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Amaç ve Kapsam
Beden eğitimi ve spor bilimleri dergisinin temel hedefi uluslar arası düzeyde nitelikli, sürekli
ve beden eğitimi ve spor alanında periyodik olarak bilimsel açıdan en üst düzeyde orijinal
araştırmaları yayınlamaktır. Bununla beraber spor bilimleriyle ilgili temel yenilikleri kapsayan
derleme yazıları, olgu sunumları, beden eğitimi ve spor camiasının konular hakkındaki
deneyimlerini ve eleştirilerini içeren mektuplar ile güncel mesleki konular da yayınlanır.

Yayın Periyodu
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’nun süreli yayın organı olup, bağımsız ve önyargısız hakemlik ilkesine dayanan
bilimsel içerikli, yayın dili Türkçe olan, ulusal, periyodik bir dergidir. Mart, Haziran, Eylül ve
Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır.

Abone işlemleri
Dergiye abone olmak isteyen kişiler Beden eğitimi ve spor bilimleri  dergisi iletişim adresine
başvurmalıdır.

Reklam işlemleri
Dergiye reklam vermek isteyen tüm kişi ve kurumların  dergi iletişim adresine başvurmaları
gerekmektedir

Yazarlara bilgi
Yazarlara bilgi, dergi sayfalarında ve www.atabesbd@atauni.edu.tr  web sayfasında
yayınlanmaktadır.

Yayın hakkı
Atatürk beden eğitimi ve spor bilimler dergisinde yayınlanan yazı, resim, şekil ve tablolar
yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir nedenle basılamaz, çoğaltılamaz.
Referans göstermek kaydıyla özetleme ve alıntı yapılabilir. Dergide yayınlanan yazı, şekil ve
resimlerden yazarları, ilan ve reklamlardan firmaları sorumludur.

Yazışma Adresi / Correspondence Address
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (atabesbd)

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
25240 ERZURUM/ TÜRKİYE
Tel:(0442) 2312234 • Faks:(0442) 2360985
e-posta: atabesbd@atauni.edu.tr

Dizgi, Baskı
Mega ofset, Erzurum
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YAZARLARA B LG   

Yayın Kuralları 

Atatürk Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisine gönderilen yazılar, yayın ve bilim kurulu üyeleri 
tarafından kapsam ve düzen açısından uygun görülmelidir. Yayın kurulu yayın ko ullarına uymayan 
yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri göndermek ve biçimce düzenlemek yetkisine 
sahiptir. Yazının özüne dokunmadan her türlü düzeltme ve kısalmalar yapılabilir. Yayınlanmak üzere 
dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden 
silinemez ve hiçbir isim yazar olarak eklenemez veya yazar sırası de i tirilemez. Tüm yazılar editör 
ve ilgili editör yardımcısı ile en az iki danı man hakem tarafından incelenir. Editör ofisi gerek 
gördü ünde makaleyi üçüncü bir hakeme gönderebilir. 

Dergide basılacak yazılar ba ka herhangi bir yerde yayınlanmamı  olmalıdır. Bilimsel toplantılarda 
tebli  edilen çalı malarda bilimsel toplantının yeri ve tarihi belirtilmelidir. Yazıların bilimsel 
sorumlulu u yazara ait olup yazıların içeri inden ve kaynakların do rulu undan yazarlar sorumludur. 
E er makalede daha önce yayınlamı ; alıntı yazı, tablo, resim vb. varsa makale sahibi yayın hakkı 
sahibi ve yazarlardan yazılı izin almak ve bunu belirtmek durumundadır. Yayına kabul edilmeyen 
makale, resim ve foto raflar e er özel olarak yazarlar tarafından geri istendi i belirtilmemi  ise 
yazarlara geri gönderilmez. 

Yazım Kuralları 

1. Yazım PC uyumlu bilgisayarda Microsoft Word Windows programı ile Arial veya Tımes 
New Roman karakteriyle yazılmalı, A4 sayfa büyüklü ünde beyaz ka ıda ve kâ ıdın tek 
yüzüne kâ ıdın sol kenarında 2,5, sa  kenarında 2,5, üst ve alt kenarlarında 2,5'er cm. bo luk 
bırakılacak ekilde yazılmalıdır. Tümünde harf büyüklü ü 12 punto olmalıdır.  Ancak, 
çalı manın adı 14 punto ve boldlanmı  olmalı, metinde yer alan tablolarda tek sayfaya 
sı dırılması istendi inde 8 veya 9 punto harfler kullanılabilir. 

2. Ana yazımda 1.5 tam satır aralı ı kullanılmalıdır. ekillerin ve çizelgelerin açıklamaları ile 
alıntılar ve dip notların yazımında ise 1 satır aralık kullanılmalıdır.  Özet, Abstract, ekiller, 
Tablolar, Kısaltmalar Dizini ve Kaynaklar gibi, ana ba lıklar, bölüm ba lıkları ve alt bölüm 
ba lıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında kullanılan aralı a göre bir aralık; bir alt 
bölümün son satırı ile bir sonraki alt bölüm ba lı ı arasında da kullanılan aralı a göre bir 
aralık bo luk bırakılmalıdır. Metin içerisinde yer alan paragraflar arasında ilave aralık 
bırakılmamalıdır. 

3. Makale kolay anla ılır bir Türkçe ve yazım kurallarına uygun bir dille yazılmalıdır. Yazım 
kurallarında imla bakımından Türk Dil Kurumu'nun çıkardı ı imla Kılavuzuna uyulması 
gerekmektedir.  Anlatım üçüncü ahıs a zından yapılmalı, kısa ve öz cümleler 
kullanılmalıdır. Yazımda virgül ve noktadan sonra, bir karakter bo luk bırakılmalıdır.  

4. Ara tırma yazıları sıra ile u bölümlerden olu malıdır: Kapak ba lı ı, Türkçe ba lık, Türkçe 
özet, anahtar kelimeler, ngilizce özet (konunun ba lı ı ile birlikte), key words, giri , 
materyal ve metod, bulgular, tartı ma, sonuç ve kaynaklar. Derleme ve olgu sunumları ise; 
kapak ba lı ı, Türkçe özet, anahtar kelimeler, ngilizce özet ( ngilizce konu ba lı ı ile) ve 
key words sırası ile ba lamalıdır. Kapak ba lı ı dı ında isim ve kurum belirtilmemelidir. 
Türkçe özet bölümü azami 200 kelimeden olu malıdır. ngilizce özet ise Türkçe özete denk 
olmalıdır. 

5. Kapak Ba lı ı: Makalenin ba lı ı (Türkçe ve ngilizce), tüm yazarların ad ve soyadları, 
akademik ünvanları, ba lı bulundukları kurumları, i  telefonu-GSM, e-posta ve yazı ma 
adresleri, belirtilmelidir. Makale daha önce tebli  edilmi se tebli  yeri ve tarihi 
belirtilmelidir. 
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6. Ara tırma yazıları ve derlemeler 10 sayfayı, olgu sunumları ise 5 sayfayı geçmemelidir. 

7. Tüm tablolar grafikler veya ekiller yazının içinde yerle tirilmi  halde gönderilmemeli, her 
biri ayrı sayfaya basılmı  ekilde gönderilmelidir. Her birine metinde geçi  sırasına göre 
numara verilmeli ve kısa birer ba lık yazılmalıdır. Tablo, ekil ve grafiklerin yazıda nerede 
geçti i belirtilmelidir. Kullanılan kısaltmalar alt kısımda mutlaka açıklanmalıdır. Özellikle 
tablolar metni açıklayıcı ve kolay anla ılır hale getirme amacı ile hazırlanmalı ve metnin 
tekrarı olmamalıdır. Ba ka bir yayından alıntı yapılıyorsa yazılı baskı izni birlikte 
gönderilmelidir. 
 

8. Kaynaklar listesi makale metninin sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı, alfabetik sıraya göre 
düzenlenmelidir. Kaynaklar metinde, soy isim ve tarih belirterek parantez içerisinde 
olmalıdır. (Örnek, (Siktar, 2012), (Baldwin ve Caldwell, 2003), (Martin ve ark., 1995).. 
Henüz yayınlanmamı  veriler ve çalı malar kaynaklar bölümünde yer almamalıdır. Bunlara 
metin içerisinde (isim(ler), yayınlanmamı  veri, tarih) eklinde yer verilmelidir. Kaynaklarda 
yazar sayısının 6 veya daha az olması durumunda tüm yazarların isimleri yazılmalıdır. Yazar 
sayısının altıdan fazla olması durumunda ise ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında 
Türkçe makalelerde “ve ark.”, ngilizce makalelerde ise “et al.” ilave edilmelidir. Yazar 
isimlerinden sonra kaynak gösterilen yazının tam ba lı ı, dergi adı, yıl, cilt ve sayfa 
numaraları yazılmalıdır. Kaynaklar u ekilde düzenlenmelidir: 

a. Dergiler için; 
Brocq 0, Breuil V, Agopian V, Grisot C, Flory P, Bernard-Pomier G et al. Reactive 
arthritis induced by strongyloides stercoralis. Rev Rhum Engl Ed,1996;63:217-19. 

 
b. Kitaplar için; 

Ergen E. Egzersiz Fizyolojisi. Ankara: Nobel yayınevi, 2002:35-46. 
 

c. Kitap bölümü için; 
Zvaifler NJ, Antimalarials. In: Mc Carty DJ, ed(s). Arthritis and Allied Conditions. 
Philadelphia: Lea and Febiger, 1985: 497-501. 
 

d. Tez için; 
Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization (thesis). St. 
Louis (MO): Washington Univ; 1995. 

 
9. Çalı ma; 3 bilgisayar çıktısı (biri isimli, di er ikisi isimsiz olacak ekilde) ve 8 gönderimlik 

posta ederi kadar pul ile birlikte gönderilmelidir.  
 

10. Hakemlerden gelmi , düzeltme için geri gönderilen ve kabul edilen makaleler düzeltmeleri 
yapıldıktan ve CD ye kopyalandıktan sonra dergimize gönderilmelidir. 
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TEL F HAKKI DEV R FORMU 
FORM FOR COPYRIGHT 

...……/..……./20 

MakaleBa lı ı: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………    

Sayın Editör, 

Yayınlanması dile iyle Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi’ne gönderdi imiz yukarıdaki 
ba lı ı verilen makalenin yazarları olarak; 

Bu çalı manın: 

1. Bilimsel ve etik sorumlulu unun bize ait oldu unu, 

2. Daha önce yurtiçinde ve yurtdı ında Türkçe veya yabancı bir dilde yayınlanmadı ını, 

3. Ba ka bir yayın organına yayınlanmak üzere gönderilmedi ini, 

4. Yayının kabulü halinde tüm yayın haklarının Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi’ne 
ait oldu unu kabul ve beyan ederiz. 

Yazar(lar)                                                                                                             mza 

…………………………………………………………………………………      
……………………………………… 

……………………………………………………………………………….       
……………………………………… 

……………………………………………………………………………….       
……………………………………… 

……………………………………………………………………………….       
……………………………………… 

……………………………………………………………………………….       
……………………………………… 

……………………………………………………………………………….      
……………………………………… 
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3-6 YA! GRUBU ÇOCUKLARA UYGULANAN ART"ST"K J"MNAST"K 
ETK"NL"KLER"N"N F"Z"KSEL GEL"!"MLER"NE ETK"S"N"N 

ARA!TIRILMASI* 

Sertaç ERC"! Atatürk Üniversitesi Beden E#itimi ve Spor Yüksekokulu 

!.Öykü !"R"NKAN Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Okulöncesi Ö#retmenli#i 

Nazım SARAÇO$LU Atatürk Üniversitesi Beden E#itimi ve Spor Yüksekokulu 

 

ÖZET 

Bu ara!tırmanın amacı, 3-6 ya! grubu çocuklara uygulanan artistik jimnastik etkinliklerinin fiziksel 

geli!imlerine etkisinin ara!tırılmasıdır. 

Ara!tırmaya 3-6 ya! grubundan 36 ö"renci katıldı. Ö"rencilerden 18’i deney grubu, 18’i kontrol grubu 

olarak belirlendi. Deney ve kontrol gruplarına kaba motor geli!im testleri ile nesne kontrol testleri uygulanarak 

ön test verileri belirlendi. Çalı!malar için özel hazırlanmı! artistik jimnastik hareket e"itim programı hazırlandı.  

Çalı!malar 8 hafta sürecinde haftada 2 gün, 60-90 dakika sürede gerçekle!ti. 8 haftalık süreç sonunda 

deney ve kontrol gruplarına aynı testler yapılarak sonuçları kaydedilerek analizleri yapıldı. 

Elde edilen veriler ssps.16.istatistik programında analiz edildi. Analiz olarak frekans, yüzde, minimum 

ve maksimum de"erleri yapıldı. Görü!me sonuçları belirlenerek de"erlendirildi. 

Ara!tırma sonunda çocukların kaba motor geli!im testlerinde lokomotif testler ve nesne kontrol testleri  

(p>0,05 ve p>0,01) düzeyinde anlamlı geli!meler gözlemlendi. 

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, kaba motor, nesne kontrol,  artistik jimnastik  

ABSTRACT 

PHYS"CAL DEVELOPMENT OF CH"LDREN AGED 3-6 EFFECT OF APPLIED 
RESEARCH ON EFFECTIVENESS OF ARTISTIC GYMNASTICS 
 

 The purpose of this study, the physical development 3-6 years old children to investigate the artistic 

gymnastics events. 

 3-6 age group, 36 students participated in the survey. Students 18 experimental group and control group 

were 18. Gross motor development tests and  the object control tests.were applied with experimental and control 

groups pre-test data  

 Studies prepared for the special education program created moving artistic gymnastics.  

Work 2 days a week for 8 weeks in the process, took place within 60-90 minutes. At the end of week 8 results of 

experimental and control groups were recorded and evaluated by the same tests. 

 The data obtained were analyzed using ssps.16.istatistik. In the analysis of frequency, percentage, was 

the minimum and maximum values. The interview results were determined. 

 Research at the end of the locomotive tests and tests of children's gross motor development of object-

control tests (p>0,05 ve p>0,01), significant improvements were observed at the level. 

Keywords: Preschool, gross motor, object control, artistic gymnastics  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Çalı%ma 3-4 Mayıs 2012 tarihlerinde "stanbul’da yapılan “7. Okulöncesi ö#retmenli#i ö#renci kongresi” 

‘nde sözel bildiri olarak sunulmu%tur. 
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G"R"! 
 Anaokullarında en az yer verilen ve 

aileler tarafından da en az önem gösterilen 

etkinlik, beden e"itimi etkinlikleridir. 

Matematik, resim, müzik ve kavram 

çalı!malarına gösterilen ilgi ne yazık ki bu 

alana gösterilmemektedir. Anaokullarında 

gerek içerde gerekse dı!arıda uygun 

mekânın bulunmayı!ı, anaokulu 

ö"retmenlerinin fiziksel aktivitelere ilgi 

duymayı!ı ve beden e"itimi ö"retmeninin 

bulunmayı!ı nedenler arasında sayılabilir. 

Oysa beden e"itimi programlarının bilinçli 

bir !ekilde planlanıp uygulanmayı!ı 

e"itimde büyük bir eksiklik yaratmaktadır. 

Okulöncesi çocuklarının en belirgin 

özelliklerinden biri hareketli olmalarıdır. 

Hareket aynı zamanda, çocu"un geli!imini 

etkileyen önemli bir unsurdur. Çocukların 

hareket gereksinimlerini kar!ılayacak en 

uygun etkinlik ise, beden e"itimidir (Özer, 

Özer, 1998). 

 Çocukları oyun oynarken 

incelerseniz yaptıkları i!e tamamen 

kendilerini verdiklerini, bu oyunun 

amaçsız ya da anlamsız olmadı"ını, ancak 

sonuçta belirli bir ürün bulunmadı"ını 

gözlemleyebiliriz. Gözlemleriniz ile bu 

çocukların oynadıkları oyun sonucu 

ö"renme ya!antılarını geni!lettiklerini ve 

zenginle!tirdiklerini, çünkü oyun amacıyla 

ellerinde ve yakın çevrelerinde her ne var 

i       

    

çalı!tıklarını çe!itli kullanım yollarını ve 

özelliklerini ara!tırdıklarını da fark 

edebilirsiniz (Anadolu Üniversitesi 

Yayınları, 2001). 

 Çocu"un toplumsal hayata 

uyabilmesi için gerekli alı!kanlıkları 

kazanmı! olması lazımdır. Onun, oyun 

oynarken arkada!larıyla i!birli"i yapması, 

karar vermesi, oyunda lider olması, 

ba!arısını görerek kendine olan güveninin 

artması, yürürken veya dururken kula"ına 

gelen bir komut veya müzikle durması 

veya harekete geçmesi, sinir sistemini 

dengeli hale getirmesi, beden e"itiminin 

ruhsal hayata etkisini yani önemli bir 

e"itim vasıtası oldu"unu açıkça 

göstermektedir (Kantarcıo"lu, 1984). 

 Çocu"un sevme, sevilme, 

arkada!lık kurma vb temel sosyal 

ihtiyaçlarını kar!ılama iste"i onu di"er 

çocuklarla bir arada olmaya te!vik 

etmekledir Okulöncesi donem çocu"u için 

bu ihtiyaçların kar!ılanabilece"i en uygun 

ortam, oyun ortamıdır Oyun, çocu"un 

çevresiyle etkile!imim ba!latan önemli bir 

araçtır (Atık, 1986).  

 Küçük çocuklar spor ortamında, 

ço"unlukla çok hızlı bir biçimde yeni 

beceriler kazanmaktadırlar. Örne"in, bazı 

çocuklar ilk alı!tırma da topu yakalayamaz 

ya da do"ru bir biçimde fırlatamazken, bir 

hafta sonra, topu hemen hemen her zaman 

y       
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geli!ti"ini gören çocuklar oynamaktan çok 

daha fazla bir doyum elde etmektedirler 

(Gül, 2011). 

 Ayrıca, jimnastik alanında 

yapılacak olan hareketler özellikle çok 

basit düzey hareketlerden olu!malı ve 

çocu"un aletleri tanımasına yönelik 

olmalıdır. Yapılacak bu tür uygulamalarla 

çocuklar her !eyden önce aletlerden 

korkmamayı ve çekinmemeyi 

ö"renmelidirler. #lkö"retim birinci kademe 

düzeyinde uygulanacak olan jimnastik-

dans, aletli ya da aletsiz yapılabilir. Ancak 

her iki formda da çocukta ritm duygusunu 

geli!tiren ritmik hareketler ön planda 

olmalıdır. Bu tür hareketler, el çırpma, 

çubukla birbirine vurma, müzik vb. 

yardımcı araç ve gereçlerle 

uygulanmalıdır. Özellikle jimnastik ve 

dans, yer – zaman ve dinamik hareket 

özelli"i açısından bir çok hareket 

biçimlendirme ve üretmede önemli yer 

tutmaktadır (Kale, 2007). 

 Motor beceriler açısından çocuklar 

farklı oranlarda geli!mektedirler. 

Anaokulunda bazı çocuklar, atlama ve 

sıçramaya hazırken, di"erleri daha buna 

hazır olmayabilir. Bazı çocuklar hareket 

eden topu takip edebilir; di"er bazıları ise, 

görsel olarak buna daha hazır olmayabilir. 

Çocukların farklı oranlarda geli!im 

gösterece"ini dikkate alan ö"retmen ve 

antrenörler, her bir çocu"un aynı beceriyi, 

aynı !ekilde yerine getirece"i beklentisi 

içinde olmaz.Hiçbir çocuk di"erinin aynısı 

veya kopyası de"ildir. Çocukların 

yeteneklerindeki farklılıkları tanımak ve 

anlamak için dikkatli çalı!mak gerekir 

(Konter,  2008).  

 Çocukların temel motor 

becerilerinin ve temel jimnastik 

hareketlerinin e"itilmesinde dikkat 

edilmesi gereken noktalar da vardır. 

Bunlar; 

* Motor becerilerin uygulamalarınsa sol 

bacakla ba!lamak,  

* Temel jimnastik hareketlerine sa"dan 

ba!lamak,  

* Herhangi bir egzersize ba!lamadan önce, 

egzersizin anlatımının yapılması,  

* Jimnastik egzersizlerinde belirli bir 

uygulama sırası takip edilmesi. Ba!-boyun, 

omuz-kol, vücut, kalça, bacak vb. 

* Egzersizlerin yo"unlu"unun basamaklı 

yapılması (kolaydan zora, basitten 

karma!ı"a), 

* Motor becerilerin ve jimnastik 

hareketlerinin geli!imi için düzenli bir 

uygulamada ö"retmenin sayı sayması veya 

herhangi bir yöntemle tempo vermesi 

ö"retim açısından önemlidir (Günsel, 

2004). 

 Ya!amın ikinci yılından yedi ya!ına 

kadar olan devrede çocuk temel becerileri 

kazanır. Bu temel beceriler ko!ma, 

sıçrama, sekme, atlama, yakalama, 

fırlatma, tekme atma gibi hareketlerdir. Bu 

beceriler tüm çocuklarda bulunan ortak 



BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Physical Education and Sport Sciences

12

özellikler ve ya!am için gerekli beceriler 

oldu"undan “temel beceriler” olarak 

adlandırılmaktadır. 

 #ki ya!ından sonra temel beceriler 

kaba bir !ekilde ortaya çıkar. Çocuklar 

kendi bedenlerinin hareket yeteneklerini 

anlamak ve bunları denemek için çaba 

gösterirler ve daha sonra daha uyumlu ve 

kontrollü bir hareket repertuarına sahip 

olurlar. #lk be! yılda çocuklar kaba 

hareketlerin (büyük kaslarla ilgili) 

kontrolünü kazanırlar. Be!inci yıldan sonra 

ise kavrama, fırlatma, yakalama, yazma ve 

alet kullanma gibi ince hareketlerin (küçük 

kasların hareketleri) koordinasyonu önem 

kazanır (Güven, 2005). 

 Bu çalı!mada da temel amaç, 

okulöncesi ça"daki çocukların hareket 

e"itiminin en çok kar!ılandı"ı jimnastik 

çalı!maları ile artistik jimnastik 

etkinliklerinin çocukların temel motorsal 

becerilerine, fiziksel, sosyal ve psiko-

motor geli!imlerine katkısının 

ara!tırılmasıdır. 

 

METOT 
 

Ara!tırmaya 3-6 ya! grubundan 36 

ö"renci katıldı. Ö"rencilerden 18’i deney 

grubu, 18’i kontrol grubu olarak belirlendi. 

Deney ve kontrol gruplarına kaba motor 

geli!im testleri ile nesne kontrol testleri 

uygulanarak ön test verileri belirlendi. 

Çalı!malar için özel hazırlanmı! artistik 

jimnastik hareket e"itim programı 

hazırlandı.  

Çalı!malar 8 hafta sürecinde 

haftada 2 gün, 60-90 dakika sürede 

gerçekle!ti. 8 haftalık süreç sonunda deney 

ve kontrol gruplarına aynı testler yapılarak 

sonuçları kaydedilip analizleri yapıldı. 

Elde edilen veriler ssps.16.istatistik 

programında analiz edildi. Analiz olarak 

frekans, yüzde de"erleri, minimum ve 

maksimum de"erleri hesaplandı.  
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BULGULAR 
Tablo 1:Ara%tırmaya Katılan Deneklerin Ya%, Cinsiyet, Boy ve Kilo Durumları 
 

DENEY GRUBU KONTROL GRUBU 

 DURUM N % DURUM N % 

YA! 3 3 16,7 3 3 16,7 

4 5 27,8 4 5 27,8 

5 7 38,9 5 8 44,4 

6 3 16,7 6 2 11,1 

C"NS"YET Erkek 12 66,7 Erkek 13 72,2 

Kız 6 33,3 Kız 5 27,8 

BOY 99-102 4 22,3 101-102 3 16,7 

104-105 10 55,4 103-106 10 55,4 

112-118 4 22,3 112-117 5 27,9 

K"LO 14-17 5 27,8 13-15 4 22,3 

18-19 2 11,1 16-19 8 44,4 

20-23 11 61,1 20-23 6 33,3 

 
 
Tablo 2: Özel Hazırlanmı% Artistik Jimnastik Programı 
 
HAFTA GÜN MATERYAL ETK"NL"K AMAÇ 

1.hafta C.tesi Jimnastik sırası Yürüme, sıçrama, 
sekme. 

Denge, çabukluk, koordinasyon geli!tirme. 

Pazar Yürüme, sıçrama ve 
sekme ile ilgili 
oyunlar 

Grup halinde Denge, çabukluk, 
koordinasyon geli!tirme. 

2.hafta C.tesi Mini denge 
tahtası 

Yürüme, Denge, çabukluk, 
Pazar Yürüme, sıçrama, Koordinasyon geli!tirme. 

3.hafta C.tesi Mini Tramplen Sıçrama ve sekme Denge, çabukluk, koordinasyon geli!tirme. 
Pazar Sıçrama ve sekme Denge, çabukluk, koordinasyon geli!tirici 

oyunlar 
4.hafta C.tesi Pilates topu Denge, koordinasyon Denge, koordinasyon ve özgüven geli!tirme 

Pazar Denge, koordinasyon Denge, koordinasyon ve özgüven geli!tirme 
5.hafta C.tesi Denge aleti Denge, koordinasyon Denge, koordinasyon ve özgüven geli!tirme 

Pazar Denge, koordinasyon Denge, koordinasyon ve özgüven geli!tirme 
6.hafta C.tesi Mini step tahtası 

Mini step tahtası 
Koordinasyon, ritim Adım ritmi geli!tirme 

Pazar Koordinasyon, ritim Adım ritmini müzik e!li"inde yapma 
7.hafta C.tesi Mini trambolin Ritmik sıçrama ve 

sekme 
Denge, çabukluk, koordinasyon geli!tirme. 

Pazar Ritmik sıçrama ve 
sekme 

Denge, çabukluk, koordinasyon geli!tirme. 

8.hafta C.tesi Bireysel gösteriler 
Pazar Grup gösterileri 
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Tablo 3: Ara%tırmaya Katılan Deney Grubunun Ön Test ve Son Test Durumları 
 
TESTLER  M"N"MUM MAKS"MUM MEAN ST. Z 

25 m Ko!u  Ön test  6,05 9,13 7,62 1,00 ,000 

Son Test 6,00 9,05 7,24 1,00 

Durarak Uzun 

Atlama 

Ön test  30 75 41,66 11,11 ,003 

Son Test 40 80 49,94 15,03 

25 m Slalom ko!u Ön test  8,92 15,36 11,14 2,03 ,000 

Son Test 7,25 14,00 10,19 1,82 

Engel Atlama Ön test  7 10 9,16 1,04 ,007 

Son Test 10 10 10,00 ,001 

Tenis Topu 

Fırlatma 

Ön test  2,00 7,00 4,31 1,33 ,000 

Son Test 3,50 8,50 5,68 1,38 

Atılan Topu Tutma Ön test  1 3 1,55 ,778 ,000 

Son Test 2 3 2,72 ,46 

Durarak Top 

Sürme 

Ön test  1 5 2,11 1,23 ,000 

Son Test 3 5 4,11 ,67 

Topu havaya atıp 

tutma 

Ön test  1 3 1,72 ,89 ,001 

Son Test 2 3 2,66 ,48 

Duran topa ayakla 

vurma 

Ön test  1 6,30 2,32 1,22 ,000 

Son Test 2 7,60 3,28 1,26 

Eldeki Topa 

Vurma 

Ön test  1 2 1,05 ,23 ,000 

Son Test 2 3 2,33 ,48 

p>0,05 ve p>0,01 
 
Tablo 4: Ara%tırmaya Katılan Kontrol Grubunun Ön Test e Son Test Durumları 
 
Testler  Minimum Maksimum Mean St. Z 

25 m Ko!u  Ön test  6,45 9,35 7,78 ,98  

,138 Son Test 6,35 9,40 7,79 ,98 

Durarak Uzun 

Atlama 

Ön test  30,00 65,00 41,38 8,54 ,478 

Son Test 40,00 55,00 41,05 10,84 

25 m Slalom ko!u Ön test  9,00 16,00 11,51 1,94 ,849 

Son Test 9,05 15,00 11,55 1,69 

Engel Atlama Ön test  7 10 9,16 1,04 ,366 

Son Test 8 10 9,33 ,84 

Tenis Topu 

Fırlatma 

Ön test  2,00 7,00 4,31 1,33 ,000 

Son Test 2,75 7,50 4,78 1,22 

Atılan Topu Tutma Ön test  1 3 1,55 ,78 ,739 

Son Test 1 2 1,50 ,51 

Durarak Top 

Sürme 

Ön test  1 5 2,11 1,23 ,000 

Son Test 2 5 2,94 1,05 

Topu havaya atıp 

tutma 

Ön test  1 3 1,72 ,89 ,035 

Son Test 1 3 2,11 ,67 

Duran topa ayakla 

vurma 

Ön test  1 6,30 2,32 1,22 ,000 

Son Test 1 7,00 2,75 1,24 

Eldeki Topa Vurma Ön test  1 2 1,05 ,23 ,317 

Son Test 1 2 1,16 ,38 

p>0,05 ve p>0,01 
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TARTI!MA VE YORUM 
 
 Yapılan ara!tırmalar 

incelendi"inde,  oyun sayesinde çocu"un 

psiko-motor becerileri, gücü, tepkisi, 

dikkati artar, büyük, küçük kaslarını 

denetim altına alınır, organları e! güdüm 

ve denge, hareketlerde esneklik ve çeviklik 

sa"lar (Seyrek, Sun, 1991). 

 Çocukların oyunla geli!imi çok eski 

yıllardan beri ara!tırılmaktadır. Bu 

ara!tırmaların büyük ço"unlu"unda yapılan 

uygulamaların çocukların temel 

becerilerinde ve motorsal becerilerinde 

geli!menin oldu"u yönündedir. 

 Küçükkaya, (1989) nın 5-6 ya! 

grubu kız ve erkek çocukların motor 

geli!imlerinin sa"lanmasında oyunun yeri 

ve önemi üzerine uygulamalı çalı!masında, 

önceden belirlenen yüz hedef davranı!ın % 

85’i oyunlu uygulamalar ile çocuklara 

kazandırılmı! ve olumlu olarak 

sonuçlanmı!tır (Rivkin, 1995) akt. Poyraz, 

2011). 

  Hollmann, W. (1991) tarafından 

yapılan ara!tırmada da, çocukluk 

dönemlerinde düzenli yapılan fiziksel 

aktivitelerin fiziksel uygunluk ve motor 

becerilerin (ko!ma, sıçrama, atlama vb.) 

geli!mesinde etkili oldu"u belirtilmektedir. 

 Ayrıca Unutkan ve Duman (2007) 

yaptıkları çalı!mada, çocuklarla ilgili 

sa"lıklı ya!am projesi ile ilgili olarak 

olu!turulan programda proje konularından 

okul öncesinde yer alan farklı geli!im 

alanlarına yönelik çe!itli etkinlikler 

arasında (drama, sanat, Türkçe dil, okuma 

yazma vb.) oyunların uygulanmasında 

çocuklarda olumlu yönde geli!meler 

oldu"unu saptamı!lardır. 

 Tepeli ve Arı’nın (2004) 

çalı!malarında ise, çocukların psikomotor 

geli!im becerileri üzerine farklı e"itim 

kurumlarında e"itim gören çocukların bazı 

de"i!kenlerde (zekâ puanı, temel kabiliyet 

puanı, el tercihi puanı)  olumlu geli!meler 

gözlenmi!tir. 

 Pepe ve Yaman’ın (2010) 

çalı!malarında okul öncesi ö"retmenlerin 

beden e"itimi ve spor dersleriyle ilgili 

görü!lerinde, beden e"itimi ve oyunun 

çocukların çok yönlü geli!imine 

( fiziksel, sosyal, ve psikolojik)  katkı 

sa"ladı"ı, fakat ö"retim programında 

yeterli uygulama imkanı, oyun salonu ve 

materyal olmadı"ını belirtmi!lerdir. 

 Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Anaokulu‘na devam eden 6 ya! grubundan 

54 ö"renci üzerinde yapılan ara!tırmada 

beden e"itimi programının çocukların 

motor performansları üzerine yapılan 

ara!tırmada beden e"itimi programının 

çocukların motor performansları üzerine 

etkisi incelenmi!tir. Sonuç olarak beden 

e"itimi programı uygulayan grubun motor 

performans de"erleri, uygulamayan grubun 
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motor performans de"erlerinden daha iyi 

bulunmu!tur (Çoban, 2007).  

 Evridiki ve arkada!ları, (2004), 

motor performans üzerine geli!imsel 

olarak uygun müzik ve hareket 

programının etkilerini ara!tırmı!lardır. 

Geli!imsel olarak uygun müzik ve hareket 

programının okulöncesi 4-6 ya! çocukların 

sıçrama ve dinamik denge performanslarını 

pozitif yönde etkiledi"i sonucuna 

varılmı!tır. 

 Sonuç olarak, ara!tırma 

sonucumuzda da, okulöncesi ça"ındaki 

çocukların hareket e"itimi programına 

katılmaları, onların kaba motor ve nesne 

kontrol becerilerinin geli!imlerine katkı 

sa"ladı"ı bulgularına ula!ılmı!tır.
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BEDEN E!"T"M" VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö!RENC"LER"N"N 

SINAV KAYGI DÜZEYLER"N"N "NCELENMES" 

Aydın GÖNÜL, Ümid KARLI1, Hanifi ÜZÜM1, Güçlü ÖZEN1, Erhan ÇAKIR, Ozan KAPLANDEN"Z1, 

Kemal AÇIKGÖZ 
1Bolu "zzet Baysal Üniversitesi  

 
ÖZET 

Bu ara!tırmanın amacı Beden E"itimi ve Spor Yüksekokulu ö"rencilerinin kaygı düzeylerinin 
belirlenmesi ve uygulamalı derslerdeki uygulama ve teorik sınavlar öncesi durumluk kaygı seviyelerinin 
incelenmesidir.  

Ara!tırmanın örneklem grubu, Beden E"itimi ve Spor Yüksekokulunda e"itim gören 51 kadın ve 90 
erkek toplam 141 ö"renciden olu!maktadır. Çalı!mada veri toplama aracı olarak Durumluk-Sürekli Kaygı 
Envanteri kullanılmı!tır. #statistiksel analizler için Pearson korelasyon katsayısı testi, e!le!tirilmi! örneklemlerde 
t testi, ba"ımsız örneklemlerde t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmı!tır.  

Cinsiyetler arasında sürekli kaygı (t=-3.12;p=0.002), uygulama (t=-3.01;p=0.003) ve teorik (t=-
2.56;p=0.012) sınav öncesi durumluk kaygı seviyeleri bakımından anlamlı fark bulunmu!tur. Ya! ile teorik sınav 
öncesi durumluk kaygı puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) negatif yönde bir ili!ki (r= -0.241) 
tespit edilmi!tir. Ö"rencilerin, uygulama sınavları öncesi ile teorik sınavlar öncesi durumluk kaygı seviyeleri 
arasında anlamlı bir fark bulunmamı!tır. Ayrıca, kaygı puanları bakımından sınıflar arasında ve bölümler 
arasında fark saptanmamı!tır. 

Sonuç olarak Beden E"itimi ve Spor Yüksekokulu’nda e"itim gören kadın ö"rencilerin kaygı 
seviyelerinin erkek ö"rencilerden daha yüksek oldu"u görülmü!tür. Ayrıca tüm ö"rencilerin sürekli kaygı 
seviyeleri, sınav kaygı seviyelerinden daha yüksektir. 
Anahtar Kelimeler:  Sürekli Kaygı, Durumluk Kaygı, Uygulama Sınavı, Teorik Sınav 
 
 
 

INVESTIGATION OF EXAMINATION ANXIETY LEVEL OF THE STUDENTS OF SCHOOL OF 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the anxiety level of the students of School of Physical Education 
and Sport and to investigate the state anxiety level before practice and theoretical exam of practical lectures.  

The study sample was composed of 51 female and 90 male totally 141 students educating in School of 
Physical Education and Sport. State Trait Anxiety Inventory (STAI) was used as data collection tool in this 
study. Pearson correlation coefficient test, paired samples t test, independent samples t test and one way 
ANOVA was used for statistical analysis.  

There were significant difference between genders regarding to trait anxiety (t=-3.12;p=0.002), and 
state anxiety before practice (t=-3.01;p=0.003) and theoretical (t=-2.56;p=0.012) examinations. Significant 
(p<0.01), negative correlation (r= -0.241) was found between age and state anxiety scores before theoretical 
examination. No significant difference was found between state anxiety level before practice examinations and 
theoretical examinations. Furthermore, anxiety scores did not differ between classes and between departments. 

As a conclusion, it was seen that female students’ anxiety levels were higher than male students 
educating in School of Physical Education and Sport. Furthermore, trait anxiety level was higher than state 
anxiety levels for all students. 
Key Words: Trait Anxiety, State Anxiety, Practice Exam, Theoretical Exam 
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G"R"# 
 

Günümüzde insanların davranı!ı 

üzerinde etkili oldu"u dü!ünülen stres, 

kaygı tükenmi!lik, çatı!ma gibi birçok 

de"i!kenin varlı"ından söz edilmektedir. 

Özellikle psikoloji alanında çalı!ma yapan 

bilim adamları, bu de"i!kenlerin olası 

nedenlerini, nelerden etkilendiklerini ve 

bireyleri nasıl etkilediklerini inceleyerek 

ya!am kalitesini ve verimli"ini artırmaya 

çalı!maktadırlar.  

Psikoloji alanında kaygı ve 

performans ili!kisi her zaman ilgi oda"ı 

olmu! ve çok üst seviyede seyreden 

kaygının performansı olumsuz yönde 

etkiledi"i bildirilmi!tir (Ça"lar, 1999). 

Anshel ve ark. (1991) kaygıyı, tehdidin 

algılanmasıyla artan fizyolojik uyarı ile 

birlikte meydana gelen sübjektif gerginlik 

hissi olarak tanımlamı!tır. Öncül (2000) 

kaygıyı “gelecekle ilgili insanı üzen ve 

sıkan bir bekleme hali, güvensizlik 

duygusu ile karı!ık bir heyecan durumu” 

olarak tanımlanmı!tır. Kaygı duygusuna 

algı penceresinden bakıldı"ında  “dı! 

dünyadan kaynaklanan bir tehlike ihtimali 

ya da ki!i tarafından tehlikeli olarak 

algılanıp yorumlanan herhangi bir durum 

kar!ısında ya!anan bir duygu” !eklinde 

ifade edilmi!tir (Alisinano"lu ve Uluta!, 

2003). 

Kaygı, durumluk kaygı ve sürekli 

kaygı olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. 

Durumluk kaygı, “çevre !artlarına ba"lı bir 

stresten dolayı ortaya çıkan, ço"unlukla 

mantıki sebeplere ba"lı, ba!kalarınca da 

nedeni anla!ılabilen ve genellikle her 

bireyin ya!adı"ı geçici duruma ba"lı bir 

kaygı biçimi” olarak tanımlanır (Kuru, 

2000).  

Durumluk kaygıda, bireyde 

gerginlik ve endi!e yaratan o anki durum 

ortadan kalktı"ında, olumsuz duygularda 

ortadan kalkmaktadır (Batumlu ve Erden, 

2007).  

Sürekli kaygı ise bireyin kaygı 

ya!antısına olan yakınlı"ıdır. Buna, ki!inin 

içinde bulundu"u durumları genellikle 

stresli olarak algılama ya da stres olarak 

yorumlama e"ilimi de denilebilir. Objektif 

ölçütlere göre yansız/ortada olan 

durumların birey tarafından tehlikeli ve 

küçültücü olarak algılanması sonucu 

olu!an ho!nutsuzluk ve mutsuzluk duygusu 

sürekli kaygı olarak adlandırılabilir. Bu tür 

kaygı seviyesi yüksek olan bireylerin daha 

kırılgan oldukları ve karamsarlı"a daha 

yatkın oldukları görülür (Öner, Le Compte, 

1998). 

Kaygı, bireyin farkında olmadı"ı 

güçlerini kullanarak üretken ve yaratıcı 

olmasını engelleyip kendini 

gerçekle!tirmesine ve ö"renme sürecine 

etki edebilir (Güven ve Yalçınkaya, 1999).  

Bu yönü ile ö"renmeyi güçle!tiren hatta 

engelleyen kaygı, e"itimin verimlili"inin 
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artırılabilmesi için üzerinde durulması 

gereken önemli bir konudur (Balta! ve 

Balta!, 1998).  

Kaygı ö"renmeyi güçle!tirmek ya 

da engellemekle kalmayıp ki!inin kendine 

olan güveninin sarsılmasına ve ben 

duygusunun zedelenmesine neden 

olmaktadır. Birçok ö"renci sınavla birlikte 

kendi ki!ili"inin de"erlendirildi"ini 

dü!ünmektedir. Böyle bir de"erlendirme 

ö"renmeyi ve akademik ba!arıyı olumsuz 

yönde etkilemektedir (Kutlu, 2001). Sınav 

kaygısı, sınav ba!arısı ile iç içe olan ve 

duygusal uyarılmı!lık ile birle!en bir 

olgudur ve bu nedenle akademik 

performansı olumsuz etkilemektedir 

(Kondo, 1997). Lufi ve ark. (2004) 

ö"renciler arasında %30 sınav kaygısı 

sıklı"ı oldu"unu ve bunun önemli bir bulgu 

oldu"unu belirtmi!lerdir.  

Sınav kaygısıyla ilgili literatür 

incelendi"inde, bireyde sınav kaygısına 

neden olabilecek temel de"i!kenler; sınava 

hazırlık, gelecek ile ilgili endi!eler, 

kendinizi nasıl gördü"ünüz ile ilgili 

endi!eler, ba!kalarının sizi nasıl gördü"ü 

ile ilgili endi!eler, genel sınav kaygısı, 

bedensel tepkiler ve zihinsel tepkiler olarak 

bildirilmi!tir (Ye!ilyaprak, 2003; 

Ka"ıtçıba!ı, 2004).  

Ö"renciler ba!arılarının 

de"erlendirildi"i yazılı sınav veya tez 

savunması gibi etkinlikler öncesi ve 

sırasında yada sporcular müsabakalara 

hazırlanırken artan kaygının çalı!ma 

kapasitelerini etkileyen önemli bir unsur 

oldu"unu vurgulamaktadırlar (Roshchin ve 

ark., 2009). 

Kaygı düzeyi müsabaka sonucunu 

ve performansı olumsuz yönde 

etkileyebilir (Ba!er, 1988). Kaygı düzeyi 

yükseldikçe sporcu do"ru karar almakta 

zorlanır ve yeteneklerini 

sergileyebilmekten uzakla!ır. A!ırı kaygı, 

sporcuların çok iyi bildikleri ve 

antrenmanlarda defalarca 

gerçekle!tirdikleri bazı hareketleri 

unutturabildi"i gibi, duygularında 

karı!ıklı"a yol açıp olumsuz bazı 

hareketler yapmasına da yol açabilir 

(Gümü!, 2002). Kaygının yarattı"ı 

psikolojik tepkiler, farklı spor 

etkinliklerinde bulunan bireyleri duygusal 

ve bedensel olarak etkilemekte ve bu 

durum performansı olumsuz etkileyen 

çe!itli tepkilerin (ellerde terleme, karın 

a"rısı, mide bozuklukları,  gerginlik, 

sinirlilik vs.) ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır (Johnson,  2009).  

Bilindi"i üzere Beden E"itimi ve 

Spor Yüksekokulu ö"rencileri hem teorik 

hem uygulama sınavlarına tabi 

olmaktadırlar.  Dolayısı ile bu ö"rencilerin 

hem müsabaka hem de sınav kaygısının bir 

karı!ımını ya!adıkları ve bu kaygının 

onların akademik ba!arısı üzerinde 

etkisinin oldu"u dü!ünülebilir. Bu 

noktadan hareketle yapılan bu çalı!mada, 
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Beden E"itimi ve Spor Yüksekokulu 

ö"rencilerindeki sürekli kaygı düzeylerinin 

ölçülerek, pratik derslerin uygulama ve 

teorik sınavları öncesindeki durumluk 

kaygı seviyeleri arasındaki farklılı"ın bazı 

de"i!kenlere göre incelenmesi 

amaçlanmı!tır. 

 
YÖNTEM 

Ara!tırma genel tarama 

modellerinden biri olan kesit alma 

yakla!ımı ve ili!kisel tarama modeli ile 

yapılmı!tır. Ara!tırmanın evrenini aynı 

zamanda örneklem grubunu 

olu!turmaktadır. Bu örneklem grubu; 

2011-2012 Güz döneminde Abant #zzet 

Baysal Üniversitesi, Beden E"itimi ve 

Spor Yüksekokulunda (Antrenörlük 

E"itimi, Beden E"itimi Ö"retmenli"i ve 

Spor Yöneticili"i Bölümü) ö"renim gören, 

basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, 

badminton ve uzak do"u sporları gibi 

pratik dersleri alan 51 bayan, 90 erkek 

olmak üzere toplam 141 ö"renciden 

olu!mu!tur. 

Çalı!mada veri toplama aracı olarak 

Spielberger ve ark. (1970) tarafından 

geli!tirilen Durumluk-Sürekli Kaygı 

Envanteri (State Trait Anxiety Inventory 

STAI) kullanılmı!tır. Ölçek; Öner ve Le 

Compte (1998) tarafından Türkçeye 

çevrilerek, güvenirlik ve geçerlik 

çalı!maları yapılmı!tır. Toplam 40 

maddeden olu!an ölçek; 20 maddelik 

“durumluk kaygı formu” ve 20 maddelik 

“sürekli kaygı formu” olmak üzere iki 

kısımdan olu!maktadır. Ölçe"in alfa 

güvenirlilik katsayısı $=0.83 ile $=0.87 

arasında de"i!ti"i bildirilmektedir (Öner ve 

Le Compte 1998; Aydemir, 2000; %ahin ve 

ark., 2002). Bu çalı!ma için yapılan 

güvenirlilik analizi için öncelikle Sürekli 

Kaygı Ölçe"inde 1, 6, 7, 10, 13, 16, 

19’uncu maddeler, Durumluk Kaygı 

Ölçe"inde ise 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 

ve 20’inci maddeler ters çevrilerek 

puanlanmı!tır (Öner ve Le Compte 1998). 

Yapılan güvenirlik analizinde sürekli 

kaygı, uygulama ve teorik sınavlar öncesi 

durumluk kaygı ölçeklerinin alfa 

güvenirlilik katsayıları sırası ile $=0.82, 

$=0.91 ve $=0.95 olarak bulunmu!tur.  

4’lü Likert tipi olan ölçe"in, her bir 

ifadedeki yanıt kategorileri, 1=hiç uygun 

de"il, 2=biraz uygun, 3=çok uygun ve 

4=tamamen uygun !eklinde puanlanmı!tır. 

Ölçekten elde edilen veriler analiz 

edilirken öncelikle ham verilerden, 

do"rudan ve tersine dönmü! ifadelerin 

toplam puanı hesaplanır. Do"rudan ifadeler 

için elde edilen toplam puandan, tersine 

dönmü! ifadelerin toplam puanı çıkarılır ve 

bu sayıya önceden saptanmı! de"i!meyen 

bir de"er (Süreklik Kaygı Ölçe"i için 38; 

Durumluk Kaygı Ölçe"i için 50) eklenerek 

bireyin kaygı puanı hesaplanır (Öner ve Le 

Compte 1998). 
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Sürekli kaygı ölçek ö"rencilerin 

sınavının olmadı"ı zamanda ders 

ortamından uzak sakin ve rahat bir halde 

iken uygulanmı!tır. Durumluk kaygı ile 

ilgili veriler ise, uygulamalı derslerin 

teorik ve uygulamalı sınavlarının hemen 

öncesindeki son 10 dakika içinde, sınavın 

yapıldı"ı derslikler ve salonlarda 

toplanmı!tır. 

Verilerin analizi için öncelikle tüm 

verilerin aritmetik ortalama ve standart 

sapma de"erleri hesaplanmı!tır. Ya! ile 

kaygı puanları arasındaki ili!kiye Pearson 

korelasyon analizi ile bakılmı!tır. 

Uygulamalı ve teorik sınavlar öncesi 

durumluk kaygı puanları e!le!tirilmi! 

örneklemlerde t testi ile analiz edilmi!tir. 

Cinsiyet de"i!keni ba"ımsız örneklemlerde 

t testi; sınıf ve bölüm de"i!kenleri ise tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) testi ile 

kar!ıla!tırılmı!tır. Ara!tırmada anlamlılık 

düzeyi 0.05 olarak belirlenmi!tir. Veriler 

SPSS 16.0 programı ile analiz edilmi!tir. 

 

BULGULAR  

Bu bölümde ara!tırmada elde edilen bulgular tablolar halinde verilmi!tir.  

Tablo 1. Ö$rencilerin kaygı puanlarının aritmetik ortalama ve standart sapmaları 

(N=141) 

 Arit. Ort. ( x ) St. Sap. (SS) En Küçük En Büyük 

Sürekli Kaygı 41.04 8.49 24.00 61.00 

Durumluk Kaygı 
(Uygulama) 35.80 11.29 20.00 69.00 

Durumluk Kaygı 
(Teorik) 36.69 13.85 20.00 79.00 

 

 
 

Tablo 1’de ö"rencilerin kaygı 

seviyeleri ile ilgili aritmetik ortalama, 

standart sapma, en küçük ve en büyük 

de"erleri sunulmu!tur.  Burada, 

ö"rencilerin sürekli kaygı puanlarının 

aritmetik ortalamasının ( x =41.04±8.49), 

uygulama sınavı öncesi durumluk kaygı 

( x =35.80±11.29) ve teorik sınav öncesi 

durumluk kaygı ( x =36.69±13.85) 

puanlarına göre daha yüksek oldu"u 

görülmektedir.  
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Tablo 2. Ya% ve kaygı puanları arasındaki Pearson Korelasyon Katsayısı (r) analizi 

 Ya! 
Sürekli 

Kaygı 

Durumluk 

Kaygı 

(uygulama) 

Durumluk Kaygı 

(Teorik) 

Ya! - -.061 -.101 -.241** 
Sürekli Kaygı  -   .429** .351** 
Durumluk Kaygı 

(Uygulama) 
  - .507** 

Durumluk Kaygı (Teorik)    - 
**p< 0.01 

 

Tablo 2 incelendi"inde, 

ö"rencilerin ya!ı ile teorik sınav öncesi 

durumluk kaygı puanı arasında (r=-0.241)  

istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) negatif 

bir ili!ki bulunmu!tur.  Sürekli kaygı puanı 

ile uygulama sınavı öncesi (r=0.429) ve 

teorik sınavı öncesi durumluk kaygı 

puanları (r=0.351) arasında pozitif yönde 

istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) bir 

ili!ki oldu"u saptanmı!tır. 

 

Tablo 3. Uygulama ve teorik sınav öncesi durumluk kaygı puanlarının kar%ıla%tırılması 

 Sınav türü N x  Ss t p 

Erkek  Uygulama  90 1.68 0.48 
-0.64 0.52 

Teorik  90 1.72 0.65 

Kadın  Uygulama  51 1.97 0.64 
-0.52 0.60 

Teorik  51 2.02 0.71 

Tüm 

Ö$renciler  

Uygulama  141 1.79 0.56 
-0.83 0.40 

Teorik  141 1.83 0.69 
 

 

Uygulama ile teorik sınav öncesi 

durumluk kaygı puanları arasında fark 

(p>0.05) bulunmamı!tır (Tablo 3). Yine 

cinsiyetler ayrı ayrı incelendi"inde de 

uygulama ile teorik sınav öncesi durumluk 

kaygı puanları arasında farka 

rastlanmamı!tır. 
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Tablo 4. Kaygı puanları bakımından cinsiyetlerin kar%ıla%tırılması 
 Cinsiyet N x  SS t  p 

Sürekli Kaygı Erkek 
Kadın 

90 
51 

39.36 
44.00 

8.24 
8.19 

-3.12 0.002 

Durumluk Kaygı 
(Uygulama) 

Erkek 
Kadın 

90 
51 

33.71 
39.50 

9.67 
12.97 

-3.01 0.003 

Durumluk Kaygı 
(Teorik) 

Erkek 
Kadın 

90 
51 

34.48 
40.58 

13.15 
14.34 

-2.56 0.012 

 

Tablo 4’te görüldü"ü gibi, sürekli 

kaygı (t=-3.12;p=0.002), uygulama sınavı 

öncesi durumluk kaygı  (t=-3.01;p=0.003) 

ve teorik sınav öncesi durumluk kaygı (t=-

2.56;p=0.012) puanları bakımından 

erkekler ile kadınlar arasında kadınlar 

lehine istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmu!tur.  

 
Tablo 5. Kaygı puanları bakımından sınıfların kar%ıla%tırılması 

Ölçekler 
Birinci 
Sınıf 
x ±SS 

"kinci Sınıf 
x ±SS 

Üçüncü 
Sınıf 
x ±SS 

Dördüncü 
Sınıf 
x ±SS 

F p 

Sürekli 
Kaygı 

 
41.84±8.87 40.64±8.79 41.25±8.51 40.14±7.83 0.24 0.87 

Durumluk 
Kaygı 

(uygulama) 
38.00±10.22 34.00±12.62 36.87±10.02 33.66±12.31 1.23 0.30 

Durumluk 
Kaygı 

(Teorik) 
40.97±14.28 35.75±14.11 35.56±12.06 33.59±14.67 1.83 0.14 

 

 

Tek yönlü varyans analizi sonucuna 

göre, sürekli kaygı (F(3;137)=0.24;p>0.05), 

uygulama sınavı öncesi durumluk kaygı 

(F(3;137)=1.23;p>0.05) ve teorik sınav 

öncesi durumluk kaygı 

(F(3;137)=1.83;p>0.05) puanları bakımından 

sınıflar arasında anlamlı fark tespit 

edilmemi!tir (Tablo 5). 

 
Tablo 6. Kaygı puanları bakımından bölümlerin kar%ıla%tırılması 

Ölçekler 
BEÖ 
x ±SS 

ANE 
x ±SS 

SYÖ 
x ±SS 

F p 

Sürekli Kaygı 41. 79 ±8.79 41. 12±8.56 39.81±8.01 0.71 0.50 

Durumluk Kaygı 
(uygulama) 

36.19±10.43 36.32±11.81 34.83±12.35 0.23 0.80 

Durumluk Kaygı 
(Teorik) 

37.20±13.59 40.32±14.30 33.27±13.46 2.47 0.10 

BEÖ: Beden E"itimi Ö"retmenli"i; ANE: Antrenörlük E"itimi; SYÖ: Spor Yöneticili"i 
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Bölümlerin kar!ıla!tırılmasıyla 

ilgili veriler Tablo 6’da sunulmu!tur. Tek 

yönlü varyans analizi sonucu, sürekli kaygı  

(F(2;138)=0.70;p>0.05), uygulama sınavı 

öncesi durumluk kaygı 

(F(2;138)=0.22;p>0.05) ve teorik sınav 

öncesi durumluk kaygı 

(F(2;138)=2.46;p>0.05) puanları bakımından 

bölümler arasında anlamlı fark 

bulunmamı!tır. 

 

TARTI#MA ve SONUÇ 

Sınav kaygısı ö"rencilerin 

akademik ba!arısını etkileyen önemli 

de"i!kenlerden biridir. A!ırı kaygının 

ö"rencilerin dü!ük performans 

sergilemesine ve sınavlarda ba!arısız 

olmalarına yol açtı"ı bilinmektedir. Wine 

1971 yılında yüksek sınav kaygısına sahip 

olan ö"rencilerin dü!ük sınav kaygısına 

sahip olanlara göre sınav esnasında 

dikkatlerinin daha da"ınık oldu"unu ve 

performanslarının da buna ba"lı olarak 

azaldı"ını rapor etmi!tir (akt. Koçkar ve 

ark., 2002). Bu noktadan hareketle, bu 

bölümde beden e"itimi ve spor 

yüksekokulunda okuyan ö"rencilerin 

sürekli kaygı, pratik derslerdeki uygulama 

ve teorik sınav öncesi durumluk kaygı 

düzeylerine ili!kin elde edilen bulgular 

tartı!ılarak yorumlanmı!tır.  

 Ö"rencilerin kaygı puanlarının 

aritmetik ortalamaları dikkate alındı"ında, 

sürekli kaygı puanlarının pratik derslerdeki 

uygulama ve teorik sınav öncesi durumluk 

kaygı puanlarına göre daha yüksek oldu"u 

görülmektedir (Tablo 1). A!çı ve Kin’in 

(1998) bayan futbolcular ve Civan ve ark. 

(2010) ise sporcuların sürekli kaygı 

puanlarının durumluk kaygı puanlarına 

göre önemli ölçüde yüksek oldu"unu rapor 

etmeleri mevcut çalı!manın sonuçlarıyla 

örtü!mektedir. Dündar ve ark. (2008) 

ö"rencilerin sürekli kaygı puanının 

durumluk kaygısına göre yüksek 

çıkmasının nedeni olarak, onların gelecek 

kaygısından kaynaklanabilece"ini öne 

sürmektedirler. Milli E"itim Bakanlı"ından 

elde edilen 2012 %ubat ayı verilerine göre 

Türkiye’ de yakla!ık 33000 i!siz beden 

e"itimi ö"retmeni bulunmaktadır 

(www.mebhaberleri.com., 2012). Yine, 

Milli E"itim Bakanlı"ınca 3 %ubat 2012 

tarihinde yapılan ö"retmen atamasında 

beden e"itimi ö"retmenlerine 712 ki!ilik 

kontenjan verilmi!tir (www.memurlar.net., 

2012). Bu veriler göz önünde 

bulunduruldu"unda, beden e"itimi ve spor 

yüksekokullarında ö"renim gören 

ö"rencilerin sürekli kaygı puanlarının 

yüksek çıkmasının gelecek kaygısından 

kaynaklanabilece"i söylenebilir. 

Ö"rencilerin ya!ı ile teorik sınav 

öncesi durumluk kaygı puanı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) dü!ük 
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seviyede negatif bir ili!ki bulunurken, 

di"er taraftan sürekli kaygı ve uygulama 

sınav öncesi durumluk kaygı puanı ile ya! 

arasında ili!ki bulunmamı!tır (Tablo 2). 

Literatürde ya! ile kaygı arasındaki 

ili!kiyi inceleyen çalı!maların sonuçları 

farklılıklar göstermektedir. Özbekçi (1989) 

basketbol, voleybol ve atletizm 

sporcularını durumluk kaygı puanları 

bakımından incelemi! ve ya! ile müsabaka 

stres düzeyleri arasında bir ili!ki 

bulamamı!tır. Bir ba!ka çalı!mada Arseven 

ve Güven (1992), ya!lara göre (20 ya! üstü 

ve 20 ya! altı) iki gruba ayrılan de"i!ik 

dallardaki (basketbol, hentbol, voleybol ve 

atletizm) sporcuların müsabaka 

ortamındaki kaygı düzeyi ile ilgili verileri 

analiz etmi! ve çıkan sonuçlar arasında 

anlamlı bir ili!ki görememi!lerdir. Özyürek 

ve Demiray (2010) ö"rencilerin ya!ları ile 

durumluk kaygı ve sürekli kaygı puanları 

arasında anlamlı bir fark olmadı"ını ancak, 

ö"rencilerin ya!ı arttıkça sürekli kaygı 

puanlarında bir azalma oldu"una dikkat 

çekmektedir. Ya! ile kaygı arasındaki ili!ki 

ile ilgili de"i!ik sonuçların bulunması bu 

çalı!malardaki ara!tırma guruplarının ya! 

aralıklarının çok farklı olmasından 

kaynaklanabilir. Mevcut çalı!mada, ya! ile 

teorik sınav öncesi durumluk kaygı puanı 

arasındaki negatif ili!kinin sebebi ilerleyen 

ya!la birlikte ö"rencilerin sınav deneyimi 

kazanmaları ile açıklanabilir.  

Uygulamalı derslerdeki uygulama 

sınavı ile teorik sınav öncesi durumluk 

kaygı puanları arasında t testine göre 

istatistiksel olarak anlamlı fark (p>0.05) 

bulunmamı!tır (Tablo 3). Di"er taraftan 

cinsiyetlere göre sürekli kaygı, uygulama 

sınavı öncesi durumluk kaygı ve teorik 

sınav öncesi durumluk kaygı puanları 

bakımından erkekler ile kadınlar arasında 

erkekler lehine istatistiksel olarak anlamlı 

(p<0.05) fark bulunmu!tur (Tablo 4).  

Literatürde, erkeklere oranla 

kadınların daha yüksek kaygı sergiledi"ini 

rapor eden birçok çalı!ma mevcuttur 

(Peleg-Popko, 2004; Daly ve ark., 1994; 

Chang, 1997; Onwuegbuzie ve  ark. 1997; 

Segal ve Weinberg, 1994). Türk toplumu 

üzerinde yapılan çalı!malarda da benzer 

sonuçlara rastlanmı!tır. Örne"in; Kapıkıran 

(2002), Yıldız (2007) ve Dündar (2008) 

yaptıkları çalı!malarda bayan ö"rencilerin 

sınav kaygı düzeyinin erkek ö"rencilere 

göre daha yüksek oldu"unu belirtmi!lerdir. 

Özgül (2003), “Beden E"itimi ve Spor 

Yüksekokulu Ö"rencilerinde Durumluk ve 

Sürekli Kaygı Düzeyleri” konulu 

çalı!masında; cinsiyete göre durumluk 

kaygı puanları arasında fark saptamazken, 

kızların sürekli kaygı puanlarını önemli 

ölçüde yüksek bulmu!tur. Ara!tırmacı bu 

durumun kız ö"rencilerin ö"renme 

ya!antılarının zorluklarının yanı sıra, 

ailelerinden uzakta olmalarından ötürü 

çevredekilere kar!ı güvensizlik, 
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sahipsizlik, huzursuzluk, a!ırı duygusallık 

ve stres altında çok fazla duyarlılık 

gösterme gibi yo"un heyecansal 

reaksiyonlarda bulunma e"ilimlerinden 

kaynaklandı"ını savunmu!tur. 

Alisinano"lu ve Uluta! (2003) kaygı 

düzeyinin cinsiyete göre farklılık 

göstermesinin ve yapılan ara!tırmalarda 

kızların erkeklerden daha kaygılı 

çıkmasının nedenini kızların daha duygusal 

bir yapıya sahip olmalarına ba"lamı!lardır. 

Berger ve Shechter (1996) kız ö"rencilerin 

zorluklar kar!ısında erkek ö"rencilere göre 

daha savunmasız kaldıklarından dolayı 

kaygı puanlarının yüksek oldu"unu 

vurgulamaktadır. 

Kadınların erkeklere oranla sürekli 

ve durumluk kaygı puanlarının daha 

yüksek olmasının pek çok nedeni olabilir. 

Örne"in, bayanların spor alanında 

erkeklere oranla daha fazla istihdam 

sorunu ya!ama ihtimali, sporcu bayanların 

ailelerinden, arkada!larından ve toplumun 

di"er kesimlerinden yeterince destek 

görememeleri gibi sebepler kaygı 

düzeylerinin daha yüksek olmasına neden 

olabilir.  

 Ö"rencilerin, ö"renim gördükleri 

sınıf düzeylerine göre kaygı puanlarının 

de"erlendirilmesi için tek yönlü varyans 

analizi yapılmı!tır. Bu analiz sonucunda 

ö"renim görülen sınıf düzeylerine göre 

sürekli kaygı, uygulama sınavı öncesi 

durumluk kaygı ve teorik sınav öncesi 

durumluk kaygı puanları bakımından 

anlamlı (p>0.05)  fark bulunmamı!tır. 

Ancak, anlamlı fark tespit edilmemi! 

olmakla birlikte, uygulama ve teorik sınav 

öncesi durumluk kaygı puanlarının 

aritmetik ortalaması incelendi"inde 

ilerleyen yıllarla birlikte kaygı puanlarının 

azaldı"ı görülmektedir (Tablo 5). 

Kapıkıran (2002) üniversite ö"rencileri 

üzerinde yaptı"ı çalı!masında, birinci sınıf 

ö"rencilerinin kaygı puanının 2. ve 4. Sınıf 

ö"rencilerine göre daha yüksek oldu"unu 

bildirmi!tir. Sınav kaygısının ilerleyen 

yıllarla birlikte azalmasının nedeni 

ö"rencilerin zaman içerisinde sınav 

sistemlerine alı!maları ile açıklanabilir. 

 Beden e"itimi ö"retmenli"i, 

antrenörlük e"itimi ve spor yöneticili"i 

bölümünde ö"renim gören ö"renciler 

arasında sürekli ve sınav öncesi durumluk 

kaygı puanları bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmamı!tır. (Tablo 

6). Bu sonuçlar dikkate alındı"ında farklı 

bölümlerde okuyan ö"rencilerin kaygı 

düzeylerinin benzer oldu"u söylenebilir.  

Sonuç olarak ö"rencilerin sürekli 

kaygı puanlarının, teorik sınav ve 

uygulama sınav öncesi puanlarından 

yüksek bulundu"u, ya! ile teorik sınav 

kaygı puanı arasında negatif anlamlı bir 

ili!ki oldu"u, bölüm ve sınıf de"i!kenlerine 

göre kaygı puanları arasında anlamlı bir 

fark bulunmadı"ı görülmü!tür. Ancak 

cinsiyet de"i!kenine göre erkekler ile 
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kadınların kaygı puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmu!tur. Yapılan incelemede 

kadınların sürekli kaygı, teorik sınav ve 

uygulama sınavı öncesi durumluk kaygı 

puanlarının erkeklerden daha yüksek 

oldu"u gözlenmi!tir. 
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ÖZET  
 
Kadınların a"ırı beslenme, hareketsiz ya"am ve do!um kilolarının sebep oldu!u obezite problemleriyle 

kar"ı kar"ıya kaldıkları gözlenmektedir. #i"manlı!ın ve obezitenin tespit edilmesinde BMI, BKO, BÇ ve DKK 
ölçüm metotları ile Biyoelektriksel Impedans Analiz yöntemi de kullanılmaktadır. Bu çalı"manın amacı vücut 
kompozisyonunun de!erlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin normal kilolu, fazla kilolu ve obez yeti"kin 
bayanlarda etkinliklerini kar"ıla"tırmaktır. Çalı"maya ya" ortalamaları 25,70±7,85 (N=17) normal kilolu, 
32,47±8,22 (N=36) fazla kilolu, 38,12±8,95 (N=40) obez ve toplamda N=93 yeti"kin bayan katılmı"tır.  
Deneklerin vücut kompozisyonları BMI, BKO, BÇ ve DKK ve Biyoelektrik $mpedans Analiz yöntemi ile 
ölçülerek de!erlendirilmi"tir. Verilerin analizinde SPSS 11,5 paket programında One Way Anova ve Tukey testi 
uygulanmı"tır. Tüm testler için anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. Ara"tırmaya katılan yeti"kin 
bayanların antropometrik ölçüm sonuçlarına göre BMI, Bel Çevresi ve Biyoelektrik $mpedans Analiz yöntemi 
de!erleri tüm gruplar arasında farklılık gösterirken (p<0,05);  Bel/Kalça oranı de!erlerinin normal kilolu ve obez 
grupları arasında farklı oldu!u görülmü"tür(p<0,05).  

BMI ve B$A yönteminin obeziteyi tespit etmede önemli oldu!u abdominal obeziteyi tespit etmek için 
bel çevresi ile birlikte beraber kullanılmasının daha faydalı olabilece!i dü"ünülmektedir. 

 

 

ACCORDING TO THE NORMAL WEIGHT, OVERWEIGHT AND 
OBESE COMPARISON OF BIOELECTRIC IMPEDANCE ANALYSIS 

METHOD WITH THE OTHER METHODS 
SUMMARY 
Women are faced with the problem of obesity because of  over-nutrition, still life and birth weight. To 

Assess overweight and obesity are used  with Body mass index (BMI), waist circumference, waist/hip ratio and 
skinfold thickness measurement method  and  Bioelectrical impedance analysis method. The purpose of this 
study was to compare of the methods used to assess body composition in normal weight, overweight and obese 
in adults women. In this study participated adult women that the mean age of normal weight 25.70 ± 7.85 (N = 
17),  overweight 32.47 ± 8.22 (N = 36),  obese 38.12 ± 8.95 (N = 40)  and total N = 93. subjects’body 
composition were evaluated  with Body mass index, waist circumference, waist/hip ratio and skinfold thickness 
measurements and measured using bioelectric impedance analysis. For statical analysis, One Way Anova and 
Tukey tests were performed. Significance level was accepted as 0,05 for all tests. According to the results of 
anthropometric measurements was found  BMI, waist circumference, and bioelectrical impedance analysis 
method for all the groups differ (p <0.05), waist / hip ratio values were found to be different between normal 
weight and obese  groups (p <0,05) that participated in the research. 

Body mass index and bioelectric impedance are important methods to detect of obesity, and the waist 
circumference be used together  these methods to determine the abdominal obesity may  be more  useful. 
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G!R!# 

Büyüme ve vücut bile"imi, vücut 

a!ırlı!ı, boy uzunlu!u, beden kitle indeksi 

(BMI), çap ve çevre ölçümleri (bel çevresi, 

kalça çevresi, bel/kalça oranı, kulaç 

uzunlu!u, baldır çevresi, vb.) deri kıvrım 

kalınlıkları (DKK), biyoelektriksel 

impedans (B$A) ölçümü ile vücut ya! 

yüzdesi ve ya!sız vücut kitlesi tespitleri 

sıklıkla kullanılan antropometrik 

yöntemlerdir (Utter ve ark, 2001; Bilgiç, 

2003 ; Sürücüo!lu ve Özçelik, 2003). 

Obezitenin de!erlendirilmesinde 

çe"itli yöntemler kullanılmaktadır 

(WHO,1995). Epidemiyolojik çalı"malar; 

genellikle obez ve kiloluları tespit etmek 

için boy ve kilodan hesaplanan (kilo/boy2) 

BMI uygular (WHO, 2000; E P I, 1998). 

Dünya Sa!lık Örgütü, hem kiloluların  

(BMI: 25.0 kg/m2)  hem de obezlerin 

(BMI: 30.0 kg/m2) sınıflandırılmasında 

BMI kullanılmasını önermektedir(WHO, 

2004). Bunun yanı sıra eskiden beri 

kullanılan farklı yöntemlerden biri de 

DKK’nın ölçümüdür. Ayrıca, özellikle 

abdominal obezitenin de!erlendirilmesi 

amacıyla bel/kalça oranı ve bel çevresi 

ölçümü uygulanmaktadır(Lean ve 

ark,1996; Lean ve Han 1995). BMI vücut 

kompozisyonunu direkt ölçmez( E P I, 

1998), yeti"kinlerde vücut ya!ının 

de!erlendirilmesinde ya" ve cinsiyetten 

etkilendi!i için her zaman etkin 

olamamaktadır (Gallagher ve ark, 1996). 

BKO oranı vücudun ya! da!ılımını, 

BMI’den ba!ımsız olarak ölçen bir 

antropometrik yöntemdir. BKO oranı 

0.72’nin üstündeki de!erlerde olması 

anormaldir ve erkeklerde 1’in, 

kadınlardaysa 0.9’un üzerine çıkınca ya! 

da!ılımının komplikasyon etkisi ihmal 

edilemez. Bel Çevresi ölçümü vücut ya!ını 

yansıtır ve kemik yapıların ço!unu 

(omurga hariç), büyük kas kitlelerini 

kapsamaz (Bjorntorp 2001). Bel çevresinin 

ölçümü riskleri belirlemede etkili bir 

yöntemdir. Bayanlarda 80 cm normal, 85 

cm ve üzeri ise tehlikelidir. Fazla a!ırlı!ın 

ölçüsü yanında ya!ların da!ılım yeri (bir 

araya toplandı!ı yer) önemli risk 

faktörüdür. Çünkü ya! hücreleri onların 

bulundukları bölgeye ba!lı olarak farklı 

metabolik aktivitelere sahiptirler (Rosato 

ve ark, 1990 ). Son yıllarda ya!sız doku 

kilesi ve ya! dokusunun elektriksel 

geçirgenli!inin farklı olmasına dayanılarak 

geli"tirilen B$A yöntemi ta"ınabilir bir 

cihazla ve kullanıcı deneyimi 

gerektirmeksizin çabuk sonuç verdi!inden 

giderek yaygın bir "ekilde kullanılmaya 

ba"lamı"tır (Lukaski, 2003). Vücut ya! 

oranının de!erlendirilmesinde en etkili 

yöntemlerden bir tanesidir (Xie ve ark, 

1999). Bu yöntem ya!ın uygulanan 

elektrik akımına kar"ı zayıf geçirgen 

olması esasına dayanmaktadır (Webber ve 

ark, 1994). Sadece sa!lıklı bireylerde de!il 

aynı zamanda orta seviye obezler, diyabet 
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hastaları, kronik böbrek yetmezli!i ve 

di!er tıbbi "artlarda vücut 

kompozisyonunun analizi için faydalı bir 

teknik olabilir (Guida ve ark, 2000).  

 Yapılan bu çalı"mada; vücut 

kompozisyonunun de!erlendirilmesinde 

kullanılan referans yöntemlerin normal 

kilolu, fazla kilolu ve obez yeti"kin 

bayanlarda etkinliklerini kar"ıla"tırmak 

amaçlanmı"tır. 

  MATERYAL VE METOT 

 Etik kurul onayı alındıktan sonra, 

çalı"maya sa!lık problemi olmayan, 

KOMEK (Konya Meslek Edindirme 

Kursu) bünyesinde açılan step-aerobik 

egzersiz programına kayıt yaptıran yeti"kin 

bayanlar katıldı. Egzersiz programı 

öncesinde deneklerin boy ve vücut 

a!ırlıkları ölçüldü, vücut a!ırlı!ı (kg) / boy 

(m) formülü ile BMI hesaplandı. Dünya 

sa!lık örgütü tarafından yapılmı" olan 

sınıflandırmaya göre zayıf (Z: BMI 18.5 

kg/m2 altında),  normal kilolu (NK: BMI 

19-24.9 Kg/m2), fazla kilolu (FK: BMI 25-

29.9 Kg/m2) ve obez (O: BMI 30-39.9 

Kg/m2) olarak de!erlendirildi (WHO, 1995 

). Yapılan sınıflandırma sonucunda ya" 

ortalamaları 25,7059±7,85 normal kilolu 

(N=17), 32,4722±8,22 fazla kilolu (N=36) 

ve 38,1250±8,95 yıl olan obez (N=40) 

bayan oldu!u tespit edilerek toplamda 93 

sa!lıklı bayan gönüllü olarak katıldı.  

Vücut ya! yüzdesinin 

belirlenebilmesi için, Holtain marka 

Skinfold Kaliper kullanılarak; biseps, 

triseps, subskapular ve suprailyak cilt 

kıvrım kalınlıkları ölçüldü (Guida ve ark, 

2000). Antropometrik parametrelerden 

Durning-Womersley formülü kullanılarak 

vücut yo!unlu!u hesaplanarak (Durnin ve 

Womersley,1974) vücut ya! yüzdesi 

hesaplanmasında Siri formülü kullanıldı 

(Siri, 1956). Bioelektriksel impedans 

analiz metodu ile ölçüm yapan Inbody 720 

cihazı ile VYY de!erleri hesaplandı.  

 Elde edilen verilerin hesaplanması 

ve de!erlendirilmesinde SPSS for 

Windows11,5 paket programı kullanıldı. 

Tanımlayıcı istatistiksel analizlerin 

sonuçları ortalama ve standart sapma ( ±) 

verilerek özetlendi. Gruplar arası 

kar"ıla"tırma için One Way Anova testi, 

gruplar arası farkın tespit edilmesi için 

Post Hoc Tukey testi uygulandı.  Tüm 

testler için anlamlılık düzeyi p< 0.05 

olarak alındı. 
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BULGULAR 
Tablo 1: Ara$tırmaya katılan yeti$kin bayanların betimsel istatistikleri 

 
Gruplar N YA# 

mean±ss 

BOY 

mean±ss 
K!LO 

mean±ss 
Normal kilolu (A) 17 25,70±7,85 164,32±5,94 61,61±6,75 

Fazla kilolu (B) 36 32,47±8,22 160,74±6,24 70,20±6,86 
Obez (C) 40 38,12±8,95 158,42±4,92 86,98±10,86 

 
Tablo 2: Ara$tırmaya katılan yeti$kin bayanların Antropometrik Ölçüm 
ortalama-standart sapma de%erleri ve One Way Anova Sonuçları 

 
De%i$kenler! Normal Kilolu 

(N=17)!
Fazla Kilolu 

(N=36)!
Obez 

(N=40)!
F P 

BMI 22,76±1,52* 27,11±1,26* 34,60±3,64* 148,78 
 

 

0,000 
 

 
BEL 75,47±3,90* 82,41±5,15* 95,42±9,69*                 54,39 0,000 

 
 

BEL/KALÇA 0,76±0,035† 0,78±0,051 0,81±0,064†     4,34 
 
 

0,016 
 
 

BIA 28,41±4,08* 33,52±4,42* 42,89±4,53*     78,69 0,000 
 
 

YA"YÜZDE 35,62±3,39† 34,00±3,39 33,16±3,17†                  3,32 
 

0,041 

*Üç grup arasındaki farklılık (p<0,01) 
†$ki grup arasındaki farklılık (p<0,05) 

Ara"tırmaya katılan yeti"kin 
bayanların antropometrik ölçümlerinin 
ortalama ve standart sapma de!erleri Tablo 
2’de görülmektedir. Yapılan istatistiksel 
analiz sonucunda bayanların BMI, Bel 
Çevresi ve B$A de!erlerinde tüm gruplar 

arasında anlamlı bir fark oldu!u 
görülürken(p<0,01), Bel/Kalça oranı ve 
Ya! Yüzde de!erlerinde sadece normal 
kilolu ve obezler arasında farklılık oldu!u 
tespit edilmi"tir(p<0,05).  

 
 

 

TARTI#MA VE SONUÇ 

Yapılan bu çalı"mada yeti"kin 

bayanlarda vücut kompozisyonu 

parametreleri de!erlendirilmi"tir. BMI ile 

yapılan sınıflandırmada normal kilolu, 

fazla kilolu ve obez grubuna giren 

deneklerin BIA yöntemi, bel çevresi, 

Bel/Kalça oranı ile deri kıvrım 

kalınlıklarından elde edilen ölçüm 

sonuçlarına göre yapılan gruplar arası 

kar"ıla"tırma sonucunda istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlemlenmi"tir (Tablo 

2). Çalı"ma kapsamına alınan bayanların 

76’sının BMI 25 kg/m2’nin üzerinde 

oldu!u tespit edilmi"tir(Tablo 1). Bu sonuç 

Konya Meslek Edindirme Kursu 

bünyesinde açılmı" olan step-aerobik 

egzersiz programına kayıt yaptıran yeti"kin 

bayanlarda kilo fazlalı!ının önemli bir 

sorun oldu!unu göstermektedir. 
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Hortobagyi ve ark. (1994) BMI 'nin 

duyarlılı!ının dü"ük, özgünlü!ünün daha 

yüksek oldu!u, belirtmektedir (Hortobagyi 

ve ark,1994). Obezite tanısında deri 

kıvrımı kalınlıkları ölçümü fayda 

sa!lamakla beraber özellikle ölçüm 

tekniklerinden ortaya çıkabilecek sorunlar 

nedeniyle yaygın olarak 

kullanılamamaktadır (Fuller ve ark, 1992 ). 

Özellikle abdominal obeziteyi 

de!erlendirmek için Bel/kalça oranı 

kullanılmaktadır (Ducimetiere ve ark, 

1986). Fakat bel/kalça oranının visseral 

ya!ı tahmin etme oranları dü"ük 

bulunmu"tur (Seidell ve ark, 1988). Son 

yıllarda bu amaçla bel çevresinin 

kullanılmasının daha önemli oldu!u iddia 

edilmektedir (Sung ve ark, 2001; De 

Lorenzove ark,1999). Yapılan bu 

çalı"mada da bel/kalça oranı de!erlerinin 

kar"ıla"tırmasında sadece normal kilolu ve 

obezler arasında farklılık oldu!u 

görülürken bel çevresi de!erlerinin 

kar"ıla"tırılması sonucunda tüm gruplar 

arasında anlamlı fark oldu!u tespit 

edilmi"tir. Çalı"maların yapılan bu 

ara"tırmayı destekler nitelikte oldu!u 

görülmektedir. 

Epidemiyolojik çalı"malarda BMI, 

farklı seviyede vücut a!ırlı!ı ile ili"kili 

sa!lık sonuçlarının risklerini 

de!erlendirmek için yaygın kullanılır. Bazı 

çalı"malar ya tek Bel Çevresi ya da BMI 

ile birlikte, bazı sa!lık sonuçları için 

yalnızca BMI’den daha güçlü bir ili"ki 

olabilece!ini tavsiye etmektedirler 

(Janssenve ark, 2004; Bigaard ve ark, 

2003). 

Bosy-Westphal ve ark. (22) 

Populasyon düzeyinde pratik uygulamalar 

için BMI, bel çevresi ve ya! yüzdesinin 

metabolik risk faktörlerini e"it derecede 

tahmin etti!ini belirtmektedir (Bosy-

Westphal ve ark, 2003). Yapılan bu 

çalı"mada elde edilen veriler sonucunda 40 

yeti"kin bayanın sa!lık riskleri ta"ıdı!ı, 36 

yeti"kin bayanın ise sa!lık riskleri 

ta"ımaya aday oldu!u tespit edilmi"tir. 

Vücut kompozisyonunu de!erlendiren ve 

ya! miktarının belirlenmesini sa!layan 

DEXA ve di!er yöntemlerin rutin 

uygulanması mümkün olmadı!ından 

biyoelektrik impedans yönteminin bu 

amaçla kullanılabilecek en uygun yöntem 

oldu!u bildirilmektedir (Sung ve ark,2001; 

De Lorenzove ark, 1999). Yapılan bu 

çalı"mada kullanılan B$A yönteminin tüm 

gruplar üzerinde etkin oldu!u görülmü"tür. 

Bu çalı"mada kullanılan deri kıvrım 

kalınlıkları, B$A, BKO ve BÇ 

yöntemlerinin uygulanabilirli!inin kolay 

olması çalı"maların pek ço!unda sık tercih 

edilmelerine neden olmu"tur.  Bazı 

çalı"malar deri kıvrımlarından hesaplanan 

ya! oranının önerilen yöntemlerle 

kar"ıla"tırıldı!ında oldukça iyi bir ili"ki 

gösterdi!ini bildirilmi"tir (Vasudev ve ark, 

2004). B$A yönteminin de önerilen di!er 
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testlerle kar"ıla"tırıldı!ında ya! oranını 

de!erlendirmede kullanılan güvenilir bir 

test oldu!u bulunmu"tur (Gallagher ve 

Song, 2003).  Yapılan di!er bir çalı"mada, 

deri kıvrım kalınlık yöntemine göre hem 

ölçümcülerden hem de vücut ya!ını tespit 

etmede kullanılan farklı formüllerin 

olmasından dolayı farklı sonuçlar elde 

edilebilece!i; Biyoelektrik impedans 

analizinin ölçüm kurallarına dikkat etmek 

suretiyle hem pratik hem de sa!lıklı sonuç 

verebilece!inden bahsedilmektedir (Sarıta"  

ve ark, 2011). Thomson ve arkada"ları 

(WHO, 1995) fazla kilolu ve obez 

bayanların vücut kompozisyonunu tahmin 

etmek için tek frekanslı ve çoklu frekanslı 

biyoelektriksel impedans analiz ile ya! 

miktarının belirlenmesini sa!layan DXA 

kar"ıla"tırdıkları çalı"malarında tek ve 

çoklu frekanslı biyoelektriksel impedans 

analiz yönteminin daha üstün sonuçlar 

ortaya koydu!unu belirtmi"lerdir 

(Thomson ve ark, 2007). Ayrıca vücut kitle 

indeksi ve biyoelektrik impedans analiz 

metodlarının etkinli!inin ya" ve cinsiyete 

göre kar"ıla"tırıldı!ı di!er bir çalı"mada 

VKI’nin gençlerin vücut 

kompozisyonlarının de!erlendirilmesinde 

yetersiz kaldı!ı, BIA yönteminin vücut 

kompozisyonlarının de!erlendirilmesinde 

kullanılmasının daha güvenilir oldu!u, 

özellikle klinik ve sa!lık açısından 

de!erlendirmelerde dikkate alınması 

gerekti!i belirtilmektedir (Kaya ve 

Özçelik, 2009).  

Sonuç olarak BMI’e göre normal 

kilolu, fazla kilolu ve obez gruplara giren 

deneklerin BMI; Bel Çevresi ve B$A 

yöntemi ile vücut de!erlendirmesi 

sonucunda gruplar arasında farklılıklar 

oldu!u tespit edilmi"tir. Biyoelektrik 

impedans ile ya! oranı ölçümü 

sonuçlarının BMI ve bel çevresi ile uyumlu 

oldu!u, bel kalça oranı ve DKK’dan elde 

edilen ya! yüzdesi ile ise uyumlu olmadı!ı 

saptanmı"tır. Ayrıca BMI ve B$A 

yönteminin obeziteyi tespit etmede önemli 

oldu!u abdominal obeziteyi tespit etmek 

için bel çevresi ile birlikte beraber 

kullanılmasının daha faydalı olabilece!i 

dü"ünülmektedir.  
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GÜRE!Ç"LERE GÖRE "MGELEME B"Ç"MLER"N"N "NCELENMES"   

Serdar KOCAEK!"1, Cemal ULUDERE1 

1Anadolu Üniversitesi, Beden E!itimi ve Spor Yüksekokulu / ESK"#EH"R 

 

ÖZET 

Bu ara$tırmanın amacı, Güre$çilerde spor ya$ına göre imgeleme biçimlerini incelemektir. Çalı$maya, 

Eski$ehir’de güre$ yapan 61 sporcu katılmı$tır  (Ya$, X : 16.80 ± 2.29). Sporcular, spor yaptıkları yıl 
de!erlendirilerek tecrübeli ve tecrübesiz olarak iki gruba ayrılmı$lardır. Ara$tırma verileri Sporda "mgeleme 
Envanteri (S"E) ile toplanmı$tır. Ara$tırma verilerinin analizinde, tanımlayıcı istatistikler ve ba!ımsız gruplar 
için t Testi kullanılmı$tır. Yapılan analiz sonucu, imgelemenin alt boyutları olan bili$sel imgeleme (p>.05), 
motivasyonel özel imgeleme (p>.05), motivasyonel genel uyarılmı$lık (p>.05) ve motivasyonel genel ustalık 
(p>.05) boyutlarının hiç birinde tecrübeli ve tecrübesiz güre$çilerinin güre$ yaptıkları süre açısından imgeleme 
biçimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamı$tır.  
 Sonuç olarak, spor ya$ı ve sürenin imgeleme düzeylerinde açısından önemli oldu!unu incelemeyi 
amaçlayan bu çalı$ma sonrası, tecrübeli ve tecrübesi sporcuların spor yaptıkları süre açısından imgeleme 
biçimlerinin farklı olmadı!ı ortaya çıkmı$tır.  
 
Anahtar Kelimeler: Ya$, Spor Ya$ı, "mgeleme, Güre$ 
 

THE EXAMINATION OF IMAGERY TYPE FOR WRESTLER  

ABSTRACT 

 The purpose of this study is to examine of imagery type of wrestlers. 61wrestlers participated who 

attended Eski$ehir (Age, X : 16.80 ± 2.29). Data were collected by S"Q.  Data analyzed by descriptive analyses 
and ındependent sample T test. After analysis according to dimension of imagery, significant differences were 
not found Cognitive Imagery (p>.05), Motivational Specific Imagery (p>.05), Motivational General-Arousal 
(p>.05), Motivational General-Mastery (p>.05)   between experience and inexperienced wrestlers ın terms of the 
time of sports years. 
 Consequently, has aimed the examine of sport time and year  for levels of imagery results of this study 
reached that ın terms of experience and inexperience according the sport time there is no significant differences 
imagery types. 
 
Key words: Age, Sport age, "magery, Wrestling 
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G"R"! 

Güre$ antrenmanlarında fiziksel çalı$malar 

iyi bir sporcu ve iyi bir müsabık olmak için 

bir araçtır. Ancak unutulmaması gereken 

di!er noktalar ise,  kazanmak ve hedefe 

ula$mak için duyu$sal ve bili$sel 

özelliklerin de fiziksel çalı$malarla beraber 

bütünsel bir anlayı$la uygulanmasının 

önemli oldu!u gerçe!idir. Güre$çinin 

içinde bulundu!u psikolojik durum 

güre$çinin performansını etkilemektedir. 

Bu do!rultuda dü$ünüldü!ünde 

güre$çilerin ve çalı$tırıcıların fiziksel 

çalı$ma kadar duyu$sal ve bili$sel 

çalı$malara da önem vermeleri gerekti!i 

görülmektedir. "mgeleme çalı$maları 

sporcunun performansını geli$tirmede 

psikolojik çalı$malar arasında önemli 

çalı$malardan biri sayılmaktadır.  Güre$çi,  

güre$ teknik, taktik ve becerilerinin 

zihninde canlandırıldı!ı imgeleme ile 

olu$abilecek durumları önceden tasarlar. 

Böylece sporcu ya$antılarını olumluya 

çevirir ve zihninde ba$armak istedi!i 

olayları ya$ama deneyimi geçirmi$ olur. 

"mgelemenin kazanımların bu denli etkili 

olması nedeniyle günümüzde de!eri 

gittikçe artmaktadır. "mgelemenin ne 

oldu!unun anla$ılması ve kavram 

yanılgılarına açıklık getirmek için 

imgelemenin kelime da!arcı!ını ve bazı 

ili$kili kavramaları anlamakta yarar vardır. 

Durand imgeleme kavramını  “Dü$selli!e 

ili$kin terimlerin kullanımında her zaman 

büyük bir karı$ıklık hâkim olmu$tur. Belki 

de böylesi bir durumun imgelemenin, 

“fantasia’nın,  klasik "lk Ça! ve Batı 

dü$üncesin de maruz kaldı!ı a$ırı bir de!er 

kaybından (devaluation) ileri geldi!ini 

varsayabiliriz. Ne olursa olsun “imge”, 

“i$aret”, “alegori”, “sembol”, “amblem”, 

“mesel”, “mit”, “figür”, “ikon”, ”idol”, vs. 

birçok yazar için fark gözetilmeksizin 

birbirlerinin yerine kullanılmaktadır"  

diyerek açıklamaktadır (Durand,1998). 

"mgeleme ile ilgili literatür incelendi!inde 

imgeleme ile e$ anlamlı olarak kullanılan 

pek çok kelimenin oldu!u dikkat 

çekmektedir. Bunlara mental (zihinsel) 

çalı$ma, bili$sel çalı$ma, sembolik çalı$ma, 

visiomotor çalı$ma, imgesel çalı$ma ve 

idiomotorik çalı$ma örnek olarak 

gösterilebilir (Kızılda!, 2007). Spor 

psikologları imgeleme sürecini her geçen 

gün artan bir dikkat harcayarak 

izlemektedirler.  

 "mgelemenin tanımlanması ve spor 

ortamlarında nasıl çalı$tı!ı ile ilgili bir çok 

açıklama yapmı$lardır (Hall, 2001; Martin 

ve di!., 1999; Murhpy ve Martin, 2002). 

"mgeleme spor psikolojisinin kö$e 

ta$larından birisi olarak 

de!erlendirilmektedir (Cornelius, 2002). 

Sporcular imgelemeyi kullanarak ö!renme, 

performans ve öz yeterlikleri hakkında 

ciddi yararlar sa!lamaktadırlar (Hall, 

2001).   Spor da imgeleme ile ilgili son 

zamanlarda yapılan çalı$maların pek 
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ço!unda, Paivio’nun (1985), analitik 

modeli, temel alınmaktadır. Modele göre 

imgeleme, özel ya da genel düzeyde olmak 

üzere hem zihinsel hem de motivasyonel 

bir etkiye sahiptir. Bili$sel genelin i$levi 

(CG), imgeleme stratejileri, oyun planları 

ya da rutinler iken Bili$sel özel’in i$levi 

(CS), özel spor becerilerini imgelemeyi 

içerir. Motivasyonel genel imgelemenin 

i$levi (MG), fizyolojik uyarılmı$lık düzeyi 

ve duygular Motivasyonel özel’in (MS) 

i$levi ise bireysel hedeflerin imgelenmesini 

içerir. Hall ve di!erleri (1998) de bu 

modeli geni$letmi$ler ve motivasyonel 

geneli motivasyonel genel uyarılmı$lık 

(MG-A) ve motivasyonel genel ustalık 

(MG-M) olarak ikiye ayırmı$lardır. 

Motivayonel genel uyarılmı$lık, 

uyarılmı$lık ve stres ile imgelemeyi 

kapsarken, motivasyonel genel ustalık ise 

zihinsel dayanıklılık, kontrol ve kendine 

güven ile ilgili imgeleme sürecini yansıtır. 

Hall’a göre (1998), herkes imgeleme 

yetene!ine sahiptir fakat imgeleme farklı 

kalitede ve etkililikte sergilenir. "mgeleme 

özellikle, canlandırmada, 

denetlenebilirlikte, görsel temsilde, 

kinestetik duyumlarda, gev$emede, 

duygusal tecrübelerde ve imgeleme 

$eklinde farklılıklar gösterir. Bununla 

birlikte spor becerileri ile imgeleme 

antrenman ya da tekrar ile geli$ebilir. 

Bu çalı$manın amacı, imgeleme 

düzeylerinin ve biçimlerinin güre$çilerde 

incelemek ve hem akademik anlamda hem 

de uygulama anlamında çalı$anlara farklı 

bakı$ açıları kazandırabilmektir. 

 

YÖNTEM 

Çalı#ma Grubu: Çalı$maya, Eski$ehir’de 

güre$ yapan 61 sporcu (Ya$, X : 16.80 ± 

2.29) katılmı$tır. Sporcular, spor yaptıkları 

yıl de!erlendirilerek tecrübeli ve tecrübesiz 

olarak iki gruba ayrılmı$lardır (Tecrübeli 

n=31, Tecrübesiz n=30). Sporda istenilen 

sonucu etkileyen faktörlerden bir tanesi de 

tecrübe ve deneyimdir (Paivio, 1985). Bu 

çalı$mada da tecrübeli ve tecrübesiz 

sporcular yaptıkları spor süresine göre iki 

grupta sınıflandırılmı$lardır.  

 

Veri Toplama Araçları: 

Sporda !mgeleme Envanteri (Sports 

Imagery Questionnaire, S!E): Farklı spor 

bran$ındaki sporcuların imgeleme 

biçimlerini belirlemek amacıyla Hall ve 

di!. (1998) tarafından geli$tirilen Sporda 

imgeleme Envanteri (S"E) Kızılda! (2007) 

tarafından Türkçeye uyarlanmı$tır. 

 

"#lem yolu: Ölçekler ara$tırmacı 

tarafından takımların antrenman yaptıkları 

salonlara giderek antrenman öncesinde 

uygulanmı$tır. Katılımcılara ölçekleri 

doldururken her hangi bir zaman sınırı 

konulmamı$ ve anlamadıkları soruları 

sormada yardım isteyecekleri hatırlatılmı$ 
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ve ölçümle ilgili gerekli açıklamalar 

yapılarak ölçümler alınmı$tır. 

 

Verilerin Analizi: Ara$tırma verilerinin 

analizinde, tanımlayıcı istatistikler ve 

ba!ımsız gruplar için t Testi kullanılmı$tır. 

 

Bulgular 

Tablo. 1. Tecrübeli ve tecrübesiz sporcuların puanlarının tanımlayıcı istatistik tablosu 

 Grup mean Ss N 
Bili#sel "mgeleme Tecrübeli 5,34 ,84 31 

Tecrübesiz 5,35 ,84 30 
Motivasyonel  
Özel "mgeleme 

Tecrübeli 5,37 1,20 31 
Tecrübesiz 5,40 1,22 30 

Motivasyonel 
Genel "mgeleme 

Tecrübeli 4,91 1,41 31 
Tecrübesiz 4,93 1,16 30 

Motivasyonel 
Genel Ustalık 

Tecrübeli 5,72 ,85 31 
Tecrübesiz 5,78 ,83 30 

 

 

Tablo. 2. Tecrübeli ve tecrübesiz sporcuların imgeleme ölçe$i alt boyut puanlarına 

uygulanan ba$ımsız gruplar için t testi tablosu sonuçları 

 

 Grup N Mean Ss Sd t P (*) 

 
Bili#sel "mgeleme 

 

 
Tecrübeli  31 

 
5,34 

 
5.20 

 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.049 .635 
 
Tecrübesiz 30 

 
5,35 

 
5.74 

 

 
Motivasyonel  
Özel "mgeleme 

 
Tecrübeli  31 

 
5,37 

 
4.28 

 
.082 .750 

 
Tecrübesiz 30 

 
5,40 

 
4.59 

 

 
Motivasyonel 
Genel "mgeleme  

 
Tecrübeli  31 

 
4,91 

 
5.20 

  
 
 
 
 
 
 

59 

.059 .273 
 
Tecrübesiz 30 

 
4,93 

 
5.74 

 

 
Motivasyonel 
Genel Ustalık 

 
Tecrübeli  31 

 
5,72 

 
4.28 

 
.292 .643 

 
Tecrübesiz 

 
30 

 
5,78 

 
4.59 
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     Tablo 2’ye bakıldı!ında yapılan analiz 

sonucu, tecrübeli ve tecrübesiz sporcuların 

imgeleme ölçe!i alt boyutlarından bili$sel 

imgelemede (t=.049; p>0.05), 

motivasyonel özel imgelemede (t=.082; 

p>0.05), motivasyonel genel imgelemede 

(t=.059; p>0.05) ve motivasyonel genel 

ustalık  (t=.292; p>0.05) alt boyut puanları 

spor yapılan süreye yâda sporcuların 

tecrübeli yada tecrübesiz olmasına göre 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

göstermemektedir. 

 

TARTI!MA  

     Güre$çiler de spor ya$ına göre 

imgeleme biçimlerini de!erlendirmeyi 

amaçlayan bu çalı$mada, tecrübeli ve 

tecrübesiz sporcuların imgeleme ölçe!i alt 

boyutlarından; bili$sel imgelemede, 

motivasyonel özel imgelemede, 

motivasyonel genel imgelemede ve 

motivasyonel genel ustalık alt boyut 

puanları spor yapılan süreye yâda 

sporcuların tecrübeli yada tecrübesiz 

olmasına göre istatistiksel açıdan anlamlı 

bir fark göstermedi!i sonucuna 

ula$ılmı$tır. Martin ve di!erlerinin 

modeline göre, spor ortamları imgeleme 

sürecini ve sporcular tarafından istenilen 

ba$arı ortamını etkileyebilir. Martin’in bu 

modeli dü$ünüldü!ünde istenilen sonucu 

etkileyen faktörlerden bir tanesi de tecrübe 

ve deneyimdir (Paivio, 1985). Modele göre 

bu de!i$ken de istenilen sonuç açısından 

önemlidir. Bizim çalı$mamızda spor 

yapma süresi ba!ımsız de!i$ken olarak 

de!erlendirilmi$tir ancak modele benzer 

sonuçlar çıkmamı$ spor yapma süresi ile 

imgelemenin alt boyutları arasında 

tecrübeli ve tecrübesiz sporcular arasında 

anlamlı fark çıkmamı$tır. Nordin ve 

Cumming (2008)’e göre, imgeleme 

konusunda kim daha iyiyse imgeleme daha 

etkili olmaktadır. E!er sporda iyi olmak 

konusunda önemli olan unsurlardan birisi 

spor yapılan süre ve tecrübe ise bu 

beklenen bir durumdur. Ancak bizim 

çalı$mamızda tecrübeli olan sporcularda 

tecrübesiz sporculara göre imgeleme 

biçimleri açısından farklı olarak 

çıkmamı$tır. Callow and Hardy (2001), 

kullanılan motivasyonel özel imgelemenin 

sporcuların amaçlarına ula$ması için 

motivasyonlarını artırabilece!ini ifade 

etmi$lerdir. Bizim çalı$mamızdaki 

güre$çilerin ise temel amacı kazanmak ve 

çok ciddi hedefler içerisinde olmamaları 

bunlar ile ilgili bir motivasyonlarının 

olmaması iki grup açısından imgeleme ve 

alt boyutlarında fark çıkmamasına bir 

neden olarak gösterilebilir. "mgeleme ile 

ilgili ara$tırılan bir di!er de!i$kende 

sporcuların beceri düzeyidir. Bu ili$kin 

varlı!ı do!rudan uygulama ve düzeyi ile 

ilgilidir. Bizim çalı$mamızda sporcuların 

güre$ yaptıkları süre üç yıl ve üç yıl ve 

üstü olarak de!erlendirilmi$ ve tecrübe bu 

sürelere göre belirlenmi$tir. Belki de süre 
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konusunda yaptı!ımız bu ayrım güre$ 

açısından sporcuları beceri düzeylerini 

sınıflandırmak ve imgeleme türlerini 

de!erlendirmek için uygun olmamı$tır. Bu 

nedenle de imgeleme türleri bu iki grup 

açısından farklı çıkmamı$ olabilir. 

Mahoney ve Avener (1977) elit olimpiyat 

cimanstikçileri ve elit olmayan olimpiyat 

cimanstikçileri ile yaptıkları çalı$malarında 

kinestetik imgeleme (hareket hissi olarak 

tanımlanır) için önemli olan içsel bakı$ın 

elit sporcularda elit olmayanlara göre daha 

sık kullanıldı!ını bulmu$lardır. Blair ve 

di!erleri (1990), acemi ve usta futbolcular 

ile yaptıkları çalı$malarında imgelemenin 

performans geli$imine etkisine bakmı$lar 

ve acemi ya da uzman olmanın performans 

açısından imgeleme türüne göre 

de!i$medi!ini ortaya koymu$lardır. Bu 

sonuçta bizim çalı$mamızda tecrübeli ve 

tecrübesiz sporcuların imgeleme biçimleri 

açısından çıkmayan farka destek olarak 

sunulabilir.  

Sonuç olarak tecrübe ve süreyi imgeleme 

açısından de!erlendirmeyi inceleyen bu 

çalı$mada imgeleme türleri açısından 

anlamlı bir fark ortaya çıkmamı$tır. 

"mgeleme özel bir konudur ve 

denetlenebilmesi zor bir beceri türüdür. 

Ancak yapılan bu çalı$manın da bu konu 

ile ilgili çalı$anlara farklı bir bakı$ açısı 

kazandıraca!ı dü$ünülmektedir. 
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FARKLI BRAN!LARDAK" SPORCULARIN BAZI F"Z"KSEL ÖZELL"KLER"N"N 
KAR!ILA!TIRILMASI 

 
H. Bayram TEMUR1,   Mustafa ATLI1,  Atilla TEMUR1 Zafer SOYGÜDER2 

1 Y.Y. Üniversitesi E!itim Fakülte.  
2 Y.Y. Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi ABD. 
 

ÖZET:  
Bu çalı"ma, sporun boy, kilo ve el pençe kuvveti üzerine etkisinin olup olmadı!ını ve farklı spor 

bran"larının (voleybol, basketbol, futbol, hentbol) bu özellikler açısından anlamlılık ifade edip etmedi!ini, ayrıca 
deneklerin spor bran"larını tercihlerinde aile gelir düzeylerinin ne derece etkili oldu!unu ara"tırmak amacıyla 
planlanmı"tır.  

Çalı"maya, ya" ortalamaları 16.55 ± 0.091 olan toplam 100 ö!renci dahil edildi. Bunların 80’ini spor 
kulüplerinde ve okul takımlarında basketbol (n=20), futbol (n=20), voleybol (n=20), hentbol oynayanlar 
olu"turmaktadır. Kontrol grubu ise haftada sadece iki saat beden e!itimi dersi yapan (n=20), lise ö!rencilerinden 
gönüllülük esasına göre alınmı"tır.  Deneklerin boy ve kiloları alındı. Sa! ve sol el kavrama güçleri ölçüldü. 
Yapılan iki ölçümden en yüksek olanı de!erlendirmeye alındı. Ayrıca aile gelir düzeyleri soruldu. Bu verilerin 
istatistik analizinde SPSS 15.00 paket programı kullanıldı. 

Sonuç olarak, spor yapan ve yapmayan gruplar arasında boy de!i"keninde p<0.05, aile gelir düzeyleri 
bakımından ise p<0.01 düzeyinde anlamlı ili"ki tespit edilmi"tir. Bu iki grup arasındaki di!er parametrelerin ise 
anlamlı olmadı!ı belirlenmi"tir. Tüm gruplar arasında boy, sa! pençe kuvveti ve aile gelirleri bakımından 
p<0.01, sol pençe kuvvetinde ise p<0.05 düzeyinde anlamlılık oldu!u tespit edilmi"tir.         

 
Anahtar kelimeler: Spor, boy, kilo, el pençe kuvveti, aile gelir düzeyi  

 
 

COMPARISON OF SOME PHYSICAL SPECIALITIES OF SPORTSMEN ON 
DIFFERENT BRANCHES 

ABSTRACT 
This study has been planned to research the following subjects: 
 a)   Does sport have influence on height, weight and hand power? 
b) Do different sport branches (volleyball, basketball, footbaall, handball) have meaning looking at 

these specialities? 
c) How much do the levels of family  income influence test subjects on their sports branch 

preferences? 
100 students whose average ages are 16.55 ± 0.091 were included in this   study 80 of them play in 

sports club and school basketball (n- 20), football (n= 20), volleyball (n=20), handball (n=20) teams. Control 
group constitute volunteers from high school students who take physical education lessons two hours a week. 
Height and weight of test subjects were measured. Strength of right and left hands was measured. The highest of 
the two measurements was evaluated. The level of income of their parents was also asked. SPSS 15.00 package 
was used in the statistic analyses of these data. 

As a result, between the groups doing sport and not doing sport, a significant relation was seen on 
height factor p<0.05 and family income level p<0.01. The other parameters between these two groups were 
found to be insignificant. Among all groups we can see that height, right hand strength and family income levels 
are p<0.01, and left hand strength is p<0.05. 

 
Key Words: Sport, height, weight, hand strength, level of family income.     
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G"R"! 

Bireyin, büyüme ve olgunla"ma 

sürecinin genetik ve çevresel faktörlere 

ba!lı oldu!u bildirmektedir. Çevresel 

faktörler içerisinde fiziksel aktivitenin 

büyüme ve olgunla"mayı etkileyen birçok 

faktörden biri oldu!u ancak düzenli 

geli"imde yeri oldu!u bilinmektedir 9, 18. 

Spor yapmayan çocukların kas yapılarının 

az geli"ti!i, boylarının daha kısa ve a"ırı ya 

da yetersiz beslenme nedeniyle "i"man ya 

da zayıf bir vücut yapısına sahip oldukları 

ifade edilmi"tir 9.   

Günlük ya"antımızdaki eylemler 

ve sporsal hareketlerdeki verim kaslar 

aracılı!ı ile gerçekle"tirilmektedir 3. 

Kuvvet, güç uygulayabilme yetene!idir. 

Spor aktivitelerinin temel ö!esidir. Aynı 

zamanda rekreasyonel aktivitelerdeki 

performansın temelini olu"turur. Bununla 

birlikte, ki"inin günlük çalı"malarını etkili 

ve verimli olarak gerçekle"tirebilmesinde 

de önemli rol oynar 20. Spor bran"larında 

düzenli ve yüklenme "iddeti bilimsel 

temellere dayanan antrenmanlar ile kas 

kuvveti dayanıklılı!ı, sürati ve esnekli!i 

arttırılırken vücut kompozisyonu da 

düzenlenmektedir 13.  Pençe kuvvetinin 

vücudun genel kuvveti ile do!rudan ili"kisi 

oldu!u belirtilmektedir 2, 5, 8.  

Tüm spor bran"ların da zihinsel 

özellikler teknik-taktik ve deneyim gibi 

parametrelerin yanı sıra fizyolojik ve 

fiziksel uygunlu!un da önemi büyüktür 10, 

21. 

Çevresel faktörlerden basketboldaki 

antrenman model ve yo!unluklarının 

sporcuların boy geli"imi ile yakından 

ili"kili oldu!u bildirilmi"tir 1. Ayrıca 

basketbol, futbol, voleybol ve hentbolda 

oyuncunun antropometrik özellikleri ile 

birlikte kuvvet, sürat, esneklik, sıçrama 

yetene!i, dayanıklılık ve koordinasyon gibi 

özelliklerinin performans açısından 

takımın ba"arısında önemli etken oldu!u 

ifade edilmi"tir 4, 11,19. 

Bu çalı"manın amacı, genelde spor 

yapmanın, özelde ise farklı spor bran"larını 

yapmanın boy, kilo ve el pençe kuvvetine 

etkisini ve deneklerin spor bran"ları 

tercihlerinde aile gelir düzeylerinin ne 

derece etkili oldu!unu ara"tırmaktır.  

  

MATERYAL VE METOD 

Çalı"maya, farklı spor bran"larını 

(basketbol, voleybol, futbol, hentbol) 

yapan 80 sporcu ve haftada iki saat beden 

e!itimi dı"ında spor yapmayan 20 lise 

ö!rencisi kontrol grubu olarak gönüllülük 

esasına göre dahil edildi. Kontrol grubu 

Milli Piyango Anadolu Lisesi 

ö!rencilerinden rastgele belirlenmi"tir. 

Deneklerin boy uzunlukları (Nan-IB 150) 

kayan kaliper ile vücut a!ırlıkları ise 

hassas bir kantarla (Angel) ölçüldü. Yine 

sa! ve sol el pençe kuvvetleri GRIP – D el 
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dinamometresi ile denek ayakta, kol 

vücuda 45º açı yapacak pozisyonda alındı. 

Yapılan iki ölçümün en yükse!i 

de!erlendirildi.  Ayrıca aile gelir 

düzeylerini belirlemek için mini anket 

düzenlendi. Elde edilen veriler bilgisayara 

aktarıldı. Analizde ise SPSS 15.00 paket 

programı kullanıldı.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BULGULAR 
 
Tablo 1. Bazı de#i$kenlerin spor yapan ve yapmayanlara göre da#ılımı. 
 
De!i"kenler Gruplar  N Ortalama Standart sap. P 
 
Boy (cm) 

Spor yapmayan  20 172.55 9.77  
0.017 Spor yapanlar 80 177.17 7.01 

 
Kilo (kg) 

Spor yapmayan 20 61.35 15.07  
0.088 Spor yapanlar 80 65.94 9.29 

 
Sa! pençe kuvveti (kg) 

Spor yapmayan 20 36.20 9.21  
0.169 Spor yapanlar 80 38.83 9.21 

 
Sol pençe kuvveti (kg) 

Spor yapmayan 20 33.86 9.14  
0.060 Spor yapanlar 80 37.45 7.08 

 
Tablo 1’de görüldü!ü gibi spor 

yapmayanların boy ortalaması 172.55 ± 

9.77 cm, spor yapanların boy ortalaması 

ise 177.17 ± 7.01 cm dir. Spor 

yapmayanların kilo ortalaması   61.35 ± 

15.07 kg, spor yapanların kilo ortalaması 

ise 65.94 ± 9.29 kg dır. Sa! pençe kuvvet 

ortalaması spor yapmayanlarda 36.20 ± 

9.21 kg iken, spor yapanlarda 38.83 ± 9.21 

kg dır. Sol pençe kuvvet ortalaması, spor 

yapmayanlarda 33.86 ± 9.14 kg, spor 

yapanlarda 37.45 ± 7.08 kg dır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Physical Education and Sport Sciences

52

Tablo 2. Bazı de#i$kenlerin gruplara göre da#ılımı. 
 

De!i"kenler Gruplar  N  Ortalama  Sdt  P   
 
 
 
Boy (cm) 

Spor yapmayan 20 172.55 9.77  
 
0.01 

Basketbol Oynayan 20 180.70 7.77 
Voleybol Oynayan 20 176.00 5.72 
Futbol Oynayan 20 174.45 6.81 
Hentbol Oynayan 20 177.55 6.50 

 
 
 
Kilo (kg) 

Spor yapmayan 20 61.35 15.07  
 
0.06 

Basketbol Oynayan 20 70.05 12.58 
Voleybol Oynayan 20 64.30 6.65 
Futbol Oynayan 20 62.45 7.64 
Hentbol Oynayan 20 66.95 7.96 

 
 
 
Sa! Pençe (kg) 

Spor yapmayan 20 36.20 9.21  
 
0.01 

Basketbol Oynayan 20 41.97 7.72 
Voleybol Oynayan 20 39.91 5.32 
Futbol Oynayan 20 34.44 6.81 
Hentbol Oynayan 20 38.99 6.77 

 
 
 
Sol Pençe (kg) 

Spor yapmayan 20 33.86 9.14  
 
0.05 

Basketbol Oynayan 20 39.43 7.80 
Voleybol Oynayan 20 38.04 6.33 
Futbol Oynayan 20 34.02 6.26 
Hentbol Oynayan 20 38.28 7.14 

 
Tablo 2’de grupların boy 

ortalamaları incelendi!inde, spor 

yapmayanların 172.55 ± 9.77 cm, 

basketbol oynayanların 180.70 ± 7.77 cm, 

voleybol oynayanların 176.00 ± 5.72 cm, 

futbol oynayanların 174.45 ± 6.81 cm ve 

hentbol oynayanların ise 177.55 ± 6.50 cm 

oldu!u görülmektedir. Kilo ortalama 

de!erlerine bakıldı!ında,  spor 

yapmayanların 61.35 ±15.07 kg, basketbol 

oynayanların 70.05 ± 12.58 kg, voleybol 

oynayanların 64.30 ± 6.65 kg, futbol 

oynayanların 62.45 ± 7.64 kg ve hentbol 

oynayanların ise 66.95 ± 7.96 kg oldu!u 

tespit edilmi"tir. Sa! pençe kuvveti 

ortalamalarının gruplara göre da!ılımı ise, 

spor yapmayanlarda 36.20 ± 9.21 kg, 

basketbol oynayanlarda 41.97 ± 7.72 kg, 

voleybol oynayanlarda 39.91 ± 5.32 kg, 

futbol oynayanlarda 34.44 ± 6.81 kg, 

hentbol oynayanlarda 38.99 ± 6.77 kg 

"eklindedir. Sol pençe kuvvet ortalamaları 

da spor yapmayanlarda 33.86 ±  9.14 kg, 

basketbol oynayanlarda 39.43 ± 7.80 kg, 

voleybol oynayanlarda 38.04 ±  6.33 kg, 

futbol oynayanlarda 34.02 ± 6.26 kg ve 

hentbol oynayanlarda 38.28 ± 7.14 kg dır. 
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Tablo 3. Aile gelirlerinin gruplara göre da#ılımı. 
 
Gruplar Aylık Gelir Düzeyleri (TL) Toplam 

100-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2000 > 
Kontrol N  0 2 10 3 5 20 

% 0 10 50 15 25 100 
Basketbol Oynayan N  1 2 8 5 4 20 

% 5 10 40 25 20 100 
Voleybol Oynayan N  10 8 1 1 0 20 

% 50 40 5 5 0 100 
Futbol Oynayan N  2 9 8 1 0 20 

% 10 45 40 5 0 100 
Hentbol Oynayan N  2 8 6 2 2 20 

% 10 40 30 10 10 100 
Toplam  N 15 29 33 12 11 100 

% 15 29 33 12 11 100 
 

                                                                                                                              P< 0.01 
 

Tablo 3’de deneklerin beyan 

ettikleri aile gelir düzeylerinin gruplara 

göre da!ılımı görülmektedir. Buna göre, 

kontrol grubundakilerin % 50’si gelirlerini 

1001-1500 TL, % 25’ i ise 2001 TL ve 

üzeri oldu!unu ifade etmi"lerdir. Basketbol 

oynayanların ise % 40’ı 1001 – 1500 TL 

gelire sahip olduklarını belirtirlerken, % 

25’i 1501-2000 TL, %20’si de 2001 TL ve 

üzeri aile gelirine sahip olduklarını beyan 

etmi"lerdir. Voleybol oynayanların 

%50’sinin 100-500 TL, % 40’ının 501-

1000 TL aile gelirine sahip oldukları 

görülmektedir. Futbol oynayanlarda ise, bu 

da!ılım % 45’i 501-1000 TL, % 40’ı 1001 

– 1500 TL, Hentbol oynayanlarda da % 

40’ı 501-1000 TL, % 30’u 1001 – 1500 

TL, "eklindedir.  
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TARTI!MA   

Bu çalı"mada ara"tırmaya dahil 

edilen hem spor yapma ile yapmama, hem 

de spor bran"ları arasında boy, kilo, sa! ve 

sol pençe kuvvetleri açısından ve 

ekonomik düzey olarak fark olup olmadı!ı 

ara"tırılmı"tır.  

Boy de!i"keninin deneklerdeki 

genel ortalaması 176.25 ± 7.80 cm dir. Bu 

de!i"ken spor yapanlar ve yapmayanlar 

"eklinde de!erlendirildi!inde istatistiksel 

olarak p<0.05 düzeyinde anlamlı oldu!u 

tespit edilmi"tir. Hamamio!lu ve Kaya12,  

7-12 ya" basketbol oynayan çocukların 

bazı fiziksel özelliklerinin aynı ya" 

sedanterlerle kar"ıla"tırdıkları çalı"mada 

boy uzunlu!unda basketbol oynayanlar 

lehine anlamlı oldu!unu belirtmi"lerdir. 

Kürkçü ve ark.17’ nın 12-14 ya" erkek 

çocuklarda egzersizin fiziksel ve fizyolojik 

parametrelere etkisini ara"tırdıkları 

çalı"mada, boy açısından herhangi bir 

farklılı!ın olmadı!ını belirtmi"lerdir. 

Sunulan bu çalı"madaki veriler ile Kürkçü 

ve arkada"larının verileri arasındaki 

farklılık, çalı"ılan gruplardaki ya" farkı ile 

spor yapma yıllarındaki farklılıklardan 

kaynaklanabilece!i dü"ünülmektedir. 

Boy de!i"keni spor yapmayanlarla 

birlikte spor bran"larının ortalama boy 

de!erlerinin istatistiksel olarak 

kar"ıla"tırılması sonucu gruplar arasında 

p<0.05 düzeyinde anlamlı ili"ki oldu!u 

tespit edilmi"tir. Spor yapmayanların 

basketbol oynayanlarla p<0.01, hentbol 

oynayanlarla p<0.05 düzeyinde anlamlı bir 

ili"ki içerisinde oldu!u halde,  futbol ve 

voleybol oynayanlarla anlamlı (p<0.05) 

olmadı!ı bulunmu"tur. Kuter ve Öztürk16, 

basketbolcularda boy uzunlu!u 

ortalamasının 181.6 ± 6.7 cm oldu!unu 

bulmu"lardır. Yine Çelenk ve Çumralıgil7, 

yaptıkları çalı"mayla voleybolcuların boy 

ortalamasının futbolculardan daha fazla 

oldu!unu ortaya koymu"lardır. 

Akçakaya1’nın üniversite ö!rencileri 

üzerinde yapmı" oldu!u çalı"mada 

basketbolcuların boy uzunluk 

ortalamasının (184.06 ±8.44 cm)   

futbolculardan (174.80± 6.51cm) daha 

fazla oldu!unu bildirmi"tir. Bu veriler 

yapılan çalı"manın bulgularını destekler 

mahiyettedir. 

Deneklerin kilo ortalamaları 

65.02±10.76 kg dır. Kilo de!i"keni spor 

yapanlar ve yapmayanlar olarak 

de!erlendirildi!inde, bu de!erlerin 

istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) 

olmadı!ı bulunmu"tur. Gruplar birebir 

kar"ıla"tırıldı!ında ise sadece basketbol 

oynayan grubun spor yapmayan grupla 

p<0.01, futbol grubuyla p<0.05 düzeyinde 

anlamlı ili"ki oldu!u, di!er gruplar 

arasında anlamlı ili"ki olmadı!ı 

görülmü"tür. Bu konuda yapılan çalı"malar 

basketbol oynayanların futbol 

oynayanlardan daha fazla vücut a!ırlı!ı 
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ortalamasına sahip olduklarını ortaya 

koymaktadır 1,6,14. 

Bununda basketbolculardaki boy 

uzunlu!una ba!lı olarak kemik yapısındaki 

farklılıktan kaynaklanabilece!i 

dü"ünülmektedir.  

Tüm deneklerdeki sa! pençe 

kuvveti ortalaması 38.30 ± 7.62 kg, sol 

pençe kuvveti genel ortalaması  ise 36.73 ± 

7.62 kg dır. Spor yapanlarla yapmayanların 

hem sa! pençe kuvveti de!erleri hem de 

sol pençe kuvveti ortalama de!erleri 

istatistiksel kar"ıla"tırılması sonucu 

anlamlı (p<0.05) olmadı!ı ortaya çıktı.  

Spor yapmayanların ve di!er spor 

bran"larının sa! el pençe kuvveti 

ortalamaları istatistiksel olarak 

kar"ıla"tırıldı!ında gruplar arasında p<0.01 

düzeyinde anlamlı ili"ki oldu!u tespit 

edilmi"tir. Sol pençe kuvveti 

ortalamalarının kar"ıla"tırılmasında ise 

gruplar arasında p<0.05 düzeyinde 

anlamlılık bulundu.  Akçakaya 1, sa! el 

pençe kuvveti ortalamasının anlamlı 

olmamakla birlikte basketbolcularda 

futbolculardan daha yüksek bulmu"tur. 

Ayrıca Koç ve Büyükipekci 14 ’nin 

yaptıkları çalı"mada basketbolcuların el 

pençe kuvvet ortalamasını 

voleybolculardan daha yüksek 

bulmu"lardır. Hem sa! el hem de sol el 

pençe kuvveti ortalamalarında elle 

oynanan spor bran"larının futboldan 

yüksek çıkmasında daha çok çalı"tırılan 

vücut bölgesiyle alakalı oldu!u 

sanılmaktadır.  

Gruplar beyan ettikleri aile gelir 

düzeylerine göre de!erlendirildi!inde 

Aylık gelir bakımından gruplar arasında 

istatistiksel olarak p<0.01 düzeyinde 

anlamlı ili"ki oldu!u tespit edilmi"tir. Bu 

verilere bakılarak, gelir düzeyi yüksek 

olanların basketbolu, dü"ük gelir grubuna 

sahip bireylerin ise futbol ve voleybolu 

tercih ettikleri söylenebilir. Bunda 

ya"adıkları çevredeki fiziki imkanların ve 

bran"lardaki elde edilen ekonomik 

gelirlerin etkili olabilece!i 

dü"ünülmektedir.    

Sonuç olarak, gençlerin geli"iminde 

spor yapmalarının önemli bir faktör oldu!u 

fakat tek ba"ına yeterli olmayaca!ı, sporla 

birlikte beslenmenin de önemli oldu!u 

söylenebilir. Yine yüksek gelir düzeyine 

sahip olanların basketbolu, dü"ük aile gelir 

düzeyine sahip olanlarında futbolu tercih 

ettikleri görülmü"tür. Bu sonuç, spor 

bran"larının seçiminde,  çevresel 

faktörlerle birlikte ekonomik durumun da 

etkili oldu!unu göstermektedir. Bu noktada 

yetenekli sporcu temini için her bölgeye 

farklı spor bran"larının yapılabilece!i 

tesislerin kazandırılması önerilebilir. 

Kısacası fiziksel imkanlara göre yetenek 

de!il, yeteneklere göre fiziksel "artlar 

olu"turulmalıdır.       
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