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SPOR BAĞLAMINDA TÜRK KÜLTÜRÜNDE DEĞĠġĠMLER 
 

Ġsim: Fatma Açık 

Ülke: Türkiye 

E-posta: fatmaacik1@yahoo.com 

Kurumu: Gazi Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Kültür araĢtırmaları 

Anahtar kelimeler: DeğiĢim, spor, Türkler  

 

Özet: Bir toplumun tarihi zenginliğinin göstergesi olan kültür kavramı ile 

ilgili yüzlerce tanımlama yapılmıĢtır. Tural kültürü; tarihin 

derinliklerinden süzülüp gelen; zamanın ve ihtiyaçların doğurduğu, Ģuurlu 

tercihlerle, manalı ve zengin bir sentez oluĢturan; sistemli ve sistemsiz 

Ģekilde nesilden nesile aktarılan; bu suretle her insanda mensubiyet 

duygusu, kimlik Ģuuru kazanılmasına yol açan; çevreyi ve Ģartları 

değiĢtirme gücü veren; nesillerin yaĢadıkları zamana ve geleceğe bakıĢları 

sırasında geçmiĢe ait atıf düĢüncesi geliĢtiren; inanıĢların, 

kabulleniĢlerin, yaĢama Ģekillerinin bütünü Ģeklinde tanımlamıĢtır.  

Ġçinde yaĢadığımız dünyaya biyolojik ve kültürel açıdan uyum sağlamamız 

gerekliği bize kültürün değiĢken ve çeĢitlilik arz eden bir kavram olduğunu 

gösterir. Kültürel bir ortamda doğmuĢ bireyler olarak o ortamın koĢullarına 

göre yetiĢtiriliriz. Bu da bizde aidiyet duygusu geliĢtirir baĢka bir 

deyiĢle kimlik kazandırır. Kimliğimiz maddi ve manevi kültürel unsurla 

Ģekillenir. 

 

Kültürü meydana getiren davranıĢ örüntüleri ve fikirler büyük ölçüde dil 

adı verilen karmaĢık bir simgeler yoluyla aktarılır (Otçu, 1991). 

Dil/kültür dizgesi dil antropologlarının kuramsal ve mekânsal düzeyde 

ortaya koymuĢ oldukları önemli bir belirlemeyi içermektedir. Dil, kültür 

denilen olayın simgesel düzeyde ifadesidir (Ġzbul, 1984). Bu bildiride spor 

üzerinden dil dolayısıyla kültürümüzdeki değiĢimleri nasıl okumalıyız 

sorunu irdelenmeye çalıĢılacaktır. 
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EVALUATION OF OUTDOOR CLOTHING BRAND PERSONALITY BY USERS 
 

Ġsim: Saliha Ağaç 

Ülke: Türkiye 

E-posta: agacsaliha@gmail.com 

Kurumu: Gazi Üniversitesi 

2. Yazar: MenekĢe Sakarya 

2. Yazar Kurumu: Niğde Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: Nature Sports, Nature Sports Apparel Brands, Brand 

Personality 

Özet: Clothing is a form of nonverbal communication. As a picture‟s telling a 

story, clothing is a factor that reveals the profession, gender, age related 

qualifications, trends in off-hours and more of the person who wears it. Clothing 

is said to be a form of self-expression which is evaluated as a communication tool 

based on the image. Brand personality attributed to the brand is in case the 

condition of human character traits. Brand personality is part of the physical 

properties of the surrounding structure of the brand, not only defines the brand 

but also it is the ideas that expresses the brand and tell something to the 

consumers about the brand. In this respect, in order to be easily adopted by 

consumers of the brands, companies are also implementing strategies to improve the 

brand's personality. 

One of the areas of the brand personality is the extreme sports clothing also 

knowing as “outdoor” that working city people‟s adoption of opening up to the 

nature as a new way events in a growing desire. 

In this study, the aims are demographic characteristics of the people extreme 

sporting on the land, the purchase frequency which they use in extreme sporting, 

preferring the type of their land extreme sports, personality characteristics of 

the extreme sport clothing brands and determining the harmony of these personality 

characteristics with brands. 

The research material consists of data which are obtained from people engaging in 

extreme sports by survey and related resources. The research is in form of 

surveying study. The research population consists of people in Turkey who sports 

extreme on land. To achieve this universe, we communicate with the extreme sports 

clubs/associations that have statute through their web sites. In the sampling 

selection simple random sampling technique is utilized with asking concerned people 

to participate in the survey on a voluntary basis. Survey application is 

implemented in two steps including the pilot and the actual application.  The 

obtained data are analyzed and evaluated by using SPSS packet program. The survey 

that has been proven reliability and validity (Cronbach Alpha Coefficient (α) = 

0904) in the pilot application has sent to the related association members in a 

month-long through internet and a total of 92 people were replied. 

It has been identified that research participants are interesting in mostly as 

trekking, mountaineering, camping and biking extreme sports and they are working in 

the public sector. Under research, in the result of factor analysis to determine 

the brand personality of extreme sports brands, "competence" and "excitement" were 

come through. By the scope of the survey it was determined that participants 

identify with their personality dimensions as their most extreme sports clothing 

brand The North Face, and secondly Columbia, are preferred. 
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3 x 2 BaĢarı Hedef Modeli Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması 
 

Ġsim: Bülent Ağbuğa 

Ülke: Türkiye 

E-posta: bakboga@yahoo.com 

Kurumu: Pamukkale Üniversitesi 

2. Yazar: ġehmus Aslan 

2. Yazar Kurumu: Pamukkale Üniversitesi 

3. Yazar: Fatma Ağbuğa 

3. Yazar Kurumu: Pamukkale Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: 3 x 2 BaĢarı Hedef Modeli, Geçerlik, Güvenirlik 

 

Özet: Bu araĢtırmanın amacı 3 x 2 BaĢarı Hedef Modeli Ölçeğinin Spor 

Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğrencileri için geçerlik ve 

güvenirliğini saptamaktır. AraĢtırmaya, toplam 303 (170 erkek ve 133 kadın; 

X̅yaĢ = 21.51± 2.27) Türk üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıĢtır. 

Elliot ve diğ. (2011) tarafından geliĢtirilen 18 maddeli 7‟li Likert tipi 3 

x 2 BaĢarı Hedef Modeli Ölçeği öğrencilerin final sınavından hemen önce 

verilmiĢtir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre tüm değerlerin (χ 

2/df  =2.60, CFI = 0.95, GFI = 0.91, NNFI = 0.94, SRMR = 0.045, ve RMSEA = 

0.07) altı faktörlü yapıda tüm değerlerin kabul edilebilir düzeyde olduğu 

görülmektedir. Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemede kullanılan Cronbach 

Alfa değerleri ölçeğin geneli, görev-yaklaĢım, öz-yaklaĢım, diğer-yaklaĢım, 

görev-kaçınım, öz-kaçınım, diğer-kaçınım alt boyutları için sırasıyla 0.94, 

0.87, 0.78, 0.86, 0.80, 0.78, ve 0.91 olarak bulunmuĢtur. Elde edilen 

güvenirlik katsayıları ölçeğin yüksek güvenirliğe sahip olduğunu 

göstermektedir.  

Bu araĢtırmanın sonucunda, 3 x 2 BaĢarı Hedef Modeli Ölçeğinin Spor 

Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğrencileri özelinde üniversite 

öğrencileri düzeyinde kabul edilebilir tatmin edici psikometrik özellikler 

gösterdiği tespit edilmiĢtir.  
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TOPRAK DESTEKLĠ ISI POMPASININ ZONGULDAK ĠLĠNDE UYGULAMASI  

Ġsim: Volkan AKGÜL 

Ülke: Türkiye 

E-posta: volkanakgul@bartin.edu.tr 

Kurumu: Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği 

Bölümü 

2. Yazar: Ġsmail CEBECĠ 

2. Yazar Kurumu: K.K. Astsb.MYO. K.lığı, Balıkesir/Türkiye 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: Isı pompası, Soğutma, Isıtma 

 

Özet: Isı pompası, dıĢarıdan enerji verilmesi ile ısı taĢıyıcı akıĢkanı, 

sıkıĢtırıp genleĢtirmek suretiyle düĢük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı 

ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren makine olarak tanımlanabilmektedir. 

Isı pompaları, müstakil evler, apartmanlar, oteller, iĢ merkezleri, 

okullar, hastaneler gibi binaların ısıtılması için uygundur. Bu çalıĢmada, 

Zonguldak ilinde 200 m2‟lik bir villa için, R407c soğutucu akıĢkan 

kullanılan toprak destekli ısı pompasının boru uzunluğu bulunmuĢ ve ısı 

pompası ile ısıtma iĢleminin maliyeti hesaplanmıĢtır. Hesaplanan ısıtma 

maliyeti, ısıtma sisteminde fuel-oil kullanılması durumundaki ısıtma 

maliyeti ile teorik olarak karĢılaĢtırılmıĢtır.  
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Amatör Düzeydeki Futbolcuların Örgüsel Bağlılıklarının Ġncelenmesi- Bolu 

Ġli Örneği 

 
Ġsim: AyĢegül AYATA AKTÜRK 

Ülke: Türkiye 

E-posta: a-ayata@hotmail.com 

Kurumu: Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi 

2. Yazar: Yrd. Doç. Dr. Güçlü ÖZEN 

2. Yazar Kurumu: Abant Ġzzet Baysal Üniversiesi 

3. Yazar: Yrd. Doç. Dr. Hanifi ÜZÜM 

3. Yazar Kurumu: Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Örgütsel bağlılık, amatör futbol, amatör futbolcularda 

örgütsel bağlılık 

Özet: Örgütsel bağlılık "çalıĢanın örgütle iliĢkisini tanımlayan" ve  "çalıĢanın 

örgütte kalmayı sürdürme kararını  sağlayan" psikolojik bir durum olarak 

belirtilmektedir. Örgütsel bağlılığın, kiĢinin içinde bulunduğu kurumun genel 

amaçları için çaba harcaması ve kendisini kurumun bir parçası hissetmesi için 

önemli bir etmen olduğu belirtilmiĢtir. Ġnsanlar arasında yeri ve önemi gün 

geçtikçe artarak bir sektör haline gelen spor içerisinde farklı bireylerin bir 

araya gelerek oluĢturduğu takımların ortak bir hedefe yöneliminde örgütsel 

bağlılığın önemli olduğu düĢünülmektedir. 

Bu çalıĢmanın amacı, Bolu ili sınırları içerisinde amatör liglerde ve futbol 

branĢında faal olarak bir takımda spor yapan bireylerin, örgütsel bağlılık 

düzeylerinin ve bireysel farklılıklarının örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine 

etkisinin incelenmesidir. 

AraĢtırma iliĢkisel tarama modelinde tasarlanmıĢ ve veriler anket yöntemi ile 

toplanmıĢtır. ÇalıĢmada örgütsel bağlılıkların belirlenmesinde, Allen-Meyer 

tarafından geliĢtirilen ve Türkçe‟ ye Wasti (2000) tarafından uyarlanan üç boyutlu 

(Duygusal Bağlılık, Devam Bağımlılığı ve Normatif Bağlılık) örgütsel bağlılık 

ölçeği ile ölçülmüĢtür. AraĢtırmanın çalıĢma evreni ve örneklemi  aynı olup, 2013-

2014 sezonunda Bolu ilinde faal olarak amatör liglerde futbol oynayan ve gönüllü 

çalıĢmamıza katılan 114 sporcudan oluĢmaktadır. Katılımcıların yaĢ ortalaması 21,78 

ve futbol yaĢ ortalamaları 9,26 dır. 

Yapılan istatistik analizleri sonucunda, futbolcuların medeni durumlarının, 

oynadıkları kulübün sahip olduğu tesislerden memnuniyet düzeyi farklılığının, takım 

arkadaĢlarından destek görme düzeyi farklılığının ve kulüp yöneticileri ile olan 

diyalog düzeyinin örgütsel bağlılık boyutları açısından bir fark yaratmadığı 

(p>0.05) tespit edilmiĢtir. Ancak sportif sorumlular ile olan diyalog düzeyi 

farklılığının duygusal ve normatif bağlılık boyutlarında, eğitim seviyesi 

farklılığının ise devam bağlılığı boyutunda istatistiksel olarak anlamlı fark 

yarattığı tespit edilmiĢtir (p<0.05). Ayrıca yaĢ, eğitim ve futbol yaĢı ile devam 

bağlılığı arasında anlamlı negatif iliĢki bulunmuĢtur. 

Sonuç olarak amatör futbolcular için tesis ve yöneticilerden ziyade birebir iliĢki 

içinde oldukları sportif sorumluların bağlılık düzeyi üstüne etkisi olduğu, yaĢ ve 

spor yaĢı yükseldikçe kendilerini bulundukları takıma mecbur hissetme eğilimlerinin 

azaldığı söylenebilir. 
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Relations between body composition and kinematic variables of the grab 

start in young swimmers 

 
Ġsim: Ahmet Alptekin 

Ülke: Türkiye 

E-posta: aalptekin@pau.edu.tr 

Kurumu: Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Swimming, grab start, kinematic analysis, somatotype, 

young swimmers. 

 

Özet: The purpose of this study was to investigate the relationship between 

body composition and kinematic parameters of the participants. Six female 

(Mage = 13.71 ± 0.49 yrs.) and seven male (Mage = 14.00 ± 1.07 yrs.) 

swimmers participated in this study. All participants were required to 

perform grab start tests in random order (three trials by each 

participant), while the best attempt was analyzed. 19 kinematic parameters 

consisting of block time, flight time, flight distance, total time, total 

distance, horizontal and vertical displacement of the center of mass (CM) 

at take-off, horizontal and vertical displacement of the CM at entry, 

height of take-off and entry, relative height of take-off, horizontal and 

vertical velocity of the CM at take-off, horizontal and vertical velocity 

of the CM at entry, angle of take-off, angle of entry and angle of knee at 

block were analyzed. Out of evaluated 19 kinematic parameters, a 

statistical difference between the female and male group was found only in 

the total distance. Therefore, both female and male groups are considered 

as only one group and merged after the analyzing results. Statistical 

analysis shows that positive and negative correlations were found between 

somatotype components and several kinematic variables (e.g., horizontal 

displacement of CM at entry (rendomorphy = -.626, p=.013), angle of entry 

(rmesomorphy = -.686, p=.005 / rectomorphy = .52, p=.047), total distance 

(rendomorphy = -.626, p=.012), and height of take-off (rendomorphy = -.633, 

p=.011 / rectomorphy = .515, p=.05)). In conclusion, coaches should 

consider improving start performance and adding start training sessions to 

regular training sessions. Moreover, young male and female swimmers can 

participate together into the grab start training. 
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A perspective Philosophy for Teaching Physical Education in Erbil Schools 
 

Author 1 Name: Fouad Ibrahim Alsarraj 

Author 1 Nationality: Iraq 

Author 1 Email: fouad_alsarraj2008@yahoo.com 

Author 1 Institution: College of physical education - University of 

Salahaddin , Erbil- Iraq 

Presentation Type: Oral 

Field: Philosophy 

Keywords: 1-aspect of teaching philosophy 2-aspect of coaching 3-aspect of 

curriculum 

 

Abstract: In physical education curriculum , one should understand that 

there is much more to teach than merely knowing the subject. A perfect 

demonstration by teacher does not always result in a perfect imitation by 

the student in the school. To transmit knowledge of teacher to his or her 

students,he or she must know how learning takes place most rapidly and most 

effectively when it is directed by the teacher under a certain set of 

conditions in accordance with certain principles 

 

Aim of the study  

To bring together in one volume some of the pertinent literature on the 

learning situation. 

Procedures and Methodology 

1- A descriptive study was used in this study 

2- Data for this study were collected through personal observation, and 

reviewing some literature, books, and research evidences. 

 

Conclusions and Recommendations 

The study was reached to some conclusions and recommendations related to 

the study above. 
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KOBĠ‟LERDE FĠNANS YÖNETĠMĠ FINANCIAL MANAGEMENT IN SMEs 

Ġsim: Mehmet Apan 

Ülke: Türkiye 

E-posta: mapan@bartin.edu.tr 

Kurumu: Bartın Üniversitesi 

2. Yazar: Mehmet Ġslamoğlu 

2. Yazar Kurumu: Bartın Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: KOBĠ, Finans, Finansal Yönetim, Kredilendirme 

 

Özet:  

 

KOBĠ‟ler, Türkiye‟de faaliyet gösteren firmaların %99,90‟nı 

oluĢturmaktadır.  Diğer yandan istihdamdaki payı, yatırımlardaki payı, 

toplam katma değerdeki payı ve ihracattaki payı ile KOBĠ‟ler, ülke 

ekonomisi için önemli bir aktör haline gelmiĢtir. Buna karĢın KOBĠ‟lerin 

toplam kredilerdeki payı ise geliĢmiĢ ülkelere göre daha düĢük düzeydedir. 

Türk Bankacılık sektörüne yabancıların girmesi artan rekabetle KOBĠ‟lere 

dönük kredi ve ürün çeĢitliliğinde artıĢ ile bankaların KOBĠ‟lere ilgisi 

artmaya baĢlamıĢtır. ĠSO yaptırılan 2013 yılı ekonomik durum tespit 

araĢtırmasına göre; iĢletmelerin %47,9‟u finansman sıkıntısı çektiğini 

tespit edilmiĢtir. Bu kapsamda 2013 yılı sonu itibariyle KOBĠ‟lerin 

bankalardan kullandıkları kredi miktarı %25,9 oranında gerçekleĢmiĢtir. Bu 

iki sonuç, iĢletmelerde özellikle KOBĠ‟lerde finansman konusunun önemli bir 

sorun olduğunu ortaya koymaktadır. 
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REFRAKTER TUĞLALARIN  KONTROL PARAMETRELERĠNĠN  KARġILAġTIRILMASI 

Ġsim: FATĠH APAYDIN 

Ülke: Türkiye 

E-posta: fapaydin@bartin.edu.tr 

Kurumu: BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 

2. Yazar: KORAY KAYA 

2. Yazar Kurumu: SORMAġ A.ġ 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: Refrakter, hersinit, çimento döner fırını 

 

Özet:  

Bilindiği gibi refrakter malzemeler yüksek sıcaklık prosesleri için önemli 

bir malzeme girdisidir. Refrakter malzemelerin performansını arttırmak ve 

kullanılan proseslerde refrakter malzeme kaynaklı duruĢları minimuma 

indirmek için refrakter malzemeler üzerinde pek çok ürün geliĢtirme ve yeni 

ürün çalıĢmaları yapılmaktadır. Bunlara örneklerden biri de çimento döner 

fırınlarında sinter bölgesinde kullanılan bazik karakterli refrakter 

tuğlalardır. 1980‟lere kadar bu bölgede manyezit-krom tuğlalar 

kullanılmakta iken meydana gelen tepkimeler sonucu Cr+6 iyonlarının 

oluĢmasından dolayı bu tuğlaların gösterdiği iyi performansa karĢılık 

toksik etki ve çevresel etmenlerden dolayı yeni arayıĢlara geçilmiĢtir. 

1990‟lı yıllardan itibaren manyezit-krom tuğlalara alternatif magnezyum 

alüminat spineli kullanılarak manyezit-spinel tuğlalar geliĢtirilmiĢtir. 

Günümüzde pek çok çimento fabrikası sinter bölgesinde manyezit-spinel tuğla 

kullanmaktadır.  

Manyezit-spinel tuğla performansları memnun edici seviyede olsa da yeni 

ürün çalıĢmaları devam etmiĢ ve yeni nesil spineller olarak değerlendirilen 

yeni malzemeler kullanılarak hem manyezit-krom hem manyezit-spinel tuğla 

avantajlarını bünyesinde toplayan yeni tuğlalar üretilmeye baĢlanmıĢtır. Bu 

tuğlalardan biriside demir-alüminyum spineli olan hersinit kullanımıdır. 

Manyezit-hersinit tuğlalarda yeni dönemde kullanılmaya baĢlamıĢ tuğla 

kalitesi arasında yer almaktadır. Yapılan tez çalıĢmasında bahsedilen üç 

farklı tuğla kalitesi için karakterizasyon çalıĢması yapılmıĢ fiziksel ve 

kimyasal özellikleri belirlenerek bu tuğlaların özellikleri, birbirlerine 

göre avantaj ve dezavantajları ortaya konulmuĢtur. 
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BARTIN‟DA ISITMA SĠSTEMLERĠNDEN KAYNAKLANAN  HAVA KĠRLĠLĠĞĠ SORUNU VE ÇÖZÜM 

ÖNERĠLERĠ 

Ġsim: ġule Apaydın 

Ülke: Türkiye 

E-posta: suleapaydin@bartin.edu.tr 

Kurumu: Bartın üniversitesi 

2. Yazar: Yrd.Doç Dr.Oğuzhan ERBAġ 

2. Yazar Kurumu: Dumlupınar Üniversitesi 

3. Yazar: Prof.Dr. Ramazan KÖSE 

3. Yazar Kurumu: Dumlupınar Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: Bacagazı,DönüĢüm, Hava Kirliliği, Bartın 

 

Özet: Dünyadaki nüfus artıĢı ve endüstrileĢme sürecine bağlı olarak meydana 

gelen enerjideki hızlı talep artıĢı, beraberinde canlıların yaĢamlarını 

direkt olarak olumsuz yönde etkileyen hava kirliliği sorunlarının gündeme 

gelmesine neden olmuĢtur. Hava kirliliğinin artarak insan sağlığını tehdit 

eder duruma gelmesiyle birlikte özellikle Ģehir merkezlerinde kirlilik 

oranlarının belirli sınırlar içinde kalması için çeĢitli önlemler veya 

yaptırımlar uygulanmaya baĢlanmıĢtır.  

Bartın hava kirliliği sorunu ile karĢı karĢıya kalan çoğu Ģehrimizden 

birisidir. Bu sorunun bir kısmı, Bartın‟ın coğrafik ve meterolojik 

koĢulları ile bu koĢullara uygun olmayan yerleĢim durumu gibi 

değiĢtiremeyeceğimiz faktörlere, bir kısmı ise, özellikle merkezdeki trafik 

ve konutlarda kullanılan yakıt özellikleri ile yakma sistemleri gibi 

optimize edebilecek faktörlere bağlıdır. 

Bu çalıĢmada; Bartın‟da özellikle son yıllarda tehlikeli boyutlara ulaĢan 

hava kirliliğinin nedenleri ve etkileri incelenmiĢ, alınabilecek yapısal 

önlemler irdelenmiĢtir. Bazı kamu kurumlarında baca gazı ölçümleri yapılmıĢ 

mevcut durum incelenmiĢtir. 
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Yerel Yönetimlerde ÇalıĢanların Örgütsel Bağlılığı Üzerine Bir Ġnceleme: 

Çankırı Belediyesi Örneği  

Ġsim: HAKAN ARSLAN 

Ülke: Türkiye 

E-posta: hkncagan@gmail.com 

Kurumu: Çankırı Karatekin Üniversitesi 

2. Yazar: MERVE ÖNCE 

2. Yazar Kurumu: Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Sosyoloji 

Anahtar kelimeler: Örgütsel bağlılık, Yerel yönetim, Hizmet kalitesi, 

Çankırı Belediyesi 

Özet: Bu çalıĢmada, çalıĢanların kurumsal bağlılığının, örgütlerin geliĢimi 

ve amaçlarına ulaĢması açısından büyük önem taĢıdığı varsayımından yola 

çıkılmıĢ ve bu çerçevede Çankırı Belediyesi personeline “Üç Boyutlu 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği” uygulanarak, söz konusu çalıĢanların örgütsel 

bağlılık düzeyini ölçmek amaçlanmıĢtır.   

Bu tarz çalıĢmaların, toplumun farklı ihtiyaçlarını karĢılama amacında olan 

örgütlerin hizmet kalitelerini yükseltmelerine katkı sağlayacağı 

düĢünülmektedir. Hiçbir örgütün sadece bir liderden/yöneticiden ibaret 

olmadığı unutulmamalıdır. Toplumca ihtiyaç duyulan bir hizmeti tespit 

etmek, bu hizmetin nasıl üretileceğini planlamak ve ihtiyaç sahiplerine 

sunmak bir ekip iĢidir. Ekibin kaliteli hizmet üretmesinin ana 

koĢullarından birini ise örgütsel bağlılık oluĢturmaktadır. ÇalıĢanların 

kendini “aileden biri” gibi görmesi, “sadakat” hissetmesi, o kurumda 

çalıĢtığı için “Ģanslı” olduğunu düĢünmesi hizmet kalitesinde artıĢ 

sağlayacaktır.  Yapılan araĢtırmalar örgüte bağlılığı yüksek olan 

personelin daha yüksek performans gösterdiklerini, kriz dönemlerinde sorunu 

derinleĢtirmek yerine aĢılmasına katkı sağladıklarını ve güvenilir 

olduklarını ortaya koymaktadır. 

AraĢtırmanın yapıldığı örgütün belediye olması da ayrıca bir önem 

arzetmektedir. “Demokrasinin beĢiği” olarak kabul edilen yerel yönetimlerin 

“yurttaĢ odaklılık” temelinde örgütlenmesi gerekliliği, etkinlik ve 

verimliliği temel alan yeni kamu yönetimi anlayıĢıyla birleĢtiğinde 

örgütsel bağlılık daha da anlam kazanmaktadır.  

Betimsel bir nitelik taĢıyan çalıĢmada Çankırı Belediyesinin farklı 

departmanlarında çalıĢan 200 personele, Ġlk olarak Allen ve Meyer 

tarafından geliĢtirilmiĢ daha sonra Gündoğan tarafından TürkçeleĢtirilerek 

T.C. Merkez Bankası çalıĢanlarına uygulanmıĢ ve Yılmazer tarafından yeniden 

düzenlenip belediyeler için uygun hale getirilmiĢ olan 15 maddelik Üç 

Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeği uygulanmıĢtır. Ölçeğin Cronbach alfa 

değeri 0,783 olarak bulunmuĢ olup bu değer, çalıĢmanın güvenilirliğini 

ortaya koymaktadır. 
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Woman Headwear in Anatolia 
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Bildiri Türü: Sözel 
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Anahtar kelimeler: Clothing culture, Anatolia, Women‟s headdresses, 

Adornment 

 

Özet: In history, Anatolia has long been known to have a complex 

composition, due to its unique geographical location and its role as host 

to many cultures. Clothes and accessories have been influenced by this 

cultural diversity. Headdresses used in harmony with clothing and thought 

to complement it, have been important and indispensable accessories, 

varying in color, shape and texture according to the clothing worn. These 

could differ in simplicity or grandeur, and vary according to cultural 

differences or those in socio-economic levels. No matter their social 

class, women never ceased wearing these complementary accessories.  

 

Visual sources on Anatolian clothing culture revealed that although 

headdresses are accessories complementing clothing, their attributes were 

never studied with a scientific approach, which has been influential in the 

choice of the subject matter of this study. The aim of this study is to 

identify and classify the attributes of traditional women‟s headdresses 

used in Anatolia and to specify that the examples recorded and photographed 

are used in Anatolia. Historical and review methods were used in the 

research. Sources were studied with help of the observation form used as a 

data collection tool to examine women‟s headdresses used in Anatolia. 
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Elit Taekwondo Sporcularının Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Ġncelenmesi 
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Kurumu: Pamukkale Üniversitesi 

2. Yazar: Bülent Ağbuğa 

2. Yazar Kurumu: Pamukkale Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Taekwondo, stres, stresle baĢa çıkma tarzı 

 

Özet: Bu araĢtırma, Elit düzeydeki kadın ve erkek taekwondo sporcularının 

stresle baĢa çıkma tarzlarının incelenmesi ve karĢılaĢtırılması amacıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  ÇalıĢmamıza yaĢ ortalaması 21.09 ± 2,709 olan 

Türkiye Taekwondo ġampiyonasına katılan gönüllü 55 kadın taekwondocu ile 56 

erkek taekwondocu olmak üzere toplam 111 sporcu çalıĢmaya katılmıĢtır. 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak Folkman ve Lazarus tarafından 

geliĢtirilen, ġahin ve Durak (1995) tarafından kısaltması ve üniversite 

öğrencilerine uyarlaması yapılan 30 maddelik “Stresle BaĢa Çıkma Tarzları 

Ölçeği (SBTÖ)” kullanılmıĢtır. Ölçeğin beĢ tane alt boyutu bulunmaktadır. 

Bu alt boyutlardan “kendine güvenli yaklaĢım”, “iyimser yaklaĢım” ve 

“sosyal desteğe baĢvurma” stresle baĢa çıkma açısından etkili yollar olarak 

değerlendirilirken, “çaresiz yaklaĢım” ve “boyun eğici yaklaĢım” etkisiz 

yollar olarak değerlendirilmektedir. Verilerin normal bir dağılıma sahip 

olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi 

kullanılmıĢ ve verilerin sosyal destek alt boyutunda normal bir dağılıma 

sahip olmadığı, diğer alt boyutlarında ise normal bir dağılım gösterdiği 

tespit edilmiĢtir. Daha sonra verilerin homojen olup olmadığını 

değerlendirmek için “Levene t-testi” uygulanmıĢtır ve verilerin homojen 

olduğu belirlenmiĢtir. Bu ilk incelemeden sonra verilerin istatistiksel 

analizi için parametrik ve nonparametrik test yönteminin kullanılmasına 

karar verilmiĢtir. Parametrik test için tanımlayıcı analiz ve bağımsız 

gruplarda t- testi kullanılırken normal dağılım göstermeyen ikiden fazla 

değiĢken arasındaki farklılığı belirlemek için nonparametrik test olan 

Mann-Whitney U test analizi kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda kadın ve 

erkek elit taekwondo sporcularının stresle baĢa çıkma tarzları arasında; 

“kendine güvenli yaklaĢım” (t = -3,931, p = .000) “iyimser yaklaĢım” (t = -

4,473,  p=  .000) alt boyutlarında istatistikî olarak erkek sporcular 

lehine anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur.  Diğer yandan, “sosyal desteğe 

baĢvurma” (z = -1,887,  p = .059),  “çaresiz yaklaĢım” (t = 1,055,  p = 

.294) ve “boyun eğici yaklaĢım”  (t = .133,  p = .894) alt boyutunda ise 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. AraĢtırmamızın 

sonucunda kadın ve erkek elit taekwondo sporcularının stresle baĢa çıkma 

yöntemlerini kullanmada farklılık gösterdiği görülmüĢtür. Erkek sporcuların 

stresle baĢa çıkmada kadın sporculara göre daha etkin stresle baĢ etme 

yöntemlerini kullandıklarını düĢündürmüĢtür.   
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SĠC ĠLE GÜÇLENDĠRĠLMĠġ AL2014 MATRĠSLĠ KOMPOZĠTĠN ISIL ĠLETKENLĠĞĠ ÜZERĠNE 

MATRĠSE ĠLAVE EDĠLEN Mg‟UN ETKĠSĠ 
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Bildiri Türü: Sözel 
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Anahtar kelimeler: Kompozit, Ġnfiltrasyon, Al2014, SiC, Isıl iletkenlik, 

Porozite  

 

Özet: Bu çalıĢmada 105µm tane büyüklüğüne sahip SiC tozlar içerisine Al2014 

alaĢımı basınçlı infiltrasyon tekniği ile emdirilerek metal matrisli 

kompozit numuneler elde edilmiĢtir. 13mm çapında, 300mm yüksekliğindeki 

paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiĢ boruların içerisine SiC tozlar 70mm 

yükseklik oluĢturacak Ģekilde serbest halde doldurularak bir bilezik ve 

filtre ile sabitlenmiĢtir. Al2014 matris malzemesi içerisine ağırlıkça %0, 

%4, %8 değerlerinde Mg ilave edilerek, 700kPa basınçta, 750ºC sıcaklıkta, 

azot gazı (N2) atmosferinde 3 dakikada infiltrasyon gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tüm numuneler için tam infiltrasyon elde edilmiĢtir. Elde edilen 

numunelerin SEM analizleri sonucunda homojen bir mikro yapı 

gözlemlenmiĢtir. Elde edilen numunelerin yoğunlukları ve poroziteleri 

deneysel olarak, ısıl iletkenlikleri ise hem deneysel hem de sayısal olarak 

belirlenmiĢtir. Elde edilen veriler ıĢığında matrise ilave edilen Mg 

miktarının artmasıyla hem kompozitin porozite miktarının hem de ısıl 

iletkenliğin azaldığı belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar, literatürdeki 

mevcut bilgilerle karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir. 
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Araf Suresi 175-176. Ayetler Çerçevesinde Bel‟am 
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Anahtar kelimeler: Bel‟am, Tefsir, Ayet, Araf 

 

Özet: Araf Suresi 175-176. Ayetler Çerçevesinde Bel‟am 

Kur‟an-ı Kerim‟de “Onlara, kendisine ayetlerimiz hakkında ilim nasip 

ettiğimiz kimsenin de kıssasını anlat: Evet, o adam bu ilme rağmen o 

ayetlerin çerçevesinden sıyrıldı, Ģeytan da onu peĢine taktı, derken 

azgınlardan biri olup çıktı. Eğer dileseydik, onu o ayetler sayesinde 

yüksek bir mevkiye çıkarırdık, lâkin o, dünyaya saplandı ve havasının esiri 

oldu. Onun hali tıpkı köpeğin durumuna benzer: Üzerine varsan da dilini 

sarkıtıp solur; kendi haline bıraksan da yine dilini salar solur! ĠĢte bu, 

tıpkı ayetlerimizi yalan sayan kimselerin misalidir. Sen olayı onlara 

anlat, olur ki düĢünüp kendilerine çeki düzen verirler.” (Araf 7/175-176) 

ayetlerinde isim zikredilmeksizin kendisine Allah katından ilim verilen bir 

Ģahsiyetten bahsedilir. Bu Ģahsın kendisine verilen ilme rağmen Ģeytana 

uyup azgınlaĢtığı ve Allah‟a isyan ettiği görülmektedir.  

Ayetlerde söz konusu Ģahsın kimliğiyle alakalı bir bilgi verilmemektedir. 

Fakat bu ayetin tefsirinde müfessirlerin bu kimsenin kimliğiyle alakalı 

bilgiler verdikleri görülmektedir. Bu bağlamda Ģahsın kim olduğuyla ilgili 

çeĢitli rivayetler bulunmaktadır. Bu nakillere göre Bel‟am, 

Ġsrâiloğulları‟ndan, Yemen diyarından veya Ken‟an ilinden Allah‟ın dinini 

öğrenmiĢ, ilim ve irfan sahibi, duâsı kabul gören, yanında Allah‟ın ismi 

a‟zamı bulunan bir Ģahsiyettir. Tefsirlerde yer alan rivayetlere benzer 

anlatımlar Kitab-ı Mukaddes‟te de yer almaktadır. Bu bağlamda tefsirlerde 

yer alan bilgilerin israiliyat olma ihtimali güçlenmektedir. Tefsirlerde 

ayetlerde bahsi geçen kiĢinin Ümeyye Ġbn Ebi‟s-Salt, er-Râhib Ebû Amr, 

Ġsrâiloğulları‟ndan duâsı makbul bir kiĢi, münâfık olan her bir kimse veya 

Yahudi, Hristiyan ve Hanifler‟den olup da Hak‟tan ayrılan herkes olduğu 

Ģeklinde de rivâyetler yer almaktadır. Diğer taraftan hadis metinlerinde 

söz konusu Ģahsiyetle alakalı direkt bir anlatımın bulunup bulunmadığı önem 

arz etmektedir. 

 

Bu çalıĢmada Araf suresi 175-176. ayetler bağlamında Bel‟am‟ın kimliği ve 

tefsirlerde yer alan bilgilerin kaynağının ne olduğu hususu üzerinde 

durulacaktır. Yine ayet bağlamında söz konusu Ģahsiyetin kiĢiliği ve ayetin 

mesajı üzerinde tahliller yapılacaktır.  
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ACTIVE AND FUN LIFESTYLE TROUGH ADVENTURE EDUCATION 
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Field: Education sciences 

Keywords: experience, skill, knowledge, adventure, education  

 

Abstract: Adventure education focuses on growth and development of our 

psychical, motor and social potential through attractive and new 

activities. 

Adventure education aims to drag out the individual from the “comfort zone” 

by passing through the “challenge zone” towards the “growth zone” where 

gained knowledge and skills induce the possibility to discover new 

challenges and experiences. 

We consider that introducing adventure education into the licence curricula 

of physical education and sport, as innovation in Romania, will contribute 

to an increased attractiveness of the program and to the development of 

knowledge and organizational skills of some specific activities with the 

help of: experience, reflection, generalization and application. Adventure 

education activities include: risk assumption, positive attitude, self-

assumption and acceptance of group responsibilities, respect in 

communication, commitment, good connexion and team work, all of these being 

very important to promote an active lifestyle and to properly manage a 

career in physical education. 

Activity variety depending on the PE program objectives and related to 

students‟ preferences were put across with the help of three activities: 

Park Aventura tour in Brasov, adventure photography trip in the city and 

mountain bike adventure on “Transfagarasan”. All these activities of 

adventure education will improve the experience of students; they will 

change the mentality and behaviour towards a fun and active lifestyle and 

career. 
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BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU  ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN TEORĠK DERSLER 
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Geçerlilik, Güvenilirlik 

 

Özet: Bu araĢtırmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencilerinin teorik derslere yönelik tutumlarını tespit etmek için 

geçerli ve güvenilir yeni bir tutum ölçeği geliĢtirmektir. Ölçeğin 

geliĢtirme aĢamasında literatürdeki benzer ölçek ve anketler 

incelendi. 92 maddelik soru havuzu oluĢturuldu ilgili öğrenci, 

öğretmen ve uzman görüĢleri sonucu ölçek son hali almıĢtır. 

Ölçek; 16 maddesi olumlu, 7 maddesi olumsuz olmak üzere toplam 23 

maddeden oluĢmaktadır. Ölçek geliĢtirilirken 5‟li Likert tipi ölçek 

kullanılmıĢtır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenim 

gören 585 lisans öğrencisine uygulanmıĢtır. Ölçek; tek boyutlu olup, 

tek faktörün açıklandığı varyans  %52,00 ve birinci öz değeri 7,35 

‟dir.  AraĢtırma kapsam yönünden 2013-2014 yılı derslerini 

kapsamaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15 programı 

kullanılmıĢtır. Öğrencilerin teorik derslere iliĢkin tutumlarının 

olumlu olması ders etkinliklerinin verimli iĢlenmesini sağlayıp 

dersin özel ve genel amaçlarına ulaĢmasını kolaylaĢtırabilir. Bu 

durumun tersine, teorik derslere iliĢkin tutumları olumsuz olan 

öğrenciler, derse önem vermeyebilir ya da dersin verimini 

düĢürebilir. Bu nedenle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencilerinin tutumlarının yönünün ve Ģiddetinin ölçülmesi 

gerekmektedir.  
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Abstract: The problem of this paper includes the determination of 

predictive contribution of morphological characteristics and motor 

abilities, on the result of running the 60 m hurdles, with the aim of 

forming a set of realizable simple field tests for the identification and 

selection of boys for athletic hurdles running. The sample in this research 

included 60 boys aged 12-13 years. The sample of variables consisted a 

criterion variable of running the 60m hurdles and a set of 13 predictor 

variables that included the morphological characteristics (5) and motor 

abilities with whom were estimated speed – strength qualities (5) and 

coordination qualities (3) of boys. Processing of the obtained data was 

applied regression analysis. The research results has detected above 

average statistical significance of the predictive contribution of the 

complete set of variables of morphological characteristics and motor 

abilities, on the result of running 60 m hurdles. Single largest 

statistical significant predictive value were achieved in variable of speed 

– strength qualities: the result of running on the 20 meters with a flying 

start and jump from the standing position; and also only one variable of 

morphological characteristics: length of the lower leg. It can be concluded 

that primarily two isolated variables of speed – strength qualities may be 

good predictors for the success in running the hurdles. The research 

results support the conclusion that two distinct variables of speed – 

strength qualities, the result of running on the 20 m with a flying start 

and jump from the standing position may be relevant predictors of the 

results performance in running the hurdles. Also these variables can be 

used to form a set of easily realizable field tests, which would be used in 

regular anthropological measurements carried out in the primary school 

system. 
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MAVERAÜNNEHĠR‟DE IX-XII YÜZYILLARDA  FELSEFÎ DÜġÜNCENĠN YAYGINLAġMASI 

 

Ġsim: Vahit CELAL 

Ülke: Türkiye 

E-posta: turkiston2003@hotmail.com 

Kurumu: Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi 

Bildiri BaĢlığı:  

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Felsefe 

Anahtar kelimeler: Maveraünnehir, Felsefe, Ġslam düĢüncesi, Astronomi, 

Matematik. 

 

ÖZET: Amuderya (Ceyhun) ile Sırderya (Seyhun) arasındaki bu vadiye Arapça 

olarak nehrin ötesi anlamına gelen “Maveraünnehir”, bugün Özbekistan 

sınırları içerisindedir ve birçok medeniyete zemin olmuĢtur. Bilim, kültür 

ve yetiĢtirdiği bilim adamları ile önemli yer tutan Maveraünnehir, 

Ortaçağda Ġslam Medeniyeti alanında büyük bir geliĢme göstermiĢtir. 

Mâverâünnehir tabiri IX. yüzyıldan itibaren Farsça kaynaklarda kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Arapça metinlerde Mâverâü‟l-Ceyhun ya da Haytal, Batı 

kaynaklarında “Transoxiana” diye anılan bölgeye bazı Türk müellifleri Çay-

Ardı adını vermiĢlerdir. Modern dönemde Mâverâünnehir, Ceyhun ile Seyhun 

nehirleri arasında kalan yaklaĢık 660.000 km2lik coğrafî bölgeyi ifade 

etmek için kullanılmaktadır. Mâverâünnehir‟deki söz konusu geliĢmeler 

VIII.yüzyıldan itibaren baĢlamıĢ Moğol istilası sebebiyle XIII.-

XIV.yüzyıllarda kesintiye uğramıĢ, sonra Timur döneminde XIV-XV.yüzyıllarda 

tekrar devam ettirilmiĢtir. 

IX-X.yüzyıllarda tüm alanlarda yaĢanan geliĢmeler dünya medeniyet tarihinde 

önemli yere sahiptir. Bu dönemde Harezmi, Fergani, Saguni, Farabi, Ġbn 

Sina, Biruni, Maturidi, Buhari, Tirmizi, Semerkandi gibi Orta Asya 

Ģerhlerinin künyelerini taĢıyan birçok meĢhur Ġslam alimleri ve filozofları 

yetiĢmiĢtir.  

Bu makalede bu dönemde felsefî düĢüncenin yaygınlaĢması hakkında kısaca 

bilgi verilmeye çalıĢılmıĢtır.   
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BESYO ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL ADANMIġLIK DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

Ġsim: RECEP CENGĠZ 

Ülke: Türkiye 

E-posta: tbbdf71@gmail.com 

Kurumu: Harran Üniversitesi 

2. Yazar: Murat Turgut 

2. Yazar Kurumu: Kastamonu Üniversitesi 

3. Yazar: Alper Cavit Kabakçı 

3. Yazar Kurumu: KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: BESYO, Öğretim elemanı, Örgütsel adanmıĢlık 

 

Özet: Bu araĢtırmanın amacı, BESYO    öğretim elemanlarının örgütsel 

adanmıĢlık düzeylerini belirlemektir. 

AraĢtırmanın örneklemini, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı29 devlet 

üniversitesi BESYO‟larda görev yapan 430 öğretim elemanı oluĢturmaktadır.  

ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak orijinali Celep (2000) tarafından 

geliĢtirilmiĢ ve geçerlilik- güvenilirlik çalıĢması yapılmıĢ olan, dört alt 

boyutlu 5‟li dereceleme tipi “Eğitim Örgütlerinde Öğretmenlerin Örgütsel 

AdanmıĢlığı” ölçeği kullanılmıĢtır.  

AraĢtırmaya katılan öğretimelemanlarının öğretmenlik mesleğine adanma, 

öğretim iĢlerine adanma ve çalıĢma grubuna adanma alt boyutları puanlarında 

erkeklerin lehine anlamlı farklılık ortaya çıkarken yaĢ ve kıdem 

değiĢkenleri arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıĢtır(p>0.05). 

AraĢtırma sonucunda; araĢtırma görevlilerinin çalıĢma hayatlarındaki 

performanslarını üniversitelerine ait yüksek düzeyde bağlılıkla 

sürdürdükleri belirlenmiĢtir. 
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Sporla Ġlgili Türk Basınında Yer Alan Ġlkyazı: Ali Ferruh Bey ve “Eskrim” 

Makalesi 

Ġsim: Emrah ÇETĠN 

Ülke: Türkiye 

E-posta: emrahc@bartin.edu.tr 

Kurumu: Bartın Üniversitesi 

2. Yazar: Özgür TĠLBE 

2. Yazar Kurumu: Bartın Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Tarih 

Anahtar kelimeler: Ali Ferruh, Eskrim, Spor Tarihi 

 

Özet: Türk spor tarihi araĢtırmacıları bu alandaki ilkyazının 1891 yılında 

Ali Ferruh Bey tarafından Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan “Eskrim” 

baĢlıklı makale olduğunu kaydetmektedir. Bu alanda ülkemizde yapılan tüm 

araĢtırmalarda Ali Ferruh‟un “Eskrim” baĢlıklı yazısına atıfta bulunulmuĢ 

olmasına rağmen onun bu makalesi herhangi bir araĢtırmacı tarafından tüm 

yönleriyle incelenmiĢ ve ortaya çıkartılmıĢ değildir. Oysa Ali Ferruh Bey, 

“Eskrim” baĢlıklı yazısını bu sporu ülkemizde tanıtmak amacıyla kaleme 

almıĢ ve derginin çeĢitli sayılarında da konuya dair makaleler 

yayımlamıĢtı. Bu araĢtırmada Ali Ferruh Bey tarafından kaleme alınan ve 

Türk basınında sporla ilgili ilkyazı olma özelliğine sahip olan “Eskrim” 

incelenecektir. 
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KÜLTÜRLEARASI ETKĠLEġĠMDE SĠNEMANIN ROLÜ: FERZAN ÖZPETEK VE FATĠH AKIN 

FĠLMLERĠNDE KÜLTÜRLERARASILIK 

Ġsim: Zühal ÇETĠN ÖZKAN 

Ülke: Türkiye 

E-posta: zuhal.cetin@deu.edu.tr 

Kurumu: Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Sinema 

Anahtar kelimeler: Kültürel etkileĢim, sinema, Ferzan Özpetek, Fatih Akın  

 

ÖZET: Günümüzde teknolojik geliĢmelerin neticesinde dünya, küresel bir köy haline 

gelirken çeĢitli iletiĢim platformlarında farklı kültürlerin birbirleriyle 

karĢılaĢması kültürlerarası iletiĢim ve etkileĢim sürecinin önemi giderek 

arttırmaktadır. Kültür, içinde yaĢanılan sosyal çevrenin etkisiyle oluĢmaktadır 

BaĢka deyiĢle insan, içinde yaĢadığı toplumun kültürünü yaĢanmıĢ ve yaĢanmakta olan 

deneyimleriyle öğrenmekte ve devam ettirmektedir. Maletzke, insanların farklı 

kültürlerle karĢılaĢtıklarında ortaya çıkan süreci kültürlerarası iletiĢim olarak 

tanımlamaktadır. Thomas Baumer, Maletzke‟nin tanımına bilinç kavramını da 

ekleyerek, farklı kültürlere mensup olanların birbirlerinden farklı olduklarını 

bilerek karĢılıklı yabancı olma durumunun bilinciyle iletiĢime girmelerine 

kültürlerarası iletiĢim demektir. Günümüzde teknolojik geliĢmelerinde etkisiyle 

gittikçe artan kültürlerarası karĢılaĢmalarda, kültürel farklılıklardan kaynaklanan 

yanlıĢ anlamaları azaltılıp farklı toplumlar arasında baĢarılı bir iletiĢim 

sürecinin oluĢabilmesi için disiplinler arası bir bilim dalı olan kültürlerarası 

iletiĢim, her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. 

 

Sinemada da toplumun beğenisini kazanmak ve insanların dikkatini çekebilmek 

amacıyla kültürel kodlara yoğun bir Ģekilde yer verilmektedir. Bu nedenle sinema 

filmleri farklı kültürlerin birbirini tanıması, anlaması ve önyargıların 

azaltılması noktasında kültürlerarası iletiĢimi destekleyen önemli bir unsur olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Sinema, içinde barındırdığı kültürel özelliklerin taĢıyıcısı 

olan küresel bir araçtır. Bu durum sinemanın kültürel bir öğe olarak varlığını daha 

önemli kılar. Modern toplumlarda sinema, ideolojileri tek baĢına üreten konumunda 

olmasa da ideolojiyi yaymak anlamında önemli rol oynar. Sinemanın, kültürü tanıtma 

ve geniĢ kitlelere yayma konusundaki önemi bu noktada kendini göstermiĢtir. Ayrıca 

sinema, kitleleri etkileyerek bir kültür modelinin dünyaya pazarlanmasını sağlayan 

en büyük araçtır.  

 

KüreselleĢme, sinemanın önemini artırırken tektipleĢmeyi de beraberinde 

getirmiĢtir. Bu durum bir yandan yerelliğin ve kendine has benliğin yok oluĢuna 

sebep olmuĢ diğer yandan ise bu yerelliğin göç gibi olgularla kendi alanından 

çıkarak baĢka alanlara da yayılmasına neden olmuĢtur. Ekonomik ve sosyal nedenlerle 

büyük kentlere göç eden insanlar kendi gelenek, görenek gibi yerel özelliklerini de 

beraberlerinde taĢımaktadır. Dünya çapında bilinen iki yönetmenimizden Ferzan 

Özpetek Türkiye‟de doğmuĢ, ardından eğitimi için Ġtalya‟ya göç etmiĢ, halen 

yaĢamını orada sürdürmektedir. Hem Türkiye hem de Ġtalya‟da filmler çeken 

yönetmenin sinemasında bu iki kültürün birarada varlığı hissedilmektedir. 

Çoğunlukla Almanya‟ya toplu iĢçi göçlerinin baĢlamasıyla bu ülkeye yerleĢen 

ailelerin ilk kuĢak çocuklarından müteĢekkil olan Almanya‟da yaĢayan Türk asıllı 

yönetmenler kuĢağının en önemli temsilcisi olan Fatih Akın‟ın ise üretimlerinin 

büyük bir kısmı, bekleneceği üzere yabancı bir ülkede azınlık olmaya itilen, 

varolduğu ortamdaki sosyallikle bütünleĢemeyen, fakat geriye de dönemeyen öznenin 

sıkıĢmıĢlığını merkeze alan bir nitelik taĢıyor.  

 

Genel olarak bakıldığında, Türk yönetmenlerin dünya sinemasındaki baĢarısında 

kültürel birikimin ve Türk kökenli olmanın baĢarıda büyük rolü olduğu bir 

gerçektir. 
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Progression of Design Elements in Ski Suits 

Ġsim: Birsen ÇĠLEROĞLU 

Ülke: Türkiye 

E-posta: sedakivilcimlar@gmail.com 

Kurumu: Gazi Üniversitesi 

2. Yazar: Figen KELLECĠ ÖZEREN 

2. Yazar Kurumu: Çukurova Üniversitesi 

3. Yazar: Ġnci Seda KIVILCIMLAR 

3. Yazar Kurumu: Gazi Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: fashion, trend, winter sport, ski suits, design 

characteristics 

Özet: Popularity of Ski Sport in 19th century necessitated a new perspective on 

protective skiing clothing against the mountain climates and excessive cold. Winter 

clothing were the basis of ski attire during this period.  By the beginning of 20th 

century lining cloth were used to minimize the wind effect. The difference between 

the men and women‟s ski attire of the time consisted of a knee-length skirts worn 

over the golf trousers.  Subsequent to the First World War, skiing suit models were 

influenced by the period uniforms and the producers reflected the fashion trends to 

the ski clothing. In conformance with the prevailing trends, ski trousers were 

designed and produced for the women thus leading to reduction in gender 

differences. Increases in the ski tourism and holding of the first winter olympics 

in 1924 resulted in variations in ski attires, development of design 

characteristics,  growth in user numbers, and enlargement of production capacities. 

Designers emphasized in their collections combined presence of elegance and 

practicality in the skiing attire. In 1930s, the ski suits influenced by pilots‟ 

uniforms included characteristics permitting freedom of motion, and the design 

elements exhibited changes in terms of style, material and aerodynamics.   

In time, the ski attires showed varying design features distinguishing 

professionals from the amateurs.  While protective functionality was primary 

consideration for the amateurs, for professionals the aerodynamic design was also a 

leading factor. Eventually, the increased differences in design characteristics 

were exhibited in ski suit collections, World reknown brands were formed, 

production and sales volumes showed significant rise.  During 20th century the ski 

suits influenced by fashion trends to acquire unique styles reached a position of 

dominance to impact current fashion trends, and apart from sports attires they 

became a style determinant in the clothing of cold climates.  Ski suits worn for 

sporting activities survived significant progressive changes in a century long 

design and development period. Identification of these changes is deemed valuable 

both for the ski sport and fashion trend variations in terms of sports attires.  

This study aims to examine the evolution of ski suit models from its earliest days 

to the present. The data of the study consists of attire illustrations, pictures 

and photographs obtained through documents analyses. Data obtained are resolved by 

visual analyses of models and design characteristics. Due to increased popularity 

and impact of ski attires on the current fashion the study is considered to be 

significant and interesting.  
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FAST FASHĠON KOLEKSĠYONLARINDA YER ALAN SPOR GĠYSĠLERĠN ÖZELLĠKLERĠNĠN 

BELĠRLENMESĠ 

Ġsim: Birsen Çileroğlu 

Ülke: Türkiye 

E-posta: sedakivilcimlar@gmail.com 

Kurumu: Gazi Üniversitesi 

2. Yazar: Seda Kıvılcımlar 

2. Yazar Kurumu: Gazi Üniversitesi 

3. Yazar: Cansu Özgören 

3. Yazar Kurumu: Gazi Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: fast fashion, spor giysiler, giysi konforu, moda, moda 

pazarlama 

 

Özet: Spor hayatın kalitesini artıran en önemli etkenlerin baĢında yer 

almaktadır. Yoğun iĢ temposu ve yaĢam akıĢında spora istenilen zamanın 

ayrılması zorlaĢmıĢtır. Bu durum günlük yaĢamdan ayrılan kısa sürelerde 

yapılabilecek küçük spor aktivitelerini artırarak kiĢilerin giyim tercihini 

spor giysilere yönlendirmiĢtir. Spor giysilerin kiĢilere sağladığı rahatlık 

ve konfor hissi bu tercihi daha da güçlendirmektedir.  

KiĢilerin giysilerinde hissettikleri konfor hissi onların, vücudu ile 

çevresi arasında fizyolojik ve psikolojik uyumun varlığına bağlı 

olmaktadır. YaĢam hareketliliğinin ve standartlarının  artmasıyla hareket 

kolaylığı sağlayan spor giysilere talep artmıĢ,  kullanım konforu açısından 

tercih edilmeye ve “casual” giysi olarak tanımlanan günlük giysilerde de 

yerini almaya baĢlamıĢtır.  

Spor giysilerinin çok tercih edilmesi; moda ve giysi tasarımı yapan ve 

üreten firmaların koleksiyonlarında spor giysi kategorisine yer vermelerine 

neden olmuĢtur. Özellikle, “fast fashion” olarak adlandırılan, model ve 

giysi çeĢidinin fazla ve yeni model üretiminin kısa aralıklarla yapıldığı 

firmalarda spor giysilere yönelimin giderek artmaktadır. Kullanım oranları 

giderek artan  spor giysilerin E-ticaret alanında da satıĢ oranları toplam 

giysi satıĢları içerisinde en yüksek değere sahiptir. 

Bu araĢtırmada, “fast fashion” giysi koleksiyonlarında yer alan spor 

giysilerin özelliklerini belirlemek amaçlanmıĢtır. Bu amaca ulaĢmak için 

ulusal ve uluslararası pazarlarda yer alan dört farklı markanın 2014 

koleksiyonları görsel analiz yöntemiyle incelenmiĢtir. Ġncelemelerde; 

markanın spor giysi tarzları, markalar arası model ve stil farklılıkları 

ile 2014 moda trendlerinin kullanım durumları dikkate alınmıĢtır. Yapılan 

analizler sonucunda elde edilen veriler, giysi koleksiyonlarında 

kategoriler, moda pazarlama ve spor giysi özelliklerinin trendlere yansıma 

durumu açısından  tartıĢılmıĢtır. 
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Din mi Ahlak mı? 

 

Ġsim: Lokman ÇĠLĠNGĠR 

Ülke: Türkiye 

E-posta: lcilingir@hotmail.com 

Kurumu: Kırıkkale Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Felsefe 

Anahtar kelimeler: Din, Ahlak, Siyaset 

 

Özet: Din mi Ahlak mı? 

Tüm insanlık tarihinin ama bilhassa son dönem Türkiye‟sinin en popüler 

konularından biri din ile ahlak arasındaki iliĢkidir. Din ile ahlak 

arasındaki iliĢki yalnızca kendi aralarında sorun olmakta kalmayıp aynı 

zamanda ilgili öteki sahalarda da sürekli gündemi meĢgul etmektedir. Bu 

bağlamda sorun, baĢta siyaset olmak üzere, uygulamalı etiğin çeĢitli alt 

dallarından, din felsefesinin spekülatif tartıĢmalarına değin pek çok 

noktada karĢımıza çıkmaktadır. 

Biz bu tebliğde din ile ahlak arasında ne tür bir temellendirmenin mümkün 

olabileceğini ve bu yaklaĢımın güncel siyasi tartıĢmalar açısından ne ifade 

ettiğini belirtmeye çalıĢacağız. Bunu yaparken de ilkin dinin özsel açıdan 

bir ahlakı gerekli kılıp kılmadığı sorusuna cevap arayacağız.  
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TÜRKĠYE‟DEKĠ ARAPÇA ÖĞRETĠM TECRÜBESĠ VE BUNUN BALKAN ÜLKELERĠYLE PAYLAġIMI 

Ġsim: Prof. Dr. Yakup Civelek 

Ülke: Türkiye 

E-posta: yvicelek@bartin.edu.tr   

Kurumu: Bartın Üniversitesi-Ġslami Ġlimler Dekanı 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Dilbilim 

Anahtar kelimeler: 

Özet: Ġslamiyet‟i kabul eden Türkler bu dinin dili konumundaki Arapça 

öğretimi konusunda da çalıĢmalar yapmıĢ ve Gazneliler‟den itibaren baĢlayan 

Arapça öğretim faaliyetleri, Selçuklu, Osmanlı döneminde de sürmüĢtür. 

Cumhuriyetin ilk yarım asrında sekteye uğrayan Arapça öğretimi, Ġmam Hatip 

Lisesi ve Ġlahiyat fakültelerinin açılmasıyla yeniden gündeme gelmiĢtir. 

1924‟deki Tevhidi tedrisat kanunu ardından, Dârü‟l-Hilâfe Medreseleri 

yerine 29 merkezde Ġmam ve Hatip Mektepleri açılmıĢ ve bu okullar, 1930 

yılında kapanmıĢtır.  1949‟da Ankara‟da Ġlahiyat Fakültesini, 1951‟de 7 

merkezde Ġmam Hatip Okulları açılmasıyla Arapça öğretimi yeniden 

baĢlamıĢtır. Daha sonraki süreç içinde açılan Ġlahiyat fakülteleri ve Ġmam 

Hatip Liseleri yanında Üniversitelerde açılan Doğu Diileri bölümlerinde, 

resmi ve özel kurslarda Arapça öğretimi süregelmiĢtir. 

Arapça öğretim sürecini sınıflandırıldığı takdirde, kanaatimce, yeni bir 

dönemin baĢladığını  söylemek mümkündr.  Bu süreç, onlarca ilahiyat veya 

Ġslami ilimler adıyla  yeni fakültelerinin, imam hatip lisesi ve 

ortaokullarının açılması, doğu dillerinin Arapça dalı yanında, orta 

öğretimde Arapçanın seçmeli ders olarak konması, halk eğitim merkezlerinde 

Arapça kursları verilmesi, TRT Arapça kanalı kanallarla birlikte medyada 

Arapçaya olan ilginin artmasıyla bağlantılıdır. 

Bu bildirimizde, Türkiye‟de Arapça öğretiminin geçmiĢini ve günümüzü ele 

alacak, günümüzde Arapça öğretimi konusunda geliĢtirilen uygulamalardan söz 

edecek, Arapça öğretiminde yaĢanan olumsuzluklar ve çözüm yollarına temas 

edilecek ve bütün bu tecrübenin Bosna-Hersek baĢta olmak üzere Balkan 

ülkelerinde Arapça öğretimi konusundaki çaba ve çalıĢmalarla nasıl 

paylaĢtırılabileceği konusunda çeĢitli öneriler sunulacaktır. 
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KOġU GĠYSĠLERĠ KONFORUNUN KULLANICILAR TARAFINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÜZERĠNE 

BĠR ARAġTIRMA 

Ġsim: ġule ÇĠVĠTCĠ 

Ülke: Türkiye 

E-posta: serap_dengin@hotmail.com 

Kurumu: Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 

2. Yazar: Serap DENGĠN 

2. Yazar Kurumu: Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: Giysi Konforu, Atletizm, KoĢu Giysisi, Sporcu Giyimi, 

Sporcu Performansı. 

 

Özet: BoĢ zaman faaliyeti ya da profesyonel anlamda gerçekleĢtirilen ve giderek 

artan oranda önem kazanan sportif faaliyetler, kiĢinin ruh ve beden sağlığına 

katkıda bulunmaktadır. Bu faaliyetlerde kullanılacak her türlü aracın, sporcu 

performansı ve sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye yol açmayacak 

Ģekilde olması gerekmektedir. Ġnsan doğası gereği her alanda vazgeçilmez bir 

araç olan giysiler de bu bakıĢ açısıyla değerlendirilmelidir. Bu amaçla her 

spor dalının kendi özel kriterleri çerçevesinde değerlendirilmesi, kumaĢ ve 

giysilerin fonksiyonel tasarım özelliklerine göre oluĢturulması gerekmektedir. 

Teknolojik geliĢmelere paralel olarak yaĢam kalitesinin yükselmesi sonucu 

giysilerde sağlamlık, tasarım, estetik gibi unsurlar kullanıcılar için yeterli 

gelmemekte giysi konforu en önemli beklentiler arasında yer almaktadır. KumaĢ 

ve giysinin fonksiyonel tasarım özelliklerini taĢıması ile konforlu bir yapıya 

sahip olması ise kumaĢ-giysi kullanım alanlarının/koĢullarının tanınması, 

kullanıcıların yaĢadıkları sorunların ve beklentilerinin tespit edilmesi ile 

mümkündür. Bu konuda yapılacak araĢtırmalar, alana katkı sağlamasının yanı sıra 

sporcuların konforlu ve sağlıklı giyinme ihtiyaçlarının karĢılanması 

doğrultusunda kumaĢ ve spor giysi üreticilerine öneriler geliĢtirilmesi 

açılarından önem taĢımaktadır. 

Bu araĢtırmanın amacı, Atletizm dalında koĢu sporuyla ilgilenen atletlerin, 

koĢu giysilerinde termal, duyumsal, fiziksel ve estetik faktörler açısından 

karĢılaĢtıkları sorunları tespit etmek, performans artırıcı unsur olarak koĢu 

giysilerinde aradıkları nitelikleri belirlemektir. Alan literatür taramasında, 

spor dalları için kullanılan özel giysilerin giysi konforu açısından 

incelendiği az sayıda çalıĢma olduğu ve yapılan çalıĢmaların çoğunlukla giysi 

yüzeyi ile ilgili konfora odaklandığı görülmektedir. Konu ile ilgili baĢka bir 

çalıĢma yapılmamıĢ olması ise araĢtırma kapsamının belirlenmesinde etkili olan 

faktördür. AraĢtırmada amaçlı örnekleme tekniklerinden biri olan kartopu 

örneklemesi kullanılmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket geliĢtirilmiĢtir. 

Anketin, kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla giyim ve beden eğitimi 

alanlarının uzmanı kiĢilerden ve aktif olarak koĢu sporu ile ilgilenen 

atletlerden görüĢler alınmıĢtır. AraĢtırmanın veri toplama süreci devam etmekte 

olup; sonuçta koĢucuların spor giysilerinde fiziksel ve fizyolojik olarak 

performansını etkileyen özellikler, karĢılaĢtıkları sorunlar ve beklentileri 

konularında detaylı bilgiler elde edilecektir. 
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Ġslam Ahlak Felsefesinde Erdem Kavramı 

Ġsim: Murat Demirkol 

Ülke: Türkiye 

E-posta: muratdemirkol1968@hotmail.com    mdemirkol@ybu.edu.tr 

Kurumu: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Felsefe 

Anahtar kelimeler: Ahlak, nefis, akıl, huy, erdem 

Özet: Müslüman filozoflar, antik dönem Yunan filozoflarından tevarüs ettikleri 

ahlâk felsefesi literatürüne dayanarak nefis temelli ahlâk teorilerini 

geliĢtirmiĢlerdir. Felsefî ahlâk perspektifini dinî, kelamî veya mistik ahlâk 

perspektiflerinden ayıran en önemli özellik, nefis teorisi, yani psikoloji 

üzerine inĢa edilmiĢ olmasıdır. Bu özellik aynı zamanda felsefî ahlâkın 

evrensel karakterli olmasını sağlar. Evrensel anlamda iyi ve erdemli olanı 

hedefleyen felsefî ahlâk teorisi, insanda meleke haline gelmiĢ ve kısa sürede 

değiĢmeyen hal ve davranıĢları ifade eden huy kavramını esas alır. Huylar, 

çevre faktörlerinin etkisi olsa da büyük ölçüde insanın mizacına bağlı olarak 

doğar ve ahlâkî davranıĢların temelini oluĢtururlar. Huy, erdemi de 

erdemsizliği de ifade eden genel bir kavramdır. 

Ahlâkta ideal, erdem olduğu için biz bu bildiride erdemi konu edineceğiz.  

Ġnsan nefsinde huyların iki hayvanî tahrik gücü olan Ģehvet/çekme ve gazap/itme 

güçleri ile nefs-i natıkanın özünü oluĢturan akıl olmak üzere üç kaynağı 

vardır. ġehvet/arzu gücü insanın ihtiyaç duyduğu Ģeyleri kendisine çekmesini, 

gazap/öfke gücü ise zararlı gördüğü Ģeyleri kendisinden uzaklaĢtırmasını 

sağlar. Bu iki güç, aslında insanın biyolojik varlığının devamını sağlaması 

bakımından dengeli kullanılması kaydıyla vazgeçemeyeceği güçleridir. Akıl bu 

güçlerin dengeli kullanımını sağlamakla onlar üzerinde bir nevi yönetici ve 

kontrolcü konumundadır. ġehvet gücünün mutedil hareketinden iffet/ölçülülük 

erdemi, gazap gücünün mutedil hareketinden Ģecaat/yiğitlik erdemi doğar. Aklın 

bağımsız erdemi ise hikmettir. Tahrik güçlerinin itidal ve denetiminden sorumlu 

olan aklın aynı zamanda dengeli olması halinde hikmet erdeminin, dengesiz 

olması halinde kurnazlık ve ahmaklık gibi erdemsizliklerin kaynağı olması çok 

düĢündürücüdür. O zaman buradan aklın aynı zamanda otokontrol görevinin de 

olduğu sonucuna ulaĢabiliriz. Güçlere dayalı olarak iffet, Ģecaat ve hikmetten 

oluĢan temel erdemlerin tam itidalde olmalarından adalet erdemi oluĢur. Bu 

durumda adaletin bir açıdan erdemlerin toplamı, diğer açıdan onların özü olduğu 

anlaĢılmaktadır. Bu durumda temel erdemlerin dörde çıktığını, bunlardan da tali 

erdemlerin doğduğunu söyleyebiliriz. Ġhtiyaçları ve bunları gidermede 

yararlandığı bazı güçleri olan insanın iyi ya da kötü huylarının olması, onun 

zaafları ve aklını hâkim kılması durumunda üstünlüğü ve yetkinliği olan bir 

varlık olması sonucunu doğurur. Psikolojik ve aklî istidatları iyi kullanması 

halinde erdemli ve mutlu olma istidadı taĢıyan insanın aksi halde alçalması ve 

mutsuz olması da mukadderdir. Erdemlerle süslenip mutlu olabilmek insanın 

elindedir. Ahlâkî yetkinlik ve mutluluk, hiçbir din ve kültürle sınırlı 

olmaksızın her insan için mümkündür. Din, kültür ve çevre gibi dıĢsal faktörler 

bu tabii ahlâk potansiyelini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemek gibi bir role 

sahip olabilir. Felsefî ahlâk açısından din ve kültür etkenleri koydukları 

normlarla ahlâkî erdemleri inĢa edemezler, olsa olsa sadece bunların muhafaza 

ve geliĢiminde fonksiyon icra edebilirler. 
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GÖÇ OLGUSUNA GÖÇMENLERĠN DENEYĠMLERĠ ÜZERĠNDEN BAKMA 

Ġsim: Yrd. Doç. Dr. Kemal DĠL 

Ülke: Türkiye 

E-posta: kemaldil@yahoo.com 

Kurumu: Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Sosyoloji 

Anahtar kelimeler: Göçün anlamı, göçmenlerin deneyimleri, göçmen-yerel özne 

iliĢkileri 

 

Özet: Bu çalıĢmanın amacı, göç olgusunun anlamına ve göçmen ile yerel özne 

arasındaki iliĢkilere göçmenlerin deneyimlerine iliĢkin sosyolojik bir 

değerlendirmede bulunmaktır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Haziran-Eylül 

2012 tarihleri arasında Fransa‟da Paris‟te yaĢayan 18, Ġsviçre‟de Basel‟de 

yaĢayan 3 ve Lugano‟da yaĢayan 4, toplamda 25 Türkiyeli göçmen 

oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmada nitel yöntem¬i kullanılmıĢtır. ÇalıĢma grubundaki 

katılımcı¬lar „amaçlı örnekleme‟ yaklaĢımıyla belirlenmiĢtir. Bu nedenle 

çalıĢma grubu sı¬nırlı tutulmuĢtur.  

AraĢtırmada veri toplamak amacıyla yarı-yapılandırılmıĢ bir görüĢme formu 

geliĢtirilmiĢ¬tir. Bu görüĢme formu çerçevesinde katılımcılarla 

derinlemesine görüĢmeler yapılmıĢtır. Katılımcılar¬la gerçekleĢtirilmiĢ 

olan görüĢme dökümleri, önce¬den belirlenmiĢ olan kodlama listesine göre 

analiz edilmiĢtir. Verilerin analizinde içerik ve be¬timsel analiz 

teknikleri kullanılmıĢtır.  

ÇalıĢmada, yapılan görüĢmelerde göçmenlerin aktardıkları deneyimlerden elde 

edilen bulgular sosyolojik olarak iki temel noktada değerlendirilmiĢtir. 

Birincisi, göç olgusunun anlamına iliĢkin değerlendirmelerdir. Bu noktada 

göçmenlerin önceki yaĢam alanlarından Ģimdi bulunduğu yaĢam alanına 

geçiĢlerine neden olan ihtiyaçlar ve bunların doyurulmasına iliĢkin 

aktardıkları deneyimler ıĢığında göç olgusunun anlamı yeniden 

değerlendirilmiĢtir. Bu kapsamda genelde öznenin mekânsal değiĢikliği 

olarak anlam bulan göç kavramı, onun toplumsal konum değiĢimini de içine 

alan bir anlam zenginliğine dönüĢtüğü düĢünülmüĢtür. Göçmenlerin 

aktardıkları deneyimlere iliĢkin ikinci değerlendirme noktası ise onların 

yerel öznelerle kurdukları iliĢkiler olmuĢtur. Bu kapsamda göçmen 

öznelerin, yerel öznelerle iliĢkilerinde kendilerini ifade edebildikleri 

oranda ihtiyaçlarını karĢıladıkları, ortak mekanda sahip olunan farklı 

kültürel aidiyetlerin iliĢkilere kültürel zenginlik olarak yansıdığı, bu 

zenginliğin ise göçmen ile yerel özne arasındaki dıĢlayıcı önyargıları 

azaltmada önemli düzeyde rol oynadığı düĢünülmüĢtür. 
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Taekwondo Dünya ve Olimpiyat ġampiyonalarında uygulanan eski ve yeni 

puanlama sistemlerinin karĢılaĢtırmalı analizi 

 

Name: Ahmet Naci Dilek 

Country: Bosnia and Herzegowina 

Email: ahmetbosna@yahoo.com 

Institution: Bosna Hersek Taekwondo Federasyonu 

Author 2 Name: Prof. Dr. Ġzzet RACO 

Author 2 Institution: University of Sarajevo, Faculty of Physical Education 

and Sport 

Author 3 Name: Prof. Dr. Safet KAPO 

Author 3 Institution: University of Sarajevo, Faculty of Physical Education 

and Sport 

Presentation Type: Sözel 

Field: Spor bilimleri 

Keywords: taekwondo, puanlama sistemi, olimpiyat 

 

Özet:  

Taekwondo Dünya ve Olimpiyat ġampiyonalarında uygulanan eski ve yeni 

puanlama sistemlerinin karĢılaĢtırmalı analizi yapılmıĢtır. Bu analiz 

neticesinde yeni uygulanan sistemle ilgili öneri ve eleĢtiriler 

getirilmiĢtir.  
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Comparative approach and historical and juridical studies (Case study: 

Morjae of Khorasan and the Juridical attitudes of Abu-Hanifeh) 

Author 1 Name: Ebrahim Ebrahimi 

Author 1 Nationality: Iran, Islamic Republic of 

Author 1 Email: e-ebrahimi@araku.ac.ir 

Author 1 Institution: Arak University 

Author 2 Name: Majid Hajibabaei 

Author 2 Institution: Arak university  

Presentation Type: Oral 

Field: Theology 

Keywords: intellectual atmosphere, Morjae , identifications , comparative 

approach, Iran 

 

Abstract: Recognize the ideologies and ideas of scholars without regard to 

the historical backgrounds and social and political context of the event 

which they have lived in the world be inadequate and incomplete. In the 

Historiography of thought, It is not only the thought that is important, 

but conditions which have led to the production of thought must also be 

considered. On the other hand, in today's world the use of 

interdisciplinary approaches in analyzing issues is of an important role. 

One of the two fields that together can create new approaches is history, 

Jurisprudence and theology. 

Many of the opinions and thoughts of theologians and jurists have been 

formed in relevance to the times they lived in. Abu-Hanife Neman-ebn-e-

Sabet-ebn-e-Marzban Zowti, who is of Iranian origin and was born in the 

year 80, is among the influencive Jurists in the History of Islam. His 

opinions and ideas show greater difference with that of the eminent Suni 

Jurists. Knowing his ideas and relation with the Morjae of Khorasan can 

reveal parts of the truth to him and his influence on non-Arab Muslims 

especially Iranians. For an analysis of the latter, effort has been made to 

adopt an interdisciplinary approach so as to clarify the historical 

conditions of the era in which Abu-Hanife used to live, then to measure the 

comparison and relativity of the said era with the thoughts of Abu-Hanife. 

In the period in which he lived a kind of Arab- Nationalism was dominant 

and the newly converted Muslims were not present in social hierarchy 

relations and were not participating in political and religions were of no 

importance. On the other hand Morjae was the official ideology of the 

Umayyad government and had its own special characteristics. But the same 

thought and belief in Khorasan province and parts of non-Arab areas had 

functions beyond the demands of the Omavi Governments which was a defense 

of newly converted Moslems and their faith. It seems that with a 

comparative approach to the historical conditions and the thought of the 

Morjae on one hand and analysis of Abu-Hanife's thoughts on the other hand, 

one can present a new explanation of the thoughts and ideas of Abu-Hanife 

and the intellectual atmosphere ruling over the Iranian world and efforts 

made to create an identity and new identifications. 
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Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin 

Sosyal Beceri Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması 

 

Ġsim: Gürkan ELÇĠ  

Ülke: Türkiye 

E-posta: gurkanelci@gmail.com  

Kurumu: Bartın Üniversitesi 

2. Yazar: Murat KUL 
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Özet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gurkanelci@gmail.com


24-26 May 2014 
 

3
rd

 International Conference on Science Culture and Sport 
 

-47-  

 

 

Fuzzy Projective Plane PG(2,3) From Fuzzy Groups   
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Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: Projective space, fuzzy projective space, fuzzy group 

 

Özet:  

In this research, first we examine fuzzy group corresponding with the fuzzy 

projective plane PG(2,3), after we found fuzzy projective plane PG(2,3) 

from the fuzzy group.  
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Sr2B2O5 Fosfor BileĢiğinin Fotolüminesans özellikleri üzerine Pb2+ iyonu 

Konsantrasyonunun Etkisi 

 

Ġsim: Ertuğrul ERDOĞMUġ 

Ülke: Türkiye 

E-posta: ertugrulerdogmus67@gmail.com 

Kurumu: Bartın Üniversitesi- Mühendislik Fakültesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: Fosforlar, Fotolüminesans, Boratlar 

 

Özet: Saf ve Pb2+ iyonu katkılı fosfor bileĢikleri klasik katı hal 

reaksiyon metodu ile yüksek sıcaklık kül fırını içerisinde, 900 0C yüksek 

sıcaklıkta üç saat sinterlenerek sentezlenmiĢtir. Pb2+ iyonu, Sr2B2O5 

bileĢiğine mol cinsinden % 1, 1.5, 2.5 ve 3 oranında katkılanmıĢtır. 

BileĢiklerin sentezlenip sentezlenmediğini belirleyebilmek için XRD analizi 

yapılmıĢ ve referans ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Elde edilen fosfor 

bileĢiklerinin oda Ģartlarında uyarma ve emisyon spektrumlarını 

belirleyebilmek için  Spektroflorometre cihazı kullanılmıĢtır. Yine aynı 

Ģekilde elde edilen fosfor bileĢiklerinden saf ve % 2.5 Pb2+ katkılı 

olanların mikroyapılarını gözlemleyebilmek için SEM (scanning electron 

microscopy )analizi yapılmıĢtır. Sonuç olarak , saf ve Pb2+ katkılı 

fosforların fotolüminesans özellikleri incelendiğinde uyarma dalga boyu 289 

nm, emisyon(yayınma)dalga boyu ise 370 nm olarak tespit edilmiĢtir. Yine 

analiz sonucunda en yüksek emisyon oranı % 2.5 mol Pb2+ katkılı fosfor 

bileĢiklerinde  gözlemlenmiĢ, bu oranın ötesinde emisyon Ģiddeti düĢmeye 

baĢlamıĢtır.  
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavlarında Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan 

Adaylar Ġle Hak Kazanamayan Adayların Çoklu Zekâ Alanların 

KarĢılaĢtırılması Üzerine Bir AraĢtırma 
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E-posta: zeynep.erol1989@gmail.com 
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Anahtar kelimeler: Özel Yetenek Sınavı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

Çoklu Zekâ 

 

Özet: ÇalıĢmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu özel yetenek 

sınavına katılan adaylardan kayıt yaptırmaya hak kazananlar ile 

kazanamayanların Çoklu Zekâ Alanlarının karĢılaĢtırılmasıdır. AraĢtırmada 

tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında 2013–2014 eğitim öğretim 

yılı için Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel 

Yetenek Sınavına baĢvuran 785 adaydan yaĢ ortalaması  yaĢ=21.15 ± 2.68 olan 

536 gönüllü aday çalıĢma grubunu oluĢturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 

adaylara ait kiĢisel bilgi formu ve çoklu zekâ alanlarının belirlenmesi 

için Özden (2003) tarafından geliĢtirilen “Çoklu Zekâ Envanteri” 

uygulanmıĢtır. Güvenirlik katsayısı .96 olarak bulunmuĢtur. Verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS veri analizi programından yararlanılmıĢtır. 

Verilerin analizinde betimsel istatistiksel tekniklerden, frekans, 

ortalama, standart sapma değerleri elde edilmiĢtir. Ayrıca verilerin normal 

dağılımları dikkate alınarak vardamsal istatistiksel tekniklerden Bağımsız 

Örneklem t-Testi (Independent Samples t-Test) kullanılmıĢtır.  

AraĢtırmanın bulguları incelendiğinde, adayların Çoklu Zekânın bir alanı 

olan  “Bedensel-Kinestetik Zekâ” alanında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık tespit edilmiĢtir. Kazanan adayların, kazanamayan adaylara göre 

daha yüksek ortalama puanlarına sahip oldukları görülmektedir. 

Ayrıca, kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ile kazanamayan adayların 

“Sosyal- KiĢilerarası Zekâ” düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

sonuç gözlemlenmiĢtir. Kazanan adayların kazanamayan adaylara oranla bu 

alanda diğerlerine göre daha baskın özellikler taĢıdıkları sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  

Sonuç olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavlarına katılan 

adayların kayıt yaptırmaya hak kazanlar ile kazanamayanların Çoklu Zeka 

Alanlarının “Sözel-Dilsel Zeka”, “Mantıksal- Matematiksel Zeka”, “Müziksel- 

Ritmik Zeka”, “Bedensel- Kinestetik Zeka”, Sosyal- KiĢilerarası Zeka” 

boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlemlenmiĢtir. 
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Gençlik Ve Spor Bakanlığı ÇalıĢanlarının Örgüte Bağlılık Düzeylerinin 

Demografik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi 

Ġsim: Adnan Ersoy 

Ülke: Türkiye 

E-posta: adnanersoy43@hotmail.com 

Kurumu: Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve spor Yüksek Okulu 

2. Yazar: Halil BiĢgin 

2. Yazar Kurumu: Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve spor Yüksek Okulu 

3. Yazar: Metin Karayol 

3. Yazar Kurumu: Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 

4. Yazar: Muhammet Mustafa Atakan 

4. Yazar Kurumu: Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek 

Okulu 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Spor, Örgüt, Örgüte Bağlılık, Spor Yönetimi 

 

Özet: Bu araĢtırmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez çalıĢanlarının 

örgüte bağlılık düzeylerinin bazı değiĢkenler açısından incelenmesi 

amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak; R. T. Mowday, L. W. 

Porter ve R. M. Steers(1979)‟in örgüte bağlılık ölçeği kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmaya Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez çalıĢanlarından gönüllü olarak 

180 kiĢi katılmıĢtır. Elde edilen verilerin dağılım incelemesi için 

Kolmogorov - Smirnov dağılım testi uygulanmıĢ, bazı değiĢkenlere göre 

örgüte bağlılık düzeylerinin tespiti için de tek yönlü (Oneway) ANOVA testi 

kullanılmıĢtır. Normal dağılım gösteren verilerin analiz sonucunda; 

demografik özelliklerde yer alan “çalıĢtığı birim” değiĢkeni (p<0,05) 

anlamlı iliĢki göstermiĢ, diğer demografik değiĢkenlerde ise anlamlı bir 

iliĢki görülmemiĢtir (p>0,05).  
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AMATÖR FUTBOLCULARI SALDIRGANLIĞA ĠTEN SEBEPLER (VAN ĠLĠ ÖRNEĞĠ) 

Ġsim: Ergün Çakır 

Ülke: Türkiye 

E-posta: adnanersoy43@hotmail.com 

Kurumu: Kafkas Üniversitesi SarıkamıĢ Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 

2. Yazar: Cansel Arslanoğlu 

2. Yazar Kurumu: Kafkas Üniversitesi SarıkamıĢ Beden Eğitimi Spor Yük. 

3. Yazar: Süleyman GönülateĢ 

3. Yazar Kurumu: Gazi Üniversitesi  Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 

4. Yazar: Kemal Sarğın 

4. Yazar Kurumu: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYOBildiri 

Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Amatör, Futbol, saldırganlık, Van 

            

Özet: AraĢtırmanın amacı amatör futbolcuları saldırganlığa iten sebeplerin 

araĢtırılmasıdır. ÇalıĢmanın araĢtırma grubunu Van amatör kümede futbol oynayan 

119 futbolcu oluĢmaktadır. AraĢtırmada konu ile ilgili literatür taraması 

yapılarak Van amatör küme futbolcularını saldırganlığa iten sebepleri 

belirlemek için Karayılmaz (2006) tarafından geliĢtirilen ilk 15 sorusu 

demografik bilgilerden, diğer 28 soru ise arastırmaya yönelik sorulardan oluĢan 

43 soruluk anket formu kullanılmıĢtır. Elde edilen tüm veriler bilgisayar 

ortamına aktarılarak, SPSS 17.0 paket programında analizleri yapılarak 

değerlendirilmiĢtir. 

Yapılan analizler sonucunda futbolcunun Ģampiyonluk maçını kaybettiği durum ile 

müsabaka için belirlenen prim miktarı, müsabaka için belirlenen prim miktarı 

ile futbolcunun centilmenlik dıĢı hareketleri arasında, futbolcuların küme 

düĢme maçını kaybetme durumundaki saldırganlık durumu ile takım arkadaĢlarına 

kırıcı olma davranıĢları arasında, futbolcuların saldırgan davranıĢları üzerine 

teknik sorumlunun agresif davranıĢları ile yöneticilerin olumsuz konuĢmaları 

arasında, ailelerin gelir durumları ile futbolcunun kazanma isteği arasında, 

futbolcunun küme düĢme maçı ile Ģampiyonluk maçını kaybetme durumundaki 

saldırganlık davranıĢı arasında, futbolcunun saldırgan davranıĢları üzerine 

yöneticinin ve hakemin olumsuz tutumları arasında, anlamlı fark bulunmuĢtur 

(p<0,001). 

Bu bulgulara göre; Ģampiyonluk maçı için belirlenen prim miktarı Ģampiyonluk 

maçının kaybedilmesi durumunda futbolcuyu saldırganlaĢtırdığı, müsabakanın 

kazanılması için belirlenen pirim miktarı futbolcunun saha içeresinde rakibine 

centilmenlik dıĢı hareketlerde bulunmasına, futbolcuların küme düĢme maçını 

kaybettikten sonra bulundukları ruh halleri onları arkadaĢlarına karĢı kırıcı 

yaptığı, maç öncesi yöneticinin maç esnasında ise antrenörün olumsuz 

davranıĢları futbolcuyu saldırganlaĢtırdığı, ailelerin gelir durumunun düĢük 

olmasına bağlı olarak maç için belirlenen prim miktarının futbolcularda aĢırı 

kazanma isteği oluĢturması, Ģampiyonluk maçı ve küme düĢme maçının kaybedilmesi 

durumunda futbolcunun saldırganlaĢtığı ve yöneticinin ve hakemin olumsuz 

tutumlarının futbolcuları saldırganlaĢtırdığı sonucu elde edilmiĢtir. 
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Abstract: Insulin is a Hormone that is secreted from pancreas and has an 

undeniable role in regulating blood-suger. In medicine, the injection 

samples of this Hormone are used for controlling diabetes disease. But 

recently, it has been used by athletes for driving Glucose and Amino Acids 

in to muscle- cells in industrial and injection forms for fast development 

of muscle volume and power among potency athletes specially body- builders. 

The present study, is reviewing consumption consequences of this drug by 

athletes and it‟s important and of course hidden hazards.  

In this study, the Hormone‟s impression and it‟s high secretion and 

mechanism imbalance in body- builders bodies are analyzed by following 

Dosage and period of Insulin consumption among athletes and body- builders 

and studying different forms and injection amounts of Insulin, and 

comparing them with diabetes disease. 

Results show that Insulin is a Hormone with high Anabolic effect and it is 

responsible for nutrient materials transmission into blood stream and 

muscle- cells. The blood- suger is saved as glycogen in muscles on this 

hormone effect and Amino acid transmission is developed in body‟s muscle 

system. This features by muscle manufacturing apparent of athletes and 

muscle exhausting delay in fast contracting muscle fibers and enthusiasm of 

practicing for hours, dosen‟t cause to ignore the dangerous disadvantageous 

of this hormone including: imbalance of metabolism such as extra lipid 

burning and glycogen saving in body. Because of Insulin long consumption 

body produces little amount of glycogen and adrenaline hormones to re 

increase the amount of blood- suger, therefore increasing blood- suger 

isn‟t declared with warning signals such as: trembling and nervousness, and 

athletes encounter with the shock of decreasing blood- suger (Hyper- 

glysemia) and die. This study shows: in correct consumption of diabetes 

drugs are hazardous in body. Builders in different forms and it‟s side 

effects has been investigated, which shouldn‟t be ignored by authorities 

and should be followed much seriously, in order to prevent more problems 

among athletes in future. 
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ULUSLARARASI SPOR ORGANĠZASYONLARININ ETKĠLERĠ: 2013 MERSĠN XVII. AKDENĠZ 

OYUNLARI‟NA YÖNELĠK BĠR UYGULAMA 

 

Ġsim: Evren Güçer 

Ülke: Türkiye 

E-posta: evrengucer@gazi.edu.tr 

Kurumu: Gazi Üniversitesi 

2. Yazar: Cemal Ersin Silik 

2. Yazar Kurumu: Gazi Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: Uluslararası Organizasyonlar, Akdeniz Oyunları, Ekonomik 

Etki  

 

Özet: Bu çalıĢmanın amacı, 2013 yılında Mersin Ģehrinin ev sahipliğini 

yaptığı ve 2013 yazında toplam 32 branĢ olarak Mersin‟de düzenlenen XVII. 

Akdeniz Oyunları‟nın (XVII. Mediterranean Games) ekonomik etkilerini 

belirlemektir. ÇalıĢmada, Mersin‟de bulunan yerel halkın XVII. Akdeniz 

Oyunları‟nın ekonomik boyutları (Ekonomik Yararlar ve Ekonomik Maliyetler) 

ile ilgili algılamalarının bireysel özelliklerine göre farklılık durumları 

Jie ve Yan (2010) tarafından geliĢtirilen Mega Organizasyon Etkisi Ölçeği 

(Mega Event Impact Scale) ile tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Mersin‟de 

yaĢayan yerel halk olarak belirlenen evrenin içerisinden basit tesadüfî 

örnekleme yöntemi ile (%44,9) 203 Kadın, (%55,1) 249 Erkek olmak üzere 

toplam 452 kiĢiye anket uygulanmıĢtır. Yerel halkın, Mega Organizasyon 

Etkisi Ölçeği‟nin ekonomik yararlar ve ekonomik maliyetler boyutlarındaki 

algılamaları ile bireysel özellikleri arasındaki farklılıkları belirlemek 

için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıĢtır. Analiz 

sonuçlarına göre, organizasyonun ekonomik yararlar boyutu algılamaları ile 

yerel halkın cinsiyet ve yaĢ durumları arasında farklılık görülmemiĢ, 

meslek (F=5.352; p<0.05), gelir düzeyi (F=4.486; p<0.05) ve Mersin‟de 

ikamet ettikleri yıl durumlarına göre (F=7.476; p<0.05) anlamlı 

farklılıklar görülmüĢtür. AraĢtırmada, yerel halkın ekonomik maliyetler 

boyutu algılamaları ile bireysel özellikleri arasında da farklılık tespit 

edilmemiĢtir. Ayrıca, organizasyonun ekonomik yararlar ile ekonomik 

maliyetler boyutları arasındaki iliĢkinin düzeyini ve yönünü belirlemek 

için de Basit Korelâsyon Analizi yapılmıĢtır. Korelâsyon Analizi sonucuna 

göre, organizasyonun ekonomik yararlar boyutu ile ekonomik maliyetler 

boyutları arasında (r=.085; p>0.05) anlamlı bir iliĢkiye rastlanılmamıĢtır. 

Sonuç olarak, Mersin‟de yaĢayan memur ve öğrencilerin diğer meslek 

gruplarına göre organizasyonu daha olumlu gördükleri, 2001-3000 TL arasında 

gelir düzeyine sahip olan kiĢilerin 1001-2000 TL arasında gelir düzeyine 

sahip olan kiĢilere göre ekonomik yararlar boyutunu daha iyi olarak 

algıladıkları ve Mersin‟de ikamet etme yılı azaldıkça yerel halkın ekonomik 

yararlar boyutunu daha iyi olarak algıladıkları tespit edilmiĢtir. 
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PHYSICAL ACTIVITY VENUE EVALUATION SCALE (PAVES): A VALIDTY and RELIABILITY 

STUDY 
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Ülke: Türkiye 
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Kurumu: Afyon Kocatepe University 

2. Yazar: Sema Alay 

2. Yazar Kurumu: Gazi University 

3. Yazar: Mehmet Karakilic 

3. Yazar Kurumu: Kırıkkale University 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Physical Activity Venue Evaluation Scale 

 

Özet: The purpose of this study was to test the reliability and validity of 

the Physical Activity Venue Evaluation Scale (PAVES) for Turkey that were 

developed by Stanis, Schneider, Chavez ve Shinew (2009). The Scale was 

applied to visitors of 6 different parks and recreation area in Ankara. 603 

randomly selected voluntary people aged over 16 were participated in the 

research. After the data treatment, the sample decreased to 412 [aged 16-63 

(x= 26.80, ss= 7.609), 59.5% (245) male, 40.5% (167) female] because of 

invalid or missing answers. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) was run to test 

whether the data were appropriate to factor analysis, and Bartlett test was 

run to test whether it was enough for sample. Both of these test showed 

that the data have good qualifications for the factor analysis. Principal 

Component Analysis was performed for testing the construct validity and 

reliability of the scale. Items loading .40 and more were taken into 

consideration. After the analyses, 2-subscale with the .85 internal 

consistencies was obtained. These two factors explained 42.2 % of the 

variance. Results indicated that the 26-item-2 component version of the 

PAVES is valid and reliable in measuring the reasons for activity venue 

selection and the factors preventing from participation in physical 

activity for the park and recreation area users in Turkey. 
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LEISURE TIME-PHYSICAL ACTIVITY CONSTRAINTS AT HIGH SCHOOLS 

Ġsim: Hüseyin GÜMÜġ 

Ülke: Türkiye 

E-posta: gumushuseyin@yandex.com 

Kurumu: School of Physical Education and Sports, Afyon Kocatepe University 

2. Yazar: Özcan IġIK 

2. Yazar Kurumu: School of Physical Education and Sports, Celal Bayar 

University 

3. Yazar: Ömür KARAKULLUKÇU 

3. Yazar Kurumu: Ministry of National Education 

4. Yazar: Ġrfan YILDIRIM 

4. Yazar Kurumu: School of Physical Education and Sports, Afyon Kocatepe 

University 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: High School, Leisure Time, Physical Activity 

 

Özet: The aim of the study was to investigate the constraints that 

prevented the young people who studied at high schools from participating 

in leisure time physical activities. The population of the study was 

composed of the students who studied at high schools in Afyonkarahisar 

Province. Method of population selection and sample recruitment was 

purposive sampling. 783 volunteers participated in the study. It was seen 

that some of the answers were invalid and therefore, sample was made up by 

750 participants [14-18 age (x=15.77, sd=1.05), 64.9% (487) of them female 

students]. As the data collection tool; Leisure Time-Physical Activity 

Constraints (LTPA-C) developed by Öcal (2012) was used. The scale is 

composed of 8 subscales: body perception, facilities, income, family, skill 

perception, time, willpower and society. It is a 6-point Likert type scale 

and measures participants‟ physical activity participation status in their 

leisure times. For the analyses of the data; descriptive statistics, 

univariate analysis of variance (ANOVA) and Independent Samples T-Test were 

used. According to the study findings; it was found out that there were 

significant differences among the participants in terms of the scores of 

LTPA-C as far as participants‟ genders, parental educational status, number 

of sisters and brothers, maternal professional status, school types and 

grades (p<0.05). 
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ÇEVRESEL DUYARLILIK VE BOġ ZAMAN ENGELLERĠ ĠLĠġKĠSĠ 
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2. Yazar: Özcan IġIK 

2. Yazar Kurumu: Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor 
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3. Yazar: Güngör DOĞANAY 

3. Yazar Kurumu: Higher School of Insurance and Finance, Vuzf University 

4. Yazar: Ġlkay DOĞAN 
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Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: BoĢ zaman engelleri, Ekolojik paradigma, Rekreatif 

etkinlik 

 

Özet: Bu araĢtırmanın amacı üniversite öğrencilerinin boĢ zaman engelleri 

ile çevresel duyarlılıkları arasındaki iliĢkinin bazı demografik 

değiĢkenler açısından incelenmesidir. AraĢtırmanın evrenini Afyon Kocatepe 

Üniversitesi öğrencileri oluĢturmaktadır. Evren seçimi ve örneklem seçimi 

amaca yönelik (purposive sampling) yöntemdir. AraĢtırmaya gönüllü olarak 

358 öğrenci katılmıĢtır. 358 öğrenciden elde edilen verilerde bazı 

öğrencilerin cevaplarının “geçersiz” olduğu saptanmıĢ ve araĢtırma 

örneklemi 341 katılımcıdan oluĢmuĢtur [18-28 yaĢ (x=21.18, ss=1.90), %61.9 

(211)‟i kadın]. Veri toplama aracı olarak Dunlop, Van Liere, Mertig ve 

Jones (2000) tarafından geliĢtirilen ve 15 maddeden oluĢan “Ekolojik 

Paradigma Ölçeği” ile Gürbüz, Öncü ve Emir (2012) tarafından geliĢtirilen 6 

alt boyut ve toplam 18 maddeden oluĢan “BoĢ Zaman Engelleri Ölçeği” 

kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde betimleyici istatistik, korelasyon 

analizi ve tek değiĢkenli varyans analizi (ANOVA) ile iliĢkisiz örneklemler 

T-Tesi (Independent Samples T-Test) yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın 

bulgularına göre ekolojik paradigma ile boĢ zaman engelleri arasındaki 

iliĢkinin pozitif yönlü bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,001). BoĢ 

zaman engelleri incelendiğinde ise cinsiyet, sınıf, gelir düzeyi, yetiĢme 

yeri ve fiziksel aktiviteye katılım sıklıkları arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05). Yine çalıĢma 

grubunun ekolojik paradigma ölçekleri incelendiğinde ise; yetiĢme yerleri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edilirken (p<0,05), 

diğer demografik bilgiler arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 

olmadığı tespit edilmiĢtir (p>0,05). 
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TÜKETĠCĠ DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ VE ĠSTANBUL ĠSTĠKLAL CADDESĠ ÜZERĠNE 

BĠR ÖRNEK UYGULAMA 

 

Ġsim: Sefer GÜMÜġ 

Ülke: Türkiye 

E-posta: hakanmuratkorkmaz34@gmail.com  

2. Yazar: Murat KORKMAZ 

3. Yazar: Hande Gülnihal GÜMÜġ 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Ekonomi 

Anahtar Kelimeler: Ġstiklal Caddesi, Ġstanbul, Tüketici, DavranıĢ, Satın 

Alma, Ekonomi 

 

Özet: Dünyanın önemli metropollerinden birisi olan Ġstanbul; Beyoğlu 

ilçesindeki Ġstiklal Caddesi ile farklı bir ambiyans oluĢturmuĢtur. Günde 

ortalama 45 ile 50 bin kiĢinin gelip geçtiği Ġstiklal Caddesi farklı kültür 

ve inançtan insanı misafir etmekte ve ağırlamaktadır. Bu araĢtırma ile 

Ġstiklal Caddesine gelen farklı kültürden tüketicilerin davranıĢları 

incelenmiĢtir. AraĢtırmaya katılan tüketicilerin ekonomik, sosyal ve 

kültürel yapılarına paralel olarak tüketicilerin tüketim tercihleri 

üzerinde de durulmuĢtur. Uygulamalı olan bu araĢtırmada bir anket formu 

kullanılmıĢtır. Ankete katılım sağlayan tüketiciler rast gele seçilme 

yöntemi ile yüz yüze görüĢülerek anket soruları sorulmuĢ ve uygulama 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulama haftanın yedi günü sabah 10:00 ile gece 

03:00 saatleri arasında yapılmıĢtır. Katılımcılar bu belirlenen saatler 

arasında farklı kültür, sosyo ekonomik yapı ve inançlara sahip bireylerdir. 

Asıl araĢtırmaya geçilmeden önce 25 kiĢiye ön test uygulanmıĢtır. Anket 

soruları uzman görüĢü alınarak hazırlanmıĢtır. Anket güvenirliliğinin test 

edilmesi amacıyla cronbach alpha kat sayısı olarak ön testte 0.72 değeri 

elde edilmiĢtir. Bu değer kullanılan ölçme aleti olan anketin güvenilir 

olduğunu sağlamıĢtır. Asıl araĢtırmaya 98 bireysel tüketici iĢtirak 

etmiĢtir. Hiçbir katılımcının düĢünce ve tercihlerine yönelik yönlendirme 

gerçekleĢtirilmemiĢtir. 98 kiĢi üzerinden elde edilen verilen yine cronbach 

alpha güvenirlilik testine tabi tutulmuĢ ve 0.86 değeri elde edilmiĢtir. 

Elde edilen anket verileri SPSS istatistik 16 programı ile analiz 

edilmiĢtir. Basit rassal analiz tekniği ile hipotez testleri uygulanmıĢtır. 

Ayrıca Ki-Kare testleri uygulanarak elde edilen bazı verilerin yüzdeleri 

grafikler halinde çalıĢmada gösterilmiĢtir. AraĢtırmanın sonunda Ġstiklal 

Caddesi üzerinde bulunan bazı iĢyerlerinden alıĢveriĢ yapan tüketicilerin 

sosyo-kültürel yapılarına bağlı olarak ekonomik güce bağlı olarak satın 

alma algılarında farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Tüketicilerin tercihleri, satın alma eğilimleri, miktarı, ürün farklılığı 

yine bu faktörlere bağlı olarak değiĢiklik göstermektedir. 
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BOSNA SAVAġI‟NIN TÜRK KAMUOYUNA ETKĠLERĠ 

Ġsim: Doç. Dr. Nejla GÜNAY 

Ülke: Türkiye 

Kurumu: Gazi Üniversitesi 

E-posta: ngunay@gazi.edu.tr  

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Tarih 

Anahtar Kelimeler: Bosna, savaĢ, kamuoyu etkileri, Türkiye 

Özet: Bosna ile tarihten gelen bağlar Bosnalıların zor durumda olduğu 

günlerde de Anadolu insanının dikkatini buraya çevirmesine neden oldu. Türk 

Milleti, Bosna‟da yaĢanan dram karĢısında duyarsız kalmadı. Bu çalıĢmada, 

Bosna‟da yaĢanan dramın Anadolu insanı üzerindeki etkilerini ortaya 

çıkarmak amaçlanmaktadır. Bosna‟dan katliam haberlerinin gelmesinin 

ardından T.C. Devleti, bazı siyasi giriĢimlerde bulundu. Toplumun çeĢitli 

kesimleri de konuyu gündeme getirip Bosnalıların çığlığını dünyaya 

duyurmak, Sırp vahĢetini önlemek ve Bosna‟daki dindaĢlara bir nebze olsun 

yardım toplayabilmek için çeĢitli çalıĢmalar yaptı. Kamuoyuna yansıyan bu 

çalıĢmalar; siyasi giriĢimlerle sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler 

olarak Ģekillendi. 

T.B.M.M, 24 Temmuz 1995‟te olağanüstü toplanarak Bosna‟daki durumu görüĢtü. 

Meclis‟te grubu bulunan bütün siyasi partiler, Bosna‟da Sırpların yaptığı 

soykırımı kınayan metni imzaladı. Meclis ayrıca Bosna‟ya yapılan silah 

ambargosu kararına uymayacağını ve Bosna‟da yaĢayan Müslümanlara her türlü 

desteğin verilmesini kararlaĢtırdı. T.C. Devleti, Bosna‟daki dramın en 

önemli mağdurlarından olan kadın ve çocukları rehabilite etmek amacıyla 

gruplar hâlinde Türkiye‟ye getirmeye karar verdi. Projeyi koordine eden 

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Aysel Baysal Ağustos ayı sonlarında 

Bosna‟ya gitmeyi planladığını, ilk etapta 600 kadın ve çocuğun Türkiye‟ye 

getirileceğini ve bu çalıĢmanın aylık periyotlar hâlinde devam edeceğini 

açıkladı. Kültür Bakanlığı da Bosna dramına dünyanın dikkatini çekmek için 

“Bosna Ġçin Çığlık” adlı bir proje baĢlattı. Projenin amacına ulaĢabilmesi 

için Elton John, Steve Wonder, Duran Duran, Paul Simon gibi daha birçok 

ünlü isimle temas kuruldu.  

Srebrenitza Katliamı‟nın hemen ardından bazı aydınlar Ertuğrul Günay‟ın 

öncülüğünde “DayanıĢma Birliği” adıyla bir giriĢim baĢlattı. Bu giriĢim 

amacını Ģu Ģekilde özetledi:  

“Bosna‟da iĢlenen insanlık suçuna karĢı, devletlerin ve hükümetlerin aczini 

ve ikiyüzlülüğünü aĢarak insanlık doğrudan karĢı koyma sorumluluğunu 

taĢıyor… Tarih ve toplum özellikleriyle Türkiye, böyle bir giriĢimi 

baĢlatmak için dünyada hem en uygun hem de en sorumlu ülkedir. Bu ülkede 

yaĢayan insanlar olarak biz, XX. yüzyılın bu büyük utancına sözün ötesinde 

karĢı koymalı, Bosna halkının yanında eylemli olarak yer almalıyız.” 
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APPLICATION OF BEYPAZARI CULTURAL PATTERNS ON FASHION PRODUCT ACCESSORY 

DESIGN 

Ġsim: Yrd. Doç. Dr. Nalan GürĢahbaz 

Ülke: Türkiye 
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2. Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Güngör 
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Bildiri BaĢlığı: BEYPAZARI KÜLTÜREL ÖRGELERĠNĠN MODA ÜRÜN AKSESUAR 

TASARIMINDA KULLANILMASI  APPLICATION OF BEYPAZARI CULTURAL PATTERNS ON 

FASHION PRODUCT ACCESSORY DESIGN 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Kültür araĢtırmaları 

Keywords: Keywords: Beypazarı, Pattern, Accessory Design, Fashion Product 

Design. 

ABSTRACT: Likewise numerous place in the Anatolia, Beypazarı County is 

settlement with historical texture, which has been a play stage for ancient 

civilizations in its past. Therefore, history of Beypazarı, which has been 

dominated many rulers, carries traces of these cultures. 

Since this places hosted many cultures, Beypazarı is an important cultural 

tourism attraction area based on its effort to claim its abstract and concrete 

cultural heritage. Both preservation of Turkish traditional adornment art and 

application of its cultural value on accessory design which is among the 

supportive elements of fashion will provide substantial support to maintain our 

cultural heritage. 

The general purpose of this study is to investigate traditional art of Turkish 

society, which ensures survival of Turkish culture, and to transform this art 

to accessory design as one of the indispensable elements of the fashion. The 

current study is important in terms of preservation and promotion of the 

cultural heritage and to hand this down to the next generations; and in terms 

of using ornamentation techniques and composition specifications in different 

areas so as to create literature resources. 

As a research method, applied research technique was selected, which covers 

trial applications of information that has already produced or that is being 

produced. Research sampling is consisted of ornamentations with geometrical and 

plant patterns made up of several materials on mansions which reflect 

historical texture of Beypazarı County. The research subject was researched 

from the visual and written literature; and the subject was limited with the 

ornamentations that reflect the Beypazarı historical pattern, as a foundation 

of accessory designs was classified. In the planning stage of the study, 

analysis, synthesis, selection and production stages of fashion product 

accessory design process were considered. A board reflecting the tale behind 

the guiding spirit was prepared. Geometric and plant patterns appropriate to 

the “ethnical elements” that will be frequently applied in the summer-winter 

2015 season were interpreted by the researchers and relevant model designs were 

created. Select models were made of contemporary materials. 
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ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ VE BĠREY 

 

Ġsim: MURAT DÜNDAR 
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E-posta: mdundar@bartin.edu.tr 

Kurumu: BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: BĠREY, TOPLUM, ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ 

 

Özet: UZUN YILLARDIR TARTIġILAN, DÜNYA (DOLAYISIYLA ÇEVRE) VAROLDUKÇA DA 

TARTIġILMAYA DEVAM EDECEK OLAN BĠREY-ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ ĠLĠġKĠSĠ ĠNSAN 

ZĠHNĠNDE ALMASI GEREKEN YERĠ TAM OLARAK ALMAMIġTIR. ÇÖZÜM ARANAN ÇEVRE 

KĠRLĠLĠK UNSURLARI ĠNSANLAR TARAFINDAN OLUġTURULSA DA, SORUMLULUK SAHĠBĠ 

OLANLARDA DAHĠL OLMAK ÜZERE, PROBLEMĠN KAYNAĞINI KENDĠSĠ OLARAK GÖREN PEK 

AZ KĠġĠ VEYA KURUM VARDIR. TOPRAK-SU-HAVA ÜÇGENĠNE YAPILAN MÜDAHALELER, BU 

ORTAMLARIN SINIRSIZ VE HER TÜRLÜ KĠRLĠLĠĞĠ TOLERE EDEBĠLECEK YETENEKTE(!) 

OLDUĞU DÜġÜNCESĠYLE YAPILMIġ VE TĠTĠZLĠLĠKLE KORUNMASI GEREKEN BU 

ORTAMLARIN CĠDDĠ ġEKĠLDE ZARAR GÖRMESĠNE HATTA GERĠYE DÖNÜLEMEYECEK 

DERECEDE KĠRLENMESĠNE SEBEP OLMUġTUR. 

DOĞA, KENDĠSĠNE YAPILAN MÜDAHALELER DOĞAL (DEPREM, SEL, VOLKANĠK PATLAMALAR 

v.b.) OLDUĞU TAKTĠRDE, OLUġUM SÜRECĠ ĠÇERĠSĠNDE, BU MÜDAHALELERLE SAYISIZ 

DEFA KARġILAġTIĞI ĠÇĠN NASIL TEPKĠ VERECEĞĠNĠ BĠLMEKTE VE KENDĠSĠNĠ 

YENĠLEYEBĠLMEKTEDĠR. FAKAT BĠREYSEL MÜDAHALE SÖZKONUSU OLDUĞUNDA PEKÇOK 

KĠRLETĠCĠ TÜRÜ DOĞA TARAFINDAN TANINMADIĞI ĠÇĠN DOĞA TARAFINDAN ÇÖZÜM 

ÜRETĠLEMEMEKTE VEYA BU SÜREÇ OLDUKÇA UZUN YILLAR ALMAKTADIR. 

BĠREYLER DOLAYISIYLA BĠREYLERĠN OLUġTURDUĞU TOPLUMLAR KĠRLĠLĠK VEYA 

KĠRLĠLĠK UNSURLARINI ÖTELEYEREK, PROBLEMDEN KURTULMUġ OLMAK GĠBĠ BĠR YANLIġ 

DÜġÜNCENĠN ĠÇĠNE DÜġMEKTEDĠR. BAġKA BĠR DÜNYAMIZ, BAġKA BĠR ÇEVREMĠZ 

OLMADIĞI ĠÇĠN BU SON DERECE SAKINCALI DÜġÜNCENĠN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ ADINA 

ACĠLEN ÖNLEMLER ALINMALI, CĠDDĠ YAPTIRIMLAR UYGULANMALI VE EN ÖNEMLĠSĠ 

BĠREYLERĠN KÜÇÜK YAġLARDAN ĠTĠBAREN KALĠTELĠ BĠR ÇEVRE EĞĠTĠMĠNE TABĠ 

TUTULMASI VE ZĠHĠNLERĠNDE ÇEVRENĠN HER ġARTTA KORUNMASI GEREKLĠLĠĞĠ 

DÜġÜNCESĠ OLUġTURULMALIDIR. 
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DETERMINE HEART RATE RESPONSE DURING OFFICIAL COMPETITION JUNIOR GIRL 
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4. Yazar: Yasin ERSOZ 
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Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Key Words: Female Basketball, Junior, Official Competition, Heart Rate 

ABSTRACT Measuring total work load and mean loading intensity during team sports 

competition give important knowledge for trainer, player and fitness coaches. 

Developing technological issues provided that measure complex structure of team 

sports physiological loading during competition and trainings. During the last 

decade little reported about loading intensity about physiological response of 

female basketball players during competition.  The aim of this study is determine 

heart rate response in official junior female basketball competition. 

12 female junior female basketball player whose age: 14.75±0.55 years, heigth: 

168.48±5.3 cm, weight: 62.6±9.52 kg, predicted maxVO²: 49.76±3.64 ml/min from 

Nesibe Aydın Sport Club joined this study. The heart rate (HR) measurements were 

taken official regional clubs championship league competition. Two days after 

followed up competition players join the shuttle run test for determine maximal 

heart rate (max. HR). All HR measurement was taken by Polar Team2 (Finland) which 

can record every beat. Frequencies analyses made for variable data‟s. Nonparametric 

Wilcoxon Rank Test used for determine HR difference between halves, nonparametric 

Friedman‟s test used for periods.  

Max. HR was 196.33±10.04 in shuttle run test, competition mean HR was 176.03±10.36 

(percentage of max. HR % 89.66), first half mean HR was 177.16±13.19 (percentage of 

max. HR % 90.23), second half mean HR was 175.00±11.56 (percentage of max. HR % 

89.13), first period mean HR was 177.16±13.94 (percentage of max. HR % 90.00), 

second period mean HR was 176.87±12.10 (percentage of max. HR % 88.88), third 

period mean HR was 176.88±12.10 (percentage of max. HR % 90.08), fourth period mean 

HR was 179.40±10.71 (percentage of max. HR %91.37). There were no difference found 

between halves (Z= -0,351 p>0.05) and periods (x2= 1.125 p>0.05). 

Determining official competition exercise intensity on juniors can provide 

important knowledge for coaches when they evolve sport performance of junior 

players. Heart Rate response show that intensity of junior female basketball 

competition is approximately 88 % of maximal HR, this means game loading intensity 

is very high during all halves and periods. Literature findings on female 

basketball players are 92.5% (Matthew et al, 2009), 82.4±1.3 % (Scanlan et.al, 

2012) and 90.8% (Rodriguez et al, 2007) our findings are similar with them but this 

is the first findings about junior female players. For future studies blood lactate 

samples and time-motion analyses will provide proper study results. 
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Gençlik Merkezi Müdürlüklerinde ÇalıĢan Personellerin ÇalıĢma Ortamlarında 

Maruz Kaldıkları Yıldırma DavranıĢlarının Cinsiyet Yönünden Ġncelenmesi 
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Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 
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Özet: Yıldırma (mobbing) yöneten ve yönetilenlerin olduğu her ortamda 

yaĢanabilmektedir. Ancak yıldırma veya yıldırma sürecinin neler olduğu ya 

da nasıl yaĢanıldığı tam olarak bilinmemektedir. Bazı durumlarda 

yaĢanılanların bir iĢ yeri geleneği olarak düĢünülmesi bu konu hakkındaki 

bilgi eksikliğimizi ön plana çıkartmaktadır. ĠĢ veriminde ve iĢ 

yerlerindeki performans düĢüklüğünde ciddi kayıplara neden olan 

yıldırmanın, çalıĢma ortamları için olağan bir durum olmadığının bilinmesi 

insanlar açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda bu araĢtırmada gençler 

ile birebir temas halinde olan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl 

Müdürlüklerinin gençlik merkezleri bünyesinde çalıĢan personellerin çalıĢma 

ortamlarında psikolojik yıldırma davranıĢlarına uğrama düzeylerini cinsiyet 

değiĢkeni yönüyle belirlenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada, betimsel tarama 

yöntemlerinden birisi olan genel tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın 

evrenini; Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik 

merkezlerinde çalıĢan personeller oluĢturmuĢtur. Örneklemini ise; tesadüfü 

yöntemle seçilmiĢ farklı bölgelerdeki gençlik merkezlerinde çalıĢan gönüllü 

personeller oluĢturmaktadır. AraĢtırma verilerinin elde edilmesi için 

Einarsen ve Raknes, (1997) tarafından geliĢtirilmiĢ, Cemaloğlu, (2007) 

tarafından Türkçeye uyarlanarak hazırlanan “Olumsuz DavranıĢlar Ölçeği 

(NAQ)”  kullanılmıĢtır. Ölçek maddelerin Cronbach‟s Alpha katsayısının 0,94 

olduğu, faktör yüklerinin ise 0,59 ile 0,87 arasında olduğu tespit 

edilmiĢtir. Ölçek, çeĢitli yıldırıcı davranıĢları“5-Her Ay,4-Her Hafta, 3-

Her Gün, 2-Ara Sıra 1-Hiçbir Zaman” Ģeklinde sıralayarak, beĢli likert 

türünde belirlemeyi amaçlamıĢtır. AraĢtırmada betimsel istatistikler, 

frekans, yüzde, standart sapma, aritmetik ortalama ve t- testi analizi 

kullanılmıĢtır. Dağılımlar dan elde edilen sonuçlar tablolaĢtırılmıĢ ve 

bulgular yorumlanarak gerekli çözüm önerileri getirilmiĢtir. AraĢtırmaya 

katılan personellerin uğradıkları yıldırma davranıĢlar düzeylerinin 

belirlenmesinde kullanılan maddelere ait puan aralıkları; 1-Hiç zaman 

(1.00-1.79 puan aralığı), 2-Ara sıra, (1.80-2.59 puan aralığı), 3-Her gün 

(2.60-3.39 puan aralığı), 4- Her hafta (3.40-4.19 puan aralığı) ve 5-Her ay 

(4.20-5.00 puan aralığı) olarak derecelendirilmiĢtir. 

 

 

mailto:serkanhacicaferoglu@gmail.com


24-26 May 2014 
 

3
rd

 International Conference on Science Culture and Sport 
 

-63-  

 

 

Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeğinin Geçerlik ve 

Güvenirliğinin Belirlenmesi 

Ġsim: Serkan HACICAFEROĞLU 

Ülke: Türkiye 

E-posta: serkanhacicaferoglu@gmail.com 
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Geçerlik ve Güvenirlik. 

Özet: Dünyada örgütsel psikoloji alanında çalıĢanların artan bir ilgiyle 

araĢtırdıkları yıldırma (mobbing) kavramı, Türkiye‟de de son zamanlarda 

üzerinde durulan akademik araĢtırmalara konu olan bir olgudur. Türkiye‟de 

hakemlik olgusu bir meslek grubu olarak görülmese bile iç dinamiklerinde 

bir iĢ yeri disiplini içerisinde çalıĢan hakemlerin doğrudan veya dolaylı 

olarak karĢılaĢtığı yıldırma davranıĢları, hakemlik baĢarısını ve 

verimliliği önemli ölçüde olumsuz etkileyebildiği söylenebilir. Bu bağlamda 

müsabakalar esnasında verdikleri kararlar ile kitleleri etkileyen ve gündem 

oluĢturan salon hakemlerinin de, bulundukları ortamlarda yıldırma 

davranıĢlarına maruz kalabilecekleri düĢüncesiyle “Salon Hakemlerine 

Yönelik Mobbing Ölçeği‟nin” hazırlanması amaçlanmıĢ ve böylelikle salon 

hakemlerinin mobbing algı düzeyleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

AraĢtırma genel tarama modeli kullanılarak yapılmıĢtır. AraĢtırmanın 

evrenini Basketbol, Hentbol ve Voleybol Federasyonlarında profesyonel ve 

amatör liglerde faal olarak görev yapan, farklı klasmanlara sahip toplam 

907 hakem oluĢturmuĢtur. Örneklemini ise; evrenden tesadüfü yöntemle 

seçilmiĢ ve yine bu federasyonların çeĢitli liglerinde faal olarak görev 

yapan farklı klasmanlara sahip hakemler oluĢturmaktadır. Ölçek 

hazırlanırken, alandaki yıldırma davranıĢları incelenmiĢ ve yıldırma 

konusunda araĢtırma yapmıĢ üç uzman görüĢüne baĢvurulmuĢtur. Ayrıca 

hazırlanan sorular uzun yıllar çeĢitli klasmanlarda hakemlik yapmıĢ 

kiĢilere de danıĢılarak görüĢ ve önerileri doğrultusunda ölçek 

düzeltilmiĢtir. Ölçek üç bölümde oluĢmuĢtur. Ġlk bölümde bağımsız 

değiĢkenleri belirleyebilmek amacıyla 7 soru, ikinci bölümde yıldırma 

davranıĢlarına iliĢkin 31 maddeli soru belirlenmiĢtir. Üçüncü bölümde ise 

bir sezon içerisinde psikolojik yıldırma davranıĢlarına uğrayıp uğramama ve 

uğruyorlar ise kimlerden uğradıklarını belirleyen 13 soru belirlenmiĢtir. 

Ölçekte, çeĢitli yıldırıcı davranıĢlar “5-Hiçbir zaman, 4-Çoğu kez, 3-Ara 

sıra, 2-Nadiren, 1-Hiçbir Zaman” Ģeklinde sıralayarak, beĢli likert türünde 

belirlemeyi amaçlamıĢtır. Kullanılan beĢli likert türü ile yıldırma 

davranıĢ düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan maddelere ait puan 

aralıkları; 1-Hiç zaman (1.00-1.79 puan aralığı), 2-Ara sıra, (1.80-2.59 

puan aralığı), 3-Her gün (2.60-3.39 puan aralığı), 4- Her hafta (3.40-4.19 

puan aralığı) ve 5-Her ay (4.20-5.00 puan aralığı) olarak 

derecelendirilmiĢtir. Ölçek pilot uygulamaya tabi tutularak cevaplar 

alınmıĢtır. 
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Abstract: Historiography has a long background In Iran. For this reason, 

historians have always been part of the Iranian bureaucracy. Iran's 

historiography was largely anecdotal and focused on political developments 

and was not understanding of the interconnected and macro from history. 

Formation of modernity  and changes in the basic of human sciences 

reflected in Iran very soon. Signs of the new historiography are observed 

at the Iranian Qajar era (19th century). Extraction laws and rules of 

transformation of society through historical events was an experience were 

transferred to Iran. However, because of poor academic centers growth of 

new historiography was slow. But in the last half century more tend to 

writing the history by use of neighborhood science are observed. In 

addition to considering of cooperation experience between sociology and 

history and the interaction that these two have been each other I will 

study how they cooperate in Iran. 

The subject will considered at the four-wave. The first Iran's 

constitutional period, In this period, Iranian intellectuals promoted a 

different approach for understanding of Iranian history. They tried to 

extract transformation's law from the history. In this period is discussed 

on social history also. In the second wave  Educated intellectuals in the 

West raised the concepts such as philosophy of history, social history and 

cooperation between sociology and history. In the third wave that so far 

has continued important books in this field, translated into Persian, and 

therefore able to develop these concepts within the country. The fourth 

wave which is ascendant, young historians tend to philosophical and 

analytical approaches to history. In various domains produced valuable 

works and graduate students write their essays in these fields. In this 

paper attempt to review and introduce the most important principles and 

influential individuals in each wave and their effects will survey on the 

changes of Iran. 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı, spor iĢletmelerini yönetim süreçleri açısından 

incelemekti. AraĢtırmaya UĢak il merkezinde faaliyet gösteren resmi ve özel 

spor tesislerinde bulunan veya görev yapan toplam 82 kiĢi katılmıĢtır. 

Katılımcıların 38‟i sporcu, 26‟sı antrenör ve 18‟i yönetici olarak 

araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. Ayrıca katılımcıların %73,7‟si erkek, %23,3‟ü 

ise bayanlardan meydana gelmiĢtir. Verilerin toplanmasında; spor 

iĢletmelerinin yönetim süreçleri ve ekonomileriyle ilgili 25, kiĢisel 

bilgilerle ilgili 5 adet sorudan oluĢan Likert tipi anketten 

yararlanılmıĢtır. Anketin 25 sorudan oluĢan bölümünde yönetimle ilgili, 

karar verme, planlama, örgütleme, iletiĢim, koordinasyon, yöneltme ve 

denetleme konuları ele alınmaktadır. Anketin güvenilirlik ve geçerlilik 

çalıĢması Çelik (2006).  

Katılımcıların iĢletmelerin planlama durumları hakkındaki görüĢleri 

incelendiğinde  birinci faktörün  X =2,26 Hazırlanan plan gelecekte meydana 

gelebilecek değiĢikliklere kolayca uyarlanabilir Ģekildedir ve bunu sırayla 

X =2,18 TeĢkilatımızda planlama yapılırken; para, zaman ve enerji kaybını 

önleyen, yönetimi etkili kılan ve kurumun amaçlarına ulaĢmasını 

kolaylaĢtıran bir yöntem uygulanır. X =2,12 Yapılan planlar herkesin 

anlayabileceği Ģekilde açık ve net olur Ģeklinde ifade edilmiĢtir. 

Katılımcıların iĢletmelerin karar alma durumları hakkındaki görüĢleri 

incelendiğinde ise, birinci faktörün X =2,33 Birimimizde kararlar 

yöneticiler, personel ve diğer ilgili elemanlar tarafından tartıĢılarak 

birlikte alınır, ikinci faktörün X =2,32 Birimimizde kararlar, gerekli 

bilgilerin toplanması, sorunun teĢhisi, çeĢitli çözüm yollarının belirlenip 

değerlendirilmesi aĢamalarından sonra alınır son olarakda  X =2,13 

Birimimizde alınan kararlar arzulanan sonucu meydana getirir Ģeklinde ifade 

edilmiĢtir. 

 

AraĢtırma sonunda, çalıĢmaya katılan spor iĢletmelerinin planlama, karar 

alma, denetim ve çalıĢanlar arası iliĢkiler konusunda günümüz çağdaĢ 

yönetim sistemini benimsediklerini söyleyebiliriz. 
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Özet: Ġslam dünyasında pazarların geliĢimiyle ilgili kısa bilgi verildikten 

sonra Abbasilerin baĢkent Bağdat‟ta pazarcıların mesleki dayanıĢma ve 

yardımlaĢma konusundaki roller ve Ġran Ġslam devrimi esnasında bazar 

esnafının ortaya koyduğu birliktelikten yola çıkılarak modern dünyada 

pazarın bir baskı grubu olarak ne gibi roller oynayabileceğine iliĢkin 

çıkarımlarda bulunulmuĢtur. 
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Özet: SSCB‟nin dağılmasıyla soğuk savaĢtan muzaffer olarak çıkan ABD dünyanın tek 

süper güçü olduğunu gösteren bir izlenim bırakmaya çalıĢmakta veya en azından 

kendisini öyle göstermeye gayret etmektedir. ABD, SSCB‟yi tek baĢına yıkmadığı gibi 

SSCB de tek baĢına Batı dünyasına karĢı direnmemiĢtir. Soğuk savaĢ bitimi sonrası 

bu mücadelenin meyvesini yemek isteyenler arasında bir rekabet baĢlamıĢtır. ABD 

soğuk savaĢın baĢ muzafferi olarak SSCB‟den kalan zengin tabii kaynaklara sahip 

olmak istemiĢtir. Ayrıca, SSCB gibi ikinci bir düĢmanın oluĢmasını önleyecek 

tedbirler almaya baĢlamıĢtır. Bu tedbirler ekonomik, siyasi, kültürel, askeri 

alanlarda cereyan etmektedir. ABD‟nin bu tür politikalarına diğer devletler kendi 

aralarındaki dayanıĢma ve iĢbirliğini geliĢtirerek dayanmaya çalıĢmaktadır. Zengin 

devletler rakipleri ile daha iyi baĢ edebilmek için ve kendi güvenliğini, 

varlığını, zenginliğini koruyabilmek amacıyla kendi aralarında gruplaĢma 

eğilimindedirler. Bu gruplaĢma hem ekonomik hem politik ittifaklar Ģeklinde 

kendilerini gösterecekler. ABD, dünyadaki bu grublaĢma süreci karĢısında kendi 

varlığını koruyabilmek için küresel çapta denge politikasını bazen 

devletlere(Rusya, Türkiye, Japonya gibi) bazen örgütlere(NATO, BM gibi) dayanarak 

ve bazen de, son Kırım olayında görüldüğü gibi, gruplar arasında çıkan 

uyuĢmazlıklarda hakim sıfatına bürünerek takip etmeye çalıĢacaktır. ABD‟nin tek 

süper güç olarak dünyayı yönetme veya Ģekillendirme siyasetine diğer küresel güçler 

birbiri ile iĢbirliği yaparak karĢı koymaya çalıĢmaktadırlar: Rusya devlet baĢkanı 

V.Putin‟in teklifiyle ortaya çıkmıĢ BRĠKS(Brazilya, Rusya, Hindistan, Çin ve daha 

sonra Güney Afrika cumhuriyetinin katılmasıyla), Çin yönetiminin öncülük etmesiyle 

kurulmuĢ ġanhay ĠĢbirliği Örgütü ilk bakıĢta ABD‟nin bölgeye girmesini önlemek için 

Rusya-Çin ikili iliĢkilerinin neticesi olarak gözükse bile Çin bu örgüt vasıtasıyla 

Rusya‟nın Orta Asya‟da ABD‟yle iĢbirliğini önleme veya kontröl altında bulundurma 

hareketi olarak algılayabiliriz. Tek kutuplu dünyadan çokkutuplu dünyaya doğru 

yönelme sürecinde bölgesel çıkarların öne çıktığı olaylar ve çatıĢmalar bu 

iĢbirliğin seyrini belirleyebilecektir. Çokkutuplu dünyada gruplaĢmalardan 

bazıları, homojen yapı ve istikrar vaad edenleri, diğerlerine nisbeten denge 

politikasında etkin rol oynayabilir. Günümüzde ABD‟nin Rusya‟nın Ukrayna‟ya yönelik 

poltikasına sert çıkmaması denge politikası ne kadar hassas bir nizam üzerine 

kurulduğunu göstermektedir. Avrasya kıtasında Rusya‟yı Çin‟e karĢı bir dengeleyici 

güç olarak gören veya en az bu yönde kullanmaya çalıĢan ABD, Rusya‟nın fazla 

güçlenmemesi ile birlikle çok da zayıf düĢmemesini göz önünde bulundurmaktadır. 

Ayrıca ABD, diğer taraftan Rusya‟nın Almanya‟nın baĢa çektiği Avrupa Birliği‟yle 

olan iĢbirliğinin kendine(en azından kendi çıkalarını zedeleyecek boyuta) 

yönelmemesini sağlamaya uğraĢ vermektedir. Bunun farkında olan Rusya, Avrasya‟da 

kendi çıkarlarını, güvenliğini zedeleyecek her hangi bir güçlü bir 

devletin(örgütün) veya yapının ortaya çıkmasını önlemeye çalıĢmaktadır. Çokkutuplu 

dünyada denge politikası bir çok merkezden yürütülmekle beraber bu politikaların 

bir ana merkez (ABD) tarafından kontrol ve yönlendirme hareketi görülmektedir. 

Uluslararası iliĢkilerde bu tür denge politikası hirarĢik yapının oluĢtuğunu veya 

oluĢmaya baĢladığını bildirmektedir.  
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Abstract: The purpose of this study was to determine the changes in 

accordance with running and coordination values of children who took the 

entrance examinations of sports high scholl in the 5 year period and assess 

them according to the branches as 100 and 800 meters running for female, 

100 and 1200 meters running for men. In accordance with this aim, test 

values of total 1306 students  (m = 1061, f = 245, average age = 14) who 

participated in entrance examinations in a 5 years duration including 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012 years in the region of Antalya for sports high 

school were analyzed. As an statistical analyze, One way ANOVA and multiple 

comparison tests (which are LSD, Least Significant Difference tests) were 

used. As a result of statistical analyses, although the candidates who took 

the tests in the region of Antalya, change along 5 years duration, while 

obtaining a statistically significant difference in the running values of 

male children (p<0,05), there were no significant differences in their 1200 

meters running and coordination values (p>0,05). Likewise, while obtaining 

a statistically significant difference in 100 meters running values of 

female children (p<0,05), there were no significant changes in their 800 

meters running and coordination values (p>0,05). In addition there was no 

any statistically significant difference in 100, 800 meters running values 

and coordination values of female children according to branches (p>0,05). 

Consequently, it can be suggested that there were no changes in speed times 

of both male and female children in along 5 years duration in region of 

Antalya. It can be inferred that while there is a significant change in 

values of running and coordination of males, the reason why female children 

were not able to show changes in their values should be because they show 

less imrovement in sports branches. In addition, male students in track and 

field branch gained the highest degrees both in 100 m and coordination 

tracks. Thus, it can be said that someone having good speed has good 

coordination too. 
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Özet: Din hizmeti sunumu farklı bilgi, nitelik ve süreçleri dikkate almayı 

gerektiren hassas bir konudur. Bunların baĢında sahih kaynaklara dayalı 

dini bilgi, bu bilginin sunumunda muhatabı dikkate almak ve din hizmeti 

sunarken sahip olunması gereken bir takım özellikler sayılabilir. Din 

hizmeti sunmanın en büyük zorluklarından biri hedef kitlenin yapısı ve 

beklentilerinin çeĢitlilik arz etmesidir. Bu bağlamda din hizmetinin 

muhatap kitlesinin yapısal özelliklerini, bu hizmeti sunan kiĢi ve 

kurumlarla ilgili düĢüncelerini ve beklentilerini bilmek bu hizmetin 

sunumunu kolaylaĢtıracaktır. Cami cemaatinin yaĢ profili dikkate 

alındığında, din hizmetleri sunumunda önemli kesimlerden biri de elli ve 

üzeri yaĢ grubundaki kiĢilerdir.  Hatta cami içi hizmetler kapsamında bu 

hizmetin en önemli muhatapları bu kesimdir.  

Tebliğimizde elli ve üzeri yaĢ grubunun cami ve geniĢ anlamda din adamı 

algısı ele alınmaktadır. ÇalıĢmanın verileri bahsi geçen kesim üzerine 

Sakarya ili merkez ilçelerinde yapılmıĢ anket ve mülakat sonuçlarına 

dayanmaktadır. ÇalıĢmamızda hedef kitlenin demografik özellikleri 

tanımlandıktan sonra, anket verileri yanında özellikle mülakat yoluyla elde 

edilmiĢ bilgilerden yola çıkılarak örneklem grubunun caminin toplumsal 

hayattaki yeri, yaĢlanma sürecinde bireylerin hayatındaki yeri, dini hayatı 

oluĢturan unsurlardan birisi olarak caminin ve din adamlarının rolü, din 

adamları ile ilgili düĢünceleri, din hizmeti sunan kiĢilerden beklentileri 

konusundaki düĢünceleri ve onlarla ilgili algıları ortaya konmaktadır. 

Verilerden yola çıkarak genel hatlarıyla, caminin özellikle bu yaĢ 

grubundaki bireylerin hayatında anlamlı bir yere sahip olduğu, çeĢitli 

eleĢtiriler getirmekle birlikte din adamlarına önemli bir misyon 

yükledikleri,  din adamlarıyla ilgili algıların oluĢmasında çeĢitli 

unsurların etkili olduğu, din hizmeti sunan kiĢilerden önemli 

beklentilerinin olduğu görülmektedir. ÇalıĢmamızın din hizmeti sunumunda 

özellikle bu hizmetin muhataplarının özelliklerinin, algılarının ve 

beklentilerinin ortaya konmasında katkı sağlayacağını düĢünüyoruz. 
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Özet: AIM: The aim of the study was to evaluate the effect of motivational 

music upon anaerobic performance. 

MATERIAL AND METHOD: 16 male students who studied at School of Physical 

Education and Sports, Kocatepe University and whose mean age was 23.193.02 

years, mean height was 1.770.05 cm, mean weight was 78.259.36 kg and mean 

BMI was 25.102.94 kg/m2 participated in the study voluntarily. After 

demographic characteristics of the students were measured; anaerobic 

strength and capacities of the athletes were measured both in a setting 

without music (pre-test) and with motivational music (>120 bpm) (post-

test). For the analyses of the data; Wilcoxon rank Test -one of non-

parametric two related samples test- was used in order to detect the 

difference among the variables.  

RESULTS: As a result of the measurements taken in the settings with no 

music and with music; it was found out that there was a statistically 

significant difference on behalf of setting with music in terms of maximum 

anaerobic strength, relative anaerobic strength, mean anaerobic strength, 

relative anaerobic capacity and fatigue index (p<0.05) while there was no 

statistically significant difference in terms of minimum anaerobic strength 

values (p>0.05). 

DISCUSSION: It was found out that motivational music had positive effects 

upon performance. However; although it was seen that motivational music 

increased the anaerobic performance, we were of the opinion that this 

effect emerged thanks to the increased willpower caused by music.  

 

 

mailto:ozkanisik86@hotmail.com


24-26 May 2014 
 

3
rd

 International Conference on Science Culture and Sport 
 

-71-  

 

 

EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE QUALITY OF LIFE LEVELS OF UNIVERSITY 

STUDENTS UPON THEIR DEPRESSION LEVELS 

Ġsim: Ozkan ISIK 

Ülke: Türkiye 

E-posta: ozkanisik86@hotmail.com 

Kurumu: School of Physical Education and Sports, Afyon Kocatepe University 

2. Yazar: Huseyin GUMUS 

2. Yazar Kurumu: School of Physical Education and Sports, Afyon Kocatepe 

University 

3. Yazar: Bilal OKUDAN 

3. Yazar Kurumu: Sports Management, National Sports Academy, Sofia,BULGARIA 

4. Yazar: Mustafa YILMAZ 

4. Yazar Kurumu: Ministry of Youth and Sports, Ankara, TURKEY 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Physical Activities, Quality Of Life, Depression 

 

Özet: AIM: The study was planned to evaluate the effects of the quality of 

life levels of university students upon their depression levels. 

MATERIAL AND METHOD: The students of School of Physical Education and 

Sports who took physical activity courses (n=148) and students of other 

academic branches who did not take physical activity courses (n=180) 

participated in the study voluntarily. To the participant individuals; SF-

36 quality of life scale (8 subscales, 2 summary scores), Beck Depression 

Inventory (Total scores) and a personal information form (about age, 

height, weight, sportive age, marital status and income status) were 

administered.  

RESULTS: When intergroup quality of life subscale differences were 

examined; it was found out that there was a statistically significant 

difference in physical functioning (t=6.810; p<0.001) and general health 

perception (t=2.419; p<0.05) while there was no a statistically significant 

difference in other subscales (p>0.05). As for the quality of life summary 

scores; a statistically significant difference existed in physical health 

summary scores (t=3.580; p<0.001) while no statistically significant 

difference existed in mental health summary scores(t=-0.174; p>0.05). 

Again; intergroup depression scores were investigated; it was found out 

that students who studied at other academic departments had higher 

depression scores than those who studied at School of Physical Education 

and Sports (t=-6.855; p<0.001). 

DISCUSSION: It was concluded that physical activities had positive effects 

upon both quality of life and depression levels and that there was an 

inverse relationship between quality of life and depression levels. 
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Abstract: The purpose of this study was to examine the participation 

motives of youth from different sport branches and examine the differences 

with respect to different demographic variables. The study was conducted on 

85 girls and 202 boys from different sport branches in Turkey. The average 

age of the participants were 14.29 years (SD=1.1). The “Participation 

Motivation Questionnaire (PMQ)” (Gill, Gross and Huddleston (1983) was 

administered on the participants. The reliability and validity of the PMQ 

was tested by Oyar, AĢçı, Çelebi and Mülazımoğlu (2001). The scale 

consisted of 30 items and 8 subscales. All items were measured and sorted 

using a three-point Likert scale. Descriptive statistics and were performed 

on all variables including means and standard deviations. Independent 

Samples t-test was also used to determine differences between the scores 

acquired from the scale and some independent variables. Analysis indicated 

significant differences in achievement/status (t= 2.71; p < 0.05), team 

affiliation (t= 2.12; p < 0.05) and friendship (t= 3.81; p < 0.01) 

subscales between girls and boys.  Boys had higher scores than the girls. 

There were significant differences in achievement/status (t= 2.52; p < 

0.01), team affiliation (t= 2.33; p < 0.01), energy release/fitness (t= 

2.33; p < 0.05) and competition (t= 2.50; p < 0.01) subscales with regard 

to sport experience. Less experienced participants had lower scores than 

the more experienced. As a result, it can be concluded that based on the 

mean ratings of each of the 30 participation motives, “improve my skills” 

and “to rise my sport branch” were the most important participation motives 

for the participants.  
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KAZAKĠSTAN‟DAKĠ XIX YÜZYILIN SONU - XX YÜZYILIN BAġINA AĠT OLAN, TARĠHĠ 

DEĞER TAġIYAN KONUTLARIN TĠPOLOJĠSĠ, BATI KAZAKĠSTAN ÖRNEĞĠ 

 

Ġsim: Elmira KANAYEVA 

Ülke: Kazakhstan 

E-posta: elmira_kanaeva81@mail.ru 

Kurumu: T. Curgenyev adındaki Güzel Sanatlar Akademisi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: Kazakistan Tarihi Konutları, Batı Kazakistan, Mimarlık, 

Restorasyon. 

 

Özet: 

GĠRĠġ ve AMAÇ: Ġnsanın sosyal bir varlık olması bir arada yaĢamın ve 

yerleĢik hayat düzeninin doğmasını sağlamıĢtır.  

Eski yerleĢim alanlarının ve yapı birimlerinin fiziksel özelliklerini 

inceleyerek, geçmiĢ uygarlıkların yaĢam biçimleri, sosyo-ekonomik yapıları 

hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bu bilgi kendimizi ve bugünü anlamamıza, 

tanımamıza ve hayatımıza yön vermemize yardımcı olacaktır.  

Bu çalıĢmanın amacı, Ģimdiye kadar detaylı incelenmemiĢ, Batı Kazakistan, 

Atırau Ģehri, Balgimbayev ve Ġsenov caddelerinin bugünkü halini belgeyerek 

tarih süreci içindeki değiĢimini incelemek ve geleneksel dokunun 

barındırdığı değerleri ve sorunları tespit etmek, değerlendirmek ve 

değerlerin korunması, sorunların ise çözümüne yönelik koruma önerileri 

getirmektir. 

YÖNTEM: ÇalıĢmanın yöntemi, ön tespit, ayrıntılı tespit ve dokümantasyon 

çalıĢmaları olarak üç aĢamadan oluĢmaktadır. 

BULGULAR ve SONUÇ: Ġncelenen araĢtırmada, vatandaĢların bir kısmı bu tip 

evlerin yıkılmaktansa restorasyon yapılınmasını ön görmekteler. Bu 

mahallede tarihi değer taĢıyan evlerin yıkılması Ģehrin tarihinin 

silinmesiyle aynı anlamına geldiğini söylerken halkın diğer kısmı ise bir 

asır'ı aĢmıĢ evlerin onarımını veya restorasyonunu boĢuna harcanacak para 

olarak değerlendirmekte. 
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MEVDÛDÎ‟NĠN TEFSĠRĠNDE MÜTEġABĠH 

Ġsim: YRD. DOÇ. DR. ALĠ KARATAġ 

Ülke: Türkiye 

E-posta: alikaratas@pau.edu.tr 

Kurumu: PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Din bilimleri 

Anahtar kelimeler: Mevdûdî, Kur‟ân, MüteĢabih, Muhkem 

 

Özet: Tefsir tarihiyle ilgili yapılan birçok araĢtırma müfessirler ve 

müfessirlerin Kur‟ân‟ı anlama yöntemi üzerinedir. Bundaki hedef, onların 

Kur‟ân‟ı anlamada ortaya koyduğu katkılar sebebiyle değere haiz olmaları ve 

anlama yöntemlerinin sonraki nesillere ıĢık tutacak olmasıdır. Mevdûdî de 

ortaya koyduğu görüĢler ve anlama yöntemi noktasından tefsir tarihinde 

dikkatleri çeken bir âlim olmuĢtur. ĠĢte bu sebeple, bu araĢtırmada 

hakkında tefsirde çok önemli tartıĢmalara neden olan müteĢâbih konusuna 

Mevdudi‟nin yaklaĢımını ortaya koymak amaçlanmıĢtır. AraĢtırma Mevdûdî‟nin 

Tefhîmü‟l-Kur‟ân isimli tefsiri çerçevesinde yapılmıĢtır. 

Bilindiği üzere Kur‟ân‟daki ayetler Âli Ġmrân Suresi‟nin yedinci ayeti 

dikkate alınarak muhkem ve müteĢâbih olmak üzere iki kategoride 

değerlendirilmiĢtir. Muhkem manası açık, müteĢâbih de manası kapalı olan ve 

bu kapalılığı sebebiyle anlaĢılmasında karıĢıklığa sebep olabilecek ayetler 

kabul edilmiĢ ve bunlar da kendi arasında manaya delaletinin kapalılığına 

göre çeĢitli Ģekillerde değerlendirilmiĢlerdir. Bunların yorumunda ise 

Ġslam düĢünce geleneğinde farklı yorumlar ortaya çıkmıĢtır. Özellikle 

müteĢâbih kabul edilen Allah‟ın sıfatlarıyla ilgili ifadeler bazı âlimlerce 

hiç yorumlanmadan olduğu gibi kabul edilmiĢ, bazılarınca değiĢik Ģekillerde 

yorumlanmıĢ ve hatta bu yorumlar farklı mezheplerin ortaya çıkmasında temel 

etkenlerden birisi olmuĢtur. Yine müteĢâbih kabul edilen mukatta 

harflerinde de çok farklı görüĢler ortaya çıkmıĢtır; ancak Mevdudi bu 

görüĢlere dalmamıĢ ve bu ifadeleri Kur‟ân‟ın tarihsel bağlamında Arapların 

kullandığı ifadeler olarak kabul ederek bu konudaki tartıĢmalara prim 

vermemiĢtir. 

Mevdudi, müteĢâbih konusuna Allah‟ın insanla iletiĢimi açısından yaklaĢmıĢ 

ve bu tür ifadelerin insanın bilmediği, görmediği ve tadına varmadığı 

doğaüstü Ģeylerin insanın hayatında bildiği Ģeylere benzetilerek 

anlatılması olarak görmüĢtür. Bu bağlamda insan doğaüstü durumları ancak 

bildiği kadarıyla anlayacaktır ve gerçek mahiyetini idrak edemeyecektir. 

Dolayısıyla bundan amaç doğa ötesinin gerçekliğini kavramak olmalı ve bu 

ifadelerden anlaĢılan yalın gerçeklikle yetinilmelidir. ĠĢte bunun için 

Kur‟ân‟ın muhatapları muhkem ayetleri iyice incelemeli ve müteĢâbih 

ayetleri en basit anlamı ile kabul etmelidir. 
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TÜRKĠYE‟DE DÖVME BAKIRCILIK SANATI   

Ġsim: Nuran KayabaĢı 

Ülke: Türkiye 

E-posta: kayabasinuran@gmail.com 

Kurumu: Ankara Üniversitesi 

2. Yazar: Hürrem Sinem ġanlı 

2. Yazar Kurumu: Gazi Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Kültür araĢtırmaları 

Anahtar kelimeler: El sanatları, dövme bakırcılık, hediyelik ve turistik 

eĢya 

 

Özet: El sanatları içerisinde hammaddesi metal olan bakırcılık sanatı 

geçmiĢte çok yoğun olarak yapılmıĢtır. Hızlı değiĢip geliĢen sosyo-ekonomik 

yapı, bakır kapların günlük yaĢamdaki yerini ve önemini azaltmıĢtır. Dövme 

tekniğiyle yapılan ağır ve güzel kaplar yerini makineyle yapılan ince ve 

hafif alüminyum, plastik, cam ve çelik gibi malzemelerden yapılmıĢ kap-

kacaklara bırakmıĢtır. Böylece bakır eĢyaya olan talep azalmıĢtır. Bu 

yüzden geleneksel bakırcılık sanatı her geçen gün biraz daha gerilemiĢtir. 

Ancak, son yıllarda bakırdan yapılan kapkacağın "turistik eĢya" ve 

"hediyelik eĢya" olarak önem kazanması ve geleneksel olan bakır sanatının 

yaĢaması için bir ümit kaynağı olmuĢtur. 

Bakırcılık sanatı günümüzde ülkemizin bazı merkezlerinde az da olsa 

yapılmakta ve bu sanatla geçimini sağlayanlar bulunmaktadır. Ġstanbul, 

Ankara, Tokat, Çorum, Erzincan, Diyarbakır, KahramanmaraĢ, Gaziantep, 

Bursa, Kastamonu, Çankırı, Giresun ve Trabzon gibi merkezlerde bakırcılıkla 

uğraĢılmakta ve gerek kırsal kesimin gereksiniminde gerekse günlük yaĢamda 

kullanılan kapkacak ile turistik amaçlı eĢya üretilmektedir.  

Bu bildiride bakırcılığın Türkiye‟deki durumu açıklanacak, Ankara‟da 

üretilen hediyelik ve turistik bakır eĢya örnekleri verilecek ve bu sanatın 

yaĢatılması için önerilerde bulunulacaktır. 
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BAYIRKÖY TOWN OF BĠLECĠK CITY A RESEARCH ON “SHIRTS OF WOMAN” 

Ġsim: Türkan Kayser 

Ülke: Türkiye 

E-posta: turkankayser@selcuk.edu.tr 

Kurumu: Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı 

Bölümü SELÇUKLU-KONYA  

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Kültür araĢtırmaları 

Keywords: Art, Traditional Clothing, Shirt, Woman and Social Life, 

Culture.  

 

Abstract:  Garment is the main factor which reflects a society‟s culture, 

lifestyle, custom and usage best. Traditional arts comprise a significant 

part of the values which compose Turkish culture.  From this viewpoint, 

while researching a nation‟s cultural values, it is necessary to look round 

its traditional apparel. Because, the clothes of Anatolian human‟s of 

subtleties of the spirit, life concept, custom and usage, and many feelings 

like these. These feelings are expressed sometimes with lines, a motif, 

sometimes with colour, and fabric. 

Traditional clothes differ in regional features, gender, ethnic origin and 

status in Turkey. Clothing has always been indicator to communal status and 

has had qualifications as mirror of the period lived. In order to 

comprehend cultural elements and concomitantly traditional culture, it is 

necessary to turn the perspective to woman. Woman is the mirror of cultural 

values. In this study, woman shirts were studied in Bayırköy Town of 

Bilecik city laid the first foundations of the Ottoman Empire. In the 

research, traditional woman‟s shirts woven and sewed in that area was taken 

into account. Literature investigation on geographical position, climatic 

conditions, clothing cultutre of Bilcik city were performed within this 

context.    Women, traditional clothing, ornamentation and sewing arts were 

taken into account as an inseparable whole, and photographs and information 

on the current stiuation of this clothing were tried to be shown. 

Photographs of women shirts were taken at homes located in Bayırköy Town 

and their models (patterns) were drawn to collect data of the research. 

Observation filling cards and forms for analysing model properties, 

colours, ornamentation, cutting and sewing properties of 6 shirts were 

formed. The date obtained was tabulated, and suggestions according to the 

information obtained from the results were developed. 

Bilecik city formed the medium and the 6 shirts obtained from Bayırköy town 

of Bilecik city formed the samples of the study. According to the results 

of findings obtained, it was observed that the shirts were made as a whole, 

there was no cutting for collar, they were sewed manually and natural 

cotton and silk strains were used for sewing.  

Women shirts were tried to be recorded by being documented and suggestions 

were developed based on the results obtained from this study. 
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Spor Alanlarında Türk ĠĢaret Dili‟nin Kullanımı ve Türk ĠĢaret Dili 

Kaynaklarında Fiziksel Aktivite ve Sporla Ġlgili Ġçerikler Üzerine Bir 

Ġnceleme 

Ġsim: Pınar YAPRAK KEMALOĞLU 

Ülke: Türkiye 

E-posta: pinaryaprak@gmail.com 

Kurumu: Gazi University Sport Management Department 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Sağır ÇalıĢmaları, Sağır Sporu, Toplumdilbilim, Türk 

ĠĢaret Dili. 

 

Özet: Bu çalıĢmada Türk ĠĢaret Dili (TĠD) ve spor bağlamı ile ilgili iki ana 

konu üzerinde durulacaktır. (1) Spor alanlarında TĠD‟in kullanımı ile (2) 

fiziksel aktivite, rekreasyon veya beden eğitimi ve spora iliĢkin iĢaretler 

üzerine mevcut TĠD kaynaklarının ve içeriklerinin analizi hakkında bu çalıĢmada 

sunulan bulgular ve değerlendirmeler, alandaki kullanıcılar ve araĢtırmacılar 

için yol gösterici olabilir. Bu yazıda, eleĢtirel biçimde kitap, web gibi 

ortamlarda yayınlanan TĠD kaynakları sporla ilgili içerikleriyle incelenmiĢ, 

spor alanlarında TĠD‟in kullanımına iliĢkin politik belgeler, gözlem notları ve 

görüĢmelerden elde edilen bulgularla birlikte sonuçlar değerlendirilmiĢtir. 

Günümüzde „TĠD ve spor‟ üzerine çalıĢmalar oldukça sınırlı sayıda ve baĢlangıç 

düzeydedir. Sporla ilgili iĢaretler genellikle TĠD sözlükleri veya kelime 

listelerinden oluĢan kaynakların içinde sporla ilgili oluĢturulmuĢ içeriği 

oldukça sınırlı olan bir bölümde veya diğer bölümlerin içinde 

bulunabilmektedir. Bunların yanında Türkiye ĠĢitme Engelliler Spor Federasyonu 

bünyesinde özellikle uluslararası sağır spor organizasyonlarına hazırlık 

amacıyla oluĢturulan TĠD-Uluslararası ĠĢaret (IS) çalıĢmaları dikkat 

çekmektedir.  

Özellikle milli takımlar düzeyinde katılımcı özelliklerinde farklılaĢmalar 

olabilmekle birlikte sağır sporunun (özellikle spor kulüplerinin) 

katılımcılarının çoğunluğunu genellikle iĢaret dili kullanan erkek sağırlar 

oluĢturmaktadır. Öte yandan Sağır spor ve eğitim kurumlarının teknik ve 

yönetsel kadrolarına çoğunlukla iĢaret dili bilmeyen iĢiten görevliler 

(antrenör, hakem, vb.) ve öğretmenler hakimdir. Bunda, iĢaret dilinin 

kullanımıyla da ilgili egemen yaklaĢımların, geçmiĢte sağırların bu alanlarda 

uzmanlaĢmaları ve/veya görev almaları için fırsatların oluĢturulamamıĢ 

olmasının rolü, yakın zamanda bu gibi fırsatların oluĢturulmaya baĢlandığı 

birtakım uygulamaların geleceği, tartıĢılmıĢtır. Mevcut kaynakların ve ilgili 

bulguların analiziyle, ilk kez bu dille karĢılaĢan yetiĢkinler için spor 

alanında (antrenör, beden eğitimi gibi görevlerde) iĢaret diliyle iletiĢimi 

baĢarabilmede günümüzde TĠD kurslarının yeterli bulunmaması gerektiği, TĠD 

ediniminde Türkiye‟deki sağır topluluğuyla bu yönde yoğun bir etkileĢimin 

rolünün önemli olduğu anlaĢılmaktadır. Ancak iĢaret dili bağlamında bilimsel 

geliĢim düzeyleriyle ve sağır sporunun kültürel pratiklerine iliĢkin politik 

belgeler (ülkeden ülkeye, kurumdan kuruma değiĢebilen ilgili aktörlerin iĢaret 

dili bilme Ģartının olması veya olmaması gibi maddeler) ve uygulamalarla 

karĢılaĢtırıldığında Türkiye‟nin durumu, karmaĢık bir zayıf tarihsellik 

boyutunda değerlendirilmiĢtir. 
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SPORCULARDA MENĠSKÜS YIRTIKLARI 

 

Ġsim: Bülent KILIÇ 

Ülke: Türkiye 

E-posta: dr.bulentkilic@hotmail.com 

Kurumu: ORTOPEDĠ UZMANI 

2. Yazar: Fatih ÇATIKKAġ 

2. Yazar Kurumu: CELALBAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ BESYO 

3. Yazar: Ali Serdar YÜCEL 

3. Yazar Kurumu: FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ BESYO  

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Sağlık bilimleri 

Anahtar kelimeler: Menisküs, Sporcu, Tedavi 

 

Özet: Günümüzde sporun öneminin artması ve sporcu sayısının toplum içinde 

artması nedeniyle, klinikte karĢılaĢtığımız sporcu menisküs yaralanma 

hastaları artmıĢtır. Menisküs yaralanmalarının baĢlıca Ģikâyetleri;  diz 

ekleminde ağrı, kilitlenme, diz ekleminde ĢiĢlik, dizi tam olarak bükememek 

veya doğrultamamaktır. Sporcuların kısa sürede spora dönmesini sağlamak 

önemli olduğundan, çalıĢmada sporcularda görülen menisküs yırtıklarının 

tedavi yöntemleri ve sonuçları anlatılmıĢtır. Klinik uygulamalarımızda 

karĢılaĢtığımız ve tarafımızdan takip ve tedavi edilen 128 sporcunun  

menisküs yırtıklarında tedavi Ģekilleri ve sonuçlarını açıkladık. 

Uygulamalarımıza göre; sporcularda en hızlı iyileĢme ve kısa sürede spora 

dönmeyi, artroskopik cerrahi sonrası elde ettik.  
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KARġIT AKIġLI RANQUE-HĠLSCH VORTEKS TÜPÜNDE HAVA VE OKSĠJEN AKIġKANLARININ 

FARKLI NOZUL NUMARALARINDA DENEYSEL OLARAK ĠNCELENMESĠ 

 

Ġsim: Volkan KIRMACI 

Ülke: Türkiye 

E-posta: volkankirmaci@bartin.edu.tr 

Kurumu: Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği 

Bölümü 

2. Yazar: Ġsmail CEBECĠ 

2. Yazar Kurumu: K.K. Astsb.MYO. K.lığı, Balıkesir/Türkiye 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: Vorteks tüp, Isıtma, Soğutma 

 

Özet:  

Bu çalıĢmada, hacimsel debileri ayarlamak için bir kontrol vanası hariç 

hiçbir hareketli parçası bulunmayan vorteks tüpü kullanılmıĢtır. Ġç çapı 10 

mm, gövde uzunluğu 100 mm olan karĢıt akıĢlı bir vorteks tüpte, 2, 3, 4, 5, 

6 nozul sayılarında, basınçlı akıĢkan olarak hava ve oksijenin 

kullanıldığı, 150 kPa‟ dan 700 kPa basınç değerine kadar 50 kPa 

aralıklarla, soğutma – ısıtma performansları deneysel olarak incelenerek, 

performansın artırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuĢtur. 
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TÜRKĠYE‟DEKĠ YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA  REKREASYON EĞĠTĠMĠNĠN YAPISI  

 

Ġsim: M.Murat KIZANLIKLI 

Ülke: Türkiye 

E-Posta: muratkizanlikli@gazi.edu.tr 

Kurumu: Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi
  

Bildiri Türü: Sözel 

Alan: Rekreasyon 

Anahtar kelimeler: Rekreasyon, turizm, spor, eğitim.  

 

Özet: Yoğun sanayileĢme, teknoloji ve çalıĢma Ģartlarıyla birlikte 

insanların sahip oldukları kısıtlı boĢ zamanlarını nasıl 

değerlendirecekleri önemli bir konu haline gelmiĢtir. BoĢ zamanın etkili ve 

verimli halde kullanılmasının önemi; “insanların boĢ zamanlarını 

kendilerini tatmin edici ve yenileyici aktivitelerde bulunarak geçirmesi” 

olarak tanımlanan rekreasyon kavramının eğitimini de önemli ve gerekli hale 

getirmiĢtir. Türkiye‟deki ortaya çıkıĢı spor alanında baĢlayan rekreasyon 

eğitimi, 2009 yılından itibaren turizm eğitimi veren bazı yükseköğretim 

kurumlarında da yer almaya baĢlamıĢtır. Rekreasyon eğitimi, yurt dıĢındaki 

örnekleriyle karĢılaĢtırıldığı zaman Türkiye‟de özellikle de turizm 

alanında yeni sayılabilecek bir daldır. Bu nedenle bu çalıĢmada, rekreasyon 

eğitimine iliĢkin süreç ele alınarak, Türkiye‟deki yükseköğretim 

kurumlarında rekreasyon eğitiminin yapısı ve mevcut durumu araĢtırılmıĢtır. 

Bu amaçla rekreasyon eğitimi, lisans ve lisansüstü düzeyde gerek turizm 

eğitimi gerekse de spor eğitimindeki yapılanmasıyla araĢtırılmıĢtır. Ayrıca 

rekreasyon eğitiminin diğer disiplinlerle olan iliĢkilerini ortaya koymak 

amacıyla rekreasyon ile ilgili hazırlanmıĢ lisansüstü tezler anabilim 

dallarına göre incelenmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre lisans düzeyinde 

rekreasyon eğitiminin ağırlıklı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları 

bünyesinde yapılandığı ve rekreasyon ile ilgili hazırlanan lisansüstü 

tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde, Fen Bilimleri Enstitüsü‟nde 

ve Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı‟nda hazırlandığı tespit edilmiĢtir. Bu 

çalıĢmanın rekreasyon eğitimi ile ilgili bundan sonra yapılacak çalıĢmalar 

için derleyici nitelikte bir kaynak olması amaçlanmaktadır.
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TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNDE BÜYÜME-ĠġSĠZLĠK NEDENSELĠ (1980-2011) 

 

Ġsim: MURAT KORKMAZ 

Ülke: Türkiye 

E-posta: hakanmuratkorkmaz34@gmail.com 

Kurumu: GÜVEN GRUP A.ġ. FĠNANS YÖNETMENĠ  

2. Yazar: Nur DĠLBAZ ALACAHAN 

2. Yazar Kurumu: ÇANAKKALE 18 MART ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSAT FAKÜLTESĠ ĠKTĠSAT 

A.B.D. 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: Ekonomik Büyüme, ĠĢsizlik, Granger Nedensellik 

 

Özet: Hızlı büyüyen ekonomilerde düĢük iĢsizlik oranlarının olması yaygın 

olarak bilinmektedir. Okun Yasası olarak bilinen bu yasa büyüme ile 

iĢsizliğin ters yönlü hareket ettiğini ifade etmektedir. Ekonomik büyüme 

kiĢilerin gelirlerindeki artıĢ ile gerçekleĢmektedir ki bu durum ülkede 

istihdamın yeterli düzeyde olduğunu (iĢsizlik oranının düĢük seyrettiğini) 

göstermektedir. Ancak iĢsizliğin büyümenin bileĢenlerine (emek-sermaye 

yoğunluğuna ) bağlı olduğu düĢünülürse ve de iĢsizliği etkileyen diğer 

faktörler göz önüne alınırsa yüksek büyüme rakamlarının iĢsizliği 

azaltmamasının nedeni anlaĢılmaktadır. Ayrıca Türkiye‟de uzun yıllar süren 

istikrarlı büyümelerin olmaması iĢsizliğin azaltılması konusunda ekonomik 

büyümenin tek baĢına yeterli olmadığını da göstermektedir. Bu çalıĢmada 

Türkiye ekonomisinde 1980-2011 yılları arasında büyüme iĢsizlik oranı 

arasında karĢılıklı bir nedensellik iliĢkisinin olup olmadığı 

araĢtırılarak, iliĢkinin yönü Granger Nedensellik testi ile açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır. ĠĢsizliğin büyümeyi etkileyen bir faktör olduğu, aynı 

zamanda iĢsizliğin de büyümeye bağlı olduğu yapılan amprik çalıĢma ile 

kanıtlanmıĢtır.  
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BANKA MÜġTERĠLERĠNĠN KONUT KREDĠSĠ AÇISINDAN TERCĠH DÜZEYLERĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ 

 

Ġsim: MURAT KORKMAZ 

Ülke: Türkiye 

E-posta: hakanmuratkorkmaz34@gmail.com 

Kurumu: GÜVEN GRUP A.ġ. FĠNANS YÖNETMENĠ  

2. Yazar: Sefer GÜMÜġ 

2. Yazar Kurumu: BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME FAKÜLTESĠ PAZARLAMA A.B.D. 

3. Yazar: Nur DĠLBAZ ALACAHAN 

3. Yazar Kurumu: ÇANAKKALE 18 MART ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSAT FAKÜLTESĠ ĠKTĠSAT 

A.B.D. 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: Banka, MüĢteri, Konut, Konut Kredisi, Tercih 

 

Özet: Toplum hayatının ekonomik ve sosyal bakımdan en önemli unsurlarından 

bir tanesi olan konut kentlerin Ģekillenmesinde çok büyük katkı sağlarken, 

toplumların geliĢmiĢlik düzeyleri ile bilgi birikimlerini de 

yansıtmaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerde konut, ülke halkı için sadece bir 

ihtiyacın giderilmesi bakımından önemliyken, yani, doğrudan konut ihtiyacı 

ile ilgili iken, ülkemizde konut, ihtiyacın giderilmesinden öte; sosyal 

güvenlik sistemindeki yetersizlik nedeniyle, gelecekte bir gelir temin 

edilmesi yani kira geliri ihtiyacıyla, bir yatırım aracı olarak rant 

sağlanması amacıyla ile ilgili görülmektedir. Dünyada konut sorununa çözüm 

olarak sunulan uzun vadeli konut finansmanı sisteminin temel konusu konut 

olup, temel hedefi ise tüketiciye kurumsal yöntemlerle konut edindirmektir. 

Tüketicilerin konut kredisi kullanırken; tercih sebepleri farklılık 

gösterdiği ortaya çıkar. Gelir düzeyi, faiz oranları, gayrimenkul fiyatları 

vb. gibi bazı faktörlerin müĢteriler tarafından bankaların kredi çekmek 

için tercih edilmeye sebep olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. 
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TÜRKĠYE‟DE REEL DÖVĠZ KURU ĠLE DIġ TĠCARET ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: UYGULAMALI 

BĠR ANALĠZ 

 

Ġsim: Murat Korkmaz  

Ülke: Türkiye 

E-posta: hakanmuratkorkmaz34@gmail.com 

Kurumu: GÜVEN GRUP A.ġ. FĠNANS YÖNETMENĠ  

2. Yazar: Nur DĠLBAZ ALACAHAN 

2. Yazar Kurumu: ÇANAKKALE 18 MART ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSAT FAKÜLTESĠ ĠKTĠSAT 

A.B.D. 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: Reel Döviz Kuru, DıĢ Ticaret Dengesi, Nedensellik 

 

Özet: Bu çalıĢmada reel döviz kuru ile ihracat ve ithalat arasındaki iliĢki 

2003:01-2013:04 dönemlerini kapsayan Türkiye ekonomisine ait verilerle 

zaman serisi yöntemi kullanılarak incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Elde edilen 

bulgular Ġthalat değiĢkeninin bağımlı değiĢken olduğu modelde ihracat ve 

döviz kuru değiĢkenleri anlamlı bulunmuĢtur. Ġthalat seviyesi ihracat ve 

döviz kuru değiĢkenlerinden etkilenmektedir. Döviz kurunun bağımlı olduğu 

modelde ise yalnızca ihracat değiĢkeni anlamlı bulunmuĢtur. Ġhracatın seyri 

döviz kurunun artırıcı bir etki yapmaktadır. Ayrıca granger nedensellik 

testi sonuçlarına göre ihracat ve ithalat değiĢkenleri döviz kurunun, 

ithalat ise ihracatın Granger nedenleridir.  
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TÜRKĠYE‟DE TARIMSAL ALANLARIN BĠTKĠSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLER AÇISINDAN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: AMPĠRĠK BĠR ÇALIġMA 

 

Ġsim: MURAT KORKMAZ 

Ülke: Türkiye 

E-posta: hakanmuratkorkmaz34@gmail.com 

Kurumu: GÜVEN GRUP A.ġ. FĠNANS YÖNETMENĠ  

2. Yazar: Ġsmail ġAHĠN 

2. Yazar Kurumu: ÇANAKKALE 18 MART ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSAT FAKÜLTESĠ ĠKTĠSAT 

A.B.D. 

3. Yazar: Nur DĠLBAZ ALACAHAN 

3. Yazar Kurumu: ÇANAKKALE 18 MART ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSAT FAKÜLTESĠ ĠKTĠSAT 

A.B.D. 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: Tarım, Alan, Bitki, Ampirik, Ürün, Hayvan, Miktar, 

Üretim 

 

Özet: ÇalıĢmada 2001- 2012 dönemlerine ait Türkiye‟nin tarımsal alanlarında 

yapılan gerek bitkisel gerek hayvansal üretim miktarları incelenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Yıllar itibariyle ekime uygun tarım alanları düĢüĢ gösterse 

de bitkisel üretimin arttığı gözlenmektedir. Canlı hayvan üretiminin 

standardizasyonu bozulmamasına rağmen hayvansal ürünlerde de bir artıĢ söz 

konusu olmaktadır. Her ne kadar üretim değeri ile pazarlama değeri arasında 

pozitif bir iliĢki olsa da incelenen ürünlere ait pazarlama değeri giderek 

artıĢ eğilimi sergilemektedir. 
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FORESTS AND ENVIRONMENT IN TERMS OF RECREATION 

Ġsim: Murat KUL 

Ülke: Türkiye 

E-posta: akyuz61@live.com 

Kurumu: Bartın Üniversitesi 

2. Yazar: Hayri AKYÜZ 

2. Yazar Kurumu: Bartın Üniversitesi 

3. Yazar: Fatih YAġARTÜRK 

3. Yazar Kurumu: Bartın Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Recreation, forest, environment 

 

ABSTRACT: The aim of this study is to examine recreation of the relationship 

between forests and the environment. In this study the differential method 

(analytical method) was used. By considering the relationship with the forests and 

the environment, together with literature data obtained were evaluated in relation 

with each other. 

Recreation, is defined as for people to live healthy and to work efficiently to 

deteriorating integrity wished by the activities accessing again (Kılıçaslan, 

2008). Recreation areas also can be defined as places where recreational activities 

carried out (Uzun, 2005).  The unfavorable conditions in urban areas, and due to 

lack of recreational resources city dwellers, are turning to recreation resources 

which is outside of city. Especially because of its natural, cultural and visual 

values forested areas the most preferred comes at the beginning of recreation 

resources (Akten ve Akten, 2011). Forest recreation areas, "a forest integrity or 

on the part of a forest, relating to various outdoors recreation human activities 

are the place " (Aslanboğa ve Gül, 1999; Atken, 2003). In addition, forested areas 

for a variety of recreation use of natural resources can offer a combination of a 

substantial part, to people the physical and mental aspects have positively 

contributed (Akten ve Akten, 2011). Hence forest recreation, in the forest and the 

wild depends on the surrounding natural resources can be defined as recreational 

activities and experiences (Hammit, 2004). 

The environment also can be defined as where living things included and that 

carries all vital activities environment or circumstances (DPT, 1997). Negative 

results seen around the city, increases of the human-environment relationship in a 

healthy way to walk that will allow  the need for recreation areas (Karahan ve 

Orhan, 2009). People in an effort to meet their physical and spiritual needs with 

social, cultural, economic, and physiological facilities are turning to recreation 

areas in order to regain their lost energy and leisure (ġimĢek ve Korkut, 2009). 

Made in recreational areas a large part of recreational activities occur in nature. 

So, most of the resources are used for recreational purposes are in nature. 

Therefore, there is a close relationship between people and lived with the natural 

environment, on the one hand in terms of economic and continuation of life, on the 

other hand in terms of many activities such as sports, tourism and recreational 

values (Karaküçük, 2008). Recreational activities brings a number of environmental 

problems. The effects of these activities on natural areas, changes caused by 

activities depending on the specificity and size can be positive or negative 

(Turton, 2005). 
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SPOR MERKEZĠ FĠTNESS SALONUNU KULLANAN BĠREYLERĠN BEKLENTĠLERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Ġsim: Mehmet KumartaĢlı 

Ülke: Türkiye 

E-posta: atabasgunes@hotmail.com 

Kurumu: Süleyman Demirel Üniversitesi 

2. Yazar: Engin GüneĢ AtabaĢ 

2. Yazar Kurumu: Pamukkale Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor, Spor Merkezi, Üniversite, Fitness 

 

Özet: Bu araĢtırma, Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi 

AraĢtırma ve Uygulama Merkezi'nde Fitness Salonlarını kullanan bireylerin, 

fitness salonlarının kullanabilirliği ve mevcudiyeti ile ilgili görüĢlerini 

belirleyebilmek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmada genel tarama modeli 

kullanılmıĢtır ve 174 bireye anket formu uygulanmıĢtır. Anket formu kiĢisel 

bilgiler ve beklentileri belirlemeye yönelik 38 sorudan oluĢmaktadır. Veri 

toplamada Aylin Duran (2013) tarafından geliĢtirilen anket kullanılmıĢtır. 

Veriler SPSS 15.0 istatistik paket programı ile Mann-Whitney-U testi 

kullanılarak analiz edilmiĢtir.  

AraĢtırmada sonuç olarak, bireylerin fitness salonunun beklentilerini 

karĢıladığı (f=86,3), eğitmenlerinin bilgi düzeylerine güvendikleri 

(f=54,2), sporu severek yaptıkları (f=96,8), spor yaparken rahatladıklarını 

hissettikleri (f=91,0) gibi konularda sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Ayrıca araĢtırmada, Spor Merkezi yöneticilerinin ve fitness salonu 

antrenörlerinin, fitness salonunun kullanılabilirliliklerini arttırmada, 

bireyleri spor ve sportif etkinliklere yönlendirmede etkili oldukları 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. OluĢturulan bu ölçek, Spor Merkezi yöneticilerinin 

kullanabileceği, doğru ve pratik bilgiler sağlayacaktır.  
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KÜLTÜREL ETKĠLEġĠMDE FOTOĞRAFIN ROLÜ 

 

Ġsim: BĠRSEL MATARA 

Ülke: Cyprus 

E-posta: bmatara@ciu.edu.tr 

Kurumu: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: KÜLTÜR- BELLEK –BĠLĠNÇ- TOPLUM- FOTOGRAF 

 

Özet: Tarihsel-kültürel değerleri korumak, çağdaĢ yaĢamla buluĢturmak ve 

gelecek kuĢaklara aktarmak, insanlığın ortak mirası olmaları nedeniyle, 

hepimizin görevidir. ÇağdaĢ estetik araĢtırmaların da gösterdiği gibi bir 

çevre ve dokusunun varolabilmesi için sadece doğal görünüm yeterli  

olmayıp, imgenin birikmesinin de gerekliliği vardır. Kültürel sürekliliği 

sağlamada “anımsama” önemli bir unsurdur. Toplumsal-kültürel tarihin  

belgelerini oluĢturan  pek çok fotoğrafik vizyon, sosyo kültürel, coğrafi, 

etnik, endüstri, mimari vb. yapıların tipolojik yorumlarıyla geçmiĢin ve 

günümüzün görsel dökümantasyonlarıdırlar. Dolayısıyla bu tür sistematik 

çalıĢmalar geçmiĢ ile bugün arasında çok yönlü bir bağlantı, modern çağın 

geliĢimine alt bir tür envanter ortaya çıkarır ki, baĢlangıcından itibaren 

görsel  arĢivler dünyanın hafıza kayıtlarını oluĢturur. Fotoğraflar 

tarihsel, toplumsal, kültürel bir bilinç ve bellek oluĢturmanın yanısıra 

kültürü korumaya ve gelecek kuĢaklara aktarmada da önemli bir misyona 

sahiptirler. Bu bağlamda, sunumumda kültürel etkileĢimde fotoğrafın 

iĢlevselliği farklı  görsel  vizyonlarda irdelenecektir. 
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INFLUENCE OF MILITARY TRAINING SPORTS FACILITIES ON QUALITATIVE CHANGES OF 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RECRUITS OF AF BIH 

 

Author 1 Name: PhD Rusmir Mrković 
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Abstract: This research has been conducted in order to determine the 

effects of the military training recreational elements on qualitative 

changes anthropological soldier‟s characteristics within the armed forces. 

This dissertation is not only designed to achieve scientific results that 

would be defended during my dissertation presentation, but also represents 

the way and manner of controlling the results that were achieved by using 

the scientific method, critical reviewing and by correcting any possible 

weaknesses. 

The population, from which the sample was extracted, is recruits, to be 

more precise the conscripts who were enrolled in the three-month training 

at the training center in Pazarić. The total sample consists of 435 

recruits (males) from the complete territory of Bosnia and Herzegovina, and 

aged 19 to 26. The selected variables for this paper are hypothetically 

covered areas of the morphological characteristics (10), motor abilities 

(24), the composition of the body (6), and the functional capability (6) 

for the recruits who are trained in the three-month period in the Centre 

for Basic Training, Pazarić. 

The obtained results of the factor analysis in the area of the 

morphological characteristics indicated that the isolated (extracted) two 

principal components (factors) of the initial and final measurements, which 

tells us that the Plan and program of physical training, greatly 

contributed to the qualitative transformation of morphological 

characteristics in recruits AF B&H conditioned sports contents of military 

training for a period of three months. 

 

mailto:rusmir68@bih.net.ba


24-26 May 2014 
 

3
rd

 International Conference on Science Culture and Sport 
 

-89-  

 

 

Üniversite Öğrencisi Tenisçilerde Empati ve ĠletiĢim ĠliĢkisi  

 

Ġsim: T. Osman MUTLU 

Ülke: Türkiye 

E-posta: omutlu1907@hotmail.com 

Kurumu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

2. Yazar: Halil Evren ġENTÜRK 

2. Yazar Kurumu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

3. Yazar: Ercan ZORBA 

3. Yazar Kurumu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Tenis, öğrenci, empati, iletiĢim 

 

Özet: ĠletiĢim ve empati becerisi, özellikle bireysel sporlarda rakibi 

anlama ve strateji geliĢtirebilme noktasında büyük önem taĢımaktadır. Tenis 

sporcularının da bu özellikleri taĢıması ve müsabakalarda kullanabilmesi 

beklenir. Bu çalıĢmada Üniversitelerarası Süper Lig ve 1. Lig Tenis 

müsabakalarına katılan üniversite öğrencilerinin algıladıkları iletiĢim 

becerisi ve empatik eğilim düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır . 

ÇalıĢma, toplam 115 (68 erkek, 47 kadın) öğrenci-sporcu ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Veriler, KiĢisel Bilgi Formu, ĠletiĢim Becerilerini 

Değerlendirme Ölçeği (Korkut, 1996) ve Empatik Eğilim Ölçeği (Dökmen, 1988) 

ile elde edilmiĢtir. Ölçeklerin güvenirliklerini ortaya koymak amacıyla 

yapılan güvenirlik testleri sonucunda iletiĢim becerisi ölçeğinin Cronbach 

alfa değeri 0,784, empatik eğilim ölçeğinin Cronbach alfa değeri ise 0,816 

olarak bulunmuĢtur. Buna göre ölçeklerin güvenirliklerinin yüksek olduğu 

söylenebilir. Elde edilen bulgulara, bağımsız örneklemler t-testi, tek 

yönlü varyans ve korelasyon analizleri yapılmıĢtır. Yapılan analizler 

sonucunda, öğrenci-sporcuların iletiĢim becerileri ve empatik eğilimlerinde 

cinsiyet, yaĢ ve bölümlerine göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklara rastlanmamıĢtır . Sonuç olarak , öğrenci-sporcuların 

algıladıkları iletiĢim becerisi puan ortalamalarının yüksek, empatik eğilim 

puan ortalamalarının ise düĢük düzeyde olduğu belirlenmiĢ, bu iki becerinin 

birbirleriyle olumlu bir iliĢkide oldukları saptanmıĢtır.  
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12 HAFTALIK BRANġA ÖZGÜ FUTBOL VE FUTSAL ANTRENMANLARININ KAN LAKTAT 

SEVĠYELERĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Ġsim: Yücel OCAK 

Ülke: Türkiye 

E-posta: yocak@aku.edu.tr 
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Özet: Bu çalıĢmanın amacı;12 haftalık futbol ve futsal branĢlarına özgü 

antrenmanların kan laktat seviyeleri üzerine etkisini ncelemektir. 

ÇalıĢmaya yaĢ ortalamaları 23,45±2,44 yıl ve boy ortalamaları ise 

175,88±4,85 cm. olan 20 futbolcu ve 20 futsal oyuncuları gönüllü olarak 

katılmıĢtır.40 gönüllüye 12 haftalık antrenman döneminde haftada 3 gün, 

günde 1,5 saat branĢa özgü  antrenman programı uygulanmıĢtır. Bu antrenman 

periyodu baĢlamadan 3 gün önce her iki gruba da 20-metre mekik koĢusu 

uygulanmıĢ ve uygulama öncesi, sonrası ve mekik koĢusunun bitiminden 3dk 

sonra kan alınarak kan laktat düzeyleri ölçülmüĢtür. 3 aylık antrenman 

periyodunun bitiminden sonra 3 gün dinlenme yaptırılan gönüllülere aynı 

ölçüm tekrar uygulanmıĢtır. Elde edilen verilerin  grup içindeki ilk ve son 

ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi Wilcoxon, gruplar arası ilk ve son 

ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ise Mann-Whitney U testlerine göre 

yapılmıĢ ve anlamlılık değerlerine 0,05 ve 0,01  aralığında bakılmıĢtır 

AraĢtırmaya katılan futsalcılar ve futbolcuların, ilk ve son ölçüm 

sonuçları karĢılaĢtırıldığında vücut ağırlıklarında, egzersiz sonrası 

laktat (LA) seviyelerinde, egzersizden 3 dk. sonrakiLA seviyelerinde ve 

MaxVO2değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar tespit 

edilmiĢtir (p<0,01). Ayrıca futsal ve futbol oyuncularının ilk ölçüm 

sonuçları karĢılaĢtırıldığındaMaxVO2ve egzersiz sonrası laktat değerleri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkların olduğu tespit 

edilmiĢtir(p<0.01), Benzer Ģekilde futsalcılar ve futbolcuların son ölçüm 

sonuçlarının karĢılaĢtırıldığında yine MaxVO2 ve egzersiz sonrası laktat 

değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkların olduğu 

görülmüĢtür(p<0.05, p<0,01). 

Sonuç olarak; AraĢtırmaya katılan futsalcıların ve futbolcuların, 3 aylık 

branĢlarına yönelik antrenmanlar sonrasında, vücut ağırlıklarında, MaxKAH 

ulaĢtıkları andaki LA seviyeleri ve dinlenme süreçlerinin ilk 3. 

dakikasındaki LA seviyelerinde azalma, MaxVO2 değerlerinde ise artıĢlar 

tespit edilmiĢtir. Ayrıca branĢa özgü yapılan 3 aylık antrenmanların futsal 

oyuncularının anaerobik kapasitelerini, futbolcuların da aerobik 

kapasitelerini daha fazla geliĢtirdiği tespit edilmiĢtir. 
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Özet: Bildiride küçük bir Ģehir iken, endüstriyel kümeleĢme ve burdan doğan 

üretim gücünü kullanarak uluslararası ticarette rekabetçi bir karekter 

ortaya koyan inegöl Ģehrinin yaĢadığı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 

değiĢme konu edilmiĢtir. Aynı zamanda üretimin yaratıcı gücünün toplumsal 

yapıda varolan geleneksel sınırları nasıl yeniden yorumladığı 

anlatılmaktadır. 
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Özet: Sport is an activity pushing the limits of the human body, an 

alternative to the monotony inevitable of technological facilities and 

discipline that makes possible to adapt of human being in the society. 

Developments and innovations are taking place in sporting activities with 

constantly evolving technology. These developments effect naturally the 

outlook for sports clothing and raise trends of cloths providing comfort to 

the user. Clothes must have design features according the needs of sport 

types and it can be said that determination of design characterization is 

possible as a result of some scientific research conducted by various 

disciplines. 

The purpose of this study is to reveal the satisfaction level of swimmers 

on the clothes which they use during swimming, their problems and their 

expectations about swimming clothes for getting better their performances. 

A descriptive method is used in the study. Literature review related with 

the subject was made and a questionnaire was developed for the comfort 

parameters and functional design features necessary for swimming clothes. 

Questionnaire have been applied to the swimmers in Çorum and Ankara. The 

results obtained were analyzed in Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS). Obtained data converted into table and they were discussed both in 

relation to each other. In this study, the problems in swimming clothes and 

expects of the swimmers were evaluated scientifically. 
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Author 1 Name: Ayad Omar 

Author 1 Nationality: Libyan Arab Jamahiriya 

Author 1 Email: humaomar@yahoo.com 

Author 1 Institution: Tripoli University, Faculty of PES 

Author 2 Name: Mona Dehmani 

Author 2 Institution: Tripoli University, Faculty of PES 

Author 3 Name: Ramadan Gatiwy 

Author 3 Institution: Tripoli University,Faculty of PES 

Author 4 Name: Ali Hassen 

Author 4 Institution: Tripoli University,Faculty of PES 

Author 5 Name: Osama Shniba 

Author 5 Institution: Tripoli University 

Presentation Type: Oral 

Field: Sport sciences 

Keywords: rehabilitation, cerebral stroke, blood clot 

 

Abstract: Cerebral stroke represents one of the most important diseases resulting 

from blood clot in the middle cerebral artery, this is due to atherosclerotic clot 

and the brain has area of deprived  blood, therefore blood becomes unable to pass 

the clot, in this case leads to total or partial paralysis.  

Rehabilitation and physiotherapy programs are one of the most effective therapies  

for cerebral stroke. These programs include rehabilitation exercises, therapeutic 

massage and kinetotherapy. The present study deals with the application of 

organized rehabilitation program and identify it's effect on the movement system 

and joints. The present study examined the effect of physiotherapy and 

rehabilitation program to improve the efficiency of patients  men who complain of 

cerebral stroke. The aim was to improve the health status of cerebral stroke 

patients, and increase the efficiency of their movement system and develop the 

movement range of joints.  

Ten men were participated in this study who have complain of cerebral stroke. 

Laboratory arrangements were made for the subjects to familiarize themselves with 

the exercise protocol and laboratory environment. Session time: were divided by 

three stages: Stage 1: (10 min infra red, 10 min Tens, 10 min massage, 40 min 

exercise therapy). Total 70 min. Stage 2:  (10 min Tens, 15 min Massage, 40 min 

exercise therapy). Total 65 min. Stage 3: (15 min Massage, 45 min exercise 

therapy). Total 60 min. The program of physiotherapy and rehabilitation (physical 

exercises, flexibility exercises, strengthening exercises) have a positive effect 

on clot stroke patients as shown: Improved significantly the muscles and joints, 

Improved the movement system, Improved the general health status. 

The necessity of applying of the content of the present rehabilitation program for 

contributing in the therapy of  cerebral stroke. To apply the present program after 

the medical examination. Establishment of specialized rehabilitation centers for 

cerebral stroke patients. 
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HADĠSLERĠN ANLAġILMASI VE YORMLANMASINDA BĠLĠMSEL VERĠLERĠN KULLANIMI 
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Özet: Allah tarafından, Müslümanlara örnek gösterilmiĢ olması nedeniyle Hz. 

Peygamber‟in söz ve davranıĢlarının doğru anlaĢılması ve yorumlanması geri 

plana atılamayacak kadar önemlidir.  Bu nedenle Ġslam âlimleri on dört asırlık 

Ġslâm tarihi boyunca Hz. Peygamber'in mirasını anlama ve yorumlama konusunda 

büyük çabalar sarf etmiĢlerdir. Hadis Ģârihleri/yorumcuları ve diğer Ġslâmî 

ilmî disiplinlere mensup âlimler,  anlama ve yorumlama faaliyetleri sırasında; 

büyük oranda dil bilimleri ve tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi ilmî 

disiplinlerden istifade etmiĢlerdir. Bunların yanı sıra son iki yüzyılda daha 

yoğun olmak üzere hadis tarihinin hemen her döneminde bazı hadis metinlerini 

anlamak ve yorumlamak için tecrübe, müĢahede ve bilimsel verilerden de 

yararlanıldığı görülmektedir. Ġlgili hadis yorumlarının genel olarak 

incelenmesi neticesinde Ġslam âlimlerinin bilimsel verileri hadis yorumunda 

kullanma konusunda üç farklı yaklaĢım benimsedikleri görülmektedir:  

Birinci yaklaĢıma göre, bilimin ilgi alanına giren hadisler de diğerleri gibi 

vahiy kaynaklı bilgilerdir, dolayısıyla ilâhî kökenli olan hadisler, insan 

aklının ve duyularının ürünü olan, yani yanlıĢ olması muhtemel olan bilimsel 

veriler kullanılarak tenkit edilemezler. Ancak hadislerin yorumlanmasında, 

hadislerdeki bilgilerle uyuĢtuğu sürece bilimsel verilerden yararlanmada hiçbir 

sakınca bulunmamaktadır.  

Ġkinci yaklaĢıma göre, hadis yorumu çalıĢmaları dinamik bir yapıya sahip 

olmalıdır. Hadisler, imkânlar elverdiği ölçüde her çağda yeniden ele alınıp 

değerlendirilmelidir. Zira bilim sürekli geliĢerek ilerlemekte ve bilim 

geçmiĢte iyi anlaĢılamamıĢ olan bazı hadisleri daha iyi anlayıp yorumlamamıza 

imkân veren geliĢmeler elde edebilmektedir. Bu yaklaĢıma dâhil olan âlimlerin 

pek çoğu bilimsel verileri hadislerin anlaĢılması ve yorumlanmasından ziyade 

hadis metinlerinin sıhhatinin tespiti için kullanmıĢlardır.  

Üçüncü yaklaĢıma göre ise hadis tenkidinde ve yorumunda bilimsel verilerin 

kullanılması konusunda bazı problemler bulunmaktadır. Buna göre; bilimin 

dinamik ve değiĢken yapısı en önemli problemdir. Zira bilimsel geliĢmeler hızla 

ilerlemekte ve geçmiĢte doğru kabul edilen bazı bilgilerin yanlıĢ olduğu tespit 

edilebilmektedir. nasları ilmin ıĢığında yorumlama çabalarında da aynı 

mahzurlar söz konusudur. Bu yaklaĢıma göre bir diğer problem de bilim ile 

hadislerin bilgi kaynaklarının farklı olmasıdır. Bilim deney ve gözlem yoluyla 

bilgi elde etmeye yarayan duyular ile bu deney ve gözlemlerden sonuç çıkarmak 

amacıyla kullanılan aklı esas alırken dini bir kavram olan hadislerin bilgi 

kaynakları arasında duyular ve akıl yanında bunlardan daha önemli olarak vahiy 

bulunmaktadır.  
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Genel olarak Peygamberler, özelde hadislerin kaynağı olarak Hz. Peygamber, 

aklın ve ilmin sınırlarını aĢan konularda bilgiler sunmaktadır. Aklın 

öncülüğünde yol alan ve vahye itibar etmeyen bugünkü ilmin vahiy konularını 

tenkidine Müslümanların itibar etmesi beklenemez. Çünkü vahyin kaynağı ilahi 

ilim, müspet ilmin kaynağı beĢeri ilimdir. Diğer bir ifadeyle farklı 

epistemolojik zemindeki anlayıĢ ve sistemlerin birbirlerini tenkidi yersizdir. 

Bu durumda tartıĢma asıl zemininden saptırılmıĢ olur. Yukarıdaki yaklaĢımlarda 

da görüldüğü üzere hadisleri anlama ve yorumlama konusunda pozitif bilimlerin 

verilerinin kullanılmasında oldukça uç sayılabilecek görüĢler bulunmakta ve bu 

konuda sistematize edilmiĢ bir metodolojik çalıĢma bulunmamaktadır.  Bu 

tebliğde, yukarıda söz konusu edilen yaklaĢımların değerlendirmesi yapılarak 

pozitif bilimin elde ettiği verilerin, hadisleri anlama ve yorumlamada 

kullanılıp kullanılamayacağı; eğer kullanılması uygun bulunursa dikkat edilmesi 

gereken hususların neler olduğu tartıĢılacak ve konuyla ilgili öneriler 

sunulmaya çalıĢılacaktır.  
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Özet: The aim of the study was to assess the effect of use of coenzyme Q10 upon 

blood glucose and hematocrit levels in different altitudes while the male 

climbers were climbing. The study was composed of 27 elite climbers whose mean 

age was 254±4.5 years, mean height was 181±8.5 cm, mean weight was 75±9 kg, 

mean BMI was 24.14±4.5 kg/m2, mean Max. VO2 was 60.50±3.24 dk./lt. and mean 

training age was 7.85±2.55 years and the participants were randomly assigned to 

control group (n=12) and experimental group (n=12). 

Before climbing; the experimental group took 150 mg coenzyme Q10 supplement for 

14 days while the control group used placebo. During climbing; two blood 

samples of 5cc were taken from forearm veins of the study group in different 

attitudes of 1500m and 5671m using vacutainer closed blood system. The samples 

were sent to laboratories for analysis in cold chain and serum was separated. 

The difference in blood glucose and hematocrit levels and the difference of 

blood values in different altitudes among the study group were tested with non 

parametric Wilcoxon Rank Test. 

As a result of the measurements done in different altitudes; it was seen that 

there was statistically significant difference between the control group and 

experimental group in 1500m in terms of glucose values (p<0.05) whereas there 

was no statistically significant difference in other values (p>0.05). Again; 

values obtained in different altitudes of the control group and experimental 

group were compared; it was found out that there was statistically significant 

difference in terms of glucose values and HCT values in the control group and 

there was statistically significant difference in terms of HCT in the 

experimental group (p<0.05) whereas glucose values of the experimental group 

showed no statistically significant difference (p>0.05).  

As a result; it was seen that use of coenzyme Q10 had effects upon blood 

glucose and hematocrit levels in altitude climbing. 
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ABSTRACT: The purpose of the present study was to determination of the 

morphological variables in determining role of strength and flexibility in 

different sports in School of Physical Education and Sports student 

athletes. A total of 71 different sports student athletes (Xage: 21.16±3.65 

year participated in this study voluntarily. Subjects‟ height, body weight, 

body mass index, body fat percentage and total of seven skinfold 

thicknesses were determined. Body fat percentage was determined by Yuhasz 

formula. Sit and reach test was used to determinate. Isometric dynamometer 

was used for the determination of knee (KS), back (BS), grip (GS) and total 

strength (TS). Results of Pearson Product Moment correlation analysis, 

height was significantly correlated with right hand grip strength (r=.267, 

p<.01) and total strength (r= .354, p<.05). Similarly body weight was 

significantly positive correlated with right hand grip strength (r=.250, 

p<.01) and total strength (r=.542, p<.05). On the other hand, total of 

seven skinfold thicknesses was significantly positive correlated with left 

hand grip strength (r=.286, p<.01). As a conclusion, the findings of the 

present study indicated that morphological variables plays important role 

in different sports. 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Ġlköğretim 

Matematik Öğretmenliği, Müzik Eğitimi ve Resim-ĠĢ Eğitimi Ana Bilim 

Dallarında öğrenim gören öğrencilerinin duygusal zeka ve mutluluklarının 

karĢılaĢtırılmasıdır. 

ĠliĢkisel tarama modeli örnek alınarak yapılan çalıĢmada, Gazi Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği, 

Müzik Eğitimi ve Resim-ĠĢ Eğitimi Ana Bilim Dallarında 2013-2014 eğitim 

öğretim yılları arasında öğrenim gören öğrenciler, örneklem olarak 

belirlenmiĢtir. ÇalıĢmaya toplamda 434 öğrenci katılmıĢtır (N=434). Kız 

öğrencilerin sayısı (N=308), erkek öğrencilerin sayısı ise (N=124)„tür. 

ÇalıĢmada, üç farklı ölçüm aracı kullanılmıĢtır. Bunlar; Oxford Mutluluk 

Ölçeği, Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği ve KiĢisel Bilgi Formu‟dur. 

AraĢtırmanın sonucuna göre, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü‟nde 

öğrenim gören öğrencilerin mutluluk ortalama değerleri (114.33±17.53), 

Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü‟nde öğrenim gören öğrencilerin 

ortalama değerlerine (107.46±16.88) göre daha yüksektir. Müzik Eğitimi 

öğrencilerinin duyguları kullanma alt boyut ortalama değerleri 

(24,07±3,05), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencilerinin 

ortalamalarından (22,84±3,35) yüksektir. 
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Özet: Yeryüzünde meydana gelen tüm olaylar, Allah‟ın her Ģeyi kuĢatan 

bilgisinin ve sonsuz hikmetinin bir gereği olarak koymuĢ olduğu yasalar 

doğrultusunda gerçekleĢir. Hiçbir olay ve hiç kimse bu yasaların dıĢına 

çıkamaz. Allah, insana bu yasaları keĢfetme imkân ve kabiliyetini 

vermiĢtir. O halde insana düĢen bu yasaları keĢfetmek için gereken adımları 

atmaktır. 

Ġnsanın baĢına gelen kötülük ve musibetler, bazen kendi hatası bazen de 

imtihan sırrının bir gereği olarak gerçekleĢir. Bunların hepsi, belli bir 

yasaya göredir. Ġnsan, baĢına gelen kötülük ya da musibetlerin hangisinin 

kendi hataları, hangisinin de kendi elinde olmayan nedenlerle 

gerçekleĢtiğini ayırt edebilecek bir temyiz gücüne sahiptir. Bu yüzden 

kendi sorumluluğunu kadere fatura etmek için mazeret ileri sürme hakkı onun 

elinden alınmıĢtır.  

Bu tebliğimizde yukarıda çerçevesi oluĢturulan kelamî/teolojik yaklaĢımın 

aklî ve naklî temellerini sunmaya çalıĢacağız.  
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Özet: The aim of this study was to determine the effect of experience of 

the secondary education ( class 10th and 11th) students‟ participation on 

artificial wall climbing referred to experiential  learning education and 

defined as high activity on their locus of control. Artifical wall climbing 

is a learning point beyond the sport activity that give an opportunity  to 

participants recognize their own limits and others and do they active not 

passive. 

This study was done as pretest-posttest control group with quasi-

experimental model and the data were collected using „ Nowicki-Strickland 

Locus of Control Scale‟ adapted to Turkish by YeĢilyaprak (1988).  In this 

research, 90 students (40 female, 50 male) aged 17,75±1.06 participated 

voluntery and divided in two groups as a trail and control group randomly. 

Trial group participated artifcial wall climbing twice a week, totel six 

weeks. During this time period the control group not join any activity has 

continued to normal life.  As a result of  the statistical analysis, no 

significant differences were found between control and trial groups pre-

test  scores (p>0.05). No significant differences were found between pre 

and post-test scores of control group  (p>0.05), significant differences 

were found between  pre and post-test scores of trial group (p<0.05).  

Statistics of independent variable gender  for trial group were that 

between pre-test scores were found  significant differences (p<0.05), 

between post-test scores no significant differences  (p>0.05) and  no 

significant differences between the difference of the differences (p>0.05). 

Consequently, it could be said that the articifal wall climbing activities 

has a positive efect on the participants‟ locus of  control, it caused a 

movement from out side to inside. And it has a significant effect on gender 

differences, that women  have more gain than men. 
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Abstract: Aynı gen ürünü olan Obestatin ve ghrelinhormonu beyinde 

düzenleyici bazı mekanizmalar ile iĢtah ve besin alımını kontrol 

etmektedirler. Bu hormonların keĢfi ile birlikte besin alımını düzenleyici 

mekanizma hakkındaki bilgilerimiz artmıĢtır. Bu araĢtırmanın amacı aĢırı 

ĢiĢman ve normal kilolu kadınlarda akut aerobik egzersizin obestatin ve 

açilghrelin hormonlarına etkisini saptamaktı. Dokuz aĢırı ĢiĢman ve dokuz 

normal kilolu kadın 2 saatlik bir egzersiz denemesine katılmıĢlardır. Bu 

egzersiz denemesinde katılımcılar Max. VO2‟nin % 50‟nde 60 dakika koĢmuĢlar 

ve sonraki 60 dakika istirahat etmiĢlerdir.  Kan örnekleri egzersizden 

hemen önce ve 20, 40, 60, 90 ve 120 dakikada alınmıĢtır. Çift yönlü 

tekrarlı ANOVA analizleri sonucunda zaman, grup ve zaman x grup 

etkileĢiminde istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıĢtır (p>0,05).  

Bu araĢtırmanın sonuçları akut aerobik egzersizin besin alımını kontrol 

eden hormonları aĢırı ĢiĢman ve normal kilolu kadınlarda benzer Ģekilde 

etkilediğini göstermektedir. 
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Özet: Elektrik enerji sistemlerinin korunması son derece özel bir tekniktir 

ve verimliliğe, güvenilirliğe ve fiyata göre değiĢen farklı yöntemleri 

vardır. Enerjideki dalgalanmaları bastırmada ucuzluğu, basit bileĢenleriyle 

yaygın kullanılan ZnO varistörler koruma yöntemleri arasında baĢı 

çekmektedir. Varistörler çok bileĢenli seramik cihazlar olup, görevleri 

yüksek gerilim hatlannda ve elektronik devrelerde ani voltaj yükselmelerine 

karĢı koruma sağlamaktır. Bu amaçla devrelerde aĢın voltaj koruyucusu 

olarak kullanılırlar. Pratikte aĢın voltajdan korumak için dizayn edilen 

cihazlar; düĢük maliyet ve yüksek güvenirliliğe sahiptirler. Varistörlerin 

elektriksel karakteristikleri doğrudan malzemenin mikroyapısma bağlıdır. 

Üretim prosesi sırasında çeĢitli kimyasal elementler mikroyapıya dağılırlar 

ve tane sınırlarında yüksek direnç oluĢurken tane içinde ise yüksek 

iletkenlik oluĢur. Bu çalıĢmada, ZnO'in mikroyapısal özelliklerine CuO ve 

Bi2O3 katkısının etkisi incelenmiĢtir. CuO- ZnO kompozisyonları %1, 2, 3 ve 

4'lük oranlarda hazırlanmıĢtır. Hazırlanan numuneler presle 

ĢekillendirilmiĢtir. Bu numuneler 1000, 1100, 1200 ve 1300°C sıcaklıklarda 

1,3,5 ve 10 saat sürelerle sinterleme yapılmıĢtır. Elde edilen bu 

numunelere çeĢitli karekterizasyon analizleri uygulanmıĢtır. Bu amaçla 

karekterizasyon çalıĢmaları optik mikroskop çalıĢmaları, tane boyut 

analizleri yapılmıĢtır. 
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Abstract: Swimming is unnatural activity for human beings. Unlike most of 

all other animals, we are not born with an instinct for swimming. However, 

ancient peoples who settled along seacoasts, lakeshores, and riverfronts 

had to learn to swim for gathering food and for simple survival. From this 

necessity, recreational swimming would have developed, both as an activity 

for individuals and as a group social practice. In many ancient 

civilizations, communal swimming and, later, bathing rituals were an 

integral part of society. 

By the nineteenth century, a growing middle class in Europe and America 

began to enjoy vacation time at beaches and resorts with the convenience 

and efficiency of the expanding network of railroads. “Taking the waters” 

at a seashore meant wading out into the shallows buoyed by a floating 

canopy to prevent sunburn and to shield against prying eyes. Not until the 

mid-1800s did special forms of attire develop for public bathing. Even 

then, bathing costumes still closely resembled street clothing. But, such 

outfits were terrible weight burdens in wet, and drownings were common for 

the unwary. So, as more and more people began to request bathing costumes 

from their dressmakers, fashion styling diverged from daytime modes. 

Clothing for swimming, bathing, and seaside wear has been an important and 

influential area of fashionable dress since the late nineteenth century. 

The evolution of swimming and bathing costumes has been closely associated 

with trends in mainstream fashion and advancements in textile technology, 

but has also reflected broader societal attitudes about personal hygiene, 

body exposure, and modesty, and whether or not it was appropriate for women 

to participate in active sports. 

In this study, aimed to examine changes in model and material of swimsuits 

from the introduction to the present. Trial data obtained by the document 

analysis clothes illustrations, pictures and photographs and the material 

(fabric) is composed of information. The resulting visual analysis of data 

analysis models and colors in line with the spirit of the times 

(Zeithgeist), in terms of features was evaluated by examining the materials 

used. Nowadays fabric technology features and models demonstrate the 

importance and contribution to the sport of swimming in terms of work is 

considered to be important and interesting. 
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Özet: Dogu-Bati tartismalari gittikce onemini artirmaktadir. Cunku dunyada 

kartlar yeniden karilmaktadir. Bu degisimde yol haritasini belirleyecek en 

onemli oge epistemolojik belirlenimler olacaktir. Cunku pradigmasiz siyasi 

savlarin imkân bulmasi pek mumkun gorunmemektedir. Dogu ise cesitli 

arayislar icindedir. Ayrica Bati son uc asirlik gelimesinde kimi acik 

sendelemeler yasamaktadir. Dogu-Bati tartismalari ise genelde romantik ve 

moral degerlendirmeler uzerinden yapilmaktadir. Oysaki bunda cok daha 

onemli olani belki de her iki uygarligin espstemolojik kurgusudur. Iste 

Aliya Izzetbegoviç burada devreye girerek Dogu-Bati tartimalarinin pratikte 

en acimasiz odaginda olan birisi olmasina ragmen sorunun epistemolojik 

temelelrini kurmus ender filozoflardan birisidir. Biz bu calismada Dogu-

Bati tartismalarinin epistmolojisini diger yaklasimlarla karsilatirmali 

olarak Aliya Izzetbegoviç'in yaklasimlariyla modellemeyi deneyecegiz. 
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Özet: Kıyafet bir topluluğun, bir dönemin, bir mesleğin kendine özgü 

giyinme biçimidir. Kıyafette modadan ziyade bir sosyal statü ve farklılık 

esası vardır. Bu bağlamda toplum kendi, örf, adet, gelenek, görenek ve 

sosyal yapısı doğrultusunda bir giyim tarzı oluĢturmuĢtur. Toplumları 

birbirinden ayıran kültürel farklılıklarını ve sosyal sınıflarını belirten 

özelliklerden biriside giyim tarzıdır. 

Bilindiği üzere Türk toplumunun özelliklerini, yaĢayıĢını yansıtan 

geleneksel Türk giysileri geçmiĢten günümüze gelen en güzel 

miraslarımızdandır. Bu miraslar arasında kadın giysilerinden günümüze 

oldukça çeĢitli örnekler gelmiĢtir. Bu örnekler incelendiğinde geçmiĢin 

zevkini sanat anlayıĢını, yaĢam tarzını görmek mümkündür. Bu giysiler 

ayrıca, Türk insanın zevkini, inceliğini, ortaya koyan bir belge 

niteliğindedir.  

Bu çalıĢmada Anadolu geleneksel kültürümüzün bir parçası konumundaki 

kıyafetlerin korunması, tanıtılması ve özel günlerde kullanılarak gelecek 

nesillere ulaĢtırılması açısından Konya geleneksel kadın kıyafetlerinden 

eski halı, kilim ve etnografik eĢya alım satımı mesleğiyle uğraĢan Velinaci 

Gezginin mağazasında bulunan kıyafetler incelenmiĢtir 

Bu çalıĢma da yöresel kıyafetleri tespit edilip dokuma, desen ve 

motiflerinden yararlanılarak günümüz modasına uygun tasarımlar yapılmıĢtır. 

AraĢtırmanın yöntemi, öncelikle yazılı kaynakların incelenmesi olarak 

belirlenmiĢtir. Alan da yapılan araĢtırma sonucunda gözlem, inceleme ve 

bulguların metne aktarılması olarak tamamlanmıĢtır. 
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Özet: Zengin bir kültür ve köklü bir medeniyete sahip Türklerin kendine 

özgü bir giyim-kuĢam tarzı olduğu bilinmektedir. Türklerin yaĢadıkları 

çağlar boyunca giyimleri coğrafi bölgelere, yaĢama Ģekillerine, sosyal 

farklılıklarına, cinsiyetlerine göre çeĢitlilik gösterir. 

Giyim bireysel ve toplumsal özelliklere bağlı olarak yaĢamın içinde en 

önemli ihtiyaçlardan biridir. BaĢlangıçta korunmak amacıyla ortaya çıkan 

giyim giderek insanın maddi ve manevi varlığını tamamlayan, teknolojinin 

geliĢmesi ve geçirdiği evreler sonucu Ģekil alan, günümüzde modanın 

etkisiyle sürekli değiĢen toplumsal bir olgudur. Kıyafet bireyin duyguları 

ile ilgili beslediği estetik değerdir. Bu doğrultuda kültürel ve sosyal 

kimliğin yapısında ve iletiĢiminde giyimin vazgeçilmez bir yeri vardır.  

Geleneksel Türk giyim kuĢamı Anadolu kadının duygu ve düĢüncelerini 

yansıtır.  Milletimizin uzun tarihi geçmiĢi, etkileĢim halinde olduğu 

kültürleri değerlendirildiğinde sahip olduğu ihtiĢam ve görkemin, giyim 

kuĢam kültürüne de yansındığı görülmektedir. Bu nedenle; Malatya Yöresi 

geleneksel kıyafetleri ayrı bir özellik taĢımaktadır. Bu kıyafetleri 

araĢtırarak günden güne yok olma tehlikesi ile karĢı karĢıya kalan bu 

kültür mirasımızı yaĢatmak ve güncel tasarımlarla günümüze taĢımayı 

amaçladık. 

Bu çalıĢma da Malatya yöresel kıyafetleri tespit edilip dokuma, desen ve 

motiflerinden yararlanılarak günümüz modasına uygun tasarımlar yapılmıĢtır. 

“3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi”ne  “Malatya Yöresi 

Geleneksel Kıyafetlerinden Günümüze Yansımalar” konulu bir bildiri ile 

katılmak istiyoruz. Bilgilerinize saygı ile arz ederiz. 
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Abstract: Indicates each of Mohamed Allawi (2002), Essam Abdul Khaliq 

(2003), and Walf Droge (2002) that the coordination abilities are closely 

related to the development of technical motor skills, and that practitioner 

athletic activity which determines the quality of this abilities should be 

developed, where the player can not master the technical skills in the 

special activity in case lack of special coordination abilities for this 

activity. Both Manfred Muster (1986), Erwin Daniel (1997), Jürgen Schmicker 

(2000) and Wolfgang and others (2000) refers that the special coordination 

abilities for table tennis include each of: 1- The motor adaptation and 

adjustment ability, 2- The ability to differentiate, 3- reaction speed 

ability, 4- orientation ability, 5- balance ability, 6- coupling ability, 

7- The ability to sense the rhythm. The aim of this study is design a 

training program to development the special coordination abilities of table 

tennis and identify the impact of this program on the general skill ability 

for table tennis juniors under 12 years old. The researcher used the 

experimental method on two groups one of them is experimental group and the 

other is the control group, the number of each of them is 8 of table tennis 

juniors in Ismailia city in Egypt. The duration of the program is three 

months, three training units a week the duration of each training unit is 

90 minutes. The most important results of this study was the training 

program led to improvement the special coordination abilities of table 

tennis for the experimental group, which led to high level of the general 

skill ability for the experimental group more than the control group. 
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Abstract: Davet kelimesi, “de-a-ve” kök fiilinden mastar olarak; “da‟ven, 

düâen ve da‟va“ mastarlarıyla eĢanlamlıdır. Mastar “binai merre” olarak da 

kullanılmaktadır. Lügat yönünden çeĢitli anlamlara gelmektedir; çağırmak, 

öncelik tanımak, söz vermek, yemeğe davet etmek, isim vermek, belirli bir 

uzaklık, ziyafet v.s. Kur‟ân‟da ise, Allah‟tan hayır ve rahmet dilemek, bir 

iĢe sevk ve  teĢvik etmek, benimsetmek, yardım istemek, Dua etmek, ibadet 

etmek, yalvarmak, dâva ve söz gibi mânalar da kullanılmıĢtır. 

Terim olarak davet, insanları Allah‟ın birliğine çağırmak ve Ġslam Dini‟ni 

insanlara anlatarak benimsetmeye çalıĢmaktır. Davet kelimesinin bu kadar 

geniĢ kapsamlı bir anlam taĢımasına rağmen,biz bundan sadece konumuzu 

ilgilendiren ve Ģu ayetlerle de belirtiliĢ olan terim manası üzerinde 

duracağız:…” rabbinin yoluna çağır.(nahl 125), “ġüphesiz sen onları doğru 

yola çağırıyorsun”.(müminun 73) mealindeki ayetlerde de açıkça görüldüğü 

gibi insanları Allah‟a, Allah yolu ve doğru yoluna çağırmaktan kastedilen 

asıl anlam Ġslam dinini insanlara güzelce açıklayarak onu benimsetmeye 

çalıĢmaktır.  

Öyleyse davet nedir? Davette Müslümanın bireysel sorumluluk hiyerarĢisi 

nasıldır? Davetin modern terminolojide sunumu ne tür sorunlar 

doğurmaktadır? 

Kur‟an'ın kendine özgü bir davet metodu var olmakla birlikte, bu metodun 

modern terminoloji ile tevili sorun doğurmaktadır. Kur'an kendi 

terminolojisi ile otantik bir metot ortaya koymuĢ, davetin temel unsuru 

olarak hikmet (Kur‟an) ve güzel öğütle davet yapılmasını, muhataplarla 

güzel, açık ve düzeyli iliĢki kurulmasını emretmiĢtir. Davetçinin kendisi 

yüksek ahlaki özelliklerle donanımlı olmalı, toplumda yaĢantısı ile 

örneklik teĢkil etmelidir. Davet, duygusal ve biliĢsel olarak korku ve ümit 

unsurlarını ihtiva etmeli, insanların hem aklı hem kalbi etkilenerek 

yapılmalıdır.   
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Abstract: Despite being a sign of the existence of conflicts in modern societies, 

on the contrary, the football event can develop also as a medium to ensure social 

understanding between diverse social groups. Football stadiums have been the 

bastion of diversity and popular expression all over the world, even more so under 

dictatorships. This occurred in Korea, under Japanese domination, in Austria under 

Adolf Hitler and the Nazis rule, in Spain during Franco‟s rule, and more recently 

in Algeria, Tunisia or even in China. For instance, football grandstands are the 

opportunity of last resort for political and social expression where it is usually 

never freely permitted anywhere else. In a way, dictatorships have usually tried to 

avoid the diversity and have been keen to show a peacefully united country. With 

this goal in mind, they have often taken the profits of the football phenomenon and 

victories of national sides and clubs. This is the so-called opium of soccer. 

Obviously, social understanding and a peaceful situation is supposed to be more 

profound than the exertion of manipulation which is so often promoted by 

governments in order to conceal the diversity and the distinct belongings of a 

country. This real rapprochement process though is mainly what has occurred 

worldwide, South Africa and the rugby fixtures of the post apartheid era being the 

most well-known representative example of that. Nelson Mandela devised a national 

reconciliation by unifying his people during Rugby World Cup held in South Africa 

and clearly won by its representative national side. Rugby and the South African 

team which had been until then the symbol of the white elite domination were 

cheered on by the black majority as well and this national unity thus helped to 

avoid the risk of a civil war. Nor is this the only sport, nor is it the only 

example of this phenomenon in Africa. Football has become one of the most important 

tools in countries such as Sierra Leona, Liberia or even in Rwanda and all over 

Africa; creating national common sentiments where the enduring boundaries between 

ethnic groups had lead them to extremely bloody wars. In fact, football is able to 

recreate the feeling of national belonging, which surpasses the deep-rooted 

rivalries and tensions. Football is used in the same trend to improve the relations 

and understanding between countries like Japan and South Korea thanks to the joint 

organization of the 2002 World Cup, or with the efforts being made in Israel in the 

same manner between Jews and Arabs.  

This paper proposal, which emanates from a PhD research finished by the author in 

2013, is attempting to present a comparative study of different realities in the 

world to conclude that football‟s success resides in its ability to create and 

recreate national belongings and that it is capable to lead to the broadening of 

national understanding between confronted ethnic groups or countries. That is to 

say, that football serves on the one hand to reflect mimetic conflicts between 

countries, however, on the other hand it serves to reconcile fragmented societies 

around a common sense of belonging. 
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Özet: Task of this study is to see the effect of bet-match fixing on the 

citizen and professional soccer players who bet by Iddaa. How bet-match 

fixing scandal affected the social morals is the main aim of this study. 

One of the minor goal is to evaluate the chaotic relationships resulted 

from contagion of bet and sports as a big part of social morals and also to 

evaluate the point of view of the involved people. One another aim of this 

study is to search the Iddaa players and understanding of professional 

soccer players about bet, match fixing and blinding social morals due to 

these phenomenon. In the study, with the support of questionnaire workout, 

how bet-match fixing affected the social morals is tried to be understood. 

In this study, carding method was used. Universe of study is made up with 

people betting in Turkey and professional soccer players. The target 

populace was seen as the Iddaa players in the provinces that had a football 

team in Turkish Super League in the 2010-2011 season. In arranging 

participant-groups period, random illustration method was used. 1637 Iddaa 

players and 115 professional soccer players joined the survey. 

To analysis the data of surveys applied to participants, SPSS 15.0 

statistic program was used. The data gathered was transformed to 

interpretable tables by using statistic tasks with the help of SPSS program 

which is statistic package program. Obtained data was put to frequency, 

average, t-test, One Sample Kolmogorov tests. 

As a conclusion, both soccer players and bet players agree with the idea 

that “bet-match fixing directed the people trying to find the easy way of 

earning money to the bet sector.” While the soccer players support the idea 

that “Professional soccer players are very indisposed about match fixing 

case.”, the citizen are unstable. About joining this idea, there is 

statistic differences between the soccer players and citizen. Soccer 

players and citizen support the idea that “The bet-match fixing means 

rotting of social morals.” but soccer players join more strongly. The state 

of joining this idea of soccer players and citizen differ statistically. 
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Özet: Birçok konuda olduğu gibi eğitim ve terbiye konusunda da Kur‟an-ı 

Kerim‟in muhtelif sûre ve ayetlerinde Cenab-ı Hak insanoğluna bir takım 

ilke ve düsturlar sunarak onlara en doğru yolu göstermeyi murad etmiĢtir. 

Örnek olarak Çocuk terbiyesi konusunda Lokman sûresinde bir ebeveynin 

çocuklarını yetiĢtirme sürecinde hangi unsurları öne çıkarması gerektiğine 

vurgu yapılmıĢtır. Bu konudaki ayetler, ilgili sûrenin 13. ayetinden 

baĢlayıp 19. ayetine kadar devam etmektedir. Ġlk ayetlerde görülen temalar; 

“Allah‟a Ģirk koĢulmaması ve Ebeveyne itaatin emredilmesi” Ģeklindedir. 

Bu bildirimizin merkezini oluĢturacak olan eğitimci modeli Ġmam 

Gazali‟(ö.450 h./1050 m.) dir. Kendisi baĢta Ġhya‟u Ulumi‟d-Din olmak üzere 

özellikle “Eyyuhe‟l-Veled” adlı risalesinde itikadi ve ameli yönden 

bilinmesi ve uygulanması gereken dini bilgileri ihtiva etmektedir. Ayet ve 

hadislere, mezhep imamlarının ictihadlarına dayalı olarak sağlam bir kaynak 

teĢkil eden eser, günlük hayatta ve ömür boyunca Kur‟an ve sünnete göre 

nasıl davranmak gerektiğini anlatır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sahinharun@gmail.com


24-26 May 2014 
 

3
rd

 International Conference on Science Culture and Sport 
 

-112-  

 

 

 “Beden alıĢtırmaları Ģeytan iĢidir” 

 

Ġsim: Mehmet ġAHĠN 

Ülke: Türkiye 

E-posta: msahin@mehmetakif.edu.tr 

Kurumu: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: spor, beden eğitimi, sağlık 

 

Özet: Bu çalıĢma ile Milli Eğitim Bakanlığının aldığı bir kararın 

uygulanmasının beden eğitmi öğretmenliğine ve okul çağı çocuklarının 

biliĢsel, fiziksel ve duyusal geliĢimine etkilernin tartıĢılması 

amaçlanmaktadır.  

Milli Eğitim Bakanlığı 2014 yılında Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, 

Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi ve Anadolu Sağlık Meslek Liselerinden 

Beden Eğitimi dersleri kademeli olarak kaldırılması yönünde bir karar 

almıĢtır. 

“Beden alıĢtırmaları Ģeytan iĢidir” diyen Katolik kilisesi ortaçağ 

süreçlerinde yüzlerce yıl beden eğitimi ve spora yasaklar koydu. Bu 

yasaklar Aydınlanma çağıyla birlikte çö-zülmeye baĢladı. Sporda, bilimde, 

kültürde ve sanatta Avrupa‟da baĢlayan laikleĢme çabaları kendini gösterdi. 

Bugün ülkemizde yaĢananlar karĢısında Anayasanın ilgili maddelerine bakmak 

yeterlidir. 

Anayasanın 59. maddesinde "Devlet, her yaĢtaki Türk vatandaĢlarının beden 

ve ruh sağlığını geliĢtirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını 

teĢvik eder" ifadesi yazmaktadır.  1789 sayılı Milli Eğitim Temel 

Kanunu'nun 2. Maddesinin 2, Bendinde "Milli Eğitimin temel amacının 'Beden, 

zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından degeli ve sağlıklı Ģekilde 

geliĢmiĢ bir kiĢiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düĢünme gücüne, geniĢ 

bir dünya görüĢüne sahip, insan haklarına saygılı, kiĢilik ve teĢebbüse 

değer veren, topluma karĢı sorumluluk duyan,  yapıcı, yaratıcı ve verimli 

kiĢiler olarak yetiĢtirmek olduğu yazmaktadır.  Meslek liselerinde beden 

eğitimi dersinin kaldırılmasının, Anayasaya ve Millî Eğitim Temel Kanununa 

aykırı olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak; Mesleki Eğitimde Beden Eğitimi Derslerinin kaldırılması 

uygulamasından vazgeçilmelidir.  Bilindiği üzere mesleki eğitimde fizik, 

kimya, biyoloji ve matematik derslerine yer açmak gerekçesiyle 10. 

sınıflarda yer alan iki saatlik beden eğitimi dersleri kaldırıldı. Felsefe, 

sosyoloji, resim, müzik ve beden eğitimi gibi derslerin eğitim programı 

içerisinde gözden çıkarılan ilk dersler olması, MEB`in eğitime bakıĢ 

açısındaki çarpıklığı gözler önüne sermektedir. 
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Özet: Traditional Turkish apparels have a distinctive place in Turkish 

cultural history. Known as an indispensable part of Turkish history and 

taking part among our historical proofs, our traditional apparels are 

important sources of data enlightening us about wear, traditions and 

customs of our ancestors. Traditional apparels vary in characteristic and 

form depending on the localities. However, having a crucial place in the 

cultural richness of Turkish people, who have a rich history, traditional 

wear has started to change and disappear over time due to the factors such 

as rapid advancement of technology, strengthening of the communication 

network, different worldviews, life nested within different societies, 

fashion and affectation.      

The aim of this research is to reveal our cultural assets that have been 

sinking into disappearance, to prevent their disappearance and to ensure 

that they are conveyed to the future generations. The study universe 

consists of the local women‟s apparels found in chests in Mudurnu county of 

Bolu province. In the research, a total of 8 traditional apparels including 

2 called “üçetek”, 2 called “iç don”, 1 called “göynek”, 1 called 

“bindallı”, 1 called “top entari” and 1 called “Ģalvar” were examined in 

terms of the material used, color, model-pattern and stitching techniques. 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; Otizmli Bireylerin Fiziksel Aktivite 

Programlarına Katılımını Engelleyen Faktörlerin Ġncelenmesidir. Nitel 

araĢtırma yönteminin kullanıldığı çalıĢmanın örneklem grubunu; Ankara Otizm 

ve Gençlik Spor Kulübü‟nde fiziksel aktivite programlarına katılan 9 

otizmli birey ailesinden oluĢmaktadır. AraĢtırmada veri toplama aracı 

olarak; nitel veri toplama araçlarından biri olan “yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme formu” kullanılmıĢtır. Kavramsal çerçeveyi oluĢturmak ve görüĢme 

sorularını nitelikli hazırlamak amacıyla kapsamlı bir alanyazın taraması 

yapılmıĢ, 7 genel tema belirlenmiĢ ve veri toplama aracı olarak 7 maddelik 

yarı yapılandırılmıĢ bir görüĢme formu hazırlanmıĢtır. Hazırlanan yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formu çerçevesinde; katılımcılar ile görüĢmeler yüz 

yüze (mülakat yöntemi) ve birebir olarak yapılmıĢtır. Toplanan veriler 

betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiĢtir. AraĢtırma bulgularına göre; 

ekonomik koĢullar temasında; ekonomik nedenlerin fiziksel aktivite 

programlarına katılımı engelleyen önemli bir unsuru olduğu ve bu durumun 

oluĢmasında en önemli nedenin de devlet okullarında ya da kurumlarında bu 

tip programların olmayıĢı ve sadece özel sektör tarafından hizmetlerin 

sunulması olarak görülmektedir. Bir baĢka bulgu ise; devlet (hükümet) 

temasında; merkezi yönetim politikalarının otizmli bireylerin bu tür 

programlara katılımı konusunda yetersiz olduğu ve ihtiyaçları 

karĢılamadığıdır. 

Sonuç olarak; ekonomik güçlüklerin otizmli bireylerin fiziksel aktivite 

programlarına katılımında en önemli engelciyi faktör olduğu ve bununla 

birlikte otizmli bireylerin sosyal hayata dair potansiyellerini 

kullanabilmesi için eğitim faaliyetlerine destek olan fiziksel aktivite 

programlarına katılım noktasında devlet (hükümet) politikaların yetersiz 

olduğu söylenebilir.   
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Özet: As part of the culture, clothing is a phenomenon which develops with 

the humanity, which is specific to the communities, shaping according to 

the taste, and reflecting the living conditions and living styles. Apparels 

and apparel accessories are among the elements distinguishing the 

communities from each other. The Turks who have migrated to the places 

conquered by the Ottoman through its history of 700 years have spread the 

Ottoman culture without loosing their own characteristics. During this 

process, the Turks who have migrated have changed their clothing to adapt 

to the geographical and physical features, the living conditions at the 

places they have migrated to, and through being influenced by the people in 

their region. Bulgaria is one of the countries to which great migrations 

from the Ottoman have taken place. Having lived together for many years, 

the Turks and the Bulgarians have been influenced by each other in terms of 

clothing culture as in every field. Returns have started during and after 

the minority riots that have taken place in the Ottoman State, the biased 

public opinion in Russia and Western Europe countries as to that human 

rights of the Christians living in the Ottoman State were violated, 

Russia‟s policy of expansion in the Balkans, and the 93 War (The Ottoman-

Russian War 1877-1878) resulting from the will of independence of Romania 

and Bulgaria. These migrations which have taken place intensively from time 

to time are still continuing. When reviewed the literature about Turkish 

clothing culture, the fact that apparels of Turkish people who have 

migrated and the changes that have taken place in their apparels was 

effective in determining the subject of the research. 

This research aims to reveal the traditional women‟s apparels of Bulgaria 

immigrants living in EskiĢehir and the apparel characteristics. Historical 

and review methods were used in the research. From the sources reached 

using the survey form prepared as data collection tool, apparels reflecting 

general characteristics of the traditional women‟s apparels of the Bulgaria 

immigrants living in EskiĢehir were examined. 
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Özet: GüreĢ sporunda kilo ayarlanması oldukça önemli bir durumdur. 

Sporcular yarı veya tam açlık diyeti, sıvı miktarının azaltılması, sauna, 

sıcak ortamda çalıĢma, ağır egzersiz içerikli antrenman yöntemlerini 

kullanarak, alt sıklete düĢme ya da müsabaka kilosuna ulaĢarak kendine 

avantaj sağlama amacıyla hızlı kilo kaybına baĢvururlar. Ancak uygulanan bu 

yöntemlerin sporcuyu fizyolojik açıdan ani değiĢimlere neden olması 

beraberinde birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. ÇalıĢmanın 

amacı genç milli güreĢçilerde hızlı kilo kaybının fizyolojik ve 

biyokimyasal parametrelere etkisini tespit etmek amacıyla planlanmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan deneklerden 48 saat süre içerisinde daha önce 

kullandıkları kilo kaybı yöntemleri kullanarak vücut ağırlıklarının % 3-5 

oranında kilo vermeleri istendi. Tüm fizyolojik ve biyokimyasal testler 

kilo kaybı öncesi (KKÖ) ve kilo kaybı sonrası  (KKS) olmak üzere iki kez 

yapıldı. 

Bu araĢtırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre güreĢçilerde hızlı 

kilo kaybı (48 saat süre içinde meydana gelen % 3-5‟lik) güreĢçilerin 

anaerobik güç, kuvvet, reaksiyon zamanı(sol iĢitsel) ve solunum 

kapasitelerinde anlamlı bir azalmaya neden olmuĢtur.(p<0.05). Ayrıca hızlı 

kilo kaybı sonrasında deneklerin üre miktarında azalma görülürken kreatin 

miktarlarında anlamlı artıĢ gözlenmiĢtir (p<0.05). GüreĢçilerin kısa sürede 

ani kilo kaybının sakıncalı olduğu bununda performansı olumsuz yönde 

etkilediği tespit edilmiĢtir. Kilo kaybının bütün sezon boyunca belli 

ölçülerde ve kontrol altında tutmaları, beslenme ve sıvı tüketimlerine 

dikkat etmeleri gerektiği önerilebilir. 
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Özet: Bu çalıĢma, 2013 yılında Türkiye‟nin ev sahipliğini yaptığı FIFA (Federation 

Internationale de Football Association) 20 YaĢ Altı Dünya Kupası‟nı izlemek için 

Türkiye‟ye gelen yabancı seyircilerin organizasyon kalitesi algılarını belirlemek 

amacıyla yapılmıĢtır. Söz konusu uluslararası organizasyonda maçlar daha önceden 

belirlenmiĢ olan yedi Ģehirde (Ġstanbul, Bursa, Antalya, Kayseri, Gaziantep, 

Trabzon, Rize) gerçekleĢtirilmiĢ; çalıĢma evreni olarak ise nüfus, Ģehirlerde 

oynanan maç sayıları ve Ģehirlerdeki statların kapasiteleri göz önüne alınarak 

Ġstanbul ve Bursa Ģehirleri seçilmiĢtir. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak 

Shonk (2006) tarafından geliĢtirilen Organizasyon Kalite Algısı Ölçeği kullanılmıĢ 

ve Dünya Kupası maçlarını izlemek için Türkiye‟ye gelen Erkek (f=74) ve Kadın 

(f=26) toplam 100 yabancı seyirciye bu anketler uygulanmıĢtır. AraĢtırmaya katılan 

yabancı seyircilerden; ulaĢım kalitesi, konaklama kalitesi, müsabakaların yapıldığı 

yerlerin kalitesi ve müsabakaların kalitesi ile ilgili organizasyon kalite 

algılarının değerlendirilmesi istenmiĢ daha sonra bu faktörlere bağlı olarak, 

organizasyon tatmin düzeyleri, tekrar ziyaret etme eğilimleri ve spor turizmi 

kalitesine yönelik değerlendirmelerde bulunmaları istenmiĢtir. Organizasyon kalite 

algısı ile ankete katılan yabancı seyircilerin bireysel özellikleri arasındaki 

farklılık tespitinde t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıĢtır. 

Bunun yanında ankete katılan yabancı seyircilerin organizasyon tatmin düzeyleri, 

spor turizmi kalitesi algıları ve tekrar ziyaret etme eğilimleri arasındaki iliĢki 

düzeyini ve yönünü belirlemek için de Basit Korelasyon Analizi yapılmıĢtır.  

Elde edilen sonuçlara göre, organizasyon kalite algısı ile bireysel özellikler (yaĢ 

ve cinsiyet) arasında bir farklılık bulunamamıĢtır. Buna karĢın, müsabakaların 

yapıldığı yerlerin kalitesi (r=.200; p=.046) ve müsabakaların kalitesi (r=.394; 

p=.000) ile katılımcıların organizasyon tatmin düzeyleri arasında bir iliĢki tespit 

edilmiĢtir. Fakat ulaĢım kalitesi ve konaklama kalitesi ile araĢtırmaya 

katılanların organizasyon tatmin düzeyleri arasında bir iliĢki tespit edilmemiĢtir. 

Ayrıca araĢtırmaya katılanların organizasyon tatmin düzeyleri ile spor turizmi 

kalitesi arasında da bir iliĢki tespit edilememiĢtir. AraĢtırmaya katılanların 

organizasyon tatmin düzeyleri ile tekrar ziyaret etme eğilimleri arasında ise ters 

yönlü ve zayıf düzeyde bir iliĢki (r=-.217; p=.030) tespit edilmiĢtir. AraĢtırmada, 

organizasyon kalite algısının katılımcıların tatmin düzeyini etkilediği sonucuna 

varılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, müsabakaların yapıldığı stadyumlar ve 

maçların kalitesi katılımcıların organizasyon kalitesi ile ilgili fikirlerinin 

oluĢmasında önemli bir etken olmuĢtur. Aynı zamanda organizasyon kalite algısının 

yüksek olması katılımcıların tekrar ziyaret etme eğilimini de arttırmaktadır. 
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Avrasyacılık TartıĢmalarının Orta Asya Cumhuriyetlerindeki Kimlik 

Üzerindeki Etkisi: Kazakistan Örneği 

 

Ġsim: Dinara TALDYBAYEVA 

Ülke: Kazakhstan 

E-posta: dinarataldybayeva@gmail.com 

Kurumu: Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Uluslararası iliĢkiler  

Anahtar kelimeler: Avrasya, Avrasyacılık, Kazakistan 

 

Özet: Kültürel ve sosyolojik yapısı karmaĢık olan Avrasya Bölgesi 

jeopolitik açıdan gittikçe önem kazanan bölge olmasıyla birlikte büyük 

güçlerin çıkar mücadelelerin de kesiĢtiği nokta olmaktadır. Alman 

jeopolitik okulu temsilcisi Karl Haushofer, Ġngiliz jeopolitik okulu 

temsilcisi Halford Mackinder‟in tezlerinde önemli yer alan ve Batı‟nın odak 

noktası olan Avrasya bölgesinin günümüzde Rusya‟nın yeniden canlanmasıyla, 

Türkiye‟de Avrasya çalıĢmaları programlarının açılması ve araĢtırma 

merkezleri sayısının artmasıyla, Japonya, Çin, Güney Kore gibi Asya 

devletlerinin de bölge devletlerine yönelik “Avrasya Diplomasisi” gibi 

konseptleri geliĢtirmesiyle uluslararası siyasetteki önemi daha artmıĢtır. 

Avrasya jeopolitiği üzerinde eserleri yayınlanan Zb.Brzezinski‟nin 

“Avrasya‟nın Balkanları” olarak adlandırdığı Orta Asya, Kafkasya va 

Afganistan‟ı kapsayan bölge sosyo-ekonomik, kültürel, siyasi ve güvenlik 

meseleriyle, sahip olduğu enerji kaynaklarıyla büyük güçlerin dikkatini 

çekmektedir.  

Özellikle bölge üzerindeki Batı (ABD baĢta olmak üzere) ve Rusya arasındaki 

mücadele, Putin baĢkanlığındaki Rusya‟nın izlediği Avrasyacılık 

politikaları, Kazakistan CumhurbaĢkanı Nursultan Nazarbayev‟in Avrasyacılık 

politikaları ve Avrasya‟da Türk jeopoliği günümüzde çok tartıĢılan konu 

olmaktadır. Ayrıca genel olarak Avrasya‟daki kültürlerarası etkileĢim, 

kimlik sorunları, Avrasyacılık ideolojisinin temeli ve modern ideolojik 

çalıĢmalar doğrultusunda yapılması gereken araĢtırmalar konunun önemini 

vurgulamaktadır. Bu yüzden Avrasyacılık tartıĢmalarının Orta Asya Türk 

Cumhuriyetlerinde Kimlik Üzerindeki Etkisi: Kazakistan Örneği baĢlığı 

altında Rus Avrasyacılığı, Türk Avrasyacılığı ve Kazakistan‟ın Avrasyacılık 

düĢünceleri ve onun Kazakistan‟daki kimlik arayıĢlarındaki etkisi 

incelenecek.  
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Manisa ilindeki lise eğitimi alan genç eriĢkinlerin fiziksel aktivite ve 

yaĢam kalitesi arasındaki farklılıkların incelenmesi 

 

Ġsim: Hande TAVAZAR  

Ülke: Türkiye 

E-posta: hande.tavazar@hotmail.com 

Kurumu: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

2. Yazar: Özge YAVAġ  

2. Yazar Kurumu: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

3. Yazar: Elif ERKAYA 

3. Yazar Kurumu: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

4. Yazar: Özgür TEZ 

4. Yazar Kurumu: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

5. Yazar: Devrim ZERENGÖK 

5. Yazar Kurumu: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Diğer yazarlar: Doç.Dr.Selhan ÖZBEY, Yrd.Doç.Dr.Pınar GÜZEL 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Genç eriĢkin, fiziksel aktivite, yaĢam kalitesi 

 

Özet: YaĢam kalitesini ölçmenin bir takım ölçekler yoluyla ve destekleyici 

unsurlarla mümkün olabileceği düĢüncesinden yola çıkarak araĢtırmada lise 

eğitimi alan genç eriĢkinlerin fiziksel aktivite ve yaĢam kalitesi 

arasındaki farklılıkların incelenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmaya Manisa Ġli 

Yunus Emre Ġlçesi‟ nde bulunan lise eğitim kurumlarında öğrenim gören 15-18 

yaĢları arasında toplam 500 kiĢi dâhil edilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan 

denek grubuna 1992 yılında Rand Corporation tarafından geliĢtirilen ve 

ülkemizde geçerlik ve güvenirliği Koçyiğit ve ark.(1999) tarafından yapılan 

“YaĢam Kalitesi SF-36 Kısa Form” uygulanmıĢtır.  

Yapılan analizler sonucunda bireylerin 8 bölümde değerlendirilen sağlık 

durumlarının yaĢ gruplarına göre değiĢimi incelendiğinde en yüksek puanın 

fiziksel fonksiyonellik alanında olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca bireylerin 

genel sağlık durumu boyutunda aldıkları skorlarda diğer boyutlara göre 

yüksektir. Bu da istatistiksel olarak anlamlılık düzeyinde olduğunu 

göstermektedir. 

Artan yaĢla beraber SF-36 „nın alt boyutlarının hemen hemen tamamında 

puanlar azalmaktadır. Bu da çocukluktan ergenliğe geçiĢ dönemindeki 

bireylerin ergenlik döneminin getirmiĢ olduğu bir takım fizyolojik ve 

psikolojik duygu değiĢimlerinin bireydeki yaĢam kalitesinin bazı 

boyutlarındaki(ruhsal sağlık, sosyal fonksiyon) puanlarının da düĢmesine 

neden olabilmektedir. Bireyde gözlemlenen bu değiĢimlerin yol açtığı 

olumsuzlukları minimum seviyeye indirgemek ve onların fazla enerji 

atılımını oyun ve fiziksel aktiviteyle desteklemek gelecekte sağlıklı 

bireyler yetiĢtirilmesi açısından önemlidir.  
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Kazakistan ve Türkiye Mevzuatındaki Ġfade Hürriyetinin KarĢılaĢtırılması 

 

Ġsim: Galymzhan Tazhıbaev 

Ülke: Kazakhstan 

E-posta: galimcan@mail.ru 

Kurumu: Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversiyesi  

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Hukuk 

Anahtar kelimeler: Ġfade (söz) hürriyeti, Kazakistan‟da radyo ve televizyon 

yayıncılığı, Radyo ve televizyon yayıncılığında denetim, Uluslararası medya 

mevzuatı. 

Özet: Radyo ve televizyon yayıncılığında çoğulcu sistemin yani karma sistemin 

demokratik kurallara göre ve kamu hizmeti anlayıĢıyla iĢleyebilmesi için önce ifade 

(söz) hürriyetinden (right to speech) bahsetmek gerekmektedir. Ġfade hürriyeti, 

çoğulcu demokrasilerin temel taĢlarından biridir. Demokrasinin „olmazsa olmaz‟ 

(sine qua non) Ģartı olarak ifade hürriyeti toplum yaĢamında önemli bir yer 

tutmaktadır. Çünkü ifade hürriyeti toplumda kanaat oluĢumunu ve kamusal tartıĢmanın 

varlığını mümkün kılmaktadır. Herkesin her konuda aynı Ģeyleri düĢünmesi 

imkânsızdır. Her birey, kendi yaĢayıĢ biçimine, eğitimine, kültürüne göre aynı 

olaylara farklı yorumlar getirmektedir. Bu zenginlik, demokrasiye de güç katan 

önemli unsurların baĢında gelmektedir. Haliyle, ifade hürriyeti sayesinde 

demokrasinin korunması ve geliĢtirilmesi önem arz etmektedir. 

Ġfade (söz) hürriyetinden sonra ele alınması gereken diğer bir hürriyet ise, kitle 

iletiĢim (haberleĢme) hürriyeti ve bunun içinde yer alan radyo ve televizyon 

hürriyetidir. DüĢünce ve kanaatleri serbestçe „öğrenebilme ve toplayabilme‟, 

„açıklayabilme‟ ve „yayabilme‟ hakları, kitle iletiĢim (haberleĢme) hürriyetinin 

temel öğeleridir. Bu öğelerin toplum yaĢamında gerçekleĢmesi ise kitle iletiĢim 

araçlarının (basın, radyo, televizyon, sinema filmleri, video, ses bantları ve 

internet) kullanımıyla mümkün olmaktadır. 

Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetlerinin  medya hizmet sağlayıcılarını incelemeden 

önce kısaca tarihçeleri ile siyasî, hukukî ve ekonomik yapısı ele alınarak 

uluslararası arenadaki yerleri ve konumu belirtilmiĢtir. Ġfade (söz) hürriyeti‟ 

kavramına değinilerek Kazakistan ile Türkiye arasında uygulama açısından 

farklılıklar ortaya konulmuĢtur. DüĢünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kitle 

haberleĢmesindeki önemi vurgulanmıĢtır. Sovyet Birliği‟nden 1991 yılında ayrılan 

Kazakistan, kitle iletiĢim araçları üzerindeki devlet tekeli sistemini kaldırarak 

çoğulcu sisteme geçmiĢtir. Kazakistan‟ın çoğulcu sisteme geçiĢinden 2 yıl sonra 

(1993) Türkiye radyo ve televizyon yayıncılığında devlet tekeli sisteminden çoğulcu 

sisteme geçmiĢtir. Çoğulcu sisteme Kazakistan‟a göre 2 yıl geç geçmiĢ olmasına 

rağmen radyo ve televizyon alanında sistemin esaslarının tam anlamıyla uygulanmaya 

çalıĢıldığı görülmektedir. Radyo ve televizyon yayıncılığında denetim kavrama 

değinilerek ifade hürriyeti bakımından yararları ile sakıncaları ele alınmıĢtır. 

ÇalıĢmada Kazakistan‟daki radyo ve televizyon yayıncılığı alanındaki hukukî 

denetimler incelenirken SSCB‟nin tekelci döneminden baĢlayarak ele alınmıĢ ve 

bağımsızlıkla beraber çoğulcu sistemine geçilmesinden sonraki denetim sistemi 

incelenerek Türkiye ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Türkiye‟de yürürlükte olan 6112 sayılı 

Kanun ile Kazakistan kitle iletiĢim alanındaki 451-I sayılı Kanun‟un tanımları 

kısmından baĢlayarak denetim sisteminin farklılıkları ile eksiklikleri ele alınarak 

karĢılaĢtırılası yapılmıĢtır. 
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TÜRK TOPLUM YAġANTISINDA FAĠR PLAY 

 

Ġsim: Mikail Tel 

Ülke: Türkiye 

E-posta: mikailtel@gmail.com 

Kurumu: fırat üniversitesi  

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Fair Play, Türk Toplum Yapısı ve Fair Play, Fair Play 

Kavramı 

 

Özet: Fair play kavramını son 30 yıldır ülkemizde duyulmaya baĢlandığını 

söyleyebiliriz. Fair play spor kavramı içerisinde değerlendirilen bir 

kavram olmakla birlikte hayatın tüm alanlarında karĢılıklı haklara saygıyı, 

adil ve dürüst olmayı simgeleyen ve uygulanması gereken temel ahlaki 

değerler olarak ifade edebiliriz. 

Fair play olgusu anlatımı ve öğretimi aile içerisinde baĢlayıp okullarda ve 

sonrasında toplumda kendisini göstermesi gereken bir yaĢam disiplini olarak 

düĢünülmelidir. Fair play sadece sportif iliĢkileri düzenleyen bir kavram 

değil, bir kültür olayı olarak ele alınmalıdır. Bir yaĢam biçimidir. Fair 

play tüm spor dallarının üzerinde olan bir düĢünce, davranıĢ tarzıdır. Türk 

toplumunun için iĢlemiĢ olgun insan “insanı kamil” dedikleri duygu ve 

davranıĢlardır.  

Bu araĢtırmanın amacı da türk toplumunun fair playa bakıĢ açıları, 

kültürümüzde fair play‟e örnek teĢkil edecek ve yaĢanmıĢ fair play 

olaylarını araĢtırmaktır. ÇalıĢmada fair play kavramı, fair play kavramı ve 

Türk toplumundaki kültürel değerler, fair play‟a örnek gösterilecek olaylar 

teorik bir kapsam içerisinde incelenmeye çalıĢılmıĢtır.  

Bu araĢtırma teorik bir çalıĢmadır. AraĢtırmada kaynak taraması 

kullanılmıĢtır. Konu çerçevesinde yazılmıĢ olan eserler, makaleler ve 

araĢtırmalar incelenerek fair play olarak kabul edilebilecek olgular 

yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır.  
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MÜZĠK SANATINDA KÜLTÜREL ETKĠLEġĠM VE GELENEK 

 

Ġsim: ArĢ. Gör. Ahmet Mutlu TERZĠOĞLU 

Ülke: Türkiye 

E-posta: mterzioglu@agri.edu.tr 

Kurumu: Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi 

Bölümü 

2. Yazar: Doç. Dr. Cengiz ġengül 

2. Yazar Kurumu: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 

Müzik Eğitimi Bölümü 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Diğer alanlar 

Anahtar kelimeler: EtkileĢim, gelenek, Üzeyir Hacıbeyov 

Özet: Kültürel etkileĢim kavramına müzik sanatının penceresinden 

baktığımızda, karĢımıza çıkan en çarpıcı ve etkileyici örnek,  XX. yüzyılın 

baĢında Batı ve Doğu kültürlerini tam anlamı ile benimseyen ve kendi 

ülkesinin profesyonel müzik geleneğinin temelini atan bestekâr, müzikolog, 

yazar, pedagog Üzeyir  Hacıbeyov‟dur. 

Üzeyir Hacıbeyov, kendi ülkesinin geleneksel müzik dilinden ve estetiğinden 

kopmadan ve aynı zamanda tüm dünyada kabul edilen müzik kurallarını kendi 

sanatsal “süzgecinden” geçirerek, Kafkaslarda ve tüm ġark ülkelerinde XX. 

yüzyılın baĢlarında ilk ġark operasının bestecisi olarak kabul edilmiĢtir. 

1908 yılında Fuzuli‟nin “Leyli ve Mecnun” eseri üzerine yazdığı bu opera, 

“Batı” ve “Doğu” sanat kavramların buluĢmasının ve müzik sanatındaki 

evrenselliğinin bir örneği olarak gösterilebilir.  

1920‟den sonra Azerbaycan‟ın kültürel ve sanatsal çevresini Rusya ve diğer 

13 Sovyet ülkesi oluĢturmaktadır. Bundan önceki kültürel bağlar, özellikle 

Ermenistan ve Gürcistan ile, daha da kuvvetlenmiĢ, ve ideoloji devreye 

girmiĢtir. Müzik eğitiminde Batının ve Rusya‟nın eğitim sistemleri örnek 

alınmıĢtır. 1926 yılında Üzeyir Hacıbeyov tarafından kurulmuĢ olan 

Azerbaycan Devlet Konservatuarı için Moskova‟nın önemli müzik eğitimcileri 

davet edilmiĢtir. 

Komünist devriminden sonra Sovyet Rusya‟nın diğer Sovyet ülkelerine sunduğu 

ekonomik, kültürel ve sanatsal olanaklar, geleneksel kültürlerin sadece 

Rusya‟da değil, tüm dünyada tanınması için bir fırsat olmuĢtur. Eski Sovyet 

ülkelerin bunun için ödedikleri bedel ise, komünist ideolojisini 

kabullenmekti. Yani, kendi milli kimliğinden vazgeçmekti. Dünyada tanınan 

tek ülke vardı. O da Sovyet Sosyalist Ülkeleri Birliği idi. Buna rağmen, bu 

ülkenin büyük sanatçıları komünist iktidarın kurallarını görünürde kabul 

etmiĢ olsalar da, kendi yapıtlarında Sovyet ideolojisinden uzak, hümanist 

ve tüm dünyaya hitap eden yapıtlar bırakmıĢlardır. Üzeyir Hacıbeyov kurduğu 

Azerbaycan bestecilik ekolünün önemli isimleri ile birlikte (Gara Garayev, 

Fikret Emirov, Cevdet Hacıyev, Sultan Hacıbeyov gibi), paradokslar ile dolu 

Sovyet döneminde, kendi kültürel mirasını müzik sanatına yansıtarak, milli, 

çağdaĢ, kalıcı ve bir o kadar da çarpıcı müzik yapıtlarını ortaya 

koymuĢlardır. 
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Yerel  yönetimlerde serbest zaman ve rekreasyon hizmetleri: Ġzmir 

ili örneği 

 

Ġsim: Özgür TEZ 

Ülke: Türkiye 

E-posta: ozgurtez@hotmail.com.tr 

Kurumu: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

2. Yazar: Özgün DOĞAN 

2. Yazar Kurumu: Celal Bayar Üniversitesi BESYO 

3. Yazar: Özge YavaĢ 

3. Yazar Kurumu: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

4. Yazar: Elif ERKAYA 

4. Yazar Kurumu: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

5. Yazar: Hande TAVAZAR 

5. Yazar Kurumu: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Diğer yazarlar: Yrd.Doç.Dr.Pınar GÜZEL 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: yerel yönetimler,serbest zaman,rekreasyon 

 

Özet: AraĢtırmanın amacı yerel yönetimlerin rekreasyon hizmet 

sektörü içerisindeki durumunun belirlenmesidir. AraĢtırmanın 

evrenini Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi oluĢtururken, örneklemini 

Balçova, Bostanlı, Bornova Belediyesi„ne bağlı rekreasyonel alanlar 

oluĢturmaktadır.  

Serbest zaman ve rekreatif etkinliklere en çok 17-26 yaĢ grubunun 

katılım gösterdiği, en az katılımın ise 57 yaĢ ve üzerindeki 

bireylerde olduğu görülmektedir. Sağlık problemlerini minimuma 

indirgeyebilecek ve tedavi sürecini hızlandırabilecek bir yardımcı 

olan sportif aktiviteler özellikle rahat bir yaĢlılık dönemi 

geçirmeye aday bireylerin ilacı olmaktadır. Bu bakımdan teknik, 

ulaĢım, hizmet, program vb. fiziksel aktivitenin kısıtlanmasına ve 

toplumun sağlığını tehdit edebilecek sorunlara yol açan bu 

unsurların iyileĢtirilme çabaları içerisine girilmelidir. Bununla 

ilgili sistematik bir düzen içerisinde çalıĢan, değiĢime açık ve 

birey ve toplum adına organizasyon süreçlerinin devamlılığını 

sağlayan diğer yerel yönetimlerle iĢbirliği içerisine girilmesi 

ülkenin geliĢmiĢlik düzeyi açısından da önemli bir etkendir. 
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ANNE ÇOCUK ĠLĠġKĠSĠ VE ANNE ÇOCUK ĠLĠġKĠSĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

 

Ġsim: Fatma TEZEL ġAHĠN 

Ülke: Türkiye 

E-posta: ftezel68@gmail.com 
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Özet: Çocuğun doğumuyla birlikte ilk karĢılaĢtığı ve sosyal iliĢkilerini 

kurduğu toplumsal kurum ailesidir. Anne babanın ve ailenin diğer üyelerinin 

çocukla olan iletiĢimi, çocuğun aile içindeki yerini belirler. Gelecek 

yaĢantılarının temelinin oluĢtuğu okul öncesi dönemde çocukla kurulan sağlıklı 

iliĢkiler büyük önem taĢımaktadır. Bu dönemde kendisini ve çevresini algılamaya 

baĢlayan çocuğun, ileride nasıl bir birey olacağı, bu dönemdeki yaĢantılarıyla 

belirlenir.  Yapı olarak ailenin ve aile içi iliĢkilerin çocuk üzerinde önemli 

etkisi bulunmaktadır. Aile içindeki iliĢkiler ve deneyimler diğer kiĢilerle 

olan iliĢkilerinde belirleyicisi olmaktadır. Özellikle anne çocuk arasında ilk 

yıllarda oluĢan bağ çocuğun ergenlik, yetiĢkinlik  dönemlerindeki  benlik 

oluĢumu ve  sosyal iliĢkilerini de etkilemektedir. Çocukların anneleriyle 

kuracakları baĢarılı iliĢki, koĢulsuz sevgi ve güven bağının onların 

gelecekteki hayatlarının temeli olacağı bilinmektedir. Annenin çocuğuyla 

sağlıklı bir iliĢki kurabilmesi için kendine güvenli, saygılı, sorunlarına 

karĢı duyarlı, iĢbirlikçi, çocuklarının duygu ve düĢüncelerini paylaĢabilen ve 

kabul edici bir tutum içinde olması gerekir. Ġnatçı bir tutum sergileyen, kendi 

görüĢlerinin dıĢındakileri kabul etmeyen, çocuklarının düĢüncelerinde mantık 

aramayan anneler, çocuklarıyla sağlıklı iliĢki kuramazlar. Sağlıklı anne çocuk 

iliĢkisi ile yetiĢen çocuklar, aile içinde anlaĢıldığını ve kabul gördüğünü 

hissederek daha özerk, kendine güvenli bireyler olarak yetiĢirler. 

Sağlıklı bir anne çocuk iliĢkisinin temeli hamilelik sürecinde baĢlayan, 

doğumdan sonra fiziksel temas ve beslenme yoluyla devam eden bebeklik dönemine 

dayanır. Annenin çocuğunu beslemesi, ilgilenmesi ve onu hayata hazırlaması 

çocukta sevgi ve güven duygusunu oluĢturur. Çocuk yetiĢkin olduğunda bu iki 

temel duygu aracılığıyla iliĢkilerine yön verecektir. Anne, çocuğa sevgi veren, 

giriĢim yeteneğini ve özgüvenini kazanabilmesi için onu destekleyen kiĢi 

olmalıdır. Çocuğa yeterli düzeyde desteğin sağlandığı bu ortamda annenin 

sağladığı disiplin ve eğitimin nitelikleri olumludur. Çocuk, cesaretli ve 

topluma uyumlu bir insan olarak yetiĢir. YaĢamını yapıcı çabalar üstüne kurmayı 

öğrenir. 

Bu çalıĢmanın amacı, sağlıklı anne çocuk iliĢkisini, önemini ve anne çocuk 

iliĢkisini etkileyen faktörleri açıklamaktır. Bu doğrultuda konu ile ilgili 

çalıĢmalar tartıĢılmıĢ ve yapılacak olan çalıĢmalar için öneriler sunulmuĢtur.  
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Özet: Hüseyin Hilmi PaĢa, 1902‟de Balkanlar‟da Osmanlı Devleti adına 

gözlemlerde bulunmak üzere Makedonya MüfettiĢ-i Umumiliği görevine 

atanmıĢtı. Selanik, Manastır ve Kosova vilayetlerinin oluĢturduğu Vilâyet-i 

Selâse‟ye müfettiĢ olarak atanan PaĢa‟dan beklenen bölgede yapılması 

öngörülen ıslahatları gerçekleĢtirmekti. Hüseyin Hilmi PaĢa, II. 

MeĢrutiyet‟in ilanına kadar bu görevi devam ettirmiĢti. Bu arada 

Balkanlar‟ın durumu ve yapılması gerekli ıslahatlara dair birçok layiha 

hazırlamıĢtı. Bu çalıĢmada onun Rumeli‟nin durumuna dair 20 Kanun-ı Sani 

1324 (2 ġubat 1909) tarihinde Meclis-i Mebusan‟a sunduğu izahat açıklanmaya 

çalıĢılacaktır. 
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Abstract: The research of the article is about new attractive game – 

HEMSBALL as innovation of Turkish Sports for All Federation.  Further on 

the article present the nature, history, rules and influence of the game on 

physical condition of students with disabilities. It was applied 

experimentally in a Special School in addition physic education lesson 

„Active games” module. With this study it‟s assumed that as applying 

Hemsball game in the added hour of “Active Game” module in Physical 

Education Program of modest mentally retarded and multiple disabled 

children; physical and psychomotor development would occur. Two 

experimental groups formed. First includes 15 mental retarded consist of 7 

men and 8 women and the second group with multiple disabilities 8 men and 7 

women. In both experimental group Hemsball game was applied in the added 

hour of “active game” module for 8 months. A test battery created which 

gives information for the physical development and neuro-physical 

characteristics of researched persons before and after experiment. All 

participants are used test battery that contains six indexes; height, body 

mass, chest size, arterial pressure, heart rate and flexibility. At the end 

of the experiment a survey used to analyse the all families‟ view about the 

Hemsball game.  Height, body mass and flexibility performance were 

increased after experiment. Arterial pressure reduced much of the 

participants and got close to normative values. Chest size did not change 

in both groups. Hearth rate reduced for a few participants after 

experience. When we analyse the view of families, they give positive 

reactions about the game. At the end it is determined a positive influence 

of Hemsball game on psycho-physical development of the students. So as a 

conclusion, Hemsball game should be added the education programs of 

disabled and retarded students. 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı, Gazi Üniversitesi‟nin özel yetenek sınavıyla 

öğrenci alan beden eğitimi ve spor, müzik eğitimi ve resim-iĢ eğitimi 

bölümlerinde okuyan öğrencilerin rekreasyonel etkinliklere katılmalarına engel 

olan faktörleri saptamaktır. 

AraĢtırmanın evrenini, 2009–2010 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi‟nde 

öğrenim gören ve özel yetenek sınavları ile öğrenci yerleĢtirilen bölümlerden 

beden eğitimi ve spor bölümü (1205), müzik eğitimi bölümü (216) ve resim-iĢ 

eğitimi (497) bölümlerinde okuyan toplam 1918 öğrenci oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmanın örneklemini ise, beden eğitimi ve spor bölümünden 221 öğrenci, 

Müzik Eğitimi bölümünden 116 öğrenci ve Resim-ĠĢ bölümünden 161 öğrenci olarak 

toplam 498 gönüllü katılımcı oluĢturmaktadır. 

AraĢtırmada anket yoluyla toplanan veriler kullanılarak, Üniversite öğrencileri 

ile ilgili demografik bilgilerin değerlendirilmesinde frekans (f) ve yüzde (%) 

dağılımları hesaplanmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan anketin 6 alt boyutunda 

Üniversite öğrencilerinin cinsiyet durumlarına göre, verdikleri cevapların 

değerlendirilmesinde bağımsız gruplarda t-test analizi uygulanmıĢtır. Ayrıca 

sınıf, bölüm, refah seviyeleri ve boĢ zamanlarını değerlendirmede çektikleri 

güçlük durumlarına göre ankete verdikleri cevapların değerlendirilmesinde ise 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmıĢtır. Gruplar arası 

farklılıkları belirlemek için Tukey HSD çoklu karĢılaĢtırma testi yapılmıĢtır. 

Sonuç olarak, öğrencilerin cinsiyetlerine ve sınıf değiĢkenlerine göre boĢ 

zamanları değerlendirmede bir farklılığın gözükmediği bölüm değiĢkenlerine göre 

beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin resim ve müzik eğitimi bölümü 

öğrencilerine göre boĢ zamanlarını değerlendirmede daha az güçlük çektiği, 

öğrencilerin boĢ zamanlarını değerlendirmedeki çektiği güçlük değiĢkenine göre 

ise, boĢ zamanlarını değerlendirmede güçlük çektiğini söyleyen öğrencilerin 

birey psikolojisi alt boyutunda sıkıntı yaĢadıkları, boĢ zamanlarını 

değerlendirmede engel yaĢamayan öğrencilerin ise boĢ zamanları değerlendirmeyle 

ilgili yapılan faaliyetlerde daha baĢarılı oldukları tespit edilmiĢtir. 

*Bu çalıĢma 2010 yılında Yüksek Lisans Tezi olarak yayınlanmıĢtır. 
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Özet: Bu çalıĢmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının „ayrıt‟ terimine ait 

açıklamalarının matematiksel düĢüncenin geliĢim aĢamalarına göre 

incelenmesidir. AraĢtırma sorusu „Ayrıt terimini üç düzeyde açıklayıp 

öğrenciler için üç sorudan oluĢan çalıĢma yaprağı oluĢturunuz‟ Ģeklinde 

olan çalıĢma 2013-2014 bahar yarıyılında gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın 

verilerini 217 sınıf öğretmeni adayından Matematik Öğretimi II dersinin 

vize sınavında elde edilen yanıtlar oluĢturmaktadır. Ayrıt terimini üç 

aĢamada tam olarak açıklayıp üç problemden oluĢan çalıĢma yaprağı oluĢturan 

öğretmen adaylarının yanı sıra üç aĢamada açıklayıp çalıĢma yaprağı 

hazırken açıklamalarına uygun olmayan çalıĢma yaprağı oluĢturan adayların 

da olduğu görülmektedir. Ayrıca hem üç aĢamada ayrıt terimini açıklayamayan 

hem de çalıĢma yaprağında doğru ifade edemeyen sınıf öğretmeni adaylarının 

bulunduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vtoptas@gmail.com


24-26 May 2014 
 

3
rd

 International Conference on Science Culture and Sport 
 

-129-  

 

 

ÇANKIRI YARAN EKĠBĠ VE GELENEKSEL GĠYĠM ÖZELLĠKLERĠ 

 

Ġsim: MELEK TUFAN 

Ülke: Türkiye 

E-posta: mlktufan@gmail.com 

Kurumu: SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

2. Yazar: FĠLĠZ ERDEN
 
 

2. Yazar Kurumu: SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

3. Yazar: ELMAS ELHAN ÖZUS 

3. Yazar Kurumu: SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Bildiri Türü: Sözel 

Bildiri Alanı: Kültür araĢtırmaları 

Anahtar kelimeler: YARAN,AHĠLĠK, GELENEKSEL, GĠYĠM, 

 

Özet: Osmanlı döneminden itibaren Türk örf, adet ve geleneklerinin Ġslam 

ahlak ve fazileti ile bütünleĢmesinden meydana gelen, Ahilik temel 

prensipleri ile yönetilen, kaliteli üretim hilesiz satıĢ felsefesinde 

dürüst esnaf yetiĢtiren, toplumun her kademesinde görev alan üstün 

karakterli insanların yetiĢtiği ilim ve irfan yuvası sevgi ve saygının en 

üst düzeyde yaĢandığı, talim ve terbiye ocağı, Oğuzlardan günümüze kadar 

yaĢatılan milli kültür mirasımız  Yaran Ekibi' dir (Absaroğlu,2012:3). 

AraĢtırmada Türk toplumunda geçmiĢten günümüze folklor geleneklerini ve 

geçmiĢin izlerini hala devam ettiren Yaran Ekibi ve geleneksel kıyafetleri 

incelenmiĢtir.  AraĢtırmanın amacı; böyle güçlü yönleri bulunan bu eğitim 

ocağı üyelerinin yüzyıllardır değiĢmeden  kullandıkları geleneksel 

giysilerden cepkin, göynek, vızka, peĢtamal ve poĢu; malzeme, renk, kesim, 

dikim, süsleme tekniği açısından incelenerek var olan giysilerin korunması, 

kayıt altına alması ve sonraki nesillere aktarılmasını hedeflemiĢtir. 
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Özet: Medeniyetlere beĢiklik etmesiyle en eski yerleĢim yerlerinden biri 

olan Sille yöresinde  yemek kültürü ve sözlü kültürün yanında geleneksel 

giysileri ve onları biçimlendirdikleri el sanatlarının ayrı bir önemi 

vardır. Bu geleneksel giysiler Sille kadınlarında çocukluktan baĢlanarak, 

genç kızlık, gelin kızlık, olgunluk ve yaĢlılık dönemlerinde her dönemin 

kuralları içerisinde özenle devam ettirilmektedir. Bu özen içerisinde  

geleneksel olarak giyilen kadın kıyafetleri kuĢaktan kuĢağa aktarılarak 

günümüze kadar ulaĢmıĢtır. Bu geleneksel giysilerin korunması ve 

yaĢatılması açısından Sille yöresi kadın giysilerin fotoğraflarla 

belgelendirilmesi önemlidir. AraĢtırmada Konya Ġli Sille Yöresi geleneksel 

kadın giysileri çeĢitlerinden cepken takımı, silah kürkü takım, cubba ve 

sarka giysi örnekleri; malzeme, renk, kesim, dikim, süsleme tekniği ve 

süsleme konusu açısından incelenerek gözlem fiĢleri ile kayıt altına almak 

ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak amaçlanmıĢtır.  
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Abstract: The purpose of the present study was to investigate the impact of 

social networking sites (SNS) on cognitive abilities and reported levels of 

social connectedness in adolescents. In order to provide a reliable measure 

of cognitive skills, standardized tests of verbal ability, working memory, 

and academic attainment were administered. Students also responded to 

questions about the length and type of social media use (Facebook, YouTube, 

and Twitter). The findings indicated that young people who had used 

Facebook (but not YouTube) for more than a year had higher scores in test  

The purpose of this study is to determine the attitudes and opinions of 

physical education and sport college students towards social media as well 

as to find out the reasons creating differences in their attitudes. For 

this reason a survey was adopted to XXX students from three different 

students who are attending to different level of classes and different 

departments. 

This study seeks to provide an academic baseline for public relations 

professionals‟adoption of social media and their opinions about these tools 

both for industry and their companies. 
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Özet: Giyim tarihi incelenecek olursa, giyimin eski devirlerden günümüze 

kadar pek çok evreler geçirdiği görülür. Ġnsanlar bulundukları uygarlık 

seviyesine göre giyimler yaratmıĢ, her ulus kendi örf, adet ve inançlarına 

göre giyimlerine yaĢam Ģartlarına göre ĢekillendirmiĢlerdir. Bu 

Ģekillendirmelerle her ulusun kendi kıyafetleri doğmuĢtur. 

Giyim doğal çevrenin etkisi ile biçimlenmesine rağmen, geleneksel giyim 

toplumsal özelliklere göre ĢekillenmiĢtir. Bu giysilerin oluĢumunda doğal 

çevrenin etkisi direkt olmamakla birlikte, aynı sosyolojik, psikolojik ve 

tarihsel oluĢum söz konusu olduğu için giysiler coğrafi bölgeler ve yöreler 

içinde değerlendirilmektedir. 

Anadolu insanı, giysilerini daha gösteriĢli, daha kullanıĢlı yapmak için 

uğraĢmıĢlardır. Ve hayranlık uyandıran süslemeleri kıyafetler üzerinde 

sergilemiĢlerdir. Bunu geleneksel kıyafetlerde görmek mümkündür. 

Türk kültürü içinde büyük önem taĢıyan giyim, ilden ile hatta ilçeden 

ilçeye farklılık göstermiĢtir. Bu çalıĢma; Denizli ili, Tavas ilçesi giyim 

kültürünü ve bu kültür içinde Ģekillenen sanat anlayıĢını açığa çıkarmak 

açısından kullanımı hızla yok olan ancak, düğün, sandık ve çeyizde 

varlığını sürdüren giysileri tespit etmek, incelemek ve özelliklerini 

ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıĢtır. 

Bu çalıĢma Denizli Tavas yöresindeki geleneksel Türk kadın kıyafeti olan, 

don(Ģalvar), göynek, üç etek, cepken, tel kırma(bürgü), krep, kuĢak, 

peĢtamalin; kullanılan malzeme, kesim, dikim ve süsleme özellikleri 

yönünden incelenerek, edilen bilgilerin bilim disiplini doğrultusunda 

belgelenmesi amacıyla yapılmıĢtır. 
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Abstract: This research was focused on the effects of workers‟ sport on the 

sport policies of Turkey during early republican period. The interwar 

period, during 1920s and 1930s, was the golden age for the workers‟ sport 

movement, and this movement had deep effects in many countries. The same 

period was a social and political transformation process in Turkey, after 

the Ottoman Empire came to an end and Turkish republic was founded on 

secular national ideals.   

In this period Turkey started discussing the ideological foundations of the 

newly founded Republic and the social facts and institutions on which these 

foundations are built, then the effects of physical education and sport 

policies with reference to political socialization process of the new 

nation is elaborated. Ataturk, himself, put a special emphasis on the 

importance of physical education and sport to build up the new nation.  

This research pointed out that a real national level Workers‟ Sport 

organization had never occurred in Turkey, still workers‟ sport as a strong 

social and political cultural movement, had various effects on the Turkish 

physical education and sport policies. Especially, social nationalist 

German movements, and communist Soviet bloc deeply affected the young 

Turkish Republic in physical education policies.    
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Abstract: The purpose this study was to determine the role of morphological 

variables and some physical fitness in determining physical activity level 

and healthy lifestyle behaviors.  

A total of 75 physical education students (ngirl: 43, nboy 32) in Bartın 

University participated in this study voluntarily. In the study, the short 

form of “International Physical Activity Questionnaire” (Their PA levels 

are categorized as inactive, minimum active and HEPA active by using MET 

method) was used for the determination of physical activity level (PAL) of 

students. For the determination of healthy lifestyle behaviors (HLB) 

“Health Promotion Lifestyle Profile Questionnaire” was used with self-

actualization (SA), health responsibility (HR), exercise (E), nutrition 

(N), interpersonal support (IS) and stress management (SM) subscales. 

Morphological (body height (BH), body weight (BW), body mass index (BMI), 

body fat percentage (BF) and total of seven skinfold thicknesses (ST)) 

characteristics of the subjects participating in the study were measured to 

determine. Sit and reach (SR) test was used to determine. Isometric 

dynamometer was used for the determination of knee (KS), back (BS), grip 

(GS) and total strength (TS). According to the results of Stepwise Multiple 

Regression Analyses, HLB were significantly correlated with BH, BW, BMI, 

BF, ST, SR, KS, BS, GS and TS (R=0.53, p=.005). L BH, BW, BMI, BF, ST, SR, 

KS, BS, GS and TS predicted 28.6% of the HLB. And also PAL were 

significantly correlated with BH, BW, BMI, BF, ST, SR, KS, BS, GS and TS 

(R=0.50, p=.005). BH, BW, BMI, BF, ST, SR, KS, BS, GS and TS predicted 

25.7% of the PAL.  

As a conclusion, the results of the present study indicated that BH, BW, 

BMI, BF, ST, SR, KS, BS, GS and TS were important factors in determining 

HLB and PAL. 
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Abstract: While increasing studies on sport practice in post conflict 

contexts emphasize the functional benefit (and risks) of playing together 

to build peace, most of them are predominantly focusing on the time and 

space of sport based intervention programs under the banner of „peace 

building‟.  Here, a question emerges:  How much of the local realities are 

represented by the functionalistic framework of ‟sport for peace„ adapted 

by researchers? 

To go beyond the methodological limitations studies are holding, this paper 

explores a local soccer team in a small town in Bosnia and Herzegovina. The 

team has a long history of including multi-ethnic players, and in which two 

ethnic groups of people are playing together again after experiencing 

conflict and massacre in 1990s. Through the seven days of field research, 

the local voices and practices, as well as the author‟s academic gaze are 

described in an ethnographic approach to illustrate the sport practice 

itself in the context of the players‟ everyday lives. The article finds 

that the practice of playing together in the field contains a constant 

effort not to cause any unnecessary tension, in order to be able to play. 

In this sense, playing together is perceived not as their primary goal, but 

the result of seeking sport practice itself. In the meantime, the article 

also highlights that while the author tried to situate the people in the 

field, the author is also constantly situated in the context by the 

people.  

From the findings, this paper further develops the importance of 

researchers objectivising their framework prior to conducting studies. 

Methodological limitations caused by researchers‟ sense of time are 

particularly discussed.  
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Özet: Bu çalıĢmada Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin sosyal fiziki kaygı durumlarının 

incelenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırma durum tespitine yönelik betimsel bir 

çalıĢmadır. AraĢtırmaya 2013–2014 eğitim öğretim yılında Sakarya 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna bağlı Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük bölümlerinde okuyan 120 gönüllü öğrenci 

katılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak Leary ve Rejeski (1989) tarafından 

geliĢtirilen ve Türkçe uyarlaması Ballı ve AĢçı(2006)tarafından yapılan 

sosyal fiziki kaygı envanteri uygulanmıĢtır. Verilerin değerlendirilmesinde 

SPSS 15.0 programından yararlanılmıĢtır. Verilerin değerlendirmesinde; 

ortalama, standart sapma ve t-testi kullanılmıĢtır. Ġstatistiksel 

karĢılaĢtırmalarda anlamlılık seviyesi p<.05 olarak alınmıĢtır. Sonuç 

olarak öğrencilerin sosyal fiziki kaygı puanlarında bölüm değiĢkenine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamazken cinsiyet 

değiĢkenine göre sosyal fiziki kaygı puanlarının karĢılaĢtırılmasında 

anlamlı bir fark (0,49) bulunmuĢtur. 
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Özet: Birey açısından yaĢadığımız yüzyılın en önemli olgularından biri 

ekonomidir. Bu olgu, kendini günümüz insanının hayatına adeta tek 

belirleyici olarak girmek suretiyle kendini hissettirmektedir. Ekonominin 

en belirgin amacı ihtiyaç güdüsünü tetikleyerek insanları tüketime sevk 

etmesidir. Tüketim kültürü insanları bütün yönleriyle kuĢatmıĢ durumdadır. 

Dolayısıyla bu kültür insanların sahip olduğu nimet, güzellik ve değer 

adına ne varsa hepsini tüketmektedir. Bu kuĢatmadan kurtulmanın yolu ise 

sahip olduğumuz ahlakî ve dinî değerlere yeniden dönmektir. 

Referansları yerel, kültürel ve dini değerlere dayanan, günümüzde de 

gittikçe ön plana çıkan ve Müslüman hayat tarzına yakın olduğu görülen 

sade/yalın hayat pek çok kimse tarafından tercih edilen hayat tarzı 

olmuĢtur. Hatta sade hayat, Batı dünyasında bir hayat biçimi, bir hayata 

bakıĢ tarzı, bir felsefe olarak geniĢ kitlelerce kabul gören bir akım 

haline gelmiĢtir. Ġnsanın hayat tarzını belirlemeyen ve yönlendiren bazı 

unsurlar bulunmaktadır. Bunların baĢında din, dini değer ve öğretiler 

gelmektedir. Dinî değerlerin taĢıyıcısı konumunda olan peygamberler, 

gönderildikleri toplumlara her zaman örnek ve model olmuĢlardır. Bu noktada 

Ġslam dinini tanımada Peygamberimiz Hz. Muhammed‟in (s.a) hayatı ve hayat 

tarzı önemli olmuĢtur. Zira onun hayat tarzı insan hayatının her yönünü ve 

alanını kuĢatan bir özelliğe sahiptir. Ayrıca onun hayatını bilmeden ve 

onun sahip olduğu değer ve vasıfları öğrenmeden dinimizi yaĢamak ve anlamak 

da mümkün değildir Hz. Peygamber‟in (s.a) örnek alınması onun bu yönlerini 

iyi bilmeye ve tanımaya bağlıdır.  

Biz de bu tebliğimizde sade hayatın ne olduğundan hareketle dinimizin 

öngördüğü hayat tarzı baĢta olmak üzere Hz. Peygamber‟in (s.a) sade 

hayatını irdelemeye ve hayat tarzıyla ilgili hususları ortaya koymaya, 

kısaca dinimizin hayata bakıĢı ve benimsediği hayat tarzı yanında Hz. 

Peygamber‟in nasıl yaĢadığıyla ilgili sorulara cevap bulunmaya 

çalıĢılacaktır. 
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Özet: The aim of the study was to determine the correlation between self-

efficacy and job satisfaction among the physical education teachers.  
The study was carried out in correlational survey model and the study 

sample was made up by 306 physical education teachers who worked in 

different geographical regions of Turkey. The data were assessed using SPSS 

statistical software and Lisrel statistical software. The analyses of the 

data were performed using descriptive statistics, confirmatory factor 

analysis and structural equitation modeling. 

As a result of the analyses, it was determined that self-efficacy and job-

satisfaction levels of the physical education teachers were high. It was 

found out that the study model, which  was based on the correlational 

status between self-efficacy and job-satisfaction, was an appropriate model 

and there was statistically positive and significant correlation between 

self-efficacy and job-satisfaction (r=0.30, t=4.02) (p<0.05). This showed 

that an increase of 1 point in self-efficacy would result in an increase of 

0.30 in job-satisfaction and/or a decrease of 1 point in self-efficacy 

would result in a decrease of 0.30 in job-satisfaction among the teachers.  
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Özet: Despite the availability of other transport methods such as land and 

air, marine transportation is the most preferred and widely used 

transportation method in the world because of its economical advantages. 

Due to the economical advantages, ship based studies have gained importance 

especially in recent years. 

In order to design safe, ergonomic and at the same time economic ships or 

vessels, both numerical and experimental methods have to be taken into 

account. Large-scale structural modeling like the cases in ships, on the 

other hand, typically relies on Finite Element Analysis (FEA) techniques. 

With the widespread use of Finite Element Methods (FEM) in the field of 

Computer Aided Design (CAD) engineering, it is possible to increase the 

strength of a mercantile vessel shipboard. 

As a consequence, in this study, the strength of a mercantile vessel 

shipboard has been investigated under working conditions by using ANSYS 

package program. The results of this study can provide the designer with 

some guidelines in designing shipboard of mercantile vessels. 
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Özet: Bu çalıĢma ilköğretim 6-7- ve 8 sınıf öğrencilerinin gündelik hayatta 

kullandıkları metaforlar ile beden eğitimi kavramını nasıl algıladıklarını 

belirlemek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma Kırıkkale Ġl Merkezindeki 

yapılmıĢtır. ÇalıĢma grubunu ilk merkezindeki Ġlköğretim okullarından random 

yöntemi ile seçilen 8 Ġlköğretim okulunun 6-7 ve 8 sınıflarından 554 öğrenci 

oluĢturmaktadır. Öğrencililerden metafor üretmesi istenmiĢtir. 554 öğrenci 

üzerinde yapılan çalıĢmamızda 72 öğrencinin metaforu kapsam dıĢı bırakılmıĢ, 

482 metafor çalıĢmaya uygun bulunup değerlendirmeye alınmıĢtır. Öğrencilerin 

geliĢtirdikleri metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması beĢ aĢamada 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu aĢamalar: (1) Adlandırma AĢaması, (2) Tasnif Etme 

(Eleme ve Arıtma)AĢaması, (3) Kategori GeliĢtirme AĢaması, (4) Geçerlik ve 

Güvenirliği Sağlama AĢaması ve (5) Verileri Bilgisayar Ortamına Aktarma 

AĢaması. Elde edilen veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metot 

(frekans, oran) kullanılmıĢtır.  

Öğrencilerin beden eğitimi ile ilgili olumlu metaforlara sahip olduğu tespit 

edilmiĢtir. Ayrıca geliĢtirilen metaforların sadece okul ile ilgili değil çok 

yönlü olmasının önemlidir. ÇalıĢma grubunda bulunan Ġlköğretim 2. Kademe 

öğrencileri “Beden Eğitimi” kavramına yönelik 6.Sınıflar 60, 7.Sınıflar 61, 

8.Sınıflar 79 farklı metafor üretmiĢlerdir. “Beden Eğitimi” kavramı için 

Ġlköğretim 2. Kademe öğrencileri; spor, hayat, su, çiçek, doğa, bitki, oyun, 

lunapark, yapboz, eğlence, müzik, delilik, sağlıklı yaĢam, fiziksel eğitim, 

ömür çizgisi, hayatın anlamı, okulun anlamı, bağımlılık, temizlik, mutluluk, 

güvercin, leopar, disiplin, desarj, rahatlama seansı, roman okumak, meyve, 

çikolata, özgürlük, yeni açmıĢ bitki, terapi, balıkları izlemek, dünyanın 8. 

Harikası gibi birbirinden farklı metaforları kullanmıĢladır. Bu durum, “Beden 

Eğitimi” kavramının birçok metafor ile açıklanabilmesinin mümkün olduğunu 

göstermektedir. 

 

Ġlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Beden Eğitimi” kavramı için oluĢturdukları 

metaforların sıklık değerine bakıldığında spor (59), hayat (52),  su (32), oyun 

(31), sağlık (19), eğlence (17), ağaç (14), boĢ ders (14), çiçek (13), koĢu 

(89) en sık tekrar edilen metaforlardır ve bu metaforların öğrenciler 

tarafından benimsendiği düĢünülmektedir. ÇalıĢmadan elde edilen bulgularda 

gösteriyor ki, beden eğitimi dersinin sevilmesi konusunda ise öğretmenler 

metaforlardan yararlanabilirler.  
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Özet: Sporda ani ölümler daha çok kardiovasküler sistem kaynaklıdır. Dünya 

Sağlık Örgütü, spor ve egzersize bağlı ani ölümlerin, egzersizden sonra ki 

30 saniye ile 6 saatlik süre içinde ortaya çıktığını belirtmektedir. Bir 

sporcuda ani kardiyak ölüm, travma olmadan, normal sağlık durumu öncesinde 

6 saat içinde oluĢmakta ve beklenmedik ani kalp durması olarak 

tanımlanmaktadır. Adli tıpa göre birkaç dakikadan bir kaç saate kadar süren 

bir zaman zarfında meydana gelen ve genellikle baĢkaları tarafından görülen 

ölümlere “ani ölümler” denmiĢtir. Ancak ani ölümün tanımı konusunda bir 

görüĢ birliği bulunmamaktadır. Ani ölüm, gençlerde çoğunlukla kalp ve damar 

sistemindeki doğumsal anormalliklere bağlıyken, yaĢlı grupta ağırlığı 

koroner arter hastalığına bağlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alsetu_23@hotmail.com


24-26 May 2014 
 

3
rd

 International Conference on Science Culture and Sport 
 

-142-  

 

 

FACTOR ANALYSIS OF SUBJECTIVE PSYCHOLOGICAL EXPERIENCES AND STATES IN 

FOOTBALL REFEREES 

 

Author 1 Name: Tomáš Zeman 

Author 1 Nationality: Czech Republic 

Author 1 Email: zemant@nic.fns.uniba.sk 

Author 1 Institution: Department of Anthropology, Faculty of Natural 

Sciences, Comenius University in Bratislava, Mlynská dolina, 842 15 

Bratislava 4, Slovak Republic 

Author 2-Jiří Voborný (Department of Social Sciences and Sport Management, 

Faculty of Sports Studies, Masaryk University, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, 

Czech Republic) 

Author 3-Radoslav Beňuš (Department of Anthropology, Faculty of Natural 

Sciences, Comenius University in Bratislava, Mlynská dolina, 842 15 

Bratislava 4, Slovak Republic) 

Author 4-Marie Blahutková (Centre of Sports Activities, Brno University of 

Technology, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Czech Republic) 

Presentation Type: Oral 

Field: Psychology 

Keywords: Sport psychology, mental state, factor analysis 

 

Abstract: Correlations between values of components of subjective 

psychological experiences and states in 26 male football referees before 

the match and after the match were explored using factor analysis. For 

evaluation of subjective psychological experiences and states the 

standardized questionnaire SUPSO was used. The questionnaire was filled in 

twice: before the match and immediately after the match. Four most 

important factors were described and named. The first factor was called 

"tendency to discomfort". It relates to referee´s current mental state 

being probably a reflection of long-term negative circumstances in 

referee´s life. It is neither related to the completed match, nor referee´s 

temperament. The second factor was called "mental exhaustion" and it is 

connected directly to the completed match. It is probably determined by 

current referee´s physical and mental condition. The third and fourth 

factors proved to be consequences of temperament of referees. In 

conclusion, the two most important factors of current mental state of 

football referee during the game can probably be influenced by a systematic 

psychological preparation. Psychological preparation should therefore 

become an effective part of the pre-match preparation of football referees. 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi 

okullarda görsel sanatlar (resim-iĢ) dersi öğretim programında, „„renk 

bilgisi‟‟ konusunu materyal kullanılarak öğretiminin öğrencilerin akademik 

baĢarısına etkisini tespit etmektir. Bu bağlamda görsel sanatlar dersinde 

eğitim öğretim faaliyetlerinde verimi artırmak ve öğretimi yapılacak diğer 

konulara da örnek oluĢturmak hedeflenmiĢtir. 

AraĢtırmanın örneklemini Düzce Lisesi 11. sınıf öğrencileri 

oluĢturmaktadır. Düzce Lisesi 11. sınıflar Görsel Sanatlar dersinde „„Renk 

bilgisi‟‟ konusu iki farklı öğretim yöntemi kullanılarak iĢlenmiĢtir. 

Seçilen gruplardan biri deney, diğeri ise kontrol grubu olarak yansız atama 

yoluyla belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın objektifliğini sağlamak için hangi 

grubun kontrol, hangi grubun deney grubu olduğu gizli tutulmuĢtur. Renk 

bilgisi konusu deney grubunda materyal destekli, kontrol grubuna da klasik 

yöntem kullanılarak öğretilmiĢtir. Kullanılan öğretim yönteminin 

öğrencilerin akademik baĢarısına etkisini belirlemek amacıyla deneysel 

desenlerden kontrol gruplu ön test, son test kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmada deney grubu ile kontrol grubuna konu öğretilmeden ve 

öğretildikten sonra uygulanan testlerin sonucunda; konunun materyal 

kullanılarak öğretildiği deney grubunda baĢarının klasik yöntemle öğrenim 

gören kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Böylece 

renk bilgisi konusunun materyal kullanılarak öğretiminin öğrencilerin 

akademik baĢarısına olumlu katkı sağladığı belirlenmiĢtir. 
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Özet: Along with language teaching purposes, coursebooks also convey 

different kinds of cultural and social messages through both written texts 

and visualization. Therefore, studying coursebooks in terms of such 

qualities has been a significant aspect of language education. In learning 

process, visualization plays a pivotal role since they provide concrete 

sensory stimuli and thus is an indispensable part in all coursebooks. The 

aim of this study is to comparatively investigate how sports, including 

recreational activities, are portrayed in secondary school English and 

Turkish coursebooks prepared according to the new education system in 

relation to such variables as which sports are particularly shown, 

identities and gender of persons doing sports and the social values 

associated with them. A total number of 8 coursebooks (Four English and 

four Turkish) are studied and the findings are also compared with similar 

studies. The results showed the problems associated with these 

coursebooks.  
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Özet: Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda spor genel olarak tüm Türk toplumlarında 

olduğu gibi iyi bir savaĢçı olmak için yapmaktaydı. Beylik döneminden 

itibaren kız olsun erkek olsun herkes küçük yaĢlardan itibaren at binip, 

güreĢ tutarak yaĢları ilerledikçe diğer spor dalları ile de ilgilenerek 

savaĢ eğitimlerini sürdürmekteydi. Sporun bir savaĢ eğitimi olarak kabul 

edilmesine rağmen, sporu bilimle birleĢtirip, geliĢtirilmesine özen 

gösteren devlet, her sporun teknik eğitimini ve spora yardımcı bilgileri 

öğretmek üzere açtığı okullarda(tekke) hocalar (Ģeyhler, ihtiyarlar) 

tarafından gençlerin eğitilmesini sağlamıĢtır. Sporla ilgili kitaplar 

yazılmıĢ, kanunlar çıkartılmıĢ, spor faaliyetleri için kapalı ve açık 

alanlar yapılmıĢtır. Sporun Osmanlı Devleti için ne kadar önemli olduğunu, 

Osmanlı saraylarında spor alanlarının da yapılması ve saray erkânı içinde 

sporcuların da himaye edilmesi göstermektedir. 

Onyedinci yüzyılda, imparatorluğun en geniĢ sınırlarına ulaĢtığı dönemde 

Evliya Çelebi (1611-1683) elli yılını Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda seyahat 

ederek geçirmiĢti. Bu seyahatlerinde imparatorluk topraklarının hemen her 

tarafını gezmiĢ, Anadolu, Rumeli, Suriye, Irak, Mısır, Girit, Hicaz, 

Ukrayna, Romanya, Slovakya, Transilvanya, Moldovya, Avusturya, Macaristan,  

Polonya, Almanya, Hollanda, Bosna-Hersek, Dalmaçya, Güney Rusya, Kırım, 

Kafkasya, Ġran. Mısır, HabeĢistan ve Sudan‟a kadar gitmiĢtir. Gittiği bütün 

yerlerin genel durumu, coğrafi konumu, tarihi, halkının özellikleri, 

gündelik yaĢamı, alıĢkanlıkları gibi tarih, edebiyat, dil bilimi, coğrafya, 

sanat tarihi, sosyoloji açısından çok değerli bilgileri seyahatnamesine 

kaydetmiĢti. 

Bu tebliğde Evliya Çelebi‟nin on ciltlik seyahatnamesi incelenerek, gezip 

gördüğü yerlerde yapılan spor faaliyetleri ve çeĢitleri, Osmanlı toplumunda 

sporun yeri hakkında bilgi verilecek, böylece devlet nezdinde önem verilen 

sporun Osmanlı toplum hayatındaki yerine dair bilgiler ortaya konulacaktır. 
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Abstract: Today, it is known that adult obesity is a result of child and 

teenager obesity. For this reason, to prevent obesity in adulthood, obesity 

must be controlled through organising exercise habits of teenagers in 

addition to organising other habits. 

Taking the importance of physical beauty in psychology of puberty period 

into consideration, the effects of aerobics exercise on the obese, and 

fighting against obesity through exercise form the basis for our study to 

fight against obesity through the habit of exercise. 

Our study was conducted on 22 male, 27 female of high school level students 

through 12 weeks aerobics exercise programme, 3 days a week at least, 

approximately 60 minutes, interval training model. 

This study focuses on measurements of age, weight, gender characteristics, 

physical composition as anthropometric measurement (subcutaneous fat, 

peripheral and diametric measurement), stretching test (sit-reach test), 

strength test (hand dynamometer) , standing long jump, vertical jump, 

shuttle and push-up. 
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Abstract Introduction: Pacing strategy has been described as the conscious or 

subconscious regulation of work output according to a predetermined plan in order 

to maximize performance without causing irreparable harm to physiological systems. 

An optimal pacing strategy to distribute effort over the course of the race is 

considered an essential factor which related to final result. 

Methods: Ten male flat-water kayakers (age 20.21 ± 3.12 years, height 179.29 ± 6.5 

cm, body mass 77.6 ± 5.8 kg) volunteered to participate in this study. The testing 

took place over a 3 week period. All tests were conducted at the same time of the 

day for each subject and separated by at least 48 hours. Each subject performed 

incremental exercise test using an air braked kayak ergometer (Dansprint ApS, 

Denmark) to determine of VO2MAX and lactate kinetics in the first week. In the same 

week, subjects completed 2 familiarization sessions of the fast-start, 4 min. kayak 

ergometer test, using their self-selected pacing strategy. The average power 

recorded during 4 min. test was used as the determination of even pace during the 

experimental tests followed. In a randomized counterbalanced order, each subject 

performed four, 4 min. tests using two different pacing strategies (even pace or 

fast-start) during the second and the third week. To employ fast-start strategy, 

subjects asked to work at a maximum effort for 20 s followed by 10 s transition to 

even pace which was then held at the same pace until the last minute. They were 

asked to perform maximally in the last minute of the test. For the even strategy, 

subjects were required to reach to even pace as quickly as possible and held this 

pace until the maximally performed last minute.All statistical analyzes were 

performed using SPSS (version 16) and significance alpha value was set as 0.05. 

Analysis of the means of the test measures were conducted using a paired samples t 

test (one group x two strategies). 

Results: Recorded peak power and total VO2 during the 4 min. test were 

significantly greater using fast-start strategy. (P<0.05). There were no 

differences found for blood lactate concentrations and Peak VO2 using either pacing 

strategy. 

Discussion: While there appears to be no available data for 1000 meters kayak 

ergometer pacing strategies, Bishop et al (2002) investigated the differences of 

various pacing strategies on kayak performance corresponded to 500 meters. 

According to results of their study, two minutes kayak ergometer performance was 

enhanced when using an all-out pacing strategy in comparison to even pacing. The 

similar trend is found in our study for 4 min. (corresponded to 1000 m) kayak 

ergometer performance.  
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Özet: Introduction: Exhaustive exercise leads to deterioration between reactive 

oxygen species (ROS) and antioxidants and formation of oxidative stress afterwards. 

The recent studies have showed that regular exercise has benefits; however, acute 

exhaustive exercise causes oxidative stress due to the increase in the generation 

of ROS. The aim of this study is to evaluate the antioxidant and genotoxic effects 

of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) administered to rats subjected to exhaustive 

exercise. 

Materials and Methods: The study has been conducted on 32 adult male Spraque–Dawley 

rats. The experimental animals have been divided into four groups. Group 1: The 

general control group without any application. Group 2: The control group subjected 

to acute exhaustive exercise. (At the end of 28th day), Group 3: Acute exhaustive 

exercise group administered with 10 mm/kg/day  caffeic acid phenethyl ester 

intraperitoneally (IP) for 4 week and subjected to acute exhaustive group at the 

end of 28th day. Group 4: The group administered with 10 mm/kg/day CAPE 

intraperitoneally for 4 weeks.  

The exhaustive exercise has been practiced in thermostatic glass swimming pool, 

which is resistant to heat, made of glass and enables the water therein to be fixed 

at 37oC. In the study, DNA damage was analyzed with comet assay method, and 

Malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) levels in the 

blood samples have been determined by means of spectrophotometric method.  

Findings: It has been found at the end of this study that MDA levels are higher 

when compared to control groups, and antioxidant enzymes are significantly lower 

(p<0,05). CAPE supplement has decreased MDA levels significantly when compared to 

control group, but has increased the antioxidant enzyme levels significantly 

(p<0,05). According to Comet assay results, CAPE has decreased DNA damage in a 

statistically significant manner when compared to acute swimming groups. 

Conclusion and Discussion: It has been observed at the end of this study that the 

exhaustive exercise increases reactive oxygen species and causes oxidative stress; 

however, CAPE supplement shows a protective effect against DNA damage arising 

secondary to oxidative stress that occurs as a result of acute swimming exercise. 

mailto:mustafa.akil@usak.edu.tr


24-26 May 2014 
 

3
rd

 International Conference on Science Culture and Sport 
 

-150-  

 

 

FUTBOL BRANġINDA SPORCULARIN BAġARI MOTĠVASYON DÜZEYLERĠNĠN FARKLI 

DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 

Ġsim: Zait Burak AKTUĞ 

Ülke: Türkiye 

E-posta: zaitburak@hotmail.com 

Kurumu: Adıyaman Üniversitesi 

2. Yazar: Fatih Mehmet UĞURLU 

2. Yazar Kurumu: Adıyaman Üniversitesi 

3. Yazar: Ümit YETĠġ 

3. Yazar Kurumu: Adıyaman Üniversitesi 

4. Yazar: Aykut DÜNDAR 

4. Yazar Kurumu: Adıyaman Üniversitesi 

5. Yazar: Fatih MURATHAN 

5. Yazar Kurumu: Adıyaman Üniversitesi 

Bildiri Türü: Poster 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: BaĢarı motivasyonu, Futbol, Futbolcu 

 

Özet:  

Bu araĢtırmanın amacı, takım sporu branĢı olan futbolda sporcuların 

motivasyon düzeylerinin farklı değiĢkenlere göre incelenmesidir.  

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, 2013-2014 futbol sezonunda mücadele eden 97 

profesyonel, 45 amatör, toplam 142 sporcu oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın 

verileri araĢtırmacı tarafından hazırlanan „‟KiĢisel Bilgi Formu‟‟ ve 

Tiryaki ve Gödelek (1997) tarafından geçerlilik ve güvenirliliği yapılan 

„‟Spora Özgü BaĢarı Motivasyonu„‟ ölçeği kullanılarak toplanmıĢtır. 

Ġstatistiksel değerlendirmeler için SPSS 17 Paket Programı kullanılmıĢtır. 

Verilerin ortalama ve standart sapmaları One Way Anova testi ile 

hesaplandıktan sonra motivasyon düzeyler arasındaki farklar ve kiĢisel 

değiĢkenler arasındaki farkların hesaplanması için Kruskal-Wallis Testi 

uygulanmıĢtır. DeğiĢkenler arasındaki karĢılaĢtırmalar için Pearson 

Korelasyon Testi uygulanmıĢtır.  

Elde edilen sonuçlara göre, çalıĢmaya katılan sporcuların spora iliĢkin 

baĢarıya yaklaĢma alt boyutunda ve baĢarısızlıktan kaçınma alt boyutunda 

sporcuların yaĢları ve oynadıkları lig kategorileri açısından anlamlı 

farkların olduğu (p<0.05) ve bunun sonucunda baĢarısızlıktan kaçınma alt 

boyutunda yaĢı küçük olan sporcuların baĢarısızlıktan kaçınma güdüsünde en 

yüksek puan ortalamalarına sahip olduğu sonucuna varılmıĢtır. 
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Özet: Unhealthy eating behaviors are related to abnormal attitudes 

associated with maintaining or changing one‟s body weight (Filaire et al., 

2007; Holm-Denoma et al.,2009). Examples of these behaviors include self-

inflictedvomiting, pathological food restriction, the use 

ofdiuretics/laxatives for weight loss, and the use of anabolicsteroids to 

gain lean mass, among others (Torstveitet al., 2008; Fortes & Ferreira, 

2011). The perpetuation of these behaviors in everyday life can trigger 

psychiatric syndromes such as eating disorders (Alves et al.,2008; Fortes 

et al., 2012). In our study, studying in different universities of physical 

education and sports department was to investigate students eating habits. 

The study of 10 male and female students studying in Universities it 

separate from the total of 415 people participated. To determine students' 

eating habits Eat Eating Attitudes Test -26 was applied. Data analysis 

performed using SPSS software packages in 19 and One-Way ANOVA was analyzed 

by the method. As a result of data obtained in a university student 

studying physical education and sports department of the diet, bulimia, and 

oral-self control parameters p<0.001 significant difference between the 

results was found. The present investigation compared the factors 

associated with unhealthy eating behaviors among young athletes and non-

athletes of both genders. The findings presented in the literature are 

inconsistent. On one hand, research has shown that athletes have higher 

frequencies of unhealthy eating habits compared with non-athletes (Rouveix 

et al., 2007; Torstveit et al., 2008; Holm-Denoma et al., 2009; Rosendahl 

et al., 2009;  Filaire et al., 2011). On the other hand, studies have shown 

more disordered eating in non-athletes (Martinsen et al., 2010; Michou & 

Costarelli, 2011). Furthermore, some investigations have not found 

differences between athletes and non-athletes with regard to unhealthy 

eating habits (Costarelli & Stamou, 2009). As a result of students studying 

in different universities in their sports industry, gender differences vary 

depending on environmental factors and the social and economic status also 

can be said to be influential. 
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Abstract: In this study, it was aimed to examine the changes of 60 meters 

running test values according to genders and sports branches. In accordance 

with this aim, test values of total 1208 students  (m = 877, f = 331, 

average age = 14.03) who participated in entrance examinations in a 5 years 

duration including 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 years for sports high 

school were analyzed. While T-tests were used to determine running values 

according to genders, variance analyse (One-Way ANOVA) and Scheffe tests 

were used to determine the differences according to years and branches. As 

a result of statistical analyses; it was obtained that changes in 60 meter 

running values, did not show a significant difference according to years 

(p>0.05). In addition it was obtained that both female and male students 

did not show significant differences in 60 meters running test (p<0.05). In 

conclusion, it can be suggested that 60 meters running values in children 

aged 14 change according to genders but it doesn‟t significantly change 

according to branches and years. The speed feature of the students who 

participated entrance exams in 2007 and 2011 were seen to be the same. In 

addition the reason why males who took track and field tests run better, 

may be because they ran better then the others who took volleyball test. 
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Özet Purpose: The purpose of this study was to determine motives of young 

athletes with regard to gender and sport type. 

Method: The sample of this study constituted 419 females (Mage=12.23±1.88) 

and 477 males (Mage=11.93±1.99) totally 896 athletes (Mage=12.07±1.94) 

participants from variety of physical activity and sport settings. 

“Participation Motivation Questionnaire” (Gill et al., 1983) was 

administered to participants. Participants were classified into two groups 

with respect to type of sports (individual/team sport). An independent t-

test was used to determined differences in motivation orientations with 

regard to gender and sport type. 

Results: Results showed that there were no significant differences in 

participation motives of athletes with regard to gender (p>.05). T-test 

results also revealed that significant differences in team 

(affiliation/social) motives between participants with regard to sport type 

(p< 0.05).  

Conclusion: In conclusion, the participants who participate in team sports 

have higher scores in team subscales. In other words, they want to be part 

of a team and make friends with team sports.  
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Abstract Introduction: Sport rock climbing (SRC) is a sport branch which needs 

physiological and psychological demands (Hodgson et al., 2008). There are many 

studies to analyze SRC‟s acute effects on physiological and psychological 

parameters. Therefore, the purpose of this study was to understand the long 

term effects of sport rock climbing training on some anxiety parameters, using 

anxiety inventories. 

Methods: A total of 19 healthy sedentary person participated in this study 

voluntarily. They were randomly divided into experimental (9) and control 

groups (10) respectively. The mean age, height and body weight were 21.90 ± 

1.66 years, 168.50 ± 4.40 cm and 61.18 ± 7.08 kg for the control group (CG) and 

21.11 ± 2.31 years, 167.33 ± 6.44 cm and 59.31 ± 8.39 kg for the experimental 

group (EG). The CG did not participate in any exercise program during the 

eight-week period. The EG was taught how to climb safely during a week. After 

that, they climbed three times per week in 60 minute sessions during eight 

weeks by using top-rope method. Their climbing intensity calculated as 70 % of 

the HRmax which was taken from Bruce treadmill test. All the subjects were 

given three different anxiety inventories (SCAT, STAI and CSAI-2) two times. CG 

completed them in the first and last day of 8 week‟s period and EG completed 

them before their first and last climbing trials. 

All statistical analyzes were performed using SPSS (version 20) and 

significance alpha value was set as 0.05. Shapiro Wilk test was used to test of 

normality. After the test of normality, mean differences were compared with 

Paired Sample t-Test or Wilcoxon Test according to the distributions of data. 

Results: There were not found any statistical differences in all of the 

inventories for CG. In EG, there also not found statistical differences for 

SCAT and STAI inventories. However, the subscales of CSAI-2 were statistically 

different in EG. The cognitive anxiety state values were 21.00 ± 3.43 and 18.44 

± 3.21 (p 0.002), somatic anxiety state values 17.56 ± 3.67 and 16.11 ± 3.55 (p 

0.032) and self-confidence state values 27.78 ± 4.89 and 31.11 ± 3.95 (p 0.001) 

for pre and posttests. 

Discussion: As can be seen in Results the only significantly differences were 

found in CSAI-2. According to this, 8 weeks SRC training causes a decrease on 

cognitive and somatic anxiety states while self confidence increases in 

sedentary adults. There are researches in the literature showing that different 

types of 8 weeks aerobic exercise can be reason to decrease on anxiety which is 

collected by using CSAI-2 (Khademi and Rahimi, 2012). In that case SRC can be 

accepted as one of these exercises. 
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Bildiri Türü: Poster 
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Anahtar kelimeler: Takım sporu, kahvaltı yapma, beslenme 

Özet: AMAÇ: Sporcular için sabah kahvaltısı en çok atlanan öğündür oysa ki 

sağlığın yaĢam boyu korunması için yeterli ve dengeli beslenmede kahvaltı 

yapmak altın kuraldır.  Ayrıca kahvaltı yapılmaması konsantrasyon ve iĢ 

verimliliğini azaltmakta, kuĢluk saatlerinde baĢlayan dikkat eksikliği, 

odaklanma güçlüğü, gerginlik, öğrenme zorluğu, antrenmanlarda verimsizlik 

görülmesinin nedeni olmaktadır. Bu araĢtırmada farklı branĢlarda spor yapan 

takım sporcularının düzenli sabah kahvaltısı yapma durumlarını belirlemek amacı 

ile yapılmıĢtır.  

YÖNTEM:  AraĢtırmaya farklı branĢlarda düzenli antrenman yapan (hafta da en az 

3) 519 sporcu gönüllü olarak katılmıĢtır. Tanımlayıcı nitelikte olan bu 

araĢtırmanın amacı, çalıĢmadaki tüm katılımcılara bilgi verilerek onamları 

alınmıĢtır. Sporculara yaĢ, boy, kilo,  BKI ( beden kitle indeksleri ) ve 

kahvaltı yapma durumları araĢtırmacıların kendileri tarafından yüz yüze anket 

tekniği uygulanarak alınmıĢtır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı 

ortamında bilgisayara kaydedilmiĢtir. Devamlı değiĢkenler ortalama ±SD olarak, 

kategorik değiĢkenler yüzde olarak verilmiĢtir. Parametrelerin birbirleriyle 

olan iliĢkisi Pearson Ki-Kare testleri ile değerlendirilmiĢtir. Tüm testlerde 

p<0.05 anlamlı kabul edilmiĢtir. 

BULGULAR: AraĢtırmaya 4 farklı branĢtan takım sporu yapan 519 sporcu dahil 

edilmiĢtir. BranĢlara göre en çok Futbol (239 kiĢi) ve Hentboldan (101 kiĢi) 

katılım sağlanırken, Basketbol ve Voleyboldan yakın sayıda katılım olmuĢtur (90 

– 89 kiĢi). AraĢtırmaya alınan sporcuların yaĢları ortalama (yıl) 21.52 ±1.94;  

boyları  (cm) 175.54±7.75; ağırlıkları  (kg) 68,31±9,57; BKI (kg/m2) 22,08±2,51 

olarak bulunmuĢtur. Yapılan çalıĢmaya göre futbolcuların %84,2‟si; 

basketbolcuların % 86,8‟i; voleybolcuların %  73,8‟ i; hentbolcuların  % 84,5‟i 

düzenli sabah kahvaltı yaptıklarını belirtmiĢlerdir. Voleybolcuların % 26,2‟si; 

futbolcuların % 15 „i; basketbolcuların % 12,5 „i; hentbolcuların % 15,5 „i 

bazen kahvaltı yaptıklarını belirtmiĢlerdir. Takım sporcularının kahvaltı yapma 

durumları arasında branĢlara göre istatistiksel açısından anlamlı bir iliĢki 

bulunmamıĢtır ( p>0,05)  
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Özet: YaĢadığımız dünyanın oldukça büyük bir hızla değiĢtiği görülmektedir. 

Bu değiĢimin en görünür örnekleri teknolojide yaĢanmakla beraber aslında 

yaĢamın her alanına nüfuz ettiği açıktır. Uluslararası bir perspektif ile 

değerlendirildiğinde baĢta ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere birçok 

alanda teknolojinin de etkisi ile sınırların neredeyse ortadan kalktığını 

söylemek mümkündür. Tüm bu değiĢim ve etkileĢimin kaynağı olarak gösterilen 

süreç günümüzde küreselleĢme olarak anılmaktadır. KüreselleĢme sözcüğü çok 

boyutlu bir kavram olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Bugün birçok alandaki 

küreselleĢme süreci ile uzaklar yakın hale gelmiĢtir. Dünyanın bir ucundaki 

bir ülkede yaĢanan geliĢmelerden diğer bir ucundaki baĢka bir ülke 

etkilenmektedir.  

KüreselleĢmenin etkileri birçok alanda olduğu gibi spor alanında da kendini 

göstermektedir. Spor gün geçtikçe daha çok endüstrileĢen bir hal 

almaktadır. ÇeĢitli sportif müsabakaların naklen yayınları tüm dünyada 

oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahiptir. Birçok yabancı uyruklu 

sporcu vatandaĢlık değiĢtirerek milli takımlarda görev almaktadır. Ayrıca 

günümüzde küreselleĢmenin spor alanını etkilediği kadar sporun da 

küreselleĢmeye etki ettiği söylenebilir. Sporun içinde barındırdığı 

performans, rekabet, rekor gibi kavramların tüm dünyada yarattığı ortak dil 

küreselleĢmenin hız kazanmasına hizmet etmektedir. 
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Özet: At this study, it was aimed to investigate the relationship between 

body mass index and reaction times (visual and auditory, complicated ). 10-

17 year- old 36 voluntary wrestlers (mean age: 13.05± 2.42) attending 

training five times in a week, participated in this study. Measurements 

were taken in October in 2013. Body mass index (21.50 ±4.65 kg/m2) (BMI) of 

each subject was calculated by dividing their body weight in kilogram by 

square of their height in meter. Visual, auditory and complicated reaction 

times (dominant hand) were measured by Newtest 1000. Three trials were 

performed for each reaction times. The highest score of the 3 attempts was 

used for statistic analysis. Data was analyzed by using SPSS program. 

Pearson Correlation test was used to determine the correlations between 

parameters. As a result, No corelation was found between body mass index 

and visual, auditory and complicated reaction times (p>0.05).  Significant 

positive corelation was found between auditory and visual, complicated 

reaction times (p<0.01). Significant positive corelation was found between 

visual and complicated reaction times (p<0.01). The results considered that 

trainers should give importance that improve reaction times in trainings. 
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Presentation Type: Poster 

Field: Sport sciences 
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Abstract: The aim of this study was to evaluate parents‟ views in directing 

children to volleyball. Parents of students and athletes from Ankara - 

Keçiören - Tarhuncu Ahmet PaĢa Junior High School volleyball school team, 

Ankara - Çankaya - Anıttepe Junior High School volleyball school team, 

BaĢkentgücü Sports Clup volleyball team, Batıkent Yıldızlar Sports Clup 

Volleyball school, Ankara DSĠ Sports Clup volleyball team, Ankara Gazi 

Ġhtisas Sports Clup volleyball team, KGM Sports Clup volleyball team, Gazi 

University Sport Clup volleyball team, TVF Fine Arts and Sport High School 

participated in the study (n=206). Data was collected by using an 

information form related to parents‟ opinions about children‟s orientation 

to volleyball developed by ġimĢek (2005). Data was analyzed in SPSS by 

using Frequency analysis. Results showed that parents directing their 

children to volleyball had enough information about the contributions of 

sport to children‟s development. Some factors effecting children‟s 

orientation to volleyball such as knowledge level of parents about 

volleyball and a sportive branch, responsibilities, future expectations 

were revealed in this study. 
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Özet: AraĢtırmanın amacı üniversite öğrencilerinin cinsiyet değiĢkenine 

göre; rekreasyonel faaliyetlere katılım eğilimleri ve bu etkinliklere 

katılımda engel olan faktörlerin incelenmesidir. AraĢtırmanın evrenini, 

Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi‟nde 2012-2013 öğretim yılında öğrenim gören 

lisans öğrencileri, örneklem grubunu ise Ġslami Ġlimler Fakültesi, Fen-

Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi‟n de normal ve ikinci öğretim 

öğrencileri içerisinden tesadüfi örneklem metodu ile seçilen ve araĢtırmaya 

gönüllü olarak katılan 490 birey oluĢturmuĢtur. 

ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak “BoĢ Zaman Engelleri” ölçeği 

kullanılmıĢtır.  

ÇalıĢmanın analizi için Anova ve bağımsız iki örnek t testi uygulanmıĢ 

olup, bu uygulama sonucu anlamlı bulunan farklılığın kaynağını belirlemek 

amacıyla Duncan testi yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmada kullanılan ölçekte yer alan altı faktörün üçünde belirtilen 

bağımsız değiĢkenlere göre farklılaĢmaların gözlemlendiği ancak, bu 

farklılaĢmaların daha çok “zaman ve ilgi eksikliği” alt boyutunda 

yoğunlaĢtığı anlaĢılmıĢtır. 

*BU ÇALIġMA YAZARIN 2013 YILINDA SUNDUĞU DOKTORA TEZĠNDEN ÜRETĠLMĠġTĠR. 
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Özet: SosyalleĢme, toplum içerisinde yer alan, farklı kültürdeki insanların 

birbirleriyle olan iletiĢimini ve etkileĢimini sağlayan,  insanların yaĢam 

süreçleri boyunca çeĢitli toplumsal roller edinerek, geliĢim gösteren bir 

kavramdır. SosyalleĢme ile birey, kendini toplum içerisinde geliĢtirir ve 

çevresine uyum sağlar. Bu uyum, rekreasyon faaliyetleri ile olumlu yönde 

desteklenebilmektedir. Rekreasyon, bireyde hem psikolojik hem de fizyolojik 

yenilenme sağlarken, oluĢturduğu aktivite çeĢitliliği ile toplum içerisinde 

bireyin sosyalleĢmesine katkı sağlar. Diğer bir ifade ile rekreasyon 

etkinliklerine katılım, sosyalleĢmenin bir parçasıdır. Ġnsan, doğum ile 

baĢlayan ve aile ile temelleri atılan sosyal hayatı boyunca çeĢitli roller 

edinip, bu rolleri çevresinde yer alan rekreasyon aktiviteleri ile 

geliĢtirir ve farklı kültürdeki sosyal yapılar ile birleĢme imkânı bulur. 

Teknoloji de, rekreasyon aktiviteleri gibi sosyalleĢmeye katkı sağlayan 

faktörlerden birisidir. GeliĢen teknoloji sayesinde sosyal iletiĢim geliĢir 

ve bireyler bütünleĢerek toplumun bir parçası haline gelir. SosyalleĢme 

faktörlerinden biri olan arkadaĢ ortamı ise, insanlarda ortak ilgi alanları 

yaratarak, rekreasyon faaliyetlerine birlikte katılım sağlar. Bu tip ortak 

katılımların en çok görüldüğü ve sosyalleĢmenin belirgin geliĢim gösterdiği 

yerlerden biri de üniversitelerdir. Üniversitelerde yer alan çeĢitli 

rekreasyon alanları ve düzenlenen organizasyonlar, bireyde sosyalleĢme 

açısından olumlu etkilere yol açar. 
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Özet Amaç: Elit düzeydeki erkek yüzücülerin katılımı ile gerçekleĢtirilen 

bu çalıĢma, farklı yüklenme  (kısa, orta ve uzun mesafeli) egzersizlerinin 

apelin ile bazı fiziksel ve hematolojik parametreler üzerine etkilerini 

incelemek amacı ile yapılmıĢtır.  

Gereç ve Yöntemler: AraĢtırmamızı yaĢları 18-22 arasında değiĢen, elit 

düzeyde ve halen aktif olarak yüzme antrenmanı yapan 20 sağlıklı erkek 

yüzücü oluĢturmuĢtur. Bu çalıĢmada ön test-son test modeli uygulanmıĢtır. 

Yapılan yüklenmeler sonrası deneklerden 4 defa kan örnekleri alınmıĢ olup, 

apelin ve hematolojik parametreler ile tam kan değerlerinin tayinleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Sonrasında fiziksel ölçüm değerleri alınmıĢtır. 

Veriler SPSS paket programı ile değerlendirilmiĢ ve anlamlılık düzeyi 

p<0.05 olarak alınmıĢtır. 

Bulgular: Yapılan uygulama ile hematolojik parametrelerden trombosit, 

eritrosit, lokosit ve indekslerinin uygulamayla birlikte yükseldiği tespit 

edilmiĢ (p<0.05), Mide, yağ dokusu, kalp gibi birçok organın yanı sıra 

özellikle beyinde hipotalamustan sekrete edilen Apelin hormonu öntest 

sonucuna (=2090.75)‟e göre; Orta mesafeli apelin  (=4260.43) ve uzun 

mesafeli Apelin (=3694.4) değerleri arasındaki farklar önemli derecede 

anlamlı bulunmuĢtur (p<0.05). Yaptığımız çalıĢmada farklı yüklenmelerdeki 

bazı apelin seviyeleriyle vücut kitle indeksi, aerobik ve anaerobik güç 

arasında anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. 

Sonuç: Yapılan çalıĢmaya göre, farklı yüklenmeli akut yüzme egzersizinin 

hematolojik kan parametreleri ve apelin seviyelerini önemli derecede 

etkilediği, aerobik ve anaerobik kapasite ile vücut kitle indeksi arasında 

iliĢkilerin görüldüğü tespit edilmiĢ olup, apelin ile egzersiz 

etkileĢiminin olduğu düĢüncesi artmaktadır. Ayrıca egzersiz apelin 

iliĢkisinin daha belirgin olması için farklı spor dallarında ve farklı 

disiplinlerde yeni çalıĢmalar yapılmasında fayda vardır. 
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Özet Amaç: Elit düzeydeki erkek yüzücülerin katılımı ile gerçekleĢtirilen 

bu çalıĢma farklı mesafeli yüklenmelerin glikoz ve insülin üzerine 

etkilerinin tespit edilmesi amacı ile yapılmıĢtır. 

Gereç ve Yöntemler: AraĢtırmamızı yaĢları 18-22 arasında değiĢen, elit 

düzeyde ve halen aktif olarak yüzme antrenmanı yapan 20 sağlıklı erkek 

yüzücü oluĢturmuĢtur. Deneklere farklı günlerde kısa orta ve uzun mesafeli 

yüzme antrenmanları yapılmıĢ bu yüklenmeler sonucu tam kan değerleri 

alınıp, glikoz ve insülin düzeyleri tayin edilmiĢtir.Veriler SPSS paket 

programı ile değerlendirilmiĢ ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak 

alınmıĢtır. 

Bulgular: Uygulama sonucuna göre araĢtırma grubunun 1. test olan ön test 

sonuçlarına göre 2. test, 3. test ve 4. testlerde(kısa, orta ve uzun 

mesafeli) glikoz seviyelerinin anlamlı düzeyde yükseldiği 

görülmüĢtür(p<0.05). Yine yapılan aynı ölçümler sonucunda insülin 

düzeylerinin anlamlı düzeyde azaldığı tespit edilmiĢtir. Aradaki fark 

istatistiksel olarak önemliydi (p<0.05). 

Sonuç: ÇalıĢmanın sonuçlarına göre; Yüzücülerde farklı yüklenmeli yüzme 

performanslarının tam kan değerlerinden glikoz ve insülin değerleri üzerine 

anlamlı değiĢikliklere yol açtığı söylenebilir. 
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Özet: Bu araĢtırmada beden eğitimi ve sporun lise öğrencilerini kötü 

alıĢkanlıklardan uzak tutmadaki rolünün belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

AraĢtırma lise öğrencilerinin, kötü alıĢkanlıklardan uzak durmalarında 

beden eğitimi ve sporun rolü hakkında görüĢlerini belirttikleri tarama 

modelinde bir araĢtırmadır. AraĢtırma grubunu; 2012-2013 eğitim öğretim 

yılında, farklı liselerde öğrenim gören 140‟ bayan (%56) ve 109‟u erkek 

(%44) olmak üzere toplam 249 öğrenci ( yaĢ= 16.46 ± 0.995) oluĢturmuĢtur. 

Öğrencilerin 46 (%19)‟sı 9.sınıf, 92 (%37)‟si 10.sınıf, 68 (%27)‟i 11.sınıf 

ve 43 (%17)‟ü 12.sınıf öğrencisidir. Veri toplama aracı olarak Beden 

Eğitimi ve Spora Yönelik GörüĢler Anketi kullanılmıĢtır. Verilerin 

analizinde frekans ve yüzde dağılımları, aritmetik ortalama, standart sapma 

tekniklerinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırma grubunda yer alan öğrencilerin 

kötü davranıĢ ve alıĢkanlıkların farkında olduğu, beden eğitimi ve spor 

faaliyetlerine ile ilgili olumlu düĢüncelere sahip oldukları, beden eğitimi 

ve spora yönelik bir arkadaĢ çevresinin olumlu alıĢkanlıklar 

kazandırabileceği ve geleceğe yönelik hedef belirleme sürecinde beden 

eğitimi dersine ve öğretmenlere yönelik daha fazla beklenti içerisinde 

oldukları sonucuna varılmıĢtır. 
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Özet: Bu çalıĢma, hentbol branĢındaki antrenörlere göre sporcuların 

performanslarını psikolojik yönden etkileyen faktörlerin neler olduğunu 

ölçmek için amaçlanmıĢtır. Yöntem olarak amaçlı örnekleme yönteminden kolay 

ulaĢılabilir durum örneklemesi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada görüĢme yöntemi 

(yarı yapılandırılmıĢ) kullanılmıĢtır. Verilerin bilgisayar ortamında metin 

Ģekline dönüĢtürülebilmesi için içerik analizi yapılmıĢtır. Aynı zamanda 

betimleme analizi de kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada, hentbol antrenörlerine 

göre sporcuların performansını psikolojik yönden etkileyen faktörler 

olarak; Antrenman yeri, antrenör, antrenman metodları ve ekipmanları, 

sosyo-ekonomik durum, beden dili, uyarılmıĢlık düzeyi, rakip, seyirci, 

aile, arkadaĢ, eğitim durumu, hakem, konsantrasyon, kiĢilik, iletiĢim, 

motivasyon, mola, psikolojik antrenmanlar olarak tespit edilmiĢtir. 
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Abstract: This study aims to examine football participation motivation of 

female footballers in Turkey.  Targeted population consist of the teams 

which performed in amateur league (1st and 2nd leagues) of Turkish Football 

Federation during 2012-2013 season. Sample space contains 110 licensed 

female footballers from 6 teams which all compete in the same league 

(amateur league 1st and 2nd). These 6 teams represent 6 cities which are 

Ġzmir, Ankara, Ġstanbul and Ġzmit. 

Data collection methodology is the “Participation Motivation scale”.  This 

scale is developed by Gill, Gross and  Huddleston (1983).  It consist the 

possible reasons for sport participation in 30 items and 8 sub items. 

Results of this scale have revealed factors of achievement/status, team 

atmosphere, fitness, energy release, skill development, friendship and fun 

as basic motives for involvement.  A 3-point Likert scale is used in which 

responders answered as: 1 (“extremely important”) to 3 (“ not important at 

all”) . Lower scores in items shows the significance of that item. The 

scale has been implemented in Turkish studies thanks to Çelebi( 1993 ) and 

it‟s level of significance was found to be 91 percent Bayar (2010). 

Data set is analyzed by the Statistical Package “SPSS 15.0”. Additionally, 

frequency and percentage tables are available for a further analysis of 

data. Student t-test and variance analysis (ANOVA) is used to determine the 

differences in answers of the responders depending on their age, team, 

being in national team and years of training. 

Results of this study show that from 110 female participant, 52 of them 

(47,3%) is in the national team of Turkey and the remaining 58 (52,7%) is 

not. To examine the relationship of  being a national sports player and the 

differences in the participation motivation, t-test is performed. 

Statistical results yield that the achievement/status, fun, team atmosphere 

sub items showed a great significance. Therefore with 95% significance we 

can conclude that there is a difference in participation motivation in 

these sub-items. Energy release, skill development, friendship and fitness 

sub items showed no statistical significance in the analysis. 
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Özet: Bu çalıĢmanın amacı maksimal laktat steady state koĢu hızı sırasında 

vücut iç ısısının belirlenmesinde kullanilan iki yöntemin 

karĢılaĢtırılmasıdır. ÇalıĢmaya yaĢ ortalamaları 20.14 (0.82) yıl, boy 

ortalamaları 165.4 (4.30) cm. ve vücut ağırlığı ortalamaları 57.96 (6.54) 

kg. olan 15 bayan futsal oyuncusu gönüllü olarak katılmıĢtır.  

Deneklerin laktat steady state koĢu hızını belirlemek için 2 ayrı test 

protokolü uygulanmıĢtır. Deneklere ilk olarak 7 km/saat hızda baĢlayan 

tükeninceye ya da 200 kalp atım hızına ulaĢılıncaya kadar Ģiddeti giderek 

artan aralıklı koĢu bandı testi uygulanmıĢtır. Ġkinci aĢamada deneklerin 4 

mmol/l‟lik kan laktatına denk gelen koĢu hızı tespit edilerek 30 dakika 

süre ile koĢu bandında koĢmaları sağlanmıĢtır. Deneklerden dinlenim anında 

ve her 10 dakikada bir parmak ucundan kan örneği alınmıĢtır. 10. ve 30. 

dakikalar arasında 1 mmol/l‟den daha az fark oluĢmuĢsa aynı protokol 48 

saat aralıklarla 1 km/saat hız artımı uygulanarak tekrar edilmiĢtir. Benzer 

Ģekilde 1 mmol/l‟den daha fazla fark oluĢtuğu durumda koĢu bandında 1 

km/saat hız azaltılımı uygulanmıĢtır. 1 mmol/l‟lik farkın oluĢtuğu ilk 

noktanın 1 km/saatlik bir alt hızı deneklerin maksimal laktat steady state 

koĢu hızı olarak belirlenmiĢtir.  

Katılımcıların dinlenik ve maksimal laktat steady state koĢu hızının 10. 

20. ve 30 dakikası sonrası vücut iç ısısı ile değerleri ile kulak iç ısı 

değerleri arasında farkı belirlemede  bağımsız gruplarda t testi 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢmaya katılan katılımcıların dinlenik vücut iç ısısı 

değerleri ile dinlenik kulak iç ısı değerleri arasında anlamlı farka 

rastlanmazken (p>0.05), 10., 20. ve 30. dakikadaki vücut iç ısıları 

değerleri kulak iç ısı değerlerinden anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur 

(p>0.05).  
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Abstract: The general aim of this study is to determine the differences in 

different antropological dimensions, situational efficiencies and different tasks 

within the soccer performance organisation for two levels of competition. The 

sample consists of 160 junior soccer players in total (U-19) from 8 clubs- 80 

soccer players from 4 clubs of good quality B&H league and 80 soccer players from 4 

clubs of Entity junior league. Variable sample consisted of 13 variables of basic 

motor abilities, 3 variables of functional abilities and 10 variables of 

situational success in the soccer game. The differences between the sample groups 

and the positions within the game of I and II level of competition have been 

determined by discriminant analysis and univariate analysis of variance (ANOVA). 

The statistically significant differences (p<.01) are present in two groups 

regarding basic-motor and functional abilities of the soccer game, defence and 

offense players and centre players, i.e. players of different competition levels. 

Taking into account all the aspects of this study, a single significant disriminant 

function was formed. It is evident that within every aspect subjected to this study 

there is a certain number of variables  with a statistically significant 

coefficient at a significant level of p<.01 and p<.05, which indicates that the I 

level players are different in every aspect if compared to their peers who play in 

identical positions but are II level players. The difference between the positions 

in the game is quite natural if we are familiar with the requirements of the soccer 

game and the area for which each position within the game is responsible for. 

Interesting part of this study was defining the differences of certain positions 

within the game regarding the two levels of competition which contribute the most 

to the differences between the two levels of competition. If we analyse the values 

of discriminant analysis it becomes evident that there are statistically 

significant differences in all the lines of two levels of competition regarding all 

the aspects of the study. We can determine that there are statistically significant 

differences in basic-motor and functional abilities and game success in soccer if 

we take into account the positions within the team. We can conclude that the 

defence players of the higher competition level have greater requirements in the 

game. The game where the offensive and centre players make space for themselves and 

their teammates so as to perform their attack and to achieve the goal. The low 

level competition soccer signifies less workload. 
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Abstract: AMAÇ: Canlı organizmayı oluĢturan hücrelerin yaĢam faaliyetlerini 

devam ettirebilmeleri için suya gereksinimleri vardır. Su; yalnızca iyi bir 

performans için değil, yaĢam içinde oksijenden sonra en önemli öğedir. 

AraĢtırmamız farklı branĢlarda spor yapan takım sporcularının ( basketbol, 

voleybol, futbol hentbol)  su ve sıvı tüketim durumlarının incelenmesi 

amacı ile yapılmıĢtır 

YÖNTEM: AraĢtırmaya farklı branĢlarda düzenli antrenman yapan (hafta da en 

az 3) 519 sporcu gönüllü olarak katılmıĢtır.  Denekler çalıĢmanın amacı 

hakkında bilgi verilerek uygulanan ankete en doğru cevabı vermeleri 

istenmiĢtir. Tanımlayıcı parametreler olarak yaĢ, boy, kilo ve beden  kitle 

indeksi verileri kullanılmıĢtır. Öğrencilerin vücut ağırlığı, boy 

uzunlukları ve BKI GAĠA 359 PLUS ile ölçülmüĢtür.  

Sporcuların alıĢkanlıklarında sıvı ve su tüketim durumlarının belirlenmesi 

için, su veya meĢrubat olarak kaç bardak sıvı tükettikleri sorulmuĢtur. 

Sıvı tüketimleri için ne miktarda içtikleri sorusuna verilen cevaplar, „hiç 

içmem‟,  „1-2 bardak‟, „3-4 bardak‟,  „5 ve daha fazla‟ tükettikleri  

Ģeklinde cevaplanmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın istatistiksel analizleri SPSS 16.0 istatistik programı 

kullanılarak yapıldı. Ġstatistiksel sonuçlar %95 güven aralığında ve p<0.05 

anlamlılık düzeylerinde değerlendirildi. Veriler frekans ve yüzde olarak 

sunuldu.  

AraĢtırmaya 4 farklı branĢtan takım sporu yapan 519 sporcu dahil 

edilmiĢtir. BranĢlara göre en çok Futbol (239 kiĢi) ve hentboldan (101 

kiĢi) katılım sağlanırken, basketbol ve voleyboldan yakın sayıda katılım 

olmuĢtur (90 – 89 kiĢi). AraĢtırmaya alınan sporcuların yaĢları ortalama 
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(yıl ) 21,52 ±1,94;  boyları ( cm ) 175,54±7,75; ağırlıkları  (kg)  

68,31±9,57 ve BKĠ‟si  (kg/m2) 22,08±2,51 bulunmuĢtur. Takım sporcularının % 

37,9‟u günde 5 bardak ve üzeri su tükettiklerini ;%27,9‟u günde 1-2 bardak 

su tükettiklerini belirtmiĢlerdir.  Takım sporcularının % 37,9‟u günde 5 

bardak ve üzeri su tükettiklerini ;%27,9‟u günde 1-2 bardak su 

tükettiklerini belirtmiĢlerdir. Sporcuların branĢlarına göre sıvı 

tüketimleri incelendiğinde; günde futbolcuların %38,1‟i 3-4 bardak; 

basketbolcuların % 36,8‟i 5 bardak ve üzeri; voleybolcuların %54,8‟i; 

hentbolcuların % 41,9‟u 5 bardak ve üzeri su tükettikleri 

belirlenmiĢlerdir.  

SONUÇ: Aktif spor yapan sporcuların vücutlarında oluĢan sıvı kaybının 

yeterli düzeyde yerine koyulmaması sadece performansı düĢürmekle kalmaz 

bununla birlikte sporcularda ciddi düzeyde sağlık problemlerine ve hatta 

ölümlere yol açmaktadır. Sporculara antrenman veya maç öncesi, esnası ve 

sonrasında yeterli düzeyde ve uygun sıvı alma alıĢkanlığı kazandırılması 

ile dehidrasyonun önlenmesi sağlanabilir. 
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Abstract: Characteristics and principles of some of today's sports disciplines 

(karate, judo, taekwondo, K-1), indicating their genesis and the necessity in the 

time of their creation and their necessity nowadays, in the modern world (Kapo, 

Cikatić 2009) . The aim of the research is to analyze the role of the codex martial 

arts in educational standards building  among the students of the Faculty of Sport 

and Physical Education, University of Sarajevo. The sample for this study were 160 

students from the Faculty of Sport and Physical Education, University of Sarajevo, 

particulary 40 students from each year of study. A sample of variables for this 

study was the questionnaire for students. The questionnaire consists of 20 items. 

Specific statistical methods were chosen for data processing, based on data 

characteristic, in accordance with values of the central and dispersion parameters, 

while for determining the correlation between variables the correlation analysis 

was used. 

Looking on the values of the basic and central dispersion parameters of students 

from first, second, third and fourth year of study in the Faculty of Sport and 

Physical Education-University of Sarajevo, we can observe heterogeneity in all 

areas or interpretations of the results presented. Indicators of central and 

dispersion parameters, as well as the tabulation of results interpretation of the 

codexes of martial arts questionnaires for all years of study: 3.946 first year, 

3.930 second year, 3.801 third year, 3.885 fourth year, tells us that the codexes 

of martial arts through the learning process are involved in educational standards 

building. It is important to note in this article that surveyed students who 

attended classes in the old curriculum and students under the new curriculum, where 

students already in the first year under the new curriculum encounter with two 

martial sports, judo and K-1, and they had the opportunity to be actively involved 

in the "Days of Martial Arts K-1 - sport brings people together", while students in 

the old curriculum dealt with martial arts in the second and fourth year of study, 

which is likely to affect the stands of students in this study. Therefore, the 

results of the study showed that first-year students in Faculty of Sport and 

Physical Education had the best results compared to students of II, III and IV year 

of study. Codex of martial arts consists of: honor and loyalty, justice, courage, 

goodness, kindness, honesty, decency, respect, humility, modesty and self-control 

at all times. All those who are engaged in some of the martial arts should respect 

the Codex and to live in accordance with it (Kapo 2011). All these principles 

constitute the qualities that are highly desirable for all persons to possess them. 

This indicates that the process of training and education, manuals, technical 

literature provide notification for codexes of martial arts as the way for 

personality growing up through the area of educational activities and standards. 
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Özet: Bu çalıĢmanın amacı maksimal laktat steady state koĢu hızında yapılan 

egzersize verilen vücut iç ısı ve kalp atım hızı yanıtlarının belirlenmesidir. 

ÇalıĢmaya yaĢ ortalamaları 20.14 (0.82) yıl, boy ortalamaları 165.4 (4.30) cm. 

ve vücut ağırlığı ortalamaları 57.96 (6.54) kg. olan 15 bayan futsal oyuncusu 

gönüllü olarak katılmıĢtır.  

Deneklerin laktat steady state koĢu hızını belirlemek için 2 ayrı test 

protokolü uygulanmıĢtır. Deneklere ilk olarak 7 km/saat hızda baĢlayan 

tükeninceye ya da 200 kalp atım hızına ulaĢılıncaya kadar Ģiddeti giderek artan 

aralıklı koĢu bandı testi uygulanmıĢtır. Ġkinci aĢamada deneklerin 4 mmol/l‟lik 

kan laktatına denk gelen koĢu hızı tespit edilerek 30 dakika süre ile koĢu 

bandında koĢmaları sağlanmıĢtır. Deneklerden dinlenim anında ve her 10 dakikada 

bir parmak ucundan kan örneği alınmıĢtır. 10. ve 30. dakikalar arasında 1 

mmol/l‟den daha az fark oluĢmuĢsa aynı protokol 48 saat aralıklarla 1 km/saat 

hız artımı uygulanarak tekrar edilmiĢtir. Benzer Ģekilde 1 mmol/l‟den daha 

fazla fark oluĢtuğu durumda koĢu bandında 1 km/saat hız azaltılımı 

uygulanmıĢtır. 1 mmol/l‟lik farkın oluĢtuğu ilk noktanın 1 km/saatlik bir alt 

hızı deneklerin maksimal laktat steady state koĢu hızı olarak belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢmaya katılan bayan sporcuların maksimal laktat steady state koĢu hızı 

sonrası dinlenik kan laktatları 1.15 mmol/l, 10. dakika sonrası kan laktatı 

4.56 mmol/l, 20. dakika sonrası kan laktatı 4.76 mmol/l ve 30. dakika sonrası 

kan laktatı 4.52 mmol/l olarak tespit edilmiĢtir. 

Bayan sporcuların maksimal laktat steady state koĢu hızının 10., 20. ve 30. 

dakikası sonrası vücut iç ısısında ve kalp atım hızındaki değiĢimleri 

belirlemede tekrarlı ölçümlerde ANOVA testi uygulanmıĢtır. Test sonuçları 

ölçümleri alınan sporcuların dinlenme anındaki, egzersizin 10., 20. ve 30. 

dakikası sonrasındaki vücut iç ısı değerleri arasında farkın anlamlı olduğunu 

gösterdi (P < 0.05). Kalp atım hızı açısından incelendiğinde; sporcuların 

dinlenme anındaki kalp atım hızı değerleri ile egzersizin 10., 20. ve 30. 

dakikasındaki kalp atım hızı değerleri arasında, aynı Ģekilde egzersizin 10. 

Dakikasındaki kalp atım hızı değeri ile 30. dakikasındaki kalp atım hızı 

değerleri arasında anlamlı farka rastlanmıĢtır.  
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Özet: Bu çalıĢmada Türkiye‟de sağır sporuyla ilgili alternatif bir tarih 

yazımı geliĢtirmenin öneminin ortaya konması ve sağır tarihinin özgün 

niteliğine dikkat çekilmesi amaçlanmıĢtır. Bunun için etnografik 

yaklaĢımlarla Türkiye‟den (ve Dünya‟dan) sağır sporu ve tarihine iliĢkin 

(sağır sporu ve tarihinin çeĢitli alanlarda ele alınıĢ biçimleri, hâkim 

olan yaklaĢımlar gibi) belirli tematik alanlarda elde edilen bulgular 

değerlendirilmiĢtir. 

Türkiye‟de sağır sporu tarihinin özellikle Türkiye ĠĢitme Engelliler Spor 

Federasyonu öncesi ve dıĢındaki bağlamları görece gizli kalmıĢ ve yeterince 

görünür olmamıĢtır.Özellikle, iĢaret dili kullanan, ortak dil ve eyleyiĢ 

biçimleriyle birbirlerine bağlı olan bireylerden oluĢan sağır topluluğunun 

deneyimleri bağlamında sağır sporunun tarihi, belirli yaklaĢımların egemen 

olduğu alanyazından anlaĢılması güç, hatta imkânsız olabilmektedir. Mevcut 

geçmiĢi kaydetme giriĢimlerinde ise içerik bakımından oldukça sınırlı, 

mevcut örgüt yapısına ve tamamına yakını erkek katılımcılardan oluĢan 

belirli uluslararası baĢarılara odaklı, kimi diğer gruplarla ele alıĢlarda 

tamamen göz ardı edilebilen bir sağır sporu tarihi dikkat çekmektedir. 

Tarihi bilgiler sınırlı ve genel olarak kültürel olmayan yaklaĢımlarla 

üretilmiĢtir. 

Bu çalıĢmada, yerelde tarihsel olarak görünür olan bağlamın ötesinde 

verilerin hesaba katılarak sağır sporu ve kültürünün anlaĢılması yoluyla 

toplumsal anlayıĢ ve barıĢı geliĢtirmenin nasıl baĢarılabileceğine iliĢkin 

belirgin bir çerçeve sunulmaya çalıĢılmıĢtır. 
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Abstract: There are many reasons explaining why students choose one 

professional project and/or an academic programme. Usually, they consider 

higher education according to various aspects focusing on the content of 

the programme as well as on professions to which the latter leads. This 

study is in the field on comparative education. It offers a comprehensive 

reading of two education systems in a spirit of openness and expansion of 

knowledge. With inspiration from two studies conducted in the education of 

physical educators in very different contexts (Kerfes & Cloes, 2006 - 

Research Group MJS, 1993), we have assumed that the students‟ motives for 

registering in studies, in physical education, should differ considerably. 

The purpose of this research has therefore been to determine the reasons 

motivating students to begin a physical education programme at university 

or at a non- university context. 

Our research was based, firstly, on the analysis of official texts 

concerning the organization of higher education in the field of physical 

education and, secondly, on data collected in two educational institutions 

in the Algiers region. In both cultural contexts, one institution belonged 

to one university and the other one was organized in a non university 

context. Our findings relate to a total sample of 142 members of teaching 

staffs. One expert has assured the validity check. In this paper, we are 

focusing our attention on the analysis of the responses to a question 

aiming to identify, through four levels Lickert scales, the degree of 

importance accorded by the subjects to nine motives of registration for 

studies in physical education. Answers were encoded in a computer database 

and processed using the Statistica software. 

No significant difference was identified when comparing the answers of 

subjects. However, we noticed that the love of sport and the desire to do 

sport belonged to the most important reasons for the registration of the 

new students for training programs in physical education. 
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Özet: Sporcunun kariyerini etkileyebilen, falanks kırıkları daha çok spor 

yaralanmaları sonucu oluĢur ve oldukça sık görülen yaralanma tipidir. 

Falanks kırıkları akut travmalara bağlı veya sporun türüne göre elin aĢırı 

kullanımı ve zorlanması sonucu oluĢur. Falanks kırıkları tüm spor 

yaralanmaları içerisinde %3 ila %25 oranında görülür. Özellikle voleybol, 

hentbol, basketbol, boks, rugby, tırmanma, doğa sporları ve kıĢ sporlarında 

(kayak, paten, snowboard vb.) sıkça görülebilmektedir. Klinik bulgu olarak 

ilk aĢamada parmak eklemlerindeki deformite, dolaĢım bozukluğu, parmakların 

postürü, duyu kaybı, ödem, ciltte renk değiĢiklikleri ve fonksiyon kaybı 

görülebilir. Falanks kırıklarının tedavisi amatör, profesyonel sporcular ya 

da sedanterler için aynıdır. Ancak sporcular açısından endikasyonlar, 

ameliyat sonrası tespit süresi ve bakım ile spora dönüĢ süresi daha da 

önemlidir. Bu kırıkların tedavisinde amaç sporcuyu olabildiğince erken 

spora döndürmek ve tekrarlama olasılığını en aza indirmektir. Sporcularda 

görülen Falanks kırıklarının tedavisi sırasında yapılan spor Ģekli, 

oyuncunun spor ortamındaki konumu, seviyesi ve elini kullanma sıklığı 

dikkate alınmalıdır. Falanks kırıklarında konservatif veya cerrahi tedavi 

uygulanabilir. Sporcuların el ve parmak fonksiyonlarını yaralanma sonrası 

bir an önce geri kazanabilmeleri için erken mobilizasyon ve rehabilitasyon 

da önemlidir. Uygulamalarımızın tamamının konservatif ve lokal anestezi ile 

yapılan vakalardan oluĢtuğu çalıĢmamızda; çeĢitli tarihlerde tedavi 

ettiğimiz 278 el falanks kırıklı sporcu hastamızın (ġekil 10, ġekil 11, 

ġekil 12, ġekil 13, ġekil 14), uyguladığımız çeĢitli konservatif ve cerrahi 

yöntemlerle, ortalama 3.6 haftada spora dönüĢünü sağladık. 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı, elit voleybolcuların, voleybol branĢına 

yönelme, beklenti ve uğraĢma nedenlerine iliĢkin görüĢlerini belirlemektir. 

AraĢtırmada tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini 2012-

2013 sezonunda Aroma Bayanlar 1. liginde voleybol oynayan 50 kadın 

(χ=23.44±4.08) ve Aroma Erkekler 1. Voleybol Ligi‟nde voleybol oynayan 60 

erkek (χ=26.56±5.31) elit voleybolcu olmak üzere 110 voleybolcu 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada elde edilen veriler normal dağılım 

göstermediği için, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis analizi ile test 

edilmiĢtir. Erkek voleybolcuların voleybola yönelmesinde yakın 

çevrelerindeki bir antrenörün etkisi, kadın voleybolculara göre daha yüksek 

bulunmuĢtur. Erkek voleybolcuların, voleyboldan maddi kazanç sağlama 

beklentisi, kadın voleybolculara göre daha yüksekken, kadın voleybolcuların 

ülke düzeyinde tanınma beklentisi, erkek voleybolculara göre daha yüksek 

bulunmuĢtur. 22-26 yaĢ arasındaki voleybolcuların, 17-21 yaĢ arasındaki 

voleybolculara göre voleybola yönelmelerinde arkadaĢ ve akran grubunun 

etkisinin daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. AraĢtırmada yaĢ ilerledikçe 

voleybol branĢı ile uğraĢma nedenlerinde iyi bir fiziki görünüme sahip 

olmanın etkisinin azaldığı görülmüĢtür.  Lisansüstü mezunu voleybolcuların, 

voleybol branĢından beklentilerinde maddi kazanç sağlamanın etkisi lisans 

mezunu voleybolculardan yüksektir.  

Sonuç olarak, elit voleybolcuların, bu branĢa yönelmelerinde en büyük 

etkenin beden eğitimi öğretmenleri olduğu, en az etkisi olan etkenin ise 

basın-yayın organlarının olduğu saptanmıĢtır. Sporcular, voleybol branĢı 

ile uğraĢma nedenleri arasında, voleybol sporunu sevmeyi en önemli neden 

olarak belirtirken, kolayca bir arkadaĢ grubuna katılmayı en az önemli 

neden olarak belirtmiĢlerdir. Voleybolcuların, voleyboldan en büyük 

beklentileri ise milli takıma seçilmektir. 
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Özet: Günümüzde uluslararası prestijin bir göstergesi olmaya baĢlayan spor 

organizasyonları, ülke tanıtımının yanı sıra gelecek için bireylerin spora 

yönlendirilmesinde ve spor bilincini geliĢtirmede de etkili olabilmektedir. Bu 

bakımdan ülkemizde düzenlenen organizasyonlarının sayısındaki artıĢla beraber, 

düzenlenen spor organizasyonlarının değerlendirilmesine yönelik çalıĢmaların 

azlığı bizi “XVII. Mersin 2013 Akdeniz Oyunları”nı organizasyonel boyutta 

değerlendirmeye yöneltmiĢtir. Bu bağlamda çalıĢmanın amacı, katılımcıların 

görüĢlerine göre XVII. Mersin 2013 Akdeniz Oyunlarının organizasyonel boyutta 

değerlendirilmesidir. Veriler, nitel araĢtırma yöntemi doğrultusunda 

gerçekleĢtirilen bireysel görüĢmeler yoluyla toplanmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma 

grubu, 2013 yılında Mersin‟de yapılan  XVII. Akdeniz Oyunlarına sporcu, 

antrenör, yönetici, hakem, antrenör, organizasyon görevlisi, gönüllü ve 

izleyici olarak katılmıĢ amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeĢitlik 

örneklem yöntemi ile seçilmiĢ 46 katılımcı oluĢturmuĢtur. GörüĢmeler sırasında 

katılımcılara demografik özelliklerinin yanı sıra, organizasyona iliĢkin yarı 

yapılandırılmıĢ sorular yüz yüze yöneltilerek, sesli ve yazılı kayıt altına 

alınmıĢtır. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz yapılabilen NVivo 9.0 

programı kullanılmıĢtır. Veriler toplanırken ve analiz edilirken her bir 

katılımcıya 1‟den 46‟a kadar sayısal kodlar verilmiĢtir. Yapılan nitel veri 

analizi sonrasında, katılımcıların görüĢleri araĢtırmanın amacı çerçevesinde 

incelenerek;  genel hizmetlerin yürütülmesi, programların yürütülmesi, 

seremonilerin gerçekleĢtirilmesi, oyunların Mersin açısından sporda 

sürdürülebilirliğe etkisi ve oyunların Türkiye açısından sporda 

sürdürülebilirliğe etkisi temaları altında kategoriler oluĢturularak, yüzdelik 

ve frekans değerler verilmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen bulgular XVII. Mersin 

2013  Akdeniz Oyunları sınırlılığında değerlendirilmiĢtir.  

Elde edilen bulgulara göre;  katılımcıların büyük çoğunluğu bazı olumsuzluklara 

rağmen Mersin 2013 Akdeniz Oyunları organizasyonundan memnun kalmıĢlardır. 

Katılımcılar genel hizmetlerin yürütülmesi, programların 

yürütülmesi, seremonilerin gerçekleĢtirilmesi,  oyunların Mersin açısından 

sürdürülebilirliğe etkisi, yönünden Mersin 2013 Akdeniz Oyunlarını baĢarılı 

bulduklarını belirtmiĢlerdir. Bunun yanında katılımcılar, sporda 

sürdürülebilirliğin sağlanması bakımından oyunları Türkiye açısından yeterince 

sürdürülebilir bulmamıĢlardır.   
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Abstract: Analysis of the impact of morphological charateristics on 

situational-motor abilities of sitting volleyball players was applied on 

the sample of 90 examinees, registered players of Premier League of Bosnia 

and Herzegovina in sitting volleyball, and among of them it was fifteen  

representatives of Bosnia and Herzegovina. In this research is applied a 

set of battery test which contains 23 variables in which 15 variables are 

of morrphological characteristics and the system of 8 variables for 

assessing situational-motor abilities of sitting volleyball players. The 

aim of this research  is was to prove which is the impact of morphological 

characteristics of sitting volleyball players, and what impact these 

certain characteristics have to the situational and the motor abilities of 

sitting volleyball players, and how these characteristics affect the 

efficiency of the sitting volleyball players. 

On  the  basic of  obtained parameters it was performed canonical 

correlation analysis of morphological characteristics and situational-motor 

abilities of sitting volleyball players. Examining into the basic 

parameters of the distribution of the applied variables for assessing 

morphological characteristics of sitting volleyball players may be noted 

that the results are well grouped and normally distributed around the mean. 

While examining the results of basic statistical parameters situational 

motor abilities, we see that the range between the minimum and maximum 

results is to large. Distribution of the results of measured variables is 

well distributed and there is no significant deviation of any of the 

variables. In this research the hypothesis was accepted and it was found 

that the morphological characteristics significantly affect the 

situational-motor abilities of sitting volleyball players. 
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Özet: Bu çalıĢmanın amacı Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüklerindeki 

yönetim süreçlerinin incelenmesi, yöneten ve yönetilen ile bunun yanında 

eski ve yeni personelin bu yönetim süreçlerine karĢı tutumlarını 

araĢtırmaktır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak; kiĢisel bilgi formu 

ve Kahramanoğlu (1990) tarafından doktora çalıĢmasında geliĢtirilen ancak; 

Lapa(1999) nın yapmıĢ olduğu değiĢiklerle son halini alan Yönetim 

Süreçlerini Gençlik ve Spor Müdürlüğünde inceleyen ölçek kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmaya Ġzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğünde çalıĢan 75 

kiĢi gönüllü olarak katılmıĢtır. Verilerin yapılan Kolmogorov Smirnov testi 

sonucu parametrik olduğu belirlenmiĢ ve bu nedenle elde edilen verilere 

bağımsız örneklem T testi ve tek yönlü varyans analizi testi olan (Oneway) 

ANOVA uygulanmıĢtır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların cinsiyetlerine, 

yaĢlarına ve hizmet yıllarına göre 0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 

bulunamazken, yönetici olan ve olmayan katılımcılara göre yapılan T-

testinde “denetleme” alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpu.atakan@gmail.com


24-26 May 2014 
 

3
rd

 International Conference on Science Culture and Sport 
 

-179-  

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin spor ürünlerinde 

marka tercihlerini etkileyen faktörlerin araĢtırılması 

 

Ġsim: HÜSEYĠN ÖZTÜRK 

Ülke: Türkiye 

E-posta: ozturkavrasya@hotmail.com 

Kurumu: Gaziantep üniversitesi 

2. Yazar: Yusuf AYKAL 

2. Yazar Kurumu: Gaziantep üniversitesi 

Bildiri Türü: Poster 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Spor Ürünü, Marka,Tercih 

 

Özet: Bu çalıĢma Gaziantep üniversitesi Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 

okuyan örgencilerin marka tercihlerini etkileyen unsurların ortaya 

çıkarılması amacı ile hazırlanılmaya çalıĢılmıĢtır.  

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıĢtır. 

Gaziantep Üniversitesindeki bu çalıĢma araĢtırmacı tarafından yapılmıĢtır. 

Bu çalıĢma Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulunda 

Beden Eğitimi öğretmenliği, Antrenörlük ve Spor yöneticiliği bölümlerinde 

okuyan 88 kadın 122 erkek toplam 210 örgenciden oluĢmaktadır. Spor 

ürünlerinde marka tercihlerinde etkili olan unsurların incelenmesi ile 

ölçek Cronbach Alpha istatistik yöntemi ile geçerlilik testine tabi 

tutulmuĢ ve çalıĢma anketi 0.85 oranında geçerli olduğu bulunmuĢtur. 

Toplanan veriler ise SPSS 15 istatistik paket programı kullanılmıĢtır. 

Değerlendirmede ise tanımlayıcı istatistikler ile hipotez testleri 

sonuçlarından yararlanılmıĢtır.  

Bu çalıĢma Beden eğitimi ve spor yüksek okulunda okuyan örgencilerin ne 

sıklıkla spor yaptıkları, boĢ zamanlarında ne tür sportif rekreatif 

faaliyetlerde bulunduklarını ve bu tür faaliyetlerde bulunurken ne tür ve 

marka kıyafetleri tercih ettikleri ve bu tercihlerinde nelerin etkili 

olduğunu belirlemek amacı ile çalıĢma yapılmıĢtır. Bunun yanında bu çalıĢma 

spor ürünü üreten firmaların pazarın beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemede 

ve tüketici üzerinde etkili olan iletiĢim araçlarını kullanmalarına katkı 

sağlayacağı düĢünülmektedir.  
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Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Amirliğinde görevli polislerin boĢ 

zamanlarını değerlendirme alıĢkanlıklarını araĢtırılması 

 

Ġsim: HÜSEYĠN ÖZTÜRK 

Ülke: Türkiye 

E-posta: ozturkavrasya@hotmail.com 

Kurumu: Gaziantep üniversitesi 

2. Yazar: Hasan Hüseyin TANER 

Bildiri Türü: Poster 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Rekreasyon, BoĢ Zaman, Spor.Emniyet 

 

Özet: Bu çalıĢmaya Gaziantep ili çevik kuvvet amirliğinde görev yapan 7 

kadın 152 erkek olmak üzere 159 kiĢi çalıĢmaya katılmıĢtır. Bu çalıĢma için 

emniyet müdürlüğünden izin alınarak anketlerin tamamı araĢtırmacı 

tarafından yapılmıĢtır. 

AraĢtırma kapsamında birinci bölümde betimsel özelliklerine bakılmıĢ olup, 

cinsiyet, yaĢ, doğum yeri, öğrenim durumu, medeni durumu ailenin gelir 

durumu, görev yılı ve haftalık mesaiye kalma süreleri ile ilgili bilgilere 

yer verilmiĢtir. Ġkinci bölümde ise boĢ zamanlarda daha çok tercih edilen 

etkinlik çeĢidini, boĢ zaman etkinliklerinin tercih edilme nedenlerini, boĢ 

zaman etkinliklerine yeterince katılamama nedenlerini boĢ zaman 

etkinliklerinin bıraktığı etkileri ölçmeye yönelik olarak sorulardan oluĢan 

boĢ zamanlarını değerlendirme alıĢkanlıkları ile ilgili sorulardan 

oluĢmaktadır. 

Bu çalıĢma için Bekdemir (2011) tarafından hazırlanıp uygulanan anket 

yöntemi kullanılmıĢtır. Toplanan bilgi ve verilerin ise analizinde SPSS 

15,0 istatistik paket programı kullanılmıĢtır. Değerlendirmelerde 

tanımlayıcı istatistikler ve hipotez testleri sonuçlarından 

faydalanılmıĢtır.  

Bu çalıĢmanın sonucunda emniyet müdürlüğü çevik kuvvet amirliğinde çalıĢan 

polislerin çalıĢma ve çalıĢma dıĢı zamanlarını en verimli bir Ģekilde 

değerlendirmelerine katkı sağlayarak iĢ hayatında ve iĢ dıĢı hayatlarında 

baĢarılı olmalarına katkı sağlaması amaçlanmaktadır 
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Futbol Hakemlerinin KarĢılaĢtıkları Psikolojik ġiddet ve Baskı Eylemleri: 

Bolu ve Düzce Örneği 

Ġsim: Ercan POLAT 
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Kurumu: UĢak Üniversitesi, Spor Blimleri Fakültesi 
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3. Yazar: H.Birol YALÇIN 

3. Yazar Kurumu: Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi BESYO 

Bildiri Türü: Poster 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Psikolojik Ģiddet, Psikolojik baskı, Futbol hakemi 

 

Özet: Bu araĢtırmanın amacı, Bolu ve Düzce illerindeki futbol hakemliği yapan 

bireylerin karĢılaĢtıkları psikolojik Ģiddet ve baskı eylemlerini belirlemek ve 

bu eylemlerin nedenlerini ortaya koymaktır. AraĢtırmada nitel araĢtırma 

desenlerinden Olgubilim (fenomenoloji) kullanılmıĢtır.  Örneklem seçim yöntemi 

olarak ise ölçüt örnekleme ve kolay ulaĢılabilir örneklem tekniklerinden 

yararlanılmıĢtır. Konuya iliĢkin literatür taraması yapılmıĢ ve buradan yola 

çıkarak açık uçlu ve yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu oluĢturulmuĢtur. 4 

farklı grup ile toplam 17 katılımcıyla odak grup görüĢmesi tekniğinden 

yararlanarak görüĢmeler yapılmıĢtır. GörüĢmeler katılımcılardan izin alınarak 

dijital ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıĢtır. Kaydedilen bilgiler 

araĢtırmacılar tarafından deĢifre edilerek bilgisayar ortamında düz yazı 

formatına getirilmiĢtir. Verilerin analizinde ise içerik analizi tekniğinden 

yararlanılmıĢtır. Özetlenen ve yorumlanan veriler üzerinde gerekli kodlama 

iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Verilerin kodlanmasının ardından birbirine 

benzeyen veriler bir araya getirilerek temalar oluĢturulmuĢtur. 

Yapılan araĢtırmada elde edilen bulgular hakemlerin iĢ yerlerinin iç çevresi ve 

iĢ yerlerinin dıĢ çevresi olarak iki ana gruba ayrılmıĢtır. Ast üst 

iliĢkilerinin yoğun olarak yaĢandığı doğrudan hakemlik kurumu içinde olan iĢ 

yeri iç çevresine yönelik bazı psikolojik Ģiddet ve baskı unsurları olarak Ģu 

Ģekilde sıralanmaktadır. Bunlar; dıĢlanma, görev vermeme, aĢırı görev verme, 

kapasitesinin altında maçlarda ve pozisyonlarda görev verme, adaletsiz 

görevlendirme, terfi kriterlerinde tutarsızlık ve adaletsizlik, tehdit etme, 

dedikodu, kıskançlık, kötüleme ve hiyerarĢik konumdan kaynaklı baskı gibi 

temalar biçiminde ortaya çıkmıĢtır.  

Seyirci, antrenör, futbolcu, medya ve kulüp yöneticileri gibi etkenleri 

içerisinde barındırmakta olan ve hakem için iĢ yeri dıĢ çevresi olarak 

tanımlanan bu boyuta yönelik bazı psikolojik Ģiddet ve baskı unsurları ise; 

fiziki Ģiddet içerikli müdahaleler, küfürler ve hakaretler, hakemin bağlı 

bulunduğu kurum üzerinden baskı oluĢturma, tehdit etme ve kamuoyu üzerinden 

hakem üzerinde baskı oluĢturmaya çalıĢma gibi temalar tespit edilmiĢtir.   

Bu sonuçlara ek olarak, futbol hakemlerinin karĢılaĢtığı psikolojik Ģiddet ve 

baskıya  neden olan unsurlar ise; yasal boĢluklar, talimatlardaki 

tutarsızlıklar ve sıkça değiĢmesi,  rakip görme,  gruplaĢma, hemĢericilik, 

bölgecilik, terfiler, hakemlere önyargılı olunması ve hiyerarĢik yapının 

varlığı gibi  temalar Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır.  
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Analysis of the objectives of physical education school in Algeria and 

their perceptions by teachers and students 
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Abstract: In education, teaching physical education is regarded as a formalization 

rather than intellectual activity. It follows that the perception of the 

relationship involved in teaching this discipline it is not always favorable, 

particularly in Western countries. No data currently available on this subject in 

Algeria. The aim of our research is to fill this gap. 

This article aims to identify the objectives of physical education in schools in 

Algeria and to compare their perceptions by teachers and students. Our concern is 

that, from a methodological perspective, physical education is a pedagogical 

problem. Indeed, being regarded as a formalization rather than as an intellectual 

activity, provided teacher training in physical education, in terms of knowledge, 

expertise, skills and analytical skills, does not have the same result as other 

materials say accumulation of material and scientific information. This was pointed 

out by Arnaud (1983): "Physical education is undergoing a crisis of identity. She 

is torn between different understandings, scattered in various techniques, invaded 

by sport, or even confused with it, and it seems more difficult than ever to know 

what are its aims. In short, it is looking for its specificity "(p. 13). This 

specificity is a problem of perception of the objectives it is supposed to 

continue. This applies to teachers and their perception of the material as well as 

teachers who often physical education as a supplement to promote training, among 

other things, integration into adult life. In this research, we focus mainly on the 

perception of the objectives of physical education. These data were collected as 

part of a larger research when other variables were taken into consideration 

(Saker, 2006). 

We have thus proposed to 142 physical education teachers and 464 secondary school 

students and through the region of Algiers to complete questionnaires designed to 

obtain their representations in respect of physical education. We relied on closed 

questions (Lickert scale with four levels). In addition, an open question was 

included in the questionnaire for teachers. In this case, a content analysis was 

used to classify the answers in a system of categories (% of intra-analyst 

agreement 93.3%). After an encoding in a computer basis, used us the software 

Statistica (Statsoft, 2006) for the statistical treatments. Among the results, we 

will: (1) representations of the majority of teachers follows the official 

guidelines, (2) physical education teachers consider mainly the status of physical 

education as "lower" than other school subjects, (3) physical education a school 

subject is well appreciated by all students, (4) representations of the actors of 

the relationship between different teaching situation in Algeria and the European 

countries. 
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Examinination of the Relationships  between Maximal Aerobic Power, Forced 

Vital Capacity, Body Mass Index, Flexibility  and Balance in Young 

Wrestlers Who Practice Regularly 

 

Ġsim: Özcan Saygın 

Ülke: Türkiye 

E-posta: kgoral1980@yahoo.com 
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Bildiri Türü: Poster 
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Özet: The purpose of this study was to examine relationships  between 

maksimal aerobic power, forced vital capacity, body mass index, 

flexibility  and balance in adolescent wrestlers who practice regularly. 

Aged 15–17 years, totally 39 voluntary wrestlers who practiced five times a 

week, participated in this study from Milas Wrestling Education Centers. 

Data were analyzed by using SPSS statistical package program.  To 

determinate the correlations between parameters, Pearson Correlation test 

were used. Findings of the  aged 15-17 years wrestlers were respectively as 

follows: maksimal aerobic power values (38.6±5.75 ml.kg/dk), forced vital 

capacity values (2.62±0.83 lt), body mass index values (20.96±4.13 kg/m2), 

flexibility (33.71±6.12 cm), agility values (18.78±1.68 sn), dynamic 

balance values (27.06±26.87 sn). In conclusion, Significant correlations 

were found between forced vital capacity and body mass index (r=.374; 

p<0.05), flexibility and body mass index(r=.345; p<0.05) in wrestlers who 

practice regulary. No correlation was found between other variables. The 

results considered that trainers should give importance that affects 

performance characteristics in trainings. 
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The Evaluation of the Physical Characteristics of Football Players at the 

Age of 9-15 In Accordance With Age Variables 
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5. Yazar: Elif Top 
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Diğer yazarlar: Ersan Kara 

Bildiri Türü: Poster 

Bildiri Alanı: Spor bilimleri 

Anahtar kelimeler: Futbol, Eurofit, Çocuk. 

 

Özet: This study has been conducted with the aim of evaluating the physical 

characteristics of children at the age group pf 9-15, who play football at 

amateur level, in accordance with age. 

While the population group of the study comprises the children who play 

football in Kayseri, the sample group consists of voluntary children 

(n=82), who have been chosen with random sampling method and play football 

actively at amateur level. In order to analyze the effects of sports 

education on the physical parameters, the subjects have been applied with 

height, body weight, paw strength, shuttle, body fat percentages, balance, 

jump, flexibility, endurance and sprint measurement tests, which have been 

chosen from the Eurofit test battery. The statistical evaluation of data is 

based on 0.05 significance value; after the descriptive statistical and 

One-Way ANOVA tests have been applied, Duncan has been used as second level 

test in order to evaluate the differences between the groups. When the 

results of data are taken into consideration, it is indicated that there 

are significant differences among height (cm), body weight (kg), left paw 

strength (kg), right paw strength (kg), Biceps fat percentage (mm), plate 

tapping (sec.), flexibility (cm), vertical jump (cm), 20 m shuttle running 

test, and 20 m sprint (sec.) parameters (p<0,05) however, there are not any 

significant differences between body mass index (%), shuttle (30 

sec./again), skinfold (mm) measurements (scapula, triceps, abdomen, 

quadriceps, hamstring), and Flamingo Balance Test (errors) parameters (p> 

0,05). As a result of this study, it can be said that the differences 

between the physical characteristics of the subjects at the age group of 9-

15, who play football at amateur level, arise from the development process 

of the children in accordance with age, and sports positively affect the 

physical features in accordance with time and development levels.  
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GENÇLĠK MERKEZĠ ÜYELERĠ VE BAZI DEĞĠġKENLERE GÖRE SERBEST ZAMAN TATMĠN 

DÜZEYLERĠ 
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Bildiri Türü: Poster 
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Özet: Bu çalıĢmanın amacı devlete bağlı Ankara, Bolu ve Düzce‟deki gençlik 

merkezleri üyelerinin serbest zaman tatmin düzeylerini belirlemek ve 

serbest zaman tatmin düzeyine iliĢkin alt boyutlar ve bazı değiĢkenler 

arasındaki iliĢki ve farklılıkları tespit etmektir.  AraĢtırmanın evrenini 

bu ilerdeki gençlik merkezi üyeleri oluĢtururken örneklem grubu ise bu 

merkezlerden ulaĢılabilir örneklem yoluyla seçilen ve araĢtırmaya gönüllü 

olarak katılan 155‟i kadın ve 216‟sı erkek olmak üzere toplam 371 üyeden 

oluĢmuĢtur.   

AraĢtırma verilerinin toplanmasında, kiĢisel bilgi formunun yanı sıra Beard 

ve Ragheb (1980) tarafından geliĢtirilen “Leisure Satisfaction Scale (LSS)” 

Serbest Zaman Tatmin Ölçeği (SZTÖ – Uzun Versiyon) kullanılmıĢtır. Karlı ve 

ArkadaĢları (2008) tarafından Türkçe‟ ye uyarlaması yapılan beĢ puanlı 

Likert tipindeki bu ölçek, 39 madde ve altı faktörden oluĢmaktadır. Bu 

faktörler sırasıyla Eğitim, Fizyolojik, Estetik, Rahatlama, Sosyal ve 

Psikolojik olarak tanımlanmıĢtır. Bu araĢtırmada kullanılan veriler için 39 

maddeden oluĢan toplam ölçeğin Cronbach‟s Alpha katsayısı α=0,97 olarak 

tespit edilmiĢtir.  

AraĢtırma verilerinin analizinde ilk olarak alt boyutlar ve bağımsız 

değiĢkenlere iliĢkin betimleyici istatistikler yapılmıĢtır. Sonrasında altı 

alt boyut ve bağımsız değiĢkenler (cinsiyet, gençlik merkezine üyelik 

süresi, gençlik merkezine devam etme sıklığı ve üye olunan gençlik 

merkezleri) arasında; iki ortalama arasındaki farkın anlamlılığı testi (t-

test), Pearson Korelasyon analizi ve tek yönlü varyans analizi testi 

(ANOVA) uygulanmıĢtır. Tek yönlü varyans analizi testinde ortaya çıkan 

anlamlı farklar için ise Post Hoc Tukey testine yapılmıĢtır. AraĢtırma 

bulgularına dayanarak sonuçlar özetlendiğinde cinsiyet, gençlik merkezine 

üyelik süresi, gençlik merkezine devam etme sıklığı ve üye olunan gençlik 

merkezleri değiĢkenlerinin Serbest Zaman Tatmin düzeyine iliĢkin altı 

faktör üzerinde çeĢitli iliĢki ve farklılıkların olduğu belirlenmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer araĢtırmalardan elde edilen 

bulgular göz önünde bulundurularak derinlemesine tartıĢılmıĢtır.  
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BASKETBOL BRANġINDA SPORCULARIN ANTRENÖR ĠLETĠġĠM DÜZEYLERĠNĠN FARKLI 

DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 
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Özet: Antrenör ve sporcu iletiĢimi iki insan arasında gerçekleĢen kiĢiler 

arası iletiĢim türüne girmektedir. Bu bağlamda kiĢiler arası iletiĢim, 

fiziki olarak hazır olunduğu zaman partnerlerin her birinin davranıĢları 

üzerinde karĢılıklı etkileĢimi kapsamaktadır. Bu nedenle yapılan bu 

araĢtırmanın amacı grup Ģampiyonaları ve Anadolu Ģampiyonalarında faaliyet 

gösteren alt yapı basketbol sporcularının antrenör iletiĢim düzeylerini 

belirlemek ve antrenör iletiĢim düzeylerinin farklı değiĢkenler (yaĢ, 

antrenörle çalıĢma süresi, öğrenim durumu vb.) açısından incelenmesidir.  

AraĢtırmaya  alt yapılarda spor yapan 79 erkek basketbolcu katılmıĢtır. 

AraĢtırma veri toplama aracı olarak  araĢtırmacı tarafından hazırlanan 

“kiĢisel bilgi formu” ve Abakay ve ark. (2009) tarafından geçerlilik ve 

güvenirliği yapılan “Antrenör ĠletiĢim Ölçeği” kullanılmıĢtır. 

Ġstatistiksel değerlendirmeler için SPSS 17 Paket Programı kullanılmıĢtır.  

Elde edilen sonuçlara göre Basketbol sporcularının antrenör iletiĢim ölçeği 

Cronbach Alpha değeri, 929 olduğu tespit edilmiĢtir. Bununla beraber 

araĢtırmaya katılan sporcuların antrenör iletiĢim ölçeği puan ortalamaları 

77 olduğu ve antrenör iletiĢim düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna 

varılmıĢtır. Yine bu araĢtırmayla basketbol sporcularının spor yapma 

sürelerine göre antrenör iletiĢim puanları arasında anlamlı bir fark olduğu 

tespit edilmiĢtir.(p<0.05). 
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Özet: Bu araĢtırmanın amacı ġırnak ilinde yaĢayan üniversite öğrencilerinin spor 

seyircisi olarak spor müsabakalarını etkileyen seyretme güdülerini ortaya koymak ve 

bazı değiĢkenlerle arasındaki iliĢki ve farklılıkları tespit etmektir.  

AraĢtırmanın evreni ġırnak Üniversitesinde okuyan ve aynı zamanda spor 

müsabakalarını seyreden öğrencilerdir. Örneklem grubu ise üniversite içerisinde 

ulaĢılabilir örneklem yöntemiyle seçilen 73 kadın ve 107 erkek olmak üzere n= 180 

öğrenciden oluĢmuĢtur. 

ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak kullanılan anketin birinci ve ikinci bölümünde 

Polat ve Yalçın (2014) tarafından Likert tipinde geliĢtirilen Spor seyircileri için 

DıĢsal Güdü Ölçeği (SSĠDGÖ) ve Spor Seyircileri Ġçin içsel Güdü Ölçeği (SSĠĠGÖ) 

kullanılmıĢtır. Üçüncü bölümde ise demografik bilgi toplamak amacıyla oluĢturulan 

kiĢisel bilgi formu yer almaktadır. SSĠDGÖ toplam 34 madde ve 9 alt boyuttan 

oluĢmaktadır. Bu alt boyutlar sosyal paylaĢım, popülarite ve güncellik, aile 

bağları, tanıtım ve medya etkisi, etik değerler, bahis imkanları, oyun bilgisi, 

kültürel geliĢim ve estetik değerler olarak tanımlanmıĢtır. SSĠĠGÖ ise toplam 40 

madde ve 7 alt boyuttan oluĢmuĢtur. Bu alt boyutlar ise milli duygular, spor 

tutkusu, kalite ve rekabet duygusu, taraftarlık, yerel bağlılık, baĢarı ve beceri 

düzeyi ve rahatlama ve stresten uzaklaĢma olarak ifade edilmiĢtir.  

AraĢtırma verilerinin çözümlenmesinde öncelikli olarak alt boyutlar ve bağımsız 

değiĢkenler arasındaki aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine 

bakılmıĢtır. Sonrasında alt boyutlar ve bağımsız değiĢkemler arasında; iki ortalama 

arasındaki farkın anlamlılığı testi, Pearson Korelasyon analizi ve tek yönlü 

varyans analizi testi uygulanmıĢtır. Tek yönlü varyans analizi testinde ortaya 

çıkan anlamlı farklar için ise Post Hoc Tukey testine baĢvurulmuĢtur. 

Elde edilen araĢtırma bulgularına göre sonuçlar özetlendiğinde; cinsiyet, aktif 

sporculuk durumu, en çok seyredilen spor branĢı, yaĢ, spor müsabakalarını seyretmek 

için yapılan harcama miktarı, spor müsabakalarını; yerinden seyretme sıklığı, 

televizyondan seyretme sıklığı, internetten/cep telefonundan seyretme sıklığı, 

radyodan dinleme sıklığı, sporla ilgili sohbet etme sıklığı ve spor yapma sıklığı 

değiĢkenlerinin, spor müsabakalarını içsel ve dıĢsal seyretme güdülerinden çeĢitli 

faktörleri etkilediği söylenebilir. 
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Özet: AraĢtırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleki kaygı 

düzeylerinin, beden eğitimi öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını 

yordama gücünü belirlemektir. ÇalıĢmada iliĢkisel araĢtırma modeli 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢma grubunu, dört farklı üniversitede Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 322 öğretmen adayı (MyaĢ=20.87, 

SD=2.09) oluĢturmuĢtur. AraĢtırma grubunun 118‟i kadın (%36.6), 204‟ü 

(%63.4) erkektir. Veri toplama aracı olarak “Öğretmen Adaylarına Yönelik 

Mesleki Kaygı Ölçeği” ve “Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik 

Tutum Ölçeği” kullanılmıĢtır. Analizlerde, betimsel istatistiklerin yanında 

bağımsız gruplarda aritmetik ortalamalar arası farka ait t-testi, 

korelasyon ve regresyon analizi gibi çıkarımsal istatistikler 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmada mesleki kaygı düzeyinin, beden eğitimi 

öğretmenlik mesleğine yönelik tutum düzeyleri üzerinde önemli bir yordayıcı 

olduğu, mesleki kaygı alt boyutunu oluĢturan değiĢkenlerin öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutum düzeylerindeki toplam varyansın %57‟sini açıkladığı 

görülmüĢtür. Bunun yanında öğretmen adaylarının beden eğitimi öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumlarının yüksek, mesleki kaygılarının düĢük düzeyde 

olduğu tespit edilmiĢtir.  
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Özet: AraĢtırmanın amacı, Türkiye‟de oryantiring sporunda elit seviyede 

yarıĢmakta olan erkek atletlerin bazı fiziksel, fizyolojik ve antropometrik 

profillerini ortaya koymak, bu profillerle müsabaka baĢarısı arasındaki 

iliĢkiyi inceleyerek bir durum tespiti yapmaktır. Bu amaçla, 21 erkek elit 

oryantiring sporcusunun antropometrik ölçümleri, vücut kompozisyon 

analizleri ile müsabaka analizleri yapılmıĢtır. Elde edilen verilerin 

analizinde, betimsel istatistiklerin yanında korelasyon ve regresyon 

analizi gibi çıkarımsal istatistikler kullanılmıĢtır. AraĢtırma grubunu 21 

erkek elit oryantiring sporcusu (MyaĢ=25.90, SD=2.62) oluĢturmuĢtur. 

Deneklerin vücut ağırlıklarının ortalaması 72.30±5.57 kg ve boy uzunlukları 

177.00±5.31 cm‟dir. Sporcuların endomorfi somatotip ortalaması 2.67±1.34, 

mezomorfi somatotip oratalaması 4.37±1.30 ve ektomorfi ortalaması ise 

3.89±1.13‟dur. Bu ölçümler ıĢığında erkek elit oryantiring sporcularının 

vücut kompozisyonları belirlenmiĢ,  somatotipleri tanımlanmıĢtır. Buna göre 

erkek elit oryantiring sporcularında Mezomorfi-Ektomorfi vücut tipinin 

ortaya çıktığı görülmüĢtür. Sporcuların vücut kas ağırlıkları ortalaması 

35.44±3.25 kg, kas yüzdeleri 48.96±1.81, vücut yağ ağırlıkları 10.04±2.13 

kg ve yağsız ağırlıkları 62.26±5.32 kg.dır. PBF 13.93±2.90, BMI ortalaması 

23.10 kg/m², BMR ortalamaları ise 1714.61±114.95 kcal‟dir. Sporcuların 

yarıĢma süresince kalp atım hızlarının ortalaması 176.28, maksimum kalp 

atım hızları ortalaması ise 186.38 atım/dakikadır. AraĢtırma sonucunda, 

sporcuların performans süreleri ve vücut yapısı ile ilgili bazı değiĢkenler 

arasında herhangi bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır (p>0.05). Yine performans 

sürelerinin mezamorfi ve ektamorfi değiĢkenlerini istenilen düzeyde 

yordamadığı, istatiksel açıdan anlamlı düzeyde olmadığı görülmüĢtür 

(p>0.05). 
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Özet:  This study has been conducted in order to evaluate the self-confidence 

levels of children at the age of 14-16, who do exercises in different branches or 

not, in accordance with several variables. 

The sample group of the study comprises the children who are doing exercises 

actively in the branches of swimming (n=23), football (n=41), basketball (n=30) and 

tennis (n=17), while the control group (n=85) consists of the children in the same 

age group, who have been chosen with random sampling method and don‟t do exercises 

actively. In order to determine the self-confidence levels of the children included 

in the study, Self-Concept Scale developed by Piers-Harris and adapted into Turkish 

by Öner has been used. Independent Samples T-Test and One-Way ANOVA tests have been 

used for evaluating the data statistically with a significance value of 0.05. Tukey 

HSD has been used as second level test in order to evaluate the differences between 

the groups. When the results of the study are taken into consideration, it has been 

conducted that the athletes who are included in team sports have higher self-

confidence values than individual athletes; the athlete group has higher level of 

self-confidence than the control group. Moreover, there are differences among the 

branches in terms of self-confidence. When the differences among the branches are 

taken into consideration, the athletes included in the branches of swimming and 

football, have higher levels of self-confidence when compared to tennis and control 

group; and, there are not any significant differences between tennis and control 

groups. 

As a result of this study, it can be said that sports increases the self-confidence 

in the children at the age group of 14-16, the people who do exercise have higher 

levels of self-confidence than the people who don‟t do exercises, the athletes 

included in team sports have higher self-confidence than the individual athletes, 

and the highest self-confidence levels belong to basketball players, who are 

followed by athletes in football and swimming branches. 
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Özet: BoĢ zaman kavramı, Türkiye‟ de özellikle son yıllarda önem kazanmıĢ 

bir kavramdır. Teknolojik geliĢmeler, artan iĢ stresi, eğitim hayatındaki 

çocukların içerisinde bulunduğu sınav stresi, yaĢlı bireylerin emeklilik 

sonrası yaĢadıkları sorunlar, boĢ zamanın önemini arttırmıĢtır. BoĢ zamanı 

etkili ve verimli bir Ģekilde değerlendirmek kiĢinin fiziksel ve zihinsel 

olarak rahatlamasına katkı sağlayacaktır. Buna paralel olarak özellikle son 

yıllarda boĢ zamanın iyi değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan 

faaliyetlerin sayısında ve çeĢitliliğinde artıĢ olduğunu söylemek yanlıĢ 

olmaz. AlıĢveriĢ merkezlerine, açık hava parklarına vs bakıldığı zaman her 

yaĢa uygun, bireylerin katılabilecekleri aktivitelerin olduğu 

görülmektedir. Bu çalıĢmada da boĢ zaman kavramı ve önemi üzerinde 

durularak alana katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.  
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ABSTRACT: The aim of this study was to examine the relationships between 

sprint speeds, reaction times, strength and vertical jump properties of 

handball players. 23 handball players having 23.96±2.79 ages mean, 

178.57±3.68 heights mean, 77.21±3.98 weights mean 8.30±1.74 sporting age 

participated in the study. Age, height, weight, sprint speed, reaction 

time, strength and vertical jump values were measured by instruments. 

Collected data was recorded in SPSS. Pearson Product Correlation test was 

used to examine relationships between properties and significant level was 

accepted as p<0.05. Significant relationships were found between sprint 

speed and right and left hand light reaction times; values of back strength 

and vertical jump; body weight and right and left handgrip strength; BMI 

and right and left handgrip (p<0.05). Consequently, it was found that many 

physical fitness properties of handball players had correlations and when 

compared with studies in literature, in terms of strength, sprint speed, 

reaction times and vertical jump properties, handball players showed good 

condition.  
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Özet: AraĢtırmanın amacı, okçuluk ve boks antrenörlerinin sağlıklı yaĢam 

biçimi davranıĢlarının spor dalı, spor yaĢı ve yaĢlarına  göre 

incelenmesidir. AraĢtırma boks (n=119) ve okçuluk (n=131) antrenörleri  

üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak 1987 

yılında Walker ve ark. tarafından geliĢtirilen ve Bahar ve Ark (1996) 

tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılan “Sağlıklı YaĢam Biçimi 

DavranıĢları Ölçeği (SYBD-II)”  kullanılmıĢtır. AraĢtırma bulgularına göre; 

boks antrenörlerinin fiziksel aktivite boyutu puan ortalamaları okçuluk 

antrenörlerine göre daha yüksek bulunmuĢtur. Antrenörlerin yaĢlarına ve 

spor deneyimlerine göre ise bir farklılık yoktur. 
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Özet: The aim of this study is to examine the effects of additional 8-week speed 

exercise applied to trained wrestlers in the category of stars, young and adults on 

agility and reaction times.The population group of the study consists of the 

subjects who wrestle in Adalet Sports Club in Ankara  , while the sample group 

comprises the volunteers who have been chosen with random sampling method and 

wrestle actively and are included in the category of stars ((n=8) Age:16.12±0.22, 

Height:172.43±2.09, Weight:73.14±4.17), young ((n=10) Age:18.60±0.26, 

Height:174.20±2.91, Weight:75.82±5.59) and adults ((n=8) Age:23.37±1.19, 

Height:173.41±1.82, Weight:74.63±3.53). The speed exercises have been applied 

during the final 8 weeks before the competitions for 8-10 minutes and three times a 

week in addition to the wrestling trainings. In order to examine the effect of 8-

week exercise on the agility, the athletes have been subjected to Illınois agility 

test and T-Test and Newtest 2000 reaction tool has been used in order to measure 

the visual and audio reaction times. The measurements have been made two times; 

before and after the program. The statistical evaluation of data has a significance 

level of 0.05 and Paried Samples T-Test has been used after the descriptive 

statistic was performed.  When the data results are taken into consideration, it 

has been observed that there are significant differences between the agility test 

results of star and young athlete subjects (p<0,05); however, there aren‟t any 

significant differences between light and sound reaction parameters and T-Test 

results (p> 0,05). 

As a result of this study, it can be said that 8-week speed exercise applied to 

trained wrestlers has a positive effect on the agility performance in star and 

young athletes; however, it does not have any effect in the athletes who wrestle in 

the category of adults in terms of agility and reaction times. 
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Abstract: The aim of the research was to  determine the success of 

transformational content volleyball game through teaching physical and 

health education, on  selected variables for assessing motor dimensions in 

the secondary school female students. Kinesiology activities are 

implemented through two-hour, double gym classes during one school year.The 

experimental group of high school female students, through a planned 

program of 70 lessons,have learned and practiced the elements and 

techniques of volleball game with the use of different methodical 

organization of work through all parts of  each lesson. Based on the 

results obtained by the research, the changes caused and conditioned by 

content apllied, have been identified. With the congruence method of 

initial and final measurement, intention was to determine wheter there has 

been a structural change in the observed motor area, under the influence of 

the content apllied. The KMO screening test of sampling adequacy it has 

been made as well as the Bartlets test of variables sphericity, used for 

assessment of motor dimensions in the  initial and the final measurement. 

Intercorrelation matrix of selected variables have been derived  in both, 

initial and final, measurments and correlation coefficients were obtained 

which indicate the presence of link on levels 0.01 and 0.05 in both  

measurements. 

After that, the Factor Analysis was carried out and  the matrix of isolated 

latent variables for assesment of  motor dimensions was presented. Out of 

the 18 variables apllied, 5 have been isolated in both measurement, which 

can explain, in percentage, the area of the total variance of the system. 

When we summarize the results of the analysis of the complex matrix, in 

both measurements, we can observe that the variables for assessing the leg 

and arms movement frequency as well as speed of simple movements, have the 

biggest projection by value in the final measurement, on the first main 

component together with the isolated variables for assessing explosive leg 

strenght, repetative stomach muscle strength and specific body 
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coordination. In the initial measurement, the variable for assessing simple 

speed movement  had projection on the first isolated component whereas 

variables for assessing  the frequency of leg and arms movments, defined 

the fifth isolated factor. As opposed to the apparent treatment effect on 

the definition of the first isolated component of the final measurement, 

variables for assessing body coordination which defined the mixed factor of 

the initial measurement, appear as variables that saturate the most the 

forth isolated but clean coordination factor of the final measurement. The 

second isolated factor of the final measurement is the clean balance 

factor(balanc with open and closed eyes).The same variables are projected 

on second and third mixed factor of the initial measurement, only by the 

limit value with the limit value. In the end, a minor effect of the 

treatment apllied, is left on flexibility. We can observe that, variables 

for assessing abdomen, back and arms flexibility, define the forth clean 

flexibility factor of the initial measurement but the fifth isolated factor 

of the final measurement. 

Based on the research results, the changes have been identified, caused and 

conditioned by basic technique of vollebal game content which can be 

interpreted as the advantages and recommendations when setting up the 

structure and content to teaching physical and health education. There are, 

also, some deficiencies which have to be addressed to as well.  
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Özet: Küresel anlamda yaĢanan hızlı değiĢimler bireylerin yeni duruma en kısa 

zamanda adaptasyonunu, bireylerin benzerleri arasından sıyrılabilmeleri için 

yenilikçi bir tarz sergilemesi zorunluluğunu dayatmaktadır.21. yüzyılda 

nitelikli iĢ gücü sağlanması için kalifiye elemanların yetiĢmesinde yenilikçi 

olabilme ön koĢullardan biri haline gelmiĢtir. Eğitim ve yenilikçilik 

birbirleri ile karĢılıklı olarak bağlantılıdır. ġöyle ki; eğitim yolu ile 

öğrencilerin, çalıĢanların, vatandaĢların yenilikçilik becerileri, 

yenilikçiliğe karĢı olumlu tutumları geliĢtirilebilir. Yenilikçilik sayesinde 

ise yeni ve daha etkili eğitim yöntemleri, teknolojileri, yaklaĢımları 

oluĢturulabilir. Bu nedenle eğiti-yenilikçilik iliĢkisĠ, öneminden gittikçe 

daha fazla söz ettiren, çalıĢmalara daha fazla konu olan bir hal aldığı 

düĢünülmektedir. 

Yenilikçi okulların ön görülen sonuçları öğrencilerin baĢarılarının 

arttırılması, müfredat programlarının kalitesinin iyileĢtirilmesi ve 

öğretmenlerin öğretimsel uzmanlığının arttırılması olabilir. Yenilikçi 

okulların günümüz gereklerine uygun olarak öğrencilerin ihtiyaç duydukları 

nitelikleri kazanmalarına olanak sağlaması tahmin edilmektedir. 

Öğretmenlerimizin samimiyetle yaptığı çoğu davranıĢ onları izleyen öğrenciler 

tarafından örnek alınıp benimsenmektedir. Öğretmenlerimizin yenilikçi bir 

yapıda olması Ģüphesiz öğrencilerinin de bu yönde tutum geliĢtirmelerine sebep 

olacaktır.  

Bu bağlamda araĢtırmamızın amacı ülkemizin geleceğinin Ģekillendiği ilköğretim 

okullarında görev yapan öğretmenlerin yenilikçilik düzeylerini ve profillerini 

ortaya koymaktır. Bu çalıĢma nicel yaklaĢımla yapılmıĢ betimsel bir 

araĢtırmadır. AraĢtırma modeli ise Tarama Modelidir. Tarama modelleri, geçmiĢte 

ya da var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araĢtırma 

yaklaĢımlarıdır (Karasar,2003). 

ÇalıĢmanın evrenini Gaziantep ili ġehitkamil ve ġahinbey ilçelerinde bulunan 

190 ilköğretim kurumu oluĢturmaktadır. Örneklem random olarak seçilmiĢtir. 

Öğretmenlerin yenilikçilik düzeylerini ve ait oldukları kategorileri 

belirlemeye iliĢkin veriler Hurt vd. (1997) tarafından geliĢtirlen “Individual 

Innovativeness” ölçeğinin Türkçeye kültürel uyarlaması yapılmıĢ, geçerlik ve 

güvenirlik çalıĢmaları yapılmıĢ hali ile toplanmıĢtır. Bireysel yenilikçilik 

ölçeği “değiĢime direnç (4,6,7,10,13,15,17,20), fikir önderliği (1,8,9,11,12), 

deneyime açıklık (2,3,5,14, 18), risk alma (16,19)” olmak üzere 4 alt boyuttan 

oluĢmaktadır. Veri toplama aracı 10 ilköğretim okuluna uygulandı. Dağıtılan 350 

adet veri toplama aracının 292 tanesi geri döndü. Ancak 263 tanesi 
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değerlendirmeye değer bulundu. Veriler SPSS 20.0 programına iĢlendi. 

Öğretmenlerin BYÖ üzerinden aldıkları yenilikçilik puanları hesaplanarak puan 

aralıklarına göre “yenilikçiler, öncüler, sorgulayıcılar, kuĢkucular, 

gelenekçiler” olmak üzere 5 kategori belirlenmiĢtir. Yenilikçilik puanı; 

ortalamanın iki standart sapmasının üstündekiler “Yenilikçiler”, iki standart 

sapma üstü ile bir standart sapma üstü arasındakiler “Öncüler”, bir standart 

sapma ile ortalama arasındakiler “Sorgulayıcılar”, ortalama ile bir standart 

sapma altı arasındakiler “KuĢkucular” ve son olarak ortalamanın bir standart 

sapma altındakiler “Gelenekçiler” olarak kategorize edilmiĢtir. Buna göre 

araĢtırmaya katılan öğretmenlerin %3,4‟ü Yenilikçi, %12,2‟si Öncü, %33,8‟i 

Sorgulayıcı, %33,1‟i KuĢkucu, %17,5‟i Gelenekçi kategoride olduğu 

görülmüĢtür.AraĢtırma analiz sonuçlarına göre öneriler sunulacaktır. 
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