (10, %2.89), beden eğitimi ve spor 

dersi için (8, %2.31) oranında olumsuz yönde metafor üretilmiştir. Kullanım 

sayılarına göre sırasıyla beden eğitimi öğretmeni için “arkadaş (9), demir (7), doktor 

(7), ağaç (6), güneş (6), ışık (6)”; beden eğitimi ve spor dersi için “terapi (23), ilaç 

(18), nefes (16), hayat (11), su (11)” metaforları kullanılmıştır. Üretilen metaforların 

ait olduğu kavramsal kategoriler incelendiğinde öğretmenlerin beden eğitimi 

öğretmenleri için en çok “Sağlık ve Huzur Kaynağı Olarak Beden Eğitimi Öğretmeni 

(f=57, %16.47)”, “Rehber Olarak Beden Eğitimi Öğretmeni (f=46, %13.29)”, 

“Öğretici Olarak Beden Eğitimi Öğretmeni (f=41, % 11.85)” kategorilerine ait 

metaforlar üretirken, Beden Eğitimi ve Spor Dersi için en çok “Sağlık ve Huzur 

Kaynağı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Dersi (f= 148, % 42.77)”, “Değer ve 

Duyguların İfadesi Olarak Beden Eğitimi ve Spor Dersi (f=48, % 13.87)”, “Tabiatla 

İlgili Olarak Beden Eğitimi ve Spor Dersi (f=35, % 10.12)” kategorilerine ait 

metaforlar ürettikleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Beden Eğitimi ve Spor 

Dersi, Metafor 
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Martial Arts Coaching Essentials 

 

Isa Alemdag 
 

ÖZ 

 In my brief presentation, I’ll focus on the essential skills and knowledge of martial 

arts coaching. Until recently, Martial Arts training has been done in traditional ways, 

without evaluating developments in sports science, which had bad training habits. 

The presentation will outline ways in which coaches need to be better informed, and 

how changing health and safety regulations now need to be complied with. My 

presentation will be in three parts. 1. The principles of coaching 2. Working with 

children and adults 3. Psychology, Learning and Communication Section 1: 

Principles of Coaching • Understanding the sport. Qualities and skills required to 

have, choosing unique coaching style, learning to communicate to students and 

describe their sport. • Health and Safety. Be aware of latest health and safety issues. 

General health check list, warmup, cool down, equipment(s) used, address safety 

issues, maintaining registry of attendance. • Code of ethics. What is the code of ethics 

and how to deal with injuries? • Importance of nutrition. Understanding the best-

balanced diet for students and which vitamins and minerals are needed if any. • 

Activity areas. Which activity areas are needed and which training regime best 

prepare athletes for these? • Fundamental movements in martial arts. What the 

fundamental movements are, the principles of skilled movement and how coach 

observation is crucial in assisting skills development? Section 2. Working with 

children and adults Understanding the psychological and physical differences 

between children and adults. Developing safe, effective and correct coaching 

programmes for each age group. • Communicating with parents and carers, the stages 

in child development, legal requirements for child protection. • Working with 

disabilities. Understanding the Disability Discrimination Act (DDA). Section 3: 

Psychology, Learning and communication. • Learning styles (multiple intelligences) 

and how they affect learning. Implications for coaching programme. • 

Communication with students and the importance of feedback. • Planning and 

preparation, Evaluation of results. 

Anahtar Kelimeler: Martial Arts Coaching 
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Ortaokul Öğrencı̇lerı̇nı̇n Karakter Eğı̇tı̇mı̇ İ̇le İ̇lgı̇lı̇ Görüşlerı̇nı̇ Belı̇rlenmesı̇ 

 

Doç.Dr. Dilek Yalız-Solmaz - Doç.Dr. Gülsün Güven - Meral Uğur 
 

ÖZ 

 Bu çalışma, ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin karakter eğitimi ile ilgili 

görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 2018-

2019 yılında Eskişehir ilindeki 2 devlet ve 2 özel ortaokulda öğrenim gören 333 

(Kız= 165 ve Erkek=168) öğrenci katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanması 

amacıyla Aslan (2011) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Okulların 

Karakter Eğitimi Yetkinliği Ölçeği Öğrenci Formu” kullanılmıştır. Veriler; betimsel 

istatistik yöntemler ve t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak; araştırmaya 

katılan öğrencilerin karakter eğitimine ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu en yüksek 

puan ortalamasının psiko-sosyal ortam boyutunda olduğu en düşük puan 

ortalamasının ise paydaşların katılımı ve değerlendirme boyutunda olduğu 

görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin karakter eğitimine ilişkin görüşlerinin cinsiyete 

göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelendiğinde, planlama ve uygulama boyutunda 

anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Sınıf düzeylerine göre psiko-sosyal ortam, 

paydaşların katılımı ve değerlendirme ile planlama ve uygulama boyutlarında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karakter, Karakter Eğitimi, Ortaokul Öğrencileri 
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Çalışan Kadınlarda Fı̇zı̇ksel Aktı̇vı̇te Seçı̇mı̇nı̇ Engelleyen Faktörlerı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

Muhammed Ömer Eren - Gökhan Dokuzoğlu 
 

ÖZ 

 Bu araştırmanın amacı, ülkemizin çeşitli bölgelerinde çalışan kadınların mesleki 

durumlarının, bölgesel ve yaş farklılıklarının fiziksel aktiviteye katılımlarını 

engelleyen faktörlerde farklılıklara sebep olup olmadığını incelemektir. 

Çalışmamıza gönüllü olarak Batı bölgesindeki illerden (Balıkesir, Çanakkale, 

Aydın) farklı yaşlarda ve meslek gruplarında çalışan 111 kadın (77 öğretmen, 34 

doktor) ile Doğu bölgesindeki illerden (Batman, Siirt, Diyarbakır, Ardahan, Van, 

Malatya) farklı meslek gruplarında ve yaşlarda çalışan 126 kadın (92 öğretmen, 33 

memur, 1 doktor), toplamda 237 çalışan kadın katılmıştır. Veri toplama aracı olarak; 

Gümüş ve arkadaşları (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan FAMDÖ (Fiziksel 

Aktivite Mekânı Değerlendirme Ölçeği) kullanılmıştır. Elde edilen veriler IBM 

SPSS Statistics 22.0 programı kullanılarak Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testi 

ile analizleri yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre suça meyilli kişilerin buraya 

gelmesi ve soyulma korkusu durumlarında Doğu’da çalışan kadınlarda Batı’da 

çalışan kadınlara göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<,004, p<,010). Yaş 

durumları arasında yapılan analizde 20-30 yaş ile 31-40 yaş arasındaki çalışan 

kadınlarda suça meyilli kişilerin buraya gelmesi durumunda 41-50 yaş grubu 

arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür (p<,000, p<,026). Meslek 

grupları arasında yapılan analizde ise suça meyilli kişilerin buraya gelmesi 

durumunda öğretmenlerin doktorlara göre (p<,014); etraftaki görevlilerin ilgisizliği 

durmunda öğretmenlerin doktor ve memurlara göre (p<,010, p<,001); ırkçı saldırı 

korkusu durumunda öğretmenlerin doktorlara göre (p<,015); maddi yetersizlik 

durumunda memurların doktorlara göre (p<,019); buranın çok kalabalık olması 

durumunda memurların öğretmen ve doktorlara göre (p<,002, p<,003) anlamlı bir 

farklılığın olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda Doğu bölgesinde çalışan 

kadınların Batı bölgesinde çalışan kadınlara göre ve 40 yaş altı kadınların 41-50 yaş 

arası kadınlara göre fiziksel aktivite yapılan yerlerde kendilerini daha güvensiz 

hissettikleri, meslek grupları arasında yapılan analizde ise çeşitli farklılıkların olduğu 

özellikle memurların maddi yetersizlik durumlarının olduğu görülmüştür. Bu 

durumun kamu kurumları tarafından alınacak gerekli güvenlik tedbirleri, yeterli 

sayıda personel ve yaşam standartlarının yükseltilmesi ile düzeltilebileceği sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Bölge, Yaş, Meslek, Fiziksel Aktivite 
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Haydı̇ Anneler Spora Projesı̇ne Katılan Kadınların Süreklı̇ Kaygı Düzeylerı̇nı̇n 

İ̇ncelenmesı̇ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Erdal Bal - Dr. Öğretim Üyesi Nedim Malkoç - Esma Taş - 

Öğr.Gör. Selim Yıldız 
 

ÖZ 

 Spor ve sosyal etkinliklerin, insanların kendilerini yenilemede, psikolojik 

rahatlama ve yaşam kalitesini arttırmak için önemli unsurlar arasında yer aldığı 

görülmektedir. Çalışmanın amacı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Haydi Anneler 

Spora projesindeki kadınların sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesidir. Anketler 

gönüllülük ilkesine uygun olarak Haydi Anneler Spora projesindeki 150 kadın 

tarafından cevaplandırılmıştır. Ankete başlamadan önce anketi yapacak olan kişi ve 

kişilere anket hakkında bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde kadınların çeşitli 

demografik özelliklerine yönelik sorular yer almakta iken ikinci bölümde sürekli 

kaygı düzeylerini tespit etmek için sürekli kaygı envanteri (STAI Form TX-2), anketi 

yer almaktadır. Sürekli kaygı düzeyini ölçmek için Spielberger tarafından 

geliştirilmiştir. Anket formundan elde edilen veriler Microsoft Excel programına 

girilmiş ve daha sonra SPSS 18.0 istatistiksel paket programında değerlendirilmiştir. 

Değerlendirme frekans analiz ve anlamlılık tabloları şeklinde; yaş, medeni durum, 

eğitim düzeyi, yaşanılan yer ve anne baba durumu parametrelerine göre tablolar 

kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak araştırmaya katılan Haydi Anneler Spora 

projesindeki kadınların yaşanılan yer durumu ve medeni durumlarında anlamlı bir 

farklılık bulunmamışken aile gelir düzeyi ve eğitim durumlarında anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Spor, Kadın, Kaygı 
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Sedanter ve Elit Düzeyde Voleybol Oynamış Kadınların Menarş Yaşı ile Kemik Mineral 

Yoğunluğunun Belirlenmesi 

 

Dr. Öğretim Üyesi Nigar Küçükkubaş 
 

ÖZ 

 Kadınlarda üst düzey antrenmanla menarşın geciktiği ve atlet üçlemesi nedeniyle 

kemik mineral yoğunluğu (KMY) azaldığı bildirilmektedir. Bu nedenle bu çalışma 

sedanter ve elit voleybol oynamış kadınların menarş yaşı ile KMY arasındaki 

ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Metod: 33 sporu bırakmış elit kadın voleybolcu 

(ex-eVK) (46.70  3.22yaş) ile 33 sedanter kadın (SK) (46.523.37yaş) gönüllü 

katılmıştır. Dual Energy X-Ray Absorptiometry (Lunar, DPX Dual X-Ray 

Absorptiometry) kullanılarak KMY ölçülmüştür. Ex-eVK ve SK’ların menarş yaşları 

ve KMY arasındaki farkı test etmek için bağımsız gruplarda t-testi yapılmıştır. 

Bulgular: Ex-eVK menarş ortalaması (13.36 1.168yaş) ile SK’ların menarş yaşları 

ortalaması (12.97  1.57yaş) arasında anlamlı farklılık çıkmamıştır. Total KMY 

sonuçları (Ex-eVK=1,1640,088 ve SK=1.1270.073 gr/cm3) arasında anlamlı 

farklılık çıkmazken, Lumbar2-4 (Ex-eVK=1.2470.170 gr/cm3 ve SK=1.140  

0.132 gr/cm3) KMY arasında anlamlı farklılık çıkmıştır. Sonuç: Ex-eVK ve SK’ın 

Total KMY değerleri arasında anlamlı farklılık çıkmaması ve Lumbar 2-4 arasında 

anlamlı farklılık çıkması ağırlık yüklenimli spor olan voleybol etkisinden 

kaynaklanmış olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kemik Mineral Yoğunluğu, Menarş, Voleybol, Sedanter 
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Dansçılarda Bilgisayarlı Dinamik Postürografi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 

Sena Nalbant 
 

ÖZ 

 Dansçılarda Bilgisayarlı Dinamik Postürografi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Dansta kullanılan hareketlerle vücut duruşu sürekli kontrol altında tutulduğu için 

postürün düzenlemesinde etkisi vardır. Latin dans içerisinde yapılan hareket ve 

koreografiler ile vestibüler sistem, proprioseptif sistem, vücut postürü ve denge 

kontrolünü sağlayabilme gibi durumlar etkin olarak kullanılmaktadır. Bilgisayarlı 

Dinamik Postürografi testi ile görsel, vestibüler, somatosensoriyel sistemleri 

arasındaki etkileşimin aracılık ettiği statik ve dinamik koşullarda oluşan postüral 

kontrol ve stabilitenin fonksiyonel olarak değerlendirilmesi sağlamış olur. Bu 

çalışmanın amacı, 18-40 yaş aralığında ki 10 Latin dansçı ve 10 dansçı olmayan birey 

arasındaki Bilgisayarlı Dinamik Postürografi testi altında SOT, Adaptation ve 

Unilateral Stance testlerinin sonuçlarının değerlendirilip her iki grup arasında 

karşılaştırması yapılarak oluşacak sonuçlarda anlamlı bir farklılık olup olmadığına 

bakılmasıdır. Kullanılan materyal ve metot içeriğinde ise çalışmaya işitme ve denge 

sistemiyle ilgili herhangi bir problemi olmayan toplam 20 sağlıklı birey dahil 

edilmesiyle araştırma yapılmıştır. Katılımcı bireylere saf ses odyometre testi ve 

Bilgisayarlı Dinamik Postürografi testi uygulanmıştır. Test sonuçları katılımcıların 

dansçı olup olmadığına göre değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 

değeri kabul edilmiştir. Sonuç olarak ise yapılan çalışmada araştırmaya katılan 

dansçıların Composite ortalaması 84,1±2,5, SOM ortalaması 0,9±0, VIS ortalaması 

0,9±0, VEST ortalaması 0,7±0, PREF ortalaması 1±0’dır. Araştırmaya katılan 

kontrol grubunun Composite ortalaması 76,3±6,9, SOM ortalaması 0,9±0, VIS 

ortalaması 0,8±0,1, VEST ortalaması 0,6±0, PREF ortalaması 0,9±0’dır. Grup türü 

ile Composite, VIS, VEST ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p<0,05). Composite, VIS, VEST ortalaması dansçıların daha yüksektir 

(p<0,05). Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Dinamik Postürografi, Dans, Latin dans, 

Görsel, Vestibüler ve Somatosensöriyel sistem. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Dinamik Postürografi, Dans, 

Latin Dans, Görsel, Vestibüler ve Somatosensöriyel Sistem. 
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Oryantal Dans, Dansçı ve Bakış Üzerine Bir Oyun 

 

Doç.Dr. Berna Kurt Kemaloğlu 
 

ÖZ 

 Oryantal Dans, Dansçı ve Bakış Üzerine Bir Oyun Bu çalışmada, Mek’ân Sahne 

adlı tiyatro topluluğunun 2019 sezonunda sahnelemeye başladığı Dansöz adlı oyun, 

toplumsal cinsiyet ve eril bakış eksenlerinde incelenecektir. İstanbul’daki ilk 

gösteriminden bu yana farklı sahnelerde izlenen oyun; hikâye, anlatıcı-oyuncu-

dansçı performansı, seyirciyle kurulan ilişki, alternatiflik, seyirci tepkileri vd. 

bağlamlarda değerlendirilecektir. Oyunla ilgili eleştiri yazıları, yönetmen ve 

oyuncuyla yapılıp çeşitli dergiler ve internet sitelerinde yayımlanan söyleşiler, oyun 

ekibinin ilk gösterim sonrasında seyirciyle yaptığı söyleşi ve oryantal dans üzerine 

İngilizce akademik yayınlar, yapılacak değerlendirmenin temel kaynaklarıdır. 

Oyunun oryantal dansın tarihsel kökenlerine yönelik alternatif bir bakış inşa eden 

dramaturjik yönelimi de bu akademik kaynaklar temel alınarak tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Oryantal Dans, Eril Bakış, Toplumsal Cinsiyet, Tiyatro 
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Spor Bı̇lı̇mlerı̇ Fakültesı̇ Öğrencı̇lerı̇nı̇n Dans Özyeterlı̇k Sevı̇yesı̇ 

 

Dr. Meriç Ödemı̇ş 
 

ÖZ 

 Bu araştırmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde zorunlu veya seçmeli dans 

dersini alan öğrencilerinin dansa ilişkin özyeterlik seviyelerinin incelenmesidir. 

Araştırmaya gönüllü olarak 146 üniversite öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı 

olarak Beden Dili ve Dansa İlişkin Özyeterlik Değerlendirme Formu (Özevin, 2008) 

kullanılmıştır. Ölçek 5’ li Likert tipindeki 34 maddeden oluşmakta olup Cronbach 

Alpha güvenirlik katsayısı 0,95’ dir. Üniversite öğrencilerinin dans özyeterlikleri ile 

bölüm, sınıf ve yaş kategorileri arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Ayrıca elde 

edilen bulgular sonucunda katılımcıların çoğunluğunun orta seviyede dans 

özyeterliğine sahip olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Dans, Özyeterlik, Öğrenci 
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“çaydaçıra Oyunu İ̇le İ̇lgı̇lı̇ Anlatı ve Efsanelerı̇n Analı̇zı̇, Eskı̇ Türk İ̇nanç ve Kültürünün 

Çaydaçıra Oyunu Üzerı̇ndekı̇ Tesı̇rlerı̇ ” 

 

Öğr.Gör. Sebahattin Sı̇vrı̇kaya 
 

ÖZ 

 Türk halk oyunları üzerinde eski Türk inanç ve sistemi ile, dini tören ve 

şenliklerin, savaş ve fetihlerin, Türkmen akınlarının, Orta Asya’dan getirilen inanç 

ve kültür unsurlarının,kültlerin, kültürlerin, İslamiyetin, yaşanılan coğrafyanın ve 

birçok tesirlerin olduğu görülmesine rağmen asıl büyük etki ve tesir Türklerin eski 

inanç ve sistemleri ile Orta Asya’dan Anadolu’ya getirdikleri inanç ve kültür 

unsurlarının tesirleri ile olmuştur. Türklerin kültürleri içerisinde de ateş, ocak, ışık, 

su, dağ, ağaç kültlerinin ve motiflerinin, bunlara bağlı inançların, mitolojilerin, 

anlatıların, kültür unsurlarının da büyük önemi olduğu görülmektedir. Buradan 

hareketle bu bildiride de Elazığ yöresi halk oyunu Çaydaçıra Oyunu İle İlgili Anlatı 

ve Efsanelerin Analizi, Eski Türk İnanç ve Kültürünün Çaydaçıra Oyunu Üzerindeki 

Tesirleri tahlil edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Eski Türk İnançları, Mitoloji, Kültür, Kült, Motif, Folklor, 

Halk Oyunu, “çayda Çıra” 
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Düzenlı̇ Egzersı̇zı̇n İ̇nflamatuar ve Lı̇pı̇t Parametrelerı̇ Üzerı̇ne Etkı̇lerı̇ 

 

Arş.Gör. Eren Bozyılan - Doç.Dr. Fatih Murathan - Doç.Dr. Aykut Dündar 
 

ÖZ 

 DÜZENLİ EGZERSİZİN İNFLAMATUAR VE LİPİT PARAMETRELERİ 

ÜZERİNE ETKİSİ Tümör nekroz faktörü-a (TNF-a), interlökin (IL) -1 ve IL-6 gibi 

inflamasyonda rol alan pro-aterojenik sitokinler aterosklerotik plakların 

formasyonunda ve progresyonunda rol oynamaktadır. IL-10 ise endotel hücresinden 

TNF-a ileadhezyon molekülerinin salınımının inhibisyonu dahil birçok anti-

aterojenik aktivitelere sahip olduğu bilinmektedir (2). Monosit kemoatraktan 

protein-1 (MCP-1), aterosklerozdaki inflamatuvar sürece katkıda bulunan 

kemokinlerden biridir. Aterosklerotik lezyonların olduğu bölgeye monosit göçünü 

sağlar. MCP-1 yardımıyla makrofajların aterosklerotik plaklarda çoğaldıkları ve 

dolaşımdaki monositlerinde sürekli olarak plak içine girdikleri bilinmektedir 

(3).Lipitler, farklı kimyasal yapılara sahip bir organik molekül grubudur. Hücre 

zarının yapısında bulunurlar. Bazı vitaminlerin çözünmesi (ADEK) ve emiliminde 

rol oynarlar. Önemli organlar için koruyucu bir katman oluşturarak deri altındaki 

yağın vücudu aşırı soğuklardan korumasını (izolasyon) sağlarlar. Bu bilgiler ışığında 

bu araştırmada konu ile ilgili alan yazın çalışmalarının düzenli egzersizin akut ve 

kronik testlerde organizmadaki inflamatuar ve lipit metabolizması üzerine etkilerini 

derlemek amacıyla yapılmıştır. Bu ana amaç doğrultusunda araştırma kaynak tarama 

modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda ilgili alan yazın çalışmalarında 

sağlık için yapılacak egzersizlerin genellikle orta yaş döneminde hastalık risklerinin 

yaklaşmasından veya fiziksel görüntünün bozulmasından dolayı yapıldığı, uzun 

süreli aerobik egzersizin endotel fonksiyonları düzelttiği, dislipidemiyi ve pro-

inflamatuar sitokinlerin salınımını azalttığı gözlemlenmiştir. Araştırma sonucunda, 

anaerobik egzersizinde kalp sağlığına iyi geldiği bildirilmiştir. Fiziksel inaktivite ise 

aterojenik dislipidemiye yol açmakta, bunun sonucunda koroner arter hastalığı, akut 

miyokard enfarktüsü ve kardiyak ölümü kapsayan birçok kardiyovasküler hastalık 

gelişebildiği araştırma sonuçlarından tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, İnflamatuar, Lipit Parametreleri 
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Üniversite Öğrencilerinin Farklı Değişkenlere Göre Yeme Tutumu Düzeylerinin 

İ̇ncelenmesi 

 

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Özge Yüceloğlu Keskı̇n 
 

ÖZ 

 Üniversite Öğrencilerinin Farklı Değişkenlere Göre Yeme Tutumu Düzeylerinin 

İncelenmesi Özet Çalışmamızda üniversitede öğrenim gören öğrencilerin yeme 

tutumu düzeylerinin öğrenim gördükleri fakülte(Spor Bilimleri ve Mühendislik), 

yaş, cinsiyet, sınıf, BKİ ve kaldıkları yer değişkenlerine göre incelenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma 2019-2020 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 

öğrenim gören yaş ortalaması 21,36±2,43 olan 71 erkek, 59 kadın olmak üzere 

toplam 130 kişiye uygulanmıştır. Yeme tutumu testi: Yeme bozukluğu olan ergenleri 

belirlemek ve anoreksiya nervoza belirtilerini ölçmek amacıyla Garner ve Garfinkel 

tarafından geliştirilmiştir. Olası puan aralığı 0-120 şeklindedir ve puan artışı yeme 

tutumundaki bozulmayı göstermektedir.(Savaşır ve Erol,1989). İstatistiksel ikili 

karşılaştırılmalarda Mann Whitney U testi, üçlü karşılaştırmalarda ise Kruskal Wallis 

kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak 0.05 değeri alınmıştır. Üniversite 

öğrencilerinin cinsiyetine ve öğrenim gördükleri sınıflara göre YTT puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüştür (p<0.05). Öğrencilerin öğrenim gördükleri fakültelere (Spor Bilimleri 

ile Mühendislik) BKİ ve kaldıkları yere göre YTT puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür 

(p>0.05). Çalışmamıza katılan öğrencilerin % 5.38 (n=7) 30 ve üzerinde puan alarak 

bozulmuş yeme davranışı gösterdiği tespit edilmiştir. 
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Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığının Engellilere Yönelik Faaliyetlerinin 

Değerlendirilmesi 

 

Doç.Dr. Talha Murathan - Ömer Albayrak - Dr. Öğretim Üyesi Metin Karayol 
 

ÖZ 

 Bireyde herhangi bir kaza sonucu ya da doğuştan meydana gelen fiziksel ve 

zihinsel yetersizliği ifade eden engellilik kavramı, her bireyin bir engelli adayı 

olduğu fikrini sürekli canlı tutmaktadır. Günümüzde engelli bireylere yönelik 

farkındalık oluşturmak, onların yaşamlarına daha mutlu devam edebilmeleri 

noktasında destek sunmak ve ortak yaşam alanları oluşturmak en asli 

görevlerimizden biri olmalıdır. Bu çalışmada Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 

Gençlik Merkezlerinde ve Gençlik Kamplarında engellilere yönelik ne tür 

faaliyetlerin yapıldığı ve engellilere ne gibi katkılarının olduğu değerlendirilmiştir. 

Engelli bireyler için büyük önem arz eden, toplumda yer alma ve dışlanmama olgusu 

en hassas noktalardan biridir. Ülkemizde her geçen gün engelli bireyler için bir 

farkındalık oluşturulmaktadır. Devletimizin, kamu kurum ve kuruluşlarının bu yönde 

pozitif atılımlarda bulunması, eğitim öğretim faaliyetlerinde ve çeşitli platformlarda 

engelli bireylere de yer verilmesi gelinen noktayı göstermektedir. Gençlik ve Spor 

Bakanlığı kendi bünyesinde bulunan Gençlik Merkezlerinde ve Gençlik kamplarında 

engelli bireylere yönelik faaliyetlere ve çalışmalara sıkça yer vermektedir. Gençlik 

merkezlerinde engelli bireyin engel durumuna göre katılabileceği kurslar, sporsal ve 

sanatsal aktiviteler gibi faaliyetler bulunmaktadır. Gençlik kamplarında ise kamp 

ortamları engelli bireylerin rahat bir şekilde kamp yapabileceği ortamlara 

dönüştürülmekte, etkinlikler engelli bireylere göre planlanmaktadır. Gençlik 

merkezlerinin ve özellikle kamp ortamının engelli bireylere rehabilite ve terapi 

olarak katkısı yüksek düzeydedir. Engelli bireylere yönelik yapılacak olan 

faaliyetlerin çok önemli olduğu aşikârdır. Bu tür faaliyetlerin daha da artırılması 

gerektiği önerilmektedir. 
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15-17 Yaş Erkek ve Kız Mı̇llı̇ Badmı̇nton Oyuncularının Teknı̇k Performans 

Özellı̇klerı̇nı̇n Karşılaştırılması 

 

Dr. Öğretim Üyesi Beyhan Özgür 
 

ÖZ 

 Bu çalışmada, 15-17 yaş erkek ve kız badmintoncuların teknik performans 

seviyelerinin karşılaştırılması hedeflenmiştir. Araştırmaya, 4 erkek (yaş; 14-17 yıl, 

spor yılı; 6-7 yıl) ve 8 kız (yaş; 15-17 yıl, spor yılı; 5-7 yıl) milli badminton oyuncusu 

katılmıştır. Sporcuların teknik performanslarını belirlemek için kısa servis, yüksek 

servis, clear, drop ve smaç testleri uygulandı. Katılımcıların test sonuçları SPSS 22 

paket programına aktarılmış; tanımlayıcı istatistikleri için medyan, minimum ve 

maksimum değerleri hesaplanmıştır. Cinsiyetler arası farkın analizi için Mann-

Whitney U testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, erkek ve kızların tüm teknik test 

bulguları arasında anlamlı fark görülmemiştir (p>0.05). 
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Denge Performansında Fiziksel Özelliklerin ve Kuvvet Parametrelerinin Etkisi 

 

Arş.Gör. İ̇brahim Orkun Akcan - Öğretmen Cengiz Ölmez 
 

ÖZ 

 Denge Performansında Fiziksel Özelliklerin ve Kuvvet Parametrelerinin Etkisi Bu 

araştırmanın amacı; denge performansında fiziksel özelliklerin ve kuvvet 

parametrelerinin etkilerini incelemektir. Araştırma, 25 elit seviye mücadele 

sporcusunun (9 güreş, 4 judo, 6 karate, 6 taekwondo) gönüllü 

katılımıylagerçekleştirildi. Sporcuların boy uzunluğu Holtain marka (İngiltere) 

stadiometreile, vücut kompozisyonları (vücut ağırlığı, VKİ, vücut yağı ve yağ 

kütlesi) ayaktan ayağa biyoelektrik impedans analizi (TANITA Body Composition 

Analyzer) ile, denge becerileri (gözler kapalı- açık ve dinamik- statik genel denge, 

öne arkaya salınım denge, yanlara salınım denge)BiodexBalance SD (BiodexInc., 

Shirley, NY) denge cihazı ile, kuvvet seviyeleri ise sırt-bacak ve el kavrama 

dinamometresi kullanılarak tespit edildi. Araştırma sonunda verilerin istatistiksel 

analizi için SPSS 25.0 istatistik programı kullanıldı ve anlamlılık düzeyi olarak 

p<0,05 değeri alındı. Sporcuların fiziksel özellikleri, denge becerileri ve kuvvet 

seviyeleri arasındaki ilişkiler pearson korelasyon analizi ile incelendi. Araştırmada 

sonundavücut ağırlığı ile KD Genel, KD anterior-posterior, KD medial-

lateral,ASgenel, AS medial-lateral, KS genel ve KS medial-lateral denge birimleri 

arasındaki; vki ile AS genel, AS medial-lateral, KS genel ve KS medial-lateral denge 

birimleri arasındaki; yağ yüzdesi ve yağ kütlesi ile AD genel ve AD anterior-

posterior denge birimleri arasındaki ve sol el kavrama kuvveti düzeyi ile AD medial-

lateraldenge birimi arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,05). Denge, 

fiziksel ve fizyolojik vücut sistemlerinin mükemmel uyumunu gerektirir. Ancak söz 

konusu denge gelişimi ya da optimum dengeperformansını sağlamakolduğunda, 

vücut kompozisyonunu oluşturan parametrelerin, kuvvet gelişiminden daha etkili bir 

faktör olduğu ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler:Denge Performansı, Vücut Kompozisyonu, 
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Dört Yıllık Süreyle Güncellenen Artistik Yüzme Figürlerinin 13-15 Yaş Kız Sporcuların 

Yarışma Puanlarına Göre Analizi 

 

Gökçe Akgün 
 

ÖZ 

 Araştırmada artistik yüzme figürlerinin dört yıllık süreyle güncellenmesi 

nedeniyle 13-15 yaş sporcuların yeni figürlere uyumunun yarışma puanlarına 

etkisinin incelemesi amaçlanmıştır. 2017-2018 yıllarında yapılmış artistik yüzme 

COMEN Cup figür yarışma sonuçları incelenmiştir. Hem 2017 hem de 2018 yılında 

yarışan sporcuların figür puanları karşılaştırılmak üzere sınıflandırılarak ikinci analiz 

çalışması yapılmıştır. Yarışmadaki zorunlu figürlerden biri iki yarışmada da yer 

almış olup 2018 sonuçları daha yüksek puanlıdır. Aynı sporcular bir yıl arayla 

belirtilen figürün puan ortalamasında %8,9’luk artış göstermiştir. 2018’deki yeni 

figür zorluk seviyeleri artmasına rağmen yarışma sonuçlarında puan açısından 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Her figür bağımsız olarak incelendiğinde 15 

yaşındaki sporcular daha başarılıdır. Sonuç olarak eski figürlerin dördüncü yıl 

yarışma sonucu ile yeni figürlerin ilk yıl yarışma sonuçları benzerdir. Güncellenen 

figürler yarışma puanlarına olumsuz etki yaratmamıştır. Ülkelerin artistik yüzme 

sporundaki genel başarı sıralaması 13-15 yaş gruplarından itibaren benzerlik 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Artistik Yüzme, Su Balesi, Yüzme 
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Genç Basketbolcularda Kuvvet Düzeyi ile Vücut Yağ Oranı Arasında Bir İ̇lişki Var mi' 

 

Muammer Bayru - Doç.Dr. Umut Canlı - Bı̇rol Topçu 
 

ÖZ 

 Araştırmanın amacı, genç basketbolcuların bazı kuvvet parametreleri ile vücut yağ 

oranları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmaya 35 erkek basketbolcu (yaş = 

14,9±0,88 yıl; boy uzunluğu = 176,0±7,98 cm; vücut ağırlığı = 70,0±12,46 kg) 

gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların üst ekstremite kuvvetini belirlemek için 

dolaylı 1 TM yöntemi kullanılarak bench press, overhead press ve high pulley testleri 

uygulanmıştır. Alt ekstremite kuvvetinin belirlenmesinde yine dolaylı 1 TM yöntemi 

kullanılarak leg curl ve leg press testleri kullanılmıştır. Countermovement jump testi 

ise Myotest Pro system cihazı ile belirlenmiştir. Core kuvvetinin belirlenmesinde 

Mackenzie’nin (2005) geliştirilmiş olduğu ve Tong ve ark., (2014) tarafından 

geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmış (95%, 0.94-0.99) olan “Sport-Specific 

Core Muscle Strength & Stability Plank Test” (spora özgü kor kuvvet ve stabilite 

plank testi) protokolü uygulanmıştır. Verilerin basıklık ve çarpıklık değerlerine göre 

normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Katılımcıların vücut yağ oranı ile kuvvet 

parametreleri arasındaki ilişki Pearson Momentler Sıra Korelasyon analizi 

kullanılarak tespit edilmiştir. Katılımcıların vücut yağ oranları ile üst ekstremite 

kuvvetini temsil eden 1 TM bench press, overhead press ve high pulley test değerleri 

arasında bir ilişki tespit edilmemiştir (sırasıyla; r = 0,10; -,014; 0,13, p>0,05). 

Katılımcıları vücut yağ oranları ile alt ekstremite kuvvetini temsil eden 1 TM leg curl 

ve leg press test değerleri arasında da bir ilişki tespit edilmemiştir (sırasıyla; r = 0,17; 

0,24, p>0,05). Katılımcıların vücut yağ oranı ile countermovement jump test değeri 

ve plank test değeri ile ise negatif yönlü zayıf ve orta düzeyde ilişkiler belirlenmiştir 

(sırasıyla; r = -0,36, p<0,05; r = -0,46, p<0,01). Sonuç olarak, genç basketbolcularda 

vücut yağ oranının artması ile beraber sıçrama performansı ve kor kuvvetinde zayıf 

ve orta düzeyde bir azalma olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Genç Basketbolcular, Vücut Yağ Oranı, Kuvvet 
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Hareket Notasyonu Yazımının Artistik Yüzme Sporuna Uyarlanması 

 

Gökçe Akgün 
 

ÖZ 

 Artistik yüzme sporunda hareketlerin ve yarışma koreografilerinin hareket 

notasyon yazımına uyarlanması amaçlanmıştır. Klasik bale, halk oyunları ve danslar 

notasyon yazım teknikleri ile yazılmaktadır. Artistik yüzmedeki figürler ve 

hareketler sadece FINA’nın hazırladığı diagram vücut çizimiyle gösterilmesine 

rağmen figürler dışında yarışmalarda yapılan koreografilerdeki hareketler sadece 

video çekimiyle kayıt altına alınmaktadır. Özellikle yarışma koreografilerinin 

okunur ve yazılı hale getirilmesi amacıyla hareket notasyon yazım sisteminin artistik 

yüzmeye uyarlanması hedeflenmiştir. Çalışma pilot uygulama olarak hazırlandığı 

için bazı temel figür ve koreografi hareketleri notasyon yazımına uyarlanmıştır. 

Seçilen figürler uluslararası adlarıyla ballet leg, front pike position, barracuda 

airborne splittir. FINA kural kitabından seçilen bu figürler sık kullanılan 

hareketlerdir. Belirlenen hareketler Benesh Hareket Notasyonu’nun klasik bale ve 

halk oyunları yazım teknikleri kullanılarak düzenlenmiştir. Artistik yüzme 

hareketleri notasyon yazımı yöntemi yarışma koreografilerine uyarlanabilir nitelikte 

hazırlanmıştır. Vücudun yatay ve baş aşağı duruşu için uygulanması gereken yazım 

yöntemi geliştirilmiştir. Belirlenen 3 ana hareket figürünün detaylı yazımı 

hazırlanarak hareketlerin yapılma aşamaları tek tek belirlenmiştir. Çalışma sonunda 

hazırlanan artistik yüzme hareketleri notasyon yazımı tekniği pratik olarak 

kullanılabilir özelliktedir. Notasyon yazım tekniğinin geliştirilmesiyle figür ve 

koreografilerin detaylı yazılı kaydını yapma imkânı sağlanmıştır. Artistik yüzme 

sporuna yönelik geliştirilen notasyon yazımı vücut pozisyonu ve duruşlarının çok 

yönlü hareket yazım metodu olma özelliğini taşımaktadır. 
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Maksimal Kuvvet Üretimi ile Kuvvet Duyusu Keskinliği Arasındaki İ̇lişkinin Emg 

Aktivitesiyle İ̇ncelenmesi 

 

Dr. Öğretim Üyesi Muammer Altun - Dr. Haydar Kaynak - Doç.Dr. Serdar Tok 
 

ÖZ 

 Bu çalışmada maksimal istemli izometrik kasılma (MİİK) kuvveti büyüklüğü ile 

kuvvet duyusu (KD) keskinliği arasındaki ilişki elektromyografi (EMG) aktivitesiyle 

incelendi. Maksimal kuvvet artışının kuvvet duyusu keskinliğine etkini araştırmak 

amaçlandı. Çalışmaya diz ekleminde herhangi bir sakatlığı bulunmayan 19.63±1.31 

yaşında 16 gönüllü (10 erkek ve 6 kadın) katıldı. İzokinetik dinamometre ile MİİK 

ve MİİK’nın %50’sinde kuvvet duyusu testleri yapıldı. kuvvet duyusu testleri MİİK 

testinden 5dk ve 15dk sonra tekrarlandı, absolüt hata oranları değerlendirildi. Testler 

esnasında diz ekstansiyonu yaptıran rectus femoris ve vastus medialis kaslarındaki 

EMG aktiviteleri kaydedildi. MİİK ile ardından yapılan kuvvet duyusu hata 

büyüklükleri arasında herhangi bir ilişki bulunmadı. MİİK katılımcının kilosuna 

bölünerek relatif MİİK değerleri hesaplandı. Relatif MİİK ile MİİK’nın hemen 

ardından yapılan ilk kuvvet duyusu testi arasında pozitif bir ilişki (r=.51, P=.044) 

bulundu. Relatif MİİK ile 15dk sonrasında yapılan ikinci kuvvet duyusu testi 

arasında ise herhangi bir ilişki bulunmadı. Kaslar EMG aktivitesi ile ayrı ayrı 

incelendiğinde vastus medialis kasında MİİK ile hem 5dk sonra yapılan kuvvet 

duyusu hata oranı arasında (r=.58, P=.019) hem de 15dk sonra yapılan kuvvet duyusu 

hata oranı arasında (r=.62, P=.011) pozitif ilişki bulundu. Buna karşın rectus femoris 

kasında MİİK ile ne 5dk sonra yapılan ne de 15dk sonra yapılan kuvvet duyusu hata 

oranları arasında herhangi bir ilişki bulunmadı. Sonuç olarak maksimal kuvveti 

yüksek olanların maksimal kuvvet uygulamasının hemen ardından 5dk içinde 

kuvveti doğru ayarlama yetenekleri azalmakta, hata yapma oranları artmaktadır. 

15dk sonra kuvvet duyusu testi tekrarlandığında hata oranı azalmaktadır. Yani bu 

durum maksimal kuvvet uygulamasından sonra kısa bir süre için oluşan bir sorundur. 

Kuvvet keskinliğinde ortaya çıkan kötüleşme çift eklemde hareket yaptıran kas olan 

rectus femoris kası ile ilgili değil, tek eklemde hareket yaptıran kas olan vastus 

medialis ile ilgilidir. 
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Normatıve Values for Physıcal and Psycho-Motor Characterıstıcs in Chıldren Aged 8-10 

in Kosovo and Selectıon of Sports Talents Through the Psychomotor Norms 

 

Dr. Öğretim Üyesi Milaim Berisha - Araştırmacı Agron Thaqi 
 

ÖZ 

 Purpose; The study purpose to determine the normative values of the physical and 

motor skills in children aged 8-10 living in Kosovo based on age and gender, and 

determination of the talent selection way through the normative values. Methods; 

The sample consisted of 220 elementary school children (115 girls and 105 boys) 

aged 8-10 years. They were students at the “Hasan Prishtina elementary school" in 

the Drenas province of Kosovo. The height, weight, Body Mass Index, Body Fat 

Percentage, legs explosive force, arms static force, agility, flexibility, arms 

movement speed, balance, abdominal continuity force, endurance and Maximum 

Oxygen Intake VO2max abilities were included in this study. In computing the 

average, standard deviation, and percentile values of the physical and motor values 

of the study group, the SPSS 22 Program was employed (frequencies and 

percentiles). Results: The results of each test determined the averages and normative 

values according to age and gender, together with 20% groups for the anthropometric 

and psychomotor parameters of 8-10-year-old girls and boys. Conclusions: The 

current research determined the norms in the main motor and anthropometric skills 

for ages 8 to 10 based on age and gender in children living in Kosovo. Also, it was 

observed that to provide better talent selection in sport is necessary to use the 

normative data for anthropometric and psychomotor skills. 
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Sedanter Kadınlarda Sekiz Haftalık Pilates Egzersizinin Vücut Kompozisyonu ve 

Dinamik Denge Üzerine Etkisinin İ̇ncelenmesi 

 

Dr. Öğretim Üyesi Aziz Güçlüöver - Araştırmacı İ̇rem Nur Şahin - Araştırma 

Görevlisi Mehmet Gülü 
 

ÖZ 

 Amaç: Araştırma sekiz haftalık pilates egzersizinin vücut kompozisyonu ve 

dinamik denge üzerine etkinliğinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Metod: 

Araştırmaya sağlıklı ve gönüllü toplamda 16 sedanter kadın (ortalama; yaş; 

34.68±7.3 (yıl), boy;160.50±4.5 (cm), ağırlık; 78.01±12.9 (kg) katılmıştır. Vücut 

kompozisyonu değerleri (Fat (%), Fat Mass, Ffm) Tanita vücut kompozisyonu 

analizi yöntemiyle bazı antropometrik karakteristikler ise çevre ölçümleri ile 

egzersiz öncesi ve sonrası kaydedilmiştir. Bununla birlikte dinamik denge testini 

ölçmek için yıldız denge testi uygulanmıştır. Verilerin analizinde Wilcoxon Signed 

Rank Test kullanılmış ve istatistiksel güven aralığı 0.05 olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: Katılımcılarda sekiz haftalık pilates egzersizi sonrası vücut kompozisyonu, 

bazı antropometrik değişkenler, BMI ve dinamik yıldız denge test performanslarında 

anlamlı iyileşmeler saptanmıştır (P<0.01,P<0.05). Sonuç: Araştırma sonuçları sekiz 

haftalık etkin pilates egzersiz uygulamalarının kadın katılımcıların vücut 

kompozisyonu karakteristikleri ve dinamik denge performansı üzerinde olumlu ve 

anlamlı iyileşmeler sağladığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pilates, Sedanter, Vücut Kompozisyonu, Denge 
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Spor-Fitness Merkezi Üyelerinin Hizmet Kalitesi Değerlendirmesinin Farklı Değişkenler 

Açısından İ̇ncelenmesi 

 

Araştırmacı Eda Kurşun - Doç. Dr. Umut Canlı - Yakup Eren Tan 
 

ÖZ 

 Bu araştırmanın amacı, spor-fitness merkezi üyelerinin hizmet kalitesi 

değerlendirmesinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Katılımcılara 

araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve fitness merkezlerinin 

algılanan hizmet kalitesini ölçmek amacıyla Uçan (2007) tarafından geliştirilen 

“Spor-Fitness Merkezleri Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği (SFM-HKÖ) 

uygulanmıştır. Araştırmada katılımcıların demografik özellikleri ile ölçeğe 

verdikleri cevapların yüzdelik dağılımlarının belirlenmesinde frekans analizi 

kullanılmıştır. Normallik testi olarak Kolmogrov-Smirnov analizi kullanılmış ve 

verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bu nedenle; cinsiyet ile 

algılanan hizmet kalitesi puanlarının karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi; 

meslek, eğitim düzeyi ve egzersiz süresi ile algılanan hizmet kalitesi puanlarının 

karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis analizi kullanılmıştır. Algılanan hizmet 

kalitesi puanları ile yaş, kaç yıldır spor yapıldığı ve haftalık antrenman sıklığı 

arasındaki ilişki Spearman Sıra Korelasyon Analizi kullanılarak belirlenmiştir. 

Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların 

algılanan hizmet kalitesi puanlarının cinsiyet, meslek grupları, eğitim düzeyi, 

açısından karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (sırasıyla; U = 

2793.50, χ2 = 5.536, χ2 = 8.227; p>0.05).Araştırmaya katılan katılımcıların algılanan 

hizmet kalitesi puanlarının egzersiz süresi açısından karşılaştırılmasında ise anlamlı 

bir farklılık tespit edilmiştir (χ2 = 16.422; p<0.05). Araştırmaya katılan katılımcıların 

algılanan hizmet kalitesi puanları ile yaş, spor yılı ve haftalık antrenman sayısı 

arasında herhangi bir ilişki belirlenmemiştir (sırasıyla = rho: -0.06, 0.05, 0.10; 

p>0.05) 
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U15 Mı̇llı̇ Erkek ve Kız Badmı̇ntoncuların Müsabaka Ortamında Yaptıkları Bası̇t 

Hataların Karşılaştırılması 

 

Dr. Öğretim Üyesi Beyhan Özgür 
 

ÖZ 

 Bu çalışmada, U15 kategorisinde yarışan milli erkek ve kız badmintoncuların 

müsabaka sırasında yaptıkları basit hataların karşılaştırılması hedeflendi. 

Araştırmaya, 11 erkek (yaş 13-14) ve 8 kız (yaş 14-16) milli badminton oyuncusu 

katılmıştır. Çalışmada, 22 tek maçı (13 erkek, 9 kız) analiz edilmiştir. Basit hatalar, 

ön, orta ve arka kort bölgelerinde aut ve file hatası olarak değerlendirilmiştir. 

Araştırma, Ankara’da düzenlenen uluslararası badminton turnuvasında yapılmıştır 

(Turkey Junior 2017). Katılımcıların tanımlayıcı istatistikleri için medyan, minimum 

ve maksimum değerleri hesaplandı. Erkek ve kız oyuncular arasındaki farkı tespit 

etmek için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre erkek 

ve kız oyuncuların 1. set ve 2. setteki tüm basit hata verileri benzer görülürken 

(p>0.05), maç genelinde arka kort bölgesinde yapılan basit hatalar arasında anlamlı 

fark bulunmuştur (p<0.05); erkek sporcular daha az aut hatası yapmıştır. Gelecek 

çalışmalarda benzer analizlerin daha üst yaş gruplarında da yapılması önerilmektedir. 
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Dil Öğretim Stratejilerinde Sporun Yeri ve Önemi 

 

Öğr.Gör. Ezgi İ̇nal 
 

ÖZ 

 Dil öğretimi eğitimin ve eğitimdeki iletişimsel unsurların temelinde yer alması 

bakımından önemlidir. Bu yönüyle araştırmaların da odağında yer alır. Dil 

öğretiminin yalnızca bireyin gelişiminde değil toplumsal ilerlemenin sağlanması ve 

kültür ögelerinin gelecek nesillere aktarılması açısından da pek çok işlevi 

bulunmaktadır. Dil öğretiminin başarılı ve kalıcı olabilmesi için dil öğreticilerinin, 

öğrenicilerin ihtiyaçlarına uygun ve öğretimi destekleyici sınırlılıkları bulunan 

stratejilere ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu bağlamda spor ve spor aktivitelerinin dil 

öğretim stratejilerini destekleyici ya da tamamlayıcı özelliklere sahip olmalarıyla 

birlikte, bireylerin gelişimlerini olumlu yönde etkileyeceği öngörülmektedir. Bu 

çalışmada literatür taraması yönetmiyle alandaki ilgili çalışmalar, sporun dil öğretim 

stratejilerine katkıları ve sunduğu yenilikler bağlamında değerlendirilmiştir. 
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Açık Alan Rekreatif Etkinliklerine Katılan Bireylerin Serbest Zaman Tatmin 

Düzeylerinin Belirlenmesi 

 

Araştırmacı Murat Alpaslan Kaderoğlu - Prof.Dr. Fatma Arslan 
 

ÖZ 

 Bu araştırmanın amacı; açık alan rekreasyon faaliyetlerine katılan bireylerin 

serbest zaman tatmin düzeylerini incelemektir. Araştırma evrenini, Ankara ili 

sınırları içerisinde yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hem prestij hem 

de tarihi parklar kategorisinde değerlendirilen Altınpark ve Gençlik Parkı’nı ziyarete 

gelen tüm bireyler oluşturmaktadır. Örneklemini ise parklara rekreatif etkinlik 

amacıyla ziyarete gelen ve gönüllü olarak çalışmaya katılan 350 erkek ve 371 kadın 

bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Beard ve Raghep 

(1980) tarafından geliştirilen, Karlı ve arkadaşlarının (2008) geçerlilik ve 

güvenirlilik çalışmasını yaptığı “Serbest Zaman Tatmin Ölçeği” kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde SPSS 25 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın 

bulgularına göre serbest zaman tatmin ölçeği eğitim, estetik, rahatlama, sosyal ve 

psikolojik alt boyutlarında erkek ve kadın katılımcılarının ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur(p<0,05). Ayrıca açık alan rekreatif 

etkinliklerden piknik (%47,6), trekking (%43,8) ve hikinge (%37), katılım tercihi 

daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda bireylerin açık alan rekreatif 

etkinliklere katılımı ile serbest zaman tatmini arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p<0,01). Değişkenler arasında doğru yönlü kuvvetli bir korelasyon tespit edilmiştir 

(r=0,747). Sonuç olarak bu çalışmanın bulguları, serbest zaman tatmini ve alt 

boyutlarının cinsiyete göre farklılaştığını ve bireylerin açık alan rekreatif 

etkinliklerine katıldıkça serbest zamandan tatmin olma düzeyinde artma olduğu 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman Tatmini, Rekreasyon, Açık Alan, Rekreatif 
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Bedensel Engelı̇ Olan ve Bedensel Engelı̇ Olmayan Ünı̇versı̇te Öğrencı̇lerı̇nde Serbest 

Zaman Kolaylaştırıcılarının İ̇ncelenmesı̇ 

 

Dr. Suzan Dal 
 

ÖZ 

 Suzan Dal, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Amaç: Bu 

çalışmanın amacı bedensel engeli olan öğrenciler ve bedensel engeli olmayan 

öğrencilerin serbest zaman kolaylaştırıcılarının incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: 

Araştırmaya İstanbul’da bir devlet üniversitesinin spor bilimleri fakültesinde okuyan 

157 (% 63.7’si bedensel engeli olmayan, % 36.3’ü bedensel engeli olan) öğrenci 

katılmıştır. Çalışmada Gürbüz, Öncü & Emir tarafından Türkçe’ye uyarlanan 

“Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada SPSS. 21 

Programı kullanılmıştır. Araştırma amacına uygun olarak veri analizinde demografik 

bilgiler için frekans analizleri, t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin serbest zaman kolaylaştırıcılarının engelli ve 

engelli olmama durumlarına göre baktığımızda istatistiksel olarak anlamlı farklılığa 

rastlanmıştır. Bedensel engeli olan öğrencilerin kişilerarası kolaylaştırıcıları 

(4.17±1.24) bedensel engeli olmayan öğrencilerden (3.47±.87) daha yüksek olarak 

bulunmuştur. Benzer şekilde yapısal kolaylaştırıcılar alt boyutu bedensel engeli olan 

öğrencilerin (4.53±.81) bedensel engeli olmayan öğrencilerden daha yüksel 

olduğuna ulaşılmıştır. Sonuç: Çalışmada serbest zaman kolaylaştırıcıları alt 

boyutlarının bedensel engelli olma-olmama durumuna göre farklılık gösterdiğine 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelime: Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları, Engelli 
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Bir Rekreasyonel Faaliyet Olarak Doğa Yürüyüşlerine Katılan Bireylerin Motivasyon 

Düzeylerinin İ̇ncelenmesi 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Can Koç - Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Er 
 

ÖZ 

 Çalışmanın amacı rekreasyonel faaliyet olarak doğa yürüyüşüne katılan bireylerin 

motivasyon düzeylerinin tespit edilmesidir. Çalışmaya uygun örnekleme yöntemi ve 

gönüllü katılım ilkesi ile çalışmaya dahil 539 kadın (%54,7) ve 447 erkek (%45,3) 

toplam 986 doğa yürüyüşçüsü katılmıştır. Araştırmada; katılımcıların doğa 

yürüyüşlerine ilişkin motivasyon düzeylerini tespit etmek amacıyla Ekinci ve ark. 

(2012) tarafından geliştirilen “Doğa Yürüyüşlerine Katılım Motivasyon Ölçeği” 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarını 

belirlemek için yüzde ve frekans gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, verilerin 

normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için verilerin çarpıklık ve 

basıklık değerleri kontrol edilerek Kolmogorov Smirnov testi yapılmış ve verilerin 

parametrik test koşullarına uygun olduğu belirlenmiştir. Buna bağlı olarak 

tanımlayıcı istatistiksel modellerin yanı sıra t-testi ve anova yöntemleri ile anlamlı 

farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığının belirlenmesi için Tukey HSD çoklu 

karşılaştırma testi analizi yöntemleri kullanılmıştır (α = 0.05). Sonuç olarak 

katılımcıları doğa yürüyüşlerine katılımlarına ilişkin cinsiyet, eğitim durumu, doğa 

yürüyüşlerine katılım sıklığının bazı alt boyutlarda anlamlı farklılık gösterdiği 

belirlenirken medeni durum değişkenine göre anlamlı farklılık olmadığı ortaya 

çıkmıştır. 
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Doğa Yürüyüşüne Düzenli Olarak Katılan Bireylerin Doğa Yürüyüşüne Katılım 

Motivasyonlarının İ̇ncelenmesi 

 

Araştırmacı Samet Uslu - Doç.Dr. Osman Gümüşgül 
 

ÖZ 

 Bu araştırmada, Kütahya ve yakın çevresinde doğa sporlarından doğa yürüyüşü 

aktivitelerine katılan bireylerin bu aktivitelere katılma nedenleri ve katılımlarından 

elde ettikleri faydaların bazı demografik değişkenlere göre karşılaştırılması ve 

katılımcıların profillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu araştırmaya 

düzenli olarak doğa yürüyüşü aktivitelerini gerçekleştiren 191 birey katılmıştır. Veri 

toplama aracı olarak araştırmada, doğa yürüyüşü aktivitelerinin katılan bireyler 

üzerindeki etkisini incelemek için 24 maddeden oluşan Doğa Yürüyüşüne 

Motivasyon Katılım Ölçeği kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler Microsoft 

Office Excel programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve verilerin analizi 

ve değişkenler arası karşılaştırmalarda SPSS 22.0 programından faydalanılmıştır. Bu 

araştırmanın sonucunda katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, aylık ortalama 

gelir, doğa yürüyüşü aktivitelerine ayırdıkları serbest zaman durumları ile doğa 

yürüyüşüne katılım motivasyonları arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar 

olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; doğa yürüyüşü etkinliğine katılan bireylerin; 

daha çok yalnız ve arkadaşlarıyla etkinliklere katılmakta, çoğunluğu öğrenci, 

ağırlıklı olarak orta gelir düzeyine sahip, genelde üniversite eğitimi almış, 1-2 saat 

arası bu sporu yapmaktadırlar. Katılımcılar doğa yürüyüşünü; doğayla bütünleşmek, 

sağlık, ilgi alanlarının olması, sıkıntıdan ve monotonluktan kurtulmak gibi 

gerekçelerle yapmaktadırlar. Doğa yürüyüşü yaparak; kendilerini daha mutlu, 

sağlıklı, güçlü ve rahatlamış hissettikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman, Rekreasyon, Açık Alan Rekreasyonu, Doğa 
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En Eskı̇ Boş Zaman Dı̇lı̇mı̇ Etkı̇nlı̇klerı̇ne Aı̇t Buluntular Işığında “sanatsal Rekreasyon” 

Kavramı Üzerı̇ne Düşünmek 

 

Araştırmacı Mehmet Şerif Çubuk - Doç.Dr. Beyza Merve Akgül 
 

ÖZ 

 Zorunlu iş yaşamı dışında, kişinin tüm etkinliklerini gönüllü olarak seçtiği anlar, 

boş zaman dilimleri içinde mümkün olmaktadır. İnsanlık tarihine bakıldığında, 

yaşamı anlamlı ve anlaşılır kılmak için insan toplulukları, zorunlu iş yaşamı dışındaki 

boş zamanlarda bireysel veya kolektif olarak kültür kavramının gelişimine katkı 

sunan eylemler içinde olmuş ve bulgular üretmiştir. Bu üretimleri, insanların yiyecek 

bulmak için sürekli avlanmak zorunda oldukları avcı-toplayıcı topluluklar olarak 

yaşadıkları devirlerde bile gerçekleştiğini bugün ülkemiz sınırları içinde bulunan 

Göbeklitepe bulgularına kadar götürebilmekteyiz. Yukarıdaki bilgiler ışığında 

çalışmanın amacı, nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniğini 

kullanarak, insanlık tarihinde zorunlu iş zamanı ile boş zaman ayrımının, adı henüz 

konmadan oluşmaya başladığı ilk insan etkinliklerini incelemek ve buradan 

hareketle, rekreasyon biliminin en eski türlerinden biri olarak “sanatsal rekreasyon” 

kavramı üzerine düşünce geliştirmektir. 
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Neden Zumba ' 

 

Doç.Dr. Yeşer Eroğlu - Dr. Öğretim Üyesi Figen Çı̇loğlu - Öğr.Gör. Hülya Ünlü 
 

ÖZ 

 Bu çalışma serbest zaman etkinliklerine katılan öğrencilerin Zumbanın etkin ve 

sağlıklı olarak nasıl uygulanabileceğini ve nasıl öğretileceğini içeren Zumba 

etkinliğini neden tercih ettiklerini ve beklentileri ne derece karşıladığını belirlemek 

amacı ile yapılmıştır. Nitel yönteme dayanmakta olan araştırma, serbest zamanlarını 

değerlendirmek amaçlı birer saatlik 8 ders Zumba etkinliğine katılan İstanbul Rumeli 

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve 

Rekreasyon bölümü toplam 22 (16 kadın, 6 erkek) öğrenci ile yüz yüze görüşme 

yapılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar kartopu örneklem yöntemi ile seçilmiştir. 

Veriler iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanmış ve tutarlılık oranı yüzde 75 

olarak ortaya çıkmıştır. Verilerin analizi için betimsel ve içerik analizi kullanılmış 

ve veriler NVIVO 10 yazılımına aktarılmıştır. Etkinlik öncesi ve etkinlik sonrası 

yapılan görüşmeler ile beklentileri sonucunda ulaşılan temalar değerlendirilmiştir. 

Verilerin analizi sonucunda katılımcıların Zumbayı tercih etme nedenlerinden önde 

gelenler uzmanlaşma, hazırbulunuşluk, geleceğe ait planlama, maddi beklenti, 

popülaritesinden dolayı bir meslek veya yaptıkları mesleklerin yanında bir yandal 

olarak düşündükleri temaları ortaya çıkmıştır. Etkinlik sonrasındaki düşünceleri de 

başlangıç beklentilerinin karşılanabileceği doğrultusundadır. 
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Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Annelerine Uygulanan Rekreatif 

Etkinliklerin Tükenmişlik ve Depresyon Düzeylerine Etkisi 

 

Araştırmacı Ahmet Onur Öz - Uzman Eren Şahı̇n - Dr. Öğretim Üyesi Rabia 

Hürrem Özdurak-Sıngın 
 

ÖZ 

 Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) semptomlarının getirdiği güçlüklerin bakım 

veren ebeveynlerde depresyon ve tükenmişlik gibi duygu durum bozukluklarına 

neden olduğu literatür tarafından desteklenmektedir. Rekreatif etkinliklerin duygu 

durum bozukluklarına olumlu yönde etkisi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada OSB 

olan bireye sahip annelere uygulanan bir haftalık rekreatif etkinlik kampının 

annelerin depresyon ve tükenmişlik düzeylerine etkisinin incelenmesi amaçlandı. 

Tek gruplu ön test-son test deneysel desen kullanılan araştırmaya Çorum ilinde 

faaliyet gösteren OSB olan çocuk ve aileleri ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum 

kuruluşuna üye olan, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 15 anne dahil 

edildi. Etkinlikler öncesi ve sonrası depresyon ve tükenmişlik düzeylerini belirlemek 

ve ilişkiyi saptamak amacıyla Beck Depresyon Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik 

Ölçeği uygulandı. Yapılan istatistiksel analiz verilerine göre rekreatif kamp 

sonrasında OSB’li bireylerin annelerinin depresyon düzeylerinde anlamlı ölçüde 

azalma olduğu saptanırken, tükenmişlik düzeylerinin değişmediği saptandı. 

Rekreasyon kampı öncesinde annelerin depresyon ile tükenmişlik düzeyleri arasında 

anlamlı ilişki gözlemlenirken, kamp sonrasında bu ilişkinin ortadan kalktığı saptandı. 

Bu çalışmanın sonucunda OSB'li çocukların ebeveynlerinde tükenmişlik duygu 

durumunun depresyona sebep olabileceği, ancak sistematik ve etkili rekreatif 

etkinliklerle depresyonun azaltabileceği düşünülmektedir. Gelecekte OSB olan birey 

ebeveynlerine yönelik tasarlanan rekreatif etkinliklerin etkisini araştırmak için nicel 

ve nitel araştırma yöntemlerini içeren karma araştırma yöntemlerinin kullanılacağı 

ve sebep-sonuç ilişkisini derinlemesine irdeleyen yeni çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Otizm Spektrum Bozukluğu, 

Tükenmişlik, Depresyon 
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Rekreasyon Alanlarına Katılım Tercih Etkenlerinin Belirlenmesi: (Elazığ Fethi Sekin ve 

Cip Mesire Alanları Örneği) 

 

Öğr.Gör. Abdullah Şı̇mşek - Doç.Dr. Abdurrahman Kırtepe 
 

ÖZ 

 Bu araştırma Elazığ ilinde bulunan mesire alanlarına katılım gösteren bireylerin 

bu alanları tercih etmelerindeki nedenlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu 

bağlamda, mesire alanlarına katılım gösteren 218’i erkek 182’si kadın olmak üzere 

toplam 400 birey gönüllü olarak katılmıştır. Bu araştırmada katılımcıların sosyo-

demografik değişkenler ile ilgili bilgiler, araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel 

Bilgi Formu ile toplanmıştır. Araştırmanın ikinci kısmında ise 24 madde ve 5 

faktörden oluşan “Rekreasyon Alanları Tercih Etkenleri Ölçeği” kullanılmıştır. 

Katılımcıların tanımlayıcı özelliklerinin incelenmesinde frekans, yüzde, ortalama, 

standart sapma gibi ölçüler kullanılmıştır. Araştırmada iki grubu karşılaştırmak için, 

bağımsız iki örnek t-testi ve ikiden fazla grubu karşılaştırmak için de tek yönlü 

Anova analizi ve faktör analizi kullanılmıştır. Ölçeğin alt boyutları arasındaki 

ilişkinin belirlenmesi amacıyla korelasyon analizi kullanılmıştır. Demografik 

özelliklerin dağılımlarını göstermek amacıyla frekans tabloları kullanılmıştır. 

Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması istatistiki programlar anlamlılık düzeyi 

p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda, rekreasyon alanlarını tercih 

etkenleri arasında en düşük puanların aktivite boyutunda olduğu görülmektedir. 

Rekreasyon alanlarında yeterli personelin bulunması, sportif çeşitliliğe imkân 

sağlaması, konum açısından ulaşılabilir olması ve fiziki imkanlar açısından yeterli 

olması gibi konularda; yeterli çalışmaların yapılarak bu alanların sürdürülebilir 

nitelikte düzenlenmesi veya tasarlanması gerekliliği sonucu elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Alan, Tercih, Etkenleri 
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Rekreatı̇f Etkı̇nlı̇klere Katılıma Bağlı Olarak Ünı̇versı̇te Öğrencı̇lerı̇nı̇n Boş Zaman 

Aktı̇vı̇telerı̇ne Yönelı̇k Tutumları: Selçuk Ünı̇versı̇tesı̇ Örneğı̇ 

 

Recep Bozkurt - Ozan Devecı̇ - Doç.Dr. Murat Erdoğdu - Prof.Dr. Erkan Faruk 

Şı̇rı̇n 
 

ÖZ 

 Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin boş zaman aktivitelerine yönelik 

tutumlarının değerlendirmek amacıyla nicel paradigma kapsamında tarama modeli 

kullanılmıştır. Çalışmada üniversite öğrencilerinin sosyo-demografik yapılarına 

ilişkin farklılığın yanında katılınan rekreasyonel etkinlikler (fiziksel, sosyal, 

kültürel-sanatsal, turistik ve diğer etkinlikler) katılım düzeylerine (alt-orta-üst düzey) 

ayrılarak boş zaman faaliyetlerine yönelik tutum farklılıkları da değerlendirilmiştir. 

Bu amaçla çalışmanın örneklemini Selçuk Üniversitesinin on altı fakülte ve dört 

meslek yüksekokulunda öğrenim gören ve tesadüfi yolla seçilen 720 gönüllü öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin sınıf değişkenine göre herhangi 

bir alt boyutta anlamlı bir farklılık gözlenmezken, öğrencilerin cinsiyetlerinin 

bilişsel, duyuşsal ve davranışsal tutumlarını, boş zaman süresi yeterliliğine ilişkin 

algılarının bilişsel ve davranışsal tutumlarını, inanç ve değerlerin boş zamanı 

değerlendirmede yön vermesinin de davranışsal tutumlarını etkilediği belirlenmiştir. 

Ayrıca katılım düzeyine (alt-orta-üst düzey) göre; katılınan fiziksel ve diğer 

rekreasyonel etkinliklerin davranışsal tutumu, katılınan sosyal ve kültürel 

rekreasyonel etkinliklerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal tutumu etkilediği 

görülürken, katılınan turistik etkinliklerde herhangi bir farklılık görülmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Boş Zaman Tutumu, Rekreatif Faaliyet, Katılım Düzeyi, 

Üniversite Öğrencileri 
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Spor Turı̇zmı̇nde Tüketı̇cı̇lerı̇n Gerı̇ Dönüş Nı̇yetı̇nı̇ Etkı̇leyen Faktörler: Türkı̇ye’de 

Ultra Maraton Koşu Organı̇zasyon Katılımcıları Üzerı̇ne Bı̇r Araştırma 

 

Fatih Çalıkuşu 
 

ÖZ 

 Spor turizminin Dünya genelinde 600 milyar dolarlık ekonomik bir hacme sahip 

olması ve Türkiye’ de bu ekonomi içerisinde sahip olduğu 1 milyar dolarlık payı 

artırmak ve spor turizm organizasyon firmalarının ülke tanıtımı ve pazarda etki 

oluşturabilmek adına katılımcılara ulaşma, beklentileri karşılama konusunda 

belirsizlikler yaşanmaktadır, çalışma Ultra maratonların Türkiye’de spor turizminde 

büyük bir öneme sahip olduğu ve turistik bölgelere katılımcıların çok kısa bir süre 

zarfında bölge işletmelerine yüksek kazançları sağlayabileceği, Türkiye’nin kültür 

mirası ve UNESCO Dünya Mirasında yer alana coğrafyalarının yurt dışından gelen 

sporculara, sporcuların yanında destek için gelen yakınlarına ve takipçilerine 

tanıtılması, bölge halkının turistik ve ekonomik yönden kalkındırılması 

hedeflenmektedir, makale ile ilgili yarışmaları düzenleyen organizasyon firmalarına 

yönelik yapılan anket formları ve yarış koordinatörleri, organizasyon yetkilileri ile 

yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde karar verme aşamasında yaşanılan 

belirsizlikler sebebi ile en etkin tüketici geri dönüş niyeti üzerine seçim kriterinin 

AHP ve TOPSIS yöntemi kullanılarak farklı bir bakış açısı meydana getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Turizm Pazarlama, Ultra Maraton, Bulanık Topsıs, 

Analitik Hiyerarşi Proses 
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Spor Yapan Engellı̇ ve Engellı̇ Olmayan Ünı̇versı̇te Öğrencı̇lerı̇nı̇n Serbest Zaman 

Tatmı̇nlerı̇nı̇n Çok Yönlü Beden Algısına Etkı̇sı̇ 

 

Arş.Gör. Aslı Bekı̇roğlu - Doç.Dr. Hanife Banu Ataman Yancı 
 

ÖZ 

 Amaç:Bu çalışmanın amacı spor yapan engelli ve engelli olmayan üniversite 

öğrencilerinin serbest zaman tatminlerinin çok yönlü beden algısına etkisinin 

incelenmesidir. Gereç ve Yöntem:Araştırmamıza İstanbul ilindeki İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan 140 öğrenci 

katılmıştır. Katılımcılara kişisel bilgileri içeren ölçek ile beraber “Çok Yönlü Beden- 

Self ilişkileri Ölçeği” ve “Serbest Zaman Tatmin Ölçeği” uygulanmıştır. Veriler 

SPSS 24.0 for Windows analiz programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde 

katılımcıların sağlık-engel durumlarının belirlenmesi başta olmak üzere, frekans 

analizi, tanımlayıcı istatistik, t- testi, ANOVA ve pearson-korelasyon analizi 

kullanılmıştır. Veriler %95 güven aralığında ve % 5 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında; 

katılımcıların çok yönlü beden self ilişkisi ortalama puanlarına baktığımızda engel 

durumu ve cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmadığı görülmüştür. Sonuç: Örneklem grubunun düzenli spor 

yapmalarından kaynaklı olarak çok yönlü beden self puanlarının yüksek ve serbest 

zaman tatminlerinin iyi olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca katılımcılar üzerinde 

yapılan analizler sonucunda çok yönlü beden self ilişkisi ile serbest zaman tatmini 

arasında istatistiksel olarak orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman, Çok Yönlü Beden Algısı, Engellilerde Spor. 
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Boks Ring Halatlarının Ergonomik Açıdan Hakem Puanlamasına Etkisi 

 

Dr. Öğretim Üyesi Merve Uca - Doç.Dr. Kürşad Sertbaş - Doç.Dr. Kenan 

Sı̇vrı̇kaya - Doç.Dr. Aydın Karaçam 
 

ÖZ 

 Amaç: Bu çalışmanın amacı; Ring halatlarının ergonomi açısından hakemlerin 

yapmış olduğu puanlamayı etkileyip etkilemediğini, hakemlerin ergonomik olarak 

bulundukları konum ve görüş mesafelerinin de göz önüne alınarak mevcut geleneksel 

ring halatlarına karşı yeni geliştirilen şeffaf halatlı ringde yapılan müsabakalarda 

hakemlerin yapmış oldukları puanlamaları etkileyip etkilemediğini tespit etmektir. 

Yöntem: Bu çalışmada birinci olarak ergonomik açıdan, hakemlerin klasik ve şeffaf 

boks ring halatlarına yönelik olumlu veya olumsuz algılarını ölçmek, ikinci olarak 

gözlemsel deney grubu oluşturularak klasik ve şeffaf halatlı ringin belirli 

noktalarında boks vuruş teknikleri müsabık boyutta hareketlerin tekrarlı şekilde 

yapılması istenerek hakemlere puanlama yaptırılarak her iki halatla yapılan 

puanlamaların karşılaştırılarak ergonomik açıdan halatların puanlamaya etkileri test 

edilmiştir. Bulgular: Buna göre istatiksel olarak t-Testi sonuçlarına göre; hakemlerin 

klasik halat ve şeffaf halata yönelik tutumları arasında P<0,01önem düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sonuç: İstatiksel test 

sonuçlarına göre; hakemler klasik halata nazaran şeffaf halatlardan daha az rahatsız 

oldukları görülmüştür. Diğer yandan yapılan gözlemsel deneylerde ergonomik 

olarak şeffaf halatlı ringde yapılan müsabakalardaki yumruk sayısının tespitinde 

klasik halatlı ringlere göre daha az sapma gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Boks, Klasik Ring Halatı, Şeffaf Ring Halatı, Ergonomi 
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Badmı̇ntoncularda Beslenme Bı̇lgı̇ Düzeyı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ (Eskı̇şehı̇r İ̇lı̇ Örneğı̇) 

 

Araştırmacı Semra Bıdıl - Prof.Dr. Metin Kaya 
 

ÖZ 

 Bu araştırma, sporcuların beslenme bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Eskişehir’de aktif olarak badminton oynayan sporcular arasından 62 kişi 

çalışmaya katılmış ve hatalı veriler çıkarıldıktan sonra 61 kişi kalmıştır. Geçerli 

cevap veren sporcuların beslenme bilgi düzeyleri araştırılmıştır. Ayrıca sporcuların 

beslenme bilgi düzeylerinin yanında mevcut durumlarını ortaya çıkarmak için beden 

kitle indeksleri hesaplanmıştır. Sporcuların performanslarını arttırmanın yolu sürekli 

ve düzenli antrenman yapmaktır ancak yeterli ve dengeli bir beslenme programı 

uygulanmadan yapılan antrenmanların başarıya ulaşması da mümkün değildir. Bu 

noktada, sporcuların beslenme bilgi düzeyleri önem göstermektedir. Literatür 

araştırmalarında badminton branşına yönelik, beslenme hakkında bilgi düzeyi 

hakkında bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan çalışmanın daha da genişletilerek 

spor dünyasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmaların sonucunda, 

sporcuların beslenme bilgilerinin ortalama düzeyde olduğu görülmüştür. 

badmintoncuların temel beslenme ve besin grupları ile ilgili konularda diyetisyenler 

tarafından daha fazla bilgilendirilmelerinin yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Badminton, Beslenme, Sporcu Beslenmesi 
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Dı̇stal Radius Kırıklarının Tedavı̇sı̇nde Başarı Nasıl Elde Edı̇lı̇r. 

 

Dr. Mehmet Fatih Erol 
 

ÖZ 

 Giriş Radius, ön kolun hareketlerinde önemli paya sahip bir kemiktir. Ayrıca el 

bileğinin biyomekanik yapısını radius kemiğin alt eklem yüzeyi oluşturur. Genç 

erişkin spor yaralanmaları içinde radius distal uç kırıkları sık görülen kırıklardandır. 

Özellikle genç erişkin popülasyonda hasta beklentisinin yüksek olmasından dolayı 

son yıllarda cerrahi tedavi ön plana çıkmaktadır. Yaygın görülen bir kırık olmakla 

beraber bu kırıkların tedavisinde literatürde bir fikir birliği oluşmamıştır. Bu nedenle 

hangi cerrahi yöntemin daha üstün olduğu tartışmalıdır. Bu çalışmada amaç eksternal 

fiksatör(EF) ve voler kilitli plak (VKP) ile tespit tedavisini karşılaştırmak ve distal 

radius kırıklarında kullanılan bu yöntemlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını 

ortaya koyarak klinisyenlere karar verme konusunda fikir vermeye çalışmaktır. 

Gereç ve yöntem Distal radius kırığı tanısı ile operatif tedavi edilen 42 hasta 

retrospektif olarak incelendi. Çalışmamıza kriterlerimize uygun olan 19 hasta dahil 

edildi. Olgular 2 grup olarak incelendi. Birinci grup VKP ile tedavi edilen 11 hastayla 

(3 kadın,8 erkek), 2. grup EF ile tedavi edilen 8 hastayla (1 kadın, 7 erkek) 

oluşturuldu. Her bir grup içinde ortalama Stewart, QuickDASH ve Gartland Werley 

skorları hesaplandı. Ardından gruplar arasında bu skorlar istatistiksel olarak 

karşılaştırıldı. Ayrıca radyolojik değerlendirme ve fonksiyonel sonuçların 

korelasyonu hesaplandı. Sonuçlar Hastaların ortalama yaşları 33.3(±8,3 SD) olarak 

hesaplandı. Hastaların ortalama takip süresi 48,2 (± 8,9 SD) ay olarak gerçekleşti. 

VKP grubunun ortalama takip süresi 47,7 (± 8,3 SD) ay, EF grubunun ortalama takip 

süresi 48,7 (± 8,1 SD) ay idi. VKP grubunun fonksiyonel skorları EF grubu ile 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı göre anlamlı fark bulunamadı 

(p>0,05). Buna karşın ameliyat sonrası erken dönemde anatomik skorları üstün 

olanların sonuçlarının daha üsttün olduğu görüldü. Çıkarımlar Çalışmamızdan elde 

ettiğimiz verilerle distal radius kırıklarının tedavisinde VKP ve EF yöntemleri 

arasında sonuçlar açısından anlamlı bir fark yoktu. Bunun yanında, başarılı anatomik 

restorasyonun sonuçlar açısından daha önemli olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Yaralanmaları, Distal Radius Kırıkları, Kırık Tedavisi 
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Futbol Branşı İ̇le İ̇lgili Yapılan Spor Konulu Lisansüstü Tezlerin İ̇çerik Analizi 

 

Nafiye Bakır - Nezihe Şengün 
 

ÖZ 

 Bu çalışmanın amacı; Futbol branşı ile ilgili yapılan spor konularına yönelik 

lisansüstü tezlerin yıllara, enstitülere ve konularına göre dağılımının 

değerlendirilmesidir. Yöntem; 2010-2019 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerde 

literatür tarama yöntemi kullanıldı (Ulusal Tez Merkezi Sorgu Sayfasından). 

Özellikle futbol branşı ile ilgili spor konuları üzerine yapılan tezler göz önünde 

bulunduruldu. Bulgular; Bu araştırmada toplam 655 lisansüstü tez tespit edildi. Bu 

tezlerin n=535 Yüksek Lisans tezi, n=120 Doktora tezi tespit edildi. Sonuç olarak; 

Araştırmamızda futbol branşı üzerine yapılan lisansüstü tezlerde, yüksek lisans 

tezlerinde hem uygulama hem de psikososyal alanlarda birbirine yakın oranlarda 

çalışıldığı gözlemlenmiştir. Doktora tezlerinde psikososyal alanlarda yapılan tezlerin 

uygulama alanında yapılan tezlere oranla daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca hem 

yüksek lisans hem de doktora tezlerinde biyokimyasal parametreler üzerine yapılan 

çalışmaların yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmaların artması 

gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Spor, Analiz... 
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Futbol Oyuncularında Cı̇nsel Yaşam ve Spor 

 

Ferhat Tekeş 
 

ÖZ 

 Giriş ve Amaç: Cinsel etkinliğin sporcuların performansını olumsuz etkilediği 

şeklindeki önyargılar, sporcuların, teknik adamların, riske girmektense cinsel diyet 

programı yapmalarına yol açmaktadır. Araştırmada amaç, futbol oynayan 

sporcuların cinsellik ve sporun birbirine etkisi üzerine sahip oldukları bilgi düzeyini 

ortaya koymaktır. Yöntem: Araştırma, tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın 

evrenini Tuzla ve Pendik bölgesindeki futbol oynayan 62 sporcu oluşturmaktadır. 

Verilerin analizinde SPSS paket program kullanılmış, frekans dağılımı ve 

yüzdelerden yararlanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Katılımcılar, genel olarak cinsel 

etkinliğin spor üzerine etkisi olmadığını belirtirken, yarışmadan hemen önceki cinsel 

etkinlikten kaçındıklarını, zorunlu bir cinsel etkinliğin sınırlandırılmasının da 

olumsuz etkileyeceğini belirtmişlerdir. Sporcuların, cinsel etkinliğin spor üzerine 

etkileri konusunda fazla bilgi sahibi olmadıkları, bilimsel dayanağı olmayan 

bilgilerle hareket ettikleri saptanmıştır. Ayrıca sporcular, takım yöneticileri ve teknik 

kadroların bu konuda fazla bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. Bu konuda 

araştırmaların geliştirilmesi, cinsel etkinliğin spor üzerine etkileri konusunda, 

antrenör seminerlerinde, beden eğitimi ve spor ile ilgili tüm eğitim kurumlarında 

eğitimler verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsel Etkinlik ve Spor 
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Genç Basketbol Oyuncularında Vücut Yağ Yüzdesi ile Sıçrama Performansı Arasında 

İlişki Var mi' 

 

Prof.Dr. Defne Kaya 
 

ÖZ 

 Amaç: Genç basketbol oyuncularının vücut yağ oranları ile dikey sıçrama ve tek 

bacak öne hoplama mesafeleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: 10-17 yaş 

arasında 147 alt yapı basketbol oyuncusu çalışmaya dâhil edildi. Baseline ® Skinfold 

kaliper ile göğüs, triceps, abdomen, suprailiyak ve uyluk bölgelerine ait deri kıvrım 

kalınlığı ölçüldü ve üçer tekrarın ortalaması alındı. Vücut yağ yüzde hesabı için 

Jackson-Pollock yöntemi kullanıldı. Fiziksel performans, dikey sıçrama ve tek bacak 

öne hoplama testleri ile değerlendirildi. Pearson korelasyon analizi, vücut yağ 

yüzdesi ile dikey sıçrama ve tek bacak öne hoplama mesafesi arasındaki ilişkiyi 

incelemek için kullanıldı. Bulgular: Erkek sporcularda, vücut yağ yüzdesi ile baskın 

tarafa ait tek bacak öne hoplama testi ile (r=-0,044; p=0,78); diğer tarafa ait tek bacak 

öne hoplama testi ile (r=-0,161; p=0,31) ve diğer tarafa ait dikey sıçrama testi ile (r=-

0,220; p=0,06) ilişki bulunmazken; baskın tarafa ait dikey sıçrama testi ile (r=-0,412; 

p<0,001) arasında güçlü bir ilişki bulundu. Kız sporcularda vücut yağ yüzdesi ile 

dikey sıçrama ve tek bacak öne hoplama mesafesi arasında ilişki bulunamadı. Sonuç: 

Bu çalışma, erkek basketbol oyuncularında dikey sıçrama mesafesinin 

artırılmasında, vücut yağ yüzdesinin düşürülmesinin olumlu etkisi olabileceğini 

göstermiştir. Antrenman programına yüksek yoğunluklu aralıklı aerobik eğitimlerin 

eklenmesinin fiziksel performansı artırmada etkin olacağı düşünülmüştür. Yağ 

yakımına yönelik eğitimlerin erkek basketbol oyuncularının fiziksel performansına 

etkisinin incelendiği çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Atletik Performans; Basketbol; Antropometri; Vücut Yağ 

Yüzdesi 
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İşı̇tme Engellı̇ ve Sağlıklı Futbolcuların Benlı̇k Saygısı ve Psı̇kosomatı̇k Belı̇rtı̇ 

Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Merve Uca - Doç.Dr. Elif Karagün - Dr. Öğretim Üyesi Ülkü 

Çoban - Dr. Osman Arslan 
 

ÖZ 

 Bu çalışmanın amacı İşitme engelli futbol sporcularında ve işitme engeli olmayan 

futbol sporcularında benlik saygıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Alt 

problemler olarak aynı yaş grubu İşitme engelli futbol sporcularında ve işitme engeli 

olmayan futbol sporcuların Psikosomatik belirtileri incelenmiştir. Sosyo-demografik 

özelliklerden, sporcuların sosyoekonomik düzeyleri incelenmiştir. Ankara ve Konya 

da yapılan bu çalışmada, özelliklerin benlik saygısı ve psikosomatik belirtilerle 

ilişkilerine bakılmıştır. Araştırmada 12-14 yaş grubundan 23 işitme engelli futbol 

sporcusunun Benlik saygıları ve Psikosomatik Belirtilerini ölçmek için; Morris 

Rosenberg tarafından geliştirilen Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’nin alt 

ölçeklerinden olan Benlik Saygısı Ölçeği ve Psikosomatik Belirtiler Ölçeği 

kullanılmıştır. Sosyo-demografik özellikleri belirlemek için, araştırmacı tarafından 

hazırlanmış, Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizi ve ilişkiler için; 

SPSS ,15 Programı kullanılmıştır İşitme engelli futbol sporcularında ve işitme engeli 

olmayan futbol sporcularında benlik saygısı puanları arasında, istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunamamıştır İşitme engelli futbol sporcularında ve işitme engeli 

olmayan futbol sporcularında benlik saygısı puanları arasında, psikosomatik 

belirtiler puanları arasında,anlamlı bir fark bulunamamıştır. İşitme engelli futbol 

sporcularında ve işitme engeli olmayan futbol sporcularında benlik saygısı puanları 

arasında,sosyo-demografik özelliklerinden; sporcuların ait olduğu sosyo-ekonomik 

düzeyler ile benlik saygısı arasında,anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sosyo-

ekonomik özellik ile sporcuların psikosomatik belirtileri arasında anlamlı ilişkiler 

bulunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Benlik Saygısı, İ̇şitme Engeli, Spor 
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Ön Çapraz Bağ Ameliyatı Sonrası Uygulanan Rehabilitasyonda Ağrı İnançlarının 

Hareket Korkusu ile İlişkisi Var midır' 

 

Dr. Öğretim Üyesi Nuray Alaca 
 

ÖZ 

 Amaç: Mevcut çalışmanın amacı; ön çapraz bağ ameliyatı sonrası uygulanan 

rehabilitasyonda, ağrı inançlarının hareket korkusu ile ilişkisini araştırmaktır. 

Yöntem: Ön çapraz bağ ameliyatı sonrası rehabilitasyona alınan 30 hastanın (23 

erkek; ortalama yaş± standart hata: 30,72±7,34 yaş), sosyodemografik özellikleri, 

istirahat ve harekette ağrı skoru [görsel ağrı skalası (GAS)], hareket korkusu [Tampa 

Kinezyofobi Ölçeği (TKÖ)] ve ağrı inançları [ağrı inançları ölçeği (AİÖ)] 

değerlendirmeleri yapıldı. İstatiksel olarak SSPS-21 kullanıldı ve p<0,05 istatiksel 

olarak anlamlı kabul edildi. Sonuçlar: Hastaların hareket korkusu yüksek (ortalama 

skor± standart hata: 41,58±5,63) olarak bulundu. Ayrıca, AİÖ-organik bölümünün 

vücut kitle indeksi ile yüksek (r: 0,621, p<0,001), TSK ile orta düzeyde (r: -0,434, p: 

0,019) korelasyona sahip olduğu belirlendi. Diğer parametrelerin birbiri ile ilişkisi 

bulunamadı (p>0,05). Tartışma: Hasta sayımızın sınırlı olmasına rağmen organik 

ağrı inançlarının beden kitle indeksinden etkilendiğini ve olumsuz organik ağrı 

inançlarının hareket korkusunu tetikleyebileceğini belirledik. Hastaların hareket 

korkularının yüksekliği ve ağrı inançları ile olan ilişkisinden dolayı rehabilitasyon 

olumsuz yönde etkilenebilir. Bundan dolayı ağrı inançlarının değişimi ve hareket 

korkusunun yönetimi ile ilgili yöntemlerin rehabilitasyon programlarına 

eklenmesinin tedavinin yararına olacağını öngörmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Ön Çapraz Bağ, Rehabilitasyon, Hareket Korkusu, Ağrı 

İnançları 
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Orta ve Yüksek Şı̇ddette Egzersı̇z Yapan Bı̇reylerı̇n Fı̇zı̇ksel Aktı̇vı̇te Düzeyı̇ ve Yaşam 

Kalı̇tesı̇ İ̇lı̇şkı̇sı̇ 

 

Doç.Dr. Gülsün Güven - Doç.Dr. Dilek Yalız Solmaz 
 

ÖZ 

 Bu çalışmanın amacı fitness merkezinde orta ve yüksek şiddette egzersiz yapan 

bireylerin fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi alt boyutları arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Çalışmaya Eskişehir’deki fitness merkezlerinde egzersiz yapan farklı 

yaş grupları, eğitim seviyelerinden 286 kişi katılmış, 254’ünün verileri 

değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın fiziksel aktivite değişkeniyle ilgili verileri 

Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi Kısa Formu (IPAQ) ile yaşam 

kalitesine ilişkin verileri ise Sağlığa İlişkin Yaşam Kalitesi Formu (SF-36) ile elde 

edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, standart sapma, ortalama, ki-kare, t-

testi, ANOVA kullanılmıştır. Fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi düzeyi 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise korelasyon kullanılmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre orta ve yüksek şiddette egzersiz yapan bireylerin cinsiyete, yaş 

gruplarına, medeni durum, egzersiz devam süreleri ve vücut kitle indeksine göre 

fiziksel aktivite düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir 

(p> 0.05). Cinsiyete göre genel sağlık algısı, mental rol yaşam kalitesi alt 

boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunurken (p<.05), fiziksel işlev, 

fiziksel rol, fiziksel ağrı, yaşamsallık, sosyal işlev, mental sağlık alt boyutlarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p> 0.05). Yaşam kalitesi tüm alt 

boyutlarında yaş grupları, medeni durum, egzersiz devam süreleri ve vücut kitle 

indeksi sınıflandırmasına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır 

(p> 0.05). Orta ve yüksek şiddette egzersiz yapan bireylerin fiziksel aktivite 

düzeyleri ve genel sağlık algısı alt boyutuyla negatif yönlü bir ilişki belirlenirken 

(p<.05), diğer yaşam kalitesi alt boyutları arasında istatistiksel olarak bir ilişki 

belirlenememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Yaşam Kalitesi, İ̇lişki 
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Postoperatı̇f Dı̇z Rehabı̇lı̇tasyonunun Amatör Sporcuların Hareket Korkusunu Yenerek 

Aktı̇vı̇te ve Denge Düzeylerı̇nı̇ Yenı̇den Kazanmalarına Etkı̇sı̇nı̇n Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

Öğr.Gör. Müşerref Sedef 
 

ÖZ 

 POSTOPERATİF DİZ REHABİLİTASYONUNUN AMATÖR SPORCULARIN 

HAREKET KORKUSUNU YENEREK AKTİVİTE VE DENGE DÜZEYLERİNİ 

YENİDEN KAZANMALARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 

Bu çalışma,postoperatif diz rehabilitasyonunun amatör sporcuların hareket 

korkusunu yenerek aktivite ve denge düzeylerini yeniden kazanmalarına etkisinin 

değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: 2013-2016 yılları arasında 

rehabilitasyon programına alınan amatör sporculardan tesadüfi yöntem ve 

gönüllülük esasına göre seçilmiş 22 hasta dahil edilmiştir.30 seanslık rehabilitasyon 

öncesi ve sonrasında aktivite düzeyleri Tegner Aktivite Düzeyi 

Ölçeğiyle(TADÖ);denge ve yürüyüşleri Tandem Yürüyüş testiyle ve hareket 

korkuları Tampa Kinezyofobi ölçeğiyle(TFÖ) test edilmiştir. 

BULGULAR:Katılımcıların yaş ortalamaları 33,35±5,24 yıl vücut ağırlığı 

78,57±10,71 kg. olarak tespit edilmiştir.Rehabilitasyon programına başlamadan önce 

TADÖ 2.7±1,32;TFÖ skoru 35.1± 6.3 iken rehabilitasyon sonrasında; TADÖ 4.6± 

0,96;TFÖ skoru 51.7± 5.4 olarak bulunmuştur. TARTIŞMA VE SONUÇ: 

Çalışmanın sonunda amatör sporcuların aktivite ve denge düzeylerindeki pozitif artış 

ile hareket korkularındaki azalma iki eş arasındaki farkın anlamlılık testiyle test 

edilmiş, hesapla bulunan t değeri alfa 0.05 yanılma olasılığı ve (n-1) düzeyindeki 

t(2.080) değerinden büyük olduğu için hastaların değerleri arasındaki farklar 

istatistiki olarak anlamlı bulunmuş ve postoperatif diz rehabilitasyonunun amatör 

sporcularda yararlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Amatör Sporcu, Aktivite; Hareket Korkusu 
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Erken Cumhurı̇yet Dönemı̇ndekı̇ Rekreasyon Çalışmalarını Ankara Örneğı̇ Üzerı̇nden 

Okumak 

 

Dr. Sevda Korkmaz 
 

ÖZ 

 Rekreatif amaçlarla aktiviteler yapılması ve kamusal alanın bu amaca göre 

düzenlenmesi, 19.yy sonuyla birlikte nüfusun sağlığının devletler için önem 

kazanmasıyla daha sistematik olarak insan yaşamına girmiştir. Bu kapsamda şehirler 

daha planlı kurgulanmış, sosyal alanlar insanların fiziksel ve zihinsel rahatlığı 

gözönüne alınarak donatılmış, park, bahçe gibi rekreatif yerlerin sayısı hızla 

artmıştır. Rekreatif alanlar Avrupa’dakine benzer gerekçelerle Türkiye için 

cumhuriyetin ilanıyla birlikte yapılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet için toplumsal 

dönüşümün gerçekleştiği, ‘yeni toplum yeni insan’ın kendini göstereceği, kentlinin 

yeni alışkanlıklar edineceği bu kamusal alanlar, Türkiye genelinde Ankara model 

alınarak yayılmıştır. Bu anlamda Ankara’daki Gençlik Parkı, Hipodrom, 19 Mayıs 

Spor Sitesi, Çubuk Barajı, Atatürk Orman Çiftliği gibi örnekleri inceleyerek, yapım 

ve kullanım tarihçesine bakmak dönemin rekresyon alanlarından ve faaliyetlerinden; 

tasarlayan, yapan ve kullananların neler beklediğini, beklentilere ne derece 

ulaşılabildiği, izlerinin neler olduğunu ortaya koyacaktır. Çalışmamızda literatür 

tarama ve doküman incelemesi yöntemleri kullanılarak erken cumhuriyet 

dönemindeki rekreasyon faaliyetleri tarihçesi genel hatlarıyla sunmak 

amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Erken Cumhuriyet, Rekreasyon Tarihi, 

Modernleşme 
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Son Dönem Osmanlı Zabıtlarında Futbol 

 

Öğr.Gör. Demet Çakır Kalem 
 

ÖZ 

 Orta Çağ’da futbolun yüzlerce kişiyi bir araya getirmesi sonucu yaşanan 

karmaşaların gerekçe gösterilerek 1314 yılında Londra’da, Lord Mayor tarafından 

yasaklanması, futbol oyunu üzerine tarihteki en eski yasaklardan biridir. Diğer bir 

yasak ise Orta Çağ Kilisesinden gelmiş ve Papa XXII. Jean, 1364 yılında Ely’de, 

İngiliz rahiplerin top oynamasını yasaklamıştır. Futbol, kalabalıkları bir araya getiren 

bir spor olarak Osmanlı coğrafyasına gelmesi ile birlikte benzer korkuların hedefi 

olmuştur. Bu anlamada futbol, II. Abdülhamid dönemi ve sonrasında hem güvenlik 

hem de siyasi sebeplerle kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Bu yeni sporun nasıl 

algılandığı, Osmanlı zabıtlarına nasıl geçtiği ile ilgili pek çok örnek vardır. Bu 

zabıtların okunması ve dönemin siyasi ve sosyal koşulları ile birlikte yorumlanması, 

Türk Spor Tarihi açısından önemli bir katkı olacaktır. Bu çalışmada, birincil kaynak 

olarak yayınlanmış ve yayınlanmamış Arşiv belgeleri ve yayınlanmış Türkçe ve 

yabancı dillerdeki kaynaklardan faydalanılarak futbolun bu erken dönemi 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Futbol, Osmanlı, II. Abdülhamid 
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Sporda “dişil Özür” Davranışın Felsefi Analizi 

 

Dr. Neslihan Filiz 
 

ÖZ 

 Bu çalışmanın amacı, kavram olarak bilinse de Türk Spor Bilimleri içerisindeki 

Toplumsal Cinsiyet literatürüne yeni bir terim kazandırmak ve bu terimi felsefi 

olarak incelemektir. Dişil özür terimi, kadın sporcuların erkek-egemen, erkek-

merkezli ve erkek-tanımlı spor dünyası içerisinde yer almaktan dolayı, kadınsı 

davranış, söylem ve giyim gibi kendini ifade etme biçimleriyle özür dilemelerini 

işaret eder. Dişil özür davranışı, hem Türkiye’de hem de Dünya’da karşılaşılan bir 

durum olmasına karşın, Türkiye’de doğrudan bu konuyu ele alan çalışma yoktur. 

Bununla beraber, ilgili literatürde konu ile ilgili inceleme malzemelerine sıkça 

rastlanmaktadır. Çalışmada önerilen terimin işaret ettiği kavram; kadın, kadınlık, 

cinsiyetli olmak, sporculuk, kadın sporculuk vb. kavramların analizi ile ele alınıp 

açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Buna göre; kadın sporcular, ötekileştirilmeye 

maruz kalmamak için normatif olarak inşa edilmiş olan kadınlığa uygun davranmaya 

çalışmaktadır. Buna karşın, kadın sporcuların sadece sporcu olarak görüldüğü 

cinsiyetler üstü bir sporcu kimliğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Dişil Özür, Spor 
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde Faal Olarak Görev Yapan Futbol İ̇l Hakemlerinin Problem 

Çözme ve İ̇ş Doyumu Düzeylerinin İ̇ncelenmesi 

 

Dr.Öğretim Üyesi Mustafa Kızılkoca, Arş. Gör. Ecesu Özcan,  

Araştırmacı Veysel Albayrak 
 

ÖZ 

  ÖZET Çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi’nde faal olarak görev yapan futbol il 

hakemlerinin problem çözme becerilerinin ve iş doyumu düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki futbol il 

hakemlerinin katılımıyla gerçekleşen çalışmada veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. 

Toplanan veriler SPSS 25 paket programıyla analiz edilmiştir. Parametrik testlerin 

kullanıldığı veri setine frekans analizi, faktör analizi, t testi, ANOVA ve regresyon 

analizi uygulanmıştır Analiz sonuçlarında, problem çözme becerisinin iş doyumunu 

negatif olarak etkilediği, 5-10 yıl arası meslek deneyimine sahip hakemlerin problem 

çözme becerisinin en yüksek seviyede olduğu ve kadınların erkeklere oranla problem 

çözme becerileri ve iş doyumu düzeyleri ortalama puanlarının daha yüksek olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Futbol İl Hakemi,problem Çözme Becerisi, İş Doyumu 
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Futbolcu Pı̇yasa Değerı̇nı̇ Belı̇rleyen Faktörler: İ̇ngı̇ltere Premı̇er Lı̇g Örneğı̇ 

 

Berk Yasin Demı̇r - Ayhan Yorulmaz - Ali Atıf Tamer - Prof.Dr. Nizamettin 

Bayyurt 
 

ÖZ 

 Futbolun, seyirci, reklam, yayın, bahis ve milyonlarca avrolara ulaşan transfer 

piyasası ile endüstrileşmesi onu, kulüp ve ülke ekonomileri açısından önemli bir 

noktaya getirmiştir. Transferlerde oyuncuların gerçek değerlerinin ne olabileceğinin 

bilinmesi kulüplerin sürdürülebilir bir bilanço yapısına sahip olmaları açısından 

önemlidir. Çalışmanın amacı oyucuların piyasa değerlerini belirleyen faktörleri 

tespit etmek ve kulüplerin oyuncu alırken veya satarken kullanabileceği bir model 

geliştirmektir. Futbolcuların piyasa değerini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. 

Bu faktörler oyuncuların oynadıkları mevkiye göre değişkenlik gösterebilmektedir. 

Analizler için gerekli veriler farklı kaynaklardan toplanmıştır. Oyuncuların sezon 

boyunca maç içi istatistikleri Opta Sports’tan, genel fiziki özellikler ve yetenek 

değerleri FIFA’dan ve oyuncuların piyasa değerleri Transfer Markt’tan alınmıştır. 

Çalışmada analizler kaleci, defans, orta saha ve forvet için ayrı ayrı yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Futbolcu Piyasa Değeri, İ̇ngiltere, Premier Lig 
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Hı̇zmet Kalı̇tesı̇ Müşterı̇ Memnunı̇yetı̇ ve Ağızdan Ağıza Pazarlama İ̇lı̇şkı̇sı̇: Fı̇tness 

Merkezlerı̇ Pazarına Yönelı̇k Bı̇r Araştırma 

 

Hidayet Bı̇çer - Okutman Nebahat Turgut - Doç.Dr. Murat Erdoğdu - Prof.Dr. 

Erkan Faruk Şı̇rı̇n 
 

ÖZ 

 Araştırmada, fitness merkezlerinde hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve 

ağızdan ağıza pazarlamanın ilişkisi ve kişisel değişkenlerle ilgili farklılıklar 

incelenmiştir. Çalışma gurubunu ise Türkiye’de fitness merkezleri üyeliklerinin 

kapsamlı bir listesi bulunmadığından, kolayda örneklem yöntemi ile benzer hizmet 

sunan [en az üç spor hizmeti verilebilen (yüzme havuzu, fitnes, sauna vb), personel 

sayısı 10’nun üzerinde ve en az 750 üyesi olan] üç spor merkezinin çalışmaya 

gönüllü olarak katılan 198 kadın (% 44,1), 251 erkek (% 55,9) 449 üyesi 

oluşturmuştur. Araştırmanın sonucunda, katılımcıların hizmet kalitesi algılarını 

cinsiyetleri etkilemezken, medeni durum, üyelik şekli, süresi ve kullanma sıklığının 

etkilediği; memnuniyet ve ağızdan ağıza pazarlama algılarını ise cinsiyet, medeni 

durum, üyelik şekli etkilemezken, üyelik süresi, kullanma sıklığının etkilediği 

görülmüştür. Ayrıca bu değişkenlerin yaş ile negatif, gelir düzeyi ile pozitif ilişkileri 

tespit edilmiştir. Son olarak hizmet kalitesi algısıyla memnuniyet ve olumlu ağızdan 

ağıza pazarlama arasında pozitif ilişkiler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fitness Merkezleri, Algılanan Hizmet Kalitesi, Müşteri 

Memnuniyeti, Ağızdan Ağıza Pazarlama 
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İstanbul’un Ev Sahı̇plı̇ğı̇ Yaptığı Uluslararası Spor Organı̇zasyonlarının Araştırılması 

 

Muhammet Abanoz - Dr. Öğretim Üyesi Melih Öztop 
 

ÖZ 

 Uluslararası spor organizasyonları ev sahibi ülke ve düzenleyen şehir için iyi bir 

tanıtım aracıdır. Bu organizasyonlar o ülkenin ve şehrin uluslararası arenada 

tanınırlığını artırmada, prestij kazanılmasında, diğer ülkelerle ilişkilerinin 

geliştirilmesinde ve düzenlenen şehre ekonomik olarak organizasyon öncesi, anı ve 

sonrasında sağladıkları açısından büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda bu 

organizasyonlar ev sahibi şehrin ekonomik anlamda kendi iç piyasalarında 

hareketlilik oluşturmakla beraber şehre spor tesisi kazandırılması ve şehri turizm için 

cazip hale getirmesi gibi çeşitli katkılar sağlamaktadır. Bu durumun farkında olan 

ülkeler önemli şehirlerini vitrine çıkarmak amacıyla uluslararası organizasyonlara ev 

sahipliği yapabilmek için kıyasıya yarışmaktadırlar. Bu yarış içinde ülkemiz her 

zaman olmuş ve spora önem vermiştir. Bununla beraber İstanbul pek çok uluslararası 

spor organizasyonuna ev sahipliği yapmış olmakla birlikte gelecekteki uluslararası 

spor organizasyonlara ev sahibi olmaya aday bir şehir konumundadır. Spor branşları 

içinde ilgili literatürler incelendiğinde şüphesiz en çok ilgi çeken branş futboldur. 

Türkiye’deki nüfusun büyük kısmının taraftarı olduğu Fenerbahçe, Beşiktaş ve 

Galatasaray spor kulüplerinin futbol stadyumları İstanbul’da yer almaktadır. Futbol 

müsabakalarının en önemlileri uluslararası seviyede yapılanlardır. Uluslararası 

futbol organizasyonları dünyada milli takımlar ve kulüpler seviyesinde 

yapılmaktadır. Kulüpler seviyesinde yapılan en önemli uluslararası futbol 

organizasyonlarından birisi UEFA Şampiyonlar Ligi’dir. İstanbul 2005 yılında 

şampiyonlar ligi finaline ev sahipliği yapmıştır. Spor, kültürel, eğitim, siyasi ve 

ekonomik açıdan düşünüldüğünde Türkiye’nin marka şehri İstanbul tarihsel süreçte 

Avrupa spor başkenti seçilmiş, olimpiyatlara aday olmuş çeşitli uluslararası spor 

organizasyonuna ev sahipliği yapmıştır. İstanbul şehri UEFA Şampiyonlar Ligi 

finaline 30 Mayıs 2020’de Olimpiyat Stadyumunda ev sahipliği yapacaktır. Betimsel 

tarama yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada İstanbul’da düzenlenecek 

şampiyonlar ligi finali öncesi bu tarihe kadar İstanbul’da düzenlenmiş uluslararası 

spor organizasyonlarını ilgili literatür, rapor ve yazılı basın incelenerek durum tespiti 

yapılmıştır. İstanbul’da düzenlenmiş uluslararası organizasyonların şehre ve dolaylı 

olarak ülkeye etkileri finansal, turizm, yeni tesis yapılanması, sürdürülebilir spor 

kültürü ve uluslararası tanınırlık başlıkları altında değerlendirilmiştir. Bu bildiri 

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 

Dalı programında devam etmekte olan yüksek lisans tez çalışmamın bir bölümünden 

oluşmaktadır 

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Uluslararası Spor Organizasyonları, Spor 

Organizasyonları Ev Sahipliği 
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Kitle Sporu Mu' Profesyonel Spor Mu' Türk Kamu Spor Politikaları 

 

Doç.Dr. Ahmet Atalay 
 

ÖZ 

 Türkiye’nin ilk örgütlü spor teşkilatı 1922 yılında kurulan Türkiye İdman 

Cemiyetleri İttifakı’dır. Bu süreçte Türkiye’de sporun sevk ve idaresi devletin 

sorumluluğunda olmuştur. Bugün, 2011 yılında dönüşümü tamamlanan Gençlik ve 

Spor Bakanlığı (GSB) bu sorumluluğu devlet adına yürütmektedir. Nitekim Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası 59. Maddesi sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını 

emretmektedir. GSB spor politikalarını oluştururken üç temel başlık altında 

planlamalar yapmaktadır. Bunlardan birincisi maddi yatırım politikalarıdır. Maddi 

yatırım politikaları genel olarak tesisleşme olarak ifade edilebilir. Ülkede hem 

profesyonel hem de kitle sporuna hizmet edecek spor tesislerinin planlanması ve inşa 

edilmesi olarak yorumlanabilir. İkincisi ise beşeri yatırımlardır. Yani kamu spor 

sektöründe yönetici, antrenör ve eğitimci istihdamıdır. Bu istihdam politikaları da 

ikiye ayrılmaktadır. Birincisi yeni personel istihdamını; ikincisi ise mevcut 

personelin mesleki, genel kültür ve kişisel gelişim eğitimini kapsamaktadır. Üçüncü 

ve son olarak ise sosyal yatırımlardır. Bu yatırımlar, lisanslı sporcu sayısının, lisanslı 

kulüp sayısının artırılması ve bu sporcu ve kulüplerin katılımı ile gerçekleştirilecek 

olan turnuva ve organizasyonlardır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de kamu spor 

politikalarının uygulama sürecini ortaya koymak ve bu politikalar ile sportif başarı 

arasındaki ilişkiyi ele almaktır. Bu amaca uygun olarak çalışma, sosyal bilimlerde 

sıklıkla kullanılan nitel araştırma yöntemi ile yürütülürken, durum çalışması deseni 

kapsamında doküman analizinden yararlanılmıştır. Kamu spor politikaları, maddi ve 

beşeri anlamda çok büyük yatırımlar içermektedir. Dolayısı ile bu yatırımların 

karşılığının hassas bir şekilde belirlenmesi kaçınılmazdır. Devlet, bu politikaların 

başarı ya da başarısızlığını belirlerken iki önemli başlığı dikkate almaktadır. 

Birincisi, profesyonel sporun gelişimini takip etmek amacıyla özellikle uluslararası 

alanda madalya ve derece sayılarının belirlenmesidir. İkincisi ise kitle sporunun 

yaygınlaşma durumuna bağlı olarak sağlık harcamalarında meydana gelen 

değişimlerin takip edilmesidir. Sonuç olarak toplumda kitle sporu kültürünü 

yaygınlaştırarak sağlık harcamalarında bir azalma sağlanabilir. Ayrıca kitle sporu ile 

oluşturulan sporcu havuzundan başarılı sporcuların yetiştirilmesi hedeflenebilir ve 

bu sayede özellikle uluslararası alanda madalya sayısı artırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Politikaları, Kitle Sporu, Profesyonel Spor, Spor 

Yönetimi, Sportif Başarı. 
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Mega Spor Etkı̇nlı̇klerı̇nde Dev İ̇şlevsı̇z Spor Tesı̇slerı̇nden Kaçınma Stratejı̇lerı̇ 

 

Dr. Arif Çetin 
 

ÖZ 

 Mega spor etkinlikleri, şehirlerin vizyon, kültür ve stratejilerini ortaya koyarak 

aday gösterdikleri sınırlı süreli faaliyetlerdir. Aday şehirler, sürdürülebilir bir bütçe 

ile tanıtımını artırmak için birçok altyapı yatırımını üstlenmektedir ve finansal 

planlar ve spor etkinlikleri, planlanan spor mirası stratejileriyle kent üzerinde kalıcı 

bir etki yaratabilir. Olimpiyat Oyunları ve FIFA Dünya Kupası, ev sahibi şehirlerde 

önemli maliyetler ve uzun vadeli etkiler ile birlikte geliyor. Bu spor etkinlikleri şu 

anda şehirler, bölgeler ve bölge sakinleri için hem olumsuz hem de olumlu etkiler 

üretmektedir. Bu çalışmada ise mega spor etkinliklerinin negatif etkilerinden biri 

olan dev işlevsiz spor tesisleri ele alınmıştır. Olimpiyat Oyunları ve FIFA Dünya 

Kupası’na ev sahipliği yapan birçok şehrin karşılaştığı bu negatif etki gelecekte aday 

olacak birçok şehrin üstesinden gelmesi gereken bir husus olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ülkemizde ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu ile İstanbul Formula 1 Pisti 

bu negatif etkiye iki örnektir. Sonuç olarak, dev işlevsiz spor tesislerinden kaçınmak 

için büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak şehirler, spor tesislerini yüksek 

işletme maliyeti gerektirmeyen bir şekilde dizayn etmesi gerekmektedir. Bu spor 

tesisleri değiştirilebilir tribün kapasiteleri ile inşa edilmeli ve ihtiyaç duyulduğu diğer 

şehir veya bölgelerde yeniden kurulmalıdır. Ayrıca, Halk etkinliklerden sonra bu 

olanaklardan yararlanmalıdır. Ek olarak, Uluslararası federasyonlar aday şehirlere ek 

mali yük gerektirmeyen esnek ve uygun maliyetli bir yaklaşım sunmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mega Spor Etkinlikleri, Dev İşlevsiz Spor Tesisleri, Olimpiyat 

Oyunları, Fıfa Dünya Kupası, Spor Mirası ve Yönetimi 
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Performans Yönetı̇mı̇ Ölçeğı̇’nı̇n (Pyö) Türkçeye Uyarlama Çalışması 

 

Ayşe Demı̇r - Doç.Dr. Kürşad Sertbaş - Doç.Dr. Kenan Sı̇vrı̇kaya 
 

ÖZ 

 Çalışmanın amacı Beeri, Uster ve Gaton’nin (2018) geliştirdikleri Performans 

Yönetimi Ölçeği’nin (PYÖ) Türkçe uyarlanmasıdır. Araştırma grubu uygun 

örnekleme yöntemi ile oluşturulmuştur. Araştırma, 2018-2019 sezonunda Beşiktaş 

Jimnastik Kulübü %56 (n=93) Basketbol Altyapı takımı sporcuları ve Trabzon 

Ortahisar Kanuni Futbol Kulübü altyapı %44 (n=73) futbol olmak üzere toplam 166 

sporcuya uygulanan anketler ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesi SPSS 24 ve 

AMOS programları kullanılarak yapılmıştır. Çeviri- tekrar çeviri ve Lawshe tekniği 

ile Türkçeye çevirisi yapılan ölçeklerin Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör analizleri 

yapılmış ve Principal Component ve Varimax teknikleri kullanılmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda Performans Yönetimi Ölçeği’nin (PYÖ) güvenirlik (Cronbach 

Alpha) katsayısı 0.909 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ölçeğin Türkçe 

versiyonunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Performans Yönetimi, Kulüp, Sporcu 
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Spor Bı̇lı̇mlerı̇ Fakültesı̇ Öğrencı̇lerı̇nı̇n Gı̇rı̇şı̇mcı̇lı̇k Eğı̇lı̇mlerı̇ Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Çisem Demirdöken - Ferdi Bodur 
 

ÖZ 

 Girişimcilik konusu her geçen gün önemi artan, sunulan desteklerle bütünleşen ve 

bunun sonucunda da ekonomiye direk katkısı olan bir eylem sürecidir. Çalışmanın 

amacı Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimleri düzeylerinin incelenerek sonuçlarının ortaya konmasıdır. Araştırmanın 

evrenini 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi’nde öğrenim gören oluşturmaktadır. Çalışmada rastgele örneklem yöntemi 

kullanılmıştır. 164’ü kadın 336’sı erkek olmak üzere toplam 500 öğrenci 

araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan anket formu 

iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel 

Bilgi Formu” ve ikinci bölümde Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen ve 

36 ifadeden oluşan “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği” ölçeği 

veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda demografik bilgilere 

(cinsiyet, yaş, sınıf, öğretim, bölüm, spor yapma durumu, girişimci insan, memur 

olmak isteme, girişimci devlet desteği ) göre değişkenler arası anlamlı farklılık 

olmadığı ve öğrencilerin “yüksek girişimcilik” özelliğine sahip oldukları tespit 

edilmiştir 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Spor, Fakülte 
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Spor Bilimleri Öğrencilerinin Empatik Öfke Düzeylerinin İ̇ncelenmesi 

 

Dr. Öğretim Üyesi Murat Turğut 
 

ÖZ 

 Empati kavramı tarihsel süreçler içerisinde ilk olarak Yunan felsefesi içerisinde 

ortaya çıkmış ve 19. Yüzyıl sonlarına doğru modern literartürde var olmaya 

başlamıştır. Empati kelimesi anlamı bakımından kişinin kendisini, başka bir kişinin 

yerine koyarak olayları onun bakış açısıyla yorumlama faaliyeti olarak ifade 

edilmektedir. Empatik Öfke kavramı ise empati olgusunu farklı açıdan incelemiş ve 

kişinin kendini başkasının yerine koyup, onun adına öfkelenmesi ve davranışlarını 

ve düşüncelerini bu yönde değiştirmesi olarak ifade edilmektedir. Araştırmanın 

amacı spor eğitimi alan üniversite öğrencilerini empatik öfke düzeylerinin 

incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırma içerisinde Türkçe’ye uyarlaması Okutan 

(2019) tarafından gerçekleştirilen 7 madde ve tek alt boyuttan oluşan Empatik Öfke 

Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya Kastamonu Üniversite, Beden Eğitimi ve Spor 

yüksekokulunda bulunan toplam 548 öğrenci katılmıştır. Araştırma içerisinde 

kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların 

empatik öfke düzeyi yüksek düzeyde tespit edilmiştir. Katılımcıların yaşları ile 

empatik öfke düzeyleri arasında düşük seviyede negatif bir korelasyon saptanmıştır. 

Bunun yanı sıra spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin empatik öfke düzeyleri diğer 

bölüm öğrencilerine göre daha yüksek seviyede tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Empati, Öfke, Öğrenci 
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Spor Bilimleri Son Sınıf Öğrencilerinin Yaşam Doyum Düzeyleri 

 

Arş.Gör.Dr. Onur Mutlu Yaşar 
 

ÖZ 

 Bilim insanları yaşam doyumunun parametreleri olarak; sosyal ilişkiler, sağlık, 

çalışma hayatı, kişisel refah, özgürlük, ahlaki değerler gibi olguları ortaya 

koymuşlardır. Başka bir tanımda yaşam doyumu kavramı iki farklı şekilde 

yorumlanmaktadır; yaşam doyumu ilk olarak, iyi bir yaşam için gerekli koşullara 

sahip olunması, ikinci olarak ise iyi yaşam faaliyetlerinin gerçekleşmesidir. 

Araştırmanın amacı spor bilimler alanında eğitim alan son sınıf üniversite 

öğrencilerinin yaşam doyum düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma içerisinde Dağlı 

ve Baysal (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılmış 5 madde ve bir alt 

boyuttan oluşan Yaşam Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya Kastamonu 

Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim alan toplam 162 son 

sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırma içerisinde çalışma grubu belirlemek için 

örneklem yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılırmıştır. Araştırma 

içerisinde verilerin normal dağılımı sebebiyle parametrik analiz yöntemleri 

kullanılmıştır. Sonuçlara göre son araştırmaya katılan son sınıf öğrencilerinin yaşam 

doyum düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra 

katılımcıların cinsiyet değişkenine göre ortalama puanları arasında anlamlı bir fark 

olmamasına rağmen erkek katılımcıların yaşam doyum düzeyleri daha yüksek 

seviyede saptanmıştır. Bölüm değişkenine göre yapılan analizler sonucunda en düşük 

yaşam doyum düzeyine sahip olan bölüm öğrencilerinin beden eğitimi ve spor 

öğretmenliği bölümü öğrencilerinin olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra 

katılımcıların yaşları ile yaşam doyum düzeyleri arasında düşük seviyede pozitif bir 

korelasyon olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci,son Sınıf, Yaşam Doyum 
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Spor Kulüplerı̇nı̇n Paydaşlar İ̇le İ̇lı̇şkı̇lerı̇nı̇n Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

Nazdar Tadı̇k - Aybala Türkmen 
 

ÖZ 

 Kurum ya da kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan ya 

da dolaylı olarak etkilenen ya da kuruluşu etkileyen kişi, grup ya da kurumlardır. 

Spor kavramı, diğer birçok alanda olduğu gibi hızlı bir değişime uğramış ve kendisi 

ile birlikte ilişkili olduğu birçok alanı da değişime götürmüştür. Özellikle 1960’lı 

yılların sonlarından itibaren spor ile ilişkili işletmelerin, sportif eşya üreten 

firmaların, kitle iletişim araçlarının, spor alanlarının, stadyumların, sportif ticari ürün 

üreten firmaların, sporcuların, profesyonel ve amatör liglerin spor alanı içerisinde 

büyümesi, sporu sadece bir endüstri haline getirmekle kalmamış, endüstri içerisinde 

sektör olarak büyümeyi de oluşturmuştur. Günümüzde spor kulüpleri hem gelir 

kalemlerini arttırabilmek, hem kitlesel olarak daha büyük kitleleri tarafından 

desteklenebilmek, hem de popülerliklerini arttırabilmek için hem yerel hem ulusal 

hem de uluslararası paydaşlarla iş birliği kurmak ve karşılıklı ilişki kurmak 

zorundalar. Bu nedenle hem kulüp içi hem de kulüp dışı çevreler ile kurulan iletişim 

önemli bir noktayı temsil etmektedir. Bu bakımdan spor kulüplerinin paydaşlarla 

iletişim faaliyetleri için harcadıkları çaba büyük önem taşımaktadır. Betimsel olarak 

yapılan bu çalışmanın amacı spor kulüplerinin paydaşları ile ilişkileri 

değerlendirilerek Literatüre katkıda bulunmak ve bu alanda yapılacak çalışmalara 

ışık tutmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Paydaş, Spor, Spor Kulüplerı̇ 
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Spor Tesı̇s Yeterlı̇ğı̇nı̇ Belı̇rlemeye Yönelı̇k Bı̇r Ölçek Gelı̇ştı̇rme Çalışması 

 

Dr. Arif Çetı̇n - Doç.Dr. Aydın Karaçam 
 

ÖZ 

 Bu çalışmada Türkiye koşullarına uygun olarak spor tesislerinin yeterliğini analiz 

eden bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, İstanbul’da 

spor sektöründe çalışan spor yöneticileri arasından uygun ve erişilebilir örneklem 

yöntemi ile oluşturulmuştur. Bu yöntemle araştırmaya 164 spor yöneticisi katılmış 

olup katılımcıların %26,2’si (n:43) kadın ve %73,8`i (n=121 kişi) erkektir. 

Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonucunda ölçeğin tek boyut ve 12 maddeden 

oluştuğu tespit edilmiştir. AFA sonucunda toplam açıklanan varyansın %50.876 

olduğu görülmüştür. Ölçek için cronbach alfa iç tutarlık katsayı .906 ve KMO 

değerinin .894 olduğu görülmüştür. Spor Tesis Yeterliği Ölçeği’nin madde toplam 

korelasyonlarının .555 ile .835 arasında değişiklik gösterdiği görülmüştür. Ölçeğe 

uygulanan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda 2/sd = 2.425, RMSEA= 

.094, GFI= .926, NFI= .88, CFI= .92 olduğu görülmüştür. Çalışmada elde edilen 

sonuçlar, STYÖ’nün spor tesislerinin yeterliğini tespit etmede kullanılabilecek 

geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Tesisi, Yeterlik, Ölçek Geliştirme 
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Sporda Sosyal Aksı̇yon 

 

Aybala Türkmen - Nazdar Tadı̇k 
 

ÖZ 

 Dezavantajlı grupların sunulan kaynaklara ve hizmetlere daha kolay 

ulaşılabilirliğini sağlamak ve bu grupların karar alıcılar üzerinde baskı kurarak 

çalışmalar yapmasını gerçekleştirmek amacıyla ortaya çıkan sosyal aksiyon; 

bilinçlendirme faaliyetleri için oldukça önemlidir. Toplum değiştirme modelleri 

içerisinde yer alan sosyal aksiyon demokratikleşmeyle doğru orantılı bir kavramdır. 

Demokratikleşmenin mümkün olmadığı toplumlarda sosyal aksiyonun varlığından 

bahsetmek güçtür. Ancak yapılan çalışmaların demokratikleşmeye hizmet etmesinin 

yanı sıra doğrudan bir demokratik katılım sağlamamakta hatta katılımın 

sınırlandırılmasına da sebep olabilmektedir. Bu bağlamda sorunun iyi analiz 

edilmesi; bu modelin uygulanabilirliği ve akabinde bilinçlendirme çalışması 

açısından önem arz etmektedir. Evrensel kültürün en önemli parçalarından biri olan 

spor, dünya üzerinde dil, din ırk ayrımı yapılmaksızın insanları birleştiren önemli bir 

vasıtadır. Dünya barışına katkı sağlayan ve toplumlar üzerindeki birleştirici güç olma 

özelliği ile dikkat çeken bu etkinlik sosyal aksiyon modelinin tam anlamıyla 

uygulanabileceği bir alandır. Toplumun birçok kesimi tarafından ilgi odağı olan bu 

alanın bilinçlendirme faaliyetleri için önemli bir saha olduğu yadsınamaz bir 

gerçektir. Bu nedenle öncelikle sosyal aksiyon kavramının anlaşılması amacıyla 

sosyal aksiyonun öğeleriyle birlikte ele alınması ve bu öğelerin açık bir biçimde ifade 

edilmesi gerekmektedir. Değişimin amaçları, spor disiplininin değişim süreci ve 

sosyal aksiyonun bu disipline sağladığı avantajlar ve dezavantajlar üzerinde 

durulması çalışmaya ışık tutacaktır. Yapılacak olan değerlendirmelerde spor disiplini 

içerisinde toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri(fiziki çevre, bilim ve teknoloji, 

ekonomi vb.)göz önüne almak gerekmektedir. Bu çalışmada betimsel araştırma 

yöntemi kullanılarak sosyal aksiyonun spor alanına etkisi ve değişim süreci 

içerisindeki rolü incelenmektedir. Çalışmanın amacı, literatüre katkıda bulunarak bu 

alanda yapılacak diğer çalışmalara ışık tutmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Aksiyon,spor,toplumsal Değişme 
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Sporda Sponsorluk Üzerı̇ne Bı̇r Derleme 

 

Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Öktem - Uzman Uğur Aydemı̇r 
 

ÖZ 

 Sponsorluk, kurumların yaptıkları iş ile doğrudan bağlantısı olmayan bir etkinliğe 

desteği aracılığıyla kurum veya marka için farkındalık yaratacak olumlu bir tanıtım 

meydana getirmeyi amaçlayan, pazarlama iletişiminde kullanılan önemli bir araçtır 

(Meenaghan,1983; Bennett,1999). Son yıllarda sponsorluğun uygulama alanları 

içerisinde spor alanı kendisine geniş bir uygulama alanı bulmakta ve kendisini ön 

plana çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sponsorluğun tarihsel gelişimini ve 

bireysel sporcuların, spor kulüplerinin, spor organizasyonlarının en önemli gelir 

kaynaklarını içinde barındıran sporda sponsorluk kavramını, türlerini ve 

kategorilerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

toplama ve inceleme yöntemi aracılığıyla verilere ulaşılmıştır. Bu çalışmada veri 

toplamak için; kitap, makale, tez ve benzeri veri toplama araçlarından faydalanılarak 

tarama yöntemi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Sponsorluk, Sporda Sponsorluk Türleri 
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Sporda Startup Uygulamaları 

 

Öğr.Gör. Abdullah Şı̇mşek - Prof.Dr. Sebahattin Devecı̇oğlu 
 

ÖZ 

 Spor endüstrisi içerisinde teknolojinin hızla gelişmesi bu alanda ürün ve hizmet 

üreten şirketlerin artmasına ve bu alandaki çıktıların nitelik olarak gelişmesine zemin 

hazırlamıştır. Spor startupları, spor endüstrisi içerisinde yer alan yeni fikirlerin, 

bireylerin, markaların, yatırımcı ve kurumların sporun geliştirilmesi amacıyla 

oluşturdukları girişimlerdir. Dünyada ve Türkiye’de sayısı hızla artan startupların; 

spor endüstrisindeki sayılarının gittikçe arttığı ve spor startuplarına yapılan 

yatırımların da arttığı görülmektedir. Akıllı telefonların ve internetin 

yaygınlaşmasıyla birlikte mobil uygulamalar vasıtasıyla sporcuların, antrenörlerin, 

taraftarların ve bu alanda yer almak isteyen yatırımcıların da ilgi odağı haline gelen 

spor startupları, sağlamış olduğu hizmetler açısından bu endüstri içerisinde yer alan 

herkese farklı avantajlar sağlamaktadır. Spor startupları sayesinde sadece 

profesyonel sporcular değil, spor ile ilgilenen bireylerin de spor yapma alışkanlıkları 

üzerinde etkili olmakta veya sporseverlerin bir platformda buluşturarak 

sosyalleşmelerinde ve daha fazla bilgi elde etmelerinde etkili olmaktadır. Bu 

araştırmada sporda startup uygulamaları, betimsel yöntem ile çok yönlü olarak 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Startup, Uygulamaları 
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Sporda Zaman Yönetı̇mı̇ Uygulamaları 

 

Araştırmacı Murat Şahin 
 

ÖZ 

 Spor insanların beden ve ruh sağlığındaki iyileşmeye, dostluk ve barışa en çok 

katkıda bulunan sosyal bir araç ve amaçlardan biri olarak kabul edilebilir. Spor 

yoluyla sporcunun toplumsal alanda ülkeler ise uluslararası alanda imajlarını 

geliştirmek, kendilerini daha fazla gösterme imkanı bulabilmektedir. Bireyler spor 

aktiviteleri ile birlikte rekabetçi bir yapı içinde çalışma disiplini, cesaret ve mücadele 

azmi kazanır. Spor alanında elde edilecek başarılar, bireylerin sosyalleşmesine 

yardımcı olacaktır. Elde edilen başarılar ve bu başarıların devamlılığını sağlamak, 

spora uygulanmış kurallar ve yönetimlerle mümkündür. Zaman yönetiminin spora 

uyarlanmasıyla spor daha ileri seviyelere taşınmış, başarılar elde edilmiş ve 

sistematikleştirilmiştir. Zamanı etkin kullanmak bireyin üretkenliğini ve genel 

performasını etkilemekte ve arttırmaktadır. Zaman yönetiminde esas alınan konu 

zaman kavramı ne kadar verimli kullanılırsa o kadar başarılı olunabileceğidir. Bu 

çalışmada Spor ve Zaman Yönetimi kavramları üzerinde durulmuştur. İlk bölümde 

Spor ve Spor Yönetimi ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Zaman Yönetimi 

açıklanmış ve Zaman Yönetimi spora uyarlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Spor Yönetimi, Zaman Yönetimi 
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Takım Merkezli Sosyal Medya İ̇letişiminin Kurumsal İ̇tibar Üzerine Etkisi 

 

Arş.Gör. Hande Ayancı - Taner Karaman 
 

ÖZ 

 Bu araştırma, taraftar gözünden takım merkezli sosyal medya iletişminin kurumsal 

itibar üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi 

sosyal medya kullanan Türk futbol taraftarları oluşturmaktadır. Çalışmaya 2471 

erkek, 98 kadın olmak üzere toplam 2569 taraftar katılmıştır. Araştırmanın 

güvenirlik testi gerçekleştirildiğinde takım merkezli sosyal medya iletişimi 

ölçeğinde verilen cevapların Cronbach’s Alpha değeri %93,8, kurumsal itibar 

ölçeğinde ise %89,6 olarak hesaplanmıştır. Bu da yeterli güvenirliğin sonuçlarda 

olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre yaş ve eğitim seviyesi 

düştükçe, taraftarların kulüplerini daha itibarlı gördüğü ortaya çıkmıştır. Buna ek 

olarak kulüplerin sosyal medya kullanımında yaptığı doğru adımların, taraftarın 

gözünde kulüp itibarını da doğrudan ve olumlu yönde etkilediği net olarak 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Sosyal Medya, Kurumsal İtibar 
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Türkı̇ye Futbol Süper Lı̇gı̇ Ekonomı̇sı̇ 

 

Arş.Gör. Gökhan Çakmak 
 

ÖZ 

 Futbol, dünya çapında milyarlarca insanı etkileme gücü olan bir olgudur. Bu 

özelliğinden dolayı da basit bir oyun olarak nitelendirilmemesi gerekmektedir. 

Modern futbolun süreç içerisinde basit oyun alanlarından devasa stadyumlara 

taşınması, özellikle profesyonelleşme süreciyle beraber paranın oyunun içine iyice 

dahil olması günümüzde sıkça kullanılan endüstriyel futbol kavramını yaratmıştır. 

Televizyonların futbolu ekranlara taşımasıyla da endüstriyel futbol kavramı her 

geçen gün büyümüş ve büyümeye de devam etmektedir. Günümüzde futbolun 

kendine özgü ciddi bir ekonomisi bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı da Türkiye 

Futbol Süper Ligi’nin ekonomik boyutlarını somut verilerle ortaya koyabilmektir. 

Bu araştırmada Süper Lig ekonomisi yayın gelirleri, ticari gelirler ve maç günü 

gelirleri olarak 3 boyutta incelenmiştir. Araştırma sonucunda 2018-2019 sezonunda 

en çok yayın geliri elde eden kulübün Galatasaray, en çok ticari gelir elde eden 

kulübün Fenerbahçe, en çok maç günü geliri elde eden kulübün Galatasaray olduğu 

tespit edilmiştir. 2018-2019 sezonunda toplam gelirler açısından bir sıralama 

yapıldığında da yine Galatasaray’ın zirvede yer aldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Süper Lig, Ekonomi 
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Türkiye'de Öğrenim Gören Spor Lisesi Öğrencilerine Yönelik Yapılan Çalışmaların 

İ̇ncelenmesi 

 

Doç.Dr. Talha Murathan - İ̇smail Vural - Dr. Öğretim Üyesi Murat Aygün 
 

ÖZ 

 Bireylerin hayata uyum sağlarken edindikleri bilgileri yaşantı ve davranışlarına 

yansıtarak uygulamaları süreci olarak adlandırılan eğitim kavramı akademik başarı 

ile doğrudan ilgilidir. Ayrıca bireyleri yeteneklerine göre yönlendirmek çağdaş 

eğitimin amaçlarından birisidir. Bu çalışmada Spor Lisesi öğrencilerinin akademik 

başarı düzeyleri ile ilgili literatürdeki araştırmalar incelenerek Spor Lisesi 

öğrencilerinin akademik başarı düzeylerinin ne düzeyde olduğunu, hangi açılardan 

ele alındığını ve ele alınan bu yönlerin literatüre sağladığı katkılar ve eksiklikler 

belirlenmiştir. Ayrıca literatürdeki bu çalışmalardan hareketle öneriler verilmeye 

çalışılmıştır. Yanı sıra Spor Liselerinin tarihsel gelişimi, amaç ve hedefleri, Spor 

Liselerine giriş koşulları, okutulan dersler ve akademik başarı düzeyi araştırılmıştır. 

Literatür incelendiğinde öğrencilerin öğrenim süreci, öğrenme stilleri, akademik 

başarılarının karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar olduğunu görmekteyiz. Ayrıca 

yapılan çalışmalarda orta öğretimde öğrenim gören öğrencilerin Spor Lisesi 

öğrencilerine göre sözel, içsel ve mantıksal zeka puanlarının daha yüksek, bedensel 

zeka puanlarının ise daha düşük olduğu görülmüştür. Spor eğitimi verilen orta 

öğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerin yanı sıra akademik eğitimlerin de 

arttırılması başarıyı olumlu yönde etkileyecektir. İçerisinde bulunduğumuz bilgi 

çağında eğitimli ve temiz bir toplum için bireylerin çocukluk çağından itibaren bilgi 

ve beceri ile donatılması oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Akademik Başarı, Öğrenci, Spor Liseleri. 
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Üniversite Öğrencilerinin Spor Giyim Ürünlerine Yönelik Tüketici Karar Verme 

Tarzlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İ̇ncelenmesi 

 

Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Öktem - Uzman Uğur Aydemı̇r 
 

ÖZ 

 Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin spor giyim ürünleri satın alma 

davranışlarına yönelik tutumlarının tüketici karar verme tarzları açısından 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Türkçe uyarlaması Dursun, Alnıaçık ve 

Tümer Kabadayı (2013) tarafından yapılan tüketici karar verme tarzları ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçek toplam 9 alt boyut ve 22 maddeden meydana gelmektedir. 

Araştırmanın çalışma grubunu, Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda eğitim görmekte olan, gönüllü katılım gerçekleştirmiş 136’sı erkek 

89’u kadın toplam 225 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veriler, tesadüfî 

örneklem yöntemiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21 istatistik paket 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda 

katılımcıların satın almak istedikleri ürün hakkında en çok bilgi aldıkları kaynak olan 

“arkadaş grubu” ile “bilgi karmaşası yaşama” alt boyutu arasında anlamlı bir 

farklılaşma tespit edilmiştir. Katılımcıların, ürünler ile ilgili arkadaş grubundan 

aldığı fazla bilgiden dolayı, zihin karışıklığı yaşama düzeyinin arttığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Karar Verme Tarzları, Tüketici Davranışı 
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Yaşam Biçimi Desteği ve Davranışa Dayalı Yaşam Koçluğu ve Türkiye' de Sağlık ve 

Fitness Eğitim Sorunları 

 

Adnan Kabasakal 
 

ÖZ 

 Yaşam Biçimi Desteği ve Davranışa Dayalı Yaşam Koçluğu Bu Bölümü 

çalıştıktan sonra kavrayacağınız ve kullanacağınız terimler: - Pozitif müşteri 

deneyiminin ana bileşenlerini tanımlayabilme - Davranış modelindeki değişik 

bölümleri anlayabilme - Efektif diyalog becerilerinin ana bileşenlerini açıklayabilme 

- Akıllı hedef belirleme tekniğinin bileşenlerini tarif edebilme özelliği 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Biçimi Desteği ve Davranışa Dayalı Yaşam Koçluğu 
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Alt Yapı Sporcularının Üst Bı̇lı̇şsel Farkındalık Özellı̇klerı̇ İ̇le Bı̇lı̇şsel Esneklı̇k 

Özellı̇klerı̇nı̇n Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

Arş.Gör.Dr. Esra Bayrak Ayaş - Doç.Dr. Fatih Murathan - Öğr.Gör. Gamze 

Murathan 
 

ÖZ 

 Yeni karşılaşılan durumlara bireyin rutinin dışında cevap vermesi kişinin bilişsel 

esnekliğinin bir göstergesidir. Ayrıca üstbiliş’in öğrenme için önemli olduğu görüşü 

geniş şekilde kabul görmüştür. Çoğu öğretmen ve araştırmacıya göre öğrencilerin 

kendi öğrenme stratejileri ve zihinsel süreçleri ile ilgili düşünmeleri onları daha 

başarılı hale getirmektedir. Ayrıca üst bilişin kişinin öz düzenleme becerilerini 

geliştirmede, problem çözmede ve eleştirel düşünmede önemli rol oynadığı 

belirtilmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada futbol, basketbol ve yüzme spor 

branşlarının alt yapı kategorilerinde (12-17 yaş) faaliyet gösteren lisanslı sporcuların 

üst bilişsel farkındalık özellikleri ile bilişsel esneklik özelliklerini çeşitli değişkenler 

açısından değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmaya 2019-2020 

sezonunda lisans tescili yapılmış futbol 133, Basketbol 97 ve yüzme 144 olmak üzere 

toplam 374 alt yapı sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak sporcuların üst bilişsel farkındalıklarını ölçmek amacıyla Türkçe 

geçerlik ve güvenirlik çalışması Akın ve ark. (2007) tarafından yapılan Üst bilişsel 

Farkındalık Envanteri (ÜFE) kullanılmıştır. Ayrıca sporcuların bilişsel esneklik 

özelliklerini ölçmek için Altunkol (2011) tarafından Türkçe uyarlaması 

gerçekleştirilen “Bilişsel Esneklik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 

araştırmaya katılan alt yapı sporcularının bilişsel esneklik özellikleri ve üst bilişsel 

farkındalık özelliklerini incelediğimiz çalışmada sporcuların hiçbir branş fark 

etmeksizin cinsiyetleri ile bilişsel esneklikleri arasında herhangi anlamlı bir fark 

tespit edilmemiştir (p<0.01). Yine araştırmada sonuç olarak bilişsel esnekliği yüksek 

olan sporcuların problemlere karşı daha rasyonel yaklaşabildiklerini ve sporda 

sürekli karşımıza çıkan stres, kaygı ve öfke gibi unsurların oluşmasına izin 

vermediklerinden söz etmiştir. Ayrıca problem çözme becerilerinin yüksek olduğunu 

göstermiştir. Bilişsel esneklik kavramının sporda önemli bir yer edindiği düşüncesine 

varılabilir ve çalışmamızda bilişsel esnekliğin alt yapı sporcularında incelenmesine 

olanak sağladığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Alt Yapı, Sporcu, Bilişsel Esneklik, Üst Bilişsel Farkındalık 
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Altyapı Sporcularının Ahlakı̇ Karar Alma Tutumlarının Farklı Değı̇şkenler Açısından 

İ̇ncelenmesı̇ 

 

Esra Yazıcı - Doç.Dr. Umut Canlı - Kasım Sevmez 
 

ÖZ 

 Bu çalışmanın amacı, altyapı sporcularının ahlaki karar alma tutumlarının farklı 

değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada araştırmacılar tarafından 

geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve Lee, Whitehead ve Ntoumanis (2007) 

geliştirdiği, Gürpınar (2014) tarafından Türkçeye uyarlamasını yapılan “Altyapı 

Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeği” (Attitudes to Moral Decision-

making in Youth Sport Questionnaire – AMDYSQ) kullanılmıştır. Bu araştırmada 

ölçek tek boyutlu olarak kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların demografik 

özellikleri ile ölçeğe verdikleri cevapların yüzdelik dağılımlarının belirlenmesinde 

frekans analizi; verilerin normallik testi sonucunda verilerin normal dağılım 

göstermediği belirlenmiştir. Bu nedenle cinsiyet ile altyapı sporlarında ahlaki karar 

alma tutumlarının karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi; yaş, spor yaşı, spor 

branşı değişkenleri ile altyapı sporlarında ahlaki karar alma tutumlarının 

karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 

p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan sporcuların ahlaki karar alma 

tutum puanlarının cinsiyete göre karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir (U = 5494.50; p>0.05). Araştırmaya katılan sporcuların ahlaki karar 

alma tutum puanlarının yaş, spor yaşı ve spor branşları açısından karşılaştırılmasında 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (sırasıyla; χ2 =13.994, χ2 =25.503, χ2 = 71.042; 

p<0.05). 

Anahtar Kelimeler: Spor, Ahlak, Karar Alma, Alt Yapı Sporcuları 
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Amatör Sporcularda Yarışmasal Durumluluk Kaygı Durumları 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ertuğrul Çıplak - Prof.Dr. Faruk Yamaner - Dr. 

Öğretim Üyesi Gamze Deryahanoğlu - Prof.Dr. Osman İ̇mamoğlu 
 

ÖZ 

 Bu çalışmada amatör sporcuların yarışmasal durumluluk kaygı puanlarının değişik 

faktörlere göre araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada Yarışmasal Durumluluk 

Kaygı Envanteri-2 amatör sporcularda erkeklerde 190 ve kadınlar 154 kişiye 

uygulanmıştır. İstatistiksel işlemlerde t- testi kullanılmıştır. Bu çalışmada bilişsel 

kaygı puanları takım sporcularında 17,43 puan iken bireysel sporlarda 18,58 puan, 

bedensel kaygı takım sporcularında 16,43 puan iken Bireysel sporlarda 17,80 puan 

bulunmuştur. Kendine güven boyutunda takım sporcularında 32,52 puan iken 

bireysel sporlarda 30,94 puan bulunmuştur. Toplam kaygı puanı ise takım 

sporcularında 66,37 ve bireysel sporcularda 67,32 olarak tespit edilmiştir. Amatör 

sporcuların cinsiyete göre yarışmasal durumluluk kaygı puanlarında Bilişsel kaygı 

ve kendine güven alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaz iken (p>0,05) 

bedensel kaygı puanları arasındaki farklılık önemli bulunmuştur(p<0,05). Amatör 

sporcuların takım ve bireyssel spor yapma durumuna göre bilişsel kaygı, bedensel 

kaygı, kendine güven alt boyutları ve toplam kaygı puanında anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Spor eğitimli Amatör sporcuların yarışmasal 

durumluluk kaygı puanları cinsiyete göre pek değişmez iken takım ve bireysel 

branşlarda sporcu olma durumuna göre değiştiği tespit edilmiştir. Bireysel sporlarla 

uğraşan sporcular takım sporları ile uğraşan sporculara göre daha yüksek yarışmasal 

durumluluk kaygısı taşıdıkları tespit edilmiştir. Bu çalışmanın takım ve bireysel 

sporcuların milli olma veya elit sporcu olma durumlarına göre yapılması faydalı 

olacaktır. Değişik kategorilerde ve müsabık seviyelerine göre çalışmalar yapılması 

önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Sporcu, Yarışma, Kaygı 
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Basketbol Hakemlerı̇nı̇n Mental İ̇yı̇ Oluş Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

Doç.Dr. Aydın Karaçam - Doç.Dr. Kenan Sivrikaya - Dr. Öğretim Üyesi Merve 

Uca 
 

ÖZ 

 Araştırmanın amacı basketbol hakemlerinin mental iyi oluş düzeylerini bazı 

değişkenler açışından ele almaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir 

çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, erişilebilir örnekleme yöntemiyle seçilen 

2019-2020 yılında Türkiye basketbol liglerinde aktif olarak basketbol hakemliği 

yapan saha hakemleri oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan hakem grubunu %13’u 

(n = 36) kadın ve %87’i (n = 244) erkek olmak üzere 280 hakem oluşturmuştur. 

Araştırmaya katılan hakemlerin yaş ortalanması 27, hakemlik tecrübeleri ortalama 7 

yıldır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Kendal (2015) 

tarafından türkçe uyarlamsı yapılan “Warwick-Edinburgh mental iyi oluş ölçeği 

(WEMİOÖ)” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi SPSS 21 programı kullanılarak 

yapılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesi için Pearson Momentler 

Çarpımı Korelasyon Katsayısı, hakemlerin cinsiyete göre karşılaştırılmasında t testi 

kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p <.05 olarak alınmıştır. Basketbol hakemlerinin 

mental iyi oluş düzeyleri ile hakemlerin yaşları, hakemlik yılları ve maç sayısı 

arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Basketbol hakemlerinin 

mental iyi oluş düzeyleri ile hakemlerin cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark 

olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak hakemlerin yaş, hakemlik yılı ve yönettikleri 

maç sayılarının hakemlerin mental iyi oluş düzeyleri üzerinde önemli bir değişken 

olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Basketbol Hakemleri, Mental İ̇yi Oluş 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ Öğretmenlerı̇nı̇n Meslekı̇ Etı̇k İ̇lkelere Uyma Düzeylerı̇nı̇n Farklı 

Değı̇şkenler Açısından Karşılaştırılması 

 

Nezihe Şaşmaz - Doç.Dr. Umut Canlı - Hakkı Kaya 
 

ÖZ 

 Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik ilkelere uyma 

düzeylerini farklı değişkenler açısından karşılaştırmasını yapmaktır. Tarama 

modelindeki araştırmanın örneklemini, Tekirdağ ilinde görev yapan 107 erkek 43 

kadın (özel=57, kamu=93) beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada 

örneklem grubuna ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’ ve ‘‘Mesleki Etik İlkelere Uyum Ölçeği’’ 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Araştırmada 

ölçek tek boyutlu olarak kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri ile 

ölçeğe verdikleri cevapların yüzdelik dağılımlarının belirlenmesinde frekans analizi 

kullanılmıştır. Verilerin normallik testi sonucunda normal dağılım göstermediği 

zamanlarda non-parametrik testler kullanılmıştır. Cinsiyet, çalıştığı kurum, eğitim 

düzeyi değişkenlerinin karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi, yaş, hizmet yılı, 

sosyo-ekonomik düzey açısından karşılaştırılmasında ise Kruskall Wallis testi 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik 

ilkelerine uyma düzeylerine yönelik görüşleri incelendiğinde, cinsiyet, eğitim düzeyi 

ve hizmet yılı açısından anlamlı bir farklılık göstermezken (p>0.05), çalıştığı kurum, 

ekonomik düzeyi ve yaş değişkenine göre mesleki etik ilkelere uyum düzeyleri 

karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı değişim gözlemlenmektedir (p<0.05). 

Anahtar Kelimeler: Etik, Mesleki Etik İlkeleri, Uyum Düzeyi, Beden Eğitimi 

Öğretmeni 
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Beden Eğı̇tı̇mı̇ ve Spor Öğretmenı̇ Adaylarının Mesleğe Yönelı̇k Kaygılarının Çeşı̇tlı̇ 

Değı̇şkenlere Göre İ̇ncelenmesı̇ 

 

Doç.Dr. Fatih Mehmet Uğurlu - Doç.Dr. Yunus Emre Karakaya - Doç.Dr. Zeki 

Coşkuner - Ömer Faruk Bulut 
 

ÖZ 

 Bu araştırmada, beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının mesleki kaygı 

düzeylerini çeşitli değişkenler açsından ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma 

grubu, dört üniversiteden seçilmiş 354 beden eğitimi ve spor öğretmeni adayından 

oluşmaktadır. Araştırma grubundan verileri elde etmek için “Mesleki Kaygı Ölçeği” 

kullanılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre farklılaşma düzeyini ortaya koymak için 

“Independent Sample t-testi”, eğitim aldıkları bölüm ve yaş düzeylerine göre 

farklılaşmayı belirmek için “Tek Yönlü Varyans Analizi” kullanılmıştır. İstatistiksel 

anlamlılık derecesi (α yanılma düzeyi) ise p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmada cinsiyet değişkenine göre, “Atanma Merkezli Kaygı” alt boyutunda 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür. Yaş ve eğitim 

aldıkları bölüm değişkenlerine göre istatistiksel anlamda farklılık belirlenmemiştir. 

Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının mesleki kaygılarının genel olarak, 

atanma merkezli ve öğrenci/iletişim merkezli kaygılar olduğu saptanmıştır. Sonuç 

olarak, beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının atanma merkezli kaygılarının 

azaltılmasında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzun vadeli bir planlama yapılarak, 

yapılacak atama miktarı oranınca öğrenci alımı gerçekleştirilirse atanma merkezli 

kaygının düşürülmesi sağlanabilir. Öğrenci/iletişim merkezli kaygılarının 

düşürülmesi için öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli olduğu ve öğretmenlik 

mesleğini yapmada çevrenin önemi gibi konularda hizmet içi eğitime yönelebilir. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki Kaygı, Beden Eğitimi ve Spor, Öğretmen Adayı. 
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Futbol Hakemlerı̇nı̇ Strese İ̇ten Faktörler ve İ̇ş Performansını Bazı Değı̇şkenler Açısından 

İ̇ncelenmesı̇ 

 

Araştırmacı Mehmet Ataklı - Doç.Dr. Umut Canlı - Araştırmacı Abit Şanverdı̇ 
 

ÖZ 

 Bu araştırmanın amacı, Türkiye futbol liglerinde faal olarak görev yapan futbol 

hakemlerini strese iten faktörleri ve iş performanslarını bazı değişkenler açısından 

incelemektir. Hakemlerin kişisel özellikleri ile ilgili bilgileri elde etmek için Kişisel 

Bilgi Formu kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Koca ve Yıldız (2018) 

tarafından geliştirilen 15 madde ile üç alt boyuttan oluşan “Futbol Hakemlerini 

Strese İten Faktörler Ölçeği” ile 7 madde ve tek boyuttan oluşan “Futbol Hakemleri 

İş Performansı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye futbol 

liglerinde faal olarak görev yapan futbol hakemlerinden (n=99) elde edilmiştir. Elde 

edilen verilerin analizinde SPSS 18 paket programı kullanılmıştır. Strese iten 

faktörler ve iş performans ölçek puanlarının eğitim durumu, hakemlik süresi, 

hakemlik klasmanı açısından karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis analizi 

kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Çalışmaya katılan 

hakemlerin strese iten faktörler ve iş performans puanlarının eğitim düzeyi ve 

hakemlik süresi açısından karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir (p<0,05). Araştırmaya katılan hakemlerin strese iten faktörler 

puanlarının hakem klasmanı açısından karşılaştırılmasında, aday hakemlerin 

puanları ile il hakemlerinin puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05). Hakemlerin iş performans puanlarının karşılaştırılmasında 

ise yine aday hakemlerin iş performans puanları ile il hakemlerinin iş performans 

puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). 
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Futbolcularda Zı̇hı̇nsel Antrenman Becerı̇lerı̇nı̇n Çeşı̇tlı̇ Değı̇şkenler Açısından 

İ̇ncelenmesı̇ 

 

Doç.Dr. Talha Murathan - Nurullah Güven - Öğr.Gör. Gamze Murathan 
 

ÖZ 

 ÖZET Günümüz sporlarında, kazanma ve kaybetme arasındaki çizgi giderek 

incelmekte ve artan performans yoğunluğu sporcular üzerinde büyük bir baskı 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, son yıllarda psikolojik faktörlerin farkındalığının 

arttırılmasıyla birlikte, futbolcuların ve antrenörlerin bedensel çalışma kadar 

psikolojik egzersizlere de daha fazla zaman ayırması ve destek almaları 

gerekmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada farklı lig kategorilerindeki futbolcuların 

zihinsel antrenman becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma 2019-2020 Türkiye Futbol Federasyonu futbol sezonunda 

farklı liglerdeki 149 sporcunun kendi istekleri doğrultusunda yapılmıştır. Çalışmada 

bulguları tespit etme ve veri toplama aracı olarak Yarayan ve İlhan (2018) tarafından 

geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri” 

kullanılmıştır. Çalışmanın istatistiki analizleri SPSS 22.00 paket programında 

yapılmış olup anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda 

futbolcuların oynadıkları lig kategorilerine göre zihinsel antrenman envanteri toplam 

puan aralığında anlamlı farklılık gözlemlenmiştir. Anlamlı farklılığın ne tür gruplar 

içerisinde bulunduğunu tespit etmek için yapılan Levene Testi sonucunda TFF 2. Lig 

ile Amatör Lig, TFF 3. Lig ile Spor Toto Bal Ligi futbolcuları lehine olduğu tespit 

edilmiştir. Araştırmada zihinsel antrenman becerilerinin öğrenmede ve performans 

artışında tek başına yeterli olmadığı, bunun yanında fiziksel antrenman ile birlikte 

kullanılmasının performansı daha da arttıracağı sonucuna varılabilir. Yine 

araştırmamız sonucunda yapılan bu yöntemler düzenlenmeli, birleştirilmeli ve 

fiziksel çalışmalarla beraber kullanılmalıdır. Zihinsel antrenmanın belirli bir fiziksel 

antrenmanla birlikte yapıldığında hiç kombine edilmemesine nazaran daha pozitif 

sonuçlar ortaya koyduğu açıklanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Futbolcu, Zihinsel Antrenman, Beceri 
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Güreş Antrenörlerı̇nı̇n Yeterlı̇lı̇k Düzeylerı̇nı̇n Bazı Değı̇şkenler Açısından İ̇ncelenmesı̇ 

 

Araştırmacı Alara Hilal Taşkın - Doç.Dr. Umut Canlı - Fatih Furkan Demı̇r 
 

ÖZ 

 Bu araştırma, güreş antrenörlerinin yeterlilik düzeylerinin antrenörlerin yaşları, 

antrenörlük yapma süreleri, antrenörlük kademeleri, eğitim düzeyleri ve aylık 

gelirleri gibi bazı değişkenler açısından ele alınarak incelenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu ve Antrenör 

Yeterlilik Ölçeği-II kullanılmıştır. Feltz, Chase, Moritz ve Sullivan (1999) tarafından 

geliştirilen ve Myers, Feltz, Chase, Reckase ve Hancock (2008) tarafından modifiye 

edilen ölçek, 5 alt boyutta toplanmış 18 maddeden oluşmuştur. Araştırmada 

kullanılan veriler, Türkiye Güreş Federasyonunda aktif olarak görev alan erkek güreş 

antrenörlerinden (n=11) elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 18 paket programı 

kullanılmıştır. Normallik testi olarak Kolmogorov-Smirnov analizi kullanılmıştır. 

Verilerin normallik testi sonucunda verilerin normal dağılım göstermediği 

belirlenmiştir. Bu nedenle yaş, antrenörlük süresi, eğitim düzeyi, antrenörlük 

kademesi ve aylık gelirin antrenörlük yeterlilik puanı ile karşılaştırılmasında Kruskal 

Wallis analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmanın sonucunda; antrenörlerin yaş, antrenörlük yılları, antrenörlük 

kademeleri, aylık gelirleri ile antrenör yeterlilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Bunun yanı sıra antrenörlerin eğitim 

düzeyleri ile antrenör yeterlilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). 
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Hakem Performansında Mental Iyı Oluş; Basketbol Hakemlerı Örneğı 

 

Doç.Dr. Aydın Karaçam - Prof.Dr. Atilla Pulur - Dr. Niyazi Sıdkı Adıgüzel 
 

ÖZ 

 Çalışmanın amacı basketbol hakemlerinin sezon içinde aldıkları performans 

puanları ile mental iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma 

ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırma grubu erişilebilir örnekleme 

yöntemiyle oluşturulmuştur. Araştırma grubunu 2018-2019 basketbol sezonunda 

Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesinde faal olarak görev yapan %9’u (n = 6) 

kadın ve %81’i (n = 58) erkek olmak üzere 64 B klasman hakem oluşturmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, ve Kendal (2015) 

tarafından türkçe uyarlamsı yapılan “Warwick-Edinburgh mental iyi oluş ölçeği 

(WEMİOÖ)” ve Türkiye Basketbol Federesyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından 

hesaplanan hakem performans puanları kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi SPSS 

21 ve AMOS programları kullanılarak yapılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin 

belirlenmesi için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. 

Basketbol hakemlerinin performans puanları ile yaşları, hakemlik yılları ve 

yönettikleri maç sayıları arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Basketbol hakemlerinin mental iyi oluş düzeyleri ile performans puanları pozitif 

yönlü ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak mental iyi oluş, yaş, hakemlik yılı 

ve maç sayısı değişkenlerinin hakem performansı için önemli olduğu söylenebilir. 
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Muğla İ̇lindeki Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışına Sporun Etkisi 

 

Ülküm Erdoğan Yüce - Doç.Dr. Abdurrahman Kepoğlu 
 

ÖZ 

 Bu araştırmada lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışına sporun etkisi ve 

bazı değişkenlerin bu durumu farklılaştırıp farklılaştırmadığı 

incelenmiştir.Araştırmanın evrenini 2014-15 eğitim öğretim yılında Muğla ili ve 

ilçelerindeki tüm lise öğrencileri oluşturmaktadır.Tesadüfi örneklem yöntemi ile 

belirlenen 390 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada 

ölçme aracı olarak Çakıcı(2003) tarafından geliştirilmiş 19 maddelik "Akademik 

Erteleme Ölçeği" ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu 

kullanılmıştır. Veriler istatistik analiz programı kullanılarak normallik dağılımı 

şartının sağlandığı durumlarda, Bağımsız örneklem t-Testi ve Tek Yönlü Varyans 

Analizi (Anova), normallik dağılımının sağlanamadığı durumlarda (0,05 ve 0,01 

önem düzeyinde) Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H teknikleri ile 

çözümlenmiştir. Korelasyon analizi için Pearson Analizi kullanılmıştır. Araştırma 

bulgularına göre sporun akademik ertelemeye etkisi yoktur. Bulgular cinsiyet 

değişkenine göre değerlendirildiğinde, anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Diğer 

değişkenlerden olan lisanslı olarak spor yapma ,takım ya da bireysel spor yapma 

,kulüp ya da okul takımında veya hem kulüp hem okul takımında lisanslı spor yapma 

süresi ile akademik erteleme davranışı ilişkisinde anlamlı bir farklılık yoktur. 
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Spor Bı̇lı̇mlerı̇ Fakültesı̇nde Okuyan Öğrencı̇lerı̇n Yaş, Cı̇nsı̇yet, Lı̇sans ve Sosyal Medya 

Kullanımlarının Beş Faktörlü Kı̇şı̇lı̇k Özellı̇klerı̇ Ölçeğı̇ Açısından Değerlendı̇rı̇lmesı̇ 

 

Gökhan Dokuzoğlu - Muhammed Ömer Eren - Dr. Öğretim Üyesi Murat 

Özmaden 
 

ÖZ 

 Bu araştırmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerde bireylerin 

yaş grupları, cinsiyet, lisanslı olma durumları ve sosyal medya kullanıp kullanmama 

durumlarının Beş Faktörlü Kişilik Özellikleri Ölçeği (BFKÖ) açısından farklılıklara 

sebep olup olmadığını incelemektir. Çalışmamıza gönüllü olarak Aydın Adnan 

Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan 18-28 yaş arasındaki 151 

erkek ile 53 kadın öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Benet-Martinez ve 

John (1998) tarafından geliştirilen, Sümer ve arkadaşları (2005) tarafından Türkçeye 

uyarlanan toplam olarak 44 maddeden ve 5 alt ölçekten oluşan Beş Faktörlü Kişilik 

Özellikleri Ölçeği (BFKÖ) kullanılmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 

25.0 programı kullanılarak bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü anavo ile analizleri 

yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda ölçeğe ait Cronbach’s Alpha değeri ,83 

olarak bulunmuştur. Verilerin hangi dağılımdan geldiğini belirlemek için; aritmetik 

ortalama, medyan, çarpıklık ve basıklık katsayıları incelenmiş olup, aritmetik 

ortalama ve medyanın eşit ya da yakın olması, çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±3 

sınırları içinde bulunmasından verilerin dağılımının normallikten geldiği 

belirlenmiştir(Tabachnick ve Fidell 2014). Araştırmanın bulgularına göre beş 

faktörlü kişilik özellikleri ölçeğinin toplam puanı acısından değerlendirildiğinde 

bireylerin yaş grupları, cinsiyet, lisanslı olma durumları ve sosyal medya kullanıp 

kullanmama durumları açısından anlamlı bir farklılığın olmadığı 

görülmüştür(p<,278, p<,220 p<,366, p<,227). Araştırma sonucunda beş faktörlü 

kişilik özellikleri ölçeğinin toplam puanı açısından bireylerin yaş grupları, cinsiyet, 

lisanslı olma ve sosyal medya kullanıp kullanmama açısından anlamlı bir farklılığın 

çıkmamasının nedeni olarak öğrencilerin aynı ortamda birlikte uzun süre vakit 

geçirmelerinin bireylerin davranış şekillerine yansımasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 
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Sporcuların Zı̇hı̇nsel Dayanıklılık Düzeylerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

Arş.Gör.Dr. Esra Bayrak Ayaş 
 

ÖZ 

 Sporcuların müsabaka veya yarışma sırasında karşılarına çıkabilecek sorunlar, 

problemler, meşakkat ve zorluklara rağmen üst düzey performansı sergileyebilme 

yeteneğine zihinsel dayanıklılık denilmektedir. Araştırmacılar zihinsel dayanıklılık 

kavramını iki başlık altında ele alarak genel ve özel zihinsel dayanıklılık şeklinde 

sınıflandırmışlardır. Genel zihinsel dayanıklılık müsabaka sırasında rakibi ile 

yarışması ve antrenman veya hazırlıklar ile başa çıkmayı hedeflerken özel zihinsel 

dayanıklılık sporcunun kendine olan öz güveni, rakibinden daha iyi konsantrasyona 

sahip olmayı ve hatta baskı altındayken bile kendini kontrol edebilme yeteneği olarak 

açıklanmaktadır. Bu nedenden dolayı sporcuların özellikle kadın sporcuların zihinsel 

dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi çalışmamızın amacını oluşturmaktadır. Elazığ 

ilinde elit seviyede faaliyet gösteren kadın sporcular oluştururken örneklemini ise, 

takım ve bireysel spor branşı ile ilgilenen elit seviyedeki kadın sporcular 

oluşturmaktadır. Araştıramaya toplamda 198 sporcu katılmıştır. Araştırmada veri 

elde etmek amacıyla sporcuların imgeleme düzeylerini belirleyebilmek için Spor 

ortamındaki zihinsel dayanıklılık seviyesini belirlemek amacıyla Sheard ve diğ. 

(2009) tarafından geliştirilen üç alt boyuttan oluşan (güven, kontrol, devamlılık) 

“Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Ölçek 

toplam puanları ve alt boyutları puanlarının analizinde sporcuların genel olarak 

zihinsel dayanıklılık ve alt boyutlarından olan güveni, kontrol ve devamlılık 

düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca Sporda Zihinsel 

Dayanıklılık Envanteri ve alt boyutlarından olan güven ve devamlılık alt boyut 

toplam puanları ile yaş, eğitim durumu, kaç yıldır spor yapıyorsunuz değişkenleri 

arasında yapılan anova testi sonucunda anlamsal farklılıklara rastlanmıştır. Fakat 

spor branşı (takım sporları ve bireysel sporlar) değişkeninde anlamsal farklılıklara 

rastlanmamıştır. 
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Sporda Güdülenmenin Elit Milli Mücadele Sporcularında İ̇lişkili Değişkenlere Göre 

İ̇ncelenmesi 

Dr. Öğretim Üyesi Levent Bayram 
 

ÖZ 

 Sporda Güdülenmenin Elit Milli Mücadele Sporcularında İlişkili Değişkenlere 

Göre İncelenmesi Giriş-Amaç: Genel olarak insanın bilinçli davranışlarının tamamı 

birtakım güdülerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Güdüler bir amaca yönelme sağlar, 

içsel olarak organizmayı harekete geçirir ve tercihlerinde etkili şekilde rol alır. 

Güdülerin etkisiyle oluşan yönelimler birçok kısıtlayıcı çevresel ve içsel nedenin 

etkisiyle başlangıcından bir süre sonra sürekliliğini yitirebilir. Bu aşamada amaca 

yönelik olarak gerçekleştirilen bu davranışın istikrarlı ve kararlı şekilde 

sürdürülebilmesi için bazı mekanizmalar işletilmeye başlanır. Bu mekanizmalar, 

güçlü içsel ve dışsal gerekçelerin birey tarafından bir sıçrama tahtası olarak 

kullanılması, durum ve koşulardan bağımsız olarak hedefe giden doğrultuda ileri 

yönlü hareketin devam etmesi sürecidir. Bu süreç güdülenme (motivasyon) kavramı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Hayatın her alanında başarı ve ilerlemenin lokomotifi 

olan güdülenme, en üst seviyede rekabet ve mücadele ortaya koyulan uluslararası 

temsil düzeyinde de son derece önemlidir. Bu çalışmada sporda güdülenmenin bazı 

değişkenler yönünden milli sporcular seviyesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Metot: 

Araştırmanın örneklemi 2018 yılında Samsun ilinde taekwon do, judo, kung fu, 

güreş, boks, kickbox ve eskrim branşlarında mücadele sporu yapan, yaşları 18 ve 27 

yaş arasında 77 erkek milli sporcudan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak 

katılımcılara Pelletier, Fortier, Valierand, Tuson, Briere ve Blais tarafından 1995 

yılında geliştirilen, Kazak’ın 2004 yılında Türk sporcuları için güvenirlik ve geçerlik 

çalışmasını yaptığı Sporda Güdülenme Ölçeği (SGÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizi 

için bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Milli sporcularda yaş ve 

cinsiyet grupları bakımından güdülenme alt boyutlarından herhangi birinde anlamlı 

farklılığa rastlanmadı. Spor yılına göre 5-8 yıl aralığında olan sporcuların 

Güdülenme alt boyutlarından Bilmek ve Başarmak, Uyaran Yaşama ve İçe atım alt 

boyutlarında ortalama puanlarının daha üst yaş gruplarından anlamlı derecede 

yüksek olduğu bulunmuştur (p>0,01). Milli olma sayısı bakımından bakıldığında ise 

10 ve üzeri defa milli olanların ortalama puanları Bilmek ve başarmak ve İçe atım 

alt boyutlarında diğer gruplara göre (1-5 defa ile 6-9 defa), anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur. (p<0,01). Sonuç: Güdülenme alt boyutlarının yaş gruplarına göre 

farklılaşmadığı sonucuna varıldı. Bilmek ve Başarmak, Uyaran Yaşamak ve İçe atım 

alt boyutlarında spor yılı en az olan sporcuların daha yüksek güdülenme düzeyine 

sahip oldukları bulundu. 10 defa ve daha fazla sayıda milli olanların Bilmek ve 

Başarmak ile İçe Atım alt boyutlarında 1-5 defa ve 6-9 defa milli olan sporculara 

göre en yüksek güdülenme düzeyine sahip oldukları görüldü. 
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Ünı̇versı̇te Öğrencı̇lerı̇nı̇n Düzenlı̇ Spor Yapma Durumlarına Göre Karar Verme 

Stı̇llerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Ali Kerim Yılmaz 
 

ÖZ 

  Bu araştırmanın amacı aktif spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin 

karar verme stillerinin incelenmesidir. Araştırmaya farklı fakültelerde okuyan 146 

kadın, 154 erkek olmak üzere toplamda 300 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Veri 

toplama aracı olarak Kuzgun (1993) tarafından geliştirilen 4 alt boyuttan oluşan 

(Mantıklı/Sistematik, İç Tepkisel, Bağımlı, Kararsızlık) “Karar Stratejileri Ölçeği 

(KSÖ)” kullanılmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizi SPSS 22.0 paket programı 

kullanılarak yapılmıştır. Deneklerin düzenli spor yapma durumlarına göre karar 

verme stilleri incelendiğinde herhangi bir alt boyutta istatistiksel olarak anlamlılığa 

rastlanmadı (p>0,05), ancak kararsızlık alt boyutu hariç tüm alt boyutlarda spor 

yapanların daha yüksek sonuçlar ortaya çıkardığı tespit edildi. Sınıf, Cinsiyet ve Yaş 

değişkenlerine göre ise herhangi bir alt boyutta istatistiksel anlamlılığa rastlanmadı 

(p>0,05). Sonuç olarak düzenli spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin 

karar verme stilleri benzerlik gösterse de spor yapan öğrencilerin daha yüksek 

sonuçlar ortaya çıkardığı, bu durumun sporu yaşam biçimi haline getiren kişilerin 

hem sosyal hem de psikolojik açıdan kendilerini daha rahat hissetmelerine bağlı 

olarak karar verme durumlarının daha kolay hale geldiği olarak açıklanabilir. 
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“ıch Part 3: Challenges in Regulating the Process of Un’s Intangible Cultural Heritage 

(Ich) in Global Sustainability, Innovation & Trade: “ 

 

Expert Cecilia W Yu 余詠詩 

 

ÖZ 

 Continuing on from past lectures, in 2020 we will explore the implementation of 

United Nation’s Global Sustainability Development Goals and why ICH is central to 

social & economic developments. Many rights and obligations are affected between 

Freedom of Expression and practical implementations for Cultural Management, e.g. 

Dutch Black Pete Cultural/Performance Festival is an ICH by UN definition but it 

contravenes modern standards respecting Human Dignity, through “black-faces”. 

Some issues may be resolved through Constitutional Law Reform. Modern Germany 

legislated against racist revision of Nazi history. Many world cultures developed ICH 

that may depict an “other”, which undermine our modern ideas about Gender, Class, 

Sexual, Racial and Religious tolerance. If ICH is about “purist conservation of world 

culture”, the UN would be in a controversial position of deciding “What culture is 

worth conserving?”. Issues like Racial Identity/Racism dichotomy will continue to 

be “glocal” debates until we face the idea that some ICH directly undermine the 

atmosphere of multi-lateralism and global innovations. E.g. In the USA, countless 

political capital was exerted one question: “Is it Art/Cultural censorship, if Artworks 

celebrating Slavery are removed?”. Could the Management of Sports and the Arts 

take on a stronger position for Social Development, in a way that United Nations 

cannot? Should some Art & Sports ICH be given freedom e.g. the HAKA dance from 

New Zealand in Rugby? Should unofficial non-ICH “symbolic response” by other 

National teams be curbed? At the UNFCC (COP26) 2020 in Scotland, ICH-centered 

ideas will come into the forefront of Climate/Social Development v. Climate Change 

Negation/Crisis. It is a wonderful opportunity to apply our collective intellects to the 

strategic management of ICH. ICH directly impacts Global Sustainability, what 

standards should creators of ICH in the Arts and in Sports hold Humanity to? Who 

gets to decide and why? 

Key Words: United Nation’s Global Sustainability Development Goals, Intangible 

Cultural Heritage (Ich), Un Ecosoc, Ngo, Social and Economics Development, 

Sports, Arts, Creators, Leglslations, Law, Constitutional Law Reform, Racism, 

Gender Development, Religious Tolerance, Global Innovations, Sustainability 

Strategic Management, Visual Arts, Performaing Arts, Dance, Sports, Racism in 

Sports 
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Spesifik Olmayan Bel Ağrısı Olan İnsanlar İçin Evde Uyarlanmış Fiziksel  

Aktivite Yoluyla Bir Uygulama Kılavuzunun Hazırlanması. 

 

Zenati Yassine- Benbernou Otmane- Belkadi Adel- Sebbane Mohamed 

 

 

ÖZ 

Amaç: Bu çalışmanın amaçları şunlardır: (1) sadece bel ağrısı olan insanlar için 

evde üretilen uyarlanmış fiziksel aktivite yoluyla bir uygulama kılavuzunun 

fizibilitesini ve etkinliğini belirlemek. (2) insanların uyarlanmış fiziksel aktivite 

karşısında davranışlarını değiştirip değiştirmediklerini belirlemek. 

Yöntem: Bel ağrısı olan dört kişi dahil edildi ve 8 haftadan fazla süren programdan 

yararlandı, insanlar toplam 40 seans (haftada 5 seans) gerçekleştirmek zorunda 

kaldı. Önerilere göre, egzersizlerin düzenli olarak ilerlemesi ile her ergocycle seansı 

(her hafta tekrarlanan program) için 30 dakikalık kişiselleştirilmiş çalışma. Haftalık 

ziyaret ve 2 aylık takip ile. 

Değerlendirme testleri: bel ağrısı nedeniyle ağrı ve fonksiyonel sakatlık, omurga 

hareketliliğini (dorso-lomber omurganın hareketliliği) değerlendirir, omurganın 

devirme hareketinin değerlendirilmesi, Shirado testi (karın statik dayanıklılığı). 

Bulgular: Dahil olan kişiler programı tamamladı, korku inançlarının azalmasına ve 

fiziksel aktiviteye karşı kaçınma davranışlarına izin verdi. Bu insanlar fonksiyonel 

yetenekleri geliştirdi, bu nedenle veri analizinde ortalama olarak gösterilen ağrıda 

bir azalma. Omurga esnekliğinin ve karınların statik dayanıklılık değerinin 

iyileştirilmesi. 

Sonuç: Daha önce bel ağrısı olan insanların yaşam durumlarını iyileştirmeye 

yönelik çeşitli çözümler arasında bir çözüm aramaya çalıştık. bu yüzden bir rehber 

planlamalıyız bilimsel kanıtlara dayanarak pahalı olmayan (herkes için). 

Bu çalışma gösteriyor  sadece evde adapte edilen fiziksel aktivite ile önerilen ve 

deneyimlenen uygulama kılavuzu uygulanabilir ve etkilidir, çünkü uygulamada 

kolay ve faydalıdır. Programa dahil olanlar toleranslarını geliştirdiler ve fiziksel 

aktivite ile ilgili korkuları ve kaçınma davranışlarını azalttılar. 

 
 

 Anahtar Kelimeler: Uyarlanmış Fiziksel Aktivite, Spesifik Olmayan Bel Ağrısı, 

Uygulama Rehberi 
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Elaboration of A Practice Guide Through Adapted Physical Activity 

at Home for People With Non-Specific Low Back Pain. 

 

Zenati Yassine- Benbernou Otmane- Belkadi Adel- Sebbane Mohamed. 

Abstract  

 Introduction. The objectives of this study were: (1) to determine the 

feasibility and effectiveness of a practice guide through adapted physical 

activity produced exclusively at home for people with low back pain,(2) 

determine if people have changed of behavior vis-à-vis adapted physical 

activity.        

Method. Four people with low back pain were included and have benefited 

from the program which takes place over 8 weeks; people had to realize a total 

of 40 sessions (5 sessions per week). According to the recommendations, 30 

min of personalized work for each ergocycle session (repetitive program every 

week) with regular progression of exercises. With weekly visits, and two 

months of follow-up. Evaluation tests: pain and functional disability due to low 

back pain, evaluates spinal mobility (mobility of the dorso-lumbar spine), 

evaluation of the tilting movement of the spine, Shirado test(static endurance 

of the abdominals),        

Results. People included have completed the program allow a decrease in 

fears beliefs and avoidance behaviors toward physical activity. These people 

have improved functional abilities so on average a decrease in pain which is 

well demonstrated in data analysis. Improvement of spinal flexibility and static 

endurance value of abdominaux..  

Conclusion: We before tried to seek a solution among the various solutions 

on improving the state of life of people with low back pain, so we have to plan 

a guide based on scientific evidence who is not expensive (for everyone).  

This study shows that the practice guide proposed and experienced by 

physical activity adapted exclusively at home is feasible and effective, because 

it is easy in practice and beneficial. Those included in the program have 

improved their tolerance and reduced fears and avoidance behaviors related to 

physical activity.  

Key words: Non-Specific Low Back Pain- Practice Guide, Adapted Physical Activity 
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Factorial Study of the Morphological and Functional Requirements of Footballers 

According to the Game Compartments 

Derbal Fethi- Cheikh Yaakoub- Zemali Mohamed- Agboubi Habib- Boufaden Othmane 

ÖZ 

 The standards of construction and body composition and the requirements of the 

physical and functional football player affected by the training for this the purpose 

of this study was to determine the construction and composition of football players 

according to the game compartments and to identify the nature of the factorial 

construction we used the descriptive approach with a sample of 225 players as well 

as using a set of tests and measurements and the results were processed using spss 

and we arrived to determine a battery of tests represents an overall description of the 

body structure and composition, in the end we recommend that you use this battery 

in the selection of football players and for the determination of the game 

compartments. 
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Fiziksel Aktivite ve Halk Sağlığı Dersi Alan Öğrencilerin Fiziksel Aktiviteye Katılım 

Durumları ve Ders Hakkındaki Görüşleri 

 

Doç.Dr. Irmak Hürmeriç Altunsöz 
 

ÖZ 

 Fiziksel aktivitenin halk sağlığı üzerindeki yararlarının öğretilmesi alan uzmanları 

tarafından zengin içerikle hazırlanmış teorik dersler ile mümkündür. Bu tür derslerin 

üniversitelerde yaygınlaştırılması üniversite öğrencilerinin konu hakkındaki 

farkındalıklarını artıracak ve sağlıklı toplumlar oluşturmak için önemli bir adım 

olacaktır. Bundan yola çıkılarak, bu çalışmada 13 haftalık Fiziksel Aktivite ve Halk 

Sağlığı dersi alan üniversite öğrencilerinin (N=24; Xboy=170,5, Xkilo=61,6) fiziksel 

aktiviteye katılım durumları, egzersiz davranış basamakları, bilgisayar zamanında 

geçirdikleri süre ve ders ile ilgili görüşleri belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerine 

Demografik Bilgi Formu ve Egzersiz Davranışı Değişim Basamağı Anketi (Cengiz, 

Aşçı & İnce, 2010) uygulanmıştır. Dersi alan öğrencilerin sadece 9’unun düzenli 

olarak fiziksel aktiviteye katıldığı ve öğrencilerin ortalama günlük 4.5 saat bilgisayar 

başında vakit geçirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca 9 öğrencinin egzersiz davranış 

değişim basamağında “devamlılık”, 2 öğrencinin “hareketlilik” (aktif ama istenen 

düzeyde değil), 12 öğrencinin “eğilim” (gelecek 6 ay içinde aktif olmayı 

planlamakta) ve 1 öğrencininde “eğilim öncesi” (inaktif) durumda olduğu 

bulunmuştur. Dersi alan on öğrenci ders sonrası aktivite alışkanlıklarında bir değişim 

olmadığını belirtmiştir. Dersteki tüm öğrenciler ise fiziksel aktivitenin sağlık üzerine 

etkilerini, sedanter yaşamın risk faktörlerini ve fiziksel aktivite rehberleri (Türkiye 

ve Dünya Sağlık Örgütü Rehberleri) hakkında bilgi edindiklerini belirtmişlerdir. 

Ders içeriğinde pratik uygulamaların olması gerektiği öğrenciler tarafından 

önerilmiştir. Bu çalışma bu tür derslerin etkinliğinin araştırılması ve deneysel 

yapılacak olan çalışmalara ön bilgi vermesi için gerçekleştirilmiş pilot bir çalışmadır. 

İleride yapılacak olan çalışmalarda katılımcı sayısı artırılarak, ön test-son test kontrol 

gruplu deneysel desen kullanılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite ve Halk Sağlığı, Teorik Ders, Davranış 

Değişim Basamağı 
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Rı̇tı̇m Eğı̇tı̇mı̇ ve Dans Dersı̇ndekı̇ Öğrencı̇lerı̇n Kaygı Sevı̇yelerı̇nı̇n Karşılaştırılması 

Doç.Dr. H.Mehmet Tunçkol - Öğr.Gör. Banu Gündoğan – Araştırmacı Semih Bı̇ber 

 

ÖZ 

 Bu çalışmanın amacı, ritim eğitimi ve dans dersini ilk kez alan Spor Bilimleri 

Bölümü öğrencilerinin (n=35) 8 haftalık eğitim öncesi ve sonrası kaygı düzeylerinin 

karşılaştırılmasıdır. Çalışmada, Spielberger ve ark. (1970) tarafından geliştirilen ve 

Öner ve Le Compte (1983) tarafından Türk toplumuna uyarlanan “Durumluk ve 

Sürekli Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatiksel 

analizler, normallik testi, ön test-son test karşılaştırmalarında ilişkili örneklemler için 

t-testi ve test sonuçlarının çeşitli değişkenlerle ilişkilerini tespit etmek için ise t-testi 

ve Anova testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, verilerin normal dağılım gösterdiği, 

öğrencilerin 8 haftalık ritim eğitimi ve dans dersi öncesi ve sonrasında her iki kaygı 

seviyesinde de anlamlı bir farklılık olmadığı ancak test sonuçlarının; öğrencilerin 

yaşları, anne çalışma durumu, ekonomik durum ve ikamet ettikleri yer değişkenlerine 

göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ritim, Eğitim, Dans, Öğrenci, Kaygı 
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Taekwon-Do Sporcuları İ̇le Yüzücülerı̇n Atılganlık Düzeylerı̇nı̇n Karşılaştırılması 

 

Öğr.Gör. Enes Madak - Öğr.Gör. Enes Becer - Öğr.Gör. Hüseyin Ozan Sönmez 

- Özgür Gülen 
 

ÖZ 

 Bu araştırmanın amacı; Taekwondo sporcuları ile yüzücülerin atılganlık 

düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla, yaşları 18-20 arasında değişen Atılgan 

Spor Kulübünden 100 taekwondo sporcusu ve Sakarya ilinde özel bir yüzme spor 

kulübünden 100 yüzücü olmak üzere toplam 200 kişi gönüllü olarak araştırmaya 

katılmıştır. Tüm deneklerin atılganlık düzeyleri Rathus atılganlık envanteri 

yöntemiyle saptanmıştır. Araştırmamızda kişisel benlik algısı ve atılganlık düzeyini 

değerlendirmek için toplamda 30 maddeden oluşan Rathus Atılganlık ölçeği 

kullanılmıştır. Grupların Benlik algısı ve atılganlık düzeyleri SPSS istatistik paket 

programı kullanılarak Student-T testi ile analiz edildi. Rathus atılganlık ölçeğinden 

taekwondo sporcularının ortalama puan değeri 7,3±24,0 ve yüzücülerin ortalama 

puan değeri 8,2±17,4 olarak bulunmuştur. Buna göre gruplar arasında ölçek skorları 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Anahtar Kelimeler: Atılganlık,rathus,spor 
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The Obstacles Facing the Application of Physical Education Lesson in the School of 

Southern Badia Directorate of Education From Physical Education Teachers' Perspective 

 

Maen Al-Shalan - Jamal Rababa - Yousef Al-Jazi 

 

ÖZ 

 

This study aimed at identifying the obstacles facing the application of Physical 

Education lesson in the schools of the Southern Bada directorate of education from 

Physical Education teachers' perspective according to the variables of (gender, 

educational qualification, years of experience, and educational stage). The 

researchers used the descriptive approach due to its compatibility with the study 

nature. The study sample consisted of (63) male and female teachers. In order to 

achieve the study objectives, the research verified. developed the study tool; its 

validity and reliability were The results showed that the level of the obstacles facing 

the application of Physical Education lesson was medium relative to the total degree. 

The domain of physical potentials was in the first place with a high degree, followed 

by the domain related to local society and parents with a high degree. The domain of 

the student was in the third rank with a medium degree and finally, the administrative 

and technical domain was in the fourth rank with a medium degree. The results 

showed that there are statistically significant differences regarding the obstacles 

facing the application of Physical Education lesson according to gender and 

experience) in favor of female teachers as well as less than (5) years of experience, 

while the results showed that there are statistically significant. differences due to 

educational qualifications and educational stage. In light of the study results and 

objectives, the researcher recommends the necessity of proving the necessary 

physical support represented by infrastructure for practicing Physical Education 

lessons in primary and secondary schools to promote school sport as well as raising 

sports awareness among students, local society and parents. 

 

Anahtar Kelimeler: Obstacles, Physical Education Lesson, Teacher. 
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III. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi 

13-14 Haziran 2020 

ISPESCONGRESS2020 

VIRTUAL- ONLINE 

Değerli İspescongress2020 katılımcıları;  

13-15 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştirmeyi planladığımız III. 

Uluslararası Beden Eğitimi,Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi; Koronavirüs (Covid-19) 

Hakkında Sağlık Bakanlığının ve Yüksek Öğretim Kurulunun 06 Mart 2020 tarihinde yayınlamış 

olduğu tedbirler ve öneriler ile İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünün “Yeni Coronavirüs 

Enfeksiyonu Çalışma ve Koordinasyon Grubu” nun konu ile ilgili almış olduğu kararlar doğrultusunda; 

İspescongress2020 Kongre Düzenleme Kurulu tarafından bir sonraki duyuruya kadar ertelenmişti.  

Yüksek Öğretim Kurumu’nun  06 Mart 2020 tarihli Uluslararası Katılımlı Toplantılar ile ilgili 

“Ülkemizde yapılacak olan yurtdışı katılımlı toplantılarla ilgili olarak salgının yoğun olduğu 

ülkelerden yüksek sayıda katılım bekleniyorsa planlanan toplantının ertelenmesi, on-line toplantı 

olanaklarının değerlendirmeye alınması” kararı çerrçevesinde;   

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus-hastaligina-iliskin-universitelerde-

alinacak-tedbirler.aspx 

İspescongress2020 Kongre Düzenleme Kurulu tarafından alınan karar ile; 

13-14 Haziran 2020 Virtual-Online olarak düzenlenmiştir.  

Kongrede Açılış ve Davetli Konuşmacıların Oturumları Zoom Programında Tüm katılımcılara açık 

olarak online olarak yapılmış kongre sosyal paylaşım platformlarında canlı olarak yayımlanmıştır  

Sözlü ve Poster bildiriler, önceden kaydedilmiş video (MP4) formatında sunulmuştur 

Kongrede yapılan sunumlar Kongre Web Sayfalarında erişime açılmıştır.  

https://www.ispescongress.com  ve  akademiktv.com   

 

 

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus-hastaligina-iliskin-universitelerde-alinacak-tedbirler.aspx
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus-hastaligina-iliskin-universitelerde-alinacak-tedbirler.aspx
https://www.ispescongress.com/
http://www.akademiktv.com/
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