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A RESEARCH ENTITLED: 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. 

Öz 

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.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),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.. 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. 

Introduction 

In 2000, the National Agency for Health Assessment (ANAES) proposed the following 

definition: chronic low back pain is defined by the usual pain in the lumbar region that has 

developed for more than 3 months. This pain can be accompanied by irradiation to the buttock, 

the iliac crest, or even the thigh and only exceptionally exceeds the knee (Barrey & Le Huec, 

2019). Low back pain is a major public health issue due to its high prevalence (84% over a 

lifetime) and its evolution towards chronicity in 6 to 8% of cases. Low back pain is responsible 

for high consumption of care, high medical costs and frequent, sometimes prolonged incapacity 

for work (Petit & Petit, 2018). The growing place of chronic diseases is a major health, social 

and economic issue for our society (Tomas-Bouil et al., 2016). Low back pain is a real public 

health problem. According to the INRS (National Research and Safety Institute for the 

Prevention of Occupational Diseases and Accidents at Work), more than 2 in 3 employees are, 

will be or have been confronted with this problem, and chronic low back pain is the first cause 

of medical incapacity among European employees under the age of 45, causing costs close to 

1% of the GDP of certain countries (Plantin, 2016). Low back pain, sometimes associated with 

radicular pain, is a complex condition that is one of the leading causes of disability in the world. 

The goal of medical treatment is to improve pain, improve patient functioning and prevent 

surgery if possible. However, in some cases, even optimal pharmacological treatment does not 

improve symptoms. (Tarabay et al, 2019). Different studies of the development of physical 
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activity programs in the chronically painful are presented, based on a biomechanical (functional 

restoration) or psychological (physical and behavioral reactivation by operant conditioning) 

approach (Calmels, 1998). Rehabilitative therapeutic approaches do not have the same goals 

depending on the acute, subacute or chronic stage of low back pain. In the acute form, 

rehabilitation is of no interest except for manipulations; in the subacute form, the aim of 

rehabilitation is to correct the mainly muscular functions which have been modified in the acute 

phase and which persist; in the chronic form, rehabilitative therapeutic approaches are more 

complex due to the neurophysiological consequences of chronic pain, inactivity, fear of pain 

and movement, and environmental conditions. Today, a scientific approach to muscle building 

exercises is necessary to clarify the place of muscle strength function correction in the treatment 

aaof low back pain (Fouquet et al., 2017). 

The problem with our research is: what is the influence of a practical guide in physical 

activity adapted at home for people suffering from low back pain? 

Our novelty in this program is an easy and practicable and at the same time inexpensive solution 

which makes it our choice that the patients participate in the stages of their healing at home to 

achieve two objectives: 

(1) To determine the feasibility and effectiveness of a guide to practice through adapted 

physical activity produced exclusively at home in patients with common low back pain. 

(2) To determine if the patients have changed their behavior towards physical activity over the 

long term. 

Search procedures 

 Research method: The researchers relied on the methodology of the case studies because it 

corresponds to the nature of the problem to be solved because it is the most appropriate way 

to prove the research hypotheses, and the results most relevant to them. most accurate results 

((Helt, 2020). 

Three people with common low back pain were included and benefited from an 8-week home 

program; the people had to perform a total of 40 sessions (5 sessions per week). According to 

the recommendations, 30 min of personalized work for each ergocycle session (repetitive 

program each week) with a regular progression of the exercises, with weekly visits, then two 

months of follow-up. Assessment tests: pain and functional disability due to low back pain, 

assess spinal mobility (mobility of the dorso-lumbar spine), Shirado test (static endurance of 

the abdominals). 

Research sample 

The research sample was deliberately selected from patients with common low back pain who 

did not undergo surgery or rehabilitation, and the number was 3. 

Procedure parameters for search variables 

Research areas 

The human field: An experiment was conducted on the research sample, and the number is 3. 

Time domain: The research period was divided according to the following calendar; 

- From September 2018 to February 2019, to study the theoretical part, review the previous 

studies, then select the appropriate sample, then design the research tool (tests and adapted 

physical activity programs - developed the exercise program -) 

- In March 2019, the first measures were taken. 

- In May 2019, start of application of the programs. 

- At the end of the program in September 2019, the final results have been taken. 
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Spatial area: The program was applied at home. 

Research tools 

Researchers used several methods to collect the necessary information, namely the acquisition 

of theoretical information on rehabilitation, motor therapy, existing programs and their use. 

Next, the use of scientific fields as well as the Internet and drawing on similar studies related 

to research variables. 

The researchers also used educational resources: to implement the rehabilitation program 

offered at home using the following measurement tools: 

Mechanical weighing scale; laser-put distance; stopwatch; wooden height chart on adult base; 

simple verbal scale; EIFEL scale; Form to record the results of measurements and 

observations. 

Measures  

 Pain assessment (Simple Verbal Scale). 

Acute pain is a common symptom in prehospital medicine. Pain scores such as EVS and VAS 

are easily achievable and useful for quantifying pain in this context. However, even when 

evaluated, pain remains insufficiently treated (Ricard-Hibon et al., 1997). 

It is a self-assessment scale. It is sensitive, reproducible, reliable and validated in both acute 

and chronic pain situations, whether these are related or not to cancer. This is a so-called 

"categorical" scale. 

Usage tips 

Use the form (written or oral) most appropriate for the patient. 

If the patient has multiple pain sites or access points, each should be assessed separately. 

  Measure functional disability for the assessment of low back pain 

(EIFEL scale) (Muzembo Ndundu & Makekita Kiadakulu, 2012) 

Purpose: Evaluation of the functional impact of low back pain. 

Effector: The patient. 

Use: For each question (24 in all) the patient must check the box if the sentence corresponds 

to his current situation. If the lumbar pain nails him in bed, he must check the first box 

(before the 24 questions) and stop the questionnaire. The total score is calculated by adding 

the number of boxes checked. 

Interpretation: The lower the score, the more the back pain has a functional impact. 

 Schober's test to measure the mobility of the lumbar spine (distance 

between fingers and ground); (Champagne et al., 2018). 

Also called the finger-to-ground distance, the Schober test corresponds to a flexibility test 

allowing to measure the flexion capacity of the lower part of the spine of an individual. The 

test protocol consists in carrying out a double marking on a patient in a standing position 5 

then 10 cm above the lumbosacral joint. When the patient leans forward with the instruction 

to bring his fingers as close as possible to the ground, the practitioner then measures the 

difference between the two marks. Note that if the difference is less than 4 cm, the 

pathological risk is pronounced. 

  Measure Endurance of the abdominal and lumbar spinal muscles (Shirado test) 

(Fransoo et al., 2009) 
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The Shirado test is a static abdominal endurance test commonly used in the assessment of low 

back pain. 

Protocol: in crunch position (hips and knees bent at 90 °), calves resting on a stool, shoulder 

blades lifted, arms crossed on the torso, hands resting on the shoulders, hold as long as 

possible. 

Position. Normal time: 3-5 min. 

Exploratory study. 

Before applying the tests to the research sample, we tested the measurements on a group of 

people who were exposed to the same disease, and we took a set of observations in which the 

following elements were taken into account. account: 

- The person with LNS performs the movement with comfort and ease. 

- Accept the exercise, the advice and the instructions. 

- Do not feel pain when performing carefully chosen exercises. 

- When performing exploratory measurements, we notice that the 

measurement result has not changed. 

This shows the stability of the tests and confirmed that the tests allow evaluation and 

monitoring of the people running the program. Likewise, the aim of this exploratory study is 

to improve the researcher's ability to measure accurately, to use tools correctly, and for the 

person with the right positions to allow correct measurements. 

 

The program. 

The scientific foundations of the program's construction: 

After consulting doctors, physiotherapists and examining a body of studies, articles, books 

and various information on the subject, the researchers managed to finalize the basics of 

defining a home care program, through physical activity suitable for this group of society..  

The home training protocol: 

The program has been divided into two phases (Fig. 1). In two stages, the patients had to 

perform a total of 40 sessions, spread over 4 to 8 weeks (5 sessions per week). According to 

the recommendations, each ergocycle session lasts 40 minutes of personalized work in 

interval training. On the other hand, we have chosen to individualize the modalities of the 

sessions (duration and intensity) according to the possibilities of each patient with a 

motivation set up to achieve these objectives. These actions are carried out during weekly 

visits. The first action, based on the individual interview, aimed to make the patient aware of 

the value of regular adapted physical activity. The second motivational support action, 

throughout the program, was implemented on the basis of motivational interviews to reinforce 

the improvement of daily functional capacities. The objective was to help the lasting 

modification of patients' behaviors towards their practice of physical activities and to make 

them independent in the exercise of their physical activities and in order to raise awareness of 

the importance of 'such a practice for his health. 
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PHASE 1 (4 week) PHASE  2 (4 week) 

 

Adaptation 

 

 

rehabilitation 

 

Fig. 1 The program was divided into two phases. 

 

Home exercise guide: 

To treat your low back pain, you are offered a specific exercise protocol for common low 

back pain. 

This program takes place over 8 weeks; people had to perform a total of 40 sessions, (or 5 

sessions per week). According to the recommendations, each ergocycle session lasts 30 min 

of personalized work (repetitive program each week) with a regular progression of exercises.  

A repetitive week of sessions, 

The week's sessions always take place in the same way in 5 stages: 

- Exercise of overall flexibility and spinal flexibility. 

-  Muscle building exercise. 

- Back awareness exercise. 

- Specific exercise for low back pain 

- Tips for people with low back pain: Learn the right gestures and postures. 

The pain is not an obstacle to the session but must respect some rules 

- pain is present during exercise, as a sign of movement limitation. 

- If the program is done correctly, the pain should not appear. 

The resistance level (Intensity) to apply at the start of the program depends on the 

capacity of the people (LNS): In practice, the progression is generally carried out according 

to the table below but can be adapted by depending on each person with non-specific low 

back pain. 

 

Week Speed Intensity Objective 

1 Slow speed Low Adaptation 

2 Slow speed Low Adaptation 
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3 Slow speed Low Adaptation 

4 Slow speed Low Adaptation 

5 Average speed Average rehabilitation 

6 Average speed Average rehabilitation 

7 Fast speed Average rehabilitation 

8 Average speed Average rehabilitation 

 

Note .The level of resistance (Intensity) to apply at the start of the program depends on the 

physical capacity of the people (suffering from LNS). 

At the end of the 8-week program, it is possible to continue practicing physical activities 

beneficial to health in general and specifically low back pain such as swimming. 

Patient monitoring and home visits 

During the program, each patient was visited weekly by a teacher of adapted physical 

activities. During this home visit, we took stock of the sessions carried out and any problems 

encountered. Finally, a session was carried out with the patient to readjust the intensities if 

necessary and to plan the sessions to be carried out for the following week. During phase 2, 

home visits by a teacher of adapted physical activities were made on a regular basis. Good 

adherence to sessions (in terms of intensity, duration and number) was assessed weekly. 

Study population 

Case study Age 

 

Start date of low 

back pain 

Height (meter) Weight (kg) 

First person 

 

39 9 month 1,74± 0,5 79± 1 

Second person 

 

46 12 years 1,66± 0,5 82± 1 

Third person 

 

42 Plus de 3 years 1,69± 0,5 64± 1 

 

Table 1: Anthropometric and clinical characteristics of patients at the start of the 

program. 

 Results Results of the measures of the functional rehabilitation protocol in home 

APA: 



III. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance 

June 13th- 14th, 2020, İstanbul Aydın University,  İstanbul, Turkey 

 
 

17 

The evolution of all the variables studied was analyzed, comparing the values on D0 

and at the end of the program (between 1 and 8 weeks). The results are collated in Tables 

2 and 3 

 

Case study 
Échelle EIFEL (score/24) Simple Verbal Scale (EVS) 

before After before After 

First person 17 15 
2 

 
1 

Second person 16 12 
3 

 
3 

Third person 19 18 
3 

 
2 

 

Table 2: test results and follow-up from d0 to d 8 of functional disability 

and the indicator "Assessment and management of pain" 

 

Case study 

test de Schober distance 

Ground fingers (meter) 

Test de Shirado 

(seconde) 

before After before After 

Premier personne 0,182 
0,163 

 
71 89 

Deuxième personne 0,255 
0,249 

 
55 58 

Troisième personne 

 
0,265 0,251 62 75 

 

Table 3: results of tests and monitoring from d0 to d 8 of Muscle Endurance 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_(temps)
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Discussion 

 Evolution of the Simple Verbal Scale (EVS) scores before and after the home 

program. 

 

  Variable 1 Variable 2 

Moyenne 2,66666667 2 

Variance 0,33333333 1 

Observations 3 3 

Coefficient de corrélation de Pearson 0,8660254  
Différence hypothétique des 

moyennes 0  
Degré de liberté 2  
Statistique t 2  
P(T<=t) unilatéral 0,09175171  
Valeur critique de t (unilatéral) 2,91998558  
P(T<=t) bilatéral 0,18350342  

Valeur critique de t (bilatéral) 4,30265273   

 

 

We note from the data analysis that the calculated value of T = 0.09, for the unilateral 

hypothesis, is less than T = 2.91 tabular at the significance level of 0.05, which indicates 

that it there is a statistically significant difference in favor of the final test, and from here 

we conclude that the home rehabilitation program had a positive effect on the reduction 

of pain for people suffering from low back pain. 
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 Evolution of EIFEL scale scores before and after the program 

 

 Variable 1 Variable 2 

Moyenne 17,3333333 15 

Variance 2,33333333 9 

Observations 3 3 

Coefficient de corrélation de Pearson 0,98198051  
Différence hypothétique des 

moyennes 0  
Degré de liberté 2  
Statistique t 2,64575131  
P(T<=t) unilatéral 0,05904145  
Valeur critique de t (unilatéral) 2,91998558  
P(T<=t) bilatéral 0,1180829  
Valeur critique de t (bilatéral) 4,30265273  

 

 

analysis of the data shows that the calculated value of T = 0.05, for the unilateral 

hypothesis, is less than the tabular T = 2.64 at the significance level of 0.05, which 

indicates that there is a difference statistically significant in favor of the final test, and 

from here we conclude that the home rehabilitation program had a positive effect on the 

functional impact of low back pain because there is an impact on functional improvement 

for people suffering from low back pain. 
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 Evolution of Schober's test scores Fingers-ground distance test before 

and after the program 

 

  Variable 1 Variable 2 

Moyenne 0,234 0,221 

Variance 0,002053 0,002524 

Observations 3 3 

Coefficient de corrélation de Pearson 0,99589229  
Différence hypothétique des 

moyennes 0  
Degré de liberté 2  
Statistique t 3,43375853  
P(T<=t) unilatéral 0,03767579  
Valeur critique de t (unilatéral) 2,91998558  
P(T<=t) bilatéral 0,07535158  

Valeur critique de t (bilatéral) 4,30265273   

 

 

We note from the analysis of the data that the calculated value of T = 0.03, for the 

unilateral hypothesis, is less than T = 3.43 at the level of significance of 0.05, which 

indicates that it there is a statistically significant difference in favor of the final test, and 

from here we conclude that the home rehabilitation program had a positive effect on the 

mobility of the lumbar spine allowing an improvement in flexibility and flexion 

capacity of the lower part of the spine for people with low back pain 
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 Evolution of the Shirado Endurance Test scores of the abdominal and 

lumbar spinal muscles 

 

  Variable 1 Variable 2 

Moyenne 62,6666667 74 

Variance 64,3333333 241 

Observations 3 3 

Coefficient de corrélation de Pearson 0,99183724  
Différence hypothétique des 

moyennes 0  
Degré de liberté 2  

Statistique t 

-

2,57015842  
P(T<=t) unilatéral 0,06193714  
Valeur critique de t (unilatéral) 2,91998558  
P(T<=t) bilatéral 0,12387428  

Valeur critique de t (bilatéral) 4,30265273   

 

We note from the data analysis that the calculated value of T = 0.09, for the unilateral 

hypothesis, is less than T = 2.91 tabular at the significance level of 0.05, which indicates 

that it is a statistically significant difference in favor of the final test, and from here we 

conclude that the home rehabilitation program had a positive effect on improving the 

endurance of the abdominal and lumbar spinal muscles for people with low back 

pain. 
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 Effectiveness of the home program 

Change in patient behavior towards physical activity 

The weekly visits during the home program allow a good understanding of patients' 

behaviors and their environment (family context, caregiver...) To which we give an important 

place as a motivational lever. Thus, we can consider that there is a good adhesion of the patients 

to this program which was easy on realization and beneficial for health, and on average, these 

improvements are always observable. 

This study shows the feasibility and effectiveness of two months of a home APA program 

in people with low back pain, which has shown that there was a lasting change in behavior 

towards physical activity for patients. 

Those included in the program have reduced fear and avoidance of physical activity. These 

people have improved functional capacity, therefore on average a reduction in pain which is 

well demonstrated in the analysis of the data Improvement of spinal flexibility and the static 

endurance value of the abdominal and lumbar spinal muscles. 

Conclusion 

We have previously tried to find a solution among the various solutions to improve the state 

of life of people suffering from low back pain to achieve two objectives the first being to 

determine the feasibility and the effectiveness of a guide of practice by an activity adapted 

physics performed exclusively at home in patients suffering from  low back pain. And the 

second is to determine if the patients have changed their behavior towards  physical activity in 

the long term, concluded that there is less pain and better functional capacity, so we  plan a 

guide based on scientific evidence, not expensive (for everyone). The progression takes place 

in two stages: adaptation period and rehabilitation period. The program can be adapted 

according to each person suffering from non-specific low back pain. 

The program of practice by physical activity adapted in this form allows a reduction in pain; 

this reduction is demonstrated in the analysis of the data and the improvement of functional 

capacities, the improvement of spinal flexibility and the value of endurance static abdominals. 

In conclusion, 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 to put into 

practice and beneficial. People included in the program improved their tolerance and reduced 

fears and avoidance behaviors related to physical activity. 
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MEGA SPOR ETKİNLİKLERİNDE DEV İŞLEVSİZ SPOR TESİSLERİNDEN 

KAÇINMA STRATEJİLERİ 

Dr. Arif Çetin1 

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 negatif etkileri beraberinde getirebilir. 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-white elephant 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 işlevsiz spor tesisleri, Olimpiyat Oyunları, FIFA 

Dünya Kupası, Spor Mirası ve Yönetimi 

 

AVOIDANCE STRATEGIES OF WHITE ELEPHANT SYNDROME IN MEGA SPORTS 

EVENTS 

 

Abstract 

Mega sports events are limited-time activities in which cities are nominated by revealing their vision, 

culture and strategies. Candidate cities undertake many infrastructure investments in order to increase 

the promotion of the city with a sustainable budget and financial plans, and sports events can a lasting 

impact on the city with the planned sports legacy strategies. The Olympic Games and the FIFA World 

Cup come with high costs and negative long-term impacts on the host cities. These events are currently 

producing both negative and positive effects for cities, regions, and residents. In this study, giant 

dysfunctional sports facilities which are one of the adverse effects of mega sports activities are 

discussed. The negative impact of many cities hosting the Olympic Games and the FIFA World Cup 

is a challenge that many of the cities that will be nominated in the future must overcome. In our country, 

Atatürk Olympic Stadium and Istanbul Formula 1 Track are two examples of this adverse effect. As a 

result, cities that will host major sporting events to avoiding the white elephant the sports facilities 

should be designed in a manner that does not require a high operating cost. These should be built with 

changeable tribune capacities and re-established in any other city or region where it is needed. Also, 

the public should benefit from these facilities after the end of the Events. Moreover, International 

federations should also offer the candidate cities a flexible and cost-effective approach that does not 

require an additional financial burden. 
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Keywords: Mega-sport events, white elephants, Olympic Games, FIFA World Cup, Sports Legacy and 

Management. 

GİRİŞ 

Mega spor etkinlikleri şehirlerin vizyon, kültür ve stratejilerini ortaya koyarak aday olduğu, 

sürdürülebilir bir bütçe ve finans planlarıyla tanıtımını artırmak için birçok operasyonel ve altyapı 

yatırımlarını üstlendiği ve planlanan spor mirası stratejileriyle sportif etkinliğin şehirler üzerine kalıcı 

etkiler bıraktığı sınırlı süreli, önemli bir kerelik veya tekrar eden etkinliklerdir. 

Özellikle Olimpiyat Oyunları, FIFA Dünya Kupası gibi mega spor etkinliklerine ev sahibi olan şehirler 

etkinlik bitiminden sonra “white elephant” kavramına aşina olmaktadırlar. Bu kavram ise literatüre 

eski Tayland ve diğer Güney Asya ülkelerinden girmiştir. O dönemlerde bir ailenin beyaz bir file sahip 

olması bir zenginlik ve soyluluk simgesiydi (Alm, Solberg, Storm ve Jakobsen, 2014). Ancak, bir 

ailenin beyaz fil beslemesinin pratikte herhangi bir değeri olmadığı gibi ekonomik anlamda da 

sahiplerine mali yük getirmekteydi (Davis, 2019). Dolayısıyla, beyaz fil çok pahalı bir girişimdi ve 

bakım maliyetleri beyaz filin oluşturduğu faydadan çok daha fazlaydı. Bu nedenle, kral emri altındaki 

kişiler arasından memnun olmadıklarına maddi zorluğa düşmeleri amacıyla beyaz fil verirdi (Alm, 

Solberg, Storm ve Jakobsen, 2014).  

Olimpiyat Oyunları, FIFA Dünya Kupası gibi büyük spor etkinlikleri dünyanın dört bir yanından yüz 

binlerce sporseveri bir araya getirmektedir; organizatör şehirler ise bu katılımı karşılayacak ve şehrin 

ihtiyacının çok üzerindeki kapasitelerde devasa tesisleri inşa etmektedirler. Organizasyon bitiminde 

ise şehirler; bu tesislerin yüksek bakım onarım maliyetleri, tesislerin âtıl kapasite ile çalışmaları gibi 

birtakım sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu kavram ise literatüre “white elephant” olarak 

geçmiştir. 

Bu kavram ülkemizde ise Yalçın (2014) tarafından ele alınmış olup çalışmasında bu kavramı “dev 

işlevsiz tesisler” olarak tanımlamıştır. Makalenin konusu mega spor etkinlikleri olduğundan dolayı 

çalışmada bu kavram “dev işlevsiz spor tesisleri” olarak tanımlanmıştır.  

Olimpiyat Oyunları tarihi, etkinlikler için kullanılan tesislerin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini 

çoğu zaman elde edemediğini göstermektedir. Bu durum, ev sahibi şehirlerdeki vergi mükelleflerini 

etkinlikten sonra efektif kullanılmayan tesislerin masraflarıyla karşı karşıya bırakmaktadır (Geeraert 

ve Gauthier, 2017; Farber, 2017). Bu alanda en kötü üne sahip ev sahibi şehir ise 2004 yılında Yaz 

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği yapan Atina’dır. Bu Oyunlar için Eski Uluslararası 

Olimpiyat Komitesi başkanı Juan Antonio Samaranch, şimdiye kadarki en iyi oyunlar olmasına 

rağmen, spor tesislerinin çoğu oyunlardan sonra kullanılmadığını ifade etmiştir (Alm, Solberg, Storm 

ve Jakobsen, 2014). Oyunlardan yıllar sonra birçok Olimpiyat tesisinin sürdürülebilir bir şekilde 

kullanımında yetersiz kalınması nedeniyle birçok tesis terk edilmiş olup bu terk edilmiş tesisleri konu 

alan birçok haber yapılmıştır (Georgiadis ve Theodorikakos, 2015). 

1. DEV İŞLEVSİZ SPOR TESİSLERİ 

Şehirlerin Olimpik şehir unvanı için birbirleriyle olan rekabeti, genellikle tekliflerinde gerçekçi 

olmayan proje hedefleri içerdikleri durumlar için sıklıkla kullanılır. Birçok bilim adamı terimi, 

tanınmış Asya efsanesinin metaforuna atıfta bulunarak ironik bir şekilde kullanılmaktadır (Girginov, 

2010). 

Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği yapmak isteyen bir şehrin 35 ila 40 spor tesisine 

sahip olması gerekmekte olup potansiyel ev sahibi şehirlerin çok büyük bir bölümü bu tesislerin 10 ila 

20'sini inşa etmek zorundadır. Şehirlerin Oyunlara aday olmadan önce bu tesislere sahip olmamasının 

nedeni ise onları inşa etmeyi sağlayacak yeterli bir talep olmamasından dolayıdır. Oyunların ev sahibi 

yapan birçok şehir etkinlikler bittikten sonra tesislere olan talebin yetersizliğiyle yani atıl kapasiteyle 

karşı karşıya kalmaktadır (Dempsey, Matheson ve Zimbalist, 2019). Dolayısıyla, tesislerin hem 

etkinlik öncesinde çok ciddi bütçeler harcanarak inşa edilen tesislerin maliyeti hem de etkinlik 
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sonrasında da yıllık işletme giderleri ve bakım masraflarına katlanılır. 

Spor salonlarının etkinlik sonrası kullanımı ev sahibi şehirler için bir verimlilik konusudur. Nadiren 

kullanılan ya da kullanıldığında çok fazla boş yere sahip yerler arz fazlası örnekleridir. Bununla 

birlikte, etkinlik sonrası talebin arzla ne derece uyduğuna, etkinliklere sahip olan spor yönetim 

organlarının gereksinimleri de etkilemektedir. Örnek olarak FIFA Dünya Kupası açılışına ve de final 

maçına ev sahibi yapacak stadyumun en az 80.000 net kapasiteye sahip olmasını gerekirken, yarı 

finallerde 60.000, diğer maçlarda ise 40.000 seyirci kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Bu tür 

stadyumlar büyük kulüplere sahip şehirler için uygun olabilirken daha küçük takımlar sahip şehirler 

için avantalı bir durum olmayabilir. Ayrıca, FIFA futbolun tüm ülkede tam manasıyla tanıtılması için 

stadyumların ev sahibi ülkenin mümkün olduğunda tüm bölgelerine yayılmasını önermektedir (Alm, 

Solberg, Storm ve Jakobsen, 2014). Dolayısıyla, bu gibi durumlarda daha düşük oturma kapasitesine 

sahip spor tesisleri ya da spor stadyumları inşa etmek ya da kaynakları diğer mal ve hizmetlere 

harcamak mümkün olamamaktadır. 

UEFA Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak için kullanılan stadyumlara da çeşitli şartlar 

getirir. Fransa'daki 2016 Avrupa Şampiyonası için UEFA, ev sahibi olmak isteyen aday ülkeler için 

kapasitesi en az 50.000 olan iki stadyum ve bu iki stadyumdan birinin tercihen 60.000 olması 

koşuluyla, en az 40.000 koltuk kapasiteli üç stadyum ve en az 30.000 kişilik dört stadyum şartı 

koşmaktadır (Alm, Solberg, Storm ve Jakobsen, 2014). 

Diğer bir örnek, 2010 FIFA Dünya Kupası için inşa edilen Cape Town'daki futbol stadyumudur. Dünya 

Kupası sırasında 68.000 kapasiteye sahip olan ve daha sonra 55.000'e düşürülen stadyumda yerel 

futbol kulübü ortalama olarak stadyumunun kapasitesinin %10'undan azını doldururken, yerel rugby 

takımları bu yeni stadyuma geçmek istemiyorlardı.  Ayrıca stadyum etkinlik öncesindeki etki 

analizindeki öngördüğü şekilde yeteri kadar konser ve spor dışı etkinlikleri çekmeyi başaramamıştır 

(Davis, 2019). 

Pekin, 2008 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği için inşa ettiği tesisler arasında 

yalnızca Pekin Ulusal Stadyumu 460 milyon dolara mal olmuş olup bu tesisin Oyunlardan sonraki 

işletme maliyeti ise 10 milyon dolara yaklaşmaktadır (Mallon, 2017, McBride, 2018). Olimpiyat 

tesislerini inşa etmek için, Pekin’de on binlerce yerel halk Oyunlar için planlanan spor tesislerini 

tamamlamak için tahliye edildi (Dodd ve Sathasivam, 2010). Ev sahibi şehirlerin Oyunların katalizör 

etkisini kullanarak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla kentin kültürel dokusunu değiştirmekte bu da 

beraberinde “soylulaştırma”yı beraberinde getirmektedir (Thornley, 2012). 

2012 Londra Oyunları’nda ise Ana Olimpiyat Stadyumu'nun Oyunlar sonrası kapasitesinin makul 

seviyeye düşürülmesi amacıyla koltukların kaldırılması ve Olimpiyat Köyü'nün ilk kez Oyunlardan 

sonra dairelere dönüştürülmesi belirtilen orijinal plan halkın ilgisiz kalmasından dolayı başarısız olmuş 

ve daha düşük gelirli ailelerin yaşayacağı sosyal konutlara dönüştürülmüştür (Dodd ve Sathasivam, 

2010). 

Rio 2016 Oyunları için inşa edilen tesislerin birçoğu etkinlikler bittikten sonra boş kalmıştır. 

Dolayısıyla tesislerin etkinliklerin bitiminden sonra sürdürülebilirliği tesisler bağlamında başarısız 

olmuştur (Farber, 2017). Gelişmekte olan ülkelerde Oyunların maliyetleri ya altyapı eksikliği ya da 

yeterli spor tesislerinin bulunmayışından kaynaklı olarak ciddi anlamda maliyetli hale gelmektedir 

(Ponomarenko ve Plekhanov, 2014).  Rio, yeni oteller, ulaşım altyapısını iyileştirmek ya da 

yükseltmek ile ev sahipliği yapmak için yeni, pahalı tesisler inşa etmiştir (McBride, 2018).  

Sonuç olarak, büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapan şehirler artık kullanmadıkları, bakımını 

yapamadığı tesisler için ödeme yapmaya devam etmektedirler. 

2. DEV İŞLEVSİZ SPOR TESİSLERİNİ ÖNLEME STRATEJİLERİ 

Olimpiyat Oyunları, FIFA Dünya Kupası gibi büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapan şehir ve 

ülkeler dev işlevsiz spor tesislerinin önüne geçebilmek için çeşitli stratejiler izlemektedirler. Bu 
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stratejilerin her biri aşağıda ele alınmıştır. 

2.1. Büyük Spor Etkinliklerinden Sonra Spor Tesislerinin Kapasitenin Azaltılması 

Tutarlı bir planlama stratejisi ve vizyonu uzun vadeli sürdürülebilirlik için önemli bir husustur. 

Sürdürülebilirlik planlamaları da her Ev sahibi şehrin gelişmişlik seviyesi ve önceliklerine göre 

farklılık gösterebilir.  

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Oyunların tek bir noktada yoğunlaşmasını istemektedir. Bazı şehirler 

için bu iyi bir çözüm iken bazıları için ise efektif bir çözüm olmayabilir. Örneğin, şehir planlamasının 

iyi olduğu şehirlerde tüm faaliyetler tek bir alanda yoğunlaştırmak iyi bir çözüm iken daha fazla alanı 

tanıtmak ve şehrin diğer bölgelerini de kalkındırmak isteyen Barselona ve Rio gibi şehrin farklı 

bölgelerine yayılması daha optimum olabilir (Pitts ve Liao, 2009).  

AEK Atina yakın gelecekte Atina'daki Ana Olimpiyat Stadyumu'ndan yeni bir futbol stadyumuna 

geçmeyi planlamaktadır. Nedeni ise Olimpiyat Stadyumu’ndaki genelde dikdörtgen nitelikteki futbol 

stadyumlarının aksine atletizm sahasından dolayı seyir zevkinin düşmesidir. Halihazırda oynadıkları 

Olimpiyat Stadyumu’nun kapasitesi 69.618 iken mevcut inşa edilen stadyum 32.000 ile 34.000 

arasındadır (Okada ve Greyser, 2018).  

Pekin'de, profesyonel bir futbol kulübü olan Beijing Sinobo Guoan Futbol Kulübü yüksek maliyetler 

ve stadyum kapasitesinde arzın talepten çok yüksek oluşu gibi gerekçelerle Pekin Olimpiyat 

Stadyumunu kullanmaktan kaçındı (Lim, 2012).  

2012 Londra Oyunları için Londra Olimpiyat Stadyumu etkinliklerden sonraki talebi göz önünde 

bulundurarak 20.000 geçici tribün mimarisi kullanıldı. Oyunlardan sonra, Stadyum 18 ay süren ve 

yaklaşık 415 milyon dolara mal olan bir yenileme çalışmasıyla kapasitesi 80.000’den 57.000’e 

düşürüldü (Okada ve Greyser, 2018). Bu stadyumda West Ham United İngiltere Premier Lig 

müsabakalarını oynamaktadır. Ayrıca, futbol müsabakalarında atletizm pistinin üzeri teleskopik 

tribünler kullanılarak kapanmakta. Böylece hem futbol müsabakalarında seyircilerin izleme konforu 

artmakta hem de istenildiğinde teleskopik tribünlerin kaldırılarak atletizm stadyumuna dönüştürülmesi 

sağlanmaktadır. 

Rio 2016 Oyunları ise Yüzme müsabakalarının yapıldığı salon etkinlikten sonra kullanılmadan âtıl bir 

durumdadır. Tenis merkezi ve veledrom da işletmecilerin ilgisini çekemediğinden dolayı büyük 

etkinlikler için hafta sonları kullanılmaktadır. 20 milyon dolara inşa edilen golf sahası da yeterli sayıda 

oyuncu ve turnuvanın ilgisini çekememektedir (Burke, 2017).  

Dolayısıyla, diğer aday şehirlere kıyaslandığından Londra’nın Oyunlarda kullanılan spor tesislerinin 

etkinlikler bittikten sonra nasıl kullanılacağıyla ilgili planlamaları diğer aday şehirlerden daha efektif 

olduğu söylenebilir. 

2.2. Büyük Spor Etkinliklerinde Geçici Spor Tesisleri Kullanma 

Geçici yapıların kullanımı son yıllarda belli birçok büyük başlı spor etkinliklerinde açık bir şekilde 

görülmektedir. 

Şehirlerin, kalıcı veya geçici mekanların geliştirilmesine odaklanma derecesi ve bu kararın gelecekteki 

gerçekçi talepler ışığında alınmasının ne kadar etkili olduğu önemli bir husus olarak karşımıza çıkar 

(Mangan, 2008). 

Geçici spor tesislerine yapılan vurgu, Pekin, Londra ve Rio da dahil olmak üzere yeni Oyunların bir 

özelliği olmuştur. 2002 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Salt Lake City'de, spor tesislerin 

çoğunluğu geçiciydi. Kalıcı tesisler toplam tesislerin 3’te 1’iydi ve işlevsiz spor tesisleri üretilmedi. 

Bununla birlikte, Pekin ve Rio’da geçici spor tesisleri Olimpiyat Gelişim Planlamalarının olumsuz 

etkisini gidermeye yönelik bir strateji çerçevesinde ele alındı (Davis, 2019).  

Benzer şekilde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ev sahibi şehirlerin yeni spor tesisleri inşa 
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etmelerine dair önceki isteklerinin aksine, Gündem 2020 ile birlikte mevcut spor tesislerin azami 

kullanımına ve geçici spor tesislerinin kullanımına öncelik vermektedir (Dodds, Heisey ve Ahonen, 

2018).  

2.3. Büyük Spor Etkinliklerinde Birden Fazla Şehir ya da Ülkenin Ev Sahipliği 

Yapması 

Büyük spor etkinliklerine birden fazla şehir ya da ülkenin ev sahipliği yapması yoluyla da dev işlevsiz 

spor tesislerinin önüne geçmeye çalışılmaktadır. 

Bu strateji, FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Şampiyonası gibi büyük futbol turnuvaları bir 

ülkede farklı şehirlerde ya da iki ülkedeki futbol stadyumlarının kullanılması yoluyla hayata 

geçirilmektedir. Buna örnek olarak Japonya ve Güney Kore'deki 2002 Dünya Kupası, Avusturya ve 

İsviçre'deki 2008 ile Polonya ve Ukrayna'daki 2012 Avrupa Futbol Şampiyonaları verilebilir. 

2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Almanya, Dünya Kupası için kullanılan 12 stadyumların en 

az 40.000 seyirci kapasiteli stadyuma sahipti. Ancak sonraki Dünya Kupalarına ev sahipliği yapan 

Güney Afrika ve Brezilya büyük stadyumları doldurmakta ya da düzenli olarak kullanmakta 

zorlandılar. Örneğin Dünya Kupası'ndan bir yıl sonra Brasilia Stadyumu profesyonel futbol kulübü 

eksikliğinden dolayı otobüs depo alanı gibi farklı görevler gördü. Buna benzer sorunların önüne 

geçilmesi için futbolun popüler olmadığı 2.6 milyon nüfuslu Katar’ın 2020 FIFA Dünya Kupası’nın 

bitiminden sonra hem kendi ülkesinde işlevsiz dev işlevsiz spor tesislerinin önüne geçilmesi hem de 

ülkenin coğrafyasına da olumlu katkı sağlamak için Kupa kapsamında inşa edilecek 12 stadyumun 

modüler olarak inşa edilecek üst katları stadyum ihtiyacı olan Afrika ülkelerine bağışlamayı 

planlamaktadır. Benzer sorunlar, futbolun yaygın olduğu Avrupa kıtasında da gözlemlenmektedir. 

Çünkü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonalarını organize etmekteki sınırlı ev sahibi ülke talebinden dolayı 

UEFA Şampiyonayı Avrupa genelindeki 13 farklı ülkede şehirde gerçekleştirilecektir. UEFA’nın 

Avrupa Şampiyonası için uygulayacağı be yeni konsept mega spor etkinliklerinin geleceğini 

potansiyeli taşımaktadır. Aynı doğrultuda, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Gündem 2020 kapsamında 

Kış Olimpiyat Oyunları için Ev sahibi şehrin maliyetlerini düşürmek için bazı etkinlikleri başka şehir 

ya da ülkede organize etme esnekliğini getirdi (Dodds, Heisey ve Ahonen, 2018).  

Gündem 2020 uygulamasının doğrudan bir sonucu olarak 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat 

Oyunları’nda bobsleigh, luge ve skeleton etkinliklerinin Japonya’nın Nagano şehrinde yapması için 

IOC ev sahibi şehre bu opsiyonu teklif etti. Bu yeni yaklaşım Oyunların toplam bütçesinde tasarruf 

sağlama potansiyeli taşımasına rağmen Güney Kore bu teklifi reddetti. Çünkü birçok ülkede Oyunlara 

siyasi bir prestij ve PR faaliyeti olarak görme arzusu güçlü bir motiv olarak burada da karşımıza 

çıkmaktadır. Teklif kabul edilmemiş olmasına rağmen IOC’nin tutumundaki köklü değişikliğin 

vurgulanması açısından önem arz etmektedir. 

3. TÜRKİYE’DEKİ DEV İŞLEVSİZ SPOR TESİSLERİ TARTIŞMALARI 

Türkiye’de gerçekleştirilen ve de tesislerin işlevsiz olup olmadığıyla ilgili çeşitli eleştirilerin olduğu 

spor etkinliklerinin ve de tesislerin önde gelenleri İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Formula 1 

Pisti ele alınabilir.  

3.1. Atatürk Olimpiyat Stadyumu 

75145 koltuk kapasiteli İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul’un 2004, 2008, 2012 ve 2020 

Olimpiyatlar Oyunları teklif dosyalarında en önemli ve büyük spor yatırımlarının başında yer almıştır. 

Stadyumda atletizm ve futbolda ulusal ve uluslararası spor etkinlikleri, kültürel gösteriler, fuar, TV 

stüdyoları, kongre ve eğitim seminerleri gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Etkinlikler ise 21 

başlık altında kategorize edilmiştir. Stadyumda 2005 yılından bu zamana 9 uluslararası atletizm, 8 

UEFA Şampiyonlar Ligi ile 4 UEFA Kupası olmak üzere toplamda 21 uluslarararası spor 

müsabakasına ev sahipliği yapmıştır (ataturkolimpiyatstadi, 2019). 
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3.2. Formula 1 Pisti 

Şehrin tanıtımı için bir araç olarak kullanılabilme varsayımıyla, Formula 1 için İstanbul Park’a büyük 

bir yatırım yapmıştır. Formula 1 etkinliği, 2005 yılında ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Pistin 

uzunluğu 5.3 km ve toplam kapasitesi 125 bin kişidir. F1 için seçilen Tuzla Akfırat Bölgesi, bölgenin 

orman arazisine çok yakın olması nedeniyle çokça eleştirilmektedir. Bu bölge daha sonra planlarda 

"Tuzla Akfırat Tepeören Turizm Merkezi" olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, tartışmayı 

beraberinde getirdi. Tartışmalar da seçilen bölgenin çevresel ve sosyal etkileri bağlamında olmuştur. 

Yine bu etkinlik yeri çok yüksek oranda ulaşım, konaklama ve buna benzer alt yapı yatırımlarını 

gerektirmektedir. 

2005 yılında tamamlanan pistin maliyeti ise yukarıda sıralanan ulaşım, konaklama ve diğer alt yapı 

projeleriyle birlikte 220 milyon doları buldu. F1’in 2005 yılında ilk kez gerçekleştirildiği yıl etkinliğin 

tüm biletleri satılmış olup pistin etrafındaki otellerde doluluk oranı yüzde yüz kapasiteye ulaşmıştır. 

Konaklama ihtiyacının bir bölümünü ise İzmit gibi şehirler karşılamıştır. Beraberinde ise birçok Le 

Mans, Moto GP gibi birçok uluslararası etkinlikler de yıl içerisinde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

Fakat toplam seyirci sayısı hiçbir zaman 2005 yılının sayısına ulaşamamıştır (Eryılmaz ve Cengiz, 

2012).   

4. SONUÇ 

Mega spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak şehirlerin önündeki en büyük zorlukların başında bütçe 

dahilinde ve etkinlik sonrasında da olumlu bir mirasla hayata geçirilecek altyapıları nasıl 

tasarlayacağıdır. Birçok şehir, mega spor etkinliklerine ev sahipliği için yeterli kapasiteye sahip 

değildir. 

Bu çalışmada ise dev işlevsiz spor tesislerin oluşturduğu sorunlar ve bunu engellemek için 

yapılabilecek stratejiler ele alınmıştır. Dev işlevsiz spor tesisleri kentsel gelişimden ziyade zamanla 

şehirlere engeller oluşturur. Bu tür yapılar, âtıl kapasiteleri ve büyük işletim maliyetleriyle kaynakların 

verimsiz tahsisine neden olur.  

Dev İşlevsiz Spor Tesisleri kendilerini dünyadaki diğer mega etkinliklerde tekrarlar. Yerel ev sahipleri 

mega spor etkinliklerinin oluşturmuş olduğu bu negatifliği azaltmak için tesislerin kapasitelerinin 

etkinlik sonunda ayarlanabilir hale dönüştürülmesi, geçişi spor tesisleri kullanma, diğer şehir ya da 

ülkenin tesislerini kullanma gibi stratejileri izleyebilir. Etkinlik sahibi uluslararası spor federasyonları 

ise mega etkinliklerin bu olumsuz sonuçlarını ez aza indirebilmek için mega etkinliğin birden fazla 

şehir ya da ülkenin e sahipliği yapmasını teşvik etmektedir. Bu yaklaşımı 2020 UEFA Avrupa Futbol 

Şampiyonası’nda ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Gündem 2020 yaklaşımında 

görülebilir.  

IOC’nin adaylık süreçlerinde aday şehirlere dayattığı şartlar bu durumda büyük bir pay sahibidir. 

Çünkü geçmişte IOC, aday şehirlere yapması zorunlu birçok katı şartlar ortaya koymuş ve bunların 

yerine getirilmesini aday şehirlerden herhangi bir müzakere ortamı oluşturmadan beklemiştir. Bu 

zorunlu şartlar da genellikle şehirlerin hem etkinlik sırasında hem de etkinlikten sonra lehine olmayan 

mali yükleri kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bu zorunlu kabul edilen şartlar oyunların hazırlık 

sürecinde sürekli planlanan ile gerçekleşen bütçelere (cost overrun) etkinlikten sonra ise büyük işletme 

maliyetine yol açan spor tesislerine (dev işlevsiz spor tesisleri-white elephant sendrome) neden 

olmuştur. Bunun en yakın örnekleri ise Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları olmuştur. Aynı zamanda, 

Atina 2004, Pekin 2008 ve Soçi 2014 örnekleri de IOC’nin taleplerinin uzun vadede pek yerine 

getirilemeyeceğini kanıtlamaktadır. Ayrıca, 2022 Kış Olimpiyatları ile 2024 Yaz Olimpiyatlarına aday 

şehirlerin bir bir adaylıktan çekilmesi ve 2017 yılının Eylül ayında Lima’da gerçekleşen IOC Genel 

Kurulunda hem 2024 (Paris) hem de 2028 (Los Angeles) Yaz olimpiyat Oyunlarının tek bir genel 

kurulda verilmesi de bu trendin hangi boyutlara geldiğinin bir göstergesi olmuştur.  

Sonuç olarak, ev sahibi şehirler dev işlevsiz spor tesislerinin önüne geçmek için büyük spor 

etkinliklerine ev sahipliği yapacak tesisler; büyük miktarda bakım ve onarım maliyet gerektirmeyen, 
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tribün kapasiteleri ile oynanabilen, gerektiğinde ihtiyaç duyulan başka bir şehir ya da bölgede yeniden 

kurulabilen ve organizasyonların bitiminden sonra bu tesislerden halkın da yararlanabilmesini 

sağlayacak tarzda dizayn edilmelidir. Uluslararası federasyonlar da ev sahibine ek mali yük 

gerektirmeyen esnek ve minimum maliyetli yaklaşımlar sunmalıdır.  
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ÖZET 

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 51.7 ±5.4 iken rehabilitasyon 

sonrasında; TADÖ 4.6 ±0,96; TFÖ skoru 35.1 ±6.3 olarak bulunmuştur.  

Tartışma ve Sonuç: 

Çalışmanın sonunda amatör sporcuların aktivite ve denge düzeylerindeki pozitif artış ile hareket korkularındaki 

azalma İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik 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 

 

 

EVALUATION OF THE EFFECT OF POSTOPERATIVE KNEE REHABILITATION ON 

REACTIVITY OF ACTIVITY AND BALANCE LEVELS OF AMATEUR SPORTSMAN BEATING 

THE FEAR OF MOVEMENT 

 

 

 

Abstract 

OBJECTIVE: This study was conducted to evaluate the effect of postoperative knee rehabilitation on 

amateursportsmenabilitytoregaintheiractivityandbalancelevelsbyovercomingthefear of movement. 

METHODS: Among the amateur athletes who were included in the rehabilitation program between 2013 and 

2016, 22 patients who were selected on the basis of random method and volunteerism were included.30 activity 

levels before and after rehabilitation with Tegner Activity Level Scale (TADS); balance and gait with Tandem 

Walking test and movement fears with Tampa Kinesiophobia scale. (TFO) has been tested. 

RESULTS: The average age of the participants is 33.35 ± 5.24 years body weight 78.57 ± 10.71 kg. It was 

determined as. Before starting the rehabilitation program, TADS 2.7 ± 1.32; while the TFL score was 51.7 ± 5.4, 

after rehabilitation; TATÖ 4.6 ± 0.96; The TFO score was found to be 35.1 ± 6.3. 

DISCUSSION AND CONCLUSION: At the end of the study, the positive increase in the activity and balance 

levels of the amateur athletes and the decrease in the fear of movement were tested by the significance test of the 

difference between the two spouses, the difference between the patients' values because the t value calculated was 
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greater than alpha (0.05) probability and t (2.080) at (n-1). It was found statistically significant and it was 

concluded that postoperative knee rehabilitation was useful in amateur athletes. 

KEYWORDS: Amateur Sportsman, Activity; Fear of Movement 

GİRİŞ:  

Sporcu; belirli kurallar altında araçlı veya araçsız, ferdi veya toplu olarak kendini spora veren, 

daha ileri bir aşamada sporu meslekleştiren, rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgu içinde yer alan, 

fizik ve moral yanı olan, yaptığı işten maddi ve manevi tatmin arayan sporun faal elemanıdır. (Erkal, M.E. 

ve ark.1998)  

Sporcular, amatör ve profesyonel (elit) olarak iki gruba ayrılır. Amatör sporcular, sporu serbest 

(boş) zaman faaliyeti olarak yaparken profesyonel sporcular ise sporu bir meslek ve kazanç kaynağı olarak 

yapmaktadır. (Afacan, E. 2001) 

Profesyonel sporcular bir veya birkaç antrenör, sağlık personeli ve modern imkanlara sahip olsalar 

da bile spor hayatlarında birçok defa sakatlık geçirebilmektedir. 

 

Amatör Sporcu Yaralanması Nedir? 

Amatör spor faaliyetleri sırasında meydana gelen her çeşit vücut yaralanması genel olarak amatör 

spor yaralanması olarak nitelendirilmektedir. Sakallı; Groha göre spor yapanlarda yaralanma görünme 

olasılığının 4.000 kişide bir, ölüm oranın 40.000 kişide bir olduğunu, büyük bir kaza ile karşılaşma oranın 

ise 40 kişide bir olduğunu belirtmektedir. En sık yaralanma görülen spor branşlarını; futbol %10, güreş 

% 6, hentbol ve boks % 3, atletizm % 1 ve kayak % 0,5 olarak sıralamaktadır. (Sakallı, F.M.H. 2008) 

 

Amatör Sporcularda yaralanma Çeşitleri: 

Bacak ve bel ağrıları, 

Baş bölgesi yaralanmaları, 

Bel ve sırt bölgesi yaralanmaları,  

Boyun bölgesi travmaları,  

Burun kanamaları,  

Distorsiyon (burkulma),  

Ekimozlar (çürükler), 

Ezikler,  

Gerilme/zorlanma,  

Kas bağ rüptürleri (kopmaları)  

Kas krampları,  

Kontüzyon (ezilme),  

Menisküs lezyonları 

Sıyrıklar, 

Tendonlarının yaralanmaları (vb.) 

 

Amatör Sporcuların Diz Hasarlanma Sebepleri: 

1.Kişisel sebepler: Isınma yetersizliği, psiko-sosyal nedenler,önceden geçirilmiş sakatlıklar 

sonucu yetersiz rehabilitasyon, spora uygun olmayan fiziksel yapı, spor tekniğini bilmeme, yaş ve cinsiyet 

olarak sıralanabilir. 

2.Çevresel nedenler; spor malzemelerinin kaliteli olmaması,spor kurallarına uyulmaması,spor 

alanlarındaki fiziki yetersizlik, antranör ve antreman planlama hataları, hakem hataları, oyun kurallarıdır. 

 

Amatör sporcular neredeyse hiçbir sağlık personeli ve antrenör gözetimi olmadan spor yaptıkları 

için sık sık ayak bilekleri ve dizlerinden sakatlık geçirmekte ve yaralanmaktadırlar. Oysa amatör olarak 

yapılsa bile sporcuların sakatlık geçirmemeleri için sporun sağlık personeli ve antrenörler gözetiminde, 

bilinçli ve kaidelerine uyularak yapılması gerekmektedir.  

Amatör sporcuların bilinçsizce yaptıkları spor esnasında dizlerinde kas, tendon, bağ, menisküs 

yaralanmaları ve kıkırdak zedelenmesi sıklıkla görülmektedir. Diz sakatlıkları ve yaralanmalarının 

tedavisi ise gerektiğinde cerrahi girişimler ve konservatif (cerrahi dışı) yöntemlerle yapılmaktadır. Diz 
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problemine cerrahi olarak müdahale edilen hastalara post operatif dönemde ise postoperatif diz rehabilitasyonu 

uygulanarak amatör sporcuların hareket korkusunu yenerek aktivite ve denge düzeylerini yeniden kazanmaları 

sağlanmaktadır. 

 

Postoperatif Diz Rehabilitasyonunun Önemi: 

Dize yapılan cerrahi ameliyatlardan sonra, ağrının giderilmesi, hareketin arttırılması, güç ve 

dayanıklılığın geliştirilmesi için hastaya uygun bir rehabilitasyon programının düzenlenmesi çok önemlidir. 

Uygulanacak bu rehabilitasyon programı hastanın yeniden düşerek sakatlanacağı korkusunu yenmesini, denge ve 

aktivite yeteneğini yeniden kazanmasını sağlayacaktır. 

 

Postoperatif Diz Rehabilitasyonunun Amaçları: 

Kas gücünün restore edilmesi, 

Eklem hareketlerinin geliştirilmesi, 

Proprioseptif duyuyu artırmak, 

Hastanın Hareket Korkusunu Yenmesini Sağlamak, 

Denge ve Koordinasyon Yeteneğini Yeniden Kazandırmak ve 

Hastanın spor dahil günlük yaşam aktivitelerini yapabilir hale getirmek olarak özetlenebilir. 

 

Postoperatif Diz Rehabilitasyonunda Uygulanan Yöntemler: 

 

Kas Gücünün Restore Edilmesine Yönelik Rehabilitasyon Yöntemler: Postoperatif diz 

rehabilitasyonunda kas gücünün yeniden kazanılması için aşağıda belirtilen rehabilitasyon yöntemleri 

uygulanmıştır. (Nelson, A. G. and others. 2005) 

İzometrik egzersizler 

İzotonik egzersizler, 

Dirençli egzersizler, 

Terebant egzersizleri, 

Kas Redikasyon Egzersizleri, 

Zincir Egzersizleri, 

İzokinetik Aletler 

Elektro Terapi Uygulamaları, 

Sıcak Soğuk uygulamaları, 

 

Eklem Hareketlerinin Geliştirilmesine Yönelik Rehabilitasyon Yöntemleri: Postoperatif diz 

rehabilitasyonunda eklem hareketlerinin geliştirilmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen rehabilitasyon 

yöntemleri uygulanmıştır. (Kalyon ve diğerleri, 1993) 

CPM. (sürekli Pasif Hareket Cihazı) 

Stretching egzersizleri, 

İzotonik egzersizler, 

Aktif ROM egzersizler, 

Elektro Terapi Uygulamaları, 

Sıcak Soğuk uygulamaları, 

Bisiklet Egzersizleri, 

Proprioseptif Duyuyu Artırmaya Yönelik Rehabilitasyon Yöntemleri: Postoperatif diz 

rehabilitasyonunda proprioseptif duyuyu artırmaya yönelik olarak aşağıda belirtilen rehabilitasyon yöntemleri 

uygulanmıştır. 

Pasif hareket duyusu egzersizleri, 

Pozisyon hissi egzersizleri, 

Bobath topu egzersizleri, 

Farklı aminlerde yürüme 

Sıcak Soğuk Uygulamaları (Kaynak H. ve diğerleri, 2015) 

Hastanın Hareket Korkusunu Yenmesini Sağlamaya Yönelik Rehabilitasyon Yöntemleri: 

Rehabilitasyonun hedeflerine ulaşılabilmesi için mutlaka hareket korkusunu erken dönemlerden itibaren tespit 
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etmek ve üstesinden gelmek üzere çalışmak gerekmektedir. Postoperatif diz rehabilitasyonunda hastanın 

hareket korkusunu yenmesini sağlamak yönelik olarak aşağıda belirtilen rehabilitasyon yöntemleri 

uygulanmıştır. (Demirkapı, E. B. Ve diğerleri, 2015) 

Parelel Bar Yürüyüşü, 

Ritmik Yürüyüşler, 

Psikolojik destek, 

 

Denge ve Koordinasyon Yeteneğini Yeniden Kazandırmaya Yönelik Rehabilitasyon 

Yöntemler: Postoperatif diz rehabilitasyonunda Denge ve Koordinasyon Yeteneğini Yeniden 

Kazandırmak için aşağıda belirtilen rehabilitasyon yöntemleri uygulanmıştır. 

Bosu ve Denge Egzersizleri, 

Wobble Board Egzersizleri, 

Denge Tahtası Egzersizleri, 

Koordinasyon Egzersizleri (Alveroğlu, A. 2015) 

 

Hastanın Spor Dahil Günlük Yaşam Aktivitelerini Yeniden Yapabilir Hale Getirmesine 
Yönelik Olarak Uygulanan Rehabilitasyon Yöntemleri: Postoperatif diz rehabilitasyonunda Hastanın 

Spor Dahil Günlük Yaşam Aktivitelerini Yeniden Yapabilir Hale Getirebilmesi için aşağıda belirtilen 

rehabilitasyon yöntemleri uygulanmıştır. 

Ritmik yürüme egzersizleri, 

Merdiven egzersizleri, 

Sguat egzersizleri, 

Bisiklet Egzersizleri, 

İstasyon Egzersizleri, 

Fitness Egzersizleri, 

 

AMAÇ: 
Bu çalışma, postoperatif diz rehabilitasyonunun amatör sporcuların hareket korkusunu yenerek 

aktivite ve denge düzeylerini yeniden kazanmalarına etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

YÖNTEM: 

Dizlerine yapılan cerrahi ameliyatlardan sonra, ağrılarının giderilmesi, hareket korkularının 

giderilerek hareket yeteneklerinin arttırılması, denge ve aktivite yeteneklerinin yeniden kazanmaları, güç 

ve dayanıklılıklarının geliştirilmesi için 2013-2016 yılları arasında rehabilitasyon programına alınan 

amatör sporcular arasından tesadüfi yöntem ve gönüllülük esasına göre 22 erkek hasta seçilerek bu 

çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara rahatsızlığına uygun 30’ar seans Postoperatif Diz 

Rehabilitasyonu Yöntemlerinden bir veya birkaçı uygulanmıştır. 

30 seanslık rehabilitasyon öncesi ve sonrasında; tüm hastaların aktivite düzeyleri Tegner Aktivite 

Düzeyi Ölçeğiyle (TADÖ), denge ve yürüyüşleri Tandem Yürüyüş Testiyle ve hareket korkuları Tampa 

Kinezyofobi Ölçeğiyle(TFÖ)  test edilerek hastaların çalışma öncesi ve sonrasındaki değerleri tespit 

edilmiş aradaki farkların istatistiki olarak anlamlı olup olmadıkları İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik 

Testiyle test edilmiştir. 

Tegner Aktivite Skoru günlük hayatta ve spordaki etkinliklere göre 0 ile 10 arasında bir puanlama 

sistemidir. Yaralanma/ disfonksiyon sebebiyle aktiviteyi bırakanlar için 0 puandan, milli takım düzeyinde 

profesyonel spor yapanlar için 10 puana kadar derecelendirilir.  

Tampa Kinezyofobi Ölçeği, postoperatif hastaların aktivite ile ilişkili yaralanma/ tekrar yaralanma ve 

korku-kaçınma parametrelerini inceleyen 17 soruluk Likert puanlaması ile skorlanan bir ölçektir. Kişi 17-68 

arasında skor almaktadır. Kişinin aldığı puanın yükseldikçe kinezyofobi de yüksek anlamına gelmektedir. 

(Demirkapı, E. B. ve diğerleri 2015) 

Sorulara verilen; kesinlikle katılmıyorum cevabına 1, katılmıyorum cevabına 2, katılıyorum cevabına 3 

ve kesinlikle katılıyorum cevabına 4 puan verilmektedir. Skorun elde edilmesi esnasında 4, 8, 12 ve 16’ıncı 

soruların puanı ters olarak hesaplanmaktadır.  
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Tandem yürüyüşünde Hastanın, bir ayağı diğerinin önüne alarak  önce gözler açık sonra gözler kapalı 

olarak yürümesi istenerek gerçekleştirilir.(Zamysłowska-Szmytke, E. and others. 2015) Hastanın testi tamamlama 

süresi ve dört seri adım atıp atamadığı testin başarısını belirler. 

 

BULGULAR: 

Katılımcıların yaş ortalamaları 33,35±5,24 yıl vücut ağırlığı 78,57±10,71 kg. olarak tespit edilmiştir. 

Diz ligament yaralanması, menisküs yırtığı, diz kıkırdak lezyonları, osteokondrit dissekansları, travmatik 

diz çıkığı, patellar instabilite, patello femoral ağrı ve diz osteoartriti ve bunlara bağlı cerrahi müdahalelerden sonra 

hastaların aktivite düzeylerini belirlemek için Tegner aktivite seviyesi ölçeği kullanılmaktadır. 

Bu çalışmamız da hastalardan rehabilitasyona programına başlamadan önce ve rahabilitasyon programı 

tamamlandıktan sonra Tegner Aktivite Düzeyi Ölçeğinde (Tablo 1.) yer alan faaliyetlerden yapabildikleri 

aktivitelere 0 ila 10 puan arasında puan vermeleri istenmiştir. Katılan hastaların rehabilitasyon programına 

başlamadan önce Tegner Aktivite Düzeyi Ölçeği skoru x1= 2.7, s1=±1,32; rehabilitasyon programı tamamlandıktan 

sonraki Tegner Aktivite Düzeyi Ölçeği skoru ise x2=4.6, s2=±0,96 olarak tespit edilmiştir. 

 

Aktivite 

Seviyesi 
Açıklama 

  

10 Rekabet Gerektiren Sporlar: Ulusal ve elit düzeyde futbol oyuncusu olmak 

9 Rekabet Gerektiren Sporlar: Alt liglerde futbol oyuncusu olmak, buz hokeyi, 

güreş, jimnastik, basketbol 

8 Rekabet Gerektiren Sporlar: Raketle oynanan oyunlar, hokey, bedminton, koşu, 

zıplama yarışları, yokuş aşağı kayak sporları. 

7 Rekabet Gerektiren Sporlar: Tenis, koşu, motorlu araç hız yolu, motokros, 

hentbol, eğlence amaçlı sporlar, futbol,buz hokeyi, atlama. 

6 Eğlence amaçlı sporlar: Tenis ve badminton, hentbol, raketle oynanan oyunlar, 

yokuş aşağı kayak sporları, haftada beş kez jogging yapmak. 

5 İş: Ağır işlerde çalışmak, inşaat, orman, Rekabet Gerektiren Sporlar: bisiklet 

yarışı, dağdan aşağı kayak yarışları, Eğlence amaçlı Sporlar: Haftada en az iki 

kez engebeli arazide jogging yapmak. 

4 İş: Orta dereceli zorlu işlerde çalışmak, uzun yol şöförlüğü,  

3 İş: Hafif işlerde çalışmak, bakım veren olmak. 

2 İş: Hafif işlerde çalışmak, bakım veren olmak, engebeli arazide yürüyebilse de 

ormanda sırt çantalı vesaire yürüyüş yapamaz. 

1 İş: Sedanter işler (sekreterlik gibi masa başı işler) Engebeli arazide yürüyebilir. 

0 Diz problemleri nedeniyle ya istirahat izninde ya da emekliye ayrılmış. 

  

Tablo 1. Tegner Aktivite Düzeyi Ölçeği.( Briggs, K. K. and others. 2009) 

Tandem yürüme testi (TWT) hem patolojik hem de normal kişilerde dinamik yürüme dengesini objektif 

olarak ölçmek için yapılan bir testtir.  

Yere temas eden alanın daraltıldığı, statik dengeyi değerlendiren bir testtir. Spor veya topuksuz ayakkabı 

giydirilen hastadan yere çizilmiş düz bir çizgi boyunca bir ayağının ucu diğer ayağının topuğuna değecek şekilde 

10 adım yürümesi istenir. Yürüme süresi kronometreyle tespit edilir. 10 adım sonra kronometre durdurulur. Testte 

dört adım peş peşe seri olarak atanlar başarılı olarak değerlendirilir.  

Çalışmamıza katılan hastaların düz bir çizgide yürüyüp yürüyemedikleri rehabilitasyon programına 

başlanmadan önce Tandem Yürüyüş Testi ile ölçülerek hastaların ortalama 2,4±0,9 adım atabildikleri tespit 

edilmiştir. Aynı hastaların 30 seanslık rehabilitasyon programı sonrası düz bir çizgide yürüme skorlarında 

değişiklik olup olmadığı yine Tandem Yürüyüş Testi ile ölçülerek skorun 3,6±1,2’e yükseldiği tespit edilmiştir. 

Ölçülen Tandem Yürüyüş Testi skorları tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Tandem Yürüyüş Testi Ortalama Skorları Tablosu. 

 

Postoperatif diz hasarlı amatör sporcular hareket ederlerse tekrar düşüp yaralanacaklarından 

korkarak sabit kalmayı tercih ettikleri için eski aktif yaşantılarına ve sağlıklarına katılmaları 

gecikmektedir. Bu korkunun (kinezyofobi) erkenden tespit edilerek aşılması rehabilitasyonun başarısı için 

çok önemlidir. Hastaların hareket korkuları tablo 3’teki Tampa Kinezyofobi Ölçeği ile ölçülebilmektedir. 

Çalışmaya katılan hastaların rehabilitasyon öncesinde Tampa Kinezyofobi Ölçeği ile tespit edilen 

kinezyopobi skorları ortalaması 51.7±5.4 iken rehabilitasyon sonrasında bu skor 35.1±6.3 olarak 

bulunmuştur.  

 

Tampa Kinezyofobi Ölçeği 
1

:K
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k
le
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m
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. 
 

2
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3
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4
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m
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1) Egzersiz yaparsam kendi kendimi sakatlarım diye kaygılanıyorum.     

2) Ağrımla baş etmeye çalışacak olsam, ağrım artar.     

3) Ağrımdan dolayı vücudum bana tehlikeli derecede yanlış giden bir şeyler 

olduğunu söylüyor.  
    

4) Egzersiz yaparsam sanki ağrım hafifleyecekmiş gibi geliyor.     

5) İnsanlar benim tıbbi sorunlarımı yeterince ciddiye almıyorlar.      

6) Başıma gelen bu olay nedeni ile vücudum hayat boyu risk altında olacak.     

7) Ağrımın olması her zaman, vücudumu sakatladığım/bir problemim olduğu 

anlamına gelir. 
    

8) Sırf bazı şeylerin ağrımı artırıyor olması, onların tehlikeli oldukları 

anlamına gelmez.  
    

9) Kendimi kazara sakatlamaktan korkuyorum.     

10) Ağrının artmasını engellemenin en basit ve güvenli yolu gereksiz 

hareketler yapmaktan kaçınmaktır.  
    

 Egzersiz Programına Başlamadan Bitiminden 

Sonra Yapılan Ölçüm Sonuçları 

Tandem Yürüyüş Testi Skorları 
Önce Sonra Fark Mik. 

Fark % 

Ortalama ( x̄) 2,4 3,6 2,2 50 

Standart Sapma (ss) 0,9 1,2 0,3  
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11) Vücudumda tehlike arz eden bir şey olmasaydı, bu kadar çok ağrı 

hissetmezdim. 

    

12) Ağrıma rağmen, fiziksel olarak aktif olsaydım, durumum daha iyi olurdu.      

13) Ağrı, kendimi sakatlama için egzersizi ne zaman bırakmam gerektiği 

konusunda bana sinyal verir. 
    

14) Benim durumumda olan birinin, fiziksel olarak aktif olması pek güvenli 

değildir.  
    

15) Normal insanların yaptığı her şeyi yapamam, çünkü çok kolay 

sakatlanırım. 
    

16) Bazı şeyler çok fazla ağrıya neden olsa bile, bunların gerçekte tehlikeli 

olduklarını düşünmem. 
    

17) Hiç kimse ağrı hissederken egzersiz yapmak zorunda olmamalı.     

     

Tablo 3. Tampa Kinezyofobi Ölçeği 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ: 

Çalışmanın sonunda amatör sporcuların aktivite ve denge düzeylerindeki pozitif artış ile hareket 

korkularındaki azalma İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testiyle test edilerek aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. 

1.Hastalardan 30’ar seanslık rehabilitasyon programı sonrasında Tegner Aktivite Düzeyi Ölçeğiyle 

ölçülen aktivite düzeyi skorları, rehabilitasyon programı öncesine göre %70 oranında ve ortalama x̄=1,9 artış 

göstermiş olup, artışın standart sapması s=0,36 olarak bulunmuştur. Skorlar arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olup olmadığı“İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi” kullanılarak test edilmiş, hesapla bulunan t 

değeri (24,75) alfa:0,05 yanılma olasılığı ve n-1 = (22-1)=21 serbestlik derecesindeki tablo t değerinden (2.080) 

daha büyük olduğu için çalışma kapsamındaki hastaların testle ölçülen aktivite düzeyleri arasındaki pozitif 

farkların istatistikî olarak anlamlı oldu ve postoperatif diz rehabilitasyonunun amatör sporcuların eski aktivite 

düzeylerine yeniden kavuşmaları için yararlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

2.Hastalardan 30’ar seanslık rehabilitasyon programı sonrasında Tandem Yürüyüş Testi ölçülen düz bir 

çizgide yürüyüp yürüyemediklerine ilişkin skorlar, rehabilitasyon programı öncesine göre %50 oranında ve 

ortalama x̄=2,2 artış göstermiş olup, artışın standart sapması s=0,3 olarak bulunmuştur. Skorlar arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı“İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi” kullanılarak test edilmiş, 

hesapla bulunan t değeri (34,39) alfa:0,05 yanılma olasılığı ve n-1 = (22-1)=21 serbestlik derecesindeki tablo t 

değerinden (2.080) daha büyük olduğu için çalışma kapsamındaki hastaların testle ölçülen aktivite düzeyleri 

arasındaki pozitif farkların istatistikî olarak anlamlı oldu ve postoperatif diz rehabilitasyonunun amatör 

sporcuların yürüme dengelerini yeniden kazanmaları için yararlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

3.Hastalardan 30’ar seanslık rehabilitasyon programı sonrasında Tampa Kinezyofobi Ölçeği ile hareket 

ederlerse tekrar düşüp yaralanacaklarından korkup korkmadıklarına ilişkin skorlar, rehabilitasyon programı 

öncesine göre %32 oranında ve ortalama x̄=16,6 düşüş göstermiş olup, düşüşün standart sapması s=0,9 olarak 

bulunmuştur. Skorlar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı“İki Eş Arasındaki Farkın 

Önemlilik Testi” kullanılarak test edilmiş, hesapla bulunan t değeri (86,51) alfa:0,05 yanılma olasılığı ve n-1 = 

(22-1)=21 serbestlik derecesindeki tablo t değerinden (2.080) daha büyük olduğu için çalışma kapsamındaki 

hastaların testle ölçülen hareket korkuları (kinezyopobi) arasındaki negatif farkların istatistikî olarak anlamlı oldu 

ve postoperatif diz rehabilitasyonunun amatör sporcuların hareket korkularını yenerek yeniden sağlıklarını 

kazanmak için çaba göstermeleri hususunda yararlı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Günümüzde aşırı şehirleşme, sanayileşme, ulaşımda taşıtların kısa mesafelerde bile kullanılması, evlerde 

merdiven yerine asansörlerin tercih edilmesi, alışveriş merkezlerinde yürüyen merdivenlerin kullanılması ve 

oturduğumuz yerden ihtiyaçlarımızı karşılanması yaşamı kolaylaştırırken olumsuzluklarla karşılaşmamıza da 

neden olmaktadır. Modern hayatta ve teknolojideki bu gelişmeler sonucu insanlar giderek hareketsizliğe 

yönelmiştir.(Türk, 2016) 

Hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerine karşı önlem almak isteyen insanların bilinçsizce spora yönelmesi 

sonucu spor yaralanmalarını hızla artmaktadır. Amatör spor yapanlarda dizlerde kas-tendon yaralanmaları, bağ 
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yaralanmaları, menüsküs yaralanmaları ve kıkırdak zedelenmesi gibi spor yaralanmalarının yaşanmaması 

için sağlık personeli ve antrenörler gözetiminde veya onların tavsiyelerine uyarak spor yapmalarının 

faydalı olacağı, buna rağmen  diz sakatlığı yaşayarak cerrahi operasyon geçirmiş olanlar için postoperatif 

diz rehabilitasyonunun yararlı olduğu sonucuna varılmıştır. 
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FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 
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Özet 

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<,001). Meslek grupları arasında yapılan analizde ise suça meyilli 

kişilerin buraya gelmesi durumunda öğretmen ve memurların doktorlara göre (p<,013); etraftaki 

görevlilerin ilgisizliği durmunda öğretmen ve memurların doktorlara göre (p<,000); maddi yetersizlik 

durumunda memurların doktorlara göre (p<,026); buranın çok kalabalık olması durumunda memurların 

öğretmen ve doktorlara göre (p<,002) 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 suça meyilli kişilerin alanda bulunması, görevlilerin 

ilgisizliği, maddi yetersizlik, alanın kalabalık olması gibi çeşitli farklılıkların 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  

 

 

INVESTIGATION OF FACTORS PREVENTING THE PHYSICAL ACTIVITY CHOICE OF 

WORKING WOMEN 

 

Abstract 
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The aim of this study is to examine whether the professional status, regional and age differences of 

working women in various regions of our country cause differences in factors preventing their 

participation in physical activity.   A total of  237 women  in different ages and working in different 

occupations including 111 women (77 teachers, 34 doctors) from the provinces in the Western region 

(Balıkesir, Çanakkale, Aydın) ,126 women (92 teachers, 33 civil servants, 1 doctor) from the provinces 

in the Eastern region (Batman, Siirt, Diyarbakır, Ardahan,Van, Malatya) took part in the research 

voluntarily. Physical Activity Venue Evaluation (PAVES) scale adapted into Turkish by Gümüş et al 

(2015) was used as the means of gathering data. The data were analyzed with Mann-Whitney U and 

Kruskal Wallis tests. For the tests, IBM SPSS statistics 22.0 program was used. 

According to the research findings, there is a significant difference in women working in the east 

compared to women working in the west in cases that crime-prone people come here and for fear of 

being robbed (p <,004, p <,010). In the analysis made between age states, in case people prone to crime 

come here, there is a significant difference in the age group of 20-30 and the age group of 31-40 

compared to age of  41-50 (p<,001). According to the analysis made among the occupational groups, 

there are significant differences in teachers and officers compared to  doctors if  people who are prone 

to crime come here (p<,013). It has been seen that there are significant differences in teachers and 

officers compared to doctors in case of carelessness of the attendants around, (p<,000); in officers 

compared to doctors in case of financial insufficiency (p <, 026); in officers compared to teachers and 

doctors in case of crowdedness. As a result of the study, women working in the eastern region and 

women under the age of 40 feel more insecure at the place where physical activities are done than women 

working in the western region and women between the ages of 41-50. In the analysis made among the 

occupational groups, it has been observed that there are various differences such  as the existence of 

people prone to crime, the lack of interest of the attendants, financial incapability, crowdedness of the 

place. It is concluded that this situation can be improved by the necessary security measures taken by 

public institutions, sufficient number of staff  and high living standards. 

 

Key words: Woman, Region , Age  , Occupation , Physical Activity 

 

1. GİRİŞ 

Fiziksel aktivite; “günlük yaşamımızda kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji harcanmasını içeren, kalp 

ve solunum hızını artıran, farklı şiddetlerde yapılabilen ve yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler” olarak 

tanımlanmaktadır (Baltacı, 2008). Fiziksel aktivitenin zihinsel, ruhsal ve fiziksel faydaları yadsınamaz 

bir gerçekliktir. Fiziksel aktivitenin bedensel, ruhsal, ve sosyal sağlığa etkileri şöyle ifade edilmiştir:  

1.Bedensel Sağlığımız Üzerine Olan Etkileri; 

 Kas kuvvetini korur ve arttırır, 

 Vücut düzgünlüğünün ve postürün korur, 

 Yorgunluğun azaltır, 

 Kalbin ritmi düzenler, 

 Kalbi güçlendirerek kalbe olan kan akışını arttırır ve kalp krizi geçirme riskini azaltır, 

 Solunum kapasitesinde artış meydana gelir, 

 Düzenli aktivite yapan bireyler sigara bağımlılığından kurtulma konusunda inaktif bireylerden 

daha başarılıdırlar, 

 Düzenli fiziksel aktivite insülin aktivitesinin kontrolünü sağlayarak şeker hastalığının ve kan 

şekerinin kontrolüne yardımcı olur, 

 Vücudun su, tuz, mineral kullanımının dengelenmesine yardımcı olur, 
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 Enerji gereksinimini yağları yakarak karşılama alışkanlığı getirerek metabolizmayı hızlandırır 

ve kilo alımını önler, 

 Damar yapısına etkileri nedeniyle beyine olan kan akışının artışına bağlı olarak erken demans 

(bunama) ve unutkanlık gelişim riskini azaltır, 

 Beyin damar hastalıkları gelişim riskini azaltır. 

2.Ruhsal Ve Sosyal Sağlığımız Üzerine Olan Etkileri; 

 Sağlıklı kas, kemik ve eklem yapısı üzerine olumlu etkileri nedeniyle vücut düzgünlüğü ve 

farkındalığını geliştirerek bedeni ile barışık, özgüvenli bireyler yaratır, 

 Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini geliştirir, 

 Kendini iyi hissetme ve mutluluk duygusu oluşturur (hsgm.saglik.gov.tr). 

Fiziksel aktivitenin yararlarından faydalanabilmek için fiziksel aktivitenin yapılabildiği alanlara ulaşma 

ve bu alanlarda oluşabilecek sıkıntıların belirlenmesi gerekmektedir. Kadınların düzenli fiziksel aktivite 

alışkanlığını, seçilen aktivite türünü, aktivitenin süresi ve sıklığını, aktiviteye katılma ya da katılmama 

nedenlerini (Şahin ve ark., 2014); kadınların boş zamanlarında fiziksel aktiviteye katılımı ve katılımını 

engelleyen faktörleri (Koca ve ark., 2009) araştıran çalışmalar bu gerekliliğin önemini ortaya 

koymaktadır. Kadınların eğitim düzeylerinin yükselmesi, çalışma hayatına daha çok katılmaları, 

ailedeki birtakım fonksiyonların toplumsal kurumlara aktarılması (Günay ve Bener, 2011); toplum 

tarafından kadınlara biçilen cinsiyet rollerinin çağın gerektirdiği gelişmeler, küreselleşme, kentleşme, 

devletlerin uyguladığı politikalar (WHO, 2017); özellikle kadınların çalışma hayatına, sosyo-kültürel 

hayata ve rekreasyon faaliyetlerine katılımlarını pozitif yönde etkilemektedir. Günümüz dünyasındaki 

ve ülkemizdeki bu gelişmelere paralel olarak ‘cinsiyet fark etmeksizin’ bu faaliyetlere katılımın hızla 

artmasını sağlamıştır. Bu olumlu değişim kadınların günlük hayatlarında fiziksel aktiviteye katılımını 

da olumlu yönde etkilemiştir. Kadınların çalışma şartları, eğitim durumları, ailedeki konumu, gelir 

seviyesi, mesleği, kültürel yapısı, inançları, evlilik durumu, spor tesislerine ulaşım, güvenlik, giyim ve 

kullanılacak malzeme, kişisel engeller, çevresel faktörler gibi nedenler fiziksel aktiviteye katılımı 

olumlu veya olumsuz yönde etkileyen diğer faktörlerdir. Bu faktörlerle birlikte ele alındığında ülkemizin 

farklı bölgelerinde çalışan kadınların iş hayatına katılımlarının artmaya başlaması ile birlikte onların 

fiziksel aktiviteye katılımlarını engelleyen unsurları belirlemek ve bu unsurlar arasında bölgesel 

farklılıkların etkisinin olup olmadığını incelemek çalışmamızın araştırma konusudur. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

Araştırma, Stanis ve ark. (2009) tarafından geliştirilen, ülkemizde Gümüş ve ark. (2015) tarafından 

dilimize uyarlanan, bireylerin gittikleri mekânı fiziksel aktivite mekânı olarak seçmelerinde etken 

olan nedenleri sorgulayan iki faktörlü “Fiziksel Aktivite Mekânı Değerlendirme (FAMDÖ)” ölçeği 

ile toplanmıştır. Türkçeye uyarlanan iki faktörlü ölçek toplam 26 maddeden oluşmaktadır. “Fiziksel 

Aktivite Mekânı Seçimi (FAMS)” alt boyutu, park ve rekreasyon alanlarına fiziksel aktivite amaçlı 

gelen insanların, geldikleri mekânı fiziksel aktivite mekânı olarak seçmeye iten unsurları içeren 11 

madde, “Fiziksel Aktiviteye Katılımı Engelleyen Unsurlar (FAKE)” alt boyutu ise kişilerin park ve 

rekreasyon alanlarına fiziksel aktivite için sıklıkla katılımlarını engelleyen unsurları içeren 15 madde 

bulunmaktadır. Uyarlama çalışmasında ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları birinci alt boyut 

(FAMS) için .82, ikinci alt boyut için .91, her iki alt boyut için toplam .85 olarak bulunmuştur (8). 

Çalışmamızda kullanılacak olan “Fiziksel Aktiviteye Katılımı Engelleyen Unsurlar (FAKE)” ölçeğin 

iç tutarlılık katsayısı, ikinci alt boyut için .84 olarak bulunmuştur. Daha sonra veri setine , parametrik 

testlerden hangisinin uygun olduğunu belirlemek amacıyla normallik testi uygulanmıştır. 

Kolmogrrov-Smirnova testine göre verilerin normal dağılım göstermediği görülmüş ve analiz için 

parametrik olmayan testler uygun bulunmuştur. 
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Ölçek 5’li Likert türünde olup, 1-5 arasında derecelendirilmiştir (1:Kesinlikle Katılmıyorum, 

2:Katılmıyorum, 3:Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum). Ölçeğin aralık 

genişliğinin, “dizi genişliği/yapılacak grup sayısı” (Tekin, 1996) formülü ile hesaplanması dikkate 

alınarak araştırma bulgularının değerlendirilmesinde esas alınan aritmetik ortalama aralıkları; “1,00-

1,80= Kesinlikle Katılmıyorum”, “1,81-2,60=Katılmıyorum”, “2,61-3,40=kararsızım”, “3,41-

4,20=katılıyorum” ve “4,21-5,00=Kesinlikle Katılıyorum” şeklindedir. Ölçekteki puanlar, 1,00 ile 

5,00 arasında olduğundan, puanlar 5,00’e yaklaştıkça çalışan kadınların fiziksel aktiviteye katılımını 

etkileyen unsurların önemli, 1,00’e yaklaştıkça ise önemsiz olduğu kabul edilmiştir.  

Verilerin analizinde paket istatistik programı olan IBM SPSS Statistics 22.0 paket programı 

kullanılarak elde edilen veriler ikili değişkenler için Mann-Whitney U testi ve ikiden fazla 

değişkenler için Kruskal-Wallis H testi ile analizler yapılmıştır. 

Araştırmanın evreni, ülkemizin farklı bölgelerinde çalışan kadınlardan oluşmaktadır. Çalışmamıza 

gönüllü olarak Batı bölgesindeki illerde ( Balıkesir, Çanakkale, Aydın) farklı yaşlarda ve meslek 

gruplarında çalışan ( 77 öğretmen, 34 doktor ) 111 kadın ile Doğu bölgesindeki illerde ( Batman, Siirt, 

Diyarbakır, Ardahan, Van, Malatya ) farklı yaş ve meslek gruplarında çalışan ( 92 öğretmen, 33 memur, 

1 doktor ) 126, toplamda 237 çalışan kadın katılmıştır. Katılımcıların ölçeği google form üzerinden 

doldurmaları sağlanmıştır. 

 

3. BULGULAR  

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Bireylere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler. 

Değişkenler N % 

Yaş 

20-30 Yaş Arası 91 38,39 

31-40 Yaş Arası 93 39,24 

41-50 Yaş Arası 42 17,72 

51 ve üzeri 11 4,64 

Toplam 237 100 

Meslek 

Öğretmen 169 71,30 

Memur 33 13,92 

Doktor 35 14,76 

Toplam 237 100 

Çalıştığı İl 

Batı İlinde Çalışanlar  111 46,83 

Doğu İlinde Çalışanlar  126 53,16 

Toplam 237 100 

 

Tablo 1’de yaşa göre dağılımlar incelendiğinde; 20-30 yaş aralığında 91 kişinin (%38,39), 31-40 yaş 

aralığında 93 kişinin (%39,24), 41-50 yaş aralığında 42 kişinin (%17,72), 51 yaş ve üzeri aralığında 11 

kişinin (%4,64) olduğu görülmektedir. Mesleklere göre incelendiğinde; 169 kişinin (%171,30) 

öğretmen, 33 kişinin (%13,92) memur, 35 kişinin (%14,76) doktor olduğu görülmektedir. Çalıştığı il 

incelendiğinde ise; Batı illerinden (Balıkesir, Çanakkale, Aydın) 111 kişinin (%46,83) ve Doğu 
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illerinden Çalışanlar  (Batman, Diyarbakır, Siirt, Ardahan, Van, Malatya) 126 kişinin (%53,16) olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 2. Çalıştığı bölge değişkenine göre suça meyilli kişilerin buraya gelmesi açısından 

incelenmesi. 

Gruplar N 
Sıra 

ortalaması 
Sıra toplamı U p 

Batı 111 105,49 11709,50  

-2,91 

 

<,004 Doğu 126 130,90 16493,50 

Çalıştığı illere göre suça meyilli kişilerin faaliyet alanına girmesi açısından Batı illerinde çalışan 

kadınlar ile Doğu illerinde çalışan kadınlar  arasında anlamlı bir  farkın olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan  Mann-Whitney U test analizi sonucunda anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir 

(p<,004). 

Tablo 3. Çalıştığı bölge değişkenine göre soyulma korkusu açısından incelenmesi. 

Gruplar N 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı U p 

Batı 111 107,23 11902,00  

-2,56 

 

 <,010 Doğu 126 129,37 16301,00 

Çalıştığı illere göre soyulma korkusu açısından Batı illerinde çalışan kadınlar ile Doğu illerinde çalışan 

kadınlar  arasında anlamlı bir  farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan  Mann-Whitney U 

test analizi sonucunda anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (p<,010). 

Tablo 4.  Yaş değişkenine göre suça meyilli kişilerin faaliyet alanına girmesi açısından incelenmesi. 

  Yaş N Ort Ki-kare 

Değeri 
df p Post Hoc 

Suça 

Meyilli 

Kişilerin 

Faaliyet 

Alanına 

Girmesi 

(1)20-30 Yaş 91 135,69 

17,182 6,046 ,001 

 

(2)31-40 Yaş 93 119,80     1>3 

(3)41-50 Yaş 42 84,54     2>3 

(4)51 Yaş üzeri 11 105,77  

Araştırmaya katılan çalışan kadınların yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal-Wallis Test sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

açıdan anlamlı olduğu  görülmektedir (p< 001). Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan 

tamamlayıcı post-hoc analizi sonucunda; 41 -50 yaş lehine 31-40 ve 20-30 yaş grubu arasındaki çalışan 

kadınlarda suça meyilli kişilerin buraya gelmesi durumunda anlamlı bir farklılığın olduğu bulunmuştur. 

Tablo 5.  Meslek değişkenine göre suça meyilli kişilerin faaliyet alanına girmesi açısından 

incelenmesi. 

 Meslek N Ort Ki-kare 

Değeri 
df p Post Hoc 

(1)Öğretmen  169 123,40 8,725 2 ,013  
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Suça 

Meyilli 

Kişilerin 

Faaliyet 

Alanına 

Girmesi 

(2)Memur  33 128,89 1>3 

2>3 

(3)Doktor  35 88,43 

Araştırmaya katılan çalışan kadınların meslek değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis Testi analizi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir ( p<005). Farklılıkların kaynaklarını 

belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı post-hoc analizi sonucunda; öğremenler ve memurlar lehine 

doktorlarla arasında suça meyilli kişilerin buraya gelmesi durumunda anlamlı bir farklılığın olduğu 

bulunmuştur. 

Tablo 6.  Meslek değişkenine göre etraftaki görevlilerin ilgisizliği açısından incelenmesi. 

 Meslek N Ort Ki-kare 

Değeri 
df p Post Hoc 

Etraftaki 

Görevlilerin 

İlgisizliği 

(1)Öğretmen  169 130,24 

17,039 2 ,000 

 

1>3 

2>3 

(2)Memur  33 92,52 

(3)Doktor  35 89,71 

Araştırmaya katılan çalışan kadınların meslek değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi Kruskal-Wallis Test sonucunda 

grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,01). 

Farklılıkların kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı post-hoc analizi sonucunda; 

öğremen ve memurlar lehine doktorlarla arasında etraftaki görevlilerin ilgisizliği durumunda anlamlı bir 

farklılığın olduğu bulunmuştur. 

Tablo 7.  Meslek değişkenine göre maddi yetersizlik açısından incelenmesi. 

 Meslek N Ort Ki-kare 

Değeri 
df p Post Hoc 

Maddi 

Yetersizlik 

(1)Öğretmen  169 120,63 

7,283 2 ,026 

 

3>2 

 

(2)Memur  33 93,21 

(3)Doktor  35 135,43 

Araştırmaya katılan çalışan kadınların meslek değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis Test analizi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,05). Farklılıkların kaynaklarını 

belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı post-hoc analizi sonucunda; maddi yetersizlik durumunda 

doktorlar lehine memurlarla arasında anlamlı bir farklılığın  olduğu bulunmuştur. 

Tablo 9.  Meslek değişkenine göre alanın çok kalabalık olması açısından incelenmesi. 
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 Meslek N Ort Ki-kare 

Değeri 
df p Post Hoc 

Buranın 

Çok 

Kalabalık 

Olması 

(1)Öğretmen  169 123,95 

12,613 2 ,002 

 

1>2 

3>2 

(2)Memur  33 81,55 

(3)Doktor  35 130,41 

Araştırmaya katılan çalışan kadınların meslek değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis Test analizi sonucunda grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,05). Farklılıkların kaynaklarını 

belirlemek amacıyla yapılan tamamlayıcı post-hoc analizi sonucunda; buranın çok kalabalık olması 

durumunda öğretmen ve doktorlar lehine memurlarla arasında anlamlı bir farklılığın  olduğu 

bulunmuştur. 

 

4. TARTIŞMA  

Araştırmanın sonuçlarına göre meslek gruplarının, yaş ve bölgesel farklılıkların çalışan kadınlarda 

fiziksel aktiviteye katılımını engelleyen unsurlar karşılaştırılırken şu sonuçlara varılmıştır: 

Doğu’da çalışan kadınların  Batı’da çalışan kadınlara göre ‘’Suça Meyilli Kişilerin Etkinlik Alanına 

Girmesi, Soyulma Korkusu,’’ unsurlarında fiziksel aktiviteye katılmalarına engel durumlarının anlamlı 

düzeyde farklı olduğu, sonucuna ulaşılmıştır (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 görülmektedir (p<,001),  Meslek grupları 

arasında yapılan analizde ise suça meyilli kişilerin buraya gelmesi durumunda öğretmen ve memurların 

doktorlara göre anlamlı bir  farklılığın olduğu görülmektedir(p<,013).  Bu farklılığın; ışıklandırma 

eksikliği, güvenlik tedbirlerinin yetersizliği ve güvenlik personelinin azlığı ya da ilgisizliği 

unsurlarından kaynaklandığı  düşünülmektedir. Çalışmamıza paralel olarak Ariane ve arkadaşları 

(2005), Cordell ve arkadaşları (1990) ile Scott ve Jackson’ın (1996) park ve rekreasyon alanlarının 

kullanımında kişisel güvenliğin sağlanamamasının fiziksel aktiviteye katılımda önemli bir engel 

olduğunu gösteren çalışma bulunmaktadır. Ayrıca özellikle Doğu illerinde  Batı illerimize göre güneşin 

batma saatinin daha erken olması, iş çıkış saatlerinin havanın kararma saatlerine kadar devam etmesi 

Doğu’da çalışan kadınlarda bu durumun etkisinin daha da artmasına neden olabileceği düşünülmektedir.  

Meslek gruplarının, yaş ve bölgesel farklılıkların çalışan kadınlarda ‘fiziksel saldırı korkusu’’ unsurunda 

fiziksel aktiviteye katılmalarına engel durumlarında anlamlı düzeyde farklılık bulunmamıştır. 

Çalışmamızın aksine Marcuss ve Francis (1998) ile Francis (1983)’in literatürdeki araştırmalarına 

baktığımızda güvenlik korkusunun fiziksel aktivitelere katılıma engel bir durum olduğu görülmektedir.  

Meslek gruplarının, yaş ve bölgesel farklılıkların çalışan kadınlara göre ‘‘Alanın İstediğim Faaliyetleri 

Sunmaması’’ unsurlarında fiziksel aktiviteye katılmalarına engel durumlarında anlamlı düzeyde 

farklılık bulunmamıştır. Çalışamamızın aksine Litaretür çalışmalarına baktığımızda Yılmaz ve Ulaş 

(2016) aletlerin yetersizliği ve kadınların aletleri kullanma konusunda yeterince bilgiye sahip olmaması 

yönünde de eksiklikler tespit etmişlerdir. Gümüş ve arkadaşlarının (2017) park ve rekreasyon 

alanlarında oturma banklarının konforlu olması, tuvalet ve çeşmelerin bulunması, tesisin bakımlı olması, 

temiz olması, gezi parkurlarının olması fiziksel aktiviteye katılımı olumlu anlamda etkileyerek bu 

faktörler kullanıcıların bu alanlarda dinlenme gereksinimlerini daha rahat karşılamalarını sağlayabilir 

ve yeni yapılacak rekreasyon alanlarında bu faktörlerin dikkate alınmasını kullanıcı memnuniyeti 

açısından önermektedirler. Şimşek ve arkadaşları (2011)’de açık alan egzersiz parkları ve kullanıcılarına 

yönelik yaptıkları çalışmada; bireylerin %83’ünün park alanlarındaki egzersiz aletlerini yetersiz 

bulduğu ve %98’inin ise yürüyüş ve koşu alanına ihtiyaç duyduğu, ayrıca park alanı içerisindeki aletlerin 
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kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı neticesini elde etmişlerdir. Maddi yetersizlik 

dumunda doktorların memurlara göre anlamlı bir farklılığın  olduğu (p<,026), alanın çok kalabalık 

olması durumunda öğretmen ve doktorların  rmemurlara göre anlamlı bir farklılığın  olduğu 

görülmektedir (p<,002). Literatürdeki benzer  çalışmalarda Attarzadeh ve arkadaşları (2007)  ile 

Mozafari ve arkadaşlarının (2010) saldırı korkusu, tesis eksikliği, cinsiyet, ırk ve yüksek giriş ücretinin 

farklı insan gruplarının  spor aktivitelerine katılımını etkileyen diğer faktörler olduğu sonucuna 

varmışlardır. Ayrıca Miller ve Brown’un (2010) yaptıkları bir diğer araştırmada da kadınların sosyo-

ekonomik düzeylerinin artmasının serbest zaman etkinliklerine katılımlarını da arttırdığı 

belirlemişlerdir.  

Meslek gruplarının, bölgesel ve yaş farklılıklarının ‘’Irkçı saldırı korkusu, Işıklandırmanın Yetersizliği, 

Burada Yeterince Ağaç ve Çim Olmaması, Buranın Evime Yeterince Yakın Olmaması, Alkol 

Tüketenlerin Bulunması, Buraya Toplu Taşımanın Olmaması, Dermansızlık/ Enerjisizlik’’ unsurlarında 

fiziksel aktiviteye katılmalarına engel durumlarında anlamlı düzeyde farklılık bulunmamıştır.  

 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER  

Meslek gruplarının, yaş ve bölgesel farklılıkların çalışan kadınlar ‘’Suça Meyilli Kişilerin Faaliyet 

Alanına Girmesi, Soyulma Korkusu’’ unsurlarında fiziksel aktiviteye katılımına engel durumlarının 

anlamlı düzeyde farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<,004 , p<,010, p<,001). Etraftaki görevlilerin 

ilgisizliği durmunda öğremen ve memurlar lehine doktorlarla arasında etraftaki görevlilerin ilgisizliği 

durumunda anlamlı bir farklılığın olduğu bulunmuştur(p<,000). maddi yetersizlik dumunda doktorlar 

lehine memurlara göre anlamlı bir farklılığın  olduğu(p<,026), buranın çok kalabalık olması durumunda 

öğretmen ve doktorlar lehine memurlarla arasında anlamlı bir farklılığın  olduğu görülmektedir 

(p<,002). Meslek gruplarının, yaş ve bölgesel farklılıklarının  çalışan kadınlarımızın fiziksel aktivitelere 

katılımında karşılaştıkları sorunları en aza indirmek, yaşam standartları arasında oluşan maddi 

farklılıkları en aza indirmek  ve kendilerini daha güvende hissetmeleri sağlamak için, gerekli tedbirlerin 

alınmasını sağlamak kamu kurum ve kuruluşlarının dikkat etmesi gereken unsurlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ayrıca çalışan kadınlarımızın yeterince fiziksel aktivite yapabilmeleri için fiziksel aktivite 

alanlarının güvenli, ulaşılabilir ve çalışma saatleri dışında kullanabilecekleri zaman dilimlerinde 

kendilerine uygun şartların hazırlanması önerilmektedir. Kadınlara çalışma hayatından ve kişisel 

sorumluluklardan uzak kendilerini dinlendirebilecekleri bir fiziksel aktivite alanı sunmak; kaygı ve 

depresyon gibi stresle ilgili problemleri de azaltacaktır (Reiger ve ark., 1998). Serbest zamanlarının 

fiziksel aktivite ve sportif etkinliklerle değerlendirilmesi, teknoloji ve şehirleşmenin birey ve toplum 

üzerinde meydana getireceği/getirdiği gerilimi önlemek veya oluşan stresi azaltmak için de önemlidir 

(Tekin ve ark., 2004). Meslek gruplarının, yaş ve bölgesel farklılıkların çalışan kadınlarda  ‘’Irkçı Saldırı 

Korkusu, Işıklandırmanın Yetersizliği, Burada Yeterince Ağaç ve Çim Olmaması, Buranın Evime 

Yeterince Yakın Olmaması, Alkol Tüketenlerin Bulunması, Buraya Toplu Taşımanın Olmaması, 

Dermansızlık/ Enerjisizlik’’ unsurlarında fiziksel aktiviteye katılmalarına engel durumlarında anlamlı 

düzeyde farklılık bulunmamıştır. Meslek gruplarının, yaş ve bölgesel farklılıkların çalışan  kadınlar 

arasında bu yönde anlamlı bir farklılığın çıkmaması, ülkemizde son yıllarda devletin kurumları 

aracılığıyla ülkemizin heryerinde halkımızın herkesimine ulaşıp il, ilçe, mahalle gibi toplu yaşam 

alanlarının ulaşılabilir noktalarına gerekli fiziksel aktivite alanlarının artırılmasına yönelik 

hizmetlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Tüm bu bilgiler ve yapılan çalışmalar ışığında toplumun her kesiminin fiziksel aktiviteyi en sağlıklı 

ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak için faaliyet 

alanlarında yeterli sayıda güvenlik personelinin bulundurulması, fiziksel aktivite alanlarının yeteri 

kadar ışıklandırılması, çevre ve kullanılan aletlerin temizliği, giriş-çıkış yerlerinin ve alanın güvenli 

bir şekilde korunması, ulaşılabilir olması, aletlerin doğru ve etkili kullanımı için aktivite alanında 

çalışacak antrenörler veya bilgilendirme kartlarının bulundurulup hazırlanmasında tüm kamu 

kuruluşlarının üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmeleri konusunda özen göstermeleri 

önerilmektedir. 
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ORYANTAL DANS, DANSÇI VE BAKIŞ ÜZERİNE BİR OYUN 

 

Berna Kurt2 

 

Öz 

Bu çalışmada, Mek’ân Sahne tiyatro topluluğunun 2019 sezonunda sahnelemeye başladığı 

Dansöz adlı oyun, toplumsal cinsiyet, (eril) bakış, hareket yorumu ve oryantal dans dramaturjisi 

eksenlerinde incelenecektir. İstanbul’daki ilk gösteriminden bu yana farklı sahnelerde izlenen 

oyun; hikâye, oyuncu performansı, seyirciyle kurulan ilişki, seyirci tepkileri vd. bağlamlarda 

değerlendirilecektir.  

Oyunla ilgili eleştiri yazıları, 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 

kökenlerini temel alan dramaturjik yönelimi de bu kaynaklar temel alınarak tartışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Oryantal dans, eril bakış, toplumsal cinsiyet, tiyatro 

 

 

A THEATRE PLAY ON BELLY DANCE, THE DANCER AND THE GAZE  

 

Abstract 

In this paper, the new theater play entitled Dansöz by Mek’ân Sahne group will be analyzed on 

the basis of gender, (male) gaze, movement interpretation and oriental dance dramaturgy. This 

play -which has been watched in different venues of Istanbul- will be evaluated on the basis of its 

plot, performance of the actress, the relation with the audience, the audience feedbacks… etc. 

Basic resources for such analysis will be some theatre reviews, web site and journal interviews 

with the director and the performer, after talk in première performance and academical resources 

on oriental dance in English. The dramaturgical orientation of the play based upon the historical 

origins of oriental dance dance will be discussed on the basis of such references. 

Keywords: Oriental dance, male gaze, gender, theater 
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Bir kadın, bir sandalye, bir bıçak… 

Kanlar içinde bir dansöz… Meryem… 

Bakıyoruz, “bakcaz” tabii… 

Meryem hikâyesini anlattıkça… akıttığı kanlar da, bedenindeki izler de siliniyor… 

hem ‘göz’ümüzde, hem de vicdanımızda… 

 

Mek’ân Sahne’nin tek kişilik, tek perdelik, yaklaşık bir saat uzunluğundaki Dansöz oyununu üç 

farklı sahnede seyrettim. Oyunun ilk gösterimini Kadıköy Theatron’da izledim. Daha sonra 

Beyoğlu Anahit Sahne’de ve 41. gösterime denk gelen performansı da Bomontiada’da seyrettim. 

Seyircinin geçmişi, beklentileri gibi birçok unsur seyir deneyimini belirlediği için, oyuna yönelik 

ilgimin sebebini açıklayarak özdüşünümsel bir başlangıç yapacak ve araştırmacı olarak kendimi 

konumlandırmaya çalışacağım. 

Yaklaşık bir buçuk sene önce Almanya’da katıldığım dört kişilik bir misafir sanatçı programında3 

başlayan oryantal dans araştırmasını hem kişisel düzeyde hem de belli dönemlerde bu ekibin 

üyelerinden biri olan ve halen Almanya’da yaşayan koreograf Tümay Kılınçel’le birlikte 

sürdürüyorum. Dans geçmişine sahip bir araştırmacıyım ve bir seneyi aşkın bir süredir İstanbul 

Oryantaller Eğitim ve Kültür Derneği’ndeki (İstorder) dans derslerine katılıyorum. Kılınçel’in 

yine Dansöz isimli, oryantal dansı feminist bir bakışla ele alan, Ekim 2019’dan bu yana İsviçre 

ve Almanya’da dört farklı şehirde sahnelenen çağdaş dans performansında4 dramaturg olarak 

görev aldım. Bu kişisel ilgimden dolayı, önceden çok methini duyduğum bir topluluğun Dansöz 

isimli bir oyun sahneleyeceğini duyunca kaçırmak istemedim. Oyuna ilk kez çalıştığım 

üniversitede verdiğim “Türk Tiyatrosu” dersi kapsamında öğrencilerimle birlikte gittim. İkinci 

temsili çalışma arkadaşım Tümay Kılınçel ve başka arkadaşlarımla birlikte seyrettim. Oyun 

üzerine yazı yazmaya karar verdikten sonra da üçüncü ve son kez, not alarak seyretmek üzere tek 

başıma gittim.  

İlk gösterim sonrasında, ekibin seyirciyle yaptığı oldukça uzun söyleşiye katıldım, sorular sorup 

notlar aldım. Süreç içinde oyunla ilgili çok sayıda tanıtım, eleştiri yazısı ve söyleşi yayımlandı; 

hepsini takip etmeye çalıştım. Ekim 2019-Şubat 2020 arasında, yazar ve yönetmen Şâmil Yılmaz 

ile birkaç kez sosyal medya üzerinden iletişime geçtim; son gösteri sonrasında da kendisine 

aklıma takılan son bir-iki soruyu yöneltip notlar aldım. Bu çalışmada, sanatsal üretimde bulunan 

bir araştırmacı olarak, oyun ekibinin ifadelerine olabildiğince yer vermeye, kendi düşüncelerimi 

de bu referanslarla iç içe aktarmaya çalışacağım. İncelememi sırasıyla şu dört başlık altında 

yapacağım:  

1) Kadın bakışıyla anlatılmış bir hikâye ve feminist sahneleme yaklaşımı,  

2) “Bakış”ın sorunsallaştırılması ve oryantal dans,  

                                                             
3 Flausen+ Young Artist in Residence, We’R’Dansöz araştırma projesi, (Tümay Kılınçel, Baly Nguyen ve Hiba 

Shammout ile birlikte, danışman: Nora Amin), 14.07-10.08.2018, Bonn/Almanya. 
4 Performansla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. http://dansyazilari.blogspot.com/2019/09/dansoz.html 
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3) İcracının dans/hareket yorumu, 

4) Oryantal dansın ritüel kökenlerine dair iddia. 

 

1. Feminist bir oyun: 

Oyunun feminist bir yaklaşıma sahip olduğunu ve bunun en temelinde de feminist bir bakışla 

yazılmış bir kadın hikâyesinin bulunduğunu düşünüyorum:5 

“Dansöz, Meryem adlı bir dansözün hikâyesi. Bakış üzerine bir hikâye bu. Bakış üzerine, 

fakat bakışın ufkunda kaybolmayı hedeflemiş bir hikâye. Severek yaptığımız işlerin 

başkaları tarafından nasıl bir cehenneme çevrildiğiyle ilgili bir hikâye. Yağmalanan 

bedenini ve ruhunu korumak için bir kadının açtığı cinnet kapılarıyla ilgili… 

İtibarsızlaştırılmış olan oryantalin asıl kökenleriyle ilgili… Oryantalin aslında neyle 

ilgili olduğuyla ilgili bir hikâye bu. 

Değişen zaman, dönüşen eğlence biçimleriyle ilgili… Kadınlarla hayvanların yan yana 

yürüdüğü bir hikâye bu. Bu, Meryem’in hikâyesi.”6 

Hikâyenin toplumsal arka planı oldukça güçlü. Yazar ve yönetmen Şâmil Yılmaz’ın ifadesiyle 

“ülkenin bir özeti gibi olma hali” söz konusu bu oyunda.7 Kadınlar ile hayvanların ezilmişliğini 

iç içe geçiren hikâyede -özellikle şiddet ve bakış özelinde- kadın seyircinin kişisel deneyimleriyle 

ilişkilendirebileceği birçok an mevcut. 

Kendi feminist bakışımın bugün geldiği noktada, kadınların kendi hikâyelerini yazmasını halen 

çok önemli buluyorum ancak yazarın erkek olmasının güçlü bir kadın hikâyesi yazmasına engel 

olacağını düşünen özcü bir yaklaşımı da savunmuyorum. Feminist ve LGBTİ+ hareketlerin 

deneyimleri ile feminist ve queer kuramlarının geldikleri bu tarihsel aşamada -yazarın cinsiyeti 

ya da cinsel yönelimine değil- oyunu nasıl yazdığına, yönetmenin nasıl sahnelediğine ve 

oyuncunun nasıl icra ettiğine odaklanıyorum. Oyunun yaratıcılarını tanımayan bir “seyirci” ve 

sanatsal üretim yapan bir araştırmacı olarak çalışma sürecinin ayrıntılarını –işleyiş, iş bölümü, 

karar verme mekanizmaları vb.- merak ediyorum. Bununla birlikte, tek başlarına söyleşi 

vermemeleri, gösterim sonrasında seyirciyle ekip olarak diyaloğa geçmeleri, bu mecralarda 

kullandıkları dil vb. unsurlardan hareketle, eşitlikçi ve kolektif bir sürecin işletildiğini tahmin 

ediyorum. Oyunun çıkış noktası olan “oryantalin sahnede teatral anlamda etkileyici olabileceğine 

dair fikir”8 oyuncu Sezen Keser’e ait ama bu fikri sahnede bedenselleştiren süreç bu ortak 

üretimin sonucu gibi görünüyor.  

                                                             
5 Hikâyenin ayrıntılı bir özeti için bkz. Göbel, Hümay, “Bakmaktan utanacağınız bir oyun”, 13.02.2020, 

https://veryansintv.com/bakmaktan-utanacaginiz-bir-oyun/ adresinden erişildi. (ET:14.02.2020) ve Büker, Seçil, 
“Bakış, Kurban ve Şiddet Üzerine Bir Oyun: “Dansöz””, 21.01.2020, http://sineblog.org/index.php/2020/01/21/bakis-

kurban-ve-siddet-uzerine-bir-oyun-dansoz/ adresinden erişildi. (ET:10.02.2020) 
6 Dansöz – Mek’ân Sahne, https://kultural.com.tr/etkinlik/dansoz-mekan-sahne/ adresinden erişildi. (ET:10.02.2020) 
7 Şamil Yılmaz: “Ülkenin bir özeti olma hali bütün oyunlarımızda var. O konuda yavaş yavaş ustalaşmaya başladık 
gibi. Çok temelde önümüze bir hikâye aldığımızda kendimize şunu hatırlatıyoruz, bizim yapmak istediğimiz ya da 

yapmamız gereken şey her zaman bir hikâye anlatmak olmalı. Bu hikâyenin geçtiği bir toplumsal fon var. Bu fon 

arkada akacak biz de o fonun, öndeki karaktere ne yaptığını araştıracağız. Bir kere yolu buradan tarif ettiğinizde 

diğer taraf kendiliğinden işlemeye başlıyor. Toplumsal bir meseleyi anlatmak için bir karakteri bahane etmiyoruz. İyi 
kurulmuş bir karakterle yola çıkıyoruz. Arkadaki toplumsal mesele kendiliğinden gelmeye başlıyor zaten.” (Dede 

Tekin, Gülin (söyleşi), “Baktırmak ya da baktırmamak, işte bütün mesele bu”, 23.12.2019, 

https://www.timeout.com/istanbul/tr/tiyatro/baktirmak-ya-da-baktirmamak-iste-butun-mesele-bu adresinden erişildi. 

(ET:24.12.2019)) 
8 Age. 

https://veryansintv.com/bakmaktan-utanacaginiz-bir-oyun/
http://sineblog.org/index.php/2020/01/21/bakis-kurban-ve-siddet-uzerine-bir-oyun-dansoz/
http://sineblog.org/index.php/2020/01/21/bakis-kurban-ve-siddet-uzerine-bir-oyun-dansoz/
https://kultural.com.tr/etkinlik/dansoz-mekan-sahne/
https://www.timeout.com/istanbul/tr/tiyatro/baktirmak-ya-da-baktirmamak-iste-butun-mesele-bu
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Keser’in sahnedeki güçlü mevcudiyetinin, neredeyse bomboş olan sahne mekânını ışık ve müzik 

komutlarını vererek kurmasının da feminist bir sahneleme yaklaşımına işaret ettiğini 

düşünüyorum. Oyuncu, neyi, ne kadar anlatacağına, bedenini ne şekilde göstereceğine kendisi 

karar veriyor. Seyircinin gözünün içine bakarak, onunla birebir temasa geçerek, onu gerektiğinde 

yönlendirerek hareket ediyor. “Bakış”ı aktif bir biçimde yönlendiriyor, seyircinin ‘o’ bakışa 

mesafe koymasını istiyor. 

2.  “Eril” bakış: 

Bakış oyunun en temel meselelerinden biri. Oyuncu bununla ilgili hedeflerini ve seyirci 

tepkilerini şöyle aktarmış: 

“Oyunlarımızda prömiyerden başlayarak temsiller sonrası seyircilerle söyleşiler 

yapıyoruz. En çok konuşmak istediğimiz meselelerin başında “bakmak/bakış” geliyor bu 

oyun özelinde. Bununla ilgili çok ince çalıştık çünkü. Aldığımız geri dönüşler amacımıza 

ulaştığımızı gösteriyor aslında. Bir genelleme yapmak zor ama konuşan neredeyse herkes 

kendi bakışını, üzerine çevrilmiş bakışı; hikâyeden kopmadan, bir yandan Meryem’i 

izlerken düşündüğünü söylüyor. Bu çok önemliydi bizim için. Bir taraftan da tiyatronun 

meselesi bakış. Oyuncu-seyirci arasındaki bakış da takip etmek istediğimiz bir diğer 

aks.”9 

Laura Mulvey’nin 1970’lerin ortalarında yazdığı “Visual Pleasure and Narrative Cinema” 

makalesinden itibaren literatüre “eril bakış” olarak geçmiş bu mesele; Türkçede “erkek bakışı” 

olarak kullanan da var.10 Batılı, beyaz, heteroseksüel erkek arzusunun kadın bedenine yönelik 

bakışını temel alan bu kavramsallaştırma o günden bugüne çok tartışılmış. Şâmil Yılmaz oyunda 

“baktığı yeri çarpıtan, deforme eden, anlamından koparıp ucuzlaştıran özel bir bakış otoritesinin 

failliği”ne odaklandıklarını söylüyor.11 Ben de bakışın sorunlu tarafının, bakanın cinsiyeti ya da 

cinsel yöneliminden bağımsız olarak, tam da bu olduğunu düşünüyorum. Bu tür ‘otoriter’ bir 

bakışın etkisini kadın, dansçı ve araştırmacı olarak hem gündelik hayatta hem de sahnede sürekli 

deneyimliyor ve sorguluyorum. Gündelik hayattaki meraklı bir gözün, bir dans eğitmeninin, 

seyircinin rahatsız edici bir bakışının hareketlerimizde nasıl kısıtlayıcı bir etki yaratabildiğini 

deneyimleyen feminist bir araştırmacıyım. Bu yüzden kendi kurguladığım eğitim, sahneleme, 

araştırma çerçevelerinde bu bakışla hesaplaşmaya çalışıyorum. 

Bakış meselesini oryantal dans özelinde inceleyen dansçı ve araştırmacı Angela M. Moe, 

yürüttüğü alan çalışması çerçevesinde oryantal dansçıların bakışa yönelik tepkilerini üç 

kategoride toplamış: 

1) Bakıştan kaçan oryantal dans, 

2) Bakışı yeniden tahayyül eden bir araç olarak oryantal dans, 

                                                             
9 Afacan, İsmail (söyleşi), “"Meryem için oryantal, bedeninden çekip çıkardığı bir var olma hikâyesi"”, 04.12.2019, 

https://www.evrensel.net/haber/392344/meryem-icin-oryantal-bedeninden-cekip-cikardigi-bir-var-olma-hikayesi 
adresinden erişildi. (ET:06.12.2019) 
10 Ayrıntılı bir tartışma için bkz. Moe, Angela. (2015). Feminist theory and pop culture. A. Trier-Bieniek (Yay. Haz.), 

Unveiling the gaze / belly dance as a cite of refuge, re-envisioning and resistance. Rotterdam, Boston, Taiepi: Sense 

Publishers. 
11 Sert, Soner (söyleşi), “Dansöz: Bir isyan hikâyesi”, 18.01.2020, https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-
sanat/2020/01/18/dansoz-bir-isyan-hikayesi/ adresinden erişildi. (ET:20.01.2020) 

https://www.evrensel.net/haber/392344/meryem-icin-oryantal-bedeninden-cekip-cikardigi-bir-var-olma-hikayesi
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3) Bakışa karşı aktif bir direniş olarak oryantal dans 12 

“Bakıştan kaçma”nın, katıldığım misafir sanatçı programında ve İstorder’deki dans derslerimde 

olduğu gibi, yargılayıcı gözlerin görece az bulunduğu kadın ortamlarında biraz daha mümkün 

olabileceğini düşünüyorum. Sezen Keser’in Meryem rolü için yaptığı ön hazırlığın bir parçası 

olan “kendi için oynamak”13, araştırma sürecimizde bizim de temel gündemlerimizden biriydi. 

Danışmanımız Mısırlı feminist tiyatrocu, dansçı ve araştırmacı Nora Amin’in rehberliğinde, 

“sadece kendimiz için” dans ederken, oryantal dansçıya yönelik cinsiyetçi ve Batı merkezci bakışı 

bozma potansiyeline sahip bir icranın peşine düşmüştük.  

Bununla birlikte, profesyonel ve ‘seyir’ için yapılan bir çerçevede, yukarıdaki ikinci ve üçüncü 

seçenekler devreye giriyor. Örneğin, Tümay Kılınçel’in Dansöz performansında oryantal dansı 

feminist ve anti-kolonyalist bir yaklaşımla, “bakışa karşı aktif bir direniş olarak” tasarlamaya 

çalışmış ve performans içinde bakışla farklı şekillerde oynayan stratejiler geliştirmiştik. Bir 

çağdaş dans performansının tüm araştırma ve prova süreçlerinde koreograf/icracı ile birlikte aktif 

görev alan bir dramaturg olarak beni asıl heyecanlandıran da, benzer bir yönelimin tiyatro 

sahnesinde nasıl hayata geçirildiğini izlemek oldu. Mek’ân Sahne’nin Dansöz’ü de bizim gibi 

bakışı hem yeniden tahayyül ediyor hem de buna direnmenin yollarını arıyordu. 

3. Dans performansı / hareket yorumu: 

Seyircilerle sohbetlerimde ve okuduğum eleştiri yazılarında Sezen Keser’in hem oyunculuk hem 

de dans performansının oldukça övgü aldığını gördüm. İlk gösterim sonrası söyleşide Keser’e 

dans sahnelerine nasıl hazırlandığını sormuş; yalnızca üç dans dersi aldığını duyduğumda ben de 

çok şaşırmıştım. Oryantal dans oldukça zor bir tekniğe sahip ve Keser hiç zorlanmadan 

canlandırıyor Dansöz Meryem’i. Dans için yaptığı hazırlığı şöyle anlatmış oyuncu: 

“Özel bir dans eğitimim yok. Konservatuvar mezunu bir oyuncuyum. İçinden geçtiğim 

tedrisat beden farkındalığı oluşturması hedeflenen bir program zaten. Sonrasında da 

pantomim eğitimi aldım, bunun da beden farkındalığıma çok büyük katkısı olduğunu 

düşünüyorum. Oryantaldeki temel hareketleri öğrendikten sonra, dansa dönüştürmek için 

Meryem’in geçtiği yolu izledim aslında. Kendim, kendim için oynadım. Dansı bakılıp 

sonrasında tekrar edilecek, arka arkaya eklenmiş bir hareketler dizgesi değil, bedenimin 

bildiği ama unuttuğu ve hatırlayacağı bir şey gibi düşündüm.”14 

Şâmil Yılmaz, bir başka söyleşide, dans sahnelerini oyunun geneli içinde nasıl 

konumlandırdıklarını da şu şekilde anlatıyor: 

“Meryem’in her dans ettiği an devam eden bir hikâyenin parçası. Murat’a bakarak ilk 

dans ettiği anda bir hikâyeyi izliyorsun. Bir kadının âşık olduğu adama yaklaşma 

hikâyesi. Neyi nasıl yaptığından ziyade onun duygusu, temsil ettiği şey çok daha önemli 

hale gelmeye başlıyor. Dans etmiyoruz, tiyatronun içinde kalıp bir hikâye anlatmaya 

devam ediyoruz aslında.” 

“İlk kez seyirciyle göz göze gelerek dans edişinde, dans becerisi, hüner gibi şeylerin hepsi 

ufukta bir yerde kaybolmaya başlıyor. Seyirci bu aralıkta asılı kalsın istedik. “Sana 

                                                             
12 Moe, Angela. (2015). Feminist theory and pop culture. A. Trier-Bieniek (Yay. Haz.), Unveiling the gaze / belly 

dance as a cite of refuge, re-envisioning and resistance. (s. 7). Rotterdam, Boston, Taiepi: Sense Publishers. 
13 Afacan, age. 
14 Afacan, age. 
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bakamayacağın bir şey izleteceğiz.” Bütünüyle düşünsel olarak bakışa teslim edilmiş bir 

oyun var fakat oyunun gizli niyeti, izlendikçe flulaşması ve seyirciden uzaklaşması. 

Seyircinin bakamayacağı bir yere doğru hareket etsin Meryem, hep bir tarafıyla 

görülemez kalsın. Oyunda yaratmak istediğimiz etki buydu.”15 

İlk gösterimde, dans sahnelerinin yukarıda tanımlandığı biçimde, ustalıkla kurgulandığını 

düşünmüştüm; en basit ifadeyle “sırf dans etmek için dans etmiyordu” oyuncu! İkinci gösterimde 

ise, dans sahneleri uzamış ya da daha sabit bir koreografiye dönüşmüş gibi göründü gözüme. 

Belki de mekân değişikliğinin yol açtığı bu dönüşüm, seyircide dans becerisini odağına alan bir 

beklenti yaratıyordu. Seyircide oluşan virtüozite beklentisi de, ekibin “tiyatronun içinde kalıp bir 

hikâye anlatmaya devam etme” hedefini sekteye uğratıyor ve hikâyenin etkisini azaltıyordu. 

Oyuncu, bazı sahnelerde oryantal dansın hareket dağarcığının içine ibadet vd. ile bağlantılı jestler 

ekleyerek kendi melez dilini yaratmış. Müzikte de benzer bir çeşitliliğin olduğu söylenebilir. 

Aşina olduğumuz oryantal ezgileri ile farklı enstrümantal ve elektronik müzikler art arda 

dinleniyor. 

Keser, hikâyeyle ilişkili biçimde, dansçının bakışını da ustalıkla çeşitlemiş ve aşamalandırmış: 

tedirgin, rahat, dışa dönük, eğlenen, gülen, hareketten zevk alan, ses çıkaran ve sona doğru daha 

“işveli” ve “istekli” ifadelerle dans ediyor. Meryem’e “ağzını yaya yaya oynamayı” öğretiyorlar 

ne yazık ki… “Zorladıkça bozuk oyuncağa dönüyor” Meryem. Tutkuyla yaptığı dansı bir tür 

eziyete dönüşüyor zamanla… 

4. Oryantal dansın (ritüel) kökenleri?  

Oryantal dansın “aslen” erkek bakışına yönelik bir dans olmadığı, kökenindeki ritüellerle 

ilişkilendirilerek aktarılıyor oyunda; kritik bir karakter olan Meryem’in dans eğitmeni Haifa da 

burada devreye giriyor. Tanıtım metninde oyunda “itibarsızlaştırılmış olan oryantalin asıl 

kökenleriyle ilgili… oryantalin aslında neyle ilgili olduğuyla ilgili bir hikâye” anlatıldığı 

vurgulanmış.16 Yazar-yönetmen Yılmaz şöyle özetliyor bu yönelimi: 

 “Dansöz, oryantalin ritüel kökenlerindeki unutulmuş bir çekirdeğin hikayesini anlatıyor. 

Oryantal erkek eğlencesi ve bakışı için değil, kadınların kendi fiziksel ve ruhsal 

tekâmülleri için ortaya çıkmış bir icra biçimi. Bütün ritüeller gibi. Cinselliği de içeren, 

ama ondan fazlası olan çok köklü bir haysiyeti var oryantalin. Yol üstünde ise bir 

hakarete, ucuz bir gösteriye, bir çeşit “eğlenceliğe” dönüştürülmüş.”17 

Oyunu izledikten sonra beni en çok düşündüren mesele, itirazlarımın olduğu yegâne taraf bu oldu. 

Çok eski tarihlerden bugüne gelen ve tarihsel dönüşümü içerisinde çok farklı işlevler edinebilen 

kültürel öğelerin “köken”i, “aslı”, “öz”ü vs. üzerine geliştirilen teoriler çoğu zaman somut verilere 

dayanmıyor ve özcü bir yönelime sıkışıp kalıyor. Örneğin soğuk iklimlerde halay ve horon gibi 

toplu ve hareketli dansların, sıcak iklimlerde de zeybek gibi ağır ve tek kişilik dansların icra 

edildiğine dair görüşler yıllardır tekrarlanır durur. Dansın biçimini belirleyen etkenlerden biri de 

iklim ve coğrafyadır kuşkusuz; ancak elimizde genelleme yapmak için yeterli veri yok ve bu tür 

varsayımları çürütecek birçok istisna da bulunuyor.  

                                                             
15 Dede Tekin, age. 
16 Dansöz – Mek’ân Sahne, https://kultural.com.tr/etkinlik/dansoz-mekan-sahne/ adresinden erişildi.  (ET:10.02.2020) 
17 Sert, Soner (söyleşi), “Dansöz: Bir isyan hikâyesi”, 18.01.2020, https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-
sanat/2020/01/18/dansoz-bir-isyan-hikayesi/ adresinden erişildi. (ET:20.01.2020) 
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Oryantal dans da çok eski tarihlerden beri var olduğu bilinen bir dans. Ortadoğu ile Kuzey 

Afrika’da doğduğu kabul ediliyor ve bugün tüm dünyaya yayılmış durumda. Dansın bir başka 

yaygın ismi olan “göbek dansı”nı da ilk kez Batılılar, 1893 tarihli Chicago Dünya Fuarı’nda 

kullanmış. Edward Said sayesinde artık Batı’nın kurgusu olduğunu bildiğimiz “Doğu”ya ait 

anlamına gelen “oryantal” de, bedenin bir bölgesini temel alan “göbek dansı” da oldukça sorunlu 

tanımlar.  

Dansın ismi kadar, kökenleriyle ilgili görüşler de sorunlu. Dans araştırmacıları Anthnony Shay 

ve Barbara Sellers-Young, bu dansa dair varsayımları inceledikleri makalelerinde, binlerce yıllık 

bir dansın dinsel, spiritüel, tanrıça kültlerine dayanan ritüel kökenlerine dair kesin ifadeler 

kullanmanın mümkün olmadığını yazıyorlar. Ayrıca yaygın inanışın aksine, dansın yalnızca 

kadınlar tarafından icra edilmediğini ifade ediyorlar. Dansa itibar kazandırmak isteyen birçok 

kişinin bunu kadimlikle, doğurganlık ve bereket ritüelleriyle, tanrıça kültleriyle vb. 

ilişkilendirdiğini ancak bunlara dair çok ciddi kanıtlar bulunmadığını ifade ediyorlar.18 Dansın 

geçmişteki işlevine yönelik -çoğu zaman özcü ve oryantalist- söylemleri sorgulayan bir 

araştırmacı olarak ben de oyundaki kritik bir karakter olan Haifa’yı dansın “gerçek” anlamını 

nesilden nesle aktaran bir bilgeden çok, belli geleneklerden beslenerek kendi sanatsal anlayışını 

oluşturan iyi bir dans eğitmeni olarak hayal etmek istedim. 

Küresel salgın öncesinde, bu çalışmayı yürütürken, Fatih Gençkal’ın Mimesis Sahne Sanatları 

Portali’nde yayımlanan eleştiri yazısı19 üzerine, sosyal medyada, sahnedeki gerçeklik ve temsil 

temalı bir tartışma yürütülüyordu. Bu çalışma özelinde, değindiğim başlıkların dışında kalan bu 

tartışmaya girmek istemedim. Bununla birlikte, hem bahsi geçen eleştiri yazısının hem de bu 

çerçevede yürütülen tartışmanın üslup ve içeriğinin bu topraklarda hiç alışık olmadığımız kadar 

yapıcı olduğuna değinmek istedim. Dansöz gibi daha nice nitelikli oyunlarımız ve sahne üstüne 

yönelik nice verimli tartışmalarımız olsun… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Shay, Anthony ve Sellers-Young, Barbara. (2003). “Belly dance: orientalism-exoticism-self- exoticism”, Dance 
Research Journal, 35/1 (Yaz), 21-22, http://www.jstor.org/stable/1478477 adresinden erişildi. (ET:10.06.2018) 
19 Gençkal, Fatih, “Sahnedeki ‘Gerçeklik’ Üzerine Dansöz Oyununun Düşündürdükleri”, 03.03.2020, 

http://www.mimesis-dergi.org/2020/03/sahnedeki-gerceklik-uzerine-dansoz-oyununun-

dusundurdukleri/?fbclid=IwAR1QtFMaexr7SjKrZ1iQda1SIiIAhNWwV8BWdlqpuO2Ef1mALZ6IrIBdmRw 
adresinden erişildi. (ET:03.03.2020) 

 

http://www.jstor.org/stable/1478477
http://www.mimesis-dergi.org/2020/03/sahnedeki-gerceklik-uzerine-dansoz-oyununun-dusundurdukleri/?fbclid=IwAR1QtFMaexr7SjKrZ1iQda1SIiIAhNWwV8BWdlqpuO2Ef1mALZ6IrIBdmRw
http://www.mimesis-dergi.org/2020/03/sahnedeki-gerceklik-uzerine-dansoz-oyununun-dusundurdukleri/?fbclid=IwAR1QtFMaexr7SjKrZ1iQda1SIiIAhNWwV8BWdlqpuO2Ef1mALZ6IrIBdmRw
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U15 MİLLİ ERKEK VE KIZ BADMİNTONCULARIN MÜSABAKA ORTAMINDA 

YAPTIKLARI BASİT HATALARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Beyhan ÖZGÜR 

Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

ÖZ 

Bu çalışmanın hedefi; U15 milli erkek ve kız badmintoncuların müsabaka sırasında yaptıkları basit 

hataların karşılaştırılması olarak belirlendi. 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, uluslararası 

badminton turnuvasında yapılmıştır (Turkey Junior-Ankara 2017). Katılımcıların tanımlayıcı 

istatistikleri için medyan, minimum ve maksimum değerleri hesaplandı. Erkek ve kız oyuncular 

arasındaki fark Mann-Whitney U testi ile analiz edildi. 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. 

Anahtar Kelimeler: Badminton, basit hata, aut, file, kort bölgesi 

 

COMPARISON OF UNFORCED ERRORS DURING THE COMPETITION OF U15 

NATIONAL BOYS AND GIRLS BADMINTON PLAYERS 

 

ABSTRACT 

The goal of this study was to compare unforced errors made by U15 national boys and girls badminton 

players during the competition.11 boys (age 13-14) and 8 girls (age 14-16) national badminton players 

have participated in the study. In the study, 22 single matches (13 boys, 9 girls) have been analysed. 

Unforced errors have been evaluated as out and net errors in the front, middle and back courts. The 

research has been conducted in the international badminton tournament (Turkey Junior-Ankara 2017). 

Median, minimum and maximum values have been calculated for the descriptive statistics of the 

participants. The difference between boy and girl players has been analysed with the Mann-Whitney U 

test. According to the findings of the research, while all unforced error data of boys and girls in the 1st 

set and 2nd set were similar (p>0.05), a significant difference has been found between the unforced 

errors made in the back court area throughout the match (p<0.05); boys athletes have made fewer out 

errors. In future studies, it is recommended that similar analyses be done in higher age groups. 

Keywords: Badminton, unforced error, out, net, court area 

GİRİŞ 

Badminton, 80m2 bir sahada karşılıklı iki veya dört kişi ile oynayan Olimpik bir spor dalıdır. Bilhassa, 

Olimpiyat Oyunları’na dahil edilmesinden sonra oldukça popülerleşen bu branş, aynı zamanda 

Dünya’nın en hızlı sporu kabul edilir; müsabakalar sırasında topun hızı 400 km/s’nin üzerine 

çıkmaktadır (Lin, 2014). Oyuncular, sayı kazanmak amacıyla raket ile kaz tüyünden yapılmış topa 
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birçok teknik vuruş yaparak, topu rakip alana düşürmeye çalışır (Manan ve ark., 2018). İfade edilen bu 

vuruşlar kortta kullanıldıkları bölgelere göre farklılık gösterir; arka kort (smaç, drop ve clear), orta kort 

(savunma ve drive), ön kort (lob, net kill ve net drop), (Wahyudi ve ark., 2018). Ortalama olarak 40-60 

dakika süren yarışmalarda, oyuncular 500-1000 arasında değişen vuruş sayısı gerçekleştirir (Coşan ve 

Demir, 2016). Oyuncular, bu zorlayıcı yarışma temposuna uyum sağlayabilmek için esneklik, çeviklik, 

hız, güç ve dayanıklılık sınırlarında performans gösterirken, taktiksel ve tekniksel durumlarını da 

koruyarak basit hata sayısını minimum seviyede tutmayı amaçlar (Manikandan, 2016).  

Badmintonda ralliler çoğunlukla; direk sayılar, zorunlu hatalar ve basit hatalar şeklinde sonuçlanır. Son 

yıllarda yapılan araştırmalar, özellikle basit hataların (oyuncuların herhangi bir zor pozisyonda olmadığı 

halde yaptığı hatalar) yüksek bir yüzdeye sahip olduğuna işaret etmektedir (Abian ve ark., 2014; Laffaye 

ve ark., 2015). Örneğin, Laffaye, Phomsoupha, ve Dor (2015) 1992-2012 yılları arasındaki Olimpiyat 

Oyunları’nın final müsabakalarında yapılan basit hata oranını % 42 olarak raporlamışlardır. Dahası, 

kazanan oyuncuların kaybedenlere göre daha az basit hata yaptığı da bildirilmiştir (Yadav ve Shukla, 

2011).  

Alanyazındaki Türk sporcuların müsabaka ortamında yaptıkları basit hatalar ile ilgili araştırmaların 

oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Daha önceki bir araştırmada, Türk ve yabancı erkek sporcuların 

basit hata değerleri karşılaştırılmıştır (Özgür, 2019a). Diğer bir araştırmada da 17 ve 19 yaş milli kadın 

sporcuların basit hata değerleri kıyaslanmıştır (Özgür, 2019b). Ancak, erkek ve kız sporcuların 

kıyaslandığı her hangi bir çalışma ele alınmamıştır. Bu nedenle çalışmanın amacı; U15 milli erkek ve 

kız badmintoncuların müsabaka ortamında yaptıkları basit hataların karşılaştırılması olarak 

belirlenmiştir.  

YÖNTEM 

Katılımcılar 

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

Ankara’da (2017) düzenlenen uluslararası badminton turnuvasında yapılmıştır. Çalışmada, 22 tek maçı 

(13 erkek, 9 kız) analiz edilmiştir.  

Analiz 

Katılımcıların maçları yarışma esnasında izlenerek, basit hatalar yapıldığı bölgeye göre basit hata analiz 

tablosuna işlenmiştir. Analizler 1. set, 2. set ve maç geneli şeklinde yapılmıştır. Basit hatalar, ön, orta 

ve arka kort bölgelerinde aut ve file hatası olarak değerlendirilmiştir; ‘KTS (kaybedilen toplam sayı), 

BKTSY (basit hataların kaybedilen toplam sayıdaki yüzdesi), TH (toplam hata), TAH (toplam aut 

hatası), TFH (toplam file hatası), HÖK ( hata ön kort), HOK ( hata orta kort), HAK (hata arka kort), 

HAÖK (hata aut ön kort), HAOK (hata aut orta kort), HAAK (hata aut arka kort), HFÖK (hata file ön 

kort), HFOK (hata file orta kort), HFAK (hata file arka kort)’ (Hotaman ve ark., 2018).  

İstatistiksel analiz 

Katılımcıların tanımlayıcı istatistikleri için medyan, minimum ve maksimum değerleri hesaplandı. 

Erkek ve kız oyuncular arasındaki farkı tespit etmek için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1: 1. sette yapılan basit hata değerleri 

Değişkenler 
Erkek  Kız  

p 
Maç (n=13) Maç (n=9) 
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Medyan (min-maks) Medyan (min-maks) 

KTS 7.00 (4-13) 8.00 (2-15) .610 

BKTSY (%) 38.09 (19.05-61.90) 46.66 (9.52-68.18) .191 

TH 21.00 (13-21) 21.00 (6-22) .461 

TAH 4.00 (1-8) 5.00 (1-12) .400 

TFH 4.00 (2-7) 3.00 (0-8) .611 

HÖK 3.00 (1-7) 3.00 (0-11) .520 

HOK 2.00 (0-4) 1.00 (0-5) .303 

HAK 2.00 (0-7) 4.00 (0-8) .120 

HAÖK 2.00 (1-3) 2.00 (0-10) .973 

HAOK 1.00 (0-3) 0.00 (0-2) .262 

HAAK 1.00 (0-3) 2.00 (0-5) .108 

HFÖK 1.00 (0-5) 1.00 (0-5) .299 

HFOK 1.00 (0-3) 1.00 (0-3) .771 

HFAK 1.00 (0-4) 2.00 (0-3) .332 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, erkek ve kızların 1. setteki tüm basit hata değerleri benzer bulunmuştur 

(p>0.05) 

 

Tablo 2: 2. sette yapılan basit hata değerleri 

Değişkenler 

Erkek  Kız  

p Maç (n=13) Maç (n=9) 

Medyan (min-maks) Medyan (min-maks) 

KTS 21.00 (16-25) 21.00 (12-23) .443 

BKTSY (%) 40.00 (23.81-61.90) 42.85 (9.52-80.95) .592 

TH 8.00 (5-13) 8.00 (2-17) .946 

TAH 4.00 (2-9) 4.00 (2-8) .973 

TFH 4.00 (0-6) 3.00 (0-9) .541 

HÖK 2.00 (0-9) 3.00 (0-7) .811 

HOK 1.00 (0-5) 1.00 (0-3) .409 

HAK 3.00 (0-8) 4.00 (2-9) .198 

HAÖK 2.00 (0-7) 1.00 (0-3) .411 

HAOK 0.00 (0-3) 0.00 (0-1) .483 

HAAK 2.00 (0-4) 2.00 (1-6) .097 

HFÖK 1.00 (0-3) 1.00 (0-4) .602 

HFOK 1.00 (0-2) 1.00 (0-2) .392 

HFAK 1.00 (0-5) 1.00 (0-4) .944 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, erkek ve kızların 2. setteki tüm basit hata değerleri benzer bulunmuştur 

(p>0.05) 

 

Tablo 3: Maç genelinde yapılan basit hata değerleri 

Değişkenler 

Erkek  Kız  

p Maç (n=13) Maç (n=9) 

Medyan (min-maks) Medyan (min-maks) 

KTS 42.00 (30-46) 42.00 (24-43) .312 

BKTSY (%) 38.09 (23.81-52.38) 45.45 (21.43-71.43) .316 

TH 15.00 (10-22) 15.00 (9-30) .866 

TAH 8.00 (6-13) 9.00 (4-18) .419 
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TFH 8.00 (2-12) 6.00 (3-16) .382 

HÖK 6.00 (3-14) 5.00 (1-16) .459 

HOK 4.00 (0-7) 3.00 (0-6) .187 

HAK 6.00 (0-12) 8.00 (4-15) .086 

HAÖK 4.00 (2-8) 3.00 (0-13) .354 

HAOK 2.00 (0-4) 1.00 (0-3) .147 

HAAK 3.00 (0-6) 5.00 (3-9) .014* 

HFÖK 2.00 (0-6) 2.00 (0-8) .633 

HFOK 2.00 (0-4) 2.00 (0-4) .450 

HFAK 2.00 (0-7) 3.00 (1-6) .812 

p<0.05* 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi maç genelindeki basit hata değerleri incelendiğinde arka kort bölgesinde 

yapılan aut hataları arasında anlamlı fark görülmüştür (p<0.05).  

 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada, U15 milli erkek ve kız badmintoncuların müsabaka ortamında yaptıkları basit hata 

değerleri karşılaştırılmıştır. Daha önceki çalışmalar incelendiğinde, Olimpik erkek (% 41.0±9.4) 

sporcuların kadınlardan (% 48.6±9.0) daha az basit hata oranı gösterdikleri bildirilmiştir (Abian-Vicen 

ve ark., 2013). Diğer taraftan, Tayvanlı genç badmintoncuların daha yüksek basit hata oranı (% 61.5)  

gösterdiği raporlanmıştır (Chen ve Chen, 2008). Bu çalışmadaki badmintoncuların basit hata değerleri 

Olimpik sporcuların basit hata değerleri ile benzerlik gösterirken, Tayvanlı genç badmintoncuların basit 

hata oranlarından daha düşük bulunmuştur. 

Sonuç olarak, U15 milli erkek ve kız badmintoncuların 1. set ve 2. sette yaptıkları tüm basit hata 

değerleri benzer görülürken (p>0.05), maç genelinde arka kort bölgesinde yaptıkları aut hataları 

(HAAK) anlamlı farklılık göstermiştir (p=0.014). Bu bulgular, erkeklerin clear tekniğinin daha iyi bir 

seviyede olduğuna işaret etmektedir. 

ÖNERİLER 

Antrenörler, çalıştırdıkları sporculara yönelik düzenli olarak basit hata analizi yapmalıdır. Bu analizler 

sayesinde sporcuların eksik yönleri tespit edilerek spesifik antrenman programları oluşturulabilir. 

Gelecek araştırmalarda teknik vuruşlara göre de analizler yapılmalıdır. 
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FACTORS AFFECTING FOOTBALL PLAYERS MARKET VALUE: THE 

CASE OF ENGLISH PREMIER LEAGUE 

 

Prof. Dr. Nizamettin Bayyurt, Berk Yasin Demir, Ayhan Yorulmaz, Ali Atıf Tamer 

 

Öz 

The industrialization of football with its audience, advertising, broadcasting, betting and transfer 

market reaching millions of euros has brought it to an important point in terms of club and country 

economies. Knowing what the real values of the players can be important for the clubs to have a 

sustainable financial structure. The aim of the study is to determine the factors that affect the 

market values of the players and to develop a model that clubs can use while buying or selling 

players. There are many factors that affect the market value of football players. These factors may 

vary depending on the position players play. The data required for the analyzes were collected 

from different sources. During the season, the players' in-game statistics are taken from Opta 

Sports, the general physical features and ability values are taken from FIFA and the market values 

of the players are taken from Transfer Markt. In the study, the analyzes were made separately for 

the goalkeeper, defender, midfielder and striker. 

Keywords: Player Market Value, England, Premier League 

 

1. INTRODUCTION 

Efficiency refers to maintaining maximum output by using minimum input. When we consider 

this term in sports, we can detail these input and output further. All teams and clubs would like to 

gain money and make profit, and the main source of this earning is the achievements they get. 

Therefore, it is important for the managers and the coaches to choose the players they work with. 

We can define efficiency in sport as; maintaining maximum performance from the players by 

spending minimum money. So, the question of “Which player is the most proper for my team?” 

emerges as an important question. A further question emerges as “How will I know the 

performance of a player?” In a research the author implies that estimating the actual performances 

and real values of the players, and the proper concept of the team provides a long run success of 

the team (Trninic, 2008, p. 24). It contributes a great deal of advantage to the team to know the 

actual values, capabilities, and performances of the players.  

The purpose of this study is evaluating the values of the players considering their in-match 

performances and assisting the decisions making process of choosing the appropriate players in 

soccer. We divide the research into two main parts. In the first part, we investigate the factors that 

affect player efficiency, considering the all sports as a whole. Furthermore, we search for the 

methods to find out how the data that we aim to use for calculating the performances of the players 

is collected. Also, we search for the previous methods used for evaluating the performances of 

the players. In the second part, we explain the details of our datasets. In addition, we indicate the 
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method to be used to make the analysis and lastly, we show the calculation steps and results of 

the analysis. 

1. BASIC CONCEPTS 

1.1. Player Efficiency 

Efficiency is maintaining maximum output by using minimum source. In sports, the teams would 

like to benefit from the players they have the most efficient way. Therefore, determining or 

predicting a player’s efficiency is very crucial for the managers of the team to maximize the profit 

they get. Measuring the player efficiency differentiates according to the branch of sport, the 

position that the player takes part, the other members of the team, etc. There are a lot of factors 

that affect the efficiency of the player and these can be predicted using the historical data. 

1.2. Prediction of Efficiency 

The prediction of the efficiency of a player can be made using the statistics and statistics requires 

historical data for the equations. The data of the player is measured in different ways in different 

sport branches and they are stored as historical data. We can use this historical data to evaluate a 

player’s performance by processing and interpreting this data. 

2. FACTORS THAT AFFECT PLAYER EFFICIENCY 

2.1. Factors That Affect Basketball Player Efficiency 

Efficiency of a player in a sport relies upon a mixture of psychological, physical, anthropometric, 

tactical, and technical factors (Grosser and Neumaier, cited in Bompa 1999). A player can be 

affected by a lot of effects, however, there is certain data of the player measured in a match. The 

player can be evaluated using some data collected. Furthermore, evaluation cannot be made for 

all of the players using the same data processes. Different positions require different evaluations 

in a game.  

According to a research of Trnini, Dizdar and De`man, different players playing in different roles 

are evaluated according to different criteria and the roles can be separated as defense and offense. 

The criteria are as follows: 

 The seven criteria used for evaluating the performance of a defensive basketball player 

can be stated as; the level of pressure made in defense, the level of help made in defense, 

number of blocked shots, number of possessions gained of the ball, rebounds taken in 

defense, the efficiency of transition in defense, the number of positions played in defense. 

 The twelve criteria used for evaluating the performance of an offensive basketball player 

can be stated as; control of ball, passing, dribbling skills, number of 3-point shots, number 

of 2-point shots, free throws achieved, number of fouls gained, screening efficiency, 

offensive skills without the ball, number of rebounds taken in offense, the efficiency of 

transition in offense, the number of positions played in offense (2000, p. 446). 

As stated in the research, efficiency of a player can be evaluated using the data taken during the 

matches. However, these are not the only factors that affects the performance of a player. There 

are also other factors differentiating according to the player individually, such as age, experience, 
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average values in the league, performance of the team members, social and environmental factors 

etc. In the study, the writer indicates that the performance of a player is affected by the experience 

of the player and the number of matches the player takes part in. As the experience increases, 

efficiency of the player increases at first, however after some point, when the age becomes an 

important factor, efficiency decreases. Using age as a factor is taken to be fair in basketball since 

most of the players take up their careers in similar ages (Ozmen, 2012, p. 8). Considering all these 

factors, performance of the player can be evaluated considering in match performance and the 

general features or personal characteristics of the player. 

2.2. Factors That Affect Volleyball Player Efficiency 

The performance evaluation of volleyball players also can be made using in match performances 

and data. In addition, the physical characteristics of the player is an important factor for a player. 

Evaluation should be made considering the position that the player plays and the personal 

characteristics. According to a research, volleyball players can be separated into two groups 

considering the positions. The first group consists of outside-hitters, middle-blockers, and 

opposites, that spike and block. The second group consists of liberos and setters, that do not spike 

and block or do less compared to others. The first group players are heavier, taller, younger, and 

they can jump higher compared to others. The other group players are lighter, shorter, and older 

(Palao, Manzanares, & Valadés, 2014, p. 233). These characteristics should be considered 

evaluating the players. 

As Smith et al. states, in a research two group of volleyball players are compared according to 

some characteristics in order to develop a program. The comparison is made in fields of 

anthropometry, considering fat ratio in body; maximal oxygen consumption; anaerobic power; 

bench press, which measures the strength of the upper body; sprint test (20 m); and height of jump 

and reach (Smith, Roberts, & Watson, 2013, pp. 132-133). These features should be taken into 

consideration evaluating the players. 

Considering the researches, physical and anthropometric characteristics of a volleyball player are 

key factors to evaluate players. However, these are not the only factors affecting the performance. 

There are also other personal and environmental factors to be considered such as age, team 

members, moral of the player etc. As mentioned in the paper, verbal aggression can be seen as 

correlated with the unfavorable outcomes (Bekiari et al., 2006, p. 630). Therefore, psychological 

affects also should be taken into account in order to evaluate the performance of volleyball 

players. 

2.3. Factors That Affect Efficiency in Other Sports 

For all of the sports, performance evaluation can be done for the players. However, the 

parameters used, and the interpretation of the data may change according to sport. For 

instance, according to Kruger et al., handball players have some key characteristics to be 

evaluated such as capacity of endurance, performance of sprint, ability to jump, and throwing 

velocity. In handball, there are a lot of cyclic activities and the breaks are very short, so 

endurance of the player plays a crucial role in handball. There is also a frequent change in 

defense and offense plays. The players have to adopt these activities quickly, which makes it 

necessary for players to have a good sprint skill. The others are also important when the player 
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throws the ball above the wall of the opposing team defense and blocking the opposing team’s 

throws (Kruger et al., 2013, p. 117). These can be listed as the key physical performance 

indicators for the handball players. 

In another research, performance characteristics of rugby players are specified. The research 

is aims to evaluate the game efficiency of the wheelchair rugby athletes. According to author, 

there are six parameters to be analyzed for in-match evaluations, which consists of the time 

played in the game, the total points scored, number of assist passes, blocked assists, turnovers, 

and number of steals (Morgulec-Adamowicz et al., 2010, p. 31). Furthermore, these are not 

the only factors that we can use to evaluate the players, physical condition of the players is 

also an important factor. A research is done regarding the physical performances of the rugby 

players. Gabbett and Seibold analyzed the rugby players according to their body strength 

performances. The players were tested in different strength activities, including chins, squat, 

bench press etc. As a result of these tests they concluded that the players having better squad 

skills are better at achieving total distances and achieving effort bouts requiring high intensity. 

However, no other significant relations were detected between these muscular tests and in-

match performances (2013, pp. 3262-3263). As it can be concluded from this research, 

physical body performances may be important to evaluate the players considering the 

relations of match performances. However, the activities to be selected vary depending on the 

sport and the significant requirements.  

When we analyze baseball, we can categorize the fields to be evaluated into two main categories; 

pitching, which is throwing the ball, and batting, which is facing the ball thrown by the pitcher. 

These two categories have different duties and the players get scores according to their tasks. The 

evaluations should be made taking these categories into consideration. Mazur claims that the 

comparison between batters should be made considering average batting, running homes, and 

number of runs batted. On the other hand, the comparison between pitchers should be made 

considering average run, ratio of hits to pitched innings, and ratio of base on balls to strikeouts 

(1994, pp. 371-372). These factors can be analyzed to determine the player’s individual 

performance. However, sometimes individual match performance is not sufficient to bring the 

victory. It is a team sport and there are some other factors affecting the match score other than 

individual performances. According to a research, the winnings of a team depend on the effects 

categorized in two main groups; player individual skills and nonplayer inputs, including coaches, 

managers etc., and spirit of the team together (Scully, 1974, p. 917). The performances of the 

players are important to gain advantage in the match, but it is not the only effective factor, the 

team as a whole is crucial, too. Also, other people in the team have impact on the players and 

their performances. All of these factors must be considered evaluating the players. 

2.4. Factors That Affect Football Player Efficiency 

Nowadays, soccer has become a sector that includes lots of commercial transactions. As in most 

of other sectors, money is the key factor in soccer and the amount of money invested in this sector 

and the revenues earned by leading teams have been increasing steadily for the last two decades 

(Dobson & Goddard, 2001). In this manner, the teams should give more importance to decide 

how they spend their budget in order to earn even more. The money they get depends on the 

matches won and the winnings and losings are very correlated with the performances of the 
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players. Therefore, it is a crucial decision which player to transfer and which players are beneficial 

to their teams.  

In order to evaluate the player efficiency, the factors that affect the efficiency should be 

considered. Therefore, a lot of researches are made about the efficiency metrics and parameters. 

According to a research, age of player, position that the player plays, total number of games 

played, number of goals that the player scores, and international caps are some of the efficiency 

metrics for evaluating player efficiency (Hvattum, cited in Frick 2007). In addition to these 

metrics, the accuracy also can be a factor affecting the efficiency. Players can be evaluated 

according to accuracy by means of shooting accuracy and passing accuracy (Duch et al., 2010, p. 

2). Players having higher accuracies contribute to their teams and their own performances 

positively.  

As in other sports, in soccer, there are different positions and different roles the players take. 

While evaluating soccer players, evaluation factors differentiate according to position that player 

plays in the pitch. Every position requires different technical abilities and every position has 

different tasks depending on the situation of the game. In a research, the positions and the 

technical requirements of the players are listed as follows: 

 Goalkeeper; positional skills, reaction and reflexive times, keeping coolness. 

 Sweeper; controlling the ball, having organizational plays, defensive skills. 

 Central defender; defensive skills, heading skills. 

 Wingers; being in condition physically, one-to-one play. 

 Defensive midfield; defensive skills, sprint, passing. 

 Offensive midfield; technical abilities, passing, being creative, taking shoots. 

 Striker; being speedy, one-to-one play, taking shoot (Hughes et al., cited in Wiemeyer 

2003). 

General tasks of the players varying according to positions are listed below. The team’s main 

objective is to score a goal for the team and block the opposing team from scoring a goal. In this 

objective, the players’ tasks may vary depending on the ball possession. In the research, the tasks 

and requirements of the players varying according to possession of the ball are listed as follows: 

When the team has the ball possession; 

 Goalkeeper; good positioning, keeping communication. 

 Sweeper; keeping passing, changing role, playing ahead. 

 Central defender; assisting organizational play.  

 Wingers; good cross passes, goal scoring. 

 Defensive midfield; not possessing ball long time, changing role. 

 Offensive midfield; assisting, taking chance in score positions. 

 Striker; goal scoring, well-controlling long balls. 

When the team does not have the ball possession; 

 Goalkeeper; defending the goal, keep the defense organized, careful follow of the ball. 

 Sweeper; protecting the goal paths, reducing space. 
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 Central defender; marking the opponents, defense effectively 

 Wingers; stop crossing opponents, marking the opponents. 

 Defensive midfield; keeping the in control, marking an opponent. 

 Offensive midfield; assisting defense, thinking defensively. 

 Striker; being in front of opponent’s defense players (Hughes et al., cited in Van Lingen 

1997). 

The soccer players can be evaluated by judging the scores and statistics that the player had during 

the play and personal abilities affect the performance. However, it is not the only factor that we 

should consider evaluating the players. There are also side effects such as personal life of the 

player, general team performance, psychologic effects, salary etc. Analyzing the research, we 

conclude that the money given to a player affects the performance positively or negatively and 

not only the individual salary but also the salary difference between other players’ average salary 

has an impact on the player’s performance (Torgler & Schmidt, 2013, p. 2367). As the author 

implies, it is very hard to predict the effect of the salary change. Another factor is age and we can 

say that age is correlated with experience. The longer time a player plays the more experience 

he/she gets. However, this doesn’t mean as the player gets older the performance increases. 

According to Torgler and Schmidt, performance of the player and the age has a nonlinear relation. 

Despite the fact that experience increases with the age and played games, physical conditions 

such as speed and condition decline as the player gets older (2013, p. 2362).  Therefore, all these 

factors should be taken into consideration evaluating the soccer players. 

3. MAINTAINED DATA 

In the research, we used three different sources of data. The most used source of data is OPTA 

Sports. OPTA Sports is a company that was founded in 1996, originated in London. The company 

works for collecting, analyzing, storing, supplying, and distributing data that they collect in 

various sports around the world. OPTA Sports is interested in more than 40 sports including 

football, cricket, tennis, handball. However, their main focus is on football. The performance data 

provided by OPTA Sports is used in various sectors, varying from betting industry to professional 

clubs (OPTA, 2019). In order to get a reliable result from the statistical analysis, the data 

collection method should be reliable. In the meetings we had with OPTA Sports, it is mentioned 

that they can collect the data in the matches with 98% accuracy.  

The data we obtained from OPTA Sports is consist of England Premier League in 2017-2018 

season. Since we also use Fifa 2019 data, which is the most up to date data, we selected 2017-

2018 season as our dataset. On the other hand, England Premier League is one of the major leading 

leagues and the data collected from this league is more accurate. Also, all the player data in 

England is available in other sources. In addition, since there are 20 teams competing in England, 

more data is available to use in our model. The dataset includes 528 football players and 246 

different features of players such as number of goals, assists, time played, shoots, saves etc. The 

data is obtained from real time in match performances. The datasets are categorized in two ways: 

the matches between teams individually and total performances of the players in the season. We 

are interested in seasonal data since we consider the values of the players (OPTA, 2018). 

The second source of data is FIFA 2019 game data. It is series of football simulation, released 

every year. It is Fifa can evaluate some characteristics of the players that we cannot evaluate such 



III. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance 
June 13th- 14th, 2020, İstanbul Aydın University,  İstanbul, Turkey 

 
 

 

70 

as strength, speed, attacking position, reaction etc. In addition, some general information about 

the players like height and age are obtained from Fifa. In Fifa dataset, rankings of the players out 

of 100 are available to use as dependant variable. However, we did not use this data since the 

lowest ranking starts from 50s and it would not yield a reliable result (FIFA, 2018). 

The last source of data is Transfermarkt. Transfermarkt evaluates players and estimates their 

values. Their dataset includes both their real transfer values and current estimated values. 

Historical data can be obtained from Transfermarkt, too. Since we have 2017-2018 season football 

player values, we gathered the player values at the end of 2018 (Transfermarkt, 2019). 

As we stated above, there are 246 different features in the OPTA Sports dataset. However, we did 

not include all of these values in our analysis. Because not all the values are relevant with our 

research. As we mentioned before and according to our researches, there are certain features that 

have effect on the performance of the player varying according to position that the player plays 

in. Therefore, we made our analysis for each position separately: goal keeper, defense, midfield, 

and forward. However, our dataset includes a lot of features that do not affect the performance of 

the player. So, we eliminated manually some of the features such as fouls conceded, substitues, 

pass right-left etc.  

Furthermore, some of the values cover other values in the dataset. For instance, ‘Time Played’ 

data covers the values of appearance, starts, and substitute. So, we took only time played values 

excluding the other values.  

Moreover, in order to get more accurate results from the analysis, we created new data headings 

depending on the original datasets. For instance, in the dataset, passes are contained as ‘successful 

passes’ and ‘unsuccessful passes’. We took those values as pass accuracy using the following 

equation:  

 Example: Pass Accuracy = Successful Passes / Total Passes 

Furthermore, not all the players have the same amount of time played. So, comparing their values 

can be misleading. In order to prevent this situation, we calculated some of the values according 

to time played, using the following equation: 

 Example: Key Passes (generated) = Key Passes / Time Played 

In addition, in order to determine the effects of these features to the performance or the value 

accurately, all the data is restricted between 0 and 100 values, making the maximum value equal 

to 100. This is made using the following formula: 

 Example: New Value = Old Value / Maximum Value in the Column * 100 

 

4. CALCULATION METHOD 

As we mentioned before, there are a few methods to analyze the data we have. As stated; 

classification, clustering, summarization, and regression are some of these methods. We decided 

to use regression method to analyze our data considering the amount of the data and their 

specifications. Our data consists of various types of features and we would like to determine the 

effects of these features to our dependant value, value of the players.   
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Among the regression methods, we consider that the most convenient method for our model is 

stepwise regression. According to a research, when multiple linear regression is applied to a 

model, all of the independant variables are included in the solution and this causes a problem 

since it cannot eliminate the unnecessary and ignorable ones (Pope & Webster, 1972, p. 327). 

Depending on this information and considering our model, we decided to use stepwise regression 

model since we have a lot of data types and we cannot decide which types are important for our 

model. Using stepwise regression, the model can eliminate the insignificant ones.  

We make our analysis and calculations in SPSS tool. The reason we choose this tool is that there 

are a lot of features to include in the independent values and SPSS has a wide capacity for this 

analysis, allowing to include sufficient number of independent variables. 

5. RESULTS 

According to our researches, the general features of the players that can effect the player 

efficiency can be listed as: age of the player, total number of games played, number of goals that 

the player scores, shooting accuracy, passing accuracy. In addition, according to Sullivan et al., 

marking and speed rates of the player are significant factors for the player. However, while 

marking has a positive effect on the efficiency, speed is resulted to be have negative effect (2014, 

p. 563). 

As stated, we divided players into 4 categories according to the positions they play. The 

calculation results of each position are listed below. 

 

5.1. Forward 

In previous researches, we resulted that the following fatures are significant for forward position: 

speed, one-to-one play, taking shoot, goal scoring, well controling long balls. In addition to these 

features, general features stated to be significant for the players are listed above. Also, according 

to He et al., goals scored and shoots taken inside the penalty area are very significant for the 

players. Furthermore, number of assists, successful dribbles, goals scored from outside box, 

shoots taken on the target are also significant (2015, p. 94). 



III. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance 
June 13th- 14th, 2020, İstanbul Aydın University,  İstanbul, Turkey 

 
 

 

72 

 

After our calculations, some of the features stated to be significant are not included in our model 

and some extra features are included. We can list these as follows; 

According to our calculation and other researches; speed, one-to-one playing as ground duel 

accuracy, goal scoring, well controling long balls as aerial duel accuracy, assists, dribbling, time 

played, and age are significant for the players. 

In our calculations, key passes and penalties taken features are also calculated to be significant 

for forward position. 

In addition, shooting accuracy, passing accuracy, taking shoots, and goals from outside box 

features are stated to be significant in other researches. However, in our model depending on the 

value of the players, they did not appear to be significant. 

5.2. Midfield 

In previous researches, we resulted that the following fatures are significant for midfield position: 

passing, taking shoots, sprint, defesive skills, one-to-one playing, cross passing, goal scoring, 

assist, marking, stopping crossing opponent. In addition to these features, general features stated 

to be significant for the players are listed above. 
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After our calculations, some of the features stated to be significant are not included in our model 

and some extra features are included. We can list these as follows; 

According to our calculation and other researches; passing accuracy, age, time played, crosses 

accuracy, assist, goals scored are significant for the players. 

In our calculations; through ball, touches, strength, key passes, dribbling, and big chance created 

features are also calculated to be significant for midfield position. 

In addition; taking shoots, sprint, one-to-one playing, marking, and stopping crossing opponent 

features are stated to be significant in other researches. However, in our model depending on the 

value of the players, they did not appear to be significant for the players. 

 

5.3. Defense 

In previous researches, we resulted that the following fatures are significant for defense position: 

marking, passing, playing ahead, heading skills, controlling the ball. In addition to these features, 

general features stated to be significant for the players are listed above. 
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After our calculations, some of the features stated to be significant are not included in our model 

and some extra features are included. We can list these as follows; 

According to our calculation and other researches; passing accuracy, age, marking, heading skills 

as aerial duels accuracy features are significant for the players. 

In our calculations; assists, key passes, jumping, strength, ground duel accuracy, vision, error 

leading to attempt features are also calculated to be significant for defense position. 

In addition; playing ahead, time played, goals scored, shooting accuracy, controlling the ball 

features are stated to be significant in other researches. However, in our model depending on the 

value of the players, they did not appear to be significant. 

5.4. Goalkeeper 

In previous researches, we resulted that the following fatures are significant for goalkeeper 

position: reaction and reflexing, communication, good positioning. In addition to these features, 

general features stated to be significant for the players are listed above. 
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After our calculations, some of the features stated to be significant are not included in our model 

and some extra features are included. We can list these as follows; 

According to our calculation and other researches; reaction, age, and time played features are 

significant for the players. 

In our calculations; error leading to goal, distribution accuracy, height, outside box saving 

accuracy, and inside box saving accuracy features are also calculated to be significant for 

goalkeeper position. 

In addition; communication and good positioning features are stated to be significant in other 

researches. However, in our model depending on the value of the players, they did not appear to 

be significant. These features are also not measurable and these values are not included in our 

dataset. 

6. CONCLUSION 

In this research, we investigated the factors that might have effect on performance of the players 

by checking some of the sports separately and finding out the possible factors that we can use for 

the soccer players. We conclude that the factors can be grouped in several ways, such as in match 

factors and out of match factors, physical properties and psychological properties, measurable 

and predictable, and so on. Moreover, each of these factors have different size of effect on the 

players, depending on the position of the player, environmental and social factors, characteristics 

of the team, etc. However, only the in-match performances and physical characteristics of the 

players are measurable. Therefore, only this data can be obtained and analyzed statistically.  

Since it is important to rely on the precision of the data, we investigated the methods used for data 

collection. We obtained data from one of the leading data suppliers, OPTA Sports, to have 

accurate analysis. The data collected can be modeled in different ways, so, we searched for the 

methods used for mining this data. Stepwise linear regression is found to be the most appropriate 

method for our data and analysis. The calculations are made using SPSS tool and the results are 

interpreted.  

After all the calculations, we determined the features that have significant effect on the player 

market value for each position. These features are listed below: 

Forward: Goals, Dribbling, Assist, Time Played, Age, Ground Duel Accuracy, Key Passes, 

Speed, Aerial Duel Accuracy, Dribbles accuracy, Penalties Taken 

Midfield: Through Ball, Goals, Touches, Age, Assists, Pass Accuracy, Strength, Key Passes, 

Time Played, Dribbling, Big Chance Created, Crosses Accuracy in the air 

Defense: Pass Accuracy, Age, Assists, Aerial Duels Accuracy, Marking, Key Passes, Jumping, 

Strength, Ground Duels Accuracy, Vision, Error leading to Attempt 

Goalkeeper: Time Played, Age, Reactions, Error leading to Goal, Distribution Accuracy, Height, 

Outsıde Box Saving Accuracy, Insıde Box Saving Accuracy 

Since we determined these features according to market value of the players, the current market 

values can be estimated using the features above. This estimated value is also used for comparing 
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the performances of the players. Therefore, this analysis can help the team managers decide which 

player to transfer according to their market values and performances.  
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DÜZEYLERİ 
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Kastamonu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 

Giriş  

18. Yüzyıl Aydınlanma çağı sürecinde ortaya konulan yaşam doyumu kavramı, 19. 

Yüzyıla kadar insanların iyi yaşam sağlama kriteri olarak yorumlandı ve 20. yüzyılın sonlarına 

doğru, entelektüeller, iyi yaşamın bileşenlerini ve ölçümünü öngören uygun bir yaşam doyumu 

tanımını oluşturmaya çalıştılar (Prasoon ve Chaturvedi, 2016). 

 Bilim insanları yaşam doyumunun parametreleri olarak; sosyal ilişkiler, 

sağlık, çalışma hayatı, kişisel refah, özgürlük ve ahlaki değerler gibi olguları ortaya koymuşlardır 

(Glatzer, 1991). Bunun yanı sıra yaşam doyumu ile ilgili literatürde birden fazla tanım 

bulunmaktadır; 

 Bireyin yaşam koşullarına karşı olumlu düşünce yapısına sahip olması ve yaşamdan 

beklenirlerini dengeli şekilde sağlıyor olması yaşam doyumu olarak ifade edilir (Sumner, 

1966). 

 Yaşam doyumu kavramı iki farklı şekilde yorumlanmaktadır ilk olarak, iyi bir yaşam için 

gerekli koşullara sahip olunması, ikinci olarak ise iyi yaşam faaliyetlerinin gerçekleşmesi 

(Veenhoven ve ark., 1996). 

Yaşam doyumu parametreleri arasında sağlık olgusunun önemli bir yeri olduğu 

düşünülmektedir. Bu anlamda sağlıklı bireylerin yaşam doyumlarının daha yüksek olması 

beklenmektedir. 

Fiziksel aktivite eksikliği, diyabet, kalp hastalıkları, obezite, uyku problemleri, depresyon, 

motivasyon eksikliği gibi zihinsel ve fiziksel sorunlara neden olmaktadır. Bu bağlamda bireyin 

yaşam doyum düzeyi de düşmektedir. Günümüz dünyasında özellikle “batı” toplumlarında 

bireylerin, gelişen teknoloji (Tv, Bilgisayar, Sosyal Medya kullanımı vb.) ve maddi refahlarının 

artması nedeniyle (kişisel araç sahibi olma vb.) hareket etme ihtimalleri daha da azalmaktadır 

(Sallis ve Glanz, 2009). Araştırmalar fiziksel aktivite faaliyetlerinin dünya üzerinde hızlı bir düşüş 

gösterdiğini ortaya koymaktadır (Ng ve Popkin, 2012). 

Genel olarak Fiziksel aktivite veya spor yapma ve sağlıklı yaşam arasında pozitif bir ilişkinin 

olması sebebiyle, spor yapma ve yaşam doyumu arasında pozitif bir ilişkinin olması da 

beklenmektedir. Bilimsel gelişmelerin negatif yanlarının yanı sıra pratik bir yaşam tarzına olanak 

sağlamasından kaynaklanan yaşam standartlarının iyileştirilmesi nedeniyle, insanların yaşam 

kalitesiyle daha fazla ilgilenmeye başladıkları görülmektedir (Song ve ark., 2012). İlgili 

literatürde mutluluk kavramı ile spor yapmanın da pozitif bir ilişkiye sahip olduğu ifade 

edilmektedir (Huang ve Humphreys, 2012; Ruseski ve ark., 2014). 
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Bu bağlamda hem eğitim hayatları hem de yaşam tarzları içerisinde fiziksel aktivite ve spor 

faaliyetleri olan ve spor eğitim alan üniversite öğrencilerinin yaşam doyum düzeylerinin yüksek 

seviyede olması beklenmektedir. Araştırmanın amacı Kastamonu üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulunda 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerini 

gerçekleştiren öğrencilerin yaşam doyum algılarının, cinsyet, eğitim alınan bölüm, maddi durum 

algısı ve yaş değikenlerine göre incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma yöntemi kullanılarak 

gerçekleştirilmiş betimsel bir araştırmadır. 

Yöntem  

 Araştırma içerisinde Dağlı ve Baysal (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlaması 

yapılmış 5 madde ve tek 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.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Kişisel Bilgiler Alt Gruplar Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet Erkek 107 66.1 

Kadın 55 33.9 

Bölüm Beden Eğitim 

Öğretmenliği 

38 23.4 

Antrenörlük 65 40.1 

Spor Yöneticliği 59 36.5 

Maddi Durum  Kötü  28 17.2 

Orta  116 71.7  

İyi  18 11.1 

Yaş  X̄=22.74 

 

Bulgular  

Araştırmada yapılan analiz sonuçlarına göre araştırmaya katılan son sınıf öğrencilerinin 

yaşam doyum düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların ölçekten elde 

ettikleri ortalama puan ve verilerin basıklık-çarpıklık değerleri Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2.. Katılımcıların Ölçek Toplam Puanı ve Basıklık Çarpıklık Değerleri 

Ölçek X Skewness Kurtosis 

Yaşam Doyum 2.84 -,038 ,566 

 



III. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance 

June 13th- 14th, 2020, İstanbul Aydın University,  İstanbul, Turkey 

 
 

 

80 

Cinsiyet değişkenine göre yapılan analizler sonucunda gruplar arası istatistiksel bir fark 

tespit edilmemiştir (Tablo 3). Buna ragmen erkek katılımcıların yaşam doyum düzeyleri (ortalam 

puanları) kadın katılımcılara göre daha yüksek seviyede tespit edilmiştir.  

Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre T-testi Sonuçları 

Ölçek Cinsiyet n X̄ p Fark 

Yaşam Doyum 
Erkek 107 2.85 

,731 - 
Kadın 55 2.80 

 

Yapılan analizler sonucunda katılımcı üniversite öğrencilerinin eğitim aldıkları bölümler 

arasında ortalama paunlara göre istatistiksel olarak bir fark saptanmamıştır (Tablo 4). Buna 

ragmen en yüksek ortalama puana sahip katılımcıların olduğu bölüm Spor Yöneticiliği, en düşük 

ortalama puana sahip katılımcıların olduğu bölüm ise Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü olarak 

tespit edilmiştir.  

Tablo 4. Katılımcıların Bölüm Değişkenine Göre Anova Sonuçları 

Ölçek Bölüm n X̄ p Fark 

Yaşam Doyum 

Beden Eğitimi 

Öğretmenliği 
38 2.55 

,089 - Antrenörlük 65 2.91 

Spor 

Yöneticiliği 
59 2.94 

 

Yapılan analizler sonucunda maddi durum algısı değişkenine göre maddi durumunu 

normal ve iyi olarak değerlendiren öğrencilerin ortalama puanları kötü olarak değerlendirilen 

öğrencilere göre daha yüksek seviyede tespit edilmiştir (Tablo 5).  

Tablo 5. Katılımcıların Gelir Değişkenine Göre Analiz Sonuçları 

Ölçek Maddi Durum n X̄ p Fark 

Yaşam Doyum 

Kötü 28 2.31 

,003* 2,3>1 Normal 116 2.96 

İyi 18 2.86 

 

Yapılan analizler sonucunda yaş değişkenine göre katılımcıların yaşları ile yaşam doyum 

düzeyleri arasında düşük seviyede pozitif bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. 

Tartışma  
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Araştırmada elde edilen sonuçlara göre erkek ve kadın katılımcıların arasında yaşam 

doyum düzeyleri algılarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemesine ragmen 

erkek katılımcıların yaşam doyum düzeyleri kadın katılımcılara göre daha yüksek seviyede tespit 

edilmiştir. Giusta, ve arkadaşları (2011) tarafından yapılmış olan araştırmada ve Lu (2000) 

tarafından yapılmış olan araştırmalarda cinsiyetler arası yaşam doyum düzeyinin kadınlarda daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu araştırma sonuçlarının yanı sıra cinsiyetler arasındaki yaşam 

doyum düzeyinin farklılık göstermediğini tespit eden çalışmalarda mevcuttur (Grace, vd. 2005). 

Araştırmalar arasındaki farklılıkların kaynağının, ölçülen grupların niteliği ve kültürel 

özelliklerinin faklılığı ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre katılımcıların maddi durum algısı değişkeni 

kapsamında daha yüksek maddi durum algısı olan bireyler lehine istatistiksel olarak anlamlı fark 

tespit edilmiştir. Chow (2005), Moller (1996), Paolini ve arkadaşları (2006) tarafından 

gerçekleştirilmiş olan araştırmaların sonuçlarına göre yaşam doyum düzeyinin gelir durumuna 

göre farklılık gösterdiği ve gelir durumu arttıkça öznel iyi oluşun arttığı tespit edilmiştir. Buna 

ragmen Mafini (2017) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların 

gelir durumu ve yaşam doyum düzeyleri arasında bir korelasyon tespit edilmemiştir. Bu durumun 

nedeni olarak, maddi durum algısının yüksek olduğu bireylerin genel olarak daha fazla imkana 

sahip oldukları düşüncesi ile parallel, yaşamlarından diğerlerine kıyasla daha çok memnun 

olmaları gösterilebilir.  

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yaşları ile yaşam doyum düzeyleri arasında 

düşük seviyede pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.  İlgili literatür incelendiğinde, bu kapsamdaki 

araştırmaların sonuçları arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Myers ve Diener (1995) 

tarafından yapılan araştırma sonuçları incelendiğinde yaş ile yaşam doyumunun insan hayatının 

belirli evrelerinde değişkenlik gösterebileceği ifade edilmiştir. Bengston ve arkadaşları (1985) 

tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yaşam doyumları düzeyleri 

arasından, yaş değişkenine göre istatistiksel anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Araştırma 

bulgularını destekleyici olarak Ryff ’ın (1989) tarafından yapılmış çalışmada yaşam doyum 

düzeyinin, yaş yükseldikçe artış gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarındaki bu 

farklılıkların kişilerin yaş alması ile birlikte hayattan beklentilerinin değişmesi ve bu durumun 

farklı kültürlerde değişkenlik gösterme ihtimali kapsamında değerlendirmenin mümkün olacağı 

düşünülmektedir.  
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DİSTAL RADİUS KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE BAŞARI NASIL ELDE EDİLİR? 

Mehmet Fatih Erol 

Çorlu Vega Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Tekirdağ 

Giriş 

Üst ekstremiteye ait en sık görülen kırık tipi Radius distal uç kırığı tüm kırıkların %17’sini 

oluşturmaktadır[1]. Tüm kırıklarda olduğu gibi bu kırıkların tedavisindeki amaç ekstremitenin işlevsel 

düzeyini kırık öncesi seviyeye getirmektir. El bileğini yakından ilgilendiren bir anatomik bölge 

olmasından dolayı distal radius kırıklarında uygun anatomik dizilimi sağlamak ve eklem yüzeyini 

anatomik olarak restore etmek tüm yaş gruplarında tedavi başarısı açısından kritik önem sahiptir[2]. 

Özellikle genç erişkin popülasyonda hasta beklentisinin yüksek olmasından dolayı son yıllarda cerrahi 

tedavi daha fazla ön plana çıkmaktadır. Yaygın görülen bir kırık olmakla beraber distal radius 

kırıklarının tedavisinde literatürde bir fikir birliği oluşmamıştır[3]. Radius distal uç kırıklarının tedavi 

seçenekleri arasında kapalı redüksiyon ve alçılama, kapalı redüksiyon ve peruktan Kirschner (K) teli ile 

tespit, voler kilitli plak (VKP) ile tespit ve eksternal fiksatör (EF) ile tespit gibi yöntemler yer almaktadır.  

Çeşitli tedavi seçenekleri arasında VKP ile tespit ve EF ile tespit sık tercih edilen yöntemler 

arasındadır[4–7].  

Bu çalışmamızda genç erişkinlerde görülen radius distal uç kırıklarında kullanılan VKP ve EF ile tespit 

yöntemlerinin uzun dönem klinik sonuçlarının incelemeyi ve bu iki yöntemle alınan uzun dönem 

fonksiyonel sonuçları karşılaştırmayı amaçlıyoruz. 

Gereç ve yöntem 

Distal Radius kırığı tanısı ile Ocak 2005 ve Aralık 2006 tarihleri arasında EF veya VKP yöntemlerinden 

biriyle tedavi edilen hastalara ait kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya başlamadan önce lokal 

etik komitesinden onay alındı.  Çalışmaya dahil edilecek hastalardan yazılı ve sözlü aydınlatılmış 

onamlar alındı.  

Belirtilen tarihler arasında hastanemizde distal Radius kırığı tanısı ile cerrahi tedavi edilen 42 hasta 

saptandı. Bu kayıtlar arasından yaşları 18 ile 55 arasında olan, takip süresi en az 36 ay olan ve 

çalışmamıza katılmaya gönüllü olan hastaların verileri çalışmaya dahil edildi. Eşlik eden damar sinir 

yaralanması olan, açık kırığı olan, eşlik eden farklı kemik kırıkları olan, EF veya VKP dışında bir 

yöntemle tedavi edilen hastalar, ameliyat sonrası takiplerinde redüksiyon kaybı nedeni ile revizyon 

uygulanan hastalar ve takipte ulaşılamayan olgular çalışma dışı bırakıldı. Çalışmamıza 19 hasta dahil 

edildi (4 kadın ve 15 erkek ).  

Cerrahi girişimlerin tümü genel anestezi altında hasta sırtüstü pozisyondayken uygulandı. Tüm 

olgularda floroskopi kontrolü ameliyatın tüm aşamalarında kullanıldı. VKP ile tedavi edilen olgularda 

pnömatik turnike uygulamasını takiben modifiye Henry yaklaşımı ile distal radiusa ulaşılarak operasyon 

gerçekleştirildi[8]. EF yöntemi ile tedavi edilen olgularda turnike kullanılmadı. Bu olgularda Radius 

metafizer bölgeye 2 adet 2. Metakarpal kemiğe 2 adet Schanz vidası tatbik edilerek EF uygulaması 

gerçekleştirildi. Operasyon sırasında yapılan floroskpi kontrollerinde redüksiyon manevraları ve 

fiksatör distraksiyonu  ile yeterrli stabilite ve eklem yüzeyi restorasyonu sağlanamayan olgularda ilave 

K teli ile peruktan tespit yapıldı. VKP olgularına el bileği eklem hareket açıklığı egzersizleri ameliyat 
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sonrası 1. Gün verilmeye başlandı. EF olgularında ise ameliyat sonrası 3. Haftada sistem dinamize edildi 

ve el bileği eklem hareket açıklığı egzersizlerine izin verildi. Hastaların ameliyat sonrası erken dönem 

anteroposterior ve lateral direk radyografi görüntüleri Steward skorlama sistemi ile değerlendirildi[9]. 

Sonrasında yapılan son kontrol muayenelerinde işlevsel değerlendirme için QuickDASH ve Gartland 

Werley skorları kullanıldı[10,11].  

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 

İstatistiksel Analiz 

Elde edilen veriler istatistiksel analizlerde SPSS 17.0 programına yüklenerek analizler gerçekleştirildi. 

Elde edilen verilerin ortalamaları alınarak standart deviasyon (SD) değerleri hesaplandı. Gruplar 

arasında yapılan Stewart, QuickDASH ve Gartland Werley skorlarının karşılaştırmalarında Mann-

Whitney U testi kullanıldı. Değişkenlere ait veriler ortalama olarak ifade edildi. P değeri 0.05’in atında 

olan sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.   

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 olarak gerçekleşti. Hastaların ameliyat sonrası erken dönem 

grafilerinde yapılan ölçümlerde Steward radyolojik skorlama sistemine göre VKP ve EF gruplarında 

ortalama skorlar sırası ile 0,82 (± 3,6 SD) ve 1.25 (± 1,1 SD) olarak hesaplandı. Bu sonuçlara göre VKP 

grubunun ortalama Stewart skoru mükemmel EF grubunun ortalama Stewart skoru iyi kategorisine 

girmekteydi. VKP ve EF gruplarının son kontrollerinde yapılan fonksiyonel değerlendirmelerde 

Gardland Werley skor ortalamaları sırası ile 2,54 (± 0,9 SD) ve 2,75 (± 1,5 SD) olarak hesaplandı. 

Yapılan Quick DASH skor ortalamaları sırası ile 4,9 (± 5,9 SD) VE 6,5 (± 4,7 SD) olarak hesaplandı. 

VKP grubunun fonksiyonel skorları EF grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı göre 

anlamlı fark bulunamadı (p>0,05).  Buna karşın ameliyat sonrası erken dönemde Stewart radyolojik 

skorları mükemmel olan 7 hasta ile geri kalan 12 hasta karşılaştırıldığında son kontrollerdeki Gartland 

Werley skorlarında istatistiksel olarak anlamlı derecede daha iyi olduğu görüldü (p<0,05). Quick DASH 

skorları karşılaştırıldığında radyolojik skorları mükemmel olan hastaların sonuçlarının daha iyi olduğu 

ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü (p>0,05).   

Tartışma  

Distal radius kırıkları 1814 yılında Abraham Colles’in yazdığı makaleden beri ortopedi ve travmatoloji 

tarihi boyunca gündemdeki yerini korumaya devam etmektedir[12]. Osteoporotik hasta popülasyonuna 

çok sık görülen bu kırıklar son yıllarda genç erişkinlerde daha sık görülmeye başlamıştır. Bu durum 

özellikle el ve el bileği fonksiyonlarının önemli olduğu işlerde çalışan genç erişkin popülasyonu için el 

bileği işlevinin geri kazanılması daha da önemli hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak distal Radius 

anatomisinin restorasyonuna imkan sağlayan cerrahi tedavi seçenekleri daha popüler olmuştur[13].  
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Distal Radius kırıklarının çeşitli cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Bunlar arasında VKP ve EF 

ile tespit yöntemleri distal radius kırıklarının tedavisinde yaygın kullanılan yöntemlerdir. Güncel 

literatür bilgileri incelendiğinde VKP ile distal radius kırıklarının başarı ile tedavi edilebildiği 

görülmektedir.  Bu tedavinin olumlu yanları arasında açık yöntemde kırık parçalarının ortaya konması 

ile dizilimin ve tespitin daha güvenli bir şekilde sağlanabilmesi, ilave tespit yöntemi kullanımı 

gerekmediği için ameliyat sonrası erken dönemde hemen eklem hareket açıklığı egzersizlerine başlama 

imkanı tanıması ve tespit internal materyallerle yapıldığı için enfeksiyon oranlarının düşük olması 

sayılabilir. Kilitli plak sistemlerinin geliştirilmesi ile birlikte bu yöntemle kırık diziliminin uzun 

dönemde %100’e varan oranlarda koruduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur[14].   Bunlarla birlikte bu 

yöntemin diğer tespit yöntemlerine gör daha üstün olup olmadığı halen doğrulanamamıştır[15]. VKP ile 

tespit yönteminin olumsuz yönleri arasında açık cerrahi olmasından kaynaklanan risklere sahip olması, 

kırık tespitinin mutlak stabilite prensipleri ile yapılmasından dolayı biyolojik olmayan bir yöntem 

olması sayılabilir.   

Distal radius kırıklarında kullanılan diğer bir yöntem olan EF yöntemi ile de başarılı sonuçlar bildiren 

çalışmalar mevcuttur[16–19]. EF ile yapılan tedavinin olumlu yönleri operasyon süresinin kısa olması, 

kapalı cerrahi yöntemle yapıldığı için açık cerrahinin risklerinin barındırmıyor olması, biyolojik kırık 

tespiti prensipleri ile uygulanıyor olması sayılabilir. Bu yöntemin olumsuz yönleri arasında çivi dibi 

enfeksiyon riskinin yüksek olması, tam anatomik kırık repozisyonunu elde etmenin daha zor olması, 

rehabilitasyona geç başlanması ve düşük hasta konforu sayılabilir.  EF ile tedavi sonuçlarının bildirildiği 

çalışmalarda el bileğini köprüleyen fiksatörlerin sağladığı karpal distraksiyonun fonksiyonel sonuçlara 

olumlu bir etkisi olduğunu bildirmiştir[18,19].   

Literatürde her iki yöntemin de daha üstün olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur [6,20–22]. Wright 

ve ark. VKP ve EF ile tespit yöntemlerini karşılaştırdıkları çalışmalarında fonksiyonel sonuçlar arasında 

anlamlı fark olmadığını bildirmiştir[23].  Juedy ve ark. EF ve VKP ile tedavi edilen hastaların radyolojik 

sonuçlarında farklılık olmadığını bildirmişlerdir[24]. Bizim çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar  

literatürle benzerlik göstermektedir. Buna karşın literatürde karşımıza çıkan genel popülasyonda yapılan 

çalışmaların metanalizlerinde VKP ile yapılan tedavilerin EF tedavisine nazaran daha iyi radyolojik ve 

fonksiyonel skorları olduğu bildirilmiştir[6,25]. Yaşlı hasta popülasyonunda yapılan çalışmalarda ise 

EF ile yapılan tedavide daha iyi fonksiyonel sonuçlar bildirilmiştir[4,24]. Bu çalışmalar göz önüne 

alındığında VKP tespitinin EF tedavisine nazaran genç hasta  popülasyonunda daha olumlu sonuçları 

olduğu çıkarımını yapabiliriz. Bunun en öneli nedeninin VKP ile anatomik restorasyonun daha başarılı 

yapılabilmesi olduğunu düşünebiliriz. Ayrıca genç hasta popülasyonunun beklentilerinin yaşlı hastalara 

nazaran göreceli olarak yüksek olması yüksek beklentili fonksiyonel sonuçların anatomik restorasyonun 

yerindeliği ile ilintisinin daha yüksek olması olabilir.  

Bu çalışmada hasta popülasyonumuzu 18-55 yaşlar arasındaki hastalardan oluşturduk.  VKP ve EF ile 

tedavi edilen hastaların fonksiyonel sonuçları karşılaştırıldığında VKP grubunun sonuçlarının az bir 

farkla daha yüz güldürücü olduğunu gördük. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bu 

sonuçlar kısmen literatürle paralellik arz etmektedir. İşlevsel sonuçları etkileyebilecek cerrahiden 

bağımsız birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında hastanın egzersiz programlarına olan uyumu, 

hastanın beklentisi, hastanın mesleği gösterilebilir. Fonksiyonel sonuçlar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmamasında bunların etkili olabileceğini düşündük. Sonuçlarımız Daha sağlıklı 

sonuçların elde edilmesi için tüm faktörlerin standardize edilerek yapılacak çalışmalara olan ihtiyacı göz 

önüne sermektedir.        
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Hastaya bağlı faktörlerin dışında fonksiyonel sonucu etkileyen en önemli faktör anatomik 

restorasyondur[11]. Cerrahi tedavinin birincil amacı Radius distalinin anatomisini kırık öncesi haline 

restore ederek fonksiyonel kısıtlılığa neden olacak deformitelerin ortadan kaldırılmasıdır. Anatominin 

restore edilmesi fonksiyonel sonuçlara doğrudan etki etmektedir[11].  Bu çalışmada elde edilen verileri 

incelediğimizde her iki grupta da ameliyat sonrası erken dönemde elde edilen direkt grafilerin 

değerlendirmelerinde Stewart skorlarının değişkenlik gösterdiğini görmekteyiz. Bu olgulardan Stewart 

skoru 0 olan 7 hasta mevcuttu. Bu hastaların ortalama fonksiyonel sonuçlarının geri kalan 12 hastanın 

fonksiyonel sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda Stewart skorları 0 olan hastaların fonksiyonel sonuçlarının 

diğerlerine göre daha üstün olduğunu gördük. Bu karşılaştıma yapılırken olgularda kullanılan tespit 

yöntemi göz önüne alınmadı. Tespit yöntemine bakılmaksızın radyolojik skorları 0 olan olgularda 

fonksiyonel sonuçların istatistiksel olarak anlamlı derecede daha iyi olduğunu gördük (p<0,05). Bu 

karşılaştırma bize seçilen yöntemin ne olduğundan bağımsız olarak anatomik restorasyonun 

sağlanmasının fonksiyonel sonuçlar için daha belirleyici olduğunu görmekteyiz.  Çalışmamızın ortlama 

takip süresi 48. 2 ay olarak gerçekleşti. Bu da çalışmamızı literatürdeki çoğu çalışmadan takip süresi 

anlamında daha üstün olmasını sağladığını söyleyebiliriz. Bu da elde ettiğimiz verilerin güvenilirliğini 

arttıran bir faktördür. 

Sınırlılıklar  

Bu çalışmamızın şüphesiz bazı sınırlılıkları mevcuttur. Bunlar arasında en önemlisi olgu sayımızın 

küçük olması söylenebilir. Ayrıca çalışmamızın tek merkezli oluşu da veriler ve sonuçlar açısından 

sınırlayıcı bir faktör olarak göze çarpmaktadır. Daha geniş hasta serileriyle ve çok merkezli yapılacak 

olan çalışmalar daha sağlıklı ve güvenilir sonuçlar için faydalı olacaktır. Ayrıca çalışmamızda 

fonksiyonel sonuçlarla erken dönem radyolojik skorlamaları karşılaştırdık. Her ne kadar fonksiyonel 

sonuçlarda anatomik kırık restorasyonunun etkisi büyük olsa da hastaya bağlı faktörlerin de standardize 

edilerek yapılacak çalışmalar tedavi yöntemleri arasında daha güvenilir karşılaştırma yapma imkanı 

sağlayabilir.  

Çıkarımlar 

Çalışmamızdan elde ettiğimiz verilerle distal Radius kırıklarının tedavisinde VKP ve EF yöntemleri 

karşılaştırıldığında fonksiyonel sonuçlar açısından anlamlı bir fark olmaması bu iki yöntemin de usta 

ellerde doğru hasta seçimi ile başarılı ve güvenli birer yöntem olduğu çıkarımını yapabiliriz. Bunun 

yanında tercih edilen yöntem hangisi olursa olsun genç erişkinlerde anatomik restorasyonun tam olduğu 

olguların fonksiyonel sonuçlarının anlamlı derecede iyi olması da Radius distal uç kırıklarının 

tedavisinde en kritik noktanın anatomiyi restore etmek olduğunu söyleyebiliriz.   
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ABSTRACT 

As the competition turns into a challenging environment for companies, it uses the resources of the 

companies that organize the organizations to develop their marketing strategies. From this point of view, 

it is aimed to develop the competition strategies that the companies that organize ultra-marathon races 

for the most effective use of their marketing resources within the scope of sports tourism.In this study, 

Turkey's ultra marathon and recreational sports activities organizes business managers and coordinators 

with face to face (depth interview) technique will be used, the obtained data analytic hierarchy process 

approach of multi-criteria decision methods (AHP) and Fuzzy, which determines the severity of 

alternative TOPSIS method will be applied. 

Every year, thousands of people in the world participate in various tourism activities in order to have 

fun, relax and do sports. The level of increase in demand allows differentiation of expectations from 

tourism activities and the increase in tourism diversity proportionally. Sports tourism in the world and 

Turkey also has a very important place in Turkey in recent years has increased in many parts of the 

recreation sports between tourism organizations and companies has also given rise to the intensified 

competition. The main point of departure is that sport is considered the greatest phenomenon in the 

world and tourism will become the world's largest industry in the next century. 

Sports tourism in the marketing field, especially non-football branches of as having importance in 

Turkey and could provide higher earnings to the participants to the tourist area in a very short period of 

time over of the company, Turkey's cultural heritage and the UNESCO World Heritage list of the 

candidates or their regions included in the list of athletes from abroad, It is aimed to introduce the 

relatives and followers who come for support in addition to the athletes, and to develop the people of 

the region in terms of tourism and economy. 

Key Words: Fuzzy TOPSIS, Analytical Hierarchy Process, Sports Tourism Marketing, Ultra Marathon 
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SPOR TURİZMİNDE TÜKETİCİLERİN GERİ DÖNÜŞ NİYETİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER: TÜRKİYE’DE ULTRA MARATON KOŞU ORGANİZASYON 

KATILIMCILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

ÖZET 

Rekabetin işletmeler açısından zorlu bir ortama dönüşmesi sebebi ile organizasyonları düzenleyen 

firmalar sahip oldukları kaynakları, pazarlama stratejilerini geliştirmek için kullanmaktadır, buradan 

yola çıkılarak çalışmada spor turizm kapsamında ultra maraton yarışlarını düzenleyen firmaların sahip 

oldukları pazarlama kaynaklarını en etkin şekilde kullanımı için belirlemiş olduğu rekabet 

stratejilerinin, geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’ de ultra maraton ve rekreasyon 

spor faaliyetleri organize eden işletmelerin yönetici ve koordinatörleri ile yüz yüze görüşme tekniği 

kullanılacaktır, elde edilen veriler çok kriterli karar verme yöntemlerinden analitik hiyerarşi proses 

yaklaşımı (AHP) ve alternatiflerin önem düzeylerinin belirlendiği Bulanık TOPSIS yöntemi 

uygulanacaktır. 

Dünya’ da her yıl binlerce kişi eğlenmek, dinlenmek ve spor yapmak amacıyla çeşitli turizm 

faaliyetlerine katılım sağlamaktadır, nüfus artışı, gelir ve eğitim düzeylerindeki değişim turizm 

faaliyetlerine olan talebinde farklılaşmasına sebebiyet vermektedir. Talep miktarında yaşanan artış 

seviyesi turizm faaliyetlerinden de beklentinin farklılaşmasına ve turizm çeşitliliğinin de orantılı 

olarak artışına imkân sağlamaktadır. Spor turizmi Dünya’da ve Türkiye’ de oldukça önemli bir yere 

sahiptir, son yıllarda Türkiye’nin birçok yerinde rekreasyon spor turizm organizasyonları artmış ve 

firmalar arasında da rekabetin yoğunlaşmasına sebebiyet vermiştir.  Sporun Dünya’ da en büyük 

fenomen kabul edilmesi ve turizmin önümüzdeki yüzyılda dünyanın en büyük endüstrisi haline 

gelecek olması ana çıkış noktasıdır. 

Spor turizmi pazarlama alanında özellikle futbol dışı branşlarında Türkiye’de öneme sahip olduğu ve 

turistik bölgelere katılımcıların çok kısa bir süre zarfında bölge işletmelerine yüksek kazançları 

sağlayabileceği, Türkiye’nin kültür mirası ve UNESCO Dünya Mirası listesine aday veya listeye dahil 

olan coğrafyalarının yurt dışından gelen sporculara, sporcuların yanında destek için gelen yakınlarına 

ve takipçilerine tanıtılması, bölge halkının turistik ve ekonomik yönden kalkındırılması 

hedeflenmektedir 

Anahtar Kelimeler: Bulanık TOPSIS, Analitik Hiyerarşi Proses, Spor Turizm Pazarlama, Ultra 

Maraton 
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1.INTRODUCTION 

The competition created by the dynamics brought by the current marketing components 

throughout the country with the impact of globalization, as well as the sports tourism enterprises, 

constitute the need to determine different strategies for the contemporary marketing methods to 

be oriented towards the developments and the future. 

It is anticipated that business life cycles can be maintained as a result of the measurements made 

by businesses in terms of consumer expectations with a different perspective, with the different 

marketing methods they apply. 

Factors affecting the intent return of consumer Sport tourism in Turkey ultra-marathon 

organization participants on athletes of service expectations and athletes from the organization to 

ensure continuity of participation in the race in the future, to tourism in different regions of Turkey 

of similar race organization, increased competition and between companies regulating 

organization With this competition, it is aimed to increase service quality. 

The article topic was determined by analyzing the athletes' expectations of the companies working 

in the service sector and considering that it is important for the promotion and marketing of their 

own brands and organizations in this direction, and also in the field of sports tourism and 

especially in the field of ultra marathon races, a similar thesis is not included in the database 

researches. It is predicted that it will make a difference and will benefit for similar research. 

Understanding the heterogeneous nature of the participants is expected to meet their demands and 

ensure customer loyalty. The presence of customer profile groups that evaluate services 

differently and have different demands is planned to be delivered to all customers in line with the 

demands of the service. 

The increasingly complex marketing strategy problems bring with it a correct and comprehensive 

decision-making mechanism. In this context, multi-criteria decision-making methods and 

techniques are used for companies to make the right decisions in situations where it is difficult to 

choose directly. The basic principle of multi-criteria decision-making techniques, as can be 

understood from its name, is that the decisions to be taken depend on many criteria. 

In the application part of the study, 20 decision criteria determined as a result of in-depth 

interviews with company officials organizing ultra-marathon race organizations in three different 

regions of our country, the athletes participating in the competitions and the actual participation 

in the competitions and the comprehensive research conducted, the linguistic expressions are 

converted into numerical values and blurred with the help of TOPSIS method, it has been 

converted into mathematical operations, and the calculation process of the calculation of the 

proximity coefficients, the sorting process according to the results and the results, and reaching 

the results at the optimum levels. As a result of the questionnaire application for the athletes, the 

data were collected, analyzed and both the sports tourism organization companies and the survey 

data were examined. 
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LITERATURE 

2. SPORTS TOURISM MARKETING 

The oldest sources of sports tourism are found in Greek mythology BC. It is seen as Pan-Helen 

Olympics in 776 years, the Olympics have a different prestige than many festivals, since athletics 

olympics reflect Greek culture and life, stadiums were being built in every city, tour was an 

important building block of sports, participants were both professional and similar in order to 

have awards. It was the athletes who participated in the organizations, around 40,000 people were 

traveling to Olypia from various points of Greece to watch the games and support the athletes. 

Visitors had to stay in the open air due to the absence of accommodation areas according to today's 

tourists, therefore building a large tent in Olypia. (Weed and Bull, 2012: 3). Sports tourism was 

held in athletics competitions in order to honor King Zeus in 776 BC, and Greek society often 

traveled to maintain and watch their favorite sport (Gibson, 1998:157). 

Today, sports tourism constitutes a building block that attracts the most attention and importance 

in this field. The concept is actually expressed in two different ways. It is also considered as sports 

tourism or tourism sport. Sports tourism takes place with the participation of people as a 

participant or audience in a competition or recreational sports organization, as well as traveling 

to a different point from their normal living environment. Sports in tourism is realized by people 

traveling to a different place than their normal living environment, actively or passively 

participating in sports organizations with a second behavior (Robinson & Gamman, 2004: 233). 

Sports tourism has been linked in two different ways in recent years, the increase in demand and 

the positive growth in business rate, research results are determined as an effective factor to attract 

tourists through sports organizations at national or international level, and are used to attract the 

attention of both athletes and viewers. Tourists travel to watch many sports activities, starting 

from this starting point, the aim of providing economic and social benefits to the development of 

sports tourism and sports tourism is increasing the attraction of tourism, the motivation of the 

participants differs motivational, experience, entertainment, escape, innovation, personal 

development and self-discovery involves people to meet each expectation differently (Saeed and 

Akbar, 2013: 90). 

Countries that host sports organizations allow the development of sports throughout the country 

as well as a development and social awareness in the country's economy, hosting events is 

strategically studied, as well as the development of sports infrastructures and coaches, the athletes' 

discovery of their potential, the sports lifestyle of the young audience. and contributes as a social 

and social heritage (Coward, 2013: 8). 

2.1 Effects of Sport Tourism on Economy in Marketing  

When looking at the sports industry in the world, it is evaluated and accepted as the 22nd biggest 

economy in the general framework. 

When it is evaluated in terms of providing employment, the number of employees is estimated to 

be over 5 million, the annual growth rate of sports tourism is estimated to be 10%, the contribution 
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of the economy to developed countries is between 1-2% and the contribution of tourism to the 

general frame is between 4-6%. 

When the contributions of sports tourism to the economy are observed and the dimensions of the 

results it creates in the regions where it takes place, it is observed that sports tourism has a 

considerable potential for the destinations, and in this context, the approach of the region and 

organizer operators with a different importance and perspective to sports tourism marketing 

comes with the need for specific studies of the market. It brings. 

Sports tourism depends on the evaluation of some criteria in terms of effectiveness and the 

effective evaluation of these steps in order to serve the market in a scale suitable for the existing 

areas and structures. 

• Analysis of sports tourism market and target audience, 

• Choosing appropriate choices for the targeted market and customer profile, 

• Positioning, 

• Determination of marketing mixes (İçöz, 2008:121). 

Although the economic, tourism and social effects of sports are evaluated as factual, positive and 

negative measurements are made in terms of numerical data. Participants of the activities formed 

with the activity of sports tourism have positive effects on the economy of the country or city. 

The economic impact is expressed by monetary measurement of how it affects society financially. 

The local economy factors are measured by looking at the material values provided externally, 

their impact areas are evaluated as employment acceleration, development of local enterprises 

and an economic indirect acceleration. 

The increasing popularity of sports tourism has become a very different sectoral dimension in the 

field of sports marketing in recent years, the transfer of the experience of marketing technology 

applications in the field of sports and culture brings with it an important opportunity in developing 

collective sports organization planning strategies and sports tourism marketing. 

2.2 Experience Marketing 

Understanding what is called "experience" in English is a bit complicated word, although there 

are many definitions on the word experience, it still maintains its uncertainty and mystery, it is 

emotional, logical, engaging, pleasing, and so on. It is expressed as a word of mouth 

advertisement that the experience in the non-memorable, sustainable and social environment is 

lived through again. 

2.3 Intention to Return 

The intention to revisit is characterized by the intensity of the desire and effort it exerts due to 

its behavior (Ajzen, 1991:183). 
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2.4 Concept of Motivation 

Although many definitions have been made about motivation, this term is defined as used as 

motivation or desire in our language. Being motivated means to act, to meet the needs and to take 

action accordingly, to motivate a need in the human body and to create an activity to eliminate 

this deficiency within the organism or the motif name is given. 

2.5 Service Quality 

Service quality is defined as to what extent a service can meet customer expectations and needs. 

An attitude that is not equivalent to it but is defined as a form of satisfaction in comparison with 

the performance-oriented approach that is formed at the point of service and customer 

expectations. The quality of service perceived by the consumer is often referred to as the quality 

included in the perception of the desired consumer on the consumer side.  

2.6 Customer Satisfaction is named 

Satisfying the desired and expected service of the customer, ensuring the profitability of the 

company, increasing the market share is an effective method to the growth potential of the 

company, it is also expressed depending on customer loyalty, customers who are satisfied with 

the business transfer more resources by making more purchases, by keeping the dissatisfied 

customer profile away from the business, it contributes to the direction of more customers. 

 

Figure: 1 Customer Satisfaction Model 

 

 

Source: Sandıkçı, 2008. 
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2.7 Customer loyalty 

Customer loyalty has become a parameter that provides more importance and continuity of 

businesses for businesses than in the past. It is defined as the loyalty of a business and a company 

according to the product and service variety. purchasing behaviors, preferences, brand loyalty, 

belonging, and causal link are expressed. 

2.8 Recreation 

The concepts of leisure time and leisure time are expressed as synonyms in the literature. 

However, the use of the concept of free time is more meaningful and pleasing when translating 

from foreign languages in our country, it is evaluated as free time activities or recreative activities 

for free time zones, it varies according to the goals of the participants, physical activity, social 

interaction, rest, competition satisfaction, health People participate in different activities such as 

tourism, today, the increase in the number of participation in activities increases both their success 

and their status (Kılbaş, 2004). 

2.9 Sporty Activities in terms of Tourism 

With the concepts of tourism and sports, sports appeal to a wide audience in the world, with the 

development of social life, a demand increase is increasing day by day and its importance 

increases, sports tourism and sports tourism marketing is accompanied, this situation brings along 

the definition of activity, activity is the people's activity, It is considered as an activity, and it 

occurs as a sociocultural and economic formation of the people's unique surface (Çalışkan, 2018: 

15). 

3. ULTRA MARATHON 

3.1 Marathon 

Regarding the definitions made about the marathon, after 546 BC, the Persians dominated 

Anatolia, turned to Greece on their routes to Europe and positioned the armies of Persians in the 

area called the marathon plain located near Athens. Athens had to seek help from Sparta's mighty 

army, sent the military, the fastest athletes of the time, to the Sparta army to seek help from the 

Sparta army, and the tough distance between these two cities was a rather hilly and stony distance 

of 225,5 km, like 36 hours. In a short period of time, he informed Sparta, and according to his 

religious beliefs, the Sparta army commander answered that they would expect the full moon to 

come out but could help in this direction. Phidippides rushed back the 225,5 km distance to inform 

the news that he had received the news, and informed the Athens army, the Athens troops coming 

for the battle in the marathon square had a few small numbers compared to the Persian army. they 

succeeded in being the winning side of the war, yet Persian armies, who did not give up the 

situation, retreated to the Aegean Sea and the Greek army took action to enter Athens before 

reaching the region. 

The Phidippies were sent to Athens by the commander to report the victory and the result to the 

people of the region and to inform the public about the region and the approaching danger. His 

body fell exhausted by running a superhuman behavior by running again for a distance of 50 km. 
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When Athens reaches the city square, it is reported that he fell and died after shouting "niki", that 

is, "victory". 

3.2 Ultra Maraton 

The word ultra, which transitions from Latin to our language, means "Beyond normal and usual". 

In this sense, ultra marathon races, on the other hand, are defined as marathon distances and are 

given to runs longer than 42,192 meters of accepted distance. 

There are many varieties, but the most well known are divided into two, ultra marathons that are 

evaluated as distance and time, or are categorized, by visiting all of the points called checkpoints 

within the limits of the predetermined cut off time limits and completing the race within the 

specified time limit values. There are race types that have determined hundreds of kilometers 

starting from 45-50 km distances in the world. 

4. FUZZY LOGIC 

Fuzzy logic can lead to erroneous results as a result of using classical binary logic and methods 

known in the decision making phase of complexities. interpreted and evaluated, it is concluded 

that the fuzzy clusters are effective and give flexibility (Aslan and Yılmaz, 2019: 537). 

In the fuzzy logic theory, the way of benefiting from the competencies of the person who is expert 

and competent in his field is followed, the specialist creates a control in line with the linguistic 

variables that are preferred frequently in our daily life, this structure works as a flexible method, 

this mechanism is intuitive intelligence. It serves a strategic purpose in which the control 

mechanism is operated by evaluating the experience and experience together (Baral, 2011:7). 

4.1 Fuzzy Logic Concept and Development Process 

The word fuzzy is used as an uncertain and ambiguous meaning as a dictionary (Şen, 2010: 26). 

Fuzzy logic; The concept was first evaluated with the article “fuzzy clusters” published by Lütfi 

Askerzade Zadeh, it is tried to be expressed in terms of details and definitions with uncertainty, 

such as tall man, cold weather, beautiful woman (person to person or country standards). thoughts 

that may differ may be evaluated (Akdağ, 2015:4). 

As a result, intangible concepts that contain differences among individuals, which are not 

considered the same according to individuals, and uncertainties according to the point of view, 

are expressed as uncertainty. It can be defined as individual differentiation, where any idea can 

be personally evaluated and interpreted differently. 

4.1.1Fuzzy Rules 

Fuzzy rules are the most basic expressions within the systems, they include control definitions 

planned to realize control systems, the main target is to evaluate the experiences of experts among 

cause and effect relationships, fuzzy rules consist of 3 different stages, 

Blurring 

Inference 
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Clarifier 

Figure 2: Fuzzy rules inference system 
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Source: www.ntcad.portal.com, 25.01.2020 

4.1.2 Blurring 

Blurring is achieved by converting the precise data inputs received from the system into linguistic 

variables. In this step, using the membership function systems, the input data is defined as the 

linguistic variable expressions of the fuzzy sets to which they belong. 

4.1.3 Inference 

It refers to the process in which information is included in the system, and the inputs and outputs 

are associated with each other is the database. 

4.1.4 Clarifier 

It is a fuzzy cluster system containing linguistic variables, and the fuzzy cluster data is converted 

into numerical data and the general expression of this process is defined by the name of rinsing. 

In the rinsing method, there are many methods such as weighted average, weight method and 

center of the largest area. 

4.1.5 Fuzzy Set Theory 

Before the fuzzy logic theory was developed, methods expressed as binary logic or Aristotle's 

classical logic were used in solving problems, Aristotle's classical logic has a metaphysical 

identity, according to its general principle, yes-no, true-false, beautiful-ugly, black-and-white 

opposing couples. The black and white intermediate measure between these proposition pairs 
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does not exist due to the lack of precision in the intermediate values of the long and short, but this 

does not change the fact that there is a gray color between black and white in real life, based on 

this valuation. We state that there are valuations between 0 and 1 as fuzzy sets. 

 

Statements that cannot be drawn with other definitions boundaries are called fuzzy sets. 

According to Aristotle's classical logic proposals, while the black and white basis is based on, the 

fuzzy logic theory should be in shades of gray, not only between black and white, according to 

Zadeh, who first proposed it. It is noted that in our daily life, it corresponds to a linguistic variable 

in response to verbal expressions and includes the membership function for each variable. 

In the article published by Zadeh, while the membership levels of the members in the cluster 

content are 1, those who are outside get 0 membership degrees, those who are not certain can take 

values between 0 and 1, and when we look at the cluster theory that does not contain certainty, it 

is not mentioned about the elements that are not certain, therefore Aristotle According to the 

classical logic proposition of, 0 and 1 are membership degrees. Apart from these numbers, 

intermediate values are not included. 

Although the classical logic of Aristotle is not enough in clusters expressed with linguistic 

variables, it makes the decision stage difficult as the process, fuzzy clusters do not specify an 

example for uncertainty situations where exact expressions are present, while in fuzzy clusters 

this sampling process can be done. In the logic, all or none of the terms can be expressed in certain 

degrees in the fuzzy set theory (Akdağ, 2015:6). 

 

Table 1: Differences Between Fuzzy Logic and Classical Logic 

Classical Logic Fuzzy Logic 

Exact Uncertain 

Al lor none To certain degrees 

0 or 1 From 0 to 1  

Binary units Fuzzy Units 

Not B or B Not B and B  

Source: Yaralıoğlu, K. t.y.:1. 

 

4.1.5.1Fuzzy Logic Principles of Zadeh 

For fuzzy logic, expressions of approximate values are used for uncertain values. 

In fuzzy logic theory, there are very few, little, long, short, small and large linguistic variables. 
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In fuzzy logic, all values are expressed with a membership degree among [0-1] values. 

Each logical expression can become a fuzzy logic expression. 

Mathematical modeling is a suitable method for systems that are expressed as complex and 

difficult (Keskenler, 2017:7). 

 

4.4 Fuzzy TOPSIS Method 

4.4.1 TOPSIS Method 

Fuzzy TOPSIS was developed in 1981 by Hwang and Yoon, Chen et al. (2006) is a multi-criteria 

decision-making technique that progresses further, using linguistic variables by experts, as a result 

of the rational interpretation and mathematical operations performed after evaluating the criteria 

and alternative situations (Pabuçcu et al., 2015: 412). 

With the fuzzy TOPSIS, the alternatives planned to be selected are evaluated according to certain 

distance situations, the closest rule is evaluated for the positive solution closest to the ideal 

solution, and the farthest rule for the ideal solution, alternatively, if the ideal solution situation is 

evaluated, the closeness is positively evaluated, and in the case of negative evaluation. the most 

distant situation is desired, and the situation considered as bad among the alternatives is the 

situation where the positive value is distant and the negative value is closeness (Bingöllü, 2012: 

70). 

4.4.2 Fuzzy TOPSIS Method 

Decision making in uncertain situations is a challenging process, fuzzy situation is considered as 

the environment where uncertain conditions are uncertain and decisions are uncertain, it is 

difficult to decide in situations where uncertainty is uncertain, fuzzy conditions are present in 

cases where uncertainty is uncertain.) is given the name of the environment (Ecer, 2006: 77). 

4.4.3 Linguistic Variable Tables 

Linguistic variables are among the main factors that make up the system due to the fact that the 

connection between fuzzy sets and linguistic expressions is made, it provides the opportunity to 

safely express the connection between the terms and elements of a universe, linguistic variables 

appear in many areas of our daily life. 

Linguistic variables are expressions that replace words or phrases, which are used instead of 

expressing numbers, linguistic variables are used when the path of expression is not possible with 

complex and numbers, the linguistic variable is not a number but has a counterpart in the word or 

sentence embedded in the language used. It is expressed as a variable, linguistic variable is applied 

in many applications, especially in control systems, corresponding to names in the determination 

of quantities and associated with their expression, words such as small or medium are associated 

with linguistic variables (Albairaqdar, 2019: 73). 
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In cases where linguistic variables cannot be expressed in numbers, evaluation of concept groups 

that do not contain certainty with an approximate expression allows it to provide a flexible 

structure for the verbal expression of a variable. related sub-criteria are in question. In cases where 

they conflict with each other, the most suitable methods are multi-criteria decision making 

methods (Perçin and Karakaya, 2012: 249). 

In order to determine the most ideal one among the alternatives of decision-making experts, 

decision-making criteria are used, with the highest importance and linguistic variable 

expressions (Erol, 2014: 17). 

 

Table 2: Comparison of Linguistic Variable and Trapezoid Fuzzy Numbers Used in Evaluating 

the Importance Levels of Decision Criteria 

Linguistic Variables Trapezoid Fuzzy Number Provisions 

Very High (VH) (0.8, 0.9, 0.9, 1.0) 

High (H) (0.7, 0.8, 0.8, 0.9) 

Somewhat Hihg (SH) (0.5, 0.6, 0.7, 0.8) 

Quite a few (Q) (0.4, 0.5, 0.5, 0.6) 

Slightly Low (SL) (0.2, 0.3, 0.4, 0.5) 

Low (L) (0.1, 0.2, 0.2, 0.3) 

Very Low (VL) (0.0, 0.1, 0.1, 0.2) 

Source: Chen vd., 2006:293. 

Table 3. Linguistic Variables Used in the Evaluation of Alternatives and Their Corresponds as 

Trapezoid Fuzzy Numbers 

Linguistic Variables Corresponds as Trapezoid Fuzzy Number 

Very Good (VG) (8, 9, 9, 10) 

Good (G) (7, 8, 8, 9) 

Somewhat Good (SG) (5, 6, 7, 8) 

Quite a few (Q) (5, 6, 7, 8) 

Somewhat Bad (SB) (2, 3, 4, 5) 

Bad (B) (1, 2, 2, 3) 
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Very Bad (VB) (0, 1, 1, 2) 

Source: Chen vd., 2006:293. 

 

4.4.4.Mathematical Expressions of Fuzzy TOPSIS Method 

The importance level of the criteria and alternative fuzzy TOPSIS determined by the decision 

makers are evaluated, the linguistic variables are converted to triangular fuzzy numbers by the 

decision makers. In the following steps, the decision makers will formulate weight and 

alternative values in the order of importance after collecting the data from the alternatives. 

decision maker created �̃�𝑖𝑗 𝐾 the 𝑖.  formula for criteria valuation for alternative; 

K:  decider 

 

�̃�𝑖𝑗:  𝑖 alternâtive ‘‘𝑗 ‘‘the value it takes on 

 

𝑤 ̃𝑗:  ‘‘𝑗 ‘‘severity of the criterion 

 

x̃𝑖𝑗 =
1

K
[𝑥𝑖𝑗

1(+)𝑥𝑖𝑗
2(+) … (+) = 𝑥𝑖𝑗

K]    

    (4) 

𝑤 ̃𝑗 ‘the j The importance weights of decision criteria within the group in which the decision 

criterion expresses its importance weight; 

w̃𝑗 =
1

K
[𝑤𝑗

1(+)𝑤𝑗
2(+) … (+) = 𝑤𝑗

K]    

    (5) 

 

Calculations are made using the formulas. 

 

The multi-criteria decision making matrix, which includes " n " criteria and includes" m" 

alternatives, is included in the equation (6). 

 

𝑐1      𝑐2    … 𝑐𝑛       
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D̃ =

 
𝐴1

𝐴2

..

.
𝐴𝑚

|

|

 
x̃11      x̃11 …  x̃1𝑛

x̃21      x̃21 … x̃2𝑛

.     .      …   .  
   … .

. . … .
 x̃𝑚1 x̃𝑚2 x̃𝑚𝑛

 
|

|

, W̃ = [w̃1 w̃2 … w̃𝑛].   

   (6) 

 

�̃�𝑖𝑗 (∀i, j) ve 𝑤 ̃𝑗 j= (1, 2, ..., n) ‘‘are linguistic variables 𝐴1, 𝐴2, ..., 𝐴𝑚  alternative;  

 

𝐶1, 𝐶2, ..., 𝐶𝑛 decision criteria; 

 

�̃�𝑖𝑗, 𝐶𝑗 according to the decision criteria 𝐴𝑖 the criterion value of the alternative and 𝑤 ̃𝑗 if 𝐶𝑗 

indicates the importance of the criterion. 

 

These linguistic variables �̃�𝑖𝑗= (𝑎𝑖𝑗, 𝑏𝑖𝑗, 𝑐𝑖𝑗), 𝑤 ̃𝑗= (𝑤𝑗1, 𝑤𝑗2, 𝑤𝑗3) shaped triangle can be 

converted into fuzzy numbers. 

D ̃ matrix is also fuzzy decision matrix, W̃ matrix is known as fuzzy weights matrix (Akdağ, 

2015: 19). 

After creating the fuzzy decision matrix, fuzzy weights matrix normalization process is made, 

when the specific data of the decision criteria are examined, it is observed that there are 

different alternatives fuzzy TOPSIS resulting from this situation is subjected to normalization. 

 

This process, which is performed in the fuzzy TOPSIS method, is applied by applying the linear 

normalization technique. In case of fuzzy numbers are expressed as triangles, each element of 

the matrix is calculated with positive and negative criteria (Shiraz, 2014: 47). 

 

R ̃ = [x̃ 𝑖𝑗]𝑚𝑥𝑛             i = 1,2 … m, j = 1,2, … n        

 

It is expressed in the form. 

Decision criterion is divided into two as benefit and cost criterion values, B expresses benefit 

and C expresses cost criteria. It is calculated with the help of formulas 7 and 8. 
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r̃𝑖𝑗  = (
𝑎𝑖𝑗

𝑐𝑗
 ,

𝑏𝑖𝑗

𝑐𝑗
,

𝑐𝑖𝑗

𝑐𝑗
 )               j Ɛ 𝐵, 𝑐𝑗  = 𝑚𝑎𝑥𝑖    𝑐𝑖𝑗    

   (7) 

 

r̃𝑖𝑗  = (
𝑎𝑗

𝑐𝑖𝑗
 ,

𝑎𝑗

𝑏𝑖𝑗
,

𝑎𝑗

𝑎𝑖𝑗
 )               j Ɛ 𝐶, 𝑐𝑗  = 𝑚𝑖𝑛    𝑐𝑖𝑗   

    (8) 

 

The triangle, normalized by the normalization method, remains in the range of fuzzy numbers 

[0,1]. 

After the fuzzy weights matrix is normalized, each decision criterion can be of different 

significance weight, weighted normalized decision matrix 

 

W=[𝑤 ̃𝑖𝑗] 𝑚𝑥𝑛   i=1,2…m, j=1,2,…n   or 

 

 

W̃ =
|

|

 
w̃11      w̃11 … w̃1𝑛

w̃𝑖1      w̃𝑖1 … w̃𝑖𝑛

.     .      …   .      … .
. . … .

w̃𝑚1 w̃𝑚2 w̃𝑚𝑛

 
|

|
    

    

 (9) 

 

 

It can be expressed in the form; 

𝑤 ̃𝑖𝑗= r̃𝑖𝑗 (.) ṽ𝑗 It is calculated with the help of the formula. 

 

Weighted normalized fuzzy decision matrix with its general definition is obtained by 

multiplying the decision criteria for each value by the importance weight in the normalized 

fuzzy decision matrix (Shiraz, 2014:55). 

Fuzzy Positive Ideal Solution (FPIS, A*) and Fuzzy Negative Ideal Solution (FNIS, A*) 
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𝐴∗ = (�̃� 1
∗ , �̃� 2

∗ , … �̃� 𝑛
∗ ),   

    

  (10) 

 

𝐴− = (�̃� 1
−, �̃� 2

−, … �̃� 𝑛
−),   

    

  (11) 

  

 Chen (2000) According to the fuzzy TOPSIS model developed by j:1,2, …𝑛,ν̃−
𝑗 =

(1,1,1)𝑣𝑒    ν̃−
𝑗(0,0,0) is considered as. 

 

A*’ decision criterion (1,1,1), A-‘  decision criteia (0,0,0)  

the number of judgments emerges. 

 

Positive and negative ideal solution distances for each alternative; 

𝑑𝑖∗ = ∑  𝑗=1
𝑛 

   𝑑 = ( �̃� 𝑖𝑗
∗ , �̃� 𝑗

∗), 𝑖 = 1,2, … 𝑚,  

    (12) 

 

𝑑𝑖− = ∑  𝑗=1
𝑛 

   𝑑 = ( �̃� 𝑖𝑗
∗ , �̃� 𝑗

∗), 𝑖 = 1,2, … 𝑚,  

    (13) 

 

It is calculated by the formulas, here d (𝑖*, 𝑖-) It refers to the distance between two fuzzy 

numbers, Vertex method is used when calculating the distance of fuzzy numbers. After 

calculating fuzzy ideal solution distances, the order of alternatives and proximity coefficients 

(C, C𝑖) will be calculated. 

 

Alternatives with the highest degree of proximity will be determined, the proximity coefficient 

is determined by the negative ideal solution and the proximity to the positive ideal solution. The 

proximity coefficient can be calculated with the help of the formula number 14 according to 

each alternative. 
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C, C𝑖=
𝑑−

𝑖

𝑑∗
𝑖+𝑑−

𝑖
, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚   so that   

     (14) 

 

The degree of proximity ‘‘0’’ ile ‘‘1’’ takes value between, A* the neares ve A− the farthest 

distance is an alternative value A𝑖 proximity coefficient value for 1 It is approaching. 

Alternative ranking can be made according to this value, the most ideal one among the available 

alternatives is chosen, it is a situation that the decision-makers' assessment proximity coefficient 

in decision-making is desired to be large (Akdağ, 2015: 22). 

4.5 ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS 

4.5.1 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

AHP is one of the multi-criteria decision-making processes introduced by Thomas L. Saaty for 

the first time since 1980 and it has a wide range of applications in solving problems. It is a 

mathematical approach based on these two values by combining them together. In this method, 

binary comparisons are made by using matrices. 

It is one of the most important qualities that matrices have a consistency among themselves as a 

feature. Based on Saaty (2001), it has determined a formula in which the matrix consistency 

adjustment ratios are determined, this formula; 

 

It is formulated as CR = CI / RI and calculations are made with the help of this formula, 

 

CR, Consistency Rate 

CI, Consistency Index and, 

RI stands for Random Index, 

RI includes numerical expressions expressing the average consistency rate of randomly 

generated comparison matrices (Kwiesielewicz and Udan, 2004: 713-719). 

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 

R.I. 0,00 0,00 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 

First 

degree 

differences 

 0 0,52 0,37 0,22 0,14 0,10 0,05 
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n 9 10 11 12 13 14 15  

R.I. 1,45 1,49 1,51 1,56 1,57 1,59   

First 

degree 

differences 

0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01  

 

References : Saaty and Özdemir, 2003:233, 244. 

    

CR’ ın n≥5 for CR≤0,1; 

n=4 for CR≤0,08 and 

n=3 for CR≤0,05 It is recommended that (Chin and Cheng, 2008:1077-1091). 

 

In the analytical hierarchy process approach, results are obtained by applying three different 

methods as a result of the evaluations made by the experts on the decisions they make in groups. 

The state of consensus, in which experts do not disagree on a situation and a decision. 

Experts vote if they fall in disagreement. 

The use of mathematical methods is the approach of taking the geometric or weighted arithmetic 

average (Melon et al., 2006: 754, 765). 

In this study, the geometric mean approach and the third approach are used. In the third approach 

𝑎𝑖𝑗
𝑘  , k. decision-makers 𝑖 elements enriched 𝑗 Comparison of the element with n decision-makers 

geometric mean     𝑎𝑖𝑗 = [𝑎𝑖𝑗
1

 

 
∗ 𝑎𝑖𝑗

2 ∗ … ∗ 𝑎𝑖𝑗
𝑛 ] 1/𝑛

  

 
 It is evaluated as 

One of the most important criteria related to the analytical hierarchy process approach is that 

calculations are made with computer-aided programs, although there are many software 

programs, the most sought-after programs are MS Office Excel, Expert Choice and Super 

Decision programs (Demirtaş and Özden, 2008; Melon et al., 2008; Baby, 2013). 

The analytical hierarchy process is carried out by comparing the criteria with each other and 

interpreting them by comparing them. AHP occurs by applying the following steps, 

Structuring Problem Hierarchy; The AHP method first determines the status of the decision 

criteria in the impact area and the correctness of the choices made in the selection of the criteria 

determines the healthy suitability of the method. 

Comparison of Criteria with Matrices; After the hierarchical structure of the problem is created, 

the decision of the matrices is passed, the type of the matrix must be a matrix structure with n⊗n 
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property content, the number of criteria can be evaluated as n, the matrix elements in the matrix 

content are formatted to be a𝑖𝑗, a comparison of the 𝑖 and 𝑗 criteria in the expression a𝑖𝑗 specifies 

values 

4.5.3 Universe and Sampling 

The universe of the study consisted of athletes who participate in the ultra marathon race in 

Turkey, but research universe of research with only three of us Located race covered serving 

and race to the participating athletes and because it is limited by reason of the limited related 

organizations to It consists of athletes participating in ultra marathon running organizations 

located in Antalya, Bursa and Nevşehir provinces. 

Black Sea and situated races reason for inclusion in the survey universe for the organization in 

the Aegean region, less competition regulation compared to other regions in the regions 

concerned, another reason especially İznik Ultra and Cappadocia ultra is the organization most 

established and experienced in Turkey 

4.5.4 Research Questions and Hypotheses 

Factors affecting consumers' intention to return to the sport tourism in this research is located 3 

questions relating to the determination of ultra-marathon participant organization in Turkey. The 

hypotheses determined for the relationship between the return intention of sports tourists and 

motivation, customer satisfaction and service quality are as follows. 

Hypothesis 1: 

H1: There is a significant relationship between the motivation of athletes and their intention to 

return. 

H0: There is no significant relationship between motivation of athletes and intention to return.. 

Hypothesis 2: 

H1: There is a significant relationship between athletes' perceptions of service quality and their 

intention to return.  

H0: There is no significant relationship between athletes' perceptions of service quality and their 

intention to return. 

Hypothesis 3: 

H1: There is a significant relationship between the satisfaction levels of athletes and their 

intention to return  

H0: There is no significant relationship between the satisfaction levels of athletes and their 

intention to return.  

 

4.5.5 Research Model 
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In the research, the variables of service quality, motivation and customer satisfaction related to 

ultra-marathon participation were examined on the model, structural equality model was used in 

the research content, the status of return intention was evaluated in the study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.6 Measuring Tools 

In this study, a questionnaire form was used as the data collection method, for the data collection 

process, ultra-marathon races were actually attended, interviews were made with athletes in the 

training programs of the related races, race coordinators were visited and face-to-face 

questionnaires were applied, and the opportunity to compete between the competitors data 

collection process was provided by experiencing the expectations on the spot. In this way, it is 

aimed to evaluate and analyze the experience related to the return intentions of sports tourists as 

a whole. 

4.5.7 Data Analysis 

Quantitative data collected in the research content was carried out through SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) and Super Decision statistical package programs. 

Firstly, the data were evaluated, extreme values and missing, faulty surveys were checked, faulty 

surveys were not included in the analysis content, structural equation model applications, 

skewness and kurtosis coefficients were evaluated according to the scale types used by reference 

to the normal distribution approach, expressions of skewness and kurtosis coefficient, normal 

Motivation 

Service Quality 

Satisfaction 

Intention to 

Return 

1 

2 

3 
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These are the values expressing the deviation values according to the distribution levels (Klein, 

2011). 

 For normality analysis, Shapiro-Wilk is recommended especially in social sciences, it is 

generally desired to make the data meaningless and not to distribute the data normally. As a result 

of the analysis, it is observed that the data are not distributed normally from the histograms. In 

this research, it was determined that the variability of the variables varied between - 0.662 and + 

0.153, and kurtosis values varied between -0.836 and +0.345. In the next stage of the relevant 

controls, descriptive statistical expressions (frequency, percentage, mean, standard deviation) 

were analyzed. 

In the social sciences, it is very unlikely that the data will show normal distribution as a result of 

measuring the likert scale. Normality assumption has more validity in basic sciences, such as 

physics, chemistry and finance. 

Confirmatory factor analysis was applied on the service experience scale on the examination of 

the return intentions of the ultra-marathon race participants, who are sports tourists, and the 

dimensions of the expressed behavioral intentions, the reliability and validity of the relevant scale 

were analyzed. 

5 RESULTS 

The content of the research in this section includes the determinations for the statistical analysis 

of the collected data, primarily descriptive statistical data, the confirmatory factor analysis and 

validity results for the experience scale of the ultra marathon athletes, the reliability of the data 

obtained from the test application and the test results for the measurement model. and discriminant 

validity cases were evaluated and test application procedures for models and hypotheses were 

applied. The data obtained were interpreted by expressing them with the help of the related tables 

and figures. 

5.1 Findings Related to Correlations Between Research Model Variables 

Correlation test is the relationship between two variables or a statistical method used to test the 

relationship between one variable and many variables, to measure the status and degree of these 

relationships, with a different definition, the correlation test refers to the amount of the 

relationship between the variables, between the variables the strength of the relationship is defined 

by the amount of the relationship between the variables, this value is defined as the correlation 

coefficient, the correlation coefficients (r) take a value between -1 and +1, the correlation value 

is zero, there is no relationship between the variables, the coefficient value is ± 1.00, excellent 

positive / it means having a negative linear relationship. 

If the correlation coefficient is less than 0.30 regardless of the sign value, it means that there is a 

low level, if it is between 0.30-0.69, the mean value is 0.70 and higher, there is a high level of 

correlation is required (Ceyhan, 2019: 115). 

Correlation coefficients and significance levels between the variables included in the research 

model content between motivation, customer satisfaction, service quality and return intention, in 

other words, whether the variables are related to each other and the results of the correlation test 
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conducted for the research related to the direction of the relationship since the diagonal values in 

the research model are smaller than the values in the row and column, the variables in the research 

model have significant correlation levels of motivation (0.333), service quality (0.670) and 

customer satisfaction (0.754), as well as the data included in the research under the heading of 

data analysis is normal. Since it does not show dispersion feature, correlation was calculated by 

SPSS program. 

For this reason, information about variables is given by using Pearson's r correlation coefficient 

nonparametric equivalent Speraman’s rho correlation coefficient. As seen in Table 4, correlation 

values are expressed below 

Table:4 Research Model Correlations Between Variables 

 Correlation (r) Intention to Return 

M 0,337** 

SQ 0,670** 

SF 0,754** 

Note: (i) p<0,01; M=Motivation, SQ=Service Quality, SF=Satisfaction 

 

5.2 Measurement of Return Intent with AHP and Fuzzy TOPSIS 

The importance levels of the criteria used in AHP and fuzzy TOPSIS method are determined. In 

the questionnaire distributed to experts, binary comparison matrices were determined based on 

linguistic variables and experts in their fields were asked to answer the questionnaire. If the 

number of experts is more than one person, the weighted geometric averages of the answers 

received from each respondent are calculated and group matrices are determined. Below are the 

steps of determining the first step weight grades for the decision criteria and determining the 

return intent according to the best according to the alternatives (Ünlükal, 2019: 49). 

   

Table:5 Weighted Means of Matrix Consistency Rates of Binary Comparisons 

 

 

 

 

Proximity coefficients of alternatives are 

calculated. CC proximity coefficients 

were calculated using the vertex method. 

 M SQ SF IR W 

M 0,47 0,3 0,22 0,22 0,32 

SQ 0,15 0,2 0,32 0,14 0,2 

SF 0,23 0,3 0,21 0,32 0,27 

IR 0,15 0,2 0,23 0,21 0,2 
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Table:6 CC Proximity Coefficients 

 CCi Ranking 

M 0,530 3 

SQ 0,622 1 

SF 0,587 2 

IR 0,435 4 

In order to examine the factor affecting the best return intent, the coefficients of proximity are 

ranked from the largest to the smallest, the alternative with the largest coefficient of choice is 

selected, the proximity coefficients CCSQ>CCSF>CCM>CCIR alternate order of preferences 

SQ>M>SF>IR’ and the best factor has been determined as service quality. 

6. CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

6.1 Fuzzy TOPSIS and AHP Analysis Results 

In the analysis made using the AHP and Fuzzy TOPSIS method, the importance levels of the 

criteria were determined and the paired comparison matrices were determined based on the 

linguistic variables in the questionnaires distributed by expert race coordinators, and the group 

matrices were determined by calculating the weighted geometric averages of the responses 

received in 9 steps. In the conclusion part, the steps of determining the degree of weight and 

determining the intention of return according to the best, by the interpretation of the results of 

CC𝑖 proximity coefficients in the Super Decision program from the first step to the end of the 

ninth step for the decision criteria are specified. 

When the study is interpreted according to CC𝑖 proximity coefficients in Table 4, it is determined 

that there is service quality with 0.622 proximity coefficient, and customer satisfaction with 0.587 

proximity coefficient. 

In this study, ultra marathon race organizations organized by three different organizations 

operating in Central Anatolia, Marmara and Mediterranean Regions were examined. By analyzing 

the opinions received from 6 experts, the quality of service and customer satisfaction related to 

the factors affecting the return intention of the sports tourism organizers in sports tourism, the 

level of customer satisfaction, establishing good relations with customers, and maintaining these 

relations in the long term. 

In terms of being a brand for each of the ultra marathons and being able to take place in the sector, 

the main factor in making the brand value successful is to keep the risk perceptions at the 

minimum level for consumers and to provide a positive image effect. The factors that contribute 

to success are the transfer of ultra marathon races to a new organizational experience and 

strengthen the international image of the racing image when we evaluate the race as a brand, as 

well as having positive ideas for the next race. 

6.2 Interpretation of Analysis for Ultra Marathon Participants with SPPS 
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Ultra marathon sports running events attracted the attention and attention of many researchers in 

social sciences and sports tourism. Sports tourism is not focused enough on the experience of 

consumers in order to be a sector with a high experience in terms of content. When the table 

obtained as a result of the analysis of the data is examined in the research on the experience of 

the participants in sports tourism. 

Turkey in related research ultramarathon sport to for the work of sports tourists consumer 

experience and the study of the expectations of the organization of the number shows the lack of 

sports organizations that have made the organizers' request correctly understood the participants 

desire and expectation that the motivation return on their variable service quality and customer 

satisfaction, intent, and therefore It is important for customer loyalty. 

Today, tourism is expressed as an industry that has a very high growth rate all over the world and 

has an impact on the economies of the country. Sport tourism, which is one of the sub-components 

of tourism, has been observed that travel and tourism have mutual interaction and have positive 

effects on the promotion of countries in order to benefit. 

In the content of the study, the suitability of the athletes participating in the competitions in terms 

of the motivation scale of the ultra-marathon participants was researched (Demiray, 2015) and it 

was determined to be a valid and reliable scale. Regarding the motivation factor in the selection 

of sports tourists as a region, it is thought that there will be an increase in the number of 

participants as race organizers, companies that organize tourism activities are effective in 

management. 

In the study conducted to determine the meaningful relationship between the motivation, service 

quality and the satisfaction of customer satisfaction of ultra-marathon participants whose main 

purpose is the factors affecting the return intention of the consumers in sports tourism, it was 

determined that the motivation factor did not have a significant relationship on the return intention 

of the participants. It has been determined that there is a significant relationship between the 

quality and customer satisfaction. 

Therefore, it is observed the importance of the organizers' purpose of coming to the competitions 

and especially to the tourism regions where the competitions are held, for the purpose of which 

the customer satisfaction of the participants for ultra marathons participates in the races. 

In terms of service quality, the quality expectations of the customers towards the organizations 

are found to be a distinctive feature of the race participants. 

 

Table:7 Hypothesis Test Results 

Hypothesis 

1 

hypothesis R (Spearman’s rho) p Results 
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H1 

There is a significant relationship 

between motivation and return 

intentions of athletes. 

0,337 0,000 

√ 

H0 

There is no significant relationship 

between motivation and return 

intentions of athletes. 

X 

 

Hypothesis 

2 

hypothesis R (Spearman’s rho) p Results 

H1 

There is a significant relationship 

between athletes' perceptions of 

service quality and their intention to 

return. 

0,670 0,000 

√ 

H0 

There is no significant relationship 

between athletes' perceptions of 

service quality and their intention to 

return. 

X 

 

Hypothesis 

3 

hypothesis R (Spearman’s rho) p Results 

H1 

There is a significant relationship 

between the satisfaction levels of 

athletes and their intention to 

return. 

0,754 0,000 

√ 

H0 

There is no significant relationship 

between the satisfaction levels of 

athletes and their intention to 

return. 

X 

 

In the research, it has been determined that there is a significant weak level relationship between 

the return intentions of consumer motivation levels. In this case, when the factors on the 

competitor experiences of the ultra marathon organizers are examined, the consumer's return 

intention → motivation relationship was supported by the findings obtained from the current 

research. 
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On the positive side, it is concluded that although sports tourist experiences are weak on the 

intention to return (weak correlation due to the 0,337 correlation remained in the range of 0.26-

049). 

In the continuation of the study, it is observed that there is a significant medium level relationship 

on the return intention of the service quality level, the return intention → service quality 

relationship was supported by the analysis of the available data according to the results of the 

research (a 0.670 correlation was in the range of 0.50-069, a medium level relationship ). 

Finally, when the effects of customer satisfaction level on return intention are examined, it is 

observed that there is a significant high level relationship between return intention → customer 

satisfaction according to the results of the data (a high relationship due to the fact that the 

correlation remained in the range of 0.75-0.70). 
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AMATÖR SPORCULARDA YARIŞMASAL DURUMLULUK KAYGI DURUMLARI 

 

Ertuğrul Çıplak, Faruk Yamaner, Gamze Deryahanoğlu, Osman İmamoğlu 

Özet 

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 

 

COMPETITIVE TRAIT ANXIETY IN INDIVIDUAL IN AMATEUR ATHLETES 

Abstract 

In this study, it was aimed to investigate the competitiveness anxiety scores of amateur athletes 

according to different factors. In the study, the Competitive State Anxiety Inventory-2 amateur athletes 

applied 190 of the men and 154 of the women. T-test was used for statistical procedures. In this study, 

while cognitive anxiety scores were 17.43 points in team athletes, 18.58 points in individual sports, 

16.43 points in physical anxiety team athletes, and 17.80 points in individual sports. While self-

confidence was 32.52 points in team athletes, it was found 30.94 points in individual sports. The total 

anxiety score was 66.37 in team athletes and 67.32 in individual athletes. While no significant difference 

was found between the cognitive anxiety and self-confidence sub-dimensions in the contest state anxiety 

scores of the amateur athletes (p> 0.05), the difference between the physical anxiety scores was 

significant (p <0.05). A significant difference was found in cognitive anxiety, physical anxiety, self-

confidence sub-dimensions, and total anxiety score according to the team and individual sports status of 

amateur athletes (p <0.05).Conclusion: It has been determined that while the athletic trait anxiety scores 
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of the amateur athletes do not change according to gender, they change according to the status of being 

athletes in the team and individual branches. It was determined that athletes dealing with individual 

sports have higher contest contingency anxiety than athletes dealing with team sports. It would be 

beneficial to do this study according to the national and elite athletes of the team and individual athletes. 

It is recommended to work according to different categories and competitor levels. 

Key words: Athlete, Competition, Anxiety 

 Giriş  

Kaygı, yarışma sürekli kaygısı ve yarışma durumluk kaygısı olarak ikiye ayırılarak ifade edilmiştir. 

Yarışma sürekli kaygısı, yarışma ortamında baskıyı hissedip, bu ortamda endişe ve gerginlik duyma 

olarak tanımlanırken, yarışma durumluk kaygısı, bu duyguların yarışma ortamında yaşanması olarak 

tanımlanır (Martens ve ark., 1990). Performans ve kazanmaya koşullandırılmış sporcu yarışma öncesi 

büyük bir stresle karşı karşıya kalmaktadır. Çünkü yarışma artık yalnızca bir bedensel zorlanma değil, 

aynı zamanda ruhsal ve toplumsal bir zorlanmadır. Böylece ruh ve beden sağlığını korumada en etkili 

ve doğal yol olan spor, amacından uzaklaşmakta, ruh ve beden sağlığını tehdit eder hale gelmektedir 

(Yavuz,2002). Kaygı, bireyin hayatında dönem dönem yaşadığı ve gelecek yaşamda da güçlük içine 

gireceği olaylarla karşılaşma düşüncesi ile şekillenen güvensizlik, kararsızlık ve çatışma hissettiği 

durumlar karşısında gösterdiği tepkidir (Koç,2004).  Spor ortamlarındaki kaygı baskı altındayken görev 

performansı kaynaklı stres karşısında gösterilen istenmeyen tepkileri kapsamaktadır (Cheng, Hardy & 

Markland, 2009).  

Sporun psikolojik duruma katkıda bulunduğu doğrudur, ancak sporcunun fiziksel ve zihinsel durumu, 

müsabakalar veya yarışmalar sırasındaki olumsuzluklarından etkilenir. Rekabet kaygısı performansı 

etkileyebilir. Çünkü stresli durum hareketlerin koordinasyonunda sorunlara neden olabilir. Yoğun kaygı 

durumu da performansa zarar verir. Eğer bunlar tedavi edilmeden bırakılan sorunlar akut stres 

bozukluğunun gelişmesine yol açabilir. Kaygının çok boyutlu yönü ile ilgili çok sayıda araştırma 

yapılmıştır (Jones ve ark.,1991; Hussain ve ark.,2014. 

Eğer sporcu yarışmaya karşı ilgisiz ve kayıtsızsa performansında düşme görülebilir. Bunun gibi aşırı 

uyarılma ve gerginlik, yarışmada hata yapma riskini artırır (Cerit ve ark.,2013). Kaygı düzeyi 

yükseldikçe sporcu doğru karar almadan ve yeteneklerini sergileyebilmekten uzaklaşır. Aşırı baskı 

altında bulunan sporcular bazı yanlış hareketler yapabilmektedir. Aşırı kaygı, sporcuların çok iyi 

bildikleri ve antrenmanlarda defalarca gerçekleştirdikleri bazı hareketleri unutturabildiği gibi, 

duygularında karışıklığa yol açıp olumsuz bazı hareketler yapmasına da yol açabilir (Civan ve ark,2010). 

Durumluk kaygı, sıkıntı, tasa ve gerginlik ile karakterize olan acil durumu göstermektedir. Kaygının 

önemli bir bileşeni olarak durumluk kaygı, sporcuların performansının üzerinde olumlu ve olumsuz 

etkilerde bulunabilmekte, onların kendilerini bütün fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal kapasiteleriyle 

gerçekleştirmelerinde kolaylaştırıcı veya engelleyici bir rol oynayabilmektedir. Durumluk kaygının 

önemli bir özelliği de, yoğunluğunun çeşitlenebileceği ve zaman içerisinde düzensiz bir değişime sahip 

olduğudur. Sakinlik ve durgunluk durumluk kaygının olmadığını işaret ederken; gerilim, endişe, 

sinirlilik ve tasa orta düzeyleri gösterir, yoğun korku ve korkma duygusu, felaket düşünceleri ve 

organize olmamış panik davranışları çok yüksek durumluk kaygı düzeyi anlamına gelmektedir (Dereceli 

ve ark.,2019). 

Kontrol altında tutulamadığı zaman performansı olumsuz yönde etkileyebilecek faktörlerden birisi 

olarak yarışma kaygısı araştırmacılar, antrenörlerin, sporcuların ve sporun diğer paydaşlarının merak 

ettiği bir konudur. Ancak yıldız ve gençler kategorisindeki sporcularda bu konuda çalışmalar sınırlı 

sayıdadır. Bu çalışmada amatör sporcuların yarışmasal durumluluk kaygı puanlarının değişik faktörlere 

göre araştırılması amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 
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Katılımcılar: Değişik branşlarda amatör olarak yarışan ve spor eğitimi alan sporcular çalışmaya dahil 

edilmiştir. Kişisel bilgi toplama yanında Yarışmasal durumluluk kaygı envanteri uygulanmıştır. 

Anketleri tam doldurmayanlar değerlendirme dışında bırakılmıştır. Çalışmaya dahil edilen amatör 

sporcular erkekler 190 ve kadınlar 154 kişidir. Takım sporları içerisinde basketbol, futbol, hentbol ve 

voleybol branşları bulunurken ferdi sporlar olarak boks, güreş, judo, tekvando, karate ve Kungfu spor 

dallarında sporcular bulunmaktadır. 

Veri Toplama Araçları: 

Yarışmasal Durumluluk Kaygı Envanteri-2: (Competitive State Anxiety Inventory-2):  Martens ve ark. 

(1990) tarafından bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve kendine güveni ölçmek için geliştirilen envanter, 

Koruç (1998) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Envanter;  bilişsel kaygı, bedensel kaygı ve kendine 

güven olmak üzere 3 alt boyuttan ve 27 maddeden oluşmaktadır. Bunlar bilişsel kaygı 9 madde 

(1,4,7,10,13,16,19,22,25), bedensel kaygı 9 madde (2,5,8,11,14,17,20,23,26) ve kendine güven 9 

maddeden (3,6,9,12,15,18,21,24, 27 ) oluşmaktadır. Sorular hiçbir zaman 1,bazen 2, sıkça 3 ve daima 4 

şeklinde puanlanmıştır. Her alt boyut için toplam puanları 9 ile 36 arasında değişmekte olup, 9 puan 

düşük kaygı ve 36 yüksek kaygı olduğunu göstermektedir. Kendine güven boyutunda ise yüksek puan 

kendine güvenin iyi olduğunu gösterir (Martens ve ark.,1990).  Bu çalışmada Cronbach Alfa iç tutarlık 

katsayısı bilişsel kaygı için 0,76 iken bedensel kaygı için 0,78 ve kendine güven için 0,84 bulunmuştur. 

 

İstatistiksel analiz: 

Bu araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında 

SPSS 23.0 istatistik paket programı kullanıldı. Verilere normallik sınaması Kolmogorov-Smirnov ve 

Shapiro-Wilcoxon testi ile yapıldı. İstatistiksel işlemlerde t- testi kullanılmıştır. 

 

Bulgular: 

Tablo 1. Amatör Sporcuların Cinsiyete Göre Yaş, Boy Uzunluğu Ve Vücut Ağırlıkları 

Karşılaştırılması 

 Cinsiyet n Ortalama St. sapma t-test 

Yaş (Yıl) 

Erkek 190 18,82 3,87 

-1,14 

Kadın 154 18,93 3,87 

Boy uzunluğu 

(cm) 

Erkek 190 177,87 13,09 

5,36** 

Kadın 154 170,36 9,74 

Vücut ağırlığı 

(kg) 

Erkek 190 77,05 12,11 

4,54** 

Kadın 154 67,16 11,38 

                    **p<0,001 

 

Tablo 2. Amatör Sporcuların Cinsiyete Göre Yarışmasal Durumluluk Kaygı Puanları 
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 Cinsiyet     n Ortalama St.sapma t-test 

Bilişsel kaygı 

Erkek 190 18,23 4,15 

1,19 

Kadın 154 17,55 4,05 

Bedensel kaygı 

Erkek 190 17,50 4,59 

2,31* 

Kadın 154 16,28 4,36 

Kendine güven 

Erkek 190 32,24 5,56 

1,55 

Kadın 154 31,20 5,83 

                  *p<0,05 

 

 

 

 

Tablo 3. Takım ve Ferdi Spor Yapma Durumuna Göre Yarışmasal Durumluluk Kaygı Puanları 

 Spor N Ortalama St.sapma t-test 

Bilişsel 

kaygı 

Takım sporu 164 17,43 4,27 
-2,19* 

Bireysel spor 180 18,58 4,26 

Bedensel 

kaygı 

Takım sporu 164 16,43 4,25 

-2,47* 
Bireysel spor 180 17,80 4,34 

Kendine 

güven 

Takım sporu 164 32,52 5,34 
-2,49* 

Bireysel spor 180 30,94 5,46 

Kaygı 

toplam 

Takım sporu 164 66,37 8,43 

-2,12* 
Bireysel spor 180 67,32 8,52 

                     *p<0,05    

 

Tablo 4. Yaş Değişkenine Göre Yarışmasal Durumluluk Kaygı Puanları 

 

 Yaş N Ortalama St.sapma t-test 

Bilişsel kaygı 17-19 yaş 194 18,09 3,72 2,13 
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19-23 yaş 150 17,58 3,82 

Bedensel 

kaygı 

17-19 yaş 194 17,47 4,92 

1,53 

19-23 yaş 150 16,60 4,26 

Kendine 

güven 

17-19 yaş 194 31,43 5,16 

-1,32 

19-23 yaş 150 32,37 5,24 

                                 *p<0,05 

 

 

Tartışma ve sonuç 

 

Araştırmaya katılan amatör sporcuların erkekler yaş ortalaması 18,82 yıl ve kadınlar yaş 

ortalaması 18,93 yıl şeklindedir. Araştırmaya katılan sporcuların yaşları benzer bulunurken boy 

uzunluğu ve vücut ağırlıkları erkeklerde kadınlardan anlamlı derecede yüksektir (p<0,01). 

Hussain ve ark., (2014)  üniversite öğrencisi değişik sporcularda bilişsel kaygıyı erkeklerde 19,8 

ve kadınlarda 19,2 puan olarak bulurken, bedensel kaygıyı erkeklerde 18,2  puan ve kadınlarda19,9 puan 

olarak bulmuştur. Kendine güven boyutunda ise erkelerde 28,0 ve kadınlarda 28,6 puan bulunmuştur. 

İstatistiksel olarak bilişsel kaygı ve kendine güven alt boyutları puanları farklılık yok iken bedensel 

kaygı puanları arasında farklılık önemli bulmuştur. Bu çalışmada amatör sporcuların cinsiyete göre 

yarışmasal durumluluk kaygı puanlarında bilişsel kaygı puanı erkelerde 18,23 ve kadınlarda 17,55 iken 

bedensel kaygı puanı erkeklerde 17,50 ve kadınlarda 16,28’dir. Kendine güven puanı ise erkelerde 32,24 

ve kadınlarda 31,20 puan olarak tespit edilmiştir. Cinsiyete göre 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).   

Cerit ve ark.,(2013) çalışmalarında sporcuların sahip olduğu kişisel özellikler ve alışkanlıklar, 

spor ortamında diğerlerinden farklı düşük, orta ya da yüksek kaygı düzeyine ulaşmalarına neden 

olabileceği belirtilmiştir. Üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen birçok çalışmada kız 

öğrencilerin sürekli kaygı düzeylerinin, erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunurken bazı 

çalışmalarda da öğrencilerin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin, cinsiyetlerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bir kısım çalışmada ise üniversitede öğrenim gören erkek 

öğrencilerin durumluk kaygı düzeylerinin, kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır (Tutkun ve ark,2017). Çalışmamızda cinsiyete göre genelde benzer sonuçlar çıkması amatör 

sporcuların kadın ve erkek olarak eğitim seviyelerinin benzer olması yanında spor seviyelerinin birbirine 

yakınlığı gibi birçok faktör yanında katılımcıların kişilik özelliklerinden kaynaklanabilir. 

 Soltani ve ark., (2016) çalışmalarında bireysel sporcularda bilişsel kaygıyı (17,23  puan) ve 

takım sporcularından  (15,96 puan) daha yüksek bulmuşlardır. Bedensel kaygıyı ise bireysel sporcularda 

15,74 puan ve takım sporlarında 14,49 puan olarak bulmuşlardır. Kendine güven puanını ise bireysel 

sporcularda 26,90 ve takım sporcularında 26,08 olarak belirtmişlerdir. Yine Bireysel sporlara katılan 

sporcuların takım sporu yapanlara göre daha fazla kaygı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Kendine güven 

parametresinde ise takım ve bireysel sporlarda fark bulmamışlardır. 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 takım ve 

bireysel spor yapma durumuna göre bilişsel kaygı, bedensel kaygı, kendine güven alt boyutları ve toplam 

kaygı puanında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Bireysel sporlara katılan sporcuların ayrıca 

takım sporu yapanlara göre daha fazla endişe yaşadıkları da tespit edilmiştir (Flowers ve Brown,2002). 

Bireysel sporlarda sorumluluğun sporcunun kendisine ait olduğu ve takım sporlarında başkalarına da 
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dağıtılmasının burada rolü olduğu belirtilir (Samshad,2005). Bu çalışmadaki bireysel sporcular takım 

sporcularına göre daha yüksek yarışmasal durumluluk kaygısı taşımaktadırlar.   

Dereli ve ark. (2019) bir çalışmada bilişsel kaygı ve özgüven alt boyutları ile yaş değişkenleri 

arasında bir ilişki bulmamıştır. Bingöl ve ark.,(2012)’nın üniversitede öğrenim gören milli tekvando 

sporcuları üzerinde yaptıkları çalışmaya göre durumluk kaygı ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir fark 

bulmamıştır. Akandere & Bedir (2001), kategoriler açısından karşılaştırma yaptıkları çalışmalarında 

yıldız ve genç milli tekvando sporcularının durumluk kaygı açısından anlamlı bir farklılık tespit 

etmemişlerdir. Taşçıoğlu ve ark.,(2016) çalışmalarında sonuçlar arasında anlamlı farklılık  bulmaması 

yanında sporcuların kategorilerinin yükselmesi ve yaşlarının artması ile beklenilen yönde yarışma 

kaygısı puanlarını pozitif etkilendiğini belirtmişler. Pozitif etkilenmeyi antrenman ve yarışma 

deneyimine sahip oyuncuların kendine güvenlerinin daha fazla oldukları ile açıklamışlardır.  Bu 

çalışmada yaş değişkenine göre Yarışmasal durumluluk kaygı puanlarına bakıldığında bedensel kaygı, 

bilişsel kaygı ve kendine güven puanları arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).   Bu durum 

çeşitli faktörler yanında amatör sporcuların benzer spor eğitimi almaları ve benzer yarışmalara 

katılmaları etkili olabilir.  

 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. 
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AÇIK ALAN REKREATİF ETKİNLİKLERİNE KATILAN BİREYLERİN 

SERBEST ZAMAN TATMİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Murat Alpaslan KADEROĞLU 

Prof. Dr. Fatma ARSLAN 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi 

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. Verileri analiz etmek için SPSS 25 paket programından 

yararlanılmıştır.  

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 Etkinlikler 
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DETERMİNATİON OF FREE TİME SATİSFACTİON LEVELS OF INDİVİDUALS 

PARTİCİPATİNG İN OPEN SPACE RECREATİVE ACTİVİTİES 

 

Abstract 

The aim of this research is to examine the free time satisfaction levels of individuals participating 

in outdoor recreation activities. The research population consists of all individuals who come to 

visit Altinpark and Genclik Park, which are evaluated both in the prestige and historical parks 

category by Ankara Metropolitan Municipality, which is located within the borders of Ankara 

province. The sample consists of 350 male and 371 female individuals who come to the parks for 

recreational activities and participate in the study voluntarily. The “free time satisfaction scale” 

developed by Beard and Raghep (1980), where snowy and friends (2008) conducted the validity 

and reliability study, was used as a data collection tool in the research. The SPSS 25 package 

program was used to analyze the data.According to the findings of the study, a statistically 

significant difference was found between the averages of male and female participants in the free 

time satisfaction scale education, aesthetics, relaxation, social and psychological sub-

dimensions(p<0,05). In addition, it was determined that picnic (%47,6), trekking (%43,8) and 

hiking (%37), participation preference of outdoor recreational activities are more. At the same 

time, there was a significant relationship between individuals ' participation in outdoor 

recreational activities and their free time satisfaction (p<0.01). A strong correlation was found 

between the variables (r = 0.747). 

As a result, the findings of this study showed that free time satisfaction and lower dimensions 

differed by gender and that there was an increase in the level of free time satisfaction as 

individuals participated in outdoor recreational activities. 

 

GİRİŞ 

Serbest zaman, çalışma dışı zaman (free time) olarak da adlandırılan ve içinde uyku, yemek gibi 

zorunlu faaliyetlerin ve boş zamanın (leisure time) olduğu bir zaman dilimini ifade etmektedir 

(Karaküçük, Akgül, 2016, s.8). Buna göre zamanın kullanım dilimleri faaliyet çeşitlerinin 

sınıflandırılmasına göre; çalışma zamanı, çalışma dışı zaman (free time) olarak kategorilere 

ayrılmıştır (Karaküçük, Gürbüz, 2007, s.17). Sorumluluklarımız dışında kalan zamanın serbest 

zaman olarak kabul edilmesi içinde o zamanın ancak fayda getirecek bir etkinlikle 

değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Beşikçi, 2016, s.10). Serbest zaman değerlendirme 

biçimine birey kendisi karar verse de kararında çevresinin etkisi vardır. Yani serbest zamanı 

değerlendirme bireylere ve toplumlara göre değişmektedir (Afyon, Kırkpınar, 2014, s.148).  

Bireylerin çalışma saatlerinin azalması, ücretli izin sürelerinin uzaması serbest zamanın artmasına 

ve bireyleri bu artan zaman dilimini değerlendirmesine yöneltmektedir. Endüstrileşme ve 

kentleşmenin arttırdığı stres, gürültü, görüntü, hava kirliliği gibi çevre problemleri, nüfusun 

artması sonucunda beton yığını haline gelen şehirler ve ulaşımın getirdiği trafik sorunu, 

harcanabilir gelirin artması, yalnız kalmama ve sosyalleşme isteği gibi çeşitli nedenler bireylerin 

etkinlik yapma ihtiyacını artırmaktadır. Şehirleşme veya şehir hayatı insanları monoton kent 

hayatından uzaklaştıracak açık alan rekreatif etkinliklere yönelten önemli bir unsurdur.  
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Rekreasyon öğeleri faaliyetler açısından oldukça geniş bir alanda ele alınmaktadır. Dolayısıyla 

rekreasyon çeşitleri, net bir biçimde sınıflandırılmamakla ve bu durumdan ötürü belirli 

kategorilere göre sınıflandırılması yapılmaktadır (Metin, 2013, s. 5027). Bireylerin her biri için 

ayrı hedefler ve beklentilerin olabileceği, buna bağlı olarak da çok çeşitli rekreatif faaliyetlerin 

olduğu düşünülürse, tek bir sınıflama ya da çeşitlendirme oluşturmanın güçlüğü de ortaya 

çıkmaktadır (Ergül, 2008, s. 16). Yazın incelendiğinde rekreatif faaliyetleri belirli terimsel 

gruplandırma içerisinde açıklamanın zor olduğu görünmektedir. Yalnız literatür üzerinde fikir 

birliğine varılmış çeşitlendirmeler ve sınıflandırmalar ışığında rekreatif etkinlikleri belirli bir 

biçimde sıralamak mümkün olmuştur (Gül,2014, s. 20). 

Rekreatif etkinlik alanları, Turizm Bakanlığı tarafından da beş grupta toplanarak etkinlikler listesi 

çıkartılmıştır. Buna göre; Deniz ve Kum, Dağcılık ve Kış Sporları, Tabiat ve Yeşil Turizmi, 

Sosyal Hayat İlişkileri, Kültür ve Sanat El İşleri’dir (Karaküçük, Akgül, 2016, s. 69).  İbrahim ve 

Kordes’e (2002) göre açık alan aktivite çeşitleri ise Karada yapılanlar, Suda yapılanlar, Havada 

yapılanlar, Kar ve Buz üzerinde yapılanlar olmak üzere dört şekilde incelenmektedir (aktaran 

Kaplan, 2017, s.132). Karada yapılanlar; doğa yürüyüşü, kanyon gezintisi, dağcılık, sportif kaya 

tırmanışı, tarihi ve tarih öncesi alanları ziyaret etme, ata binme, koşma, bisiklet, ağaç tırmanışı, 

macera parkları, kuş gözlemi, kampçılık, piknik, mağaracılık, izcilik, zirve yürüyüşü, geleneksel 

duvar tırmanışı, safari, arazi taşıtı ile gezinti, avcılık, orienteering, bahçe işleri, çim kayağı, yabani 

hayat gözlem ve fotoğrafçılığı, geleneksel yaşam inceleme, atıcılık, kaykay, paten, sırt çantası ile 

gezinti gibi etkinliklerdir. Suda yapılanlar; yüzme, paletli yüzme, yelken, kürek, sahilleri ziyaret, 

rafting, kano, yatçılık, rüzgar sörfü, surat botları, balık avlama, wakeboard, su kayağı, dalga sörfü, 

beden sörfü, sualtı rugby, scuba, şnorkel, muz, ringo ve benzeri etkinliklerdir. Havada yapılanlar; 

paraşüt, balonla gezme, yamaç paraşütü, model uçak, scydwing, uçurtma uçurma, yelken kanat 

gibi etkinliklerdir. Kar ve Buz üzerinde yapılanlar; kayak, rüzgar sörfü, kızak, dağ kayağı, buz 

pateni, kar rafting, tur kayağı, kayakla atlama, snowboard, uçurtma sörfü, şelale(donmuş) 

tırmanışı, buz pateni, buz hokeyi, buzul tırmanışı, kar motoru ile gezinti gibi etkinliklerdir 

(Kaplan, 2017, s, 132). 

Bahsi geçen serbest zaman etkinliklerinden de yola çıkarak, faaliyetlerin bireyler üzerinde bir 

tatmin duygusu oluşturması beklenilmektedir. Bireylerin kendileri tarafından hissedilen ve 

anlaşılan bu duygu, iç huzuru ve memnuniyeti ifade etmek için kullanılmaktadır(Eroğlu, 1996).  

Bu duygu düzeyi arttıkça insanda olumlu etkileri hissedilirken düzeyi azaldıkça olumsuzluk 

hisleri ortaya çıkabilmektedir(Sözmezoğlu ve diğerleri, 2014, s. 220). 

Serbest zaman tatmini; dıştan gelen zorlamalara bağlı kalmadan, bireyin yeni beceriler kazanmak, 

sağlık, sosyal, kültürel, sportif veya sanatsal beklentilerle gönüllü, herhangi bir maddi kazanç 

beklemeden, sağlık, eğlenme, hoşnutluk, yenilenmek ve mutluluk duygusu elde etmek için aktif 

ya da pasif olarak katıldığı etkinliklerden beklentilerinin karşılama derecesidir(Ardahan, Yerlisu, 

2010, s. 131).  

Katılım türleri ve etkinlik içerikleri farklılık gösterse dahi, bireylerin kendilerini anlatma, her 

anlamda gelişim sağlama, aidiyetlik hissetme gibi ihtiyaçlarına karşılık buldukları ve tatmin olma 

duygusunu yaşadıkları serbest zaman etkinlikleri, bireylerin günlük yaşamlarından iş hayatlarına 

kadar oluşan stresi, monotonluğu azaltmak, yeni çevreler oluşturmak  ve sosyal hayatlarını daha 

da aktif geçirebilmelerini sağlamak adına önemli bir yer edinmektedir. Literatüre baktığımızda 

serbest zaman faaliyetlerine katılımın zaman, cinsiyet, yaş, gelir durumu, fiziksel ve psikolojik 

sağlık, meslek farklılıkları gibi değişkenlerden etkilendiğine ve bu faaliyetlerden elde edilen 

tatmin duygusunun da iş tatmini, yaşam kalitesi, akademik stres, evlilik tatmini, psikolojik tatmin 
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gibi değişkenlerle ilişkili olduğu hakkında birçok çalışma yapılmıştır(Ardahan, Yerlisu, 2010, s. 

130).  

Yukarıdaki tanımlardan da yola çıkarak bireylerin serbest zaman tatminleri; tamamiyle özgür 

olarak tercih ettikleri, sosyalleşme imkanı buldukları, yeni kazanımlar elde ettikleri, sosyal, 

kültürel, sportif ve sanatsal beklentilerini karşıladıkları, gönüllülük esasına dayalı bir şekilde 

katıldıkları ve sonucunda sağlık, huzur, eğlenme, yenilenme, hoşnutluk ve mutluluk duygusu elde 

ettikleri, açık ya da kapalı alanlarda aktif ya da pasif olarak katıldıkları faaliyetlerin beklentilerini 

karşılaması düzeyidir. 

Katılımcıların serbest zaman etkinliklerinden istenilen faydanın elde edilip edilmediğini, 

beklentilerin karşılık bulup bulamadıklarını, bu etkinliklere katılan bireylerin etkinliklere 

katılmalarından dolayı mutluluk hazzını alıp almadıklarını kontrol etmek, ölçmek, ileride 

bireylerin serbest zamanlarını değerlendirirken daha çok verim alabilmeleri için çözümler 

üretilmesinde ve bireylerin memnuniyet dereceleri doğrultusunda sağlanan etkinlik türlerinin 

geliştirmesi için önemli bilgiler sağlayabilmektedir (Karlı ve ark., 2008). 

Bu amaç doğrultusunda; Beard ve Ragheb (1980) tarafından, altı alt boyut ile  (psikolojik, eğitim, 

sosyal, rahatlama, fizyolojik ve estetik)  sorgulanan 51 maddeden oluşmuş Serbest Zaman Tatmin 

Ölçeği’ni (SZTÖ) geliştirilmiştir.  

Endüstrinin ve şehirleşmenin arttığı günümüzde serbest zamanı verimli değerlendirme ve bu 

zamanı yenilenmek için kullanmak bir yaşam biçimi haline gelmiştir. Özellikle açık alan rekreatif 

etkinlikleri bu konuda önemli  bir yere sahip olmaktadır. Bu çalışmada, rekreasyon çeşitlerinin 

“Etkinliklere katılanların mekan tercihi bakımından’’ sınıflandırılmasında bulunan “Açık alan 

rekreasyonu” adlı alt başlığında gerçekleştirilen rekreatif faaliyetlerin bireylerdeki serbest zaman 

tatmin düzeylerini değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Model ve Desen 

Bu çalışmanın modeli, nicel araştırma yöntemlerinden taramadır. Araştırılacak konunun 

derinlemesine incelendiği alan araştırmaları dışında kalan ve araştırılacak konunun genişlemesine 

incelendiği diğer uygulamalı araştırmalar ise “tarama araştırması” olarak ifade edilmektedir ( 

Ural, Kılıç, 2018, s. 17).  

 

Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın 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. Parklar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 

tarihi ve prestijli parklar kategorisinde olmasının yanı sıra görece olarak kent merkezine yakın 

olan konumları, içerisinde bulunan açık alanlarda yapılan rekreatif faaliyetler ve kullanım 

yoğunlukları nedeniyle tercih edilmiştir.  

 

Bu çalışmanın örneklemi, kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup parklara rekreatif 

etkinlik amacıyla ziyarete gelip çalışmaya gönüllü olarak katılacak bireyler oluşturmuştur. 

Bireylere uygulanacak anket hakkında bilgiler verilerek, herhangi bir yasal sorumluluk 

istenilmemiştir.  
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Amaç  

Bu çalışmada amaç, rekreasyon çeşitlerinin “Etkinliklere katılanların mekan tercihi bakımından” 

sınıflandırılmasında bulunan “Açık alan rekreasyonu” adlı alt başlığında gerçekleştirilen rekreatif 

faaliyetlerin bireylerdeki serbest zaman tatmin düzeyinin ölçülmesidir. Bu amaç için kullanılacak 

“Serbest Zaman Tatmin Ölçeğinin” 6 alt boyutu ve bu amaçları içeren sorular şu şekildedir; 

 

Eğitim; 

 Yapılan boş veya serbest zaman aktiviteleri bireye genel olarak toplumu tanımada 

yardımcı olur mu? 

Fizyolojik; 

 Birey, kendini fiziksel olarak yenileyen(tazeleyen) serbest zaman aktiviteleri yapar mı? 

 

Estetik; 

 Serbest zaman aktivitelerini yaptığı alanlar/yerler bireyin hoşuna giden(onu hoşnut eden) 

yerler midir? 

Rahatlama; 

 Yapılan boş veya serbest zaman aktiviteleri bireyleri sahip oldukları stres düzeyinde 

olumlu etki gösterir mi? 

Sosyal; 

 Yapılan boş veya serbest zaman aktiviteleri bireylerin diğer bireylerle sıkı ilişkiler 

kurmalarında ve sosyalleşmelerinde yardımcı olur mu? 

Psikolojik; 

 Yapılan boş veya serbest zaman aktiviteleri bireylerin kendilerine olan güvenlerinin 

artmasına yardımcı olur mu? (Karlı ve Arkadaşları, 2008). 

 

 

Sınırlılıklar 

Bu çalışma; açık alan rekreatif faaliyet alanları olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi 

ve prestijli olarak seçtiği parklar olan Altınpark ve Gençlik Park’ını kapsamaktadır.  

 

Veri Toplama Araçları 

Bireylerin açık alan rekreatif etkinliklerinin serbest zaman tatminiyle ilişkisini belirlenmesi bu 

çalışmanın temel amacıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere yapılan çalışmada Beard ve Raghep 

(1980) tarafından geliştirdiği, Karlı ve arkadaşlarının (2008) geçerlilik ve güvenirlilik çalışmasını 

yaptığı Serbest Zaman Tatmin Ölçeği (SZTÖ) olarak adlandırılan anket formu kullanılmıştır. İlk 

kısımda katılımcıların demografik bilgilerini öğrenmeyi amaçlayan cinsiyet, yaş, medeni durum, 

eğitim durumu, meslek gibi sorulara yer verilmiştir. İkinci kısımda ise katılımcıların açık alan 

rekreatif etkinliklerinin serbest zaman tatminiyle ilişkisine ilişkin sonuca ulaşmak için oluşturulan 

altı alt boyuttan (psikolojik, eğitim, rahatlama, sosyal, estetik ve fizyolojik) ve 51 ifadeden oluşan 

Serbest Zaman Tatmin Ölçeği (STZÖ) kullanılmıştır. İfadelerin değerlendirilmesinde Likert tipi 

ölçekten faydalanılarak sorular sorulmuştur (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= 

Kısmen Katılıyorum, 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum). Anket Ankara’da bulunan 

Altınpark ve Gençlik Park’ında uygulanmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin demografik 

özelliklerini belirlemeye yönelik betimsel analiz, katılımcıların açık alan rekreasyonu ile serbest 

zaman tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir basit korelasyon analizi, Ankara’da 
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sıklıkla tercih edilen beş açık alan rekreasyon alanını belirlemeye yönelik bir betimsel analiz, 

bireylerin en çok tercih ettiği beş etkinlik türünü belirlemeye yönelik bir betimsel analiz, serbest 

zaman tatmini alt boyutları ile cinsiyet arasında ilişki tespiti için T testi uygulanmıştır.  

 

 

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik betimsel analiz 

yapılmıştır. 

 

Tablo 1.  Araştırmaya Katılan Bireyleri Belirlemeye Yönelik Betimsel Analiz; 

Cinsiyet Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent  

Erkek 350 48,5 48,5 48,5 

Kadın 371 51,5 51,5 100,0 

Toplam 721 100,0 100,  

 

Tabloda anlaşılacağı üzere katılımcıların 350’sı erkek 371’i kadın olmak üzere toplam 721 kişi 

ile örneklem grubu oluşturulmuştur. 

 

Tablo 2. Katılımcıların Açık Alan Rekreasyonu ile Serbest Zaman Tatmini Arasındaki İlişkiyi 

Belirlemeye Yönelik Bir Basit Korelasyon Analizi; 

 Açık Alan 

Ortalama 

Serbest Zaman 

Ortalaması 

Açık Alan Ortalama Pearson Correlation 1 ,747** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 721 721 

Serbest Zaman 

Ortalama 

Pearson Correlation ,747** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 721 721 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Bireylerin açık alan rekreatif etkinliklere katılması ile serbest zaman tatmini arasındaki ilişkiyi 

ölçmek amacıyla basit korelasyon analizi yapılmıştır. İki değişken arasındaki ilişkinin düzeyini 

(derecesini, şiddetini, gücünü) ve yönünü ölçmek için basit korelasyon analizi yapılmaktadır 
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(Ural, Kılıç, 2018, s. 231). Tablo 2’deki verilere göre bireylerin açık alan rekreatif etkinliklere 

katılımı ile serbest zaman tatmini arasında anlamlı bir ilişki vardır (p<0,01). Değişkenler arasında 

doğru yönlü kuvvetli bir korelasyon vardır (r=0,747). Açık alan rekreatif etkinliklere katıldıkça 

serbest zamandan tatmin olma durumu da artacaktır. 

 

Tablo 3. Ankara’da Açık Alan Rekreasyon Alanı Olarak En Çok Tercih Edilen İlk Beş Açık 

Rekreatif Alanı Belirlemeye Yönelik Bir Betimsel Analiz;          

                             N % 

           

Valid 

Mogan 

Gölü 

107 14,9 

Eymir 

Gölü  

91 12,6 

Seymenler 74 10,3 

Mavi Göl 54 7,5 

Altınpark 52 7,2 

 

Bireylerin Ankara’da en çok tercih ettiği alanlar Tablo 3’de belirtilmiştir. Bireylere Ankara’da en 

çok ziyaret ve tercih ettikleri açık alan rekreatif mekanlar sorulmuş en çok tercih edilen beş mekan 

betimsel analiz ile ifade edilmiştir. Tablo 3’de belirtildiği gibi Ankara’da en çok tercih edilen 

alan; %14,9 (107 kişi) ile Mogan gölü; %12,6 (91 kişi) ile Eymir gölü; %10,3 (74 kişi) ile 

Seymenler Parkı; % 7,5 (54 kişi) ile Mavi Göl;  %7.2 (52 kişi) ile Altınpark oluşturmaktadır. 

 

Tablo 4. Bireylerin En Çok Tercih Ettiği 5 Etkinlik Türünü Belirlemeye Yönelik Bir Betimsel 

Analiz; 

 N % 

Piknik 345 47,6 

Trekking 318 43,8 

Hiking 267 37,0 

Bisiklet 181 25,0 

Koşu 146 20,2 
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Katılımcılara en çok tercih edilen 3 açık alan rekreatif etkinlik sorulmuştur. Tablo 4’de görülen 

araştırmamızdaki bireylerin en çok tercih ettiği 5 açık alan rekreatif etkinliklerdir. 345 kişi 

(%47,6) ile piknik en çok tercih edilen açık alan rekreatif etkinliktir. Pikniği, 318 kişi (43,8) ile 

trekking; 267 kişi (37,0) ile hiking, 181 kişi (25,0) ile bisiklet ve 146 kişi (20,2) ile koşu 

etkinlikleri tercih edilmiştir. 

 

Tablo 5. Serbest Zaman Tatmininin Altı Alt Boyutu İle Cinsiyet Arasında T Testi Yapılmıştır. 

Cinsiyet N Mean Std. Deviation p 

Fizyolojik  

Ortalama 

Erkek 350 3,7595 ,97650 ,05220 

Kadın 371 3,7839 ,80750 ,04192 

Eğitim 

Ortalama 

Erkek 350 3,7184 ,85487 ,04569 

Kadın 371 3,8544 ,74220 ,03853 

Estetik 

Ortalama 

Erkek 350 3,8371 ,86307 ,04613 

Kadın 371 3,8140 ,89751 ,04660 

Rahatlama  

Ortalama 

Erkek 350 3,9993 ,90456 ,04835 

Kadın 371 4,1226 ,82248 ,04270 

Sosyal  

Ortalama 

Erkek 350 3,6979 ,87613 ,04683 

Kadın 371 3,7032 ,89379 ,04640 

Psikolojik 

Ortalama 

Erkek 350 3,8946 ,84907 ,04538 

Kadın 371 3,8507 ,89616 ,04653 

 

 

Serbest zaman tatmininin altı alt boyutu ile cinsiyet arasında T testi yapılmıştır. T testinde Sig. 

0,05’in altında ise anlamlılık ifade etmektedir (Ural, Kılıç, 2018). Tablo 5’i incelediğimizde 

eğitim, estetik, rahatlama, sosyal ve psikolojik alt boyutlarında erkek ve kadın katılımcılarının 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Verileri incelediğimizde 

eğitim alt boyutunda erkeklerde ,04569, kadınlarda ise 0,3853’lük anlamlılık tespit edilmiştir.  

Estetik alt boyutunda erkeklerde ,04613, kadınlarda ,04660’lık bir anlamlılık, rahatlama alt 

boyutunda erkeklerde ,4835, kadınlarda ise ,04270’lik bir anlamlılık, sosyal alt boyutunda 

erkeklerde ,04683, kadınlarda ise ,04640’lık bir anlamlılık ve psikolojik alt boyutunda erkeklerde 

,04538’lik, kadınlarda ise ,04653’lük bir anlamlılık tespit edilmiştir. Eğitimde erkek etkilenme 

oranı (3,7184), kadın (3,8544) etkilenme oranından daha azdır. Eğitim alt boyutu, kadın 

katılımcıları daha çok etkileyen bir faktördür. Estetikte erkek etkilenme oranı (3,8371), kadın 

(3,8140) etkilenme oranından daha fazladır. Estetik alt boyutu erkek katılımcıları daha fazla 

etkileyen bir faktördür. Rahatlamada erkek etkilenme oranı (3,9993), kadın (4,1226) etkilenme 

oranından daha azdır. Rahatlama alt boyutu kadın katılımcıları daha fazla etkileyen bir faktördür. 

Sosyalde erkek etkilenme oranı (3,6979), kadın (3,7032) etkilenme oranından daha azdır. Sosyal  

alt boyutu kadın katılımcıları daha fazla etkileyen bir faktördür. Psikolojide erkek etkilenme oranı 

(3,8946), kadın (3,8507) etkilenme oranından daha fazladır. Psikoloji alt boyutu erkek 

katılımcıları daha çok etkileyen bir faktördür. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Bu çalışmanın amacı, açık alan rekreasyon faaliyetlerine katılan bireylerin serbest zaman tatmin 

düzeylerini (fizyolojik, eğitim, estetik, rahatlama, sosyal ve psikolojik alt boyutlarına göre) 

cinsiyete göre değerlendirilmesi ve bireylerin serbest zaman faaliyetlerine katılımlarının, 

tatminleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesidir.  

 Günümüz toplumlarında bireylerin çalışma saatlerinde azalma, izin sürelerinde uzama gibi 

durumların sonucunda ortaya çıkan serbest zaman sürelerindeki artış ve bu sürecin 

değerlendirilmesi gibi durumlar önem kazanmaktadır. Endüstrileşme ve kentleşmenin artmış 

olduğu şehirlerde bireyler şehir hayatından, şehir hayatının getirmiş olduğu monotonluktan 

uzaklaşmak ve temiz havayla buluşacakları açık alan rekreatif etkinliklerine yönelmektedirler.  

İbrahim ve Kordes’e (2002) göre açık alan rekreatif etkinlik çeşitleri kara, suda ve havada 

yapılabilen çok seçenekli etkinliklerden oluşmaktadır (aktaran Kaplan, 2017, s.132).  

Yapılan çalışmadan elde edilen verile göre bireylerin açık alan rekreatif etkinliklerine katılmaları 

ile serbest zaman tatminleri arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla Basit Korelasyon Analizi 

yapılmıştır. Analizin sonucuna göre; bireylerin açık alan  rekreatif etkinliklere katılımı ile serbest 

zaman tatmini arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,01). Değişkenler arasında doğru 

yönlü, kuvvetli bir korelasyon vardır (r=0,747). Bu durumda açık alan rekreatif etkinliklere 

katıldıkça serbest zamandan tatmin olma durumu da artacaktır.  

Bu çalışmada elde edilen bir diğer sonuç ise katılımcıların en çok tercih ettikleri etkinlik türü 

üzerine yapılmış bir betimsel analizden oluşmaktadır. Verilere göre bireyler %47.6 ile ilk sırada 

pikniği tercih ederken, %43,8 ile Trekking ikincsi, %37,0 ile Hiking üçüncü, %25,0 ile Bisiklet 

dördüncü ve %20,2 ile Koşu beşinci sırada tercih edilen faaliyet türü olmuştur.  

Bu çalışmadaki dikkate değer bir diğer nokta ise, serbest zaman tatmin ölçeğinin eğitim, estetik, 

rahatlama, sosyal ve psikolojik alt boyutları ile demografik bilgilerden cinsiyet arasında anlamlı 

bir ilişkinin bulunmasıdır. Açık alan rekreatif etkinliklerine katılımda, serbest zaman tatminin altı 

alt boyutu ile demografik bilgilerden cinsiyet arasında T testi yapılmıştır. Yapılan testin 

sonucunda demografik bilgilerden cinsiyet ile fizyolojk alt boyutları arasında bir anlamlılık 

bulunamamıştır. Serbest zaman tatmini alt boyutlarından eğitim, estetik, rahatlama, sosyal ve 

psikoloji boyutunda T testi uygulanmış, cinsiyet ile eğitim, estetik, rahatlama, sosyal ve psikoloji 

boyutları arasında bir anlamlılık düzeyi tespit edilmiştir. T testinde Sig. 0,05’in altında ise 

anlamlılık ifade edilmektedir(Ural, Kılıç, 2018).  

  

Verileri incelediğimizde eğitim alt boyutunda erkeklerde ,04569, kadınlarda ise 0,3853’lük 

anlamlılık tespit edilmiştir.  Estetik alt boyutunda erkeklerde ,04613, kadınlarda ,04660’lık bir 

anlamlılık, rahatlama alt boyutunda erkeklerde ,4835, kadınlarda ise ,04270’lik bir anlamlılık, 

sosyal alt boyutunda erkeklerde ,04683, kadınlarda ise ,04640’lık bir anlamlılık ve psikolojik alt 

boyutunda erkeklerde ,04538’lik, kadınlarda ise ,04653’lük bir anlamlılık tespit edilmiştir. Yine 

verilere bakıldığında eğitimde erkek etkilenme oranı (3,7184), kadın (3,8544) etkilenme 

oranından daha azdır. Eğitim alt boyutu, kadın katılımcıları daha çok etkileyen bir faktördür. 

Estetikte erkek etkilenme oranı (3,8371), kadın (3,8140) etkilenme oranından daha fazladır. 

Estetik alt boyutu erkek katılımcıları daha fazla etkileyen bir faktördür. Rahatlamada erkek 

etkilenme oranı (3,9993), kadın (4,1226) etkilenme oranından daha azdır. Rahatlama alt boyutu 

kadın katılımcıları daha fazla etkileyen bir faktördür. Sosyalde erkek etkilenme oranı (3,6979), 
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kadın (3,7032) etkilenme oranından daha azdır. Sosyal alt boyutu kadın katılımcıları daha fazla 

etkileyen bir faktördür. Psikolojide erkek etkilenme oranı (3,8946), kadın (3,8507) etkilenme 

oranından daha fazladır. Psikoloji alt boyutu erkek katılımcıları daha çok etkileyen bir faktördür. 

Sönmezoğlu (2014)’nun Ankara, Bolu ve Düzce’deki gençlik merkezleri üyelerinin hakkında 

yapmış olduğu çalışmanın da sonuçlarına göre, cinsiyet değişkeni ile serbest zaman tatmin düzeyi 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Sönmezoğlu (2014)’nun yapmış olduğu 

çalışma ve bu çalışmanın bulgularına bakılarak iki çalışmanın sonuçlarında paralellik gösterdiği 

ortaya çıkmaktadır.  

Çinin Makao şehrinde Vong Tze (2005) tarafından ‘Leisure satisfaction and quaility of life in 

Macao, Chine’ isimli çalışmanın sonuçları incelendiğinde, erkek egemen bir topluma sahip olan 

Çin’de bireylerin rekreaitif etkinliklere katılımları ve katıldıkları bu etkinliklerden tatmin olma 

düzeylerinin erkeklerde daha fazla ve kadınlarda daha az olduğu bulunmuştur. Yine bu çalışmaya 

göre kadınların boş zaman memnuniyet düzeylerinin de daha az bulunduğu tespit edilmiştir. İki 

çalışmanın sonuçları göz önünde bulundurularak bakıldığında bireylerin serbest zaman 

etkinliklerine katılımında tatmin düzeylerinin cinsiyet faktörü ile ilgili olduğu sonuçlar benzerlik 

göstermektedir.  

 Ardahan ve Lapa (2010)’nın yapmış oldukları ‘Üniversite öğrencilerinin serbest zaman tatmin 

düzeylerinin cinsiyete ve gelire göre incelenmesi’ isimli çalışmanın sonuçlarına bakıldığında 

cinsiyet ile tatmin arasında anlamlı bir bağlantı bulunamazken, gelir ile tatmin durumu arasında 

anlamlı bir bağlantı bulunmaktadır. İki çalışmanın sonucu bu konuda paralellik 

göstermemektedir. Bunun sebebi de iki çalışmada kullanılan örneklem grubunun farklı 

olmasından kaynaklanıyor olabilir.  

Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları, açık alan rekreatif etkinliklerine katılımda serbest zaman 

tatmin düzeylerinin cinsiyete göre farklılaştığını, serbest zaman tatmin düzeyinin katılıma paralel 

olarak arttığını ve katılımcıların en çok tercih ettikleri etkinlik türlerinin sırasıyla piknik, trekking, 

hiking, bisiklet ve koşu olduğunu ortaya koymuştur.  

Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, literatürde açık alan serbest zaman tatmini düzeyi ile ilişkisi 

saptanan cinsiyet faktörünün sosyolojik sebepleri, Vong Tze (2005)’in çalışmasındaki gibi 

kadınların serbest zaman tatmin düzeylerini etkileyen unsurları, cinsiyet farklılıklarının yaş, 

medeni durum gibi değişkenlerle farklı gruplarda karşılaştırılması üzerine yapılabilir. 
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15-17 YAŞ ERKEK VE KIZ MİLLİ BADMİNTON OYUNCULARININ TEKNİK 

PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Beyhan ÖZGÜR 

Mardin Artuklu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 

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).  

Anahtar Kelimeler: Badminton, servis, clear, drop, smaç 

 

COMPARISON OF THE TECHNICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF 

BOYS AND GIRLS NATIONAL BADMINTON PLAYERS OF 15-17 AGES 

ABSTRACT  

In this study, it has been aimed to compare the technical performance levels of boys and girls 

national badminton players of 15-17 ages. 4 boys (age; 14-17 years, sports year; 6-7 years) and 8 

girls (age; 15 17 years, sports year; 5-7 years) national badminton players have participated in the 

study. Short service, high service, clear, drop shot and smash tests have been applied to determine 

the technical performance of the athletes. The test results of the participants have been transferred 

to the SPSS 22 package program, and the median, minimum and maximum values have been 

calculated for the descriptive statistics. Mann-Whitney U test has been used to analyse the 

difference between genders. As a result, no significant difference has been observed between all 

technical test findings of boys and girls (P> 0.05). 

Key Words: Badminton, clear, drop shot, smash 

 

GİRİŞ  

Badminton, Dünya’nın en popüler raket sporlarından biridir (1). Özellikle, Barcelona 1992 

Olimpiyat Oyunları’na dâhil edilmesinden bu yana oldukça popülerlik kazanmıştır; Dünya’da 200 

milyondan fazla kişi tarafından oynanmaktadır (2, 3). Bu spor dalında yarışmalar beş faklı 

kategoride düzenlenir; tek erkekler, tek bayanlar, çift erkekler, çift bayanlar ve karışık çiftler (4). 

Badminton, ortasından file ile bölünmüş bir kortta karşılıklı iki veya dört kişi ile kapalı salonda 

oynanır; oyuncular sayı kazanmak amacıyla raket ile kaz tüyünden yapılmış topa vuruş yaparak 
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topu rakip alana düşürmeye çalışır (5, 6). Badminton yarışmaları; maksimum düzeyde çaba 

gösterilen, kısa süreli, yüksek şiddetli, dinamik ve zorlu rallileri takiben kısa dinlenme periyodları 

ile karakterize edilir (7, 8, 9). Yapılan analizlerde, ralli sürelerinin 1-45 sn arasında değişiklik 

gösterdiği bildirilmekle birlikte, Londra Oyunları’nda 10.4±2.1 sn’lik ralli süresini takip eden 

26.7±4.6 sn’lik dinlenme süreleri raporlanmıştır (10, 11). Oyuncular, ralliler esnasında sürekli 

olarak değişen ve aldatıcı hareketlerin eşlik ettiği rekabet ortamına hızlı ve etkili bir şekilde uyum 

sağlayabilmek için hız, çeviklik, esneklik, dayanıklılık ve güç sınırlarında performans gösterir (6, 

12). Badmintonun bu yapısı; hem aerobik hem de anaerobik enerji sistemlerinin devrede 

olduğunu göstermektedir (13). Özellikle, yoğun ve şiddetli ralliler esnasında büyük oranda alaktik 

ve daha az derecede laktik anaerobik metabolizma devredeyken, 40-50 dk’lık müsabaka süresi 

göz önüne alındığında da aerobik metabolizma aktiftir (12).  

Badmintonda üst düzey performans sadece fiziksel ve fizyolojik özelliklere değil, aynı zamanda 

farklı teknikler içeren raket becerilerine de bağlıdır (8, 14, 15). Teknik vuruşlardaki performans 

seviyesi müsabakalarında başarılı olabilmenin önemli bir koşulu olarak kabul edilmektedir (6). 

Bu teknikler kortta uygulandıkları bölgeye göre değişiklik gösterir; lob, net drop, net kill, kısa ve 

yüksek servis ön kort, drive, blok ve push orta kort, clear, drop ve smaç arka kort bölgelerinde 

uygulanır (12, 16). Badmintoncuların yarışma esnasında 500’den fazla raket savurma ve vuruş 

gerçekleştirdikleri ifade edilmektedir (17). Üst düzey turnuvalarda vuruş sayısı daha da 

artmaktadır. Örneğin, Rio Olimpiyat Oyunları play-off maçlarında ortalama olarak 1001.0 adet 

vuruş yapılmıştır (18). 

Oyuncuların bu zorlayıcı koşullara uyum sağlayarak, yarışmaları düşük hata oranıyla 

sürdürebilmeleri ve kusursuz teknik vuruş becerileri elde edebilmeleri için sistemli olarak teknik 

performanslarının gözlenmesi, belirlenmesi ve değerlendirilmesi gereklidir (19).  Böyle bir 

çalışma sayesinde, alt yapı dönemindeki badmintoncuların performans gelişimine önemli ölçüde 

katkı sağlanabilir; teknik performans normları geliştirilebilir. Dahası, antrenörlere ve oyunculara 

verimli ve özel antrenman programları oluşturulması bakımından yararlı bilgiler sunulabilir. Buna 

karşılık, bugüne kadar Türk badmintoncuların teknik performanslarını inceleyen her hangi bir 

çalışma ele alınmamıştır. Araştırmacıların büyük bölümü fiziksel ve fizyolojik performansın 

incelenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yürütmüştür (20). Buradan hareketle, ele alınan 

çalışmada 15-17 yaş erkek ve kız milli badmintoncuların teknik performans özelliklerinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

MATERYAL VE METOD  

Araştırma Grubu 

Çalışmaya, 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 katıldı. Çalışma öncesi, sporcu ve antrenörlere çalışma ile ilgili 

bilgilerin yer aldığı bilgi formu verildi; kabul edenler araştırmaya katıldı. Bunlara ilaveten, 

katılımcıların yasal temsilcilerine veli onay formu verildi; yazılı izinleri alındı. Ayrıca çalışma 

Mardin Artuklu Üniversitesi Etik Kurulu tarafından da onaylanmıştır (17.04.2020-01-11). 

Teknik Performans Testleri 

Sporcular, 15 dakika genel ısınma (hafif koşu ve germe egzersizleri) ve 15 dakika özel ısınma 

(raketle serbest oyun) sonrasında, sırasıyla aşağıdaki testleri uyguladı. Ölçümler kapalı spor 
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salonunda saat 17:00-20:00 arasında yapıldı. Testlerde Yonex marka (AS-35) tüytop kullanıldı. 

Katılımcılar testlerde bireysel raketlerini kullandı.  

1-Kısa servis testi: Sporculara test öncesi gerekli açıklamalar yapıldı; servis atışı sırasında topun 

file bandı ile file bandından 50.8 cm yüksekliğindeki bandın/ipin arasından geçmesi gerektiği 

bilgisi verildi. Katılımcılar, servis bölgesinden işaretlenmiş olan bölgelere 20 adet kısa servis 

uyguladı. Toplar isabet ettiği bölgelere göre 5, 4, 3, 2 ve 1, topun auta gitmesi ve belirlenen 

alandan geçmemesi durumunda ise 0 puan olarak değerlendirildi (21).  

 

 

Şekil 1: Kısa servis test parkuru  

2-Yüksek servis testi: Katılımcılar işaretlenmiş olan bölgelere 20 adet yüksek servis atışı 

gerçekleştirdi. Uygulanan servisin ön servis çizgisinden 152.4 cm uzaklıkta ve 251.46 cm 

yükseklikte bulunan ipin üzerinden geçmesi gerekliydi. Topların isabet ettiği bölgelere göre 5, 4, 

3 ve 1 puan verildi. Topun auta gitmesi ve belirlenen yükseklikten geçmemesi durumunda 0 puan 

verildi (22). 

 

Şekil 2: Yüksek servis test parkuru 

3-Clear testi: Sporcu fileden 320 cm uzaklıkta sahanın merkezinde yerini aldı. Top atıcı 

sporcunun arka kort bölgesine karışık şekilde (sağ, sol ve orta) yüksekten top attı. Sporcu 

merkezden topun gittiği bölgeye giderek toplara clear vuruşu yapıp merkeze döndü. Top atıcı 

sporcunun merkeze dönmesini bekledi ve sporcu merkeze geldiğinde sıradaki topu attı. Sporcular 

belirlenmiş olan bölgelere 20 adet clear vuruşu gerçekleştirdi. Uygulanan clear atışında topun ön 
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servis çizgisinden 152.4 cm uzaklıkta ve 251.46 cm yükseklikte bulunan ipin üzerinden geçmesi 

gerekliydi. Topların isabet ettiği bölgelere göre 5, 4, 3 ve 1 puan verildi. Topun auta gitmesi ve 

belirlenen yükseklikten geçmemesi durumunda 0 puan verildi. Top atıcısının yaptığı hatalı atışlar 

tekrar edildi (22). 

 

Şekil 3: Clear test parkuru 

4-Drop testi: Sporcu fileden 320 cm uzaklıkta sahanın merkezinde yerini aldı. Top atıcı 

sporcunun arka kort bölgesine (sağ, sol ve orta) karışık şekilde yüksekten top attı. Sporcu 

merkezden topun gittiği bölgeye giderek toplara drop vuruşu yaparak merkeze döndü. Top atıcı 

sporcunun merkeze dönmesini bekledi; merkeze geldiğinde sıradaki topu attı. Drop vuruşunda 

topun fileden 320 cm uzaklıkta ve 251.5 cm yüksekliğe gerilmiş ipin üzerinden ve file bandı ile 

file bandından 76.2 cm yüksekliğindeki bandın/ipin arasından geçmesi gerekliydi. Toplar isabet 

ettiği bölgelere göre 5, 3 ve 1 puan olarak değerlendirildi. Auta giden toplar ve topun belirlenen 

bölgeden geçmemesi 0 puan olarak değerlendirildi. Top atıcısının yaptığı hatalı atışlar ve iplere 

çarpan toplar tekrar edildi  (22). 

 

Şekil 4: Drop test parkuru 

5-Smaç testi: Sporcu fileden 320 cm uzaklıkta sahanın tam ortasında pozisyon aldı. Top atıcı 

sporcunun arka kort bölgesine (sağ, sol ve orta) karışık şekilde yüksekten top attı. Sporcu 

merkezden topun gittiği bölgeye giderek toplara smaç vuruşu yaparak merkeze döndü. Top atıcısı 

sporcunun merkeze dönmesini bekledi; merkeze geldiğinde sıradaki topu attı. Katılımcılar 

tarafından belirlenmiş olan bölgeye 20 adet smaç vuruşu yapıldı. Smaç vuruşunda topun, file 

bandı ile filen bandından 106.68 cm yüksekliğindeki bandın/ipin arasından geçmesi gerekliydi. 
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Topların isabet ettiği bölgeler 5, 4, 3 ve 1 puan olarak değerlendirildi. Topun auta gitmesi ve 

belirlenen bölgeden geçmemesi durumunda 0 puan verildi. Top atıcının yaptığı hatalı atışlar tekrar 

edildi (22). 

Şekil 5: smaç testi parkuru  

Verilerin Analizi 

Elde edilen verilerin analizi SPSS 22 paket programı kullanılarak yapıldı. Katılımcıların 

tanımlayıcı istatistikleri için Medyan, minimum ve maksimum değerleri hesaplandı. Erkek ve 

kızların teknik performansları arasında fark olup olmadığını anlamak için Mann-Whitney U testi 

uygulandı. 

BULGULAR 

Tablo 1: Badmintoncuların teknik performans değerleri 

Tablo 1’de görüldüğü gibi erkek ve kızların teknik performans verileri benzer bulunmuştur 

(p>0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Mevcut çalışmada, 15-17 yaş erkek ve kız milli badmintoncuların teknik performans özellikleri 

ilk kez değerlendirildi; cinsiyetler arası fark olup olmadığı incelendi. Bu nedenle, literatürdeki 

yetersiz çalışmalar nedeniyle tartışma sınırlı kalmış olabilir. Bununla birlikte, daha önceki benzer 

çalışmaların bulgularıyla tartışmaya katkı sağlanmıştır. Bu çalışmada erkek ve kızların kısa ve 

yüksek servis test puanları benzer bulunmuştur. Badmintonda, genellikle kısa ve yüksek olmak 

üzere iki farklı servis kullanılır. Kısa servis; topun file bandı üzerinden çok yakın bir şekilde 

Değişkenler  
Erkek  (n=4) Kız (n=8) 

p 
Median (min-max) Median (min-max) 

Kısa servis  50.50 (41-63) 45.50 (28-65) .552 

Yüksek servis 88.50 (67-94) 84.50 (74-92) .495 

Clear 86.50 (68-96) 89.00 (67-97) .670 

Drop  23.00 (4-57) 13.50 (1-43) .395 

Smaç  85.50 (75-92) 83.50 (77-87) .732 

Toplam  321.50 (286-396) 317.50 (274-357) .734 
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geçirilerek rakip oyuncunun ön kort bölgesine düşürülmesi hedeflenir; servisi kullanan oyuncu 

rakibin hücum fırsatını sınırlandırarak, kendisine hücum şansı yaratır. Yüksek servis; top orta 

veya ön korttan rakibin arka kort bölgesine vurulur; rakibin ulaşamayacağı yükseklikten tekler 

servis sonu çizgisi olarak adlandırılan bölgeye düşürülmesi amaçlanır. Genellikle çift erkekler ve 

tek erkekler kategorisinde kısa servis kullanılırken, tek bayanlarda yüksek servis tercih edilir (23). 

Chiminazzo ve ark., Rio 2016 Olimpiyat Oyunları grup maçlarında 84.9±16.9, play-off 

maçlarında da 74.0±16.2 adet servis kullanıldığını rapor etmiştir. Diğer bir çalışmada, Afrika 

gençler şampiyonasına katılan erkek sporcuların 68.5±12.8 adet servis kullandıkları bildirilmiştir 

(18). 

Bu çalışmadaki erkek ve kızların clear test verileri incelendiğinde benzer sonuçlar görülmüştür. 

Clear tekniği, topun arka kort bölgesinden rakip oyuncunun arka kort bölgesine yüksekten 

uygulanmasıdır; atak ve savunma olarak iki farklı şekilde kullanılabilir. Savunma clear; top 

oldukça yüksekten vurularak oyuncunun sıkışık pozisyondan kurtulabilmesi için yeterli zaman 

kazanılması sağlanır. Atak clear; top daha alçaktan vurularak rakibin arka kort bölgesine 

sıkıştırılıp, vuruş dengesinin bozulması amaçlanır (16). Afrika badminton şampiyonasına katılan 

erkek badmintoncuların en çok clear tekniğini tercih ettikleri bildirilmiştir; 118.0±32.4 adet clear 

vuruşu raporlanmıştır (24). Buna karşılık, Olimpiyat Oyunları’na katılan üst seviye yarışmacıların 

clear tekniğini daha az kullandıkları bildirilmiştir; grup maçlarında 60.7±40.5, play-off 

maçlarında da 54.2±30.3 adet clear tekniği tercih edilmiştir (18). Buna göre, üst seviye 

yarışmacıların genç oyunculara göre hücum ağırlıklı oynamayı daha çok tercih ettikleri 

söylenebilir. Erkek ve kız badmintoncuların clear tercihlerinin karşılaştırıldığı diğer bir çalışmada 

ise; kızların (%23.30) erkeklerden (%12.10) anlamlı olarak daha fazla clear tekniği kullandıkları 

bulunmuştur (25). Bu tercih farkının erkek ve kızların fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin farklı 

olmasından dolayı kaynaklandığı vurgulanmaktadır. Kadınlar erkekler kadar hızlı, güçlü ve 

patlayıcı hareketler yapamadıklarından dolayı hücum vuruşlarını daha az tercih etmektedir [16]. 

Bunların yanında, tek erkek ve çift erkekler kategorisinde mücadele eden sporcuların müsabaka 

analiz sonuçlarına göre; tek oyuncularının (%36.3) çiftlere göre (%8.7) daha fazla clear tekniği 

kullandığı gözlenmiştir (26).  Buna göre, çift oyuncularının da teklere göre hücum ağırlıklı 

oynadıkları söylenebilir. 

Mevcut çalışmanın drop tekniği bulguları incelendiğinde; erkek sporcuların kızlardan daha 

yüksek puan elde etmelerine rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir. Drop; arka 

korttan rakibin ön kort bölgesine uygulanır; top kısa servis çizgisi ile file arasındaki bölgeye 

düşerse kısa drop, kısa servis çizgisinin biraz gerisine düşerse uzun drop olarak adlandırılır. Bu 

teknik; rakibi ön kort bölgesine çekerek dengesini bozmak, arka alanda fırsat yaratmak ve hücum 

pozisyonundayken rakibi şaşırtma amaçlı kullanılır (16, 23, 25). Elit Malezyalı erkek 

badmintoncuların müsabaka analiz sonuçlarına göre en çok tercih edilen teknik vuruşlar; net drop 

(%30.5±2.7), lob (%22.9±4.4) ve drop (%14.5±3.2) olarak bildirilmiştir (27). Diğer bir 

araştırmada, Afrika badminton şampiyonasına katılan erkek badmintoncuların yarışmada 

24.2±13.6 adet drop vuruşu uyguladıkları rapor edilmiştir (24). Öte yandan, Olimpiyat 

Oyunlarına katılan üst seviye yarışmacıların clear tekniğini daha az kullandıkları bildirilmiştir; 

grup maçlarında 95.4±35.3, play-off maçlarında da 139.1±92.6 adet clear tekniği tercih edilmiştir 

(18). Bu sonuçlara göre, maçlarda zorluk derecesinin artışıyla birlikte drop tercihinin de arttığı 

görülmektedir; oyuncuların rakiplerine hücum fırsatı vermemek için tercih ettikleri 

düşünülmektedir. Dahası, diğer bir çalışmada; kızların (%19.90) erkeklere göre (%13.20) anlamlı 
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olarak daha fazla drop kullandığı bildirilmiştir (25). Bunlara ilaveten, diğer bir çalışma da tek ve 

çift erkekler kategorilerini incelemeye yönelik yürütülmüştür; tekler (%16.0 çiftlerden (%11.1) 

daha fazla drop kullanmıştır (26). 

Çalışmamızda erkek ve kızların smaç testi verileri benzer bulunmuştur. Smaç; arka kort 

bölgesinden rakibin orta kort bölgesine çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilir; topun hızı 400 km/s 

üzerine çıkar (16, 28). Bu nedenle, en etkili vuruştur ve sayılar genellikle smaç vuruşu ile kazanılır 

(23, 29). Daha önceki çalışmalar incelendiğinde, Elit Malezyalı erkek badmintoncuların 

yarışmada kullandığı smaç yüzdesi %11.8±3.4 olarak raporlanmıştır (27). Diğer bir araştırmada, 

Afrika badminton şampiyonasına katılan erkek badmintoncuların 56.2±23.1 adet smaç vuruşu 

yaptıkları bulunmuştur (24). Diğer taraftan, Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden sporcuların 

grup maçlarında 96.2±32.7, play-off maçlarında da 115.3± 31.8 adet smaç tekniği 

gerçekleştirdikleri bildirilmiştir (18). Bunların yanında, erkeklerin (%14.20) kızlara (%8.40) göre 

smaç kullanma oranı anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur (25). Dahası, çift erkeklerin 

(%22.0) tek erkeklere göre (%14.9) daha fazla smaç kullandığı da bildirilmiştir (26). Literatürdeki 

bu bilgiler ışığında, smaç tekniği sayı kazanmada en etkili teknik olsa da, kullanım oranı diğer 

tekniklere göre daha düşüktür. Bunun sebebi, oyuncuların rakiplerinin smaç pozisyonuna 

girmesini engellemeye yönelik vuruşlar yapması olabilir. 

Bu çalışmadaki katılımcı sayısının az olması, literatürdeki çalışmaların yetersiz oluşu ve teknik 

performans testleri yapılan katılımcıların müsabakalarda kullandıkları-tercih ettikleri tekniklerin 

analiz edilememesi çalışmanın sınırlılıkları olarak söylenebilir. İleriki araştırmalarda, ifade edilen 

bu sınırlılıkların ortadan kaldırılmasıyla daha verimli sonuçlara ulaşılabilir.  

Çalışma sonuçlarına göre 15-17 yaş milli erkek ve kız badminton oyuncularının teknik 

performans değerleri benzer bulunmuştur. Badminton antrenörleri çalışmadaki test ve 

bulgulardan yararlanarak kendi sporcularının performans seviyeleri hakkında fikir sahibi 

olabilirler; çalışmadaki milli oyunculara ait veriler ile kendi sporcularının test verilerini 

karşılaştırarak, oyuncularının sergilediği performans seviyesini belirleyebilirler. Gelecek 

çalışmalar farklı yaş gruplarında ve daha fazla katılımcı ile yapılmalıdır. Ayrıca, sporcuların 

teknik performans testleriyle birlikte müsabakada tercih ettikleri, başarılı ve başarısız oldukları 

tekniklerin analizi de yapılarak aralarındaki ilişki de incelenmelidir. 
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Abstract 

In order for teacher candidates to be able to receive a more qualitative education, they need more 

technical skills and practices. Teacher candidates should put into practice how they will transfer 

the practical and applied issues they know and gain experience. This is ensured with the increase 

of the quality of school practices and with experience. “The clinical practice model” is the at the 

forefront as a new fact in the teaching practices today. This model has appeared as a teaching 

practice that ensures the first in the faculty and later joint and effective participation of the 

shareholders, in the practices of the teacher. With clinical practices, it provides a realistic setting 

to teacher candidates that they see what they can practice with the knowledge that they learnt in 

their faculties in teaching practices courses. Also, the guidance and direction of teacher candidates 

by professionals is very important. This study discusses the applicability of the clinical practice 

model in the physical education and sports education training system. In this study, the following 

results were obtained in the teaching practices of the physical education and sports teacher 

candidates: Physical education and sports teacher candidates educated by clinical practice model 

can increase their professional experience by making more practices. Physical Education and 

Sports Teacher candidates should reinforce what they learned from the first term of their 

education in school and laboratory settings with applications. With regard to this, more courses 

could be created for such practices in faculties. Constant improvements in the training conditions 

of physical education and sports teachers need to be made in parallel with quickly developing 

technology in teaching practices. 

 Keywords: The clinical practice, Teaching practices, Physical education and sports teacher 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEDE ÖĞRETMENLİK 

UYGULAMALARINDA KLİNİK UYGULAMA MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ 

 

Özet 

Öğretmen adaylarının nitelikli eğitim alabilmeleri için daha çok teknik beceri ve uygulamaya 

ihtiyaçları vardır. Aday öğretmenler bildikleri pratik ve uygulamalı konuları nasıl aktaracağını 
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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.  

 

INTRODUCTION 

In recent years, changes have been made in many fields to increase the quality of education. 

Teacher education programs are one of the most important parts of these changes. In the new 

programs wherein school applications and student life are given priority, teacher candidates are 

encouraged to have more and frequent field practices. The most striking one of these is the '' 

Clinical practice with teacher education” which is put forward in the United States as a new 

concept. So far, the term "clinical practice", that takes place in medical terminology refers to the 

direct observation and treatment of patients [1]. Clinical teaching in medical education consists 

of experience-based standards of patient information and application or of expert insight [2]. The 

clinical practice model subject’s teacher candidates to applications in quasi-real school 

environments beginning in the early years of their faculty lives by taking into consideration the 

central and regional requirements that vary across subject matters. These applications iron out the 

teacher candidates' shortcomings of experience and prevent the time loss that occurs during 

experience gain. Clinical practice in teacher education is a teaching practice model that provides 

common and effective participation of stakeholders by creating a certain standardization first in 

the body of the faculty then throughout the country for the teaching practice course. In this 

practice model, there are great responsibilities for the teaching staff who will advise the candidates 

and to the practice teacher, in observing the candidates and giving them systematic feedback [3]. 

Guidance of the candidate teachers by qualified professionals within the scope of the clinical 

practice model is of crucial importance [4]. In the clinical practices, teacher candidates are guided 

and evaluated by teacher education experts who have high-level proficiency while exhibiting their 

theoretical knowledge and skills. In the provision of these environments, laboratory applications 

and clinic-based preparation programs in practice schools format play a major role in teacher 

education. Another important issue is the clinical experiences. Clinical experiences present a 

realistic environment that enables candidates to see what they can apply with what they had 

learned by now in preparation for teaching courses. It is necessary that the clinical practices are 

frequent and improved, enough time is allocated for students' teaching experiences and the 

candidates are given extensive freedom while working with students [5]. AIM AND 

IMPORTANCE OF THE STUDY 

In this study, the applicability of the clinical practice model on physical training and sports teacher 

education system is addressed. It is aimed to put forward the conceptual framework of the clinical 
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practice model that is a new approach to teacher education which can iron out the current 

breakdowns in physical training and sports teacher education. Considering the fact that the 

physical training and sports teacher candidates have a deficiency in practice rather than field and 

professional knowledge, the recognition and determination of the boundaries of the clinical 

practice model will be beneficial for the physical training and sports teacher  

education system. In this study, the "literature review model" which is among general review 

models is administered.  "Document examination" was utilized towards the identification of 

current situations and applications related to the subject. 

BASIC PRINCIPLES OF THE CLINICAL PRACTICE 

In 2010, The National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) which issued a 

report entitled "Transforming Teacher Education Through Clinical Practice: A National Strategy 

to Prepare Effective Teachers" mentions about ten key features for the design of clinical-based 

teacher education programs. These can be enumerated as follows [6]: 

 Strategic partners (Provincial Directorate of national education, practice school, faculty, 

etc.) are imperative for the preparation of a strong clinical teacher education program. 

 The development of teacher candidates and all elements of the teacher education program 

should be continuously evaluated and improved based on research data. 

 The student's learning is at the core. 

 Technological applications enhance and utilize effective teacher education preparations. 

 Teacher education programs should educate teachers who know their field well and are 

experts in how to teach it and who are also innovative, collaborative and problem solver. 

 Clinical practice should be integrated into all aspects of the teacher training program in a 

dynamic way. 

 The schools where the clinical practice to be applied should be selected and financially 

supported. 

 A strong R&D agenda, systematic gathering of information and use of data supports 

continuous improvements in teacher education. 

 Teacher candidates learn in interactive professional environments. 

 Clinical educators and coaches are strictly selected and educated and vetted by higher 

education institutions and secondary schools. 

EXAMPLES OF CLINICAL PRACTICE IN THE WORLD 

The issue of teacher education is not merely affiliated to universities in America. Universities set 

up partnerships with institutions that help teacher education (Holmes Group, Carnegie 

Foundation, etc.) and teacher accreditation organizations [6, 7]. These institutions work on teacher 

education and set common criteria at both state level and national level. It helps in the formation 

of regional partnerships, issues compliance certificates, and accredits institutions related to 

universities and teacher education [8]. 

Several of the most successful teacher education programs in the United States seem to be 

influenced by the recommendations of the Holmes Group and the Carnegie Foundation. One of 

these is the Trinity College located in the State of Texas. This university has increased teacher 

education programs to five years and has established the Professional Development Schools that 

consists of primary and secondary schools within its body. One of these is a private school serving 

students with learning disabilities. The schools are located in the San Antonio city school district 

of Texas and in another school district neighboring it. In these professional development schools, 

innovative programs are implemented, all of the teachers actively participate in the 

implementation of reform programs, continuously refresh their knowledge and skills through in-
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service training and teacher candidates are provided with structured support. In these schools, the 

majority of students come from low-income and minority families. However, while the level of 

achievement is low in schools where similar students study across America, these schools have a 

higher level of achievement. Students of the Trinity College's teacher education program both 

study as undergraduate students and pursue their field studies in the classes of the mentor teachers 

at the professional development school as intern teachers in their fifth year of education. In other 

words, experienced and successful teachers in professional development schools are assigned as 

mentor teachers by the University. These experienced educators who are assigned as mentor 

teachers serve as role models and consultants to teacher candidates. In the University-School 

collaboration model developed by the Trinity College, clinical practice teaching faculty take place 

instead of instructors who have a room at the university, lecture at the university, and audit the 

intern teachers at schools in limited times. All of these instructors, who are responsible for field 

work and teaching practice, have a PhD. degree in the field of education. They work in the 

education department of the university. However, they work simultaneously both at the university 

and one of the Professional Development Schools of the university. These clinical practitioner 

instructors spend half of their time at University's Professional Development School. Faculty 

members who are responsible for the application listen to the problems of the teacher candidates 

and mentor them. In addition, clinical practitioners write letters to be sent to the Foundations in 

order to find financial resources for the structuration and renewal efforts of the school. These 

instructors lecture at the university and do research in their time out of the practice school [9][10]. 

Given the current work on clinical practice, it is evident that the Professional Development 

Schools model has a large place in the American education system in teacher education One 

example of this is the program that educates effective future teachers, led by the Pennsylvania 

State University in partnership with the State University School District. The program serves 60 

interns per annum in twelve regional schools.  Teachers and teacher educators are assigned to 

different roles in this program. In the program that was entitled by the regional partnership as the 

Professional Development Association, practice teachers and university-based teacher educators 

are in charge of advising the interns and mentors at the school district and university [11]. 

In the report entitled "Clinical Preparations of Teachers (2010) ", American Teacher Education 

University Association addresses a number of good examples of clinical practice. One of these is 

the "First Vocational Teacher Education Program" of the University of Denver Colorado. The 

program, which has educated teachers who have and will be graduated in the body of Professional 

Development Schools for about 15 years, involves teacher candidates from elementary, secondary 

and special education programs. Candidates attend four internships during the program. They go 

through the 800-hour field education required by the State. Candidates complete their 

undergraduate programs within 12-18 months of periods. Candidates are sent to the teaching 

practice throughout the year for primary, elementary, and high school students in groups of ten to 

twelve. 

RESULT 

In the light of the above explanations, the following suggestions are made for the education of 

physical education and sports teachers: 

 Physical education and sports teacher education programs should be accountable in terms 

of meeting the needs of schools and the contributions it could make to the students within 

the scope of compulsory education. 

 In order to educate the successful physical education and sports teachers of future, first 

of all, the physical education and sports teacher curriculum should be regulated so as to 

be executed together with practical activities. Physical Education and Sports Teacher 

candidates should be able to consolidate what they have learned at school with practice 
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in both real school environments and quasi-real laboratory environments beginning from 

the first year of their education. New courses towards practice can be generated at the 

faculties in connection with this approach. Environments that are similar to pedagogical 

laboratories in the clinical practice model and to university classrooms in the school can 

be created. 

 Planning’s towards interviews and deliberations wherein daily communication themes, 

weekly evaluation, interim and final interviews with Physical Education and Sports 

Teacher candidates exist should be made. 

 In order to transform traditional practice into clinical-based practice, importance should 

be attached to the close cooperation between physical education and sports teacher 

education programs and the schools, and to the establishment of multi-stakeholder 

regional partnerships. 

 In order for the physical education and sports teacher programs to be more exclusive and 

different, the selection process of physical education and sports teacher candidates should 

not depend only on the evaluation of the test process, but the teaching practice phase 

should also be included in the selection process. 

 The institutions where the physical education and sports teacher candidates will make 

practice should be informed about clinical activities. 

 Selection criteria for practice teachers can be created. New types of exams measuring the 

performance of the practice can be developed in order to be able to assign practice 

teachers who are experienced in their field, have a vision, can develop themselves, have 

program literacy and can provide sufficient feedback to candidates. Alternative practice 

teacher certification programs can be organized to establish a standard across the country. 

 Schools of practice can be established on the campuses of faculties so that physical 

education and sports teacher candidates can develop themselves and render practice 

activities more organized and productive.  

 In teaching practices, it is necessary to use all the facilities made possible by technology, 

such as the web-based system, micro-teaching techniques, and laboratory studies. Any 

kind of education-related information such as in-class video displays, case studies, 

situation and solution examples, new narrative techniques etc. can be gathered at specific 

centers and presented to the convenience of practice teachers, practice faculty members 

and physical education teacher candidates of the university. 

 Environments that are convenient for learning can be created in order to build learning 

on research-based findings. For clinical monitoring, investment can be made in strong 

systems, feedback systems specifically targeted towards comparative research and 

teaching applications that enhance student achievement. 

REFERENCES 

[1] G. O. Young, “Synthetic structure of industrial plastics (Book style with paper title and editor),” 

in Plastics, 2nd ed. vol. 3, J. Peters, Ed.  New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15–64. 

[2] Shulman, Lee S. "Theory, practice, and the education of professionals." The Elementary School 

Journal 98.5 1998, pp. 511-526.  

[3] Bulunuz, N., et al. "İyi Öğretmenlik Uygulamaları" Klinik Danışmanlık Modeli."." TÜBİTAK 

111K162 Nolu EVRANA Projesi, 2012. (trans.: Good teaching practice “clinical consulting 

model”), The Evrana Project of The Scientific and Technological Research Council of Turkey 

(111k162 Number), Uludağ University, Faculties Education, Bursa. 

[4] Howey, K. R. "This is not your grandfather's student teaching: Kenji's clinically driven teacher 

education." Briefing Papers Commissioned for Blue Ribbon Panel Report, 2010.  



III. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance 

June 13th- 14th, 2020, İstanbul Aydın University,  İstanbul, Turkey 

 
 

 

148 

[5] Elliott, E. "Assessment as a critical element in clinical experiences for teacher preparation." 

Prepared for the National Council of Teacher Education, 2010, pp. 2-7. 

[6] Zimpher, Nancy L., and Daniel D. Jones. "Transforming teacher education through clinical 

practice: A national strategy to prepare effective teachers." Report of the Blue Ribbon Panel on 

Clinical Preparation and Partnerships for Improved Student Learning. Washington, DC: National 

Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE), 2010. 

[7] American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE). (2010). Teacher 

preparation: who needs ıt? the clinical component, a policy brief from american association of 

colleges for teacher education, National Press Club.Washington, DC. pp. 3-12. 

[8] Yenen, E. T. Applicability of the clinical practice model in teacher training system of turkey, 

Master Thesis, Fırat University, The Institute of Educational Sciences, The Department of 

Curriculum and Instruction, Turkey, 2014. 

[9] Darling-Hammond, Linda. "Constructing 21st-century teacher education." Journal of teacher 

education 57.3. 2006,  pp. 300-314. 

[10] Özcan, M. "İşyerinde üniversite kavramının öğretmen eğitimine uygulanması: Okulda 

üniversite modeli. (trans.: The concept of the university in the workplace implementation in teacher 

education: University model at school), International Higher Education Congress: New Trends and 

Issues, İstanbul, 3 (16), 2011, pp. 2510-2519. 

[11] Grossman, Pam. "Learning to practice: The design of clinical experience in teacher 

preparation." 2010, pp. 1-8. 

[12] Watts, Eric, and Marsha Levine. "Partnerships, practices, and policies to support clinically 

based teacher preparation: Selected examples." NCATE, Blue Ribbon Panel, Washington, DC, 

2010. 

 

 



III. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance 

June 13th- 14th, 2020, İstanbul Aydın University,  İstanbul, Turkey 

 
 

 

149 

THE EFFECT OF S A Q TRAINING (SPEED AGILITY QUICKNESS) ON PHYSICAL 

FITNESS AND SKILLS OF COLLECTIVE SPORTS / META-ANALYSIS 

 

 

Mutasem Khatatbeh* 

Physical Education Department, Sports Science Faculty, Karak, Jordan 

 

 

Abstract 

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 jump ability, speed 

of Collective Sports. 

Key words: SAQ, speed, agility, quickness, Physical Fitness, Skills, Collective Sports 

Team sport athletes are typically required to perform actions such as kicking, dribbling, jumping, changes 

of direction, and sprinting during training and competition (Chamari, et al.2005). Each member of the team 

carries out the assigned tasks and cooperates with partners to achieve the set goals. The team enhances its 

effectiveness through appropriate organization of conducting sports performance (sports), taking into 
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account the goals of particular sports, and players’ dispositions, opponents’ dispositions, thus using the 

capabilities of individual athletes to achieve the best synchronization of sports actions (Mackala et al.,2020)  

The coaches Players Sports scientists looking continuously on the roads of modern training with the aim of 

improving the sport performance and to gain a competitive advantage, S.A.Q training is one of the latest of 

these techniques used in the sports field. If look to all sports events almost without exception, observed that 

it requires rapid movements; S.A.Q training could improve the efficiency of the sports performance through 

the development of this aspect (Amany & Gehad,2017).  

Exercise involving speed, agility, and quickness is a training method aimed at developing motor skills and 

body motion control through the development of the neuromuscular system. It aims to improve the athlete's 

ability to perform multi-directional explosive power movements by reprogramming the neuromuscular 

system, so it can work more efficiently (Vallimurugan & Vincent,2012). Speed, agility, and quickness (SAQ) 

has become a prevalent way to train athletesto cover the complete spectrum intensity of exercise, from low 

intensity to high intensity. In addition, SAQ drills can also be used to warm up, teach movements, and 

improve the physical condition of athletes (Sharma & Dhapola, 2015) Exercise of speed, agility, and 

quickness is a system of progressive exercises and instruction aimed at developing fundamental motor skills 

to improve the ability of the athlete to be more skilled at faster speeds and with greater precision. This 

exercise has become a popular way to train athletes in improving the speed, strength, or the ability into 

maximum potency (Azmi, K., & Kusnanik,) 

 In order to enhance abilities of agility, speed and explosiveness we use speed, agility, and quickness training 

(SAQ). At present, there is a huge amount of information that showed that the SAQ training significantly 

enhances explosive properties such as sprinting, agility, explosive power (khatatbeh & mahameed,2018; 

khatatbeh & majali , 2013; Miller et al., 2006; Bloomfield et al., 2007; Marković et al., 2007; Thomas, 

French & Hayes, 2009.)  

The present meta-analysis aimed to determine the effects of SAQ training upon indices of physical fitness 

and specific skills related to the collective sport. Furthermore, the effects according to sports were also 

assessed. We hypothesized that the “implementation of S A Q program would induce higher increases in 

physical fitness and specific skills than traditional practicing”. 
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Methods 

Search strategy 

 

The search process followed the “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta- Analyses” 

(PRISMA) guidelines for the conduct of systematic reviews.( Moher et al.2009) The search covered the 

following electronic databases (Google Scholar, and Research Gate). The publications’ search period 

ranged from 2010 to 2020. The terms (SAQ, speed, agility, quickness, explosive, Collective Sport, 

Skills)were used either singularly or combined in a systematic sequence. (See figure1). 
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Figures’ legend 

 

Figure 1: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis 

(PRISMA) flow-chart. 
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Study selection and inclusion criteria 

 

Studies were included in the review if they met the following criteria: (1) Randomized controlled and non-

controlled trials involving a (S A Q training) intervention of > 4 weeks in duration; (2) involved trained 

and competitive collective sport; (3) The outcomes wereField based fitness  measures  such  as :speed, 

explosive power , agility in  addition  to  the specific  skills  related to  each  type of collective sport  

;(4)Studies were conducted in the Arab environment only 

(5)Articles were written in the English and Arabic language were published in peer-reviewed using 

techniques of high reliability and validity. Conference proceedings and theses were excluded. Following 

an initial literature search and the screening of titles and abstracts from the cited databases, a full text review 

of apparently relevant articles was made to ensure that they met the specified inclusion criteria. 

Data extraction 

 

The participants and training characteristics, sport types and the outcome measurements of the meta-

analyzed studies are displayed in table 1 and 2. Data from studies that met the inclusion criteria, including 

authors, year of publication, study subjects’ characteristics, outcome measures and the most important 

results were extracted. The present study included a range of physical fitness tests (i.e. explosive power, 

speed, agility) and specific skills related to team sports(i.e. shooting in soccer , jump shoot basketball , lay 

up shoot basketball) . 
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Table 1: Study, type of sport, participant and training characteristics and the outcomes measures for the 

meta-analyzed studies. 

References Design Sample/ 

Gender 

Sport Age 

(year

s) 

Duratio

n 

(weeks) 

Freque

ncy 

(per 

week) 

Outcome 

Kanniyan et al. 

2012 

RC 

 

Saq  

10  

Control 

10 

 

male 

Soccer 

 

18- 

26  

4 

+ 

4 

 

3 

 

2 

 

Explosive 

Speed endurance 

Strength 

endurance 

Agility 

 

 

 

        

Emish 

2015 

RC 

 

 

Saq 10  

Control 

10 

 

male 

 

Handball 13 10 3 Coordination 

Agility 

Flexibility 

Speed 

Arm power 

Leg power 

Jump shoot 

performance 

Kitani 2018 

 

RC Saq 10  

Control 

10 

 

female 

 

basketball 18 8 3 Explosive 

Hand strength  

Balance  

Leg strength  

Speed  

Throwing speed 

 

Ibrahim & 

majali 2019 

RC Saq  

18 

Control 

18 

 

male 

 

Soccer  12 8 3 Coordination 

Balance 

Speed 

 

Rahahleh & 

jzazi 2020 

RC Saq  

6 

Control 

6 male 

Volleybal

l  

15 8 3 Explosive 

Speed 

Agility  

Khahtatbeh 

& majali 

2013 

RC Saq 14 

Control 

14 

 

male 

 

soccer 12 8 3 Explosive 

Shoot 

performance  

 

Khatatbeh & 

mahameed 

RC Saq 14 

Control 

basketbal

l 

21 8 3 Explosive 

Coordination  
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2015 14 

 

male 

balance 

Lay up 

performance  

Dribble 

performance  

 

R: randomized     C: controlled  

 

 

Table 2: Effects of SAQ according to sports and level of players. 

References Sport Level of players Results 

Kanniyan et al. 2012 Soccer 

 

college level 

 

Amateur 

Explosive * 

Speed endurance* 

Strength endurance* 

Agility* 

 

 

 

Emish 2015 Handball youth players Coordination * 

Agility* 

Flexibility= 

Speed* 

Arm power* 

Leg power* 

Jump shoot performance* 

Kitani 2018 

 

basketball students of 

physical 

education 

department 

 

Amateur 

 

Explosive* 

Hand strength * 

Balance * 

Leg strength * 

Speed * 

Throwing speed* 

Shooting * 

 

Ibrahim & majali 

2019 

Soccer youth players Coordination* 

Balance* 

Speed* 

 

Rahahleh & jzazi 

2020 

Volleyball youth players Explosive* 

Speed* 

Agility * 

Khahtatbeh & 

majali 2013 

soccer youth players Explosive* 

Shoot performance * 
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Data analysis 

Review Manager statistical software V.5.0 was used to determine the standardized mean differences and 

95% confidence intervals for the included studies using a random effects model. Inconsistency was 

measured using the (I2) expressed as a percentage between 0 and 100%, with values greater than 50% 

considered indicative of high heterogeneity. Magnitude of change was assessed based on standardized 

thresholds for small, moderate and large changes (0.2, 0.6 and 1.2, respectively). (Cohen, 1988)  

Quality analysis 

The Physiotherapy Evidence Database (PEDro) rating scale was chosen for quality assessment of the 

included studies.(Maher, 2003) This rates validity on a scale of 1-11 according to the following criteria: 

1) Eligibility criteria specified. 2) Random allocation of subjects. 3) Concealed allocation of subjects. 4) 

Groups similar at baseline. 5) Subject blinding. 6) Therapist blinding. 7) Assessor blinding. 8) Less than 

15% dropouts. 9) Intention-to-treat analysis. 10) Between-group statistical comparisons. 11) Point 

measures and variability of the data. Item 1 is not used in the scoring because it is related to external 

validity 

Results 

Study selection and characteristics 

The overall sample size for the 7 training studies that were meta-analyzed was 120 players (100 male, 

20female); the participants who undertook S A Q training were compared with either a control group ,The 

training period ranged from 8 to 12 weeks, with most studies continuing over 8 weeks. S A Q ranged from 

2 to 3 sessions per week and The physical fitness measures  such  as  jumping(explosive power),  20–30m 

Khatatbeh & 

mahameed 2015 

basketball students of 

physical 

education 

department 

 

Amateur 

 

Explosive = 

Coordination * 

Balance* 

Lay up performance 

* 

Dribble performance 

* 

Notes : * Significant difference for SAQ compared with control group 

                     = No  Significant difference for SAQ compared with control group 

  A adult ( 18 years and above), T teen (12-15 years )  
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sprinting(speed), numerical circle and numerical squares were used to assess agility ,  the search identified 

7 studies examining the effects of S A Q on some specific skills related to Collective sports such as 

shoot(soccer), jump shoot(handball) and lay up shoot basketball; one study focused on the effects of SAQ 

on specific skills in handball players, 2 in soccer players, one study in basketball . 

Methodological qualities 

The results showed that 7 studies used a randomized method. Heterogeneity that was determined using the 

I2 value revealed a high heterogeneity of almost of the studies included. The quality of the studies included 

in our analysis presented in Table 4. The mean PEDro score was 5.8/10 (range 5 to 7). Almost of 

investigations were randomized with an acceptable sample size. For practical reasons, most studies did not 

adopt a blinding design, but all made a between-group comparison 

Meta-analysis results 

The effects of SAQ training on Physical Fitness 

Figure 2: A forest plot of the effects S A Q training on explosive power. 
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Figure 3: A forest plot of the effects S A Q training on speed 

 

 

Figure 4: A forest plot of the effects S A Q training on agility 
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The  results  of  the  meta-analysis  are  presented  in  figure 2  to  figure 4.  The meta-analyzed 

results revealed that SAQ training had a beneficial effect on explosive power  (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 no significant 

(Insignificant) effect on speed  (ES = -0.94; 95% CI -1.99, 0.11; I2= 53%). 

The effects of SAQ training on specific skills 

 

Figure 5: A forest plot of the effects S A Q training on skills 

 

 

 

The results of the meta-analysis in figure 5 are demonstrated no-significant (Insignificant) improvement 

of some specific skills related to collective sports after a SAQ training compared with control. These 

results were observed for lay-up (basketball), shoot (soccer) and jump shoot (handball).
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Discussion 

 

The present meta-analysis and systematic review showed a clear beneficial effect of SAQ training on 

measures of explosive power ,agility. 

Effects of SAQ on explosive,agility 

 

Physical preparation is very important to improve the functional potential of athletes and to develop the 

ability of physical condition in order to achieve the highest standard. There are some components of 

physical condition that are needed in sports such as speed, strength, power, agility, flexibility, and 

endurance. Increasing aspects of physical conditions such as speed and strength are very important to get 

muscle power (muscle power output) and athlete's most important abilities to success in sport. 

(DeVillarrealet al.2013)The coaches Players Sports scientists looking continuously on the roads of 

modern training with the aim of improving the sport performance and to gain a competitive advantage, 

S.A.Q training is one of the latest of these techniques used in the sports field. If look to all sports events 

almost without exception, observed that it requires rapid movements; S.A.Q training could to improve 

the efficiency of the sports performance through the development of this aspect.(Amany& Gehad, 2017) 

The results of the present meta-analysis revealed beneficial effect on explosive power) jump height(, and 

a large beneficial effect on agility. It has been shown that 8 weeks of SAQ training in collective sports 

produced a greater improvement in explosive power and agility. Moreover, it has been shown that Saudi 

Arabia soccer college level Amateur players improved their explosive and  agility after 8 weeks (2-3 

sessions /week) of SAQ training compared with traditional  training.(Kanniyan et al. 2012) and a 8-week 

SAQ training program (3 sessions/week) elicited greater improvements in explosive power performance 

than traditional in youth players in Jordan (Khahtatbeh & majali ,2013)Additionally it has been presented 

that Egyptian Handball youth players improved their explosive and  agility after 10 weeks (3 sessions 

/week) of SAQ training matched with traditional  training (Emish 2015). Also 8 weeks (3 sessions /week) 

of SAQ training has been affected method to improve explosive ability on basketball Amateur Omani 

students of physical education (Kitani,2018) and similar effect on Amateur Jordanian students of physical 
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education(Khatatbeh & mahameed, 2015) lastly on volleyball SAQ has been exposed that 8 weeks of 

SAQ training in Jordan youth players formed an improved development in explosive power and agility( 

Rahahleh & jzazi 2020).  

These improvements in explosive power and agility tasks may be explained in part by the various specific 

power-related actions such as jumps, blocks, stops, accelerations and decelerations that took place in the 

SAQ that were performed at high intensity and over multiple movement .Therefore, specific SAQ can be 

used as an effective training due to positive effects on specific tasks and physical performance. Thus, 

SAQ appear to be a suitable method for improving physical fitness while developing technical and tactical 

efficiency on collective sports. 

Effects SAQ on specific skill tasks 

Exercise of speed, agility, and quickness is a system of progressive exercises and instruction aimed at 

developing fundamental motor skills to improve the ability of the athlete to be more skilled at faster speeds 

and with greater precision. This exercise has become a popular way to train athletes in improving the 

speed, strength, or the ability into maximum potency (Azmi & Kusnanik,2018) 

The current meta-analysis demonstrated insignificant improvement of some specific skills related to 

collective sports after a SAQ training compared with control. These results were observed for lay-up 

(basketball), shoot (soccer) and jump shoot (handball). This result can be explained due to the low sample 

size Linked to the small number of studies in current meta-analysis. 
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Limitations and methodological consideration 

 

Despite the important conclusions that can be drawn from this review concerning the effectiveness of SAQ 

training for improving physical and skill performance in collective sport , it is important to note that some 

limitations should be considered. We observed a high  heterogeneity in almost of the studies, particularly 

of the outcomes of explosive power,agility and skills, and this may be due to the low sample size. 

Conclusions 

The present review and meta-analysis revealed that conducting SAQ training (8 weeks, 2-3 sessions per 

week) induced improvements in specific skills such as lay-up (basketball), shoot (soccer) and jump shoot 

(handball))and improvements in collective team sport-related physical fitness such as explosive power and 

agility. 

in addition to the greater sport-based specificity, SAQ training may be suggested as an alternative or 

complementary form of training to traditional physical fitness for collective sports 
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SON DÖNEM OSMANLI ZABITLARINDA FUTBOL 
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Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü 

 

Öz 

Orta Çağ’da futbol; yüzlerce kişiyi bir araya getirdiği, diğer sporları gölgede bıraktığı ve belirli kuralları 

olmadığından şiddet ve düzensizliğe sebep olduğu için eleştirilmiştir. Farklı tarih ve yerlerde birçok kral, 

kraliçe, imparator ve hatta Papa tarafından yasaklanmaya çalışılmıştır. Futbol, sahip olduğu kalabalıkları 

bir araya getirme gücü ve şiddet potansiyeli yüzünden Osmanlı coğrafyasına geldiği ilk günden itibaren de 

benzer korkuların hedefi olmuştur. Bu anlamda futbol, II. Abdülhamid dönemi ve sonrasında hem güvenlik 

endişesi 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. 

 

1. Yasaklar Gölgesindeki Futbolun Beynelmilel Durakları 

“Sporun iktidar yapısı ve onun ideolojisi, ülkedeki iktidar yapısını büyük ölçüde yansıtır, 

tekrarlar”.20 

 

Futbol, ayak topu ya da dönem diliyle “lastikten mamul top lu’biyyatı”…  

Hayata geçirilebilmesi için para ya da başka araçlara gerek olmaması, basitliği ve belki de “hayata fena 

halde benzemesi”21, onun dünyaya hızla yayılmasındaki en önemli nedenlerden biriydi. Sadece oynama 

                                                             
* Dr. Öğr. Gör. Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, e-posta : 

demet.cakir@marmara.edu.tr  

20 Paul Hoch, Rip Off The Big Game, Doubleday-Anchor, New York, 1972, s. 103. 

21 “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar” adlı sinema filminden bir replik, Türkiye, 2000. 

mailto:demet.cakir@marmara.edu.tr
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arzusuyla, kumaş parçaları ya da kâğıtlar tıkıştırılmış eski çoraplardan üretilmiş toplarla, kale içinse iki 

taşla, önceden hazırlanmaya gerek olmaksızın her yerde oynanabilirdi.22 

Tarihsel süreç, her dönemin koşulları çerçevesinde birçok alanda çeşitli yasaklamalara şahit olmuştur. 

Önceleri, kuralları olmadığı için yüzlerce kişinin birlikte oynadığı ve bu sebeple sürekli yaralanmalar ve 

sakatlıklarla sonuçlanan futbol da var olduğu sürece çeşitli sebeplerle bu yasaklamalardan nasibini 

almıştır. 

Futbol, ilk dönemlerinden itibaren spor dünyasının  “istenmeyen çocuğu” (black sheep of the sport 

family) olagelmiştir. Ortaçağ’da şövalyeler arasındaki savaş ve sporu birbirine karıştıran dövüşlerin 

soylulardan halk sınıfına kadar yayılması, modern futbolun atası olan oyun üzerine tarihteki en eski 

yasaklardan birine yol açmıştır. 1314 yılında Londra’da, Lord Mayor’un Kral II. Eduard adına ilan ettiği 

bildiride; barışın devam etmesi adına, futbolun yol açtığı yığılmalardan dolayı meydana gelen kargaşaları 

önlemek adına şehirde bu oyunun yasaklandığı ve oynandığı takdirde hapis cezasının devreye gireceği 

yazmaktaydı.23 Aynı yüzyılda yaşanan diğer bir yasak ise, ibadet dışındaki her türlü sosyal aktivitenin 

günah sayıldığı Ortaçağ Kilisesinden gelmiş ve Papa XXII. Jean, 1364 yılında Ely’de toplanan dini kurulda 

İngiliz rahiplerin top oynamasını yasaklamıştır.24 

Devletler bazı aktiviteleri, çeşitli sebeplerle diğerlerine göre “istenmeyen” ya da “tercih edilebilir” bulabilir. 

1389’da İngiltere Kralı Richard II; tenis, futbol ve diğer oyunları, halkı tembelliğe sevk ettiği için 

yasaklamıştır.25 14. yüzyılın sonlarında ise Çin’de Ming Hanedanı döneminde yakın sebepler ile futbol 

benzeri bir ayak topu oyunu yasaklanmıştır.26 1424’te önce İskoçya Kralı James I, futbolu27; ardından 

1457’de Kral James II liderliğindeki İskoçya parlamentosu ise insanların çok fazla zamanını aldığı, okçuluk 

gibi savaş sporlarını geri plana ittiği iddiası ile golf ve futbolu yasaklamıştır.28 Yine Halef İskoçya Kralları 

James III ve James IV’ün de benzer yaklaşımları olmuş, 1491’de Kral James IV aldığı kararla futbol ve 

benzeri “faydalı olmayan” oyunların oynanmasının yasaklandığını belirtmiştir.29 16. yüzyıla gelindiğinde 

ise İngiltere Kralı Henry VIII ve Kraliçe Elizabeth devirlerinde futbol, sebep olduğu şiddet olayları 

                                                             
22 Bkz.: Jean Claude Michéa, Les Intellectuels, Le Peuple et Le Ballon Rond, Paris, Ed. Climats, 1998, s.18. 

23 Nobert Elias et Eric Dunning, Sport et Civilisation: La Violence Maitrisée, Paris, Fayard, 1994, s. 240.  
Ayrıca bkz. : Harford Willing Hare Powel, Walter Camp, The Father of American Football, Boston, Little, Brown 

and Company, 1926, s. 102. 
24 Theo Stemmler, Futbolun Kısa Tarihi, Ankara, Dost Yayınları, 2000, s. 28. 
25 Paul Brown, The Victorian Football Miscellany, Superelastic, 2013, s.7. 
26 Jamie Cleland, A Sociology of Football in a Global Context, London, Routledge, 2015, s. 11. 
27 David Brewster, The Edinburgh Encyclopaedia, 9. Cilt, Philadelphia, PA : Joseph and Edward Parker, 1832, 

s.786. 
28 Christopher Collins eds., The Oxford Encyclopedia of Economic History, 5. Cilt, Oxford and New York, Oxford 

University Press, 2003, s. 291.  
29 D. Brewster, a.g.e., s. 786. 
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sebebiyle yasaklanmıştır. 1634’de yazılan “Hone’s Table Book” adlı kitapta, şehrin sokaklarında oynanan 

futbol oyunu kuralsızlığa ve düzensizliğe sebep olduğu için eleştirilmiştir.30 Benzer şekilde 1846 yılında 

İngiltere Derby’de futbol oynamak, şehirde düzensizlik ve şiddete sebep olduğu için yine yasaklanmıştır.31  

Özetle futbol, belirli kurallar içinde oynanabilen bir oyun haline geldiği 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar 

şiddet, düzensizlik ve faydalı sporların önüne geçme gibi sebepler ile eleştirilmiş ve oynanması 

yasaklanmaya çalışılmıştır.  

2. Yasaklar Gölgesindeki Futbolun Osmanlı Durağı 

1863 yılında kuralları evrensel anlamda belirlenen modern futbol; herkesin anladığı, bölgesel, ulusal 

farklılıkları ve kuşak farklılıklarını aşan tek unsurdu.32 Futbolun geniş bir coğrafyaya böylesine kısa bir 

süre içinde yayılmasını sağlayan nedenlerin en önemlisiyse 20. yüzyılın başında yaşanan savaştı. Bu 

sporun, bünyesinde barındırdığı dayanışmacı ve birleştirici ruh, savaşın zor şartlarına direnmeye yardımcı 

olurken, gittiği yerlerin kültürünü ve toplumsal inançlarını hızla içselleştirmesi de oyunun yayılmasına hız 

kattı. 

Dünyadaki gelişimine paralel olarak Osmanlı topraklarında da futbol, her türlü yasaklamalara karşın, önü 

alınamayan biçimde hızla yayılmaya devam etti. İstanbul, İzmir ve Selanik’i bu oyun ile tanıştıran Levanten 

gençleriydi. Yasaklamaların ardından gelen yaptırımlar sonucu önceleri Osmanlı gençlerinin sadece 

izlediği bu top oyunun icrası sırasında gayrimüslim gençler de denetime tabi tutulmaktaydı. 

23 Kasım 1890 tarihli futbol üzerine arşivde yer alan ilk belgede; Kadıköy Moda'da yaşayan İngiltere 

Devleti tebaasından Mösyö Vitek'in oğullarının nezareti altında Dersaadet’te oturan 20–25 kadar genç 

İngiliz'in “geçen yıllarda olduğu gibi” 33  toplanması üzerine yapılan soruşturma yer almaktadır. Kuşdili 

Çayırı’nda toplanan bu gençlerin, iki tarafı kapı şekline konulmuş ve etrafına hat çekilmiş bir daire içinde 

lastikten yapılmış top ile oynadıkları görülmüş ve her ne kadar bu oyunun etrafında topladığı kalabalık 

sakıncalı görülse de yapılan tahkikatta, oyunun yardımsever olarak tabir edilen İngilizler tarafından 

mektepler yararına düzenlendiği anlaşılmıştır. Bu vesileyle toplanacak yardımın, İngiliz delikanlılarının 

oynadığı oyun kim tarafından kazanılırsa onlar tarafından mekteplere bağışlandığının kabul edileceği 

anlaşılmıştır. İngilizlerin, bu maç yapılana kadar her Cumartesi günü toplanıp talimlerine devam edecekleri 

de öğrenilmiş olup bu talim maçları ve esas maçın oynanacağı gün alınacak tedbirler ile ne miktar para 

toplanacağı ve bu paranın hangi mekteplere dağıtılacağı hususlarının Üsküdar Kaymakamlığı tarafından 

                                                             
30 Joseph Strutt, The Sports and Pastimes of the People of England, London, Methuen & CO, 1801, ss. 96-97. 
31 P. Brown, a.g.e., s. 14. 
32 Christian Bromberger, Passions Ordinaires, Paris, Hachette, 2002, s. 271. 
33 “Geçen yıllarda olduğu gibi” tabiri, 1890 öncesinde de İstanbul’da futbol oynandığını göstermektedir. 
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araştırılacağı ve gelişmelerin Emniyet Müdürlüğü’nün öncülü olan Zaptiye Nezareti’ne sunulacağı Saray’a 

bildirilmiştir.34  

19. yüzyılın sonlarında futbol, Osmanlı toprakları olan Selanik ve İzmir’de yine Levantenler aracılığıyla 

daha emin adımlarla ilerliyor ve 1894’te İzmir’de ikamet eden La Fontaine ailesinin ileri gelenleri 

tarafından kurulan “Bournabat Football and Rugby Club” da Türkiye’de resmi nizamnamesi ve tüzüğü ile 

oluşmuş ilk futbol takımı olarak spor tarihindeki yerini alıyordu.35 

Saray’a yakın olması sebebiyle aynı dönemlerde İstanbul’da futbol, zaptiyeler nezaretinde de olsa yavaş 

ama emin adımlarla ilerlemesini sürdürmekteydi. 

28 Haziran 1898 tarihli bir futbol zaptında36  Moda’da yaşayan İngiliz ahalisinden 8 kişinin Kuşdili 

Çayırı’nda bir müddet top oyunu oynayıp olaysız dağıldıkları; 4 Eylül 1898 tarihli bir başkasında37 ise 

Beyoğlu ve Moda’da yaşayan yine İngiliz ahalisinden kadın ve erkek 60 kadar kişinin aynı yerde lastik top 

oyunu oynayıp döndükleri Zabıta Nazırı tarafından Saray’a bildirilmiştir. 

Bu iki belge arasında geçen kısa müddette dahi oyunun etrafındaki kitle, korkulan kalabalıkları doğurmaya 

elverişli oranda artmıştı ki böyle bir durumda müdahalelerin artması da kaçınılmazdı. Müdahaleler 

karşısında pes etmeyen ancak hedef şaşırtmaya çalışan Osmanlı gençleri, 1899 yılında İngilizce isimli 

“Black Stockings”i kurdular. Bu ilk Osmanlı futbol kulübü, sarayın durumdan haberdar olmasıyla ancak 

birkaç ay yaşayabildi.38 Devlet tarafından tehlikeli görülen siyasi suçlular için uygulanan İstanbul’dan uzak 

şehirlere sürgün gibi bir cezaya muhatap olmak için bu Türk gençlerinin futbol oynamaları yeterli olmuştu. 

                                                             
34 “Kadıköy’de İngiliz gençlerinin oynadığı top oyunu hakkında tahkikatın yapılacağı”, T.C. Cumhurbaşkanlığı 

Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi, Yıldız Tasnifi Perakende Evrakı, Zabtiye Nezareti Maruzatı, Tasnifin 

Kodu: Y. PRK. ZB., Dosya No: 6, Gömlek Sıra No: 89. Tarih: 11 Teşrinisani 1306 (Rumi): 10 Rabiulahir 1308 

(Hicri), 23 Kasım 1890 (Miladi). 
35 Rüştü Dağlaroğlu, Haluk San, Türkiye Futbol Tarihi (1890-1923), Ankara, Türk Ticaret Bankası yay., 1973, s. 4-

5. 
36 “Moda sakinlerinden bazı İngilizlerin Kuşdili Çayırı’nda top oynadıkları”, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet 

Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi, Yıldız Tasnifi Perakende Evrakı, Zabtiye Nezareti Maruzatı, Tasnifin Kodu: 

Y. PRK. ZB., Dosya No: 21, Gömlek Sıra No: 32. Tarih: 9 Haziran 1314 (Rumi) : 1 Safer 1316 (Hicri), 21 

Haziran 1898 (Miladi). 
37 “Beyoğlu ve Moda sakinleri ile İngiltere ileri gelenlerinden kadın ve erkek bir grubun Kuşdili Çayırı’nda lastik 

top oynadıkları”, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi, Yıldız Tasnifi Perakende 

Evrakı, Zabtiye Nezareti Maruzatı, Tasnifin Kodu: Y. PRK. ZB., Dosya No: 21, Gömlek Sıra No: 119. Tarih: 23 

Ağustos 1314 (Rumi) : 17 Rebiülahir 1316 (Hicri), 4 Eylül 1898 (Miladi). 
38 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Haluk San, Tevfik Ünsi ve Samim Var, Futbol Ansiklopedisi, İstanbul, Ticaret Postası 

Matbaası, 1963, s. 30. 
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Araya giren Reşat Paşa’nın “mesele oyundan ibarettir, önemli bir şey yoktur”39  savunması ile kendileri 

sürgünden kurtulsa da kulüpleri kapatılmaktan kurtulamamıştır. 

20. yüzyılın ilk yılları futbola olan bakış açısını değiştirmemiş, denetlemeler devam etmişti. 17 Ağustos 

1901 tarihinde tutulan bir zabıtta40, Beyoğlu ve Moda’da yaşayan İngilizlerden 100 kişinin ailecek Kuşdili 

Çayırı’na gitmelerini ve “alışıldığı şekilde”41 yine lastikten yapılmış bu top oyunu ile eğlenmelerini konu 

edinmişken asayişe ve padişahın rızasına aykırı bir durum olmadığı da Üsküdar Kaymakamı tarafından 

ayrıca eklenmiştir.42 

İlk Osmanlı futbol kulübü olan “Black Stockings” ve “Bobby” takma isimli ilk Türk futbolcu olan Fuat 

Hüsnü43 zaptiyelerden kaçamamıştı. Ancak sporun toplumsal gücü etkili olmuş, 1903 yılında üyeleri 

arasında saray mensuplarının da bulunduğu “Osmanlı Beşiktaş Terbiye-i Bedeniye”44, II. Abdülhamid 

döneminde siyasi yasaklar sürerken kurulmasına padişah tarafından çıkarılan özel fermanla izin verilen ilk 

Osmanlı Spor Kulübü olmuştu. Beşiktaş’ın ardından kurulan Galatasaray (1905) ve Fenerbahçe (1907) 

kulüplerinin Türk futbolundaki öncü rolleri hala devam etmektedir.  

SONUÇ 

Modern futbol, Britanya’nın sokaklarında doğmuş olabilir ancak dünya genelini başka hiçbir sporun 

yapamadığı kadar etkilemiştir. Yeryüzü gençlerinin, oynamaya müsait her zemin üzerinde oynadıkları 

futbol çok kısa sürede, üzerinde güneş batmayan en büyük imparatorluk olarak, bütün dünyayı fethetmişti. 

19. yüzyılın ikinci yarısında Levanten ve İngilizler tarafından Osmanlı coğrafyasında da oynanmaya 

başlayan bu sporun, II. Abdülhamid döneminin güvenlik endişeleri nedeniyle, Türkler arasında 

yaygınlaşması için 1908 Meşrutiyet’in yeniden ilanını beklemek gerekecekti. Bu tarihten sonra her alanda 

olduğu gibi spor kulüplerinin kuruluşu ve faaliyetlerinde de belli oranda serbestlik olmuştur. Ancak 

                                                             
39 Bkz.: Atıf Kahraman,  Osmanlı Devleti’nde Spor, Ankara, T.C. Kültür Yayınları, 1995, s. 672. 
40 “Beyoğlu-Moda İngiliz muteberanından bir miktar şahsın Kuşdili çayırında top oynayıp vukuatsızca dağıldıkları”, 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi, Yıldız Tasnifi Perakende Evrakı, Zabtiye 

Nezareti Maruzatı, Tasnifin Kodu: Y. PRK. ZB., Dosya No: 29, Gömlek Sıra No: 4. Tarih: 3 Ağustos 1317 

(Rumi): 2 Cemaziyelevvel 1319 (Hicri), 17 Ağustos 1901 (Miladi). 
41 “Alışıldığı şekilde” tabiri; lastikten yapılmış top ile oynanan bu oyunun, zabıtalar tarafından rutin bir eyleme 

dönüştüğünü yani normalleştiğini gösterirken “ailecek” yapılan bu sosyal aktivite halk arasındaki yerini de 

sağlamlaştırmaktaydı. 
42 1901 (3 adet) ve 1902 (1 adet) yıllarında tutulmuş benzer zabıtlar için ayrıca bkz.: Demet Çakır (Kalem), Türkiye 

Futbol Federasyonu’nun Örgütlenmesi ve Türkiye’de Futbol-Siyaset İlişkisi, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010), ss. 104-108. 
43 Mekteb-i Bahriye öğrencisi olan Fuat Hüsnü Kayacan’ın 1899 yılında Reşat Danyal ile kurduğu ve oynadığı 

“Black Stockings” ve 1901 yılında kendisi tarafından kurulan “Kadıköy Futbol Kulübü” her ne kadar “üye 

kayıtları dahi yapılmadan”* kapatılmış olsalar da Fuat Hüsnü, ilk futbolcu ve ilk hakem olarak Türk Futbol 

Tarihindeki yerini almıştır. 

* Nalan Bilge, Türkiye’de Beden Eğitimi Öğretmeninin Yetiştirilmesi, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1989, s. 37. 
44 Vala Somalı, Türk Sporunda 75 Yıl: Beşiktaş Spor Tarihi 1903-1978, İstanbul, Beka Basımevi, 1978, s. 9-10. 
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Meşrutiyet’in getirdiği bu ortam Osmanlı Devleti için kısa sürmüş, ardı ardına girilen savaşlar ve Dünya 

Savaşı sonucunda yaşanan işgal, toplumun tamamını etkilediği gibi sporu da etkilemiştir. Futbolun Osmanlı 

topraklarındaki temellerinin atıldığı bu yıllar, siyasi olarak da Türkçülük fikrinin ön plana çıktığı bir 

dönemdi. Savaşlar ve kaybedilen toprakları nedeniyle kozmopolit Osmanlı toplumunun giderek azalmasına 

paralel olarak Türklerden oluşan spor kulüplerinin sayısı artmış ve halkın bu sporu benimsemesi yönünde 

önemli gelişmeler olmuştur. O dönem yerli ve yabancı pek çok kaynakta ne güreşin ne de başka bir sporun 

değil futbolun artık Türkler arasında en popüler spor olduğu yazmaktadır.  

Futbolun, dünya için bile erken sayılabilecek 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında, Osmanlı 

Devleti’nde nasıl algılandığını gösteren bazı belgeler, yeni ve batı kökenli olması nedeniyle başta şüphe ile 

bakılan bu sporun yöneticiler gözünde zamanla nasıl normalleştiğini ve topluma yayılma sürecini anlama 

açısından incelenmiştir. 

Futbol, ayak topu ya da dönem diliyle “lastikten mamul top lu’biyyatı”…  
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Özet 

Çalışmanın spor yapan engeli olan ve olmayan üniversitede öğrenim gören öğrencilerin serbest zamandaki 

tatminlerinin çok yönlü beden algısına etkisinin incelenmesidir. Araştırmamıza İstanbul ilindeki İstanbul 

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan 140 öğrenci katılmıştır. Katılımcılara kişisel bilgileri 

içeren ölçek ile beraber “Çok Yönlü Beden- Self ilişkileri” ve de “Serbest Zaman Tatmin” ölçekleri 

uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında; katılımcıların serbest zaman tatmin ortalama alt 

boyut puanlarının engel durumuna göre karşılaştırılması açısından baktığımızda eğitim, sosyal, rahatlama 

ve estetik boyutlarından sağlıklı bireylerin serbest zaman tatminlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların serbest zaman tatmin ortalama alt boyut puanlarının katılım sıklığına göre sosyal boyutta 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa rastlanmıştır. 3 kez ve 5 kez ve üstü, aktiviteye katılan bireylerin 

diğerlerinden serbest zaman tatminlerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada, örneklem 

grubumuzun düzenli spor yapmalarından kaynaklı olarak çok yönlü beden self puanlarının yüksek ve 

serbest zaman tatminlerinin iyi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman, Çok Yönlü Beden Algısı, Engellilerde Spor. 

 

 

Abstract 

The study is to examine the effect of the leisure time satisfaction of university students with and without 

disabilities on multifaceted body perception. 140 students studying at Istanbul University Faculty of Sport 

Sciences in Istanbul province participated in our research. Along with the scale containing personal 

information, "Versatile Body-Self Relationships" and "Leisure Time Satisfaction" scales were applied to 

the participants. In the light of the findings obtained in the research; When we look at the comparison of 

the participants' average scores of leisure time satisfaction according to their disability status, it was seen 

that the leisure time satisfaction of healthy individuals was higher in education, social, relaxation and 

aesthetic dimensions. A statistically significant difference was found in the social dimension of the 

participants' leisure time satisfaction average subscale scores according to the frequency of participation. It 

was concluded that 3 times and 5 times and more, the leisure time satisfaction of the individuals 

participating in the activity was higher than the others. In this study, it was concluded that our sample group 

had high versatile body self scores and good leisure time satisfaction due to regular exercise. 

Keywords: Free Time, Versatile Body Perception, Sports in Disabled.  
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Giriş 

Serbest zaman kavramı İngilizce‟de “leisure” olarak ilgili yazında yer alırken Fransızcada ise “loisir” 

kelimesi özgür zaman anlamına gelmektedir. Latince kelimesi izinli olmak veya özgür olmak anlamını 

içinde barından “licere” kelimesinden oluşturulmuştur (Torkildsen, 2005: 46). Türkçe ‟de ise “serbest 

zaman” ve “boş zaman” ifadeleri kullanılırken biri, öbürüne tercih edilebilmektedir. Zamanın hiçbir şekilde 

boş olmayacağı anlamından yola çıkılarak “serbest zaman” kavramı tercih nedeni olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kelime kökeni Farsça olan “serbest” kavramı "başı bağlı olmak" anlamını taşımaktadır. Bu 

şekli ile serbest zaman, çalışma zamanı dışında görünen ayrı bir zamandan ziyade, düzenlemesi ve programı 

yapılmış zaman dilimi anlamında kullanılmaktadır. Bu bağlamda “serbest zaman” yerine “boş zaman” 

kavramının kullanılmasının daha uygun olacağı görüşü de yer almaktadır (Doğan, 2002). 

Rekreasyonel ve sportif etkinliklere katılımın serbest zaman tatmini ve çok yönlü beden algısı üzerindeki 

etkileri pek çok çalışmada farklı biçimlerde incelenmiştir. Bireylerin serbest zamanlarını hangi aktivite 

türüyle değerlendireceği ve bu aktivitelere katılımın ne seviyede olacağı hususu devamlı olarak çalışmalara 

konu olmuştur. Değişen çağ ve sürekli ilerleyen teknoloji neticesinde serbest zamanın arttığı yapılan 

çalışmalarla netlik kazanmıştır. Sahip olunan serbest zaman dilimi arttıkça serbest zamanlardan tatmin olma 

düzeyleri de farklılık göstermiştir. Bazı bireyler serbest zamanında bir panele gidip bundan tatmin olurken, 

bazı bireyler de sportif etkinliklere katılarak tatmin sağlarlar. Kısacası serbest zamanda yapılan her türlü 

aktivite bireyin tatmini açısından önemlidir. Buna ek olarak, engelli bireyler için de serbest zamanda 

yapılan aktiviteler sosyal yönden gelişim sağlarken tatminleri üzerinde de etkili olduğu görülmüştür. 

İlk defa 13. y.y.’ da meydana çıkan tatmin kavramı, TDK ’ya göre “istenilen bir şeyin gerçek olmasını 

sağlama, doyum” manasına gelmektedir (Türk Dil Kurumu [TDK], 2019). Başka bir tanıma göre tatmin, 

insanların sahip oldukları ile umdukları arasındaki fark olarak söylemek mümkündür (Eruzun, 2017).  

Serbest zaman tatmini kavramı, kişinin oluşturmuş olduğu olumlu duygu ya da algılar, serbest zaman 

seçimleri ve aktiviteleriyle ilgilenmenin sonunda meydana gelmektedir (Beard ve Ragheb, 1980). Başka 

bir tanıma göre, kişilerin serbest zaman aktivitelerine katılımları sırasında elde etmiş oldukları memnuniyet 

ve hoşnutluk düzeyidir (Eruzun, 2017). Memnuniyet derecesiyle ilgili olumlu duygular, hissedilmeyen ya 

da hissedilen ihtiyaçların tatmini ile neticelenir (Ağduman, 2014). 

 Yapılan araştırmalarda BES’ in bireyin gelişimi yönünden önemli bir aktivite olduğu kanıtlanmıştır. BES 

engelliler açısından ele alındığında, önceden spor etkinlikleri engelliler için bir rehabilitasyon aracı olarak 

görülmüş olup, günümüzde ise; BES etkinlikleri engelli kişilerin yalnızca rehabilitasyonunda değil, 

zihinsel, psikolojik, sosyal ve fiziksel gelişimlerini de olumlu açıdan etkilediği ve toplumsal hayata uyum 

sağlaması yönünden kolaylıklar sağladığı görülmüştür. Engelli bireyleri BES etkinliklerine 

yönlendirebilmek için önemli kulüpler ve spor federasyonları kurulmuş ve engellilerin olimpiyatlara 

katılımı teşvik edilmiştir. Burada BES faaliyetlerinin önemi meydana çıkmaktadır (Gür, 2001). 

Gerek engelli olan gerekse  olmayan tüm bireyleri spora yönlendirmenin, bireysel yeteneklerinin gelişimi 

ve yaşam kalitelerinin artması için önemi toplumun tüm kesimlerince bilinmektedir. Serbest zamanlarda 

yapılan sportif aktiviteler insanların yaşamlarında gerekli anlamı bulmuştur ve artık zamanı doğru 

kullanmak bir zorunluluk halini almıştır. Zamanı doğru kullanmak serbest zamandaki aktivitelerin kalitesini 

belirlemekte ve bu da bireyde tatmin boyutunu değiştirmektedir. Kaliteli zaman kullanımı serbest zaman 

tatminini de artırmaktadır. 
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 Engelli kişilerin BES etkinliklerine katılmaları insanların dikkatlerini engelli bireylere çekerek olumsuz 

davranış ve tutumların değişmesinde önemli bir etken olacaktır. BES aktiviteleri yoluyla engelli bireyler 

toplum içerisinde paylaşım, iş birliği ve kişiler arasındaki ilişkilerin kaidelerini öğrenirler. Bu aktiviteler 

engelli kişilere kendilerini gerçekleştirebilecekleri sosyal bir ortam hazırlarken öte yandan yaşam 

kalitelerini yükseltmektedir. Bütün bu özellikler kapsamında etkinlik olarak spor engelli bireylere yaşamları 

boyunca önerilmektedir (Girgin, 2003). 

Günümüzde bireyler bedenlerini formda tutmak için sportif aktivitelere katılmaktadır. Bu aktivitelerin 

algılanan beden imgesini olumlu olarak etkilediği düşünülmektedir. Egzersiz yapmak ve birtakım fiziksel 

aktiviteler, bireylerin vücutlarını belirli forma sokarak, ideal vücut şekline ulaşmalarında etkisi 

yadsınamayacak düzeydedir. Fiziksel görünüş, çağımızda her yaş düzeyindeki bireylerin bilhassa da genç 

kuşağın üzerinde durduğu önem arz eden konulardandır. (Girgin, 2003).  

Engeli olmayan bir yaşam ve toplumda anlam kazanmak isteyen tüm bireyler serbest zamanlarını en iyi 

şekilde değerlendirmek isteyeceklerdir. Spor yaparken yaşanılan tatmin ve bedenin algılanışı farklılıklar 

gösterecektir. 

Bu bakış açısından yola çıkarak üniversitede okuyan engeli olan ve engeli olmayan öğrencilerin spor 

yaparken serbest zaman tatminlerinin beden algılarına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem  

Bu çalışmada spor yapan engelli ve engelli olmayan üniveresite öğrencilerinin serbest zaman tatminlerinin 

çok yölü beden algısına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın evrenini İstanbul 

Üniversitesi- Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi’nde bulunan engelli ve engelli olmayan üniversite 

öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Spor Bilimleri 

Fakültesi’ndeki Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Bölümlerinde okuyan engelli ve engelli olmayan 

öğrenciler oluşturmaktadır. Bu çalışmaya 40 engelli, 100 engelli olmayan toplamda 140 gönüllü öğrenci 

katılmıştır. Katılımcılara “Kişisel Bilgi Formu” ile birlikte “Çok Yönlü Beden Self İlişkileri Ölçeği” ve 

“Boş Zaman Tatmin Ölçeği” uygulanmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Çok Yönlü Beden Self İlişkisi Ölçeği 

Winstead ve Cash (1984) tarafından geliştirilen, Türkçe geçerlilik ve güvenirliği Doğan ve Doğan (1992) 

tarafından yapılan Çok Yönlü Beden-Self İlişkisi Ölçeği, tutumsal beden algısını değerlendirmek amacıyla 

geliştirilen bir ölçektir. Ölçeğin güncel formu 57 maddedir ve 7 alt boyutludur. Bu alt boyutlar şu şekildedir: 

Görünüş değerlendirme (5, 17, 32, 9, 40, 23)  

Görünüş Yönelimi (1, 10, 2, 18, 33, 34, 25, 41, 24, 42)   

Fiziksel Yeterliliğini Değerlendirme  (26, 19, 3, 35, 43, 11)  

Fiziksel Yeterlilik Yönelimi (13, 20, 12, 4, 44, 27, 36, 28, 45)  

Sağlık Değerlendirmesi (6, 29, 37, 14, 21, 46)   

Sağlık Yönelimi (7, 8, 15, 47, 22, 16, 39, 30, 31, 38, 48)   

Beden Alanlarında Doyum (52, 51, 55, 53, 54, 49, 56, 50, 57)  

Ters anlatımlı maddeler şu şekildedir: 12, 14, 25, 40, 30, 26, 13, 27, 29, 37, 31, 33, 35, 39, 41. Bir 

katılımcının ölçeğin maddelerinden totalde almış olduğu puanlar, ölçek-ğin toplam puanını vermektedir. 

Türkçe formuna göre bir katılımcı ölçekten en az 57, en çok 285 puan alabilmektedir. Bir katılımcının bir 

alt boyutunun maddelerinden aldığı total puanın, alt boyut madde sayısına bölünmesi ile bulunmaktadır. 

Bulunan puan aynı zamanda o alt boyutun madde ortalama puanıdır. Bu doğrultuda bir katılımcının alt 
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boyut ortalama puanı en az 1, en fazla 5 olabilir. Geçerlik çalışması kapsam ve yapı geçerliliği yönlerinden 

yapılmıştır. Yapı geçerliği için 20’si spor yapmayan kız, 20’si erkek, toplamda 40, düzenli spor yapan 20’si 

kız, 20’si erkek olmak üzere totalde 40 üniversite öğrencisine MBSRQ’nun Türkçe formu verildi. Elde 

edilen veriler Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı r, 0.58 olarak bulunmuş ve sonuçların 

anlamlı çıktığı görülmüştür (p<0,001).  

Boş Zaman Tatmin Ölçeği 

Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilen, Karlı vd. (2008) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirliği 

yapılan bir ölçek olup, toplam 51 ifade ve 6 alt boyuttan (dinlenme, sosyal, psikolojik, eğitsel, fizyolojik 

ve estetik) oluşmaktadır. 5’li liket tipinde olan Boş Zaman Tatmin Ölçeği, serbest zaman faaliyetlerine 

katılım neticesinde meydana gelen tatmini ya da tatminsizliği tespit etmektedir. Beard ve Ragheb’e (1980) 

göre ölçeğin alt boyutlarından olan psikolojik boyut; eğlence, katılım, özgürlük hissiyatı, entelektüel 

gelişim ve bunun gibi serbest zaman faaliyetlerinin kişiye sağladığı psikolojik faydaları ifade etmektedir.  

Sosyal boyut; insaların başka bireylerle yeni ilişkiler içerisinde bulunabilmelerinde serbest zaman 

faaliyetlerinin yararlarını ve bu yeni ilişkilere ilişkin algılarını ifade etmektedir. Eğitim boyutu; serbest 

zaman faaliyetlerinin kişinin gelişmesine, kendisini ve çevresini tanımasında sağladığı faydaları 

içermektedir. Rahatlama boyutu; insanların yaşamın zorluklarından ve stresinden uzak kalabilmelerinde 

serbest zamanın ne derece etkili olduğuyla ilgilidir. Fizyolojik boyut; kişilern katılımda bulundukları 

serbest zaman aktiviteleri neticesinde sağlıklı olma, kiloyu kontrol edebilme,  zinde ve iyi olma hali gibi 

birtakım fizyolojik faydaların ifadesidir. Estetik boyut ise; insalnarın serbest zaman aktivitelerine aktif 

olarak katılabilmeleri için gitmiş ya da kullanmış oldukları mekânları güzellik, hoşluk, ilginçlik yönünden 

değerlendirmektedir. 6 alt boyutlu yapıyı destekleyen boş zaman tatmin ölçeğinin bu çalışma için Cronbach 

alfa katsayıları fizyolojik alt boyut için (17- 18- 19 ve 20. madde) 0,805 eğitsel alt boyut için (5-6-7 ve 8. 

madde) 0,867, sosyal alt boyut için (9-10-11 ve 12. madde) 0,844, psikolojik alt boyut için (1-2-3 ve 4. 

madde) 0,774, dinlenme alt boyutu (13. 14. 15 ve 16. medde) için 0,779 ve estetik alt boyut için (21- 22- 

23 ve 24. madde) 0,826 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin toplam Cronbach alfa katsayısı 0,826’dır. Ölçek 

temel bileşenler faktör analizinde ortaya çıkan 6 alt boyutta varimaks dönüştürmesi örüntülerine göre 

maddeler ölçeğin %45,277’ini açıklamaktadır. 

İstatistiksel Analiz 

Veriler SPSS 24.0 programıyla analizi yapılarak, normallik sınamasında, bağımsız gruplarda t testi, bağımlı 

guruplarda ise eşleştirilmiş t testi kullanılmıştır. Bu çalışmada, hata düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. 

Verilerin analiz edilmesinde sosyo demografik formun analizi için betimsel istatistik yöntemlerinden yüzde 

ve frekans analizleri kullanılmıştır. Katılımcıların serbest zaman doyum düzeyleri ile çok yönlü beden self 

ilişkisinin bazı demografik özellikli yönünden farklılıkları tespit etmek için ANOVA ve T-TESTI, serbest 

zaman tatminleri ile çok yönlü beden self ilişkisin arasındaki ilişki düzeyini saptamak için Person 

Korelasyon testleri uygulanmıştır. 

 

Bulgular 

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
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Tablo1. Katılımcıların sağlık- engel durumları 

Birey Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Engelli 40 28,6 28,6 

Engeli 

Olmayan 
100 71,4 71,4 

Toplam 140 100,0 100,0 

Tablo 1’de katılımcıların sağlık ve engel durumları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Katılımcıların % 

28,6’sının bir engel durumu var iken % 71,4’ünün herhangi bir engel durumu bulunmamaktadır.  

Tablo 2. Katılımcıların cinsiyetleri 

Cinsiyet Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Kadın 64 45,7 45,7 

Erkek 76 54,3 54,3 

Toplam 140 100,0 100,0 

Tablo 2’de katılımcıların cinsiyetleri incelendiğinde  %45,7’sinin kadın, %54,3’ünün erkek olduğu 

belirlenmiştir. 

Tablo 3. Katılımcıların sahip oldukları serbest zaman süreleri (haftalık olarak) 

Serbest Zaman Süreleri Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

1-5 saat 31 22,1 22,1 

6-10 saat 46 32,9 32,9 

11-15 saat 35 25,0 25,0 

16 saat ve üzeri 28 20,0 20,0 

Toplam  140 100,0 100,0 

Tablo 3’te katılımcıların sahip oldukları serbest zaman süreleri (haftalık olarak) incelendiğinde; 

katılımcıların %22,1’i haftada 1-5 saat, %32,9’u haftada 6-10 saat, %25’i haftada 11-15 saat ve %20’si 

haftada 16 saat ve üzeri serbest zamana sahip olduklarını belirtmişlerdir. 
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Tablo 4. Katılımcıların medeni durumları 

Medeni Durum Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Bekâr 131 93,6 93,6 

Evli 9 6,4 6,4 

Total 140 100,0 100,0 

Tablo 4’te katılımcıların medeni durumları incelendiğinde; katılımcıların %93,6’sının bekâr oldukları, 

%6,4’ünün evli oldukları görülmüştür. 

 

Tablo 5. Katılımcıların yaş ortalamaları 

Yaş 

N En Küçük En Büyük Ortalama Std. Sapma 

140 18 45 22,5 4,54 

Tablo 5’te katılımcıların yaş ortalamaları incelendiğinde, en küçük yaşın 18, en büyük yaşın 45 olduğu 

görülmüştür. Katılımcıların yaş ortalamaları 22,5 standart sapması 4,54’tür. 

 

Tablo 6. Katılımcıların serbest zaman aktivitelere katılım sıklığı (aylık) 

Katılım Sıklığı Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

1 kez 14 10,0 10,0 

2 kez 25 17,9 17,9 

3 kez 42 30,0 30,0 

4 kez 21 15,0 15,0 

5 kez ve üstü 38 27,1 27,1 

Total 140 100,0 100,0 

Tablo 6’da verilen katılımcıların serbest zaman aktivitelere katılım sıklıkları aylık olarak incelendiğinde; 

katılımcıların %10’u 1 kez, %17,9’u 2 kez, %30’u 3 kez, %15’i 4 kez, %27,1’i 5 kez ve üstü serbest zaman 

aktivitelere katılım sağladıkları görülmüştür. 
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Tablo 7. Katılımcıların branşları 

Branş Frekans Yüzde Geçerli yüzde 

Futbol 5 3,6 3,6 

Masa Tenisi 10 7,1 7,1 

Yüzme 28 20,0 20,0 

Golbol 9 6,4 6,4 

Atletizm 6 4,3 4,3 

Judo 33 23,6 23,6 

Bilek Güreşi 5 3,6 3,6 

Tekerlekli Sandalye Basketbol 13 9,3 9,3 

Diğer 31 22,1 22,1 

Total 140 100,0 100,0 

Tablo 7’de katılımcıların sahip oldukları branşlar yer almaktadır. Bu sonuçlara göre en fazla katılımın 

olduğu branş %23,6 ile judo ’dur. Daha sonra %22,1 ile diğer branşlar gelirken %20 ile yüzme en sık 

yapılan branşlardandır. Bununla beraber en düşük katılımın olduğu branş %3,6 ile futbol ile bilek güreşi 

olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 8. Katılımcıların çok yönlü beden–self ilişkisi ortalama puanları 

One-Sample Statistics 

Ortalama Puan N x ss Std. Hata 

Görünüş Değerlendirme 140 3,80 0,75 0,06 

Görünüş Yönelimi 140 3,74 0,68 0,06 

Fiziksel Yeterliliğini Değerlendirme 140 3,93 0,64 0,05 

Fiziksel Yeterlilik Yönelimi 140 3,72 0,65 0,05 

Sağlık Değerlendirmesi 140 3,75 0,72 0,06 

SağlıkYönelimi 140 3,56 0,69 0,06 

BedenAlanlarındaDoyum 140 3,86 0,84 0,07 

Tablo 8’de katılımcıların çok yönlü beden–self ilişkisi ortalama puanları incelendiğinde; sırası ile fiziksel 

yeterliliğini değerlendirme (3,93), beden algılarında doyum (3,86), görünüş değerlendirme (3,80),  sağlık 

değerlendirmesi (3,75), görünüş yönelimi (3,74), fiziksel yeterlilik yönelimi (3,72), ve sağlık yönelimi 

(3,56) olmak üzere sıralanmaktadır.  
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Tablo 9. Engelli olan ve olmayan bireylerin çok yönlü beden–self puanlarının karşılaştırılması 

Parametre Grup N x ss t p 

Görünüş Değerlendirme 

Engelli 40 3,75 0,84 -,517 ,606 

Engeli 

Olmayan 
100 3,82 0,71 -,482 ,632 

Görünüş Yönelimi 

Engelli 40 3,61 0,71 -1,414 ,160 

Engeli 

Olmayan 
100 3,79 0,67 -1,382 ,172 

Fiziksel Yeterliliğini 

Değerlendirme 

Engelli 40 3,88 0,75 -,593 ,554 

Engeli 

Olmayan 
100 3,96 0,60 -,540 ,591 

Fiziksel Yeterlilik Yönelimi 

Engelli 40 3,76 0,79 ,458 ,647 

Engeli 

Olmayan 
100 3,70 0,58 ,402 ,689 

Sağlık Değerlendirmesi 

Engelli 40 3,66 0,81 -,917 ,361 

Engeli 

Olmayan 
100 3,78 0,68 -,848 ,400 

Sağlık Yönelimi 

Engelli 40 3,62 0,68 ,662 ,509 

Engeli 

Olmayan 
100 3,53 0,69 ,665 ,508 

Beden Alanlarında Doyum 

Engelli 40 3,90 0,95 ,365 ,716 

Engeli 

Olmayan 
100 3,85 0,79 ,337 ,737 

Tablo 9’da engelli olan ve olmayan bireylerin çok yönlü beden–self puanları karşılaştırıldığında; engelli ve 

engelli olmayan bireylerin “çok yönlü beden-self” leri açısından anlamlı farklılık tespit edilememiştir  

(p<0,05). 
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Tablo 10. Cinsiyete göre engelli olan ve olmayan bireylerin çok yönlü beden–self puanlarının 

karşılaştırılması 

Parametre Cinsiyet N x ss t p 

Görünüş Değerlendirme 
Kadın 64 3,89 0,68 1,315 ,191 

Erkek 76 3,72 0,80 1,332 ,185 

Görünüş Yönelimi 
Kadın 64 3,75 0,67 ,264 ,792 

Erkek 76 3,72 0,70 ,265 ,791 

Fiziksel Yeterliliğini 

Değerlendirme 

Kadın 64 3,92 0,61 -,169 ,866 

Erkek 76 3,94 0,68 -,170 ,865 

Fiziksel Yeterlilik Yönelimi 
Kadın 64 3,67 0,64 -,767 ,444 

Erkek 76 3,75 0,65 -,768 ,444 

Sağlık Değerlendirmesi 
Kadın 64 3,63 0,68 -1,852 ,066 

Erkek 76 3,85 0,74 -1,864 ,064 

SağlıkYönelimi 
Kadın 64 3,60 0,68 ,768 ,444 

Erkek 76 3,51 0,69 ,768 ,444 

Beden Alanlarında Doyum 
Kadın 64 3,93 0,79 ,891 ,374 

Erkek 76 3,80 0,88 ,900 ,370 

Tablo 10’da cinsiyete göre engelli olan ve olmayan bireylerin çok yönlü beden-self puanları 

karşılaştırıldığında; kadın ve erkek açısından bireylerin “çok yönlü beden-self” leri açısından anlamlı 

farklılığa rastlanmamıştır (p< 0,05). 

Tablo 11. Katılım sıklıklarına göre engelli ve engelli olmayan çok yönlü beden–self puanlarının 

karşılaştırılması 

Parametreler 

Levene's varyans 

eşitliği 

Ortalama eşitliği 

t-test 

F Sig. t p 

 Görünüş 

Değerlendirme 

Gruplar eşit varsayıldığında  2,068 ,153 1,315 ,191 

Gruplar eşit varsayılmadığında    1,332 ,185 

Görünüş Yönelimi 

Gruplar eşit varsayıldığında  ,004 ,951 ,264 ,792 

Gruplar eşit varsayılmadığında    ,265 ,791 

Fiziksel Yeterliliğini 

Değerlendirme 

Gruplar eşit varsayıldığında  1,090 ,298 -,169 ,866 

Gruplar eşit varsayılmadığında    -,170 ,865 

Fiziksel Yeterlilik 

Yönelimi 

Gruplar eşit varsayıldığında  ,141 ,708 -,767 ,444 

Gruplar eşit varsayılmadığında    -,768 ,444 



 

 

181 

Sağlık 

Değerlendirmesi 

Gruplar eşit varsayıldığında  ,237 ,627 -1,852 ,066 

Gruplar eşit varsayılmadığında    -1,864 ,064 

Sağlık Yönelimi 

Gruplar eşit varsayıldığında  ,018 ,894 ,768 ,444 

Gruplar eşit varsayılmadığında    ,768 ,444 

Beden Alanlarında 

Doyum 

Gruplar eşit varsayıldığında  1,460 ,229 ,891 ,374 

Gruplar eşit varsayılmadığında    ,900 ,370 

Tablo 11’de katılım sıklıklarına göre engelli ve engelli olmayan çok yönlü beden–self puanları 

karşılaştırıldığında; bireylerin “çok yönlü beden–self” leri açısından anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir (p< 0,05). 

 

Tablo 12. Serbest zaman süresi (haftalık) engelli olan ve olmayan bireylerin çok yönlü beden –self 

puanlarının karşılaştırılması 

Parametreler 
Kareler 

toplamı 
Df 

Kareler 

ortalaması 
F p 

GörünüşDeğerlen

dirme 

Gruplar Arası ,446 3 ,149 
,261 

,853 

 Grup Içi 77,375 136 ,569 

GörünüşYönelimi 
Gruplar Arası ,323 3 ,108 

,226 
,878 

 Grup Içi 64,841 136 ,477 

Fiziksel 

Yeterliliğini 

Değerlendirme 

Gruplar Arası ,599 3 ,200 
,475 

,700 

 Grup Içi 57,162 136 ,420 

Fiziksel Yeterlilik 

Yönelimi 

Gruplar Arası ,820 3 ,273 
,650 

,584 

 Grup Içi 57,211 136 ,421 

Sağlık 

Değerlendirmesi 

Gruplar Arası ,214 3 ,071 
,136 

,938 

 Grup Içi 71,478 136 ,526 

Sağlık Yönelimi 
Gruplar Arası ,013 3 ,004 

,009 
,999 

 Grup Içi 65,221 136 ,480 

Beden Alanlarında 

Doyum 

Gruplar Arası 3,478 3 1,159 
1,685 ,173 

Grup Içi 93,580 136 ,688 

Tablo12’de serbest zaman süresi (haftalık) engelli olan ve olmayan bireylerin çok yönlü beden-self puanları 

karşılaştırıldığında; bireylerin “çok yönlü beden-self” leri açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır.  (p< 

0,05) 
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Tablo 13. Katılımcıların serbest zaman tatmin ortalama puanları 

Parametre N x Std.Spm. Std. Hata 

Psikolojik Boyut 140 3,38 0,55 0,05 

Eğitim Boyutu 140 3,97 0,80 0,07 

Sosyal Boyutu 140 3,76 0,85 0,07 

Rahatlama Boyutu 140 4,16 0,92 0,08 

Fizyolojik Boyutu 140 3,60 0,67 0,06 

Estetik Boyutu 140 3,79 0,92 0,08 

Tablo 13’te katılımcıların serbest zaman tatmin alt boyutları ortalama puanları açısından incelendiğinde; 

en yüksek değer rahatlama boyutundadır (4,16). Daha sonra sırası ile eğitim boyutu (3,97), estetik boyutu 

(3,79), sosyal boyut (3,76), fizyolojik boyut (3,60) ve psikolojik boyut (3,38) gelmektedir. 

 

Tablo 14. Katılımcıların serbest zaman tatmin ortalama alt boyut puanlarının engelli ve engeli olmayanların 

durumuna göre karşılaştırılması 

Parametre Grup N X ss t p 

Psikolojik Boyut 
Engelli 40 3,3038 ,62734 -1,091 

,277 
Engeli Olmayan 100 3,4169 ,52197 -1,009 

Eğitim Boyutu 
Engelli 40 3,7354 ,89532 -2,229 

,027 
Engeli Olmayan 100 4,0650 ,74503 -2,060 

Sosyal Boyutu 
Engelli 40 3,3841 ,98096 -3,455 

,001 
Engeli Olmayan 100 3,9109 ,73945 -3,066 

Rahatlama Boyutu 
Engelli 40 3,7875 1,08242 -3,082 

,002 
Engeli Olmayan 100 4,3025 ,80661 -2,722 

Fizyolojik Boyutu 
Engelli 40 3,5792 ,68040 -,259 

,796 
Engeli Olmayan 100 3,6117 ,66837 -,257 

Estetik Boyutu 
Engelli 40 3,4300 1,04812 -3,031 

,003 
Engeli Olmayan 100 3,9360 ,82285 -2,735 

Tablo 14’te katılımcıların serbest zaman tatmin ortalama alt boyut puanlarının engelli – sağlıklı yönünden 

karşılaştırıldığında; eğitim, sosyal, rahatlama ve estetik boyutlarından sağlıklı bireylerin serbest zaman 

tatminlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlardan katılımcıların engelli ve sağlıklı olma 

durumlarına göre serbest zaman tatminlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklara rastlanmıştır (p< 

0,05). 
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Tablo 15. Katılımcıların serbest zaman tatmin ortalama alt boyut puanlarının cinsiyet durumuna göre 

karşılaştırılması 

Paramatreler Cinsiyet N X ss t p 

Psikolojik Boyut 
Kadın 64 3,3474 ,59553 -,729 

,467 
Erkek 76 3,4160 ,51871 -,720 

Eğitim Boyutu 
Kadın 64 3,9479 ,78701 -,309 

,757 
Erkek 76 3,9901 ,81842 -,310 

Sosyal Boyutu 
Kadın 64 3,7017 ,80817 -,752 

,454 
Erkek 76 3,8098 ,87967 -,757 

Rahatlama Boyutu 
Kadın 64 4,1211 ,89198 -,403 

,686 
Erkek 76 4,1842 ,94813 -,405 

Fizyolojik Boyutu 
Kadın 64 3,5938 ,66658 -,139 

,889 
Erkek 76 3,6096 ,67635 -,140 

Estetik Boyutu 
Kadın 64 3,8969 ,83190 1,249 

,207 
Erkek 76 3,7026 ,98170 1,267 

Tablo 15 ‘te bireylerin serbest zaman tatmin puanlarının cinsiyet farklılığı incelendiğinde istatistiksel 

yönden anlamlı farklılık bulunamamıştır (p<0,05). 

 

Tablo 16. Katılımcıların serbest zaman tatmin ortalama alt boyut puanlarının serbest zaman süresine göre 

karşılaştırılması 

Parametre 
Kareler 

toplamı 
df 

Kareler 

ortalaması 
F p 

Psikolojik Boyut 
Gruplar arası ,083 3 ,028 

,088 ,966 
Grup içi 42,603 136 ,313 

Eğitim Boyutu 
Gruplar arası ,611 3 ,204 

,312 ,816 
Grup içi 88,707 136 ,652 

Sosyal Boyutu 
Gruplar arası 1,614 3 ,538 

,747 ,526 
Grup içi 97,977 136 ,720 

Rahatlama 

Boyutu 

Gruplar arası ,058 3 ,019 
,022 ,995 

Grup içi 117,626 136 ,865 

Fizyolojik 

Boyutu 

Gruplar arası ,394 3 ,131 
,288 ,834 

Grup içi 61,917 136 ,455 

Estetik Boyutu 
Gruplar arası 1,215 3 ,405 

,475 ,700 
Grup içi 115,974 136 ,853 

Tablo 16’da katılımcıların serbest zaman tatmin puanlarının, serbest zaman süresi (haftalık) farklılığı 

incelendiğinde istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlı farklılığa rastlanmamıştır  (p< 0,05). 
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Tablo 17. Katılımcıların serbest zaman tatmin ortalama alt boyut puanlarının katılım sıklığına göre 

karşılaştırılması 

Parametre 
Kareler 

toplamı 
df 

Kareler 

ortalaması 
F Sig. 

Psikolojik Boyut 

Gruplar arası  ,643 4 ,161 

,516 ,724 
Grup içi  42,044 135 ,311 

Eğitim Boyutu 
Gruplar arası  ,724 4 ,181 

,276 ,893 
Grup içi  88,594 135 ,656 

Sosyal Boyutu 
Gruplar arası  8,924 4 2,231 

3,322 ,012 
Grup içi  90,667 135 ,672 

Rahatlama 

Boyutu 

Gruplar arası  6,640 4 1,660 
2,018 ,095 

Grup içi  111,044 135 ,823 

Fizyolojik 

Boyutu 

Gruplar arası  1,681 4 ,420 
,936 ,445 

Grup içi  60,629 135 ,449 

Estetik Boyutu 
Gruplar arası  5,085 4 1,271 

1,531 ,197 
Grup içi  112,105 135 ,830 

Tablo 17’de katılımcıların serbest zaman tatmin ortalama alt boyut puanlarının katılım sıklığına göre sosyal 

boyutta istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa rastlanmıştır. 3 kez ve 5 kez ve üstü, aktiviteye katılan 

bireylerin diğerlerinden serbest zaman tatminlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir (p< 0,05). 

 

Tablo 18. Katılımcıların serbest zaman tatmininin sosyal boyut puanının katılım sıklığına göre 

karşılaştırılması 

Parametre N x ss Std. Error 

Sosyal Boyutu 

1 kez 14 3,21 1,03 0,28 

2 kez 25 3,54 0,87 0,17 

3 kez 42 3,90 0,70 0,11 

4 kez 21 3,65 1,01 0,22 

5 kez ve üstü 38 4,01 0,70 0,11 

Total 140 3,76 0,85 0,07 

Tablo 18’de katılımcıların serbest zaman tatminleri sosyal boyutların katılım sıklığına açısından 

incelendiğinde en yüksek katılımın 5 kez ve üstü olduğu (4,01) en az katılımın 1 kez olduğu (3,21) 

görülmektedir. 
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Tablo 19. Araştırma grubunun çok yönlü beden-self ilişkisi puanlarının ve serbest zaman tatmini arasındaki 

ilişki sonuçları 

Parametre 

P
si
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 Görünüş 

 Değerlendirme  
,245** ,506** ,392** ,351** ,540** ,412** 

Görünüş  

Yönelim 
,182* ,321** ,291** ,301** ,476** ,265** 

Fiziksel  

Yeterliliğin 

Değerlendirilmesi 

,293** ,546** ,391** ,402** ,549** ,396** 

Fiziksel  

Yeterlilik Yönelimi 
,210* ,415** ,200* ,349** ,633** ,270** 

Sağlık  

Değerlendirmesi 
,079 ,365** ,279** ,320** ,448** ,175* 

Sağlık  

Yönelimi  
,167* ,350** ,191* ,187* ,564** ,244** 

Beden 

 Alanlarında Doyum 
,268** ,437** ,342** ,362** ,645** ,385** 

Tablo 20 incelendiğinde; görünüş değerlendirme ile psikolojik boyut, sosyal boyut ve rahatlama boyutları 

arasında düşük yönde; eğitim boyutu, fizyolojik boyut ve estetik alt boyutlarında istatistiki yönden orta 

düzeyli anlamlı ve pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Görünüş yöneliminde psikolojik, eğitim, sosyal, 

rahatlama alt boyutlarında düşük düzeyde, fizyolojik alt boyutunda ise istatistikiolarak orta düzeyli, anlamlı 

ve pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Fiziksel yeterliliğin değerlendirilmesi psikolojik, sosyal, estetik alt 

boyutlarında düşük düzeyde; eğitim, rahatlama, fizyolojik alt boyutlarında ise istatistiki açıdan orta 

düzeyde, anlamlı ve pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Fiziksel yeterlilik yönelimi alt boyutu ile 

psikolojik, sosyolojik, rahatlama, estetik alt boyutlarında düşük düzeyde, eğitim boyutunda orta düzeyde, 

fizyolojik boyutunda ise yüksek bir ilişki olup pozitif ve anlamlıdır. Sağlık değerlendirmesi ile eğitim, 

sosyal ve rahatlama boyutunda düşük düzeyde, fizyolojik boyutunda ise istatistiki açıdan orta düzeyli 

pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Sağlık yönelimi ile eğitim ve estetik boyutu arasında düşük, fizyolojik boyut arasında ise istatistiki 

açıdan orta düzeyli anlamlı ve pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Beden alanlarında doyum ile psikolojik, 

eğitim, sosyal, rahatlama ve estetik boyutları arsında düşük düzeyde fizyolojik boyut üzerinde ise 

istatistiksel olarak yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

Tartışma ve Sonuç 

Araştırma sonucunda katılımcıların % 28,6’sını engeli olan % 71,4’ünü sağlıklı, %54,3’ünü erkek ve 

%45,7’sini kadın öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcıların 93,6’sı bekâr ve yaş ortalamaları 22,5’tir. 

Katılımcıların serbest zaman aktivitelere katılım sıklıkları incelendiğinde en fazla (% 30) ayda üç kez olarak 

tespit edilmiştir. Katılımcıların serbest zaman süreleri incelendiğinde (% 32,9) en fazla 6-10 saat aralığında 
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serbest zamana sahip oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların sahip olduğu branş açısından bakıldığında 

katılımcıların en fazla judo ile ilgilendiği tespit edilmiştir. 

Katılımcıların çok yönlü beden-self ilişkisi ortalama puanlarına bakıldığında sırası ile fiziksel 

yeterliliğini değerlendirme (3,93), beden algılarında doyum (3, 86), görünüş değerlendirme (3,89),  sağlık 

değerlendirmesi (3,75), görünüş yönelimi (3,74), fiziksel yeterlilik yönelimi (3,72) ve sağlık yönelimi 

(3,56) olmak üzere sıralanmaktadır. Katılımcıların çok yönlü beden-self ilişkisi ortalama puanlarına 

bakıldığında engelli olan-olmayan ve kadın-erkek değişkeni yönünden ele alındığında istatistiksel açıdan 

anlamlı fark tespit edilememiştir. Hacıoğlu’nun (2017), 342 B.E.S.Y.O öğrencisi üzerinde yapmış olduğu 

çalışması sonucunda erkek öğrencilerin beden imgesi hoşnutluk düzeyi kız öğrencilerinkinden daha yüksek 

bulmuştur. Uğurlu ve Akın’ın (2007), 350 sağlık yüksekokulu öğrencisi üzerinde yapmış oldukları çalışma 

sonucunda kız öğrencilerin erkek öğrencilerden beden self ilişkileri daha yüksek çıktığını tespit etmişlerdir. 

Serbest zaman süresi (haftalık) ve serbest zaman aktivitelerine katılım sıklıklarına göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Katılımcıların serbest zaman tatmin puanlarının, serbest zaman 

sürelerine (haftalık) göre incelendiğinde istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.  

Katılımcıların serbest zaman tatminlerine alt boyutları açısından baktığımızda en yüksek değer 

rahatlama boyutundadır (4,16). Daha sonra sırası ile eğitim boyutu (3,97), estetik boyutu (3,79), sosyal 

boyut (3,76), fizyolojik boyut (3,60) ve psikolojik boyut (3,38) gelmektedir.  

Katılımcıların serbest zaman tatmin ortalama alt boyut puanlarının engelli - sağlıklı yönnden 

karşılaştırıldığında; eğitim, sosyal, rahatlama ve estetik boyutlarında sağlıklı bireylerin serbest zaman 

tatminlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan katılımcıların engelli ve sağlıklı olma 

durumlarına göre serbest zaman tatminlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklara rastlanmıştır.  

Katılımcıların serbest zaman tatmin puanları cinsiyetlerine göre incelendiğinde istatistiksel açıdan 

herhangi bir anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.  Ardahan ve Yerlisu Lapa’nın (2010), üniversite öğrencileri 

üzerinde yapmış olduğu çalışmada çalışmamıza benzer şekilde cinsiyet değişkeninden kaynaklanan 

farklılığa rastlanmamıştır.  Çakır (2017), 250 üniversite öğrencisi üzerinde yapmış olduğu çalışmada kadın 

katılımcıların erkek katılımcılarından serbest zaman doyumu açısından daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Eruzun (2017), B-Fit spor merkezi üyelerine yaptığı çalışmasında boş zaman tatmin düzeyinin 

haftalık spor yapma sıklıkları açısından değerlendirdiğinde, tüm alt boyutlarda farklılıklar olduğunu tespit 

etmiştir. Elde ettiği verilere göre haftalık spor yapma sıklığı arttıkça boş zaman tatmin düzeyinin de arttığı 

sonucuna varmıştır. 

Katılımcıların serbest zaman tatmin ortalama alt boyut puanlarının katılım sıklığına göre sosyal boyutta 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa rastlanmıştır. 3 kez ve 5 kez ve üstü, aktiviteye katılan bireylerin 

diğerlerinden serbest zaman tatminlerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.  Sönmezoğlu vd. (2014), 

gençlik merkezi üyeleri üzerinde serbest zaman tatminini bazı değişkenlere göre inceledikleri 

çalışmalarında katılımcıların gençlik merkezine gitme sıklıkları ile psikolojik alt boyut arasında anlamlı 

pozitif korelasyon, ilişki gücü açısından da zayıf korelasyon saptamıştır. Katılımcıların gençlik 

merkezlerine ilişkin üyelik süreleri ve gençlik merkezlerine gitme sıklıkları arttıkça eğitim ve psikolojik alt 

boyuttaki tatmin düzeylerinin de benzer şekilde arttığını tespit etmişlerdir.  

Görünüş değerlendirme ile psikolojik boyut, sosyal boyut ve rahatlama boyutları arasında düşük yönde; 

eğitim boyutu, fizyolojik boyut ve estetik alt faktörlerinde istatistiki açıdan orta düzeyli ve pozitif yönlü 

ilişki saptanmıştır. Görünüş yöneliminde eğitim, sosyal, rahatlama alt boyutlarında düşük düzeyde, 

fizyolojik alt föktöründe ise istatistiki yönden orta düzeyli pozitif yönde ilişki saptanmıştır. Fiziksel 

yeterliliğin değerlendirilmesi psikolojik, sosyolojik, estetik alt boyutlarında düşük düzeyde; eğitim, 

rahatlama, fizyolojik alt faktörlerinde ise istatistiki yönden orta düzeyli, pozitif ve anlamlı ilişki 
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saptanmıştır. Fiziksel yeterlilik yönelimi alt boyutu ile psikolojik, sosyolojik, rahatlama, estetik alt 

boyutlarında düşük düzeyde, eğitim boyutunda orta düzeyde, fizyolojik boyutunda ise yüksek bir ilişki olup 

pozitif ve anlamlıdır. Sağlık değerlendirmesi ile eğitim, sosyal ve rahatlama boyutunda düşük düzeyde, 

fizyolojik boyutunda ise istatistiki açıdan orta düzeyli pozitif ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Sağlık 

yönelimi ile eğitim ve estetik boyutu arasında düşük, fizyolojik boyut arasında ise istatistiki olarak orta 

düzeyli anlamlı ve pozitif ilişki saptanmıştır. Beden alanlarında doyum ile psikolojik, eğitim, sosyal, 

rahatlama ve estetik boyutları arsında düşük düzeyde fizyolojik boyut üzerinde ise istatistiki olarak yüksek 

düzeyli anlamlı ve pozitif ilişki saptanmıştır. 

Katılımcıların çok yönlü beden- self puanlarının tüm alt boyutlarının serbest zaman tatmin 

boyutlarından olan fizyolojik alt boyutu ile daha fazla ilişki olduğu belirlenmiştir.  

Zekioğlu ve ark (2006) ve Öztürk (2014) yapmış oldukları çalışmalarda Çok Yönlü Beden-Self İlişkilerinin 

spor yapanların lehine sonuçlandığını saptamışlardır. Ayrıca Akyürek ve ark. (2018) yapmış oldukları 

çalışmalarında, spor yapan bireylerin spor yapmayan bireylerden serbest zaman tatminleri daha yüksek 

olduğunu gözlemlemişlerdir.  

Çalışmamızın sonucunda örneklem grubumuzun 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 istatistiki açıdan orta düzeyli anlamlı ve pozitif yönde ilişki saptanmıştır. 

Öneriler 

Çalışmanın sonucunda üniversitelerdeki rekreatif aktiviteler ve bu aktivitelere engeli olan olmayan 

tüm öğrencilerin katılımı önemli olduğundan üniversite bünyelerinde kampüs rekreasyonuna gereken 

önemin verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 

Katılımcıların özellikleri de göz önünde bulundurularak bu aktivitelere engeli olan bireylerin de 

katılımı söz konusunda olduğundan, aktivitelerde evrensel tasarım ve erişime gereken önemin verilmesi 

gerektiği ve herkesin katılım sağlayabileceği rekreatif aktivitelerin çeşitlilik kazanması gerektiği 

düşüncesindeyiz. 
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