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ÖN SÖZ
Sporun bireysel ve toplumsal işlevleri, bilindiği gibi, eğitimden sağlığa,
ekonomiden medyaya kadar kamu ya da özel tüm sektörlerin ilgisini bu
alana yoğunlaştırmasına neden olmaktadır. Spora olan ilgi ve farkındalık
düzeyindeki artış, mevcut bilimsel bilgi ve teknolojinin sürekli gözden
geçirilmesini, yenilenmesini ve yeni beklentilere uygun olarak
biçimlendirilmesini zorunlu kıldığından, Spor Bilimleri de yeni
yaklaşımların ve teknolojik yeniliklerin sporda taşıyabileceği anlama
ilişkin bilimsel bilgi üretimini hızlandırmakta, üretilen bilgiyi paylaşıma
açmaktadır. Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar adlı eserimizde
Sporda Psiko sosyal, Antrenman Bilimi ve Spor Tarihi gibi alanlardan
değerli çalışmalar bulunmaktadır. Kitabımızın, multidisipliner bir yapı
göstermesinin önemli nedenlerinden biri de bu alanda yapılan çalışmaların
az oluşu olarak düşünülmektedir. Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar
isimli kitabımızın okuyucular için verimli olması dileğiyle, saygı ve
selamlarımızı sunarız…
Saygılarımızla

Robert C. SCHNEIDER & Meriç ERASLAN
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İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM
BECERİLERİNİN İNCELENMESİ1
The Investigation of Communication Skills of Inonu University Physical
Education and Sports Students
Buğra Çağatay SAVAŞ & Özgür KARATAŞ
Giriş
Toplumun bir parçası olarak yaşamak zorunda olan insan, çevresiyle
iletişim halinde olmak zorundadır. İnsanın kendisini ve çevresini
tanımasına, başkaları ile ilişki kurmasına ve geçmişten bırakılan
bilgilerden yararlanmasına imkân sağlayan becerisi iletişim gücüdür.
İnsanlar toplumsal bir varlık olma özelliklerinin sonucu olarak yaşamları
süresince öğrendiklerini çevrelerine aktarırlar. Bu paylaşım, kültürün
gelecek nesillere taşınmasını ve kaybolmamasını sağlar. Bunun canlılar
içinde sadece insanlara mahsus bir özellik olduğunu belirtmek gerekir.
Diğer canlılar öğrendiklerini gelecek kuşaklara aktarma gibi bir iletişim
yeteneğine sahip değillerdir. Bu bağlamda iletişimi temel olarak insanlar
arasında bir anlatma ve anlama biçimi olarak nitelemek mümkündür
(Yüksel, 2007).
İnsanlar, iletişim sayesinde kendileri ve çevrelerindeki kişiler hakkında
bilgi sahibi olurlar. Elde ettikleri yeni bilgilere dayanarak kendilerine göre
yeni bir iletişim tarzı belirlerler. İletişimlerini belirledikleri yeni metotlara
göre devam ettirirler. Kişilerin kendine özgü metotlar izlemesinin doğal
olduğu düşünülür. İletişim tarzı; kişinin, mesajları algılama, değerlendirme
ve yorumlaması ile doğrudan ilgilidir. Ayrıca çevre ve kültürel faktörlerin
de iletişim tarzı belirlemede önemli etkenler olduğu, bu nedenle iletişim
tarzının eğitimle yakından ilgili ve eğitilebilir bir yönünün de olduğu kabul
edilir (Çam, 1997).
İletişim Kavramı

Bu çalışma danışmanlığını Özgür Karataş’ın yaptığı ve Buğra Çağatay Savaş’ın
tamamladığı ve İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne sunulan yüksek lisans tez
çalışmasından türetilmiştir.
1
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 (Doktor Öğretim Üyesi); İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Malatya,Türkiye,
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İletişim sözcüğü, kelime olarak Latince’den Fransızca’ya geçen
söylenişi ile kullanılan haberleşme (communucation) kavramı ve
haberleşmeyi de içine alan, ancak daha geniş kapsamlı ve toplumsal
nitelikli bir etkileşimi, bir alış verişini ifade eder (Zıllıoğlu, 2003).
Oskay (2001)’e göre, “insanların birbirlerine her türlü değişim ve
bilgiyi aktardığı, toplum içindeki duygu, düşünce ve tutumlarını
bildirdikleri ilişkilerin bütününü” iletişim olarak tanımlamıştır. Bunun
toplumu oluşturan tüm bireylerin ortak bir etkinliği olarak
nitelendirmektedir. Bir başka deyişle iletişim, bilgi paylaşımını da içeren
yaygın bir mesajlaşma anlayışını kapsamaktadır.
Burada belirtilen tanımlardan başka birçok tanımı yapılan iletişim,
oldukça karmaşık bir süreçtir.
Yüksel (2007) de yapılan tanımların farklılığından ve karmaşıklığından
söz ederek, bunları aşağıdaki şekilde özetlemiştir.
İletişim;
• Bir kimsenin bilgilerini ve hislerini ve karşı tarafa ve çevresine
açıklamasıdır.
• Bireylerin birbirlerine duygu ve fikirlerinin akışıdır.
• Gönderici tarafından bir mesajın kanal vasıtasıyla hedefe
ulaştırılmasıdır.
• Anlamları ortak kılma işlemidir.
• Bir iletinin uzak mesafelere gönderilmesidir.
Yüksel (2007), bu tanımlama tespitlerini yaptıktan sonra kendi
tanımlamasını şu şekilde vermiştir: İletişim; “insanların duygu, düşünce
algı, değerlendirme ve tutum ve davranışlarının verici ve alıcı arasında
kurulacak bir yolla, değişim maksadıyla ulaştırılmasıdır”.
İletişim Süreci ve Ögeleri
Zıllıoğlu (2003)’na göre “iletişimde dört ögeden, (kaynak, hedef, ileti
ve kanallar)” söz etmek gerekmektedir. Yılmaz (2011) iletişim ögelerini;
kaynak birim, mesaj, kanal, alıcı birim ve geribildirim” şeklinde
belirtmiştir. Tutar ve ark. (2004)’na göre iletişim, kaynak/gönderici, mesaj,
hedef/alıcı ana unsurlarından oluşan bir süreci takip eder. Öngördükleri
“Temel İletişim Süreci” Şekil 1’de verilmiştir. Bu süreçte iletişim unsurları
ikincil olarak adlandırılanlarla birlikte 7 (yedi) adet olarak gösterilmiştir.
Bunlar; “kaynak/gönderici, kod, mesaj, kanal, hedef/alıcı, geri besleme ve
gürültü” dür. İletişimin ana faktörleri kaynak, alıcı ve mesajdır.
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Şekil 1. Temel İletişim Süreci.
İletişim sürecinde kaynak mesajı hazırlar ve kodlar. Bir araç olarak
kanal üzerinden mesaj gönderilir. Hedef mesajı alır, kodunu çözer ve
algılama-değerleme işlemi yapar. Gönderenin amaçladığı anlam
algılanırsa iletişim kurulmuş olur. Alıcının bir geri bildirimde bulunması
ile süreç tamamlanmış olur. Bu sürece, çevresel faktörler (örneğin gürültü)
etki eder (Tutar ve ark, 2004).
İletişim Modelleri
İletişimin ne olduğu konusunda çok sayıda yapılan tanımların yanı sıra
kuramsal bilgileri somut biçimde açıklayan birçok iletişim modeli de
geliştirilmiştir. Bu modellerden ikisi aşağıda sunulmuştur.

Şekil 2. Shannon-Weawer'ın İletişim Modeli.
İletişim modellerinden, doğrusal tip, matematiksel iletişim modeli
(Gökçe, 2013) olarak anılan ve en tanınmışlardan birisi olan “Shannon ve
Weaver’a” ait modeldir. Bu yaklaşım, Şekil 2’de görülen beş temel ögeden
oluşur. “Shannon ve Weaver modelinin unsurlarından bilgi kaynağı,
mesajın hazırlandığı yer, gönderici mesajın şifrelendiği ve işaret haline
getirilerek kanala verilen yer, kanal, mesajı alıcıya taşıyan ortam/vasıta,
alıcı, gelen mesajları hedefe aktaran öge (örneğin, göz, kulak), hedef ise
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mesajın ulaştırılmak istendiği ögedir (Cüceloğlu, 1987). Bu modelde
iletişim çizgisel (tek yönlü) bir kavramdır (Gökçe, 2013).
Fiske (2002)’e göre, Shannon ve Weaver'ın matematiksel iletişim
kuramı iletişim araştırmalarının esas alındığı temel kaynaklardan birisi
olarak kabul edilmektedir.

Şekil 3. Cüceloğlu’nun Kişiler Arası İletişim Modeli.
Cüceloğlu (2005)’nun modelinde, “kaynak-gönderici, iletim ortamı,
hedef-alıcıdan” oluşan “üç ana birim” vardır. Ayrıca iletişimi etkileyen
gürültü faktörü de yer almaktadır. Kaynak ve hedef ana birimlerinde birer
“merkez” yer almaktadır. Bu merkezlerde, gönderme işlemini
gerçekleştiren birer “gönderici” ve alma işlemini gerçekleştiren birer
“alıcı” bulunmaktadır. Bu modelde bulunan ögeler diğer modellerdeki
ögeler ile aynı özelliklere sahiptirler. Bu modelde iletişim kanalı tektir.
Hedeften kaynağa geri bildirim yapılarak iletişimin gerçekleştiği belirtilir.
Ayrıca önemli bir konu olarak bu modelde, kaynak/gönderici kendine geri
bildirim verebilme özelliğindedir. Bu konular, modelin diğer modellerden
farklılıklarını oluşturur.
İletişim Türleri
İletişimin tanımında olduğu gibi türlerinin tasnifinde de farklı
yaklaşımlar görülmektedir. Usluata (1995), “kişiler arası”, “toplumlar
arası” ve “kitle iletişimi” olarak üç ana başlıkta belirtirken, Yılmaz (2011),
“yazılı, sözlü, sözsüz ve elektronik iletişim” olarak sınıflandırmıştır. Tutar
ve ark.(2004), “sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim olarak sınıflandırmış bu
sınıflandırmaya giderek önemi artan elektronik iletişiminde dahil edilmesi
gerektiğini” belirtmişlerdir.
Zıllıoğlu (2003)’na göre, “iletişim nitelikleri bakımından birçok etkene
göre sınıflandırılabilir ve bu sınıflandırmanın belli ölçütlere göre yapılması
gerekmektedir”. Zıllığoğlu (2003) ve Gökçe (2013)’ye göre bu ölçütler ve
ölçütlere bağlı olarak yapılacak “iletişim sınıflandırması” şu şekildedir:
• Toplumsal İlişkiler Sistemi Olarak
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Kişiler arası iletişim
Grup iletişimi
Örgüt iletişimi
Toplumsal iletişim
• Grup İlişkilerinin Yapısına Göre
Biçimsel olmayan (inforrnel)/yatay iletişim
Biçimsel (formel)/dikey iletişim
•

Kullanılan Kanallara ve Araçlara Göre
Görsel iletişim
İşitsel iletişim
Görsel-işitsel iletişim
Dokunma ile iletişim
Telekomünikasyon
Kitle iletişimi
Doğal araçlarla iletişim
Yapay araçlarla iletişim

•

Kullanılan Kodlara Göre
Sözlü iletişim
Yazılı iletişim
Sözsüz iletişim

•

Zaman ve Mekân Boyutlarında
Yüz yüze iletişim
Uzaktan iletişim.

Dökmen (1998), yaygın olarak kullanılanlardan Chaffe ve Berger’in
yaptığı sınıflandırmayı bunların aynı zamanda birer çatışma alanını da
kapsadığını belirterek şu şekilde vermektedir:
•

Kişi içi iletişim ve çatışma (İntrapersonel),

•

Kişiler arası iletişim ve çatışma (İnterpersonel),

•

Örgüt içi iletişim ve çatışma (Organizational),

•

Kitle iletişimi ve çatışma. (Mass Media).
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İletişim Becerisi
Künüçen (2007)’e göre, “İletişim sürecinde başkalarının duygu
düşüncelerini ve verilen mesajı bir bütün olarak anlayabilmeye iletişim
becerisi denir.
Şahin (1997); “becerilerin bir tercih gerektirmesi mekanik bir faaliyet
yürütmek anlamını taşımaz. Beceri kavramı, eldeki güçlü ya da zayıf
tarafları karışımı olarak düşünülmelidir. İletişim becerisi ise, etkin
dinleyebilme, sözlü ya da sözsüz mesajlarla duygu düşünce ve bilgilerini
karşı tarafa aktarabilme, empati yaparak karşı tarafın mesajlarını
algılayabilme olarak karşımıza çıkar” demektedir.
Şirin ve Izgar (2013) ise, bu konuda “kodlama ve kod açma
becerilerinin etkili kullanılmasının, sağlıklı kişiler arası ilişkiler
kurulmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bireylerde var
olabilecek olumsuz düşüncelerin algıları, kodlama ve kod açma sürecini
etkileyebileceği,
iletişim
becerilerinin
etkin
kullanılmasını
engelleyebileceği ve iletişim sürecini olumsuz olarak etkileyeceği
söylenebilir. Kişinin sosyal yaşantısında ve eğitim sürecinde, psikolojik
sağlığını ve insan ilişkilerini doğrudan etkileyen temel değişkenler olarak,
olumsuz düşüncelerin neden olduğu kaygı, öfke gibi duygular ile iletişim
becerilerinin araştırılması gereken konular arasında yer almaktadır”
demektedirler.
Karip (2003), “amacına ulaşan iletişimin etkili olacağını, gönderilen
mesajın, iletilmek istenen bilgiyi karşı tarafa ulaştırıyorsa, karşı taraf
istenen tepkiyi gösteriyorsa ve mesajı gönderen istediği sonucu almışsa
iletişimin etkili olduğundan söz edileceğini” ifade etmektedir.
Korkut (1996), “iletişim becerileri, psikoloji ve psikiyatri, öğretmenlik
gibi mesleklerin uygulamaları sırasında son derece önemli bir yer tutar. Bu
nedenle her meslekteki insanların iletişim beceri düzeylerini yükseltecek
şekilde iletişim becerileri konusunda eğitilmeleri gerekmektedir. Zira
iletişim becerisi mesleklerinin icrasında faydalanacakları en iyi araçtır”
demektedir.
Cüceloğlu (1987), “iletişimde dinlememe nedeniyle kopuklukların
meydana gelebileceğini bu nedenle dinlemenin önemli olduğunu
vurgulamıştır. İletişimin başarısı kişilerin iyi bir dinleyici ola yönünde
gösterecekleri bilinçli bir gayretle doğrudan ilgilidir.
Görünüşte
dinleyenler (en yaygın olan), kendi bölümünü (seçerek) dinleyenler,
duygusal saplantı içinde bulunanlar (saplanmış dinleyiciler), savunucu
dinleyiciler, tuzak kurucu dinleyiciler ve yüzeysel dinleyenler şeklinde
ayırabileceğimiz dinleyiciler etkili iletişimi engellerler” diyerek dinleme
ile ilgili görüşlerini belirtmiştir.
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Adair (2014), iyi bir dinleme becerisini; “dinlemeye istekli olmak,
mesajı net duymak, anlamı açıklayabilmek, mesajı değerlendirerek
iletişimin iki yönlü cadde olduğundan hareketle uygun şekilde
cevaplandırmak şeklinde sıraladığı niteliklere sahip olunmasına”
bağlamıştır. “Aktif dinleme yapanlara, sorular sormalarını, kanıtları
tartmalarını, varsayımlarına dikkat etmelerini ve satır arası olarak
belirttiği; el kol hareketleri, yüz ifadeleri ses tonu gibi işaretlere dikkat
etmelerini” önermektedir.
İletişim Engelleri
İletişimde kişilerin amaçları, niyetleri, düşünce modelleri, kişisel
farklılıkları, psikolojik ve kültürel farklılıkları duyguları, değer yargıları,
birinci derecede etkilidir (Uztuğ, 2007).
Tutar (2004), iletişime engel olan faktörlerden bazıları olarak; fiziksel
mesafe, statü, cinsiyet, dil ve kültür farklılıklarını belirtirken, Yılmaz
(2011), iletişim engellerini genel bir yaklaşımla; kişisel, fiziksel ve
anlamsal engeller olarak sınıflandırmıştır.
Tutar (2004) iletişim engellerini şöyle sıralamıştır:
• İletişimin yapıcı engelleri (Toplumsal kurallar, yazışma kuralları,
protokol kuralları, kontrol sistemleri gibi),
• İletişimin bozucu engelleri (Tutarsızlık, güvensizlik, statü, yaş,
cinsiyet, gürültü, isteksizlik, yetersiz dinleme gibi),
• İletişimin kişisel engelleri,
Mesajı yanlış değerlendirmek veya bilerek çarpıtmak,
Dil ve anlatım güçlükleri,
Dinleme ve algılama yetersizliği,
Bilgi eksikliği,
Statü farklılıkları,
Cinsiyet ve kültür farklılıkları,
Hatalı tanımlama,
• İletişimin Kanal Engelleri (Fiziksel, teknolojik, sosyo-politik,
örgütsel engeller),
• İletişimin Psikolojik Engelleri ( Mesajın alıcının bilgileri ile
çatışması nedeniyle reddedilmesi durumu),
• İletişimin Teknik Engelleri (Bilgi ve iletişim aktarımında
sibernetik problemlerden kaynaklanan engeller),
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• Fiziksel Uzaklık (Yüz yüze iletişimin yapılamadığı durumlar engel
niteliği taşır),
• Zaman Baskısı (En önemli engellerden biridir. Zamanında
ulaşmayan veya tepki gösterilmeyen mesajlar da engeldir),
• Kesintiler (İletişimin çeşitli şekillerde kesintiye uğraması
durumudur).
İletişim Çatışmaları
Rahim (2001), çatışmaların sınıflandırılmasının çatışma öncesine göre
yapılması gerektiğini belirterek, çatışmaların, duygu, düşünce, değer ve
amaç farklılıkları nedenleriyle ortaya çıkabileceğini belirtmiş ve
kaynaklarına göre çatışma sınıflandırmasını şu şekilde vermiştir:
• Duyuşsal Çatışma: Tarafların duygularının farklı olmasından
kaynaklanır.
• Çıkar Çatışması: Sınırlı bir kaynağın paylaşımı nedeniyle çıkar.
• Değer Çatışması: Değer farklılıklarından dolayı “ideolojik çatışma”
da denen bu çatışma çıkar.
• Bilişsel Çatışma: Tarafların mantıksal yorum farklılıklarından
kaynaklanır.
• Amaç Çatışması: Amaç ve hedeflerin farklılığından kaynaklanır.
• Esas Çatışma: Niteliğe ve öze ait konularda çıkan çatışmadır.
• Gerçekçi ya da Geçekçi Olmayan Çatışma: Akla dayalı amaçlar,
görevler gibi içeriğe ilişkin nedenlerle gerçekçi çatışma, düşmanlığı ifade
etmek gibi nedenlerle gerçekçi olmayan çatışma çıkar.
• Kurumsallaşmış ya da Kurumsallaşmamış Çatışma: Taraflar
önceden belli kurallara göre çatıştıklarında
kurumsallaşmış, günlük
rutin örgüt içi çatışmalar kurumsallaşmamış çatışmalardır.
• Cezalandırıcı Çatışma: Amaç Karşı tarafa azami zarar vermektir.
• Yanlış Atfedilen Çatışma: Çatışmanın nedenin yanlış kişiyle
ilintilendirilmesidir.
• Yanlış Yöneltilen Çatışma: Tarafların husumet ve kinlerini
çatışmanın içinde olmayan yanlış bir kişiye yönlendirmeleridir. Bilgisizlik
nedeniyle değil, bilerek yönlenme vardır.
Dökmen (1998), çatışma türlerini; “aktif, pasif, tümden reddetme,
önyargılı, varoluş, yoğunluk, kısmi algılama ve alıkoyma çatışması”
başlıkları altında incelemiştir.
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Beden Eğitimi ve İletişim
Yanık (2015) yaptığı çalışmada, BESYO bünyelerinde iletişim
becerisinin yüksek olmasını gerektiren bölümler yer aldığından,
öğrencilerin iletişim becerileri konusunda yetişmiş olmalarının meslek
yaşantılarında başarılı olabilmeleri bakımından gerekli olduğu ve bu
nedenle BESYO’larda buna yönelik dersler ve eğitim çalışmaları
yapılmasının önemli olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Arabacı (2017), istenmeyen öğrenci davranışlarına karşı, öğretmenlere
iletişim konusunda hizmet içi eğitim verilmesi ihtiyacı olduğunu
belirtmektedir.
Spor ve İletişim
Spor çalışanları, toplum ve medya ile sürekli ilişki halinde olan
kişilerdir. Tavır ve hareketleri, olaylara verdikleri tepkiler, yaptıkları
değerlendirmeler ve davranışları kişi ve grupları etkileyebilmektedir. Bu
nedenle iletişim teknolojilerinin sürekli gelişim gösterdiği de düşünülerek
iletişim becerilerinin gelişmiş olma beklentisi yüksektir (Yanık, 2015).
Toplumsal yaşantı içerisinde insanlar için kaçınılmaz bir durum olan
iletişim bazı mesleklerde daha önemli hale gelmektedir. Bu nedenle
insanlarla yoğun olarak iletişim kurulması geren meslek dallarında
çalışanların bu konuda daha becerikli olmaları beklenir. Beden Eğitimi ve
Spor bu meslek dallarından biridir. Sporda, yönetici, sporcu ya da antrenör
olarak çalışanlar bu gruptandır. Ayrıca, insanın hareket ihtiyacının
karşılandığı sportif ortamlar, iletişim becerilerinin geliştirilmesi için uygun
ortamlar yaratabilir. Bununla birlikte eğitim sürecinde Beden Eğitimi ve
Spor derslerine katılan öğrencilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesinde,
bu konuda yeterliliğe ulaşmış öğretmenleri tarafından katkıda
bulunulabilir. Bu nedenle Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerinin iletişim
becerilerinin gelişmiş olmasına ihtiyaç vardır (Tepeköylü ve ark., 2009).
Gündoğdu ve Sunay (2006) yaptıkları çalışmada, bir spor yöneticisinde
bulunması gereken özelliklerden "etkili iletişim kurabilme” özelliğinin
öncelikli olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.
Takım sporları başta olmak üzere spor ortamlarında kişiler birbirleriyle
sürekli iletişim içerisinde olurlar. Yarışma ve antrenmanlarda başarı
gösterebilmek için çeşitli duygu ve düşüncelerini paylaşmak zorundadırlar.
Bu nedenle takım sporcularında iletişim becerilerinin yüksek olması
beklenmektedir (Yıldırım ve Abakay, (2015). Futbol, basketbol, hentbol,
voleybol gibi takım sporlarının temel niteliği; paylaşma, yardımlaşma,
sorumluluk, iş bölümü gibi grup ve kişiler arası iletişim etkinliklerinin ön
planda olmasıdır (Kabadayı, 2010).
Olumlu iletişim süreçlerinin geçtiği, olumlu ilişkilerin kurulduğu
ortamda oluşan olumlu bir antrenör-sporcu ilişkisi, sporcu motivasyonunu,
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sporcu doyumunu artırmakla birlikte sporculara becerilerini geliştirmek
için de uygun ortam sağlamaktadır (Atahan ve ark. 2012). Araştırmalar,
antrenörle sporcular arasında karşılıklı etkileşim dinamiklerinin,
birbirlerinin düşüncelerinin ve hissettiklerinin tam olarak algılanmasında
anahtar rol oynadığını ortaya koymaktadır (Ross ve Sophia, 2009).
Onağ ve ark. (2013), ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren
spor örgütlerinin yönetici, antrenör, sporcu, taraftar ve medya dahil olmak
üzere üst düzeyde koordinasyon sağlamaları, birlikte hareket edebilmeleri,
takım üyelerinin rol sorumluluklarını yerine getirebilmeleri, bireysel
yetenek ve becerilerinin geliştirilmesi sonucunda takım performansının
artacağını ve başarıya ulaşılabileceğini bildirmektedirler.
Toplumsal yaşamın temel olgularından ikisi iletişim ve spordur.
İletişim hem bireysel hem de toplumsal bir olgudur. Benzer şekilde
bireysel veya takım halinde yapılan sporun da kişi ve kitleleri etkileme
gücü vardır (Özkök, 1985).
Kitle iletişim araçlarının her geçen gün toplum üzerinde etkisi biraz
daha artmakta yeni iletişim kanalları hayatın içerisine girmektedir. Kitle
iletişim araçları sayesinde toplum, dünyanın her köşesinde meydana gelen
olayları canlı şekilde takip edebilmektedir. Kitle iletişim araçlarının
yaygınlaşması sayesinde geniş kitleler spor karşılaşmalarını yakından
takip etmeye başlamışlardır (Öztürk, 1998).
Kitle iletişim araçlarının toplumun her kesimine ulaşmasını sağlayan
gelişmelerle birlikte rekreasyon ile spor anlamında ilgilenenlerin sayısında
artış görülmeye başlanmıştır. Kitlelerin yaş ya da cinsiyet ayrımı
olmaksızın sportif faaliyetlere yönlendirilmesinde televizyon başta olmak
üzere tüm kitle iletişim araçlarının büyük payı vardır (Yetim, 2011).
2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırma ülkemizin çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarında
öğretmen, antrenör ve spor yöneticisi olacak, İnönü Üniversitesi BESYO
öğrencilerinin iletişim becerilerini bazı değişkenlerle inceleyerek, nasıl bir
dağılım gösterdiğinin belirlenmesi ve elde edilen bulgulara göre önerilerin
geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır.
3. Yöntem
3.1. Araştırma Metodu
Araştırma Karasar (2007) tarafından “geçmişte ya da halen var olan bir
durumu, olayı, bireyleri veya nesneleri kendi koşulları içinde ve olduğu
gibi tanımlamaya çalışılan araştırma yaklaşımı” olarak tanımlanan, nicel
araştırma türü tekniklerinden “tarama” modelinde, betimsel bir çalışmadır.
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3.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında İnönü
Üniversitesi BESYO’da okuyan 943 öğrenci, örneklemini ise 684 öğrenci
oluşturmuştur.
3.2. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Öğrencilerin iletişim beceri düzeylerini ölçmek üzere Korkut (1996)
tarafından geliştirilen “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği
(İBDÖ)”nden yararlanılmıştır Ayrıca, örneklemin demografik özelliklerini
belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından düzenlenen Kişisel Bilgi
Formu kullanılmıştır.
3.4. Verilerin Analizi
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler
için “SPSS-24 (IBM, New York) paket programı” kullanılmıştır. Çalışma
verilerinin çözümlenmesinde frekans, aritmetik ortalama, standart sapma,
yüzde gibi betimsel istatistiklerden faydalanılmıştır. Verilerin normal
dağılıma uygunluğu skewness ve kurtosis değerleri, homojenliği ise
Levene testi ile değerlendirilmiştir. Parametrik testlerden bağımsız gruplar
t-testi ve tek yönlü ANOVA testleri kullanılmıştır. Birbirleri ile ilişkilerini
çözümleme için ise korelasyon analizi yapılmıştır. İstatistikî analizlerde
anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak seçilmiştir.
4. Bulgular ve Tartışma
Araştırmanın bu bölümünde “iletişim becerilerini değerlendirme
ölçeği” kapsamında elde edilen bulgulara ve yorumlamalara yer
verilmiştir.
Tablo 1. Yaş Değişkenine Göre İletişim Becerilerini Değerlendirme
Ölçeği Sonuçları
Yaş
18-20 (1)
21-23 (2)
24-26 (3)
27 ve üzeri (4)
Toplam

N

𝑿

SS

176
313
144
51
684

3,778
3,608
3,515
3,560
3,628

,216
,386
,594
,596
,434

p

Post Hoc

.000*

(1)>(2)
(1)>(3)

*p<.001
Öğrencilerin yaş değişkenine göre iletişim becerilerinin
değerlendirilmesi amacıyla yapılan ANOVA testi sonucunda (Tablo 1)
iletişim becerileri puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir
(p<.001). Yapılan Post hoc testi sonucunda, farkın 18-20 ile 21-23 ve 2426 yaş grupları arasında ve 18-20 yaş grubu öğrencilerin puan
ortalamalarının 21-23 ve 24-26 yaş grubu öğrencilerinin puan
ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmüştür.
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Araştırmamızın yaş yükseldikçe iletişim becerilerinin azalma eğilimi
gösterdiği bulgusu, Bayrak ve Naçar (2015)’ın profesyonel takım
sporlarında görev yapan antrenörlerin iletişim beceri düzeyleri ile ilgili
araştırmalarında elde ettikleri bulgularla örtüşmektedir. Bu durum daha
genç yaştaki BESYO öğrencilerinin yeni katıldıkları üniversite spor
ortamında başlangıçta daha yüksek bir motivasyona sahip ve bu nedenle
iletişime daha açık olduklarının bir göstergesi olabileceğini
düşündürmektedir.
Tablo 2. Cinsiyet Değişkenine Göre İletişim Becerilerini Değerlendirme
Ölçeği Sonuçları
Cinsiyet
Erkek
Kadın

N
485
199

SS
,409
,318

𝑿
3,499
3,943

t

p

-13,674

.000*

Tablo 2’de araştırmaya katılan öğrencilerin iletişim becerilerini
değerlendirme ölçeğinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar ttesti sonucu görülmektedir. Test sonucunda grup ortalamaları arasında
anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.001). Kadınların iletişim becerileri puan
ortalamalarının erkeklerden daha yüksek olduğu gözlenmiştir.
Kadınların iletişim becerilerinin erkeklerden daha yüksek olduğu
sonucuna varan ve çalışma sonuçlarımızla paralellik gösteren çok sayıda
çalışma tespit edilmiştir. Korkut Owen ve Bugay (2014), Özşaker (2013),
Kılcıgil ve ark.(2009) ve Yanık (2015), Karademir ve Türkçarpar (2016)
yaptıkları çalışmalarda, kadın öğrencilerin iletişim becerileri puan
ortalamalarını erkek öğrencilerin puan ortalamalarından daha yüksek
olduğunu belirlemişlerdir. İletişim becerileri bakımından kadınların
erkeklerden daha yüksek düzeyde bulunmaları Korkut (1997) tarafından
“sosyalleşme sürecine” bağlanmıştır. BESYO öğrencisi kadınların iletişim
becerilerinin erkek öğrencilerden yüksek olmasının nedeni, karşılıklı
anlayış, paylaşma ve işbirliği sayesinde, güç birlikteliği sağlayarak
başarıyı yakalama azim ve kararlılıklarının bir sonucu olabileceği
düşünülebilir.
Tablo 3. Bölüm Değişkenine Göre İletişim Becerilerini Değerlendirme
Ölçeği Sonuçları
Bölüm
BSÖ (1)
SY (2)
EESE (3)
AE (4)
Toplam

N
159
89
169
267
684

𝑿
3,616
3,539
3,587
3,692
3,628
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SS
,475
,397
,441
,409
,434

p

Post Hoc

.011

(2)<(4)

Tablo 3’te öğrencilerin bölüm değişkenine göre iletişim becerilerinin
değerlendirilmesi amacıyla yapılan ANOVA testi sonucunda ulaşılan
bulgular verilmiştir. Öğrencilerin okudukları bölümleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<.05). Bu farkın
hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Post Hoc testi
sonucunda SY bölümü öğrencilerinin iletişim becerileri puan
ortalamalarının AE bölümü öğrencilerinden daha düşük olduğu
görülmüştür. AE bölümü öğrencilerinin iletişim becerileri puan
ortalamalarının diğer bölüm öğrencilerinin puan ortalamalarından daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Kılcıgil ve ark. (2009), iki farklı üniversitenin BESYO öğrencilerinin
iletişim becerilerini değerlendirdikleri çalışmalarında, BESYO
bölümlerinin iletişim becerileri arasında çok fazla anlamlı bir ilişki tespit
etmişler ve çalışmamızda olduğu gibi, SY bölümünün daha düşük seviyede
iletişim becerisine sahip olduğunu belirlemişlerdir. Yanık (2015) da
BESYO öğrencilerinde spor türü değişkeni ile bölümler arası iletişim
düzeyleri arasında istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bir farklılık
tespit etmiştir. Bu araştırma sonuçları ile bulgularımız paralellik
göstermektedir. AE bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerinin puan
ortalamalarının yüksek bulunmasının, eğitim sürecinden sonra yer almayı
düşündükleri spor ortamında sporcularla güçlü iletişim kurmalarına ihtiyaç
duyacaklarının bilincinde olarak iletişim becerileri konusunda kendilerini
geliştirme gayretinde olmalarından kaynaklandığı düşünülebilir.
Tablo 4. Sınıf Değişkenine Göre İletişim Becerilerini Değerlendirme
Ölçeği Sonuçları
Sınıf
1'inci Sınıf
2'nci Sınıf
3'üncü Sınıf
4'üncü Sınıf
Toplam

N
181
179
164
160
684

𝑿
3,717
3,627
3,599
3,561
3,628

SS
,368
,367
,445
,536
,434

Sd

F

p

Post Hoc

4,312

.005

(1)>(3)
(1)>(4)

3
680
683

Araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin okudukları sınıf değişkenine
göre iletişim becerileri puan ortalamaları arasında fark olup olmadığını
belirlemek amacıyla yapılan ANOVA testi sonucunda (Tablo 4)
öğrencilerin okudukları sınıflara göre iletişim becerileri puan ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<.05).
Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf düzeyinin iletişim becerileri
üzerinde etkili olduğu; 1’inci sınıf öğrencilerinin iletişim becerileri puan
ortalamasının 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerin puan ortalamalarından
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yüksek olduğu görülmüştür. Sınıf düzeyi arttıkça iletişim becerisi toplam
puanında zayıf düzeyde bir puan düşüşü gözlenmiştir.
Çetinkaya (2011) da, Türkçe öğretmen adaylarının iletişim
becerilerinin sınıf değişkenine göre farklılaştığı ve 1’inci sınıfların iletişim
becerileri puanlarının 4’üncü sınıf öğrencilerinin puan ortalamalarından
daha fazla olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Benzer bir sonuç Yılmaz ve
ark. (2009)’nın çalışmalarında da görülmüş, dördüncü sınıf öğrencilerinin
iletişim becerileri düzeylerinin diğer sınıflardan düşük olduğu
belirtmişlerdir. Bu bulgular çalışmamızla paralellik göstermektedir.
Bulgularımıza göre BESYO öğrencilerinin üniversiteye başladıkları ilk
yıllarda yeni arkadaşlıklar kurma ve ortama alışma çabaları sonucu iletişim
kurma isteklerinin daha yüksek olduğu, ilk yıllardan sonra özel bir iletişim
kurma çabası içerisine girmemelerinin söz konusu olabileceği
düşünülebilir.
Tablo 5. Spor Branşı Değişkenine Göre İletişim Becerilerini
Değerlendirme Ölçeği Sonuçları
Spor
Branşı

Bireysel
Takım

N
328
356

𝑿
3,620
3,636

SS
,454
,409

t

p

-,499

.618

Tablo 5’te öğrencilerin yaptıkları spor branşı değişkenine göre iletişim
becerileri ölçeği değerlendirme ölçeğinde anlamlı bir fark gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t-testi
sonuçları görülmektedir. Test sonucunda öğrencilerin yaptıkları spor
branşı değişkenine göre iletişim becerileri ölçeği puan ortalamaları
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>.05).
Tepeköylü ve ark. (2011), Çetin ve Kuru (2009), Yüksel ve Tepeköylü
(2010), Şahin (2012), Karademir ve Türkçarpar (2016) da çalışma
bulgularımıza paralel sonuçlara ulaşmışlardır.
BESYO’lardaki öğrencilerin sürekli spor ortamında ve çevreleriyle
devamlı iletişim halinde olmalarından dolayı spor yılı değişkeni ile iletişim
becerileri arasındaki farkın anlamsız çıkmasına neden olduğu
düşünülebilir.
Tablo 6. Spor Yılı Değişkenine Göre İletişim Becerilerini Değerlendirme
Ölçeği Sonuçları
Spor Yılı
1-3 yıl (1)
4-6 yıl (2)
7-9 yıl (3)

N
233
188
158

𝑿
3,732
3,796
3,434
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SS
,335
,410
,396

p

Post Hoc
(1)>(3)
.000*
(1)>(4)
(1)>(5)

10-12 yıl (4)

55

3,349

,510

(2)>(3)

13 ve üzeri (5)
Toplam

50
684

3,436
3,628

,512
,434

(2)>(4)
(2)>(5)

Tablo 6’da öğrencilerin spor yılı değişkenine göre iletişim becerileri
puan ortalamaları arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla
yapılan ANOVA testi sonucunda öğrencilerin okudukları bölümleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<.001).
1-3 yıl spor yapan grubun iletişim becerileri puan ortalamalarının 7-9 yıl,
10-12 yıl ve 13 yıldan fazla spor yapanların puan ortalamalarının daha
büyük olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 4-6 yıl spor yapanların iletişim
becerileri puan ortalamalarının 7-9 yıl, 10-12 yıl ve 13 yıldan fazla spor
yapanların puan ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir.
Abakay (2013), lise öğrencilerinin sporun itaatkâr davranış ve iletişim
becerileri üzerine etkilerini araştırdığı çalışmasında, Ot ve ark. (2014)
üniversite öğrencisi tenisçilerin empatik eğilim ve iletişim becerisine
yönelik araştırmalarında, spor yılı arttıkça iletişim becerisinin de arttığı
bulgularına ulaşmışlardır. Benzer şekilde, Karademir ve Türkçarpar
(2016), bireysel ve takım sporcularında iletişim becerilerini inceledikleri
çalışmalarında, aktif spor yılı değişkenine göre iletişim becerisi düzeyleri
arasında fark tespit etmişler ve sporcunun iletişim beceri düzeyinin spor
yapma yılıyla pozitif bir korelasyon içerisinde olduğunu belirtmişlerdir.
5. Sonuç ve Öneriler
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin
iletişim beceri düzeylerinin incelenmesi sonucunda;
Öğrencilerin iletişim becerilerinin normal düzeyde olduğu; yaş,
cinsiyet, okuduğu bölüm, okuduğu sınıf düzeyi ve spor yılı değişkenleri
bakımından iletişim becerileri değerlendirme ölçeği puan ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p<.05).
Spor branşı değişkeninin ise, iletişim becerileri değerlendirme ölçeği puan
ortalamaları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklığa neden
olmadığı görülmüştür (p>.05).
Yaş, cinsiyet, okuduğu bölüm, okuduğu sınıf düzeyi ve spor yılı
değişkenlerinin BESYO öğrencilerinin iletişim becerileri üzerinde etkili
olurken, spor branşının etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.
Araştırma sonucunda yapılan inceleme ve yorumlar doğrultusunda
aşağıdaki önerilerde bulunabilinir:
Bu çalışma sadece İnönü Üniversitesinde öğrenim gören BESYO
öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla bundan sonra yapılması
planlanan çalışmalarda örneklemin genişletilerek yurt genelindeki BESYO
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öğrencilerinin iletişim beceri düzeyleri belirlenebilir. Bu sayede
öğrencilerinin iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik programlar
hazırlanabilir. Ayrıca farklı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ile
BESYO’lardaki öğrencilerin iletişim becerileri karşılaştırılarak farklar
tespit edilebilir. iletişim becerilerinin geliştirileceği en önemli yer aile ve
okuldan sonra spor ortamı olduğundan BESYO’lardaki öğrencilerin bu tür
davranışlarının geliştirilmesi önem arz etmektedir.
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MOTOR BECERİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
10 YAŞ GRUBU SPORCULARIN CİNSİYET
FARKLILIKLARINA GÖRE İNCELENMESİ
Serkan AYDIN*
1.Giriş

Sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi ülke kalkınmasına direkt olarak
etki yapacağı için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sporun tüm
insanlar tarafından düzenli bir şekilde yapılmasını hedef olarak alır.
Özellikle küçük yaştaki çocukların sporla tanışmaları ve doğru
branşlara yönlendirilerek sporu sevip bir yaşam tarzı olarak
benimsemeleri amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda spor bilim ile
sıkı bir etkileşim içerisinde olup bilimsel verileri de ortaya koyarak
çocukların doğru branşlara yönlendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.
Spor bilimi ışığı altında yapılan tercihler doğru neticeler ortaya
koyduğu görüldükçe spor alanında yapılan bilimsel çalışmaların
geçerliliği artıp önem kazanmıştır.
Ülkemizin genç nüfus potansiyeli oldukça yüksektir. Uluslararası
spor alanındaki başarılarımız uzun yıllardan sonra istenilen düzeye
gelmemiş olsa da, başarılı olan sporcularımızın büyük çoğunluğu
eğitimlerinin temelini üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
olmuş uzman öğreticilerden almış olmaları geçmişe nazaran sportif
başarıyı arttırmıştır. Bunun sebeplerinin başında; çocuklarımızın
fiziki gelişim ve fiziki uygunluk değerleri konusunda yeterli bilgi ve
çalışmaya sahip olunması etkili olmuştur.
Yaşamımızı daha sağlıklı şekilde sürdürebilmek için düzenli spor
yapmak gerekir. Bu sebepten dolayı beden eğitimi dersi
kapsamındaki hareket eğitimi önemlidir. Bedensel hareketler çocuk
ve gençlerin eğitiminde önemli bir araçtır. Beden eğitimi
programının amaçları içerisinde bireyin fiziksel, psikomotor,
bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak,
yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılmasını sağlamak gibi çocuğun
hareket eğitimini sağlamaya yönelik önemli unsurlar
bulunmaktadır. (Aydın Serkan.,2009: 1)

(Öğr. Grv.); Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Türkiye saydin@nku.edu.tr
*

1.1. Motor Gelişim

Motor gelişim, motor becerilerin kazanılması dengelenmesi ve
azalması sürecidir. Bu süreçte de büyüme, olgunlaşma, hazır oluş ve
öğrenme önemli rol oynar. Motor gelişim, kendisini harekete ilişkin
davranışlardaki değişiklikler yoluyla otaya koyar. Dolayısıyla motor
gelişimi incelemenin temel amacı, hareket yeteneklerinin aşamalı
ilerlemesini incelemektir. Hareket, biçim (süreç), performans (ürün)
olarak incelenebilir. Gelişimin nicelik yönünü, büyüme, olgunlaşma,
nitelik yönünü ise hazır oluş ve öğrenme oluşturur (Kalkavan Arslan,
1996:9-10).
Motor gelişim, fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin
gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik
kazanmasıdır. Bir başka deyişle, özünde hareket olan becerilerin
kazanılmasını içeren ve doğum öncesi dönemde başlayıp ömür boyu
devam eden bir süreçtir (Özer Kamil, 2004:14-15).
Motor kavramı tek başına kullanıldığına, hareketi etkileyen
biyolojik ve mekanik faktörleri ifade etmektedir. Motor kavramı, ön
ek ve son ek olarak ta sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin; psikomotor, duyu motor, algısal motor gibi kullanılırken, spor
bilimlerinde yer alan özel alanları tanımlamak üzere ön ek olarak
motor gelişim, motor davranış motor öğrenme ve kontrol şeklinde
kullanılmaktadır.
1.1.1 Motor Gelişimin Önemi

Motor gelişim alanı, spor bilimleri alanında önemli bir yer teşkil
etmektedir, yaşamın ve kendimizin farklı yönlerini anlamamıza
katkıda bulunmaktadır. Motor gelişim, bilişsel ve duyuşsal gelişimin
yaşam boyunca gelişimini etkileyen önemli bir boyuttur. Bu
bağlamda, motor gelişimle ilgili bilgiler, yaşamın bu boyutlarındaki
gelişimini anlamamıza katkıda bulunduğu gibi, motor gelişimle ilgili
bilgiler ışığında, bireylerin hareket gelişimlerini yaşam boyunca
anlama ve hareket gelişimindeki aksaklıkları görmeye ve bunları
azaltmaya yönelik programları hazırlamamıza da katkıda bulunur
(Mirzaoğlu Nevzat, 2003).
1.1.2. Motor Gelişim Dönemleri

Motor gelişim dönemlerini tanımlamada en yaygın olarak
kullanılan sınıflandırma Gallahue ait sınıflamadır.
Gallahue motor gelişim dönemlerini refleksif, ilkel, temel ve spor
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hareketleri dönemi olmak üzere 4 bölümde incelemiştir (Şekil 1).

Şekil 1 : Gallahue’nun Motor Gelişim Dönemleri (Kalkavan Arslan,
1996).

Gallahue (2002), motor kontrol ve hareket yeterliliğinin başta
çevre ve kalıtım olmak üzere bireysel faktörler, çevresel faktörler ve
beceriye özgü faktörler tarafından şekillendiğini kum saati modeliyle
özetlemiştir (Bak Şekil 2).

Şekil 1 : Gallahue‘nin Motor Gelişim Dönemleriyle İlgili Kum Saati
Modeli (Kalkavan Arslan, 1996).
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1.1.2.1. Refleks Hareketler Dönemi
Refleks motor hareketler, yeni doğan bebeklerde doğuştan var olan ve
bir kısmı ilerde istemli hareketlere dönüşen otomatik hareketlerdir. Bu
hareketler çoğunlukla refleks şeklinde istemsiz yapılan ve bebeklerin
hayatta kalabilmesi için gerekli hareketlerdir (Kerkez Fatma, 2003).
Motor gelişimin temelini refleks hareketler içerir. Refleks hareketler
tüm fetuslarda ve yeni doğanlarda görülen istem dışı hareketlerdir.
Refleksler aracılığıyla bebek, yakın çevresi hakkında bilgi toplar ve
bedenini tanır.
Bu dönemde ortaya çıkan ilkel refleksler (emme, arama, kavrama vb.),
daha çok beslenme ve korunma işlevi görürken, duruşa ilişkin refleksler
(adımlama, emekleme, çekme vb.) daha sonraki istemli davranışlara benzer
ve vücudun dik pozisyonunu sağlama işlevini üstlenirler.
Refleks hareketler dönemi birbiri ile örtüşen ve birbirini izleyen iki
evreden oluşur. Bu evreler bilgi toplama ve bilgi çözme evresidir. Bilgi
toplama evresine refleksler, bilgi toplama, besin arama ve korunma
amacına hizmet ederler. Bilgi çözme evresinde ise, üs beyin merkezinin
olgunlaşması ile birlikte refleksler ortadan kaybolur ve istemli hareketler
ortaya çıkar (Mirzaoğlu Nevzat, 2003).
1.1.2.2. İlkel Hareketler Dönemi
İlk istemli hareketin ortaya çıktığı, doğum ve iki yaş arasını kapsayan
dönemdir. İlkel hareketler olgunlaşma ile ortaya çıkan, önceden
kestirilebilen bir sıra izleyen hareketlerdir. İlkel hareketlerin ortaya çıkış
sırası değişmez iken, ortaya çıkış hızları çocuktan çocuğa, kalıtsal, çevresel
ve hareketin özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Yaşamı sürdürebilmek için gerekli olan ilkel hareketler baş, boyun ve
gövde kaslarının kontrolü gibi dengeleme, uzatma, yakalama ve bırakma
gibi manipulatif becerileri, sürünme, emekleme, yürüme gibi yer
değiştirme (lokomotor ) hareketlerini içerir ve iki evrede incelenir. Bu
evreler reflekslerin ortadan kalktığı evre ve ilk kontrol evresidir.
Reflekslerin ortadan kalktığı evre, reflekslerin kaybolduğu, istemli
hareketlerin ortaya çıktığı hareketlerin kontrolsüz, kaba olduğu,
hareketlerdeki farklılaşma ve bütünleşmenin zayıf olduğu evredir. İlk
kontrol evresi, hareketler üzerinde alıştırma yapıldığı, hareketlerde
kontrolün sağlandığı, ilkel hareketlerde hızlı kazanım sağladığı evredir
(Mirzaoğlu Nevzat 2003 ).
1.1.2.3. Temel Hareketler Dönemi
Temel motor hareketler motor gelişimin temelini oluşturur
(GALLAHUE & OZMUN, 2001). Temel motor hareketler genel olarak
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stability, lokomotor ve manipulatif olmak üzere üç bölümde
sınıflandırılmaktadır (GALLAHUE, 2002; GALLAHUE & OZMUN,
2001).
Temel hareketler döneminde çocuk dengeleme, lokomotor ve
manipulatif hareketler repertuarını geliştirir. Önce bu hareketleri tek tek
sonra bir arada nasıl yapıldığını keşfeder. Temel hareketler dönemi, sadece
hareketlerin temel özelliklerini içerir. Kişisel stil, kişisel özellikleri içermez
ve temel hareketlerin kompleks becerilere uygulanması söz konusu
değildir. Her hareket modeli önce tek tek incelenir, daha sonra
kombinasyonlar oluşturulur. Koşma, sıçrama, fırlatma, yakalama, tekme
etme, yakalama, çömelme, yuvarlanma, takla atma gibi hareketler
birleştirilir (Zeybek, 2007).
1.1.2.4. Sporla İlişkili Hareketler Dönemi
Bu dönem 7 yaş ve yukarısını kapsar (Muratlı, 1997). Temel
hareketlerin günlük yaşam aktivitelerine, spora ve rekreatif etkinliklere
uygulandığı, hareketin araç olarak kullanıldığı dönemdir (Mirzaoğlu,
2003). İlkokul çocukları yeni beceriler kazanmaktan çok, daha önce
kazandıkları temel becerileri daha akıcı ve doğru olarak ortaya koyarlar
(Muratlı Sedat, 1997).
Bu dönemde dengeleme, lokomotor ve manipulatif beceriler giderek
mükemmelleştirilir ve birleştirilerek çeşitli etkinliklerde kullanır. Sporla
ilgili hareketler döneminde becerilerin ne ölçüde, hangi düzeyde gelişeceği
çok çeşitli zihinsel, duygusal ve motor etmene bağlıdır. Tepki zamanı,
hareket hızı, koordinasyon, vücut yapısı, boy, ağırlık, alışkanlıklar, arkadaş
etkisi, duygusal yapı bunlardan bazılarıdır (Mirzaoğlu Nevzat, 2003).
1.2. ÇOCUKLARDA TEMEL MOTOR HAREKET TÜRLERİ
1.2.1. Motor Hareket Türleri
Çocuklarda motor gelişim temelde hareketlere ilişkin davranışlardaki
değişim yoluyla belirlenir. Biyolojik ve çevresel faktörlerin etkisiyle
çocukların hareketlerinde ortaya çıkan gelişme farklılıkları ve performans
değişmeleri ancak gözlem yoluyla anlaşılabilir. Bu nedenle motor gelişim
sürecini incelemenin başlıca aracı hareket yeteneklerinin gelişinin
incelenmesidir. Diğer bir tanımla motor gelişim süreci gözlenebilir
hareketler yoluyla incelenebilir (GALLAHUE David, 1982).
Motor hareketle ilgili olarak bilim adamları tarafından farklı
sınıflandırmalar yapılmakla birlikte; aşağıda belirtilen sınıflandırmalar
yaygın olarak kullanılmaktadır (GALLAHUE David 1982).
I. sınıflamada motor hareketler beden katılımına göre kaba ve ince
motor hareketler olarak iki şekilde incelenir.
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Kaba motor beceriler: Büyük kas gruplarını ilgilendiren hareketlerdir.
Kaba motor becerilere örnek olarak; oturma, yürüme ve koşma gibi
hareketler verilebilir (GALLAHUE David, 1982).
İnce motor beceriler: Küçük kas gruplarını ya da vücudun sınırlı
bölümlerini ilgilendiren hareketlerdir (GALLAHUE David, 1982). Örnek
olarak kalem tutma, düğme ilikleme vb. hareketler verilebilir.
II. sınıflamada motor hareketler devamlılığa göre devamlı, aralıklı ve
sıralı olmak üzere üç bölümde incelenir (DAVIS ve diğ., 1997);
Devamlı Beceriler: Hareketin başlangıcı ve sonunda açıklık olmayan
uygulayıcı istediği sürece devam eden becerilerdir. Devamlı becerilere
örnek olarak yürüme, koşu ve pedal çevirme hareketleri verilebilir .
Aralıklı Beceriler: Hareketin başı ve sonu arasında belirgin bir açıklık
bulunan becerilerdir. Beceri tekrarlanabilir ancak yeniden başlanmalıdır.
Aralıklı becerilere örnek olarak yüksek atlama verilebilir.
Seri Beceriler: Birçok farklı elementin bir araya gelmesiyle ortaya
konulan bütün hareket becerisidir. Hareketi meydana getiren elementlerin
yapılması önem arz eder. Seri becerilere tenis servisi ve üç adım atlama
örnek verilebilir.
III. sınıflamada becerinin uygulanmasını etkileyen çevresel etkilere göre
motor beceriler açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır (DAVIS ve diğ.,
1997).
Açık Beceriler: Uygulayıcının sürekli çevresindeki etkilere uyum
sağlamak zorunda olduğu becerilerdir. Futbolda arkadaşıyla paslaşma açık
becerilere örnek olarak verilebilir.
Kapalı Beceriler: Becerinin ilk öğrenilen formu olup çevrenin çok az
etkili olduğu ya da hiç etkilemediği becerilerdir. Futbolda penaltı atışı ya
da okçuluk kapalı becerilere örnek olarak verilebilir.
IV. sınıflamada beceriler hareketin zamanlamasını kimin ayarladığına
göre içsel düzenlemeli ve dışsal düzenlemeli beceriler olmak üzere ikiye
ayrılır
İçsel Düzenlemeli Beceriler: Hareketin zamanlamasına hareketi
uygulayan kişi tarafından karar verilir. Örnek olarak tenis servisi verilebilir.
Dışsal Düzenlemeli Beceriler: Hareketin zamanlamasına hareketi
uygulayan kişi tarafından karar verilmez. Örnek olarak servis karşılama
verilebilir.
Bir hareket becerisi yukarda belirtilen sınıflamaların birden çoğuna
girebilir. Bu nedenle hareket becerisi öğretirken beden eğitimi
öğretmenleri, antrenörler ve ebeveynlerin bu sınıflamaları bilmesi ve
[26]

hareketi iyi analiz etmesi önem arz eder (GALLAHUE David, 2002)
1.2.1. 1.Kaba Motor Beceriler
Büyük kas hareketleri yani kaba motor beceriler, büyük kasların
kullanımını içerir. Kaba motor becerilere örnek olarak; yürüme ve koşma
gibi hareketler verilebilir. Büyük kas hareketleri üç büyük grupta
incelenirler.
A) Lokomotor Hareketler: Lokomasyonda amaç, alan üzerinde
hareket etmek yani vücudun yer aldığı alanı değiştirmek, bir yerden bir
yere hareket etmektir. En önemli lokomotor hareketler emekleme, yürüme,
koşma ve atlamadır. Daha sonra yuvarlanma, tırmanma, zıplama, sıçrama
ve sekme gelir. Bu hareketlerin her biri, çeşitli şekillerde birleştirilerek yeni
hareketlerin üretilmesinde kullanılır. Böylece hareket modelleri meydana
gelir. Çocuk hareket ederek kendini çevresinden ayırt eder. Objelerin
arasında hareket ederek mesafe ve mekanda konum kavramlarını geliştirir
(Özer Kamil, 2004).
B) Lokomotor Olmayan Hareketler: Yer değiştirmeden yapılan
hareketlerdir. Ayakta dik durumda döne, eğilme, itme, çekme, yer
değiştirmeden yapılan geniş kasların kullanımını içeren hareketleri de içine
alır. Eğilerek yerden nesne alma 1- 1,5 yaşları arasında ortaya çıkan
lokomotor olmayan bir hareket becerisidir (Özer Kamil, 2004).
C) Denge: Bir yerde belirli bir pozisyonu sürdürme hareketleridir.
Denge, belirli bir alan içinde bir hareketi sürdürmektir. Denge hareketleri,
aynı yerde bir pozisyonu korumayı kapsar. Denge, aslında tüm hareketlerde
önemli bir faktördür. Çocuk tüm hareketlerinde dengeyi sürdürme,
kaybetme ve yeniden kazanmaya çalışır. Örneğin, topa ayakla vurma,
çocuğun dengesini kaybetmeksizin bir objeyi hareket ettirme sürecidir
(Özer Kamil, 2004).
1.2.1.2. Obje Kullanma Becerileri
Obje kontrolü ile ilgili hareketleri kapsar. Küçük kas gruplarını
ilgilendiren hareketlerdir. Örnek olarak kalem tutma, dikiş yapma vb.
hareketler verilebilir. Küçük kas hareketleri, manipulatif beceri olarak
tanımlanan eli ve ayağı kullanma becerilerini ve nesne kontrol becerilerini
kapsar. Yazma, daktilo, piyano çalma, topu havada ya da yerde elle,
raketle, sopa ile, ya da ayakla kontrol altına alma gibi beceriler manipulatif
becerilere ya da nesne kontrolüne örnek gösterilebilir. Merkezden dışa
gelişim ilkesine göre, küçük kas hareketlerinin gelişimi büyük kas
hareketlerinin gelişimini izlemektedir. Küçük kas hareketleri bir objeyi
avuç içi ile kaba bir şekilde tutmadan, baş ve işaret parmağını birleştirerek
ince bir şekilde tutma becerisine doğru ilerler (Özer Kamil, 2004).
Birey, organlardan birini, birkaçını ya da tümünü kullanarak bazı
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davranış örüntüleri ortaya koyar. Bu davranışlar doğuştan gelebilir veya
öğrenilmiş olabilir. Psikomotor alana öğrenilmiş fiziki davranışlar girer.
Ancak bu davranışların geçici değil sürekli olması gerekmektedir
(Demirhan, 2006).
2.ARAŞTIRMANIN AMACI
Çocukların hareket gelişim dönemlerinin göz önünde bulundurularak
yapılacak olan çalışmalar motor hareketlerdeki yeterliliğin seviyesini
ortaya koyacağından çalıştırıcıların çocukların eksik olduğu noktalarda
daha fazla zaman harcamaları yeterli seviyeye gelmelerini sağlayacaktır.
Yeteneğin doğuştan gelen bir özellik olması nedeni ile çocuğun hangi
alanda yetenekli olduğunun tespit edilmesi bireyin ilgili branşa
yönlendirilerek başarılı olması sağlanabilir. Ayrıca çocukların kimlik
yaşları aynı olsa da gelişimdeki bireysel farklılıklar da göz önünde
bulundurularak verilecek kararlar daha isabetli olacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada ilköğretim 1. kademede okuyan ve yaşları 10 olup salon
sporları ile ilgilenen çocuklara uygulanan TGMD-2 testi (temel lokomotor
beceriler; koşu, galop, sek sek, sıçrama, durarak uzun atlama, kayma obje
kontrol becerileri; durarak top sürme, sopayla vurma, yakalama, topa
ayakla vurma, bel seviyesi üzerinde atış, bel seviyesi altından atış) ile on
yaş grubu çocukların cinsiyetlerine göre kaba motor becerileri hakkında
bilgi sahibi olmamız sağlanmıştır.
3. Yöntem
3.1.Çalışma Evreni
Çalışmanın evrenini Kütahya ili sınırları içerisindeki seçilmiş bazı spor
kulüplerindeki salon sporları ile ilgilenen 10 yaş grubu kız ve erkek
öğrenciler oluşturmuştur. Bu öğrencilerin psikomotor gelişim düzeylerini
ortaya koymak amacıyla da TGMD-II testi uygulanmıştır.
3.2.Araştırma Grubu
Araştırma grubunu, ilköğretim 1. kademede bulunan ve 10 yaş grubu ile
sınırlı olan ve salon sporları ile ilgilenen 60 kız, 60 erkek denek
oluşturmaktadır. Ölçümler toplam 120 denek üzerinde yapılmıştır.
3.3.Araştırma Tekniği ve Protokol
Araştırma grubunda, ölçüm işlemleri, sadece TGMD-II testin’ de yer
alan ölçümler ile sınırlı tutulmuştur.
Ölçümler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda alınmıştır.
Ölçümlerin alınacağı gün, saat ve yerlerle ilgili kurum ve kişiler
bilgilendirilerek bildirilen gün ve saatlerde ölçümler alınmıştır.
TGMD-II testin’ de yer alan motor testler, öğrencilerin öğrenim
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gördüğü okulun spor salonunda, testin uygulanışını örnek bir grupta
denemiş, konuya hakim araştırmacılar tarafından uygulanmıştır.
Test için gerekli ekipmanlar ve çalışma düzeneği, testin uygulanacağı
okulun spor salonuna, öğrenciler gelmeden önce hazırlanmıştır.
Öğrenciler spor salonunda toplandıktan sonra, önceden hazırlanmış olan
listeden isimler okunarak yoklama yapılmıştır. Yoklamadan sonra
yapılacak olan beceriler hakkında bilgi verilmiştir. Açıklamadan sonra
denekler tek tek alınarak, test bataryası basit bir şekilde gösterilmiş ve
açıklanmış, daha sonra da öğrencinin uygulaması istenmiştir.
Becerileri uygulamaya, önce obje kontrol becerileri ile başlanmıştır.
Ölçümler 20’şer kişilik farklı cins ve branş grupları halinde alınmıştır. Obje
kontrol becerileri ve lokomotor becerilerin uygulanması 20 kişilik bir
grupta yaklaşık olarak 3 saat sürmüştür. Veriler yapılan testteki ölçütlere
göre mükemmel bir şekilde yapıldıysa 1, yapılamadıysa ise 0 şeklinde
anında bilgisayar ortamındaki veri formuna girilmiştir. Günde bir gruptan
ölçüm alınabilmiş ve ölçümlerin tamamlanması 1 haftayı kapsamıştır.
3.4.Motor Testler
Çocukların motor yeteneklerini belirlemede geçmiş zamanlarda birçok
değişik testler uygulanmıştır. Bu testlerden bazıları şunlardır;
Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Testi: Bu test, Bruininks
tarafından 1978 yılında geliştirilmiştir. Bireysel olarak uygulanan bu test
4.5 ve 14.5 yaş grubu çocuklarının motor fonksiyonlarını belirlemeye
yöneliktir ve çocukların motor becerilerini değerlendirmeye yöneliktir. Test
alanları, kaba motor beceriler, kaba ve ince motor beceriler, ince motor
beceriler olmak üzere 3 ana başlıkta toplanmıştır.
Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programı Kontrol Testi:
Portage, bebeklerde uyarım, özbakım, motor gelişim, sosyal gelişim,
bilişsel gelişim ve dil gelişimi olmak üzere 6 alanda, 0-6 yaş grubu
çocukların değerlendirilmesinde ve gelişimsel eğitim programının
hazırlanmasında kullanılmaktadır.
Denver Gelişimsel Tarama Testi: Bu test, kişisel, sosyal, incemotor, dil
ve kabamotor alanların değerlendirilmesine yönelik hazırlanmış bir testtir.
Çocukların yaşına uygun bir takım becerilerini değerlendiren bu testte,
çocukları gelişimsel problemler açısından taramada, kuşkulu durumları
objektif bir ölçümle doğrulamada ve gelişimsel açıdan risk altındaki
çocukları izlemede kullanılır.
Motor Performans Testi: Okul öncesi çocukların motor performanslarını
ölçmek amacıyla Morris, Atwater Williams ve Wilmore’un 1980 yılında
geliştirdikleri motor perormans testi, 6 başlıktan oluşmaktadır; Tek ayak
üzerinde dengede durma, çabukluk, yakalama, durarak uzun atlama,
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fırlatma ve koşu.
Kaba Motor Beceri Testi: Hirst ve arkadaşlarının geliştirdiği bu test,
durarak uzun atlama, dinamik denge, statik denge ve çabukluk olmak üzere
dört alt testten oluşmaktadır. 4-6 yaş grubu çocukların motor becerilerini
belirlemek amacı ile uygulanmaktadır.
Bu araştırmada geçerlik güvenirliği yüksek olduğundan ve
uygulanabilirliği 9 yaş grubuna uygun olduğundan TGMD II, Toplam
Motor Gelişim Testi uygulanmıştır ( Test of Gross Motor Development;
Ulrıch, 1985 / 2000 ).
3.4.1.Toplam Motor Gelişim Testi (TGMD II)
TGMD, 3 ile 10 yaş arası çocukların motor performanslarını
değerlendirmek için hazırlanmıştır. Okulöncesi dönemdeki en önemli 12
motor beceriyi ölçer. Test, lokomotor ve obje kontrol olmak üzere iki alt
teste ayrılmıştır.
Lokomotor becerileri ölçmek için, koşu, sıçrama, durarak uzun atlama,
sek sek, galop ve kayma olmak üzere 6 adet testten yararlanılmıştır. Obje
kontrol becerilerini ölçmek için ise, sopayla vuruş, durarak top saydırma,
yuvarlama, ayakla vurma, yakalama ve fırlatma gibi 6 adet testten
faydalanılmıştır.
Her becerinin testinde uygulanan beceriye 2 deneme hakkı verilmiştir.
Verilen kritere göre hareketin düzgün yapılışına veya yapılmayışına göre 1
ve 0 puanları verilmiştir (Bkz. Ek-1B). Testin sonunda puanlar toplanmıştır
ve o beceriye ait, çocuğun gelişimine ait bir fikir edinilmiştir.
Testin uygulanmasında standart test protokolüne aynen uyulmuştur.Her
test için toplam test süresi ortalama 15 dakikadır. Testin geçerlik ve
güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Testin güvenirliği lokomotor testler için
0.96, obje kontrol testler için 0.97 şeklinde belirtilmiştir (Ulrıch, 2000). Bu
sebepten dolayı sıklıkla kullanılan bir testtir testtir (Valentini, 1999;
Martın, 2001; Gıllespıe, 1999; Hamılton, 2000; Kerkez, 2003).
TGMD lokomotor ve obje kontrol alt testlerinde kullanılan materyaller
şunlardır; oyun topu (8-10 inc/25 cm), hafif top (4 inc/10 cm), tenis topu,
beysbol topu, kare sıçrama çantası (4-5 inc/10-12 cm), bant, trafik kulesi (2
adet), plastik hokey sopası ve vuruş tahtasıdır. Çalışmada koşu süresini
ölçmede kronometre, durarak uzun atlama mesafesini ölçmede ise standart
mezura kullanılmıştır (Kerkez, 2003).
3.4.1.1. Lokomotor Testler
Lokomotor hareketler, yürüme, koşma gibi vücudun bir yerden başka
bir yere hereketi ile ilgili davranışları ifade eder. Lokomotor testler çeşitli
becerilerin uygulaması ve uygulama sırasında, belirtilen kriterlerin
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değerlendirilmesi doğrultusunda yapılmıştır. Bu beceriler ve kriterleri
şunlardır;
Koşu:
Materyal: 18,29 metre uzunluğunda koşu alanı ve iki koni
Yönerge: 15,24 metre aralıklı 2 koninin yerleştirilmesi, ikinci koniden
-Performans kriterleriKol bacak çapraz hareket-dirsekler bükülü
Ayakların yerden kesilmesi
Ayak ucuyla basma
Havadaki ayak 90derece bükülü
sonra 2,44 metre ya da 3,05 metre durmak için bir boşluk olduğuna emin
olmak, senin “çık” dediğinde kız/erkek çocuğun 1. koniden 2. koniye kadar
koşabildiği kadar hızlı bir şekilde koşmasını sağla. Daha sonra 2.
denemesini yapmasını iste.
Şekil.3; Koşu (Kalkavan Arslan, 1996)
Galop:
Materyal: 7,62 metre uzunluğunda boş alan ve iki koni. Yönerge:
7,62 metre alanı, iki koni veya direkle işaretleyin. Çocuğa bir koniden
diğerine kadar galop yapmasını söyleyin. Dönüşte de ikinci denemesini
yapmasını sağlayın.
-Performans kriterleriKollar sıçramada bel hizasında bükülü
Kısa sürede iki ayak havada
Arka arkaya 4 galopta ritmi sürdürme
İlk adımın yanına ya da gerisine ikinci adım
Şekil 4; Galop (Kalkavan Arslan, 1996)
Sek Sek:
Materyal: en az 4,57 metre uzunluğunda olan boş alan
Yönerge: Testten önce çocuğun tercih ettiği ayakla 3 defa sekmesini söyle ve
daha sonra diğer ayağıyla aynı şeyi yapmasını sağla en son olarak
yaptırdıklarını tekrarlat.
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-Performans kriterleriHavadaki ayağın güç almak için salınımı
Havadaki ayak vücuda yakın
Kollar bükülü güç almak için salınım
Arka arkaya 3 kez sıçrama-iniş (Tercih edilen ayakla)
Arka arkaya 3 kez sıçrama-iniş (Tercih edilmemiş
ayakla)
Şekil 5; Sek Sek (Kalkavan Arslan, 1996)
Sıçrama:
Materyal18,29 metre uzunluğunda koşu alanı ve iki koni
Yönerge: 15,24 metre aralıklı 2 koninin yerleştirilmesi, ikinci koniden
sonra 2,44 metre ya da 3,05 metre durmak için bir boşluk olduğuna emin
olmak, senin “çık” dediğinde kız/erkek çocuğun 1. koniden 2. koniye kadar
kanguru sıçramaları yapmasını sağla. Daha sonra 2. denemesini yapmasını iste.
-Performans kriterleri
Bir ayakla sıçrama diğer ayakla iniş
İki ayak daha uzun sürede havada kalış
Kol bacak çapraz hareket
Şekil 6; Sıçrama (Kalkavan Arslan, 1996)
Durarak Uzun Atlama:
Materyal: minimum 3,05 metre uzunluğunda boşluk ve şerit.
Yönerge: başlanılan çizgiyi zemin üzerinde işaretle. Çocuğun çizginin
arkasından başlamasını sağla. Çocuğa atlayabildiği kadar uzağa atlamasını
söyle. Bu hareketi tekrar yapmasını sağla.-Performans kriterleriHarekete hazırlık için dizler bükülü
Kolları hızla başın üstüne kaldırma
İki ayakla sıçrama ve iniş
Kolların iniş boyunca aşağıya itiş yapması
Şekil 7; Durarak Uzun Atlama (Kalkavan Arslan, 1996)
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Kayma:
Materyal: Minimum 7,62 metre uzunluğunda temiz bir alan; dümdüz bir
çizgi ve iki koni.
Yönerge: İki koniyi 7,62 metre aralıkla yerleştirmek, dümdüz çizginin
üzerinde başına ve sonuna; çocuğa birinden diğerine doğru kayarak
gitmesini ve tekrar kayarak geri dönmesini söylemek ve bu hareketi tekrar
etmesini sağlamak.
-Performans kriterleriBeden yan dönerek gidiş yönünde
Arkadan gelen ayak ilkinin yerine konur
Sağa kaymada en az 4 adım
Sola kaymada en az 4 adım
Şekil 8; Kayma (Kalkavan Arslan, 1996)
3.4.1.2.Obje Kontrol Testleri
Obje kontrol testleri ve test kriterleri şunlardır;
Durarak Top Sürme:
Materyal: Bir 20,32 santimetreden 25,40 santimetreye kadar (3
yaşından 5 yaşına kadar olan çocuklar için) softball topu (6 yaşından 10
yaşına kadar olan çocuklar için) ise bir basketbol topu ve yüzeyi çok sert
olan bir zemin.
Yönerge: Sadece ellerini kullanarak ayaklarıyla hiç hareket etmeksizin bir
eliyle topu sürmesini söyle ve topu yakaladıktan sonra durmasını söyleme.
Bu hareketi tekrar yapmasını iste.
-Performans kriterleriTopun bel hizasına değmesi
Topun parmak uçlarıyla itilmesi
Topu önünde ya da yanında sıçratma
Yürümeden veya kaçırmadan topu en az 4 kez
saydırma

Şekil 9; Durarak Top Sürme (Kalkavan Arslan, 1996)
Topa sopayla vurma:
Materyal: 10,16 santimetre ebadında hafif top; bir plastik sopa ve kriket
ayaklığı
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Yönerge: Çocuğun bel seviyesinde; kriket ayaklığının üzerine topu
yerleştirmek.
-Performans kriterleri
Sopayı tutuşta baskın el üstte, diğeri
altta
Baskın olmayan taraf vuruş yönünde ayaklar
paralel duruşta
Salınım sırasında omuz kalça rotasyonu
Ağırlığı gerideki ayaktan öndekine aktarma
Sopanın topa temas etmesi
Şekil 10; Topa Sopayla Vurma (Kalkavan Arslan, 1996)
Yakalama:
Materyal: 10,16 santimetre ebatlarında hafif plastik top, 4,57 metre
uzunluğunda boş alan ve şerit.
Yönerge: 4,57 metre boşluğun başlangıç ve sonunu iki çizgiyle işaretle.
Çocuk çizgilerden birinin üzerinde atıcı diğerinin üzerinde direkt olarak el
altından yapılan atışla çocuğun topu hafif bir kavisle göğsünde yakalaması
sağlanır. Omuz ve bel bölgeleri arasındaki yakalamalar sayılır.
-Performans kriterleriKollar önde bükülü hazırlanma
Topa yetişmek için kolu uzatma
Topu sadece ellerle yakalama

Şekil 11; Top Yakalama (Kalkavan Arslan, 1996)
Topa Ayakla Vurma:
Materyaller; Bir adet 20,32 santimetre veya 25,40 santimetre kadar
plastik, zemin topu ya da futbol topu, bir adet sağlık çantası 9,14 metre
uzunluğunda boşluk ve şerit
Yönergeler: Duvardan 10,00 yarda uzağa bir çizgi çekilir ve duvardan
6,10 metre uzağa diğer bir çizgi çekilir. Duvara en yakın çizgi üzerindeki
sağlık çantasının tepesinin üzerine top yerleştirilir. Çocuğa diğer çizgi
üzerine geçmesi söylenir. Çocuğun koşup topa duvara doğru hızla vurması
istenir. İkinci deneme için hareket çocuğa tekrarlattırılır.
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-Performans kriterleriTopa hızla yaklaşma
Topa temastan önce daha uzağa atılmış
adım veya hemen öncesinde sıçrama
Topun sırtında veya hemen arkasında
vuruş yapmayan ayağın yerleşmesi
Ayağın üst veya ayak parmaklarıyla tercih
edilmiş ayağın üst kısmıyla topa vurma
Şekil 12; Topa Ayakla Vurma (Kalkavan Arslan, 1996)
Bel Seviyesi Üstünden Atış:
Materyaller: Bir tenis topu, bir duvar, şerit ve 6,10 metre uzunluğunda
boşluk.
Yönergeler: Duvardan 6,10 metre uzağa bir parça şerit yerleştirilir.
Çocuk duvarla yüz yüze gelecek şekilde çizginin arkasına yerleştirilir. Çocuğa
topu duvara hızla atması istenir ve duvarda önceden oluşturulmuş en az
3m.’ye 3 m.’lik hedefe isabet istenir. Hareket ikinci deneme için tekrar
ettirilir.
-Performans kriterleriTopu alan elin/kolun elin aşağıya doğru hareketiyle
başlamış olması
Topu alan elin/kolun elin aşağıya doğru hareketiyle
başlamış olması
Duvarın karşısındaki atış yapmayan bölgedeki bir
noktaya omuz ve kalçanın dönüşü
Tekrar süresince alttaki topu çapraz bir şekilde
vücudun tercih edilmemiş tarafına doğru geçirme
Top elden çıkınca kolun çapraz yöndeki hareketi

Şekil 13; Bel Seviyesi Üstünden Atış (Kalkavan Arslan, 1996)
Bel Seviyesi Altından Atış:
Materyaller: 3-6 Yaş çocukları için bir tenis topu 7-10 yaş çocukları için
bir jimnastik oyun topu, iki koni, şerit ve 7,62 metre boş alan.
Yönergeler: Duvardan 1,22 metre arayla iki koni yerleştirilir. Duvardan
6,10 metre uzağa zemin üzerine bir şerit konur. Çocuklara bu noktadan
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topun konilerin arasından geçebilmesi için hızla topu yuvarlamaları söylenir.
İkinci deneme için çocuk hareketi tekrar eder.
Tercih edilmiş el aşağıya ve geriye doğru
sallanır, göğüs konilerle karşı karşıya iken
gövde arkaya uzanır.
Vücudu yavaşlatmak için dizler bükülür
Top zeminde dört defadan fazla zıplamaması için
top zemine yakın bırakılır
Koni arasından geçiş
Şekil 14; Bel Seviyesi Altından Atış (Kalkavan Arslan, 1996)
3.5. İSTATİSTİK YÖNTEM
Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi Microsoft Excel tablolama
programında yapıldı. İstatistik işlemler SPSS paket programında yapıldı.
İstatistik işlem olarak araştırılan maddenin türüne bağlı olarak İki Yönlü
Anova Testi Uygulandı.
Bu araştırmada uygun testin belirlenmesi için hipotezler test edilmeden
önce verilerin normal dağılıma sahip olma durumlarına bakıldı (Akgül,
1997; Sümbüloğlu & Sümbüloğlu, 1993). Gruplarının normal bir dağılıma
sahip olup olmadığını belirlemek için SPSS de bakılan her özellik için iki
örnek K-S normallik testi uygulandı (Özdamar, 2002; Akgün, 1997). Testi
sonuçları verilerin normal dağılıma uygun olduğunu göstermiştir (P>0.05).
4. Bulgular
4.1. Deneklere Ait Genel Özellikler
Araştırmaya katılan örneklem grubundaki öğrencilerin katılım sayıları,
cinsiyet, spor dalları faktörüne bağlı olarak tablo 1 de belirtilmiştir (grup
istatistik tablosu).
Tablo 1: Örneklem Grubuna Ait Tanımlayıcı İstatistik

Araştırmaya basketbol kız (N=20), basketbol bayan (N= 20), hentbol
Toplamda 60 kız ve 60 erkek sporcu olmak üzere 120 sporcu üzerinde
çalışılmıştır.
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4.1. Toplam Tgmd II Test Puanına Göre Farklar
4.1.1. Cinsiyete Bağlı Olarak Toplam Tgmd II Testi Farkı
Cinsiyete bağlı olarak, ilköğretimde okuyan on yaş gurubu çocukların
TGMD II testi toplam beceri düzeyleri arasında anlamlı bir faklılığın olup
olmadığını tespit etmek için =0.05 anlamlılık düzeyinde iki yönlü
varyans testi uygulandı. Test sonuçları cinsiyete bağlı olarak TGMD II testi
toplam beceri düzeyleri arasındaki farkın önemli olduğunu gösterdi (F2.120=
4.200; P<0.05). Kızların TGMD II testinde elde ettiği toplam puan (73.067
± 1.211), erkeklerin TGMD II testinde elde ettiği toplam puandan önemli
ölçüde daha yüksek bulundu (Bak. Ek 13; TGMD-2 Testi Anova Sonuç
Tablosu).
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Grafik 1: Cinsiyete göre TGMD II testi toplam beceri düzeyleri farkı
5.Tartışma ve Sonuç
5.1. Cinsiyete Bağlı Olarak Toplam Tgmd II Testi Beceri Düzeyleri
Çalışma sonuçları TGMD-II Testi Toplam puanına göre kız çocukların
beceri puanının erkeklerden çok daha yüksek çıkması önceki çalışmaları
destekler
niteliktedir.
Sosyo-kültürel
etkiyi
göz
önünde
bulundurduğumuzda daha az aktiviteye katılan ve erkek çocuklara göre
spor çalışmalarına daha geç yaşta ve düşük yoğunlukta katılan kız
çocuklarının beceri puanının yüksekliği oldukça manidardır. Bunun en
önemli nedeni olarak kız çocukların erkek çocuklardan 1-2 yaş daha erken
ergenliğe ulaşmaları olduğu söylenebilir. Li ve Atkins (2004)’de yaptıkları
erken çocukluk dönemi bilgisayar kullanımı, bilişsel ve motor gelişimi
inceledikleri çalışmalarında TGMD-II testine göre kızların elde ettiği skoru
erkeklerden fazla bulmalarına rağmen, istatistiksel olarak anlamlı farka
ulaşamamışlardır. Yaptığımız çalışmada cinsiyetler arasında fark
bulunmasının nedeni yapılan spor aktivitesine bağlayabiliriz. Li ve
Atkins’in çalışmasındaki denekler herhangi bir spor aktivitesi ile
ilgilenmezken, yaptığımız çalışmada deneklerin her birinin bir spor
aktivitesi ile ilgilenmesi cinsiyetler arasındaki farkı belirgin hale getirdiği
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sonucunu akla getirebilir.
5.2. SONUÇ
Spora hazırlık döneminde bulunan çocukların seviyelerinin bilinmesi
önem arz etmektedir. Bu bakımdan temel motor özellikleri ölçen testlerin
yaş gruplarına uygun olarak uygulanması ön plana çıkmaktadır.
Temel motor özelliklerle ilgili bugün dünyada birbirinden farklı pek çok
test uygulansa da bazıları gerek yaygın kullanımı gerekse geçerlilik ve
güvenirliliğinin yüksek olması nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Bunların
başında da TGMD-II testi gelmektedir.
Yaş gruplarına, cinsiyete ve beceri düzeylerine göre temel motor
testlerin yaygın olarak kullanılması ülkemizde temel motor özelliklerle
ilgili normların oluşmasında önemli katkı sağlayacaktır.
Bu bakımdan bu çalışmada kullanılan TGMD-II testi gerek yaygınlığı
gerekse yüksek geçerlilik ve güvenirlilik özelliği dikkate alındığında
ülkemizde motor beceri normlarının oluşmasında önemli katkılar
sağlayabilir.
Bu çalışma cinsiyet farklılığının temel motor beceriler üzerinde etkin
olduğunu gösterdi. Kız çocukları ergenliğe erkek çocuklardan 1-2 yıl daha
önce ulaştıkları için temel beceriler bakımından erkeklerden önemli ölçüde
daha ileride oldukları görüldü.
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ANTRENMAN MASKESİ İLE 6 HAFTALIK YÜKSEK
YOĞUNLUKLU İNTERVAL (ARALIKLI) ANTRENMANLARIN
SOLUNUM KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
The Effect of Training Mask on the Respiratory Capacity of 6-Week
High Intensity Interval Training
Sercan ÖNCEN
1. Giriş
Hücre içinde görülen metabolik tepkimeler sürekli oksijen tüketip
karbondioksit üretir. Arterier kana göre hücre içi PO2 daha düşüktür.
Oksijenin kandan hücreler içine ve hücre içinde de mitokondrilere net bir
sızma gösterir. Kanın sistemik kapiller içinde akarken PO2’si düşerken
PCO2’si yükselir.
Dokuların oksijene gereksinimi arttıkça, solunum sisteminin
organizmaya soktuğu oksijen miktarı ve bu oksijeni dokulara taşıyacak
olan dolaşım sisteminin faaliyetleri de artar. Dinlenme durumunda bir kişi
dakikada 12-16 defa soluk alırken, antrenman sırasında solunum sayısı 4050 defa ya kadar çıkabilir. Dinlenme durumundaki bir kişinin dakika
başına solunum hacmi 5-8 litre iken antrenman esnasında bu hacim 120160 L/dk’ya kadar çıkabilir (Özüak, 1996). Gelişmiş bir solunum sistemi
kapasitesi ile antrenman yükünün üstesinden gelmek, sporcular için daha
kolay olacaktır.
Yüksek solunumda fizyolojik açıdan inspiratuar ve ekspiratuar
kaslarının her ikisinin de önemli ölçüde etkili olduğu gözlenmektedir.
Solunumun frekansı yükseldiğinde inspiratuar kaslarına ek olarak
ekspiratuar kaslarına da gittikçe artan bir ihtiyaç duyulmaktadır. Solunum
kası kuvvet (direnç/eşik) ve dayanıklılık (hiperpnoea) olmak üzere iki
farklı spesifik solunum kası antrenmanı (SKA) bahsetmek mümkündür.
Her ikisi de dayanıklılık performansını arttırmak üzerine düzenlenmişlerdir (Illive ark., 2012).
Solunum kası antrenman modellerine baktığımızda; Solunum kası
kuvvet antrenmanı (inspiratuar kası kuvvet antrenmanı, İnspiratuaralış
direnci yükleme). Dirençli solunum kası antrenmanı (eş zamanlı
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inspiratuar ve ekspiratuar kası antrenmanı). Ekspiratuar kası antrenmanı ve
solunum kası dayanıklılığı antrenmanı (ventilasyon kası antrenmanı,
ventilasyon izocapnic hyperpnoes) (Illi ve ark., 2012).
İnspiratuar kas kuvvet ve respuratuar kas dayanıklılığı antrenmanları
arasında önemli bir fark bulunmamaktadır. Fakat kombine edilmiş
İnspiratuar ve ekspiratuar kuvvet antrenmanları daha etkili olabilmektedir
(Illi ve ark., 2012).
Dinlenme halinde veya egzersiz esnasında yüksek rakıma maruz
kalınan ilk saniyelerde aortic kaviste ve karotis arterlerdeki
kemoreseptörler düşük PO2 tarafından uyarılır ve beyne nefes alış
frekansında artış yapılması yönünde uyarı gönderir.
2. Araştırmanın Amacı
Çalışmada; antrenman maskesi (Training Mask 2.0™) ile uygulanan
yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanlarının (YYAA) katılımcıları
üzerinde oluşturduğu vital kapasite (VC) birinci seviye zorlu ekspiratuar
volüm (FEV1), maksimal solunum kapasitesi (MVV) üzerindeki etkilerinin
tespitedilmesini amaçlamaktadır.
Antrenmanmaskesi, sporcular ve antrenörler tarafından antrenman
uygulamalarında antrenmanın şiddetini arttırmaya yönelik yoğun bir
kullanım alanına sahiptir. Farklı antrenman protokolleri uygulanarak
yapılmış veya yapılmakta olan bilimsel çalışmalar ile antrenman
maskesinin birim antrenmana kazandıracağı etkinin tahmini
değerlendirmesi yapılarak uygulama alanında maskenin doğru kullanımına
katkısağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda antrenman
maskesinin YYAA modelinde iki dakikalık yüklenmeler (VO2max %90 ve
üstü) ve bir dakikalık toparlanma (VO2max %30) içeren 6 haftalık
antrenman protokolünün solunum fonksiyonları (FVC, FEV1 ve MVV)
üzerine oluşturduğu kronik etkinin test edilmesi amaçlanmıştır.
YYAA, yüksek yoğunlukta sınırlı dinlenme aralıkları ile kombine
edilerek tasarlanan aerobik ve anaerobik açıdan etkisi olan bir modeldir.
YYAA kısa süreli maksimal yüklenmeler (sabit veya kademeli artan
direnç) ile kısa süreli dinlenme periyotlarından oluşmaktadır.
3. Yöntem
Deneysel çalışmaya Türkiye Üniversiteler Federasyonu, Ünilig
statüsünde müsabık olan 16 Korumalı (Amerikan) Futbolu oyuncusu dahil
edilmiştir. Amerikan futbolu branşının yoğun olarak kısa süreli anaerobik
kuvvet içeren ivmelenmeler ve dinlenme aralıklarından oluşan yapısı
antrenman dizaynı açısından uygunluk göstereceği düşünülmektedir.
Maskenin kronik etkisinin tespiti için katılımcılar, deney grubu (DG, n:8)
ve kontrol grubu (KG, n:8) olmak üzere homojen iki gruba ayrılmıştır. DG,
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6 hafta süresince her antrenman birimini antrenman maskesi kullanarak
yaparken KG antrenman maskesi kullanmadan antrenman yapmışlardır.
Spirometre zorlu inpirasyon ve ekspirasyon sırasında dinamik akciğer
volümlerinin ve kapasitelerinin zamanlı olarak ölçebilmektedir. Solunum
fonksiyon ölçümleriSchiller SP-1 marka spirometre kullanılarak
alınmıştır.
Deneysel çalışmada solunum fonksiyon testlerinden; Zorlu vital
kapasite (FVC), birinci seviye zorlu ekspiratuar volüm (FEV1), FVC
manevrasının başlangıcından itibaren belirli sürede çıkarılan gaz hacmi,
maksimal solunum kapasitesi (MVV) testleri ön test ve son test olarak
alınmıştır.
Test öncesinde; Katılımcılardan en az dört saat öncesinde alkol
alınmaması, kısa etkili astım tedavisinde kullanılan ve bronkodilatasyon
yaparak etki gösteren bir astım ilaçları alt grubu olan bronşları genişleterek
oksijen alımını artıran bronkodilatör ilaçların 12 saat, uzun etkili
bronkodilatör ilaçların 24 saat önceden kesilmesi, testten en az iki saat önce
aç kalınması, testlerden 30 dakika öncesinde egzersizden kaçınılması
konusunda hassasiyet gösterilmesi istenmiştir.
Test esnasında; Katılımcılara ölçüm öncesinde ilk kez o katılımcı
tarafından kullanılacak ve daha sonra imhaedilecek ağızlık aletin giriş
bölümüne yerleştirilerek, katılımcıdan ağızlığı dudakları ile iyice sarması
ve dişleri ile ısırmayacak şekilde ağzına yerleştirmesi istenmiş. Dudakların
iyi kapanmasına dikkat edilmiştir. Spirometre cihazına ağızlık yardımı ile
bağlanan katılımcının burnu ölçüm öncesinde özel bir mandal ile
kapatılmış. FVC ölçümünde sakin bir şekilde nefes alıp verirken, nefes
vermenin sonunda test yöneticisinin kontrolünde zorlu, derin ve hızlı bir
nefes alınması ve test yöneticisi sonuna kadar nefes ver uyarısı ile denek
hızlı, zorlu ve sonuna kadar nefes verir. Nefes verme işleminin en az 6
saniye plato düzeyine ulaşana kadar devam etmesi sağlanmıştır.
Maksimal solunum kapasitesi (MVV) temelde 1 dakikada yapılan derin
ve zorlu solunumu ölçmeyi amaçlamaktadır. Hiperventilasyonun 1 dakika
sürdürülmesi zor ve çoğunlukla mümkün olmadığı için genelde ölçüm 12
saniye boyunca yapılır ve bir dakikaya hesaplanarak tamamlanır. (Ruppel
GL, 2003). Ölçüm sırasında katılımcının 12 saniye boyunca mümkün
olduğunca derinvehızlı soluk alıp vermesi istenmiştir.
3.1.Araştırma Grubu Özellikleri
Çalışmaya alınacak Amerikan futbolu branşsal geçmişleri belirlenerek, sporcu geçmişlerinin farklılığı göz önünde bulundurulmuştur.
Araştırma grubuna çalışma öncesinde PARQ testi değerlendirmesi ve
sonrasında ACSM (American College of Sports Medicine) risk faktör
analizi değerlendirilmesi yapılmıştır. Katılımcıların sigara ve ilaç
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kullanmama, tıbbi geçmişinde kronik (diyabet, astım, kronik obstrüktif
akciğer hastalığı, hipertansiyon, metabolik sendrom) hastalığın
bulunmaması durumları tespit edilerek çalışmaya dahil edilmiştir.
Araştırma grubu deney (n:8) ve kontrol (n:8) olarak 2 farklı gruba
ayrılmıştır.
3.2.Antrenman Planı ve Antrenman Protokolü
Katılımcılar araştırmanın amacı hakkında bilgilendirilmiştir. Deneysel
çalışma sezon içi dönemde uygulanmıştır. Antrenman programı haftada 3
kez 6 hafta boyunca sürdürülmüştür. Fizyolojik parametreleri belirleyen
ölçümler antrenmanlara başlamadan önce ve 6 haftanın sonunda olmak
kaydı ile ön test ve son test olarak yapılmıştır.

1. Hafta

2. Hafta

3. Hafta

4. Hafta

5. Hafta

6. Hafta

6 Hafta YYAA Kontrol Grubu (Ø Maske)
1. Hafta

2. Hafta

3. Hafta

4. Hafta

5. Hafta

2. ÖLÇÜM

1. ÖLÇÜM

6 Hafta YYAA Deney Grubu (+ Maske)

6. Hafta

16 erkek, 18-24 yaş arası katılımcı, maskeli deney grubu (DG, n:8) ve
maskesiz kontrol grubu (KG, n:8) olarak iki gruba ayrılmıştır.
İki grupta hafta 3 gün 2 dakikalık 5 set yüklenme ve 1 dakikalık
toparlanma periyotlarından oluşmaktadır. Antrenman programı tabloda
belirtilmiştir.
Her iki grup 6 haftalık antrenman periyotlarının tamamını bisiklet
ergometresinde uygulanmıştır.
Antrenman yoğunluğu karvonenformula((Maksimum kalp atım hızı –
istirahat kalp atım hızı) × (Antrenman yükü %) + İstirahat kalp atım hızı)
kullanılarak %90,%95 ve %100 lük iş yükleri göre değişiklik gösteren 2
dakikalık yüksek yoğunluklu yüklenmeler ve %30 ile 1 dakikalık
toparlanma periyotlarından oluşan toplam 5 set ve 10 dakikalık soğuma
(Gormley ve ark, 2008; Helgerud ve ark, 2007) içermektedir. Performans
sırasında pedal çevirme frekansları dakika başına düşen pedal sayısı
(BPM) tespit edilerek, pedal frekansları 120 BPM kalacak şekilde iş
yükleri ağırlık kolu sıkılıp,gevşetilmek üzere ayarlanmıştır.
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Tablo 1. Deneysel çalışma antrenman protokolü
Hafta

Haftada
Antrenman
Birimi

Yüklenme
Süresi

Antrenman
Yoğunluğu

Toparlanma
Süresi

Toparlanma
Antrenmanı
Yoğunluğu

1

3

2 dk

%90

1 dk

%30

2

3

2 dk

%90

1 dk

%30

3

3

2 dk

%90

1 dk

%30

4

3

2 dk

%95

1 dk

%30

5

3

2 dk

%95

1 dk

%30

6

3

2 dk

%100

1 dk

%30

3.3. Elevation Training Mask 2.0
Elevation Training mask 2.0 yüksek rakım antrenman etkisi yaratmak
için dizayn edilmiştir. Yüze uygun neopren kayış ve sıkı hava silikonları
sayesinde kenarlardan istenmeyecek şekilde hava girişi engellenmiştir.
Özel olarak tasarlanan diyafram direnç teknolojisi (PAT:8.590.533.B2)
solunan hava akışını azaltan kanallar sayesinde solunuma karşı bir direnç
oluşturmaktadır.
Çalışmaya başlamadan önce katılımcılara antrenman maskesi 2.0
hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Antrenman maskesi 2.0 kullanacak
olan katılımcılara adaptasyon dönemi boyunca maskenin yüze alışması ve
herhangi bir rahatsızlık vermemesi için tüm hava kanalları açık tutularak
adaptasyon sağlanmıştır. Antrenman maskesiyle antrenman esnasında
maske yüz ile temas ettiği bölgelerde hava almayacağına emin olunacak
şekilde ayarlanmış ve kişinin maske ile rahat nefes alması sağlanmıştır.
Antrenman maskesi 2.0’ın hava kanalları üç düzey valften
oluşmaktadır. Bu valfler 4 hava kanalı, 2 hava kanalı ve 1 hava kanalı
şeklinde tasarlanmış ve isteğe bağlı olarak değiştirilebilir düzeyde
ayarlanmıştır.

VE (L/dk)

Düşük Yükselti
1,080 m
86.9 ± 0.4

Yüksek Yükselti
2,743.2 m
67.0± 0.4

Çok Yüksek Yükselti
4,572 m
68.1 ± 0.4

FEO2 (%)

16.0 ± 0.1

14.8 ± 0.1

15.0 ± 0.1

FECO2 (%)

5.3 ± 0.1

6.2 ± 0.1

6.4 ± 0.1

SpO2 (%)

95.0 ± 0.2

92 ± 0.3

90 ± 0.4

KAH

139 ± 3.0

140 ± 3.0

142 ± 3.0

RPE

8.5 ± 0.3

12.1 ± 0.6

11.5 ± 0.4

BAI

0.4 ± 0.2

4.8 ± 2.0

6.4 ± 1.9

BAI: Beck Anksiyete Ölçeği
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Granados ve ark., 2014 Antrenman maskesinin valf aralıklarına göre ölçüm
değerleri.

Granados J. ve arkadaşları beş sağlıklı gönüllü üzerine yaptığı
çalışmada antrenman maskesi kullanarak düşük 1.080 m, yüksek 2.743 m
ve çok yüksek 4.547 m yüksekliklerdeki farklılıkları test etmişlerdir
(Granados ve ark., 2014). Çalışmanın sonucunda maskenin yüksek veya
çok yüksek yükseltiye ayarlanarak kullanılması önerisinde bulunulmuş ve
geniş ölü boşluklarda (100ml) kalan expre edilen CO2’in tekrar
solunmasının hipoksiye sebebiyet vermektedir tanımlaması yapmışlardır..
Maske valfleri seçiminde Granados J. ve arkadaşlarının yaptığı çalışma
dikkate alınmıştır. Yapılacak olan YYAA şiddet olarak yüksek olmasından
dolayı valf seçimi 2,743 m olarak belirlenmiştir.
3.4. Verilerin Analizi
Araştırmada tanımlayıcı istatistiksel analizi yapılarak her bir
değişkenin ölçüm sonuçlarına ilişkin aritmetik ortalamaları, standart
sapmaları, maksimal ve minimal değerleri ayrı ayrı hesaplanmış ve tablo
olarak belirtilmiştir.
Tüm verilerin homojenite testleri yapılmış olup, buna bağlı olarak
(p˃0,05) grupların, ön test ve son test verileri bağımlı örneklem Wilcoxon
test ile değerlendirilmiştir. Gruplar arasındaki farklılık için bağımsız iki
örnek Mann Whitney U T-test kullanılmıştır. Farkların anlamlılık
düzeyleri p˂0,05 olarak alınmıştır. Tüm verilerin analizinde SPSS 18 paket
programı kullanılmıştır.
4. Bulgular
4.1.Grupların Fiziksel Karakteristikleri
Çalışmaya katılan katılımcılarının DG ve KG olarak fiziksel
karakteristik özellikleri tespit edilmiştir.
Tablo 3. Grupların fiziksel karakteristikleri

Yaş (y)

Boy (cm)
Beden Ağırlığı (kg)

N

𝑶𝒓𝒕𝒂𝒍𝒂𝒎𝒂

𝑺𝑺

Min

Mak

DG

8

21,75

2,12131

19

25

KG

8

20,87

1,24642

19

23

DG

8

177,13

4,77821

171,6

186,4

KG

8

176,82

4,57470

171,4

183,4

DG

8

71,92

9,32596

63

89,9

KG

8

75,76

6,82306

64,2

86,4
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VKİ

DG

8

22,85

2,13213

21,05

27,75

KG

8

24,22

1,98288

21,85

27,73

Çalışmaya katılan katılımcıların DG yaş ortalaması 21,75 ± 2,12 yıl,
boy ortalaması 177,13 ± 4,77 cm, beden ağırlığı 71,92 kg ± 9,32, vücut
kütle endeksi 22,85 ± 2,13 ve KG yaş ortalaması 20,87± 1,24 yıl, boy
ortalaması 176,82 ± 4,57 cm, beden ağırlığı 75,76 ± 6,82, vücut kütle
endeksi 24,22 ± 1,98 olarak tespit edilmiştir.
4.2.Solunum Fonksiyon Testleri
Tablo 4. Gruplar arası solunum fonksiyon testleri
N 𝑶𝒓𝒕𝒂𝒍𝒂𝒎𝒂

𝑺𝑺

Min

Mak

FVC

DG 8

5,4725

0,88142

4,49

7,38

Ön Test

KG 8

5,63

1,00431

4,74

7,33

FVC

DG 8

6,15

1,25442

4,59

8,53

Son Test KG 8

6,04

1,01065

4,68

7,82

FEV1

DG 8

4,475

0,54712

3,87

5,53

Ön Test

KG 8

4,5688

0,68790

3,87

5,75

FEV1

DG 8

4,9012

0,65821

3,83

5,76

Son Test KG 8

5,0025

0,77585

4,08

6,41

MVV

DG 8

175,6625

Ön Test

KG 8

175,7

MVV

DG 8

198,8375

30,79643

KG 8

196,875

28,67526 163,5

Son Test

14.14112 159,5 195,2
27,72549 142,1
146

𝑶𝒓𝒕. 𝑺𝑺

p

-0,15750

,834

0,10125

,958

-0,09375

,916

-010125

,834

-1,78750

,834

3,71250

,674

228
245,3
244

FVC ön test DG 5,4725 L/sn ve KG 5,63 L/sn, FVC ön test ortalamaları
arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. FVC son test DG 6,15 L/sn ve
KG 6,04 L/sn, FVC son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark
bulunmamaktadır.
FEV1 ön test DG 4,475 L/sn ve KG 4,5688 L/sn, FEV1 ön test
ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. FEV1 son test DG 4,9012
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L/sn ve KG 5,0025 L/sn, FEV1 son test ortalamaları arasında anlamlı bir
fark bulunmamaktadır.
MVV ön test DG 175,6625 L/sn ve KG 175,7 L/sn, MVV ön test
ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. MVV son test DG
198,8375 L/sn ve KG 196,875 L/sn, MVV son test ortalamaları arasında
anlamlı bir fark bulunmamaktadır.
Tablo5. Gruplar içi FVC ön test - son test
N 𝑶𝒓𝒕𝒂𝒍𝒂𝒎𝒂
DG FVC
Ön test

DG

8

DG

𝑶𝒓𝒕. 𝑺𝑺

p

1,22409

0,43278

,012

0,35711

0,12626

,017

5,47

Ön test

Son test

𝑺𝑺

8

6,15

8

5,63

Son Test
KG FVC
Ön test

KG
Ön Test
KG

Son test

8

6,04

Son Test

DG ön test ve son test FVC ortalaması 5,4725 L/sn ve 6,15 L/sn, KG
ön test ve son test FVC ortalaması 5,63 L/sn ve 6,0488 L/sndir. Her iki
gurubunda ön test ve son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır.

Tablo6.Gruplar içi FEV1 ön test - son test
N 𝑶𝒓𝒕𝒂𝒍𝒂𝒎𝒂
DG
FEV1
Ön test
Son test

DG

8

𝑶𝒓𝒕. 𝑺𝑺

p

0,46718

0,16517

,017

0,28894

0,10215

,012

4,4750

Ön Test
DG

𝑺𝑺

8

4,9012

8

4,5688

Son Test
KG
Ön Test
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KG
FEV1

KG

8

5,0025

Son Test

Ön test
Son
DGtest
ön test ve son test FEV1 ortalaması 4,4750 L/s ve 4,9012 L/sn, KG

ön test ve son test FVC ortalaması 4,5688 L/sn ve 5,0025 L/sndir. Her iki
gurubunda ön test ve son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır. DG ve KG katılımcıları için her iki grupta pozitif yönlü bir
artıştan bahsetmek mümkündür.

Tablo 7.Gruplar içi MVV ön test - son test
N 𝑶𝒓𝒕𝒂𝒍𝒂𝒎𝒂
DG
MVV
Ön test
Son test
KG
MVV
Ön test
Son test

DG

8

𝑶𝒓𝒕. 𝑺𝑺

p

22,787

8,05642

,012

11,16381

3,94700

,012

173,91

Ön Test
DG

𝑺𝑺

8

200,58

8

175,70

Son Test
KG
Ön Test
KG

8

196,87

Son Test

DG ön test ve son test MVV ortalaması 173,91L/s ve 200,58 L/sn, KG
ön test ve son test FVC ortalaması 175,70 L/sn ve 196,87 L/sndir. Her iki
gurubunda ön test ve son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark
bulunmaktadır. DG ve KG katılımcıları için her iki grupta pozitif yönlü bir
artıştan bahsetmek mümkündür.
5. Sonuç ve Tartışma
Performans ile birlikte dokunun O2 ihtiyacı arttıkça paralel olarak
solunum sistemiyle organizmaya alınan O2 miktarı da artış gösterecektir.
Dakika solunum volümü ve solunum frekansı da artış ile O2 açığının
kapanması sağlanacaktır.
Solunum fonksiyon testi solunum sisteminin ventilasyon, diffüzyon ve
mekanik özelliklerinin incelenmesinde kullanılan objektif bir yöntemdir.
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Litaratürda maske ile 6 haftalık, haftada 4 birim 6 tekrar yüksek
yoğunluklu interval antrenman (KAH %80) uygulayan Biggs ve
arkadaşları FVC ve FEV1 sonuçlarına göre deney grubu FVC (ön-test 4.53
± 0.97 L, son-test 5.00 ± 1.08 L) , FEV1 (ön-test 4.36 ± 1.26 L/sn, son-test
4.68 ± 1.13 L/sn) ve kontrol grubu FVC (ön-test 3.70 ± 1.27 L, son-test
3.98 ± 0.87 L), FEV1 (ön-test 3.38 ± 1.26 L/sn, son-test 3.60 ± 1.01 L/sn)
grupları arasında anlamlı bir fark raslayamamıştır. Fakat iki grup arasında
anlamlı bir fark olmamasına rağmen maske takılı olarak antrenman yapan
deney grubunda ki artış kontrol grubuna göre daha fazladır (Biggs ve ark.,
2017). Çalışmada ön ve son testler sonrasında en çok artış gözlenen
parametre FVC dir.
Koşu bandı üzeinde 10 erkek katılımcı üzerinde yapılan çalışmada
egzersiz sırasında 9.000 ft ve 15.000 ft kontrol olarak 3.500 ft yükseltiye
ayarlanmış antrenman maskesi ile ventilasyon (VE), tidalvolüm(VT),
solunum oranı, ekspire edilen O2 ve CO2 miktarını ölçtüğü çalışmada VE
20 L ve solunum oranında 10 b.dk-1 oranında azalma tespit etmiştir.
Ekspire edilen O2 miktarı VE/VO2 3.500 ft e göre 9.000 ft de %18.3 ve
15.000 ft de %19.2 daha düşük ölçülmüştür. CO2 miktarında 3.500 ft e göre
9.000 ft de %16.2 ve 15.000 ft de %18.8 daha düşük olarak tespit etmiştir.
Farklı rakıma göre ayarlanmış hipoksinin oluşması konusunda prensip
olarak başarılı olunduğunu bu durumun maskenin direnci ile azalan
solunum frekansının ve maskenin geniş ölü boşluklarından biriken CO2
tekrardan geri solunumu ile oluştuğunu açıklamıştır. İnspirasyondaki ve
ekspirasyondaki dirence ek olarak ölü boşluk solunum oranında ve
azalmaya ve VT de az bir oranda artışa katkıda bulunmaktadır (Granados
ve ark., 2016).
6 haftalık haftada 2 birim 15 dakikalık (%65 - %75 kalp atımı rezervi)
antrenman maskeli ve maskesiz olarak iki gruba ayırdığı antrenman
protokolü sonunda MVV üzerinde antrenman maskeli (ön test 65.8 ± 26.4
L.dk-1, son test 101.3 ± 40.3 L.dk-1) ve maskesiz gruplar (ön test 43.8 ±
20.7 L.dk-1, son test 49.5 ± 10.5 L.dk-1) arasında anlamlı bir fark
bulmuşlardır. Fakat diğer solunum fonksiyon testleri FVC ve SVC
üzerinde anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (Maher ve Figueroa, 2016).
MVV akciğerlerde ne kadar havanın içeri ve dışarı hareket ettiği ile
ilişkilidir. MVV de bulunan anlamlı fark antrenman maskesinin solunum
direnci oluşturarak olumlu gelişim sağladığının önemli bir kanıtıdır.
Bisiklet ergometresi üzerinde 24 orta düzey antrenmanlı katılımcıya 6
haftalık maskeli deney (n=12) ve kontrol (n=12) gruplarına 10 tekrar 30
sn’ lik yüklenmelere 90 sn’ lik toparlanma periyotundan oluşan yüksek
yoğunluklu antrenman uygulamıştır. Deneysel çalışmada ön test ve son test
olarak aldığı solunum fonksiyon testleri (FVC, FEV1, FEV1/FVC(%)
ölçümleri sonucunda gruplar içerisinde ve arasında anlamlı bir fark yoktur.
[50]

Ölçümler sonunda maskeli olarak antrenman yapan grubun ventilasyon
eşiğinde (VE) (%13.09) önemli ölçüde gelişme gözlenmiştir. Her iki
grupta da önemli düzeyde yükseliş yaşanmasına rağmen kontrol grubu
maskeli grubun skoruna ulaşamamıştır (Porcari ve ark., 2016).
16 amerikan futbolu katılımcısı üzerinde yaptığımız 6 haftalık (KAH %
90, 95, 100) çalışmada FVC, FEV1 ve MVV ön test ve son test ölçümleri
sonucunda DG ve KG arasında her üç ölçüm yöntemi üzerinde anlamlı bir
etki yaratmamıştır. Bu durum maske kullanılarak yapılan daha önceki
deneysel çalışmalar ile benzerlik göstermektedir (Biggs ve ark., 2017;
Maher ve Figueroa, 2016; Porcari ve ark., 2016; Granados ve ark., 2016).
Yapılan çalışmalarda solunum fonksiyon parametrelerinin bazılarında
(MVV) deneysel gruplar arasında anlamlı farka rastlandığı da gözlenmiştir
(Biggs ve ark., 2017). Fakat gruplar arasında anlamlı bir fark olmamasına
rağmen maske takılı olarak antrenman yapan deney gruplarındaki artış
kontrol gruplarına göre daha fazladır. Araştırmalar YYAA’ın bu etkiyi
desteklediğini göstermektedir. Aerobik antrenmanlar FVC üzerinde
önemli bir etki oluşturmaz ve FVC de düşüş meydana getirirken,
YYAA’ların FVC de artış meydana getirdiği araştırmacılar tarafından
desteklenen bir konudur (Biggs,2017; Gradados, 2014; Holliss; 2013).
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TANZİMAT’TAN II. MEŞRUTİYET’E BALKANLAR’DA
SPORUN VE SPORTİF FAALİYETLERİN SOSYAL HAYATA
YANSIMALARINDAN ÖRNEKLER
After the Tanzimat II. Reflection to the Establishment of the Musrucetian
Sultan and Sportive Activities ın the Ottoman Empire and Balkans
Reflection of Social Life
Meriç ERASLAN
GİRİŞ
Spor, eğlenmek ve enerji kaybı için, beden gücü ve mental gücün ortak
bir şekilde sentezlenmesi ile ortaya yapılan, belirli kurallara göre
uygulanan etkinliklere verilen isimdir. Bireysel yada takım olara k yarışma
havasında geçer ve üstün gelen bir taraf aranır. Bu özellikleri ile sporun,
insan hayatının başlangıcından beridir yaşamının bir parçası olduğunu
belirtmek yanlış olmaz.
Sporun ve spor adı altında değerlendirilen bütün disiplinlerde rekabet
ve güç faktörünün baskın olması, insanın içinde agresif tavrı ve
saldırganlığı da açığa çıkardığı yadsınamaz. Hal böyle olunca, spor
branşlarının farklı yapılar ve formlar edindiğini görebilmek zor bir iş
değildir. İlk çağ uygarlıklarında, kölelerin arenalarda ve hipodrom adı
verilen, mevcut halkın katılımı ile de toplumsal hayatta yön verdiği hususu
aşikar olan bu etkinliklerin, sosyolojik olarak toplumları etkilediğini, bu
etkileşmenin siyasi amaçlar uğruna da kullanıldığını söylemekte sakınca
bulunmamaktadır.
Çalışmamızın amacı, XIX. Yüzyılın ikinci yarısından II. Meşrutiyete
kadar, Osmanlı İmparatorluğu içinde Sportif faaliyetlerin Sosyal hayattaki
rolünü, özellikle Balkan Coğrafyası’nda hayata ve siyasete etkileri
hususlarında elimizdeki kısıtlı bilgiler ışığında, araştırmacılar ın ve
okuyucuların engin ufku için, kıvılcım mahiyetinde de olsa bir ışık
yakabilmektedir. Belirttiğimiz gibi konu ile ilgili yapılan çalışmaların
azlığı, arşiv materyalinin tespiti için zaman kısıtlılığı sebebi ile elimizdeki
materyalin azlığı, okuyucuyu yeterli bilgi konusunda muhakkak ki tatmin
etmeyecektir. Ancak amacımız, bu koşullar altında, okuyucunun bilgi
ocağına bir ışık kıvılcım çakarak, buradan aldığı kuvvet ile çevresini bilgi
ile ısıtmasını sağlayabilmek olduğundan, bu amacı gerçekleştirmek bile
bizi mutlu edecektir.
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Osmanlı Toplumunda Gelenekselden Moderne Devam Eden
Sporlar
Osmanlıda sporcuların genellikle Türk ve Müslüman olmuş Arnavud,
Abaza, Çerkez, Boşnak, Bulgar, Hırvat, Gürcü kökenli oldukları
bilinmektedir. Osmanlı padişahları da komşu ülkelerdeki sporcuları çok
yüksek maaşlar vererek İstanbul’a getirtebilmekteydiler. Bu sayede
Osmanlı Devleti, bazı spor dallarında üstün sporculara sahip olduğu ifade
edilmektedir1.Bu husus göstermektedir ki, Osmanlı ülkesinin etnik
çeşitliliği, sosyal hayatın daimi parçası olan spora da yansımış, bir etnik
topluluğun hüküm sürdüğü bir konu değil de, bütün milletlerin din, dil, ırk
mezhep ayrımı yapılmadan bu disiplinler içinde kendine yer bulduğunu
göstermektedir.
Ancak Devletin nüvesini Türk kültürü oluşturduğundan, Türk
toplulukların savaşçı karakter taşıdığını anlatmaya gerek yoktur. Bundan
dolayı, aktif olarak benimsenen ya da ilgi gören sportif faaliyetler,
özellikle klasik dönemde “askeri temelli” sporlar olmuştur. Klasik Dönem
içinde en yaygın sporlar, Binicilik-Cundîlik, cirit, okçuluk, avcılık, matrak,
güreş, kılıç, ağırlık kaldırma, gürz tepük gibi teknik bilgi ve düzenli idman
gerektiren etkinlikler mevcuttur. Bu etkinliklerin bir kısmı bireysel iken bir
kısmı ise takım olmayı ve birlikte hareket etmeyi gerektirir. Bu sporların
bir sistem içinde eritilerek uygulandığını, ayrıca profesyonel bir karakter
kazanarak nasıl modern ve profesyonel bir örgütlenmeye geçişinin olması,
“gelenekselin yenilik kostümüne girerek toplum üzerinde bıraktığı etkileri
” branşlar altında değerlendirmenin daha anlaşılır olacağı kanaatindeyiz.
1. Binicilik-Cundîlik
Atın Türk kültürü üzerindeki etkisi aşikârdır. Ata hükmetmek, yerine
göre dingin, yerine göre Süratli ama aynı şekilde kontrollü olarak
kullanabilmek. Sürekli tekrar ve idman gerektirir. Özellikle askeri
amaçlara yönelik olmak üzere binicilik ve iyi binicilik anlamına gelen
Cundîlik hususlarında, geleneksel birçok yöntem uygulanmıştır2. Ancak
konumuz sosyal hayat üzerine rollünü kestirmek olduğundan bu hususu
detaylı anlatmayacağız.
Osmanlı Dönemi‘nde binicilikle ilgili yarışma şenliklerinden en
önemlileri III. Murad‘ın 1582‘de At Meydanı‘nda, I. Ahmed‘in 1606 ve
1675‘te Edirne‘de düzenledikleri şenliklerdir. Bu şenliklerde eyer üzerinde
1

Veli Onur ÇELİK-Nefise BULGU, “Geç Osmanlı Döneminde Batılılaşma Ekseninde
Beden Eğitimi ve Spor”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi, Sayı 24,
Konya 2010, s.139.
2
Bkz Ferruh DİNÇER-Aşkın YAŞAR,”Osmanlı Döneminde Atlı Sporlar” , Türkler
Külliyatı, C. 14, s.616-624, Ankara 2002.
*Mânia : Kelime anlamı mani olan, engel. Burada Mânialı ve Mâniasız ifadeleri, engelli
spor branşlarını göstermek adına kullanılmıştır.
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ayağa kalkma, tek ayak üzerinde durma, dört nala giden atta amuda
kalkma, eyer çıkartıp boyuna alıp tekrar takma, manialı*, maniasız, silah
kullanarak ve silahsız koşular yapıldığı bilinmektedir3.
At, motorize araçların ulaşımda yerini kazanana kadar, tarih boyunca,
toplum içinde önemli bir yere sahipti. İhtişam göstergesi, yük hayvanı,
binek ve savaş aracı olarak kullanılan at, aynı zamanda müsabaka aracı
olarak da kullanılmaktaydı. At yarışları bu örnek için önem arz eder.
Tarihi eski yerleşimlere bakıldığında, özellikle günümüzün
metropolleri gibi devirlerinin merkezi konumunda olan İstanbul, Roma,
Atina gibi birçok şehirlerde, arena, anfi tiyatro ve hipodromların
bulunduğunu görmekteyiz. Bu unsurlar, bulundukları yerlerin sosyal
hayatının canlılığını, kitlelerin bir araya gelişini, bir amaç doğrultusunda
ve bu etkinliğe ayrılan süreler içinde kitlelerin bir araya geldiğini ve
toplumun bu etkinlikten bazen vahşi, bazen duygusal, ara ara hırslı, bazı
durumlarda siyasi amaçlar ile bu etkinliklerin çatısı altında toplanılarak
örgütlenilebildiğini göstermektedir.
Antik çağlardan beridir atların müsabaka aracı olarak kullanılarak at
yarışlarının yapıldığı bilinmektedir. Hatta İslamiyet bünyesinde de,
karşılık ya da bedel beklenmeksizin at yarışının yapılmasının fıkîh
alimlerince caiz kabul edildiği kanısı hakimdir4. Bu itibar ile Türk
geleneklerinin takipçisi Osmanlılarda bu faaliyet aktif olarak yapılırdı.
Kaynaklarda, 1326 tarihinden itibaren sistematik olarak at yarışlarının
yapıldığı aktarılmıştır5.
Avrupa’da ilk at yarışının 1603 yılında İngiltere‘de I. Jan (James)
zamanında (1603-1625) yılları arasında yapıldı aktarılmaktadır.
Avrupa’da gelişen bu dal altında, “İngiltere‘deki Jokey Kulübünin
yapılanması temel alınarak 1864 yılında İstanbul’da “Dersaadet Jokey
Kulüp-Cemiyeti Sipahiye”‖ adıyla günümüz Jokey Kulübü formunda yeni
bir kulüp meydana gelmiştir. Ancak bu kulübün işleyişi altında birtakım
dikkat çekici hususlar bulunmakta idi.
Atlı spor müsabakalarında, özellikle at yarışları formatında yapılan
sporların, ülke içinde bulunan bürokrat, devlet adamı ya da sefirler gibi
toplumsal sınıfı yüksek addedilebilecek şahıslar arasında yaygın olduğu
görülmektedir. At yetiştiriciliği her ne kadar kültürel bir gelenek olsa da,
işin içinde maddi çıkarların (özellikle büyük maddi meblağların) girmesi
ile toplumsal olarak bir toplanma aracı olarak değil, at yarışı sporunun güç
gösterisi, sınıfsal bir fark ve elitist bir form kazanarak geleneksel kavramı
dışına çıkıp modern anlamını bu yönde kazandığını düşünmekteyiz.
3

A.g.m.

4

Bkz. Diyanet İslam Ansiklopedisi, “At” maddesi C. 4. S.34
Dincer- Yaşar, Aynı Makale, S.1154.
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2. Güreş
Güreş sporu, temel olarak en küçük uzuv ve kastan en büyüğüne kadar
bedenin her noktasını Kullanarak rakip üzerinde üstünlük kurmaya
yönelik, güç, koordinasyon, kondisyon, esneklik ve çevikliğin aynı potada
eritildiği idman gerektiren komplike bir spordur. Bu yapısı ile güreş, savaş
hazırlığı için ideal bir olduğu gibi, aynı zamanda müsabık olarak da rağbet
gören bir branştır.
3. Avcılık
Avcılık bireysel olarak yapıldığı gibi, özellikle saray ve devlet erkânı
tarafından toplu olarak yapılmış komplike bir branştır. Bireysel olarak
yapıldığında hayattı idame hususunda maharet kazandırırken, toplu olarak
yapıldığında savaş meydanında toplu kuvvet olarak hedef üzerine hareket
ve eylem tarzında melekelerin tecrübe edilmesi hususu amaçlanır. Bunların
haricinde de, özellikle tabiatta avcılık yaparak yaşamlarını sürdüren
hayvanlarda, eğitilmek sureti ile av etkinliklerinde kullanılırdı. Osmanlı
sarayında, avcı kuşları yetiştirmek ile görevlendirilmiş görevliler mevcut
idi6.
Avcılığın önemi erkek çocuklarına avcı kuşlarının adının verilmesinden
de anlaşılabilir: Alakuş, Tuğrul, Çağrı, Akkuş…7
4. Okçuluk
Türk Tarihinin başlangıcı kadar eski bir geleneksel spordur. Aynı
zamanda Toplu kuvvet Altında düşman üzerinde muazzam etkisi olan,
yoğunluğu ve kullanım usulleri ile düşman kuvvetlerin moral ve
motivasyonunu tesir eden bir silahtır. Omanlıların bu branşa verdiği değeri
göstermek adına, Başkent İstanbul’da bu spor için tahsis edilen “Ok
Meydanı ve burada bulunan Okçular Tekkesinin varlığı ” örneği yeterlidir8.
5. Cirit
Genellikle at üstünde oynanan ve eldeki uzun mızrağa benzeyen ancak
rakibi ve atını yaralamayacak şekilde kullanılan uzun çubukların belirlenen
oyun alanı içinde isabet ettirerek sayı alma mantığı ile oynanan savaş
oyunudur. Yabancı elçi kabullerinde sıkça sergilendiği belirtilmektedir9.
6. Matrak
Rakiplerin bir elide matrak adı verilen yaralamaz halde kılıç, bir elinde de
yastık kalkan ve başlarında miğfer ile oynanan ve hakem nezaretinde rakiplerin
6

Bkz. Diyanet İslam Ansiklopedisi, “Avcı” maddesi C. 4. S.113.
Merve Burcu DİZDAR, Riyâzat-ı Bedeniyye-ı Tıbbiyye ve Tanzimat Dönemi Spor
Terminolojisinin Oluşumu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2016, s. 4.
8
Detay İçin Bkz DİNÇER- YAŞAR,”Osmanlı Döneminde Atlı Sporlar”,
9
Dizdar, Aynı eser, s.5
7
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birbirlerinin kafalarına temas etmeleri ile puan kazandıkları, başlarken selam
verme ve müsabaka bitişinde özür dileme rutinleri bulunan saray çevresinde çok
fazla ilgi gören bir oyundur10.
Bu oyunların haricinde de koşu yarışları, Zorhanelerde talim edilen ve
ağırlık çalışmaları, takım halinde hayvan derisinin top formuna getirilerek
oynanan ve futbola benzeyen top ile oynanan tepük gibi oyunlar da rağbet
görmekte idi.
Bu sporların icrası ve sistematik bir disiplin içinde idman ve
egzersizlerinin yapılması, ayrıca sporcuların beslenmesinin, dinlenmesi gibi
hususların takip edildiği, kendi içinde hiyerarşik yapısı bulunan tekkelerin
varlığını da belirtmek gerekir11.
Bu bilgiler genel hatları ile aktarılmıştır. Bundan sonra aktaracağımız
hususlar asıl konumuz olan cimnastikhaneler ve Osmanlı Balkanlarına tesiri
üzerine olacaktır.
Osmanlı’da Cimnastikhaneler
Tanzimat ile başlayan modernleşme, sportif alanlara da sirayet etmiş,
cimnastik ve cimnastikhane kavramları Osmanlı ülkesinde aktif olarak
devinim kazanmıştır. Cimnastik derslerinin, Modernleşme faaliyetinin en
bariz şekilde görüldüğü, askeri okullarda yapıldığını görmekteyiz. Reform
hareketlerinin eğitim kanadı üzerinde görülen tesirleri, Modern Usuller ile
maarif sistemine dahil olan Askeri okullar üzerine entegre edilerek
uygulandığını söyleyebiliriz.
Riyazat-ı Bedenniye adı altında uygulanmaya başlayan cimnastik
dersleri, 1860 yılında açılan Robert College ‘de, 1863 yılında Mekteb-i
Harbiyye’de, 1869 yılında açılan Mekteb-î Sultanî gibi okullarda ders
olarak konulmuş ve gün içerisinde bireysel ya da toplu olarak talebelere
uygulanmıştır12. Muallim olarak öncüler Tanzimat hareketinde Fransız
ekolü benimsendiğinden başta Fransız asıllı olanlar olmak üzere yabancı
ülkelerden davet edilen şahıslardır. Bu şahıslara örnek, Curel, Monsieur,
Stangali verilebilir. Mezkûr kişiler kendi ülkelerinde kullandıklar
ekipmanları da Osmanlı ülkesine getirmişler ve kendi tecrübeleri
okullarındaki eğitim alanlarını tasarlamışlardır13.
Jimnastik, spor ya da Riyazat-ı Bedeniyye kavramlarından hangisini
kullanırsak kullanalım, yeni gelişen bu modelin Osmanlı yönetimi
tarafından benimsenerek daha işlerlik kazanması için gerekli ilginin
10

Dizdar, Aynı eser, s.5-6.
Detay için bknz.,Fikret SOYER, “Osmanlı Devletinde(1839-1908 Tanzimat Dönemi)
Beden Eğitimi ve Spor Alanındaki Kurumsal Yapılanmalar ve Okul Programlarındaki Yeri
Konusunda Bir İnceleme”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 1 (2004) 209-225.
12 Soyer, “aynı makale”, s.215.
13 Çelik-Bulgu, “aynı makale”,s. 141.
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gösterildiği açıktır. Alakalı olarak Selim Sırrı Bey ( Sonradan Tarcan
soyadını almıştır) kendisi bir Osmanlı ordusu içinde bir zabit olup aynı
zamanda, Riyazat-ı Bedenniye muallimi olarak da başarılı çalışmalar
yapmıştır. Onun çalışmalarını analiz etmek başlı başına ayrı bir çalışma
konusu olduğundan teferruat aktarmayacağız14.
Selim Sırrı Bey asker kökenli bir aileden gelmektedir. Kendisi Mektebii Sultani öğrenciliği zamanında, jimnastik ve spor bilimleri ile karşılaşmıştır.
Burada aldığı eğitim ile bu alanda kendini geliştirebileceği düşüncesi ile
1909 yılında İsveç’e gitmiştir ve burada, Mekteb-î Sultani’de yetiştiği
Alman ekolu jimnastik usulu yerine Hendrik LING isimli İsveçli şahsiyetin
öğretim ekolunu benimser15. Bundan sonra, kariyerinde bu ekolun etkileri
görülmeye başlayacaktır
Selim Sırrı Bey’in bu konuda donanımlı olduğu ve Osmanlı yönetince
desteklendiğine dair bir çok belge Arşivlerde mevcuttur. Ülke dışındaki
sportif faaliyetlere ya da toplantılara delege olarak katıldığı görülmektedir.
7 Nisan 1912 tarihli Sadaret Dairesi Tahrirat Kaleminden çıkan 208 sayılı
Hariciye, Maliye ve Maarif Nezaretlerine hitaben yazılan bir evrakta; “
İstokholm’da icrası mukarrer Jö Olimpik’e Hükümet-i Senniye nâmına
Terbiyye-i Bedeniyye muallimi Selim Sırrı Bey’in Memur’ân i’râmı”16
şeklindeki ibarenin, kendisi ülkesinden çok uzak sayılabilecek bir mesafede
yapılacak olan Jö Olimpik isimli 1912 yılındaki Stokholm Olimpiyat
oyunlarına hükümet namına delege tayin edildiği bildirilmektedir.
Selim Sırrı Bey’in devlet tarafından himaye gördüğü gibi, gitti ülkeler de
de kendisine yardımcı olan şahsiyetlerde, Osmanlı yönetimince onure
edilmektedirler. 9 Mart 1911 tarihli yine Sadaret Dairesinden çıkan 4426
sayılı Hariciye Nezaretine hitaben yazılan evrakta; “Stokholm’de Terbiyye-i
Bedeniyye muallimlerine iğram olunan Mühendishane-i Berrî Humayûn
Cimnastik Muallimi Selim Sırrı Bey’e bulunduğu Mertebe-i ibraz itmiş olan
Yutagard İkinci Alayına mensub Mûlazım Muyotiles Zaharyes’e dördüncü
derecedem Mecidiye Nişanının itaâsının 17” uygun görüldüğü aktarılmıştır.
Bu bilgiden görüldüğü üzere, devlet bu konuda kendini geliştirmek için
her fırsatı değerlendirmeye çalıştığı gibi, temsilcisine ülke dışında rehberlik,
kılavuzluk ya da arkadaşlık eden şahsiyetlere ödüller vererek, bu konuyu ne
kadar ciddiye aldığını göstermektedir.
Bu kadar titizlik ve ilgini gösterildiği bu konunun, ülkenin menfaati için
yapılan çalışmaların haricinde, aynı doğrultuda başkaca amaçlar içinde
Detay için bknz. Demet LÜKÜSLÜ- Şakir DİNÇŞAHİN,” Selim Sırrı Tarcan ve Beden
Eğitimi”, https://www.academia.edu/577039/ Selim_ Sırrı_Tarcan_ve_ Beden Eğitimi,
erişim; 13.09.2017 günü saat 22.24.
15
Lüküslü-Dinçşahin, “aynı makale”.
16 BOA/BEO.4025. 301852.
17 BOA/BEO.3867.290011
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kullanılmaktadır. Özellikle Balkan Coğrafyası içinde ortaya çıkan cimnastik
cemiyetlerinin, bu kisve altında zararlı faaliyetler içine büründüğünü
görmekteyiz.
Cimnastik Cemiyetleri ve Mahiyetleri
Cimnastik faaliyetleri ve Cemiyetleşme faktörler, modernleşme fikri
altında, ortaya çıkan ayrılıkçı hareketler içinde de kendini göstermiştir.
Ayrılıkçı hareketler kapsamında, Özellikle Balkanlarda Birtakım Cimnastik
Cemiyetleri teşekkül etmiştir. Görüntüde sıradan, zararsız bir idman
cemiyeti formatında faaliyet gösteren bu teşekküller, perde arkasında
ayrılıkçı amaçlar güden ve başta Bulgaristan olmak üzere bu coğrafyada
faaliyet gösteren ayrılıkçı akımların eyleme dökülmesi için kullanılan
paravanlar olarak faaliyet göstermektedirler.
5 Haziran 1902 tarihli Bulgar Askeri Komiserliği’ Mektûbî Kalemi
tarafından tanzim edilen belgede18;
Filibe’de bulunan ve Kahramanlar Cemiyeti nâmını taşıyan
Cimnastik Cemiyetinin Filibe’de bir Endaht talimi icrasını Taht-ı
karara aldığına dâir Bulgaristan Komiserliği İkinci Kitabetinden
makr-umavarîd olan iki kıtâ tahrirat üzerine keyfiyet 23 ve 24
Muharrem 318 tarihli Tezakîr-i hususen Acizânemle arz ve işâr
kılınmıştı. Bu bâbda, istihsal olan bazı malumât-ı havî Kitabet-i
Mumâileyhadan bu kere dahi varîd olan tahriratın Sûret-i
mûhrecesi meşmûlNigâh-ı Âli buyurulmak üzere, lef’en arz ve
takdim ve diğer bir sûretinin Bâb-ı Âli’ye irsali derdest bulunmuş
olmakla ol bâbda Emr-u İrade, efendim hazretlerinindir. / 7 Safer
316/ 23 Mayıs 318
Serasker Rıza
hususları aktarılarak bu belgenin ekinde bulunan Bulgaristan Komiserliği
tarafından 30 Nisan 1902 tarihli tahriratta;
Bulgaristan’da ekser kasabalarında teşekkül olub Kendilerine
“Yunan Sakki Kahramanı” namı verilen Cimnastik Cemiyetinin
efradının Filibe’ye topladıkları hakkında Filibe kitabetinde alınan
tahrirat üzerine 15 Nisan 318 tarih ve 103 Numrolu Arıza-ı
Çakerranemle arz-ı malumat olmuşdu. Mezkûr cemiyetlerin tesis
edilen bir mevkî de ictimayla nutk Îrad olunduğu ve Cimnastik
oyunları verildiği ve bunların şarkılar söyleyerek sokaklarda
dolaştıkları dahi kitabet-i mezkûreden bildirilmiştir. Yunan
cemiyetleri hakkında icra idilen taifede anlaşıldığına göre, mezkûr
cemiyetlerin adedi, Bulgaristan ve Şarkî Rumelinin Merakız
mahallesinde olmak üzere elliyi tecavüz olub, aralarında itimad-ı
18

BOA/Y.MTV.00203.00028.001
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mahsusa mevcud ve bu itimadın idaresi yedi azalı bir heyetin
uhdesine mûrud eder. Bundan Başka İdare-i Merkeziyye’ye
muavenet itmek üzere Rüesa meyânında tefrîk idilan üç kişilik birde
heyet-i fitneleri vardır. Bu heyet-i Fitne, jimnastik cemiyetlerinde
Riyazat-ı Bedeniyye tesis ve tevzîyye nezaret eder. Yunan
Cemiyetleri, Eski Serez’de bir imaretin Merakız Mahallesinin
birinde, İctima-ı Umum akd iderek bünyelerindeki irtibatı takviye
emrinde olanlara vermeleri hususunda 1900 senesinde Sofya’da akd
ettikleri bir kongrede takarrür edildiğinden mezkûr kongrede Idarei Merkeziyye olarak Varna Yunan Cemiyeti istihab olunmuş ve Senei mezkûre İctima-ı Umumiyyesi Paskalya yortuları arasında
Varna’da vukû bulacaktır. İşbu İctihada Yediyüz Yunan ve
kahraman iştirak ettiği halde El-yevm Filibe’deki ictimaya iki bin
beş yüz mütecaviz kişi iştirak eylemiş ve Atina münasebetiyle İdarei Merkeziyye dahi Filibe Cimnastik Cemiyetini istigal etmiştir. “
….
Belgede anlaşıldığına göre, bu tarihlerde Yunan Sakki Kahramanı adı
verilen bir cemiyetin varlığından haberdar olan Osmanlı Merkezi idaresi,
gelişmelerden de anlık olarak haberdar olmaktadır. Devletin zamanındaki
imkân ve içinde bulunduğu koşulları göz önüne alındığında, birçok
imkândan yoksun olmasına rağmen istihbari bilgilerin toparlanarak elde
edilen veriler değerlendirilmektedir. Bu bilgiler ışığında, 1902 yılı ilk yarısı
içinde Bulgaristan’da ve Şarkî Rumeli’de cimnastik cemiyeti paravanı
altında arka planda ayrılıkçı faaliyetle gerçekleştiren 50’nin üzerinde
jimnastik cemiyetin bulunduğu Bulgaristan Komiserliğinin çalışmaları
sonucu tespit edildiği görülmektedir. Kendi içlerindeki örgütlenme şekilleri,
yedi azalı merkez yürütme kurulu ya da merkez idaresi heyeti şeklinde
teşekkül edildiği, bu heyete yardımcı olmak adına da üç kişilik bir fitne
heyeti bulunmaktadır.
Bulgaristan Komiserliği tarafından tanzim edilen 3 Ocak 1904 Tarihli
tahriratta19;
Mebaliğ-i Tahsilenin burada mevcud Bulgar Firarilere iânat tevzî
maksadı ile “Varna Cirno Murseki Yunan” nâm Bulgar Cimnastik
Cemiyeti tarafından belediyenin şehir derûnundaki bağçesi
salonunda bir Cemiyet-i Şebbane teşkil olunarak icra-ı hizb
edileceği beyanıyla ahalinin gûya bu gibi emr-u zira olan işbu
cemiyete gelmelerini teşvik’ân sokaklara ilanlar taâlik edildiği ve
oraya gelenlerin dahi gûya muhacire için duhuliye itâsına ve
salonda merhalinde üzerinde “Makedonya Komitasına Mahsus”
19

BOA/ Y.PRK.MK. 00017.00064.0001
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ibaresi muharrer bir kutuya iâne bırakmağa mecbur tutuldukları ve
ihtiyac-ı cemiyetde îrad-ı nutuk eyleyen iki avukattan biri elinde
tuttuğu pejmürde Kıyafet-i Bulgarya----------- hazuruna arâsa ile
hûsyan-ı rikkâtkarânelerini tahrük edecek bir lisan kullandıkları,
sonra jimnastik hizbleri icra eylediklerinin istihbâr kılındığı Varna
Tüccar-ı Vatani vekilinden buyurulmuş ve bu bâbda dahî amarna
nezdinden tebligât-ı mezkûre kılınmış olmağla bera-yı malûmat arzı keyfiyete mûbaderiyye kılındı olbâbda emr-u ferman hazreti
menlehûl-emrindir. Fi 14 Şevval 1321 ve fi 20 Kanunevvel 1319
Bulgaristan Komiseri
Feyzi
Yukarıdaki evrakta bildirilen konu; Bulgaristan sınırları içinde bulunan
Murseki Yunak isimli Bulgaristan Menşeîli Cimnastik Cemiyeti adı altında
faaliyet gösteren örgütlenmenin, aslında bunu perde olarak kullanarak arka
planda, Makedonya Komitaları için yerel halkı örgütleyerek, onları
yönlendirmeye çalıştıklarını, duyguları ateşleyerek bundan istifade etmeye
çalıştıkları görülmektedir. Bunu gerçekleştiren şahısların avukat ünvanı
taşımaları, yani entelektüel geçmişe sahip olmaları ayrıca dikkat çekici bir
husustur. Cemiyetlerin amaçlarından birinin, Komitalar adına, örgütlenerek
ve onlar adına propaganda yapılarak, onlara destek amacı ile bir yardımların
toplanıldığı bahsi, aralarındaki irtibatın kuvvetli olduğu görünmektedir.
Sonuç
Masumane bir tavır ile Osmanlı Devleti, vizyonunu geliştirmek adına
Beden terbiyesi, spor ve cimnastik kavramlarına zor zamanlar geçirmesine
rağmen gerekli ilgiyi, özeni ve gelişmesi için kaynak ve imkan aktarma
hususları için büyük çaba harcamıştır. Devletin içinde ve dışında, siyasi
olarak büyük çalkantılar yaşadığı XX. Yüzyıl başlarında bile bu hususlara
gerekli özeni göstermiştir. Aynı tarihlerde, bu durumu kullanan fitnecilerin,
cimnastik cemiyeti teşkil ederek bu kılıfın altına, fitne amaçlı, Osmanlı
ülkesine tehdit olacak şekilde komita ve milis hareketlerine destek
vermişlerdir. Propaganda silahını kullanarak, halkın duygularına suistimal
ederek Balkanlarda taraftar kazanmak, yardım toplamak ve gerekirse de
temel askeri eğitim vermek amacı ile bu cemiyetleri araç olarak
kullanmışlardır. Karmaşaya rağmen, Osmanlı hükümeti bu hareketlerden
haberdardır. Bu durum, halen sağlıklı bir isthbarat ağının olduğunu
göstermektedir.
Söylenmesi gereken bir başka husus ise, hangi zor şartlarda olunursa
olsun, devlet kendini geliştirmek adına, kendisini dışarıda temsil eden
görevlilerine yardımcı olan şahıslara dahi değer ve kıymet gösterdiğini
görmek, Osmanlı İmparatorluğunun diplomatik nezaket hususuna ne kadar
önem verdiğini net bir şekilde göstermektedir.
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MÜSABAKAYA HAZIRLANAN ERKEK MÜCADELE
SPORCULARININ AĞIRLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE
BESLENME DURUMLARI
Nutritional Assessment and Weight Management Practices of Male
Combat Athletes Preparing for the Competition
Neşe TOKTAŞ* & Hasan Mert KIZIL**
Giriş
Mücadele sporları güreş, boks, kick boks, muay thai gibi birçok branşı
içeren, farklı ağırlık kategorilerinde müsabakaların yapıldığı, kuvvet, güç
ve iyi gelişmiş aerobik ve anaerobik performans gerektiren sporlardır (La
Bounty, Campbell, Galvan, Cooke, & Antonio, 2011). Bu sporlarda
sıkletinde yarışmak, kendisinden daha zayıf bir rakibine karşı avantaj
sağlayabilmek gibi nedenlerle müsabaka döneminde tartım öncesi hızlı
ağırlık kaybetmek çok genel bir uygulamadır (Reale, Cox, Slater, & Burke,
2017a; Re1ale, Slater, & Burke, 2018) ve sporcular kariyerleri boyunca
birçok kez sağlık ve performanslarını olumsuz etkileyebilecek yöntemleri
tekrar etmektedirler (da Silva Santos, Takito, Artioli, & Franchini, 2016).
Literatürde birçok çalışma sporcunun bildirimine dayandığı için, hızlı
ağırlık kaybetme prevelansı tam olarak bilinmemekle birlikte (Khodaee,
Olewinski, Shadgan, & Kiningham, 2015), judo, güreş, boks, muay thai,
kick boks gibi mücadele sporcularının % 60-90’ının bu yöntemleri en az
bir kez kullandığı belirtilmektedir (Artioli vd., 2010; Brito vd., 2012;
Franchini, Brito, & Artioli, 2012).
Yapılan çalışmalarda müsabaka öncesi günlerde ve saatlerde sporcular
tarafından kaybedilen ağırlığın, ortalama vücut ağırlığının % 5’i olduğu,
fakat bu rakamın mücadele sporunun türüne ve bireylere göre değiştiği
bildirilmektedir (da Silva Santos vd., 2016; Pettersson & Berg, 2014;
Reale vd., 2017a). Beslenmenin kısıtlanması, öğün atlamak, aç kalmak,
sıvı alımının kısıtlanması, artan egzersiz, sıcak odalarda antrenman, sauna
kullanımı, hava aldırmayan, terleten kıyafetlerin giyilmesi, laksatif,
diüretik kullanımı, kusmak, zayıflama ilaçlarının ve yağ yakıcıların
kullanılması gibi yöntemler genelde kullanılan yöntemlerdir (Franchini
vd., 2012; Khodaee vd., 2015; Reale, Slater, & Burke, 2017b). Son
raporlara göre su yüklemesi, sodyum kısıtlaması gibi yeni, etkinliği henüz
kanıtlanmamış yöntemlerin kullanımı da artmaktadır (Reale., 2018).
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Sporla ilgili kuruluşların yayınladığı durum değerlendirmelerinde hızlı
ağırlık kaybının sağlık ve sportif performans sonuçları ile ilgili uyarılar yer
almaktadır (The Association of Ringside Physicians, 2014; Turocy vd.,
2011). Literatürde metadolojik farklılıklardan dolayı (ağırlık kaybında
kullanılan yöntemsel farklılıklar, ağırlığın ne kadar sürede kaybedildiği,
tartım ve müsabaka arası toparlanma süresi, toparlanma da uygulanan
stratejiler vs.) performans üzerine etkiler tartışmalı olmasına rağmen
(Artioli, Saunders, Iglesias, & Franchini, 2016; Franchini vd., 2012; Reale
vd., 2017b) sağlık üzerine olumsuz etkileri iyi bir şekilde açıklanmıştır.
Hızlı ağırlık kaybına bağlı olarak oluşan sağlık problemleri; hipohidrasyon
ve plazma volümünde azalma, kan viskozitesinin artması, azalan atım
hacmi, kalp atımında artış, vücut sıcaklığı kontrolünün tehlikeye girmesi,
hipertermi riskinde artış, akut ve kronik hormonal problemler, kemik
mineralizasyonunun azalması, immün fonksiyonların baskılanması ve
enfeksiyonlardır. Hızlı ağırlık kaybı yöntemlerinin çok sık tekrarlanması
ile kronik etki olarak; büyüme gelişme problemleri, yeme bozuklukları,
obezite ve kardiyovasküler hastalık riskinde artış ve hatta aşırı oranlarda
kayıplarda ölümler gerçekleşebilmektedir (Artioli vd., 2016; Brito vd.,
2012; Coufalova, Prokesova, Maly, & Heller, 2013; Coufalova, Cochrane,
Maly, & Heller, 2014; Drummond, Couto, Eufrasio, Goncalves,
Smuchrowski, 2014; Dubnov-Raz, Mashiach-Arazi, Nouriel, Raz, &
Constantini, 2015; Khodaee vd., 2015; Yadollahzadeh, Jourkesh, Antonio,
& Soori, 2015; Yang vd., 2014) Diğer spor branşlarında dehidrasyonun
çok küçük miktarları bile aerobik performansı etkilerken, anaerobik
performansı, büyük miktarlarda bir dehidrasyon etkileyebilir. Fakat
mücadele sporlarında hızlı ağırlık kaybının performans üzerine etkileri
birçok faktörden etkilenmektedir. Egzersizin süresi, şiddeti, tipi, çevresel
faktörler, bireyin kapasitesi, o spor branşının kuralları (tartım ve müsabaka
arasındaki süre), sporcunun tartım ve müsabaka arasındaki toparlanma
sürecinde rehidrasyonu ve kas glikojen depolarının doldurulması vs gibi
etkenler performans sonuçlarını etkileyebilir (Reale vd., 2017b; Reale.,
2018). Mücadele sporlarında hızlı ağırlık kaybı, müsabakaya kadar
toparlanma ve performans etkileri ile ilgili literatürde çalışmalar
bulunmakta fakat yetersiz kalmaktadır. Bu konularda çalışmalara ihtiyaç
vardır (Drummond vd., 2014; Matthews & Nicholas, 2017; Pettersson &
Berg, 2014; Reale vd., 2017b). Bu olumsuz etkilerin yanı sıra; bazı
sporcular pozitif etki olarak; akut ağırlık kaybının kendine güven,
odaklanma, profesyonellik ve disiplin hissini arttırdığını ve bunu mücadele
sporlarının bir parçası olarak gördüklerini belirtmişlerdir (Pettersson,
Ekström, & Berg, 2013).
2. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı müsabakaya hazırlanan erkek mücadele
sporcularının ağırlık yönetimi uygulamalarını belirlemek ve ağırlık kaybı
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programına başlamadan önce ve müsabaka öncesi ağırlık kaybı programı
sırasında ki beslenme alışkanlıklarını ve durumlarını karşılaştırmaktır.
3. Yöntem
3.1. Çalışma Grubu
Çalışmaya 2018 yılı Nisan ve Mayıs aylarında yapılan bir turnuvaya
hazırlanan kick boks ve muay thai sporcusu 44 yetişkin erkek gönüllü
olarak katılmıştır (yaş ortalaması 22,69± 3,67 yıl, ağırlık ortalaması
71,34±12,07 kg, boy ortalaması 176,05 ± 8,72 cm). Ağır sıklet sporcusu
olup, bu turnuvalar için ağırlık kaybetmeyen sporcular çalışmaya dâhil
edilmemiştir. Çalışmada tüm sporculardan imzalı bilgilendirilmiş gönüllü
olur formu alınmıştır.
3.2. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Bireylere genel bilgiler ve ağırlık kaybı yöntemleri ile ilgili bilgileri ve
beslenme alışkanlıklarını içeren bir anket formu uygulanmış ve bir tanesi
müsabaka için ağırlık kaybı programına başlamadan önce, bir tanesi de
müsabakadan bir gün önce ağırlık kaybı programı sırasında olmak üzere
besin tüketim kayıtları alınmıştır. Besin tüketim kayıtlarının nasıl
doldurulacağı sporculara açıklanmış, tüketilen yiyecek ve içeceklerin ölçü
ve miktarlarının belirlenmesinde “Yemek ve Besin Fotoğraf Kataloğu”
(Rakıcıoğlu, Tek Acar, Ayaz, & Pekcan, 2009) kullanılmıştır. Besin
desteği kullanılıyorsa, ürün ve kullanılan miktarın da yazılması istenmiştir.
Sporcuların tükettikleri yemeklerin içerisine giren besin maddelerinin
miktarları bireyler tarafından belirtilmediği takdirde “Standart Yemek
Tarifleri” (Merdol, 2003) kitabından yararlanılarak hesaplanmıştır. Günlük
diyetle alınan enerji ve besin ögeleri, Türkiye için geliştirilen Bilgisayar
Destekli Beslenme Programı (Beslenme Bilgi Sistemleri Paket Programı
(BEBİS) versiyon 7.2. 2011: Stuttgart, Germany) kullanılarak analiz
edilmiştir.
3.3. Verilerin Analizi
Verilerin istatistiksel analizi, SPSS 18.0 paket programında yapılmıştır.
İlk olarak verilerin tanımlayıcı istatistikleri gerçekleştirilmiştir. Verilerin
dağılım özelliği gözlem sayısı 50’nin altında olması nedeniyle ShapiroWilk testi kullanılarak, varyans homojenliği ise Levene testi kullanılarak
belirlenmiştir. Normal dağılım gösteren verilerde iki eş arasındaki farkın
önemlilik testi, normal dağılım göstermeyen verilerde de Wilcoxon testi
kullanılmıştır.

4.Bulgular
Çalışmaya katılan sporcuların genel özellikleri Tablo 1’de
gösterilmiştir. Bireylerin yaş ortalaması 22,69±3,67 yıl, genel ağırlık
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ortalaması 71,34±12,07 kg, boy ortalaması 176,05 ± 8,72 cm’dir.
Katıldıkları yarışma için ağırlık ortalamaları 67,37±11,45 kg, genel ağırlık
yarışma ağırlığı farkı 3,96±2,25 kg ve yarışma için kaybedilen günlük
ağırlık 0,59±0,82 kg’dır. Araştırmaya katılan bireylerin tamamı doktor
tarafından tanısı konmuş herhangi bir sağlık problemlerinin olmadığını ve
ilaç kullanmadıklarını belirtmişlerdir.
Tablo 1. Sporcuların yaş, boy, ağırlık değerleri
Genel özellikler
(n=44)

Alt
sınır

Üst
sınır

Ort. ±SS

Yaş (yıl)

18,1

38,7

22,69 ± 3,67

Boy (cm)

158,0

193,0

176,05 ± 8,72

Genel Ağırlık (kg)

54,0

100,0

71,34±12,07

Yarışma ağırlığı (kg)

51,0

91,0

67,37±11,45

Genel ağırlık yarışma ağırlığı farkı
(kg)
Yarışma için kaybedilen günlük
ağırlık (kg)*

1,0

14,0

3,96±2,25

0,0

5,0

0,59±0,82

*Çalışmanın yapıldığı dönemdeki yarışma için anketteki gün/hafta/ay
da …. kg kaybettim sorusundan hesaplanmıştır.
Tablo 2’de sporcuların spor bilgilerine göre dağılımı gösterilmiştir.
Bireylerin spora başlama yaşı ortalama 14,59±3,83 yıl, aktif spor yılı
ortalaması 7,94±4,29 yıl, yıllık yarışmalara katılım sayısı ortalaması
4,26±1,90’dır. Sporcular haftada ortalama 5,11±1,20 gün, günde ortalama
122,84±38,75 dak. antrenman yapmaktadırlar.
Tablo 2. Sporcuların spor bilgilerine göre dağılımı
Spora başlama yaşı (yıl)
Aktif spor yılı
Yıllık yarışmalara katılım sayısı
Haftalık antrenman sıklığı (gün)
Günlük antrenman süresi (dak.)

Alt sınır
7
1,5
2
3
60

N
44
44
42
44
44

Üst sınır
24
20,0
10
7
240

Ort. ±SS
14,59±3,83
7,94±4,29
4,26±1,90
5,11±1,20
122,84±38,75

Sporcuların ağırlık kaybetme nedeni ve yöntemi Tablo 3’te
gösterilmiştir. Sporcuların % 61,4’ü müsabaka ağırlığına düşmek, % 20,5’i
kendini güçlü hissetmek ve % 18,2’si müsabaka dışı dönemde yemek
yemeyi sevmek ve ağırlık kazanmak, müsabaka döneminde kazandıkları
ağırlığı kaybetmek amacıyla ağırlık kaybettiklerini belirtmişlerdir.
Terleten, hava aldırmayan kıyafet giymek (% 93,2), besin alımının
kısıtlanması (% 77,3), şiddetli egzersiz (% 59,1), sauna kullanmak (%
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50,0) ve karbonhidrat alımının kısıtlanması (% 50,0) en sık kullanılan
yöntemlerdir.
Tablo 3. Sporcuların ağırlık kaybetme nedeni ve ağırlık kaybı
yöntemi
Ağırlık kaybetme nedeni (n=44)
Müsabaka ağırlığına düşmek
Yemek yemeyi sevmek bu yüzden müsabaka dışı dönemde
ağırlık kazanmak
Güçlü hissetmek
En sık kullanılan ağırlık kaybı yöntemi*
Şiddetli egzersiz
Sauna
Terleten kıyafet
Sıvı kısıtlaması
Besin alımının kısıtlaması
Yağ alımının kısıtlanması
Karbonhidrat alımının kısıtlaması
Diüretik/laksatif kullanmak

*Birden
işaretlenmiştir.

fazla

f

%

27
8

61,4
18,2

9

20,5

26
22
41
17
34
12
22
2

59,1
50,0
93,2
38,6
77,3
27,3
50,0
4,5

seçenek

Sporcuların % 68,2’si deneyimli sporculardan, % 63,6’sı da
antrenörlerinden ağırlık kaybı ile ilgili öneri aldıklarını belirtmişlerdir.
Ağırlık kaybı sonucunda en sık yaşanılan problemler aşırı yorgun
hissetmek (% 65,9), performans düşüklüğü (% 56,8), aşırı sinirli olmak (%
56,8), strese girmek (% 52,3) ve kas kramplarıdır (% 50,0) (Tablo 4).
Tablo 4. Ağırlık kaybı ile ilgili öneri alınan kaynak ve ağırlık kaybı
sonucu sık yaşanılan problemler
Ağırlık kaybı ile ilgili öneri alınan kişi*
Kendim araştırdım
Antrenör
Doktor/Diyetisyen
Arkadaş
Deneyimli sporcular
Ağırlık kaybı ile ilgili en sık yaşanılan problem*
Kas krampları
Kalp çarpıntısı
Solunum güçlüğü
Sakatlık
Vücut ısısı artışı
Aşırı sinirli olmak
Aşırı yorgun hissetmek
Performansın düşmesi
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f

%

16
28
6
6
30

36,4
63,6
13,6
13,6
68,2

22
3
1
6
4
25
29
25

50,0
6,8
2,3
13,6
9,1
56,8
65,9
56,8

Strese girmek
Spor yapma istediğinde azalma
Tıkanırcasına yemek yeme

23
13
4

52,3
29,5
9,1

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Sporcular müsabakadan ortalama 28,73±21,2 gün önce ağırlık
yönetimine başladıklarını belirtmişlerdir (Tablo 5). Sporcuların % 15,9’u
müsabakadan 1-7 gün önce, % 22,7’si 8-15 gün önce, % 36,4’ü 16-30 gün
önce ve % 25,3’ü müsabakaya 31 günden daha fazla zaman kala ağırlık
yönetimine başlamaktadırlar (tabloda belirtilmemiştir). Ağırlık kaybı
yöntemlerini ilk deneme yaşı 13-25 aralığında değişmektedir ve ortalama
17,82±2,41 yıldır. Şimdiye kadar kaybedilen en yüksek günlük ağırlık 0,24,5 kg aralığında değişmekte olup ortalama 1,74±1,22 kg’dır. Sporcular
bir sezonda ortalama 3,34±1,51 kez ağırlık kaybetmeyi denemekte ve
müsabaka tartısından 1 saat öne ortalama 1,06±0,65 kg ağırlık
kaybetmektedirler.
Tablo 5. Sporcuların ağırlık yönetimi ile ilgili özellikleri
Alt sınır-Üst
sınır

Ort. ±SS

Müsabaka öncesi ağ. yönetimine başlama süresi (gün)

7-90

28,73±21,2

Ağırlık kaybı yöntemlerini ilk deneme yaşı

13-25

17,82±2,41

Şimdiye kadar günlük kaybedilen en fazla ağırlık (kg)

0,2-4,5

1,74±1,22

1-7

3,34±1,51

0,0-3,0

1,06±0,65

Bir sezonda uygulanan ağırlık kaybı yöntemi sıklığı
Müsabaka tartısından 1 saat önce kaybedilen ağırlık (kg)

Tablo 6’da sporcuların ağırlık kaybı programına başlamadan önce ve
ağırlık kaybı programı sırasındaki beslenme alışkanlıkları verilmiştir.
Sporcuların günlük ana (öncesi: 2,95±0,21; sırası: 2,00±0,72) ve ara öğün
sayıları (öncesi:2,25±0,68; sırası: 0,84±0,93) ağırlık kaybı programı
sırasında anlamlı olarak azalmıştır (p<0.01). Ağırlık kaybı programı
sırasında su dışında sıvı tüketimi (ml/gün) (öncesi:929,55±650,07; sırası:
362,50±582,10), su tüketimi (ml/gün) (öncesi: 3056,82±756,49; sırası:
1228,41±1012,22), ekmek tüketimi (dilim/gün) (öncesi: 8,48±4,56; sırası:
1,57±2,19) ve gazlı içecek tüketimi (ml/gün) (öncesi: 390,23±362,84;
sırası: 34,09±98,10) de anlamlı olarak azalmaktadır (p<0.05).
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Tablo 6. Sporcuların ağırlık kaybı programı öncesi ve sırası beslenme
alışkanlıkları

Günlük ana öğün sayısı

Ağ. kaybı programı
öncesi
Ort. ±SS
2,95±0,21

Ağ. kaybı
programı sırası
Ort. ±SS
2,00±0,72

Günlük ara öğün sayısı

2,25±0,68

0,84±0,93

929,55±650,07

362,50±582,10

3056,82±756,49

1228,41±1012,22

8,48±4,56

1,57±2,19

390,23±362,84

34,09±98,10

Su dışında sıvı tüketimi
(ml/gün)
Su tüketimi (ml/gün)
Ekmek tüketimi (dilim/gün)
Gazlı
içecek
(ml/gün)

tüketimi

z=-5,30
p= 0,00*
z=-5,35
p= 0,00*
z=-5,42
p= 0,00*
z=-5,35
p= 0,00*
z=-4,80
p= 0,00*
z=-5,79
p= 0,00*

p<0,01*
Ağırlık kaybı programı öncesi ve sırası günlük toplam enerji alımı
(kkal/gün, kg/kkal/gün), karbonhidrat alımı (g/gün, g/kg/gün, enerjinin
karbonhidrattan gelen yüzdesi), protein alımı (g/gün, g/kg/gün, enerjinin
proteinden gelen yüzdesi), yağ alımı (g/gün) dağılımları arasında fark
vardır (p<0.05). Toplam enerji alımı ağırlık kaybı programı öncesi
2658,9±763,3 kkal/gün, program sırası 836,19±596,83 kkal/gün,
karbonhidrat alımı 300,70±113,91 g/gün, sırasında 80,28±60,77 g/gün,
günlük enerjinin karbonhidrattan gelen yüzdesi program öncesi %
44,15±9,09, sırasında % 38,58±15,21’dir. Program öncesi protein alımı
115,82±44,23 g/gün, sırasında 47,96±40,74 g/gün; enerjinin proteinden
gelen yüzdesi program öncesi % 17,51±4,01, program sırası %
21,50±8,29; günlük alınan yağ program öncesi 107,23±31,00 g/gün,
program sırası 34,78±27,72 g/gündür. Enerjinin yağdan gelen yüzdesinin
dağılımları program öncesi ve sırasında farklı değildir (p>0.05) (Tablo 7).
Tablo 7. Sporcuların ağırlık kaybı programı öncesi ve sırası günlük
toplam enerji, karbonhidrat, protein ve yağ alım düzeyleri
Ağ. kaybı
programı öncesi
Ort. ±SS
2658,9 ±763,3

Ağ. kaybı programı
sırası
Ort. ±SS
836,19±596,83

38,01±11,81

12,36±8,57

300,70±113,91

80,28±60,77

Karbonhidrat (g/kg/gün)

4,32±1,80

1,18±0,83

Karbonhidrat yüzdesi (%)

44,15±9,09

38,58±15,21

Toplam enerji alımı (kkal/gün)
Toplam enerji alımı
(kkal/kg/gün)
Karbonhidrat (g/gün)
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z=-5,64
p= 0,00*
z=-5,54
p= 0,00*
z=-5,58
p= 0,00*
z=-5,52
p= 0,00*
t=2,42
p= 0,02**

Protein (g/gün)

115,82±44,23

47,96±40,74

Protein (g/kg/gün)

1,64±0,60

0,70±0,59

Protein yüzdesi (%)

17,51±4,01

21,50±8,29

107,23±31,00

34,78±27,72

37,34±8,27

36,08±13,73

Yağ (g/gün)
Yağ yüzdesi (%)

p<0,01*

z=-5,23
p= 0,00*
z=-5,05
p= 0,00*
z=-2,99
p= 0,00*
z=-5,68
p= 0,00*
t=0,56
p= 0,58

p<0,05**

5. Sonuç ve Tartışma
Mücadele sporlarında sıkletinde yarışma ve rakibine karşı avantaj
sağlama gibi nedenlerle müsabaka öncesi ağırlık kaybetmek genel bir
uygulamadır (Reale vd., 2017a; Reale., 2018) Hatta sporcular ağırlık
kaybını bu sporun bir parçası olarak görmekte ve ağırlık kaybı metotlarının
gerekliliğine inanmaktadır (Sundgot-Borgen & Garthe, 2011). Güreşçiler
üzerinde yapılan bir çalışmada, güreşçilerin % 77’si ağırlık kaybetmenin
olumsuz etkilerine inanmakta, fakat % 72’si aynı zamanda daha iyi
performans göstermek için ağırlık kaybetmek gerektiğini düşünmektedir
(Kordi, Ziaee, Rostami, & Wallace, 2011). Yapılan çalışmalarda
kaybedilen ortalama ağırlık farklı branşlarda ve hatta o branşın kendi
içerisinde değişmekle birlikte, genellikle % 5-10 aralığındadır (Artioli vd.,
2010; Brito vd., 2012; da Silva Santos vd., 2016; Franchini vd., 2012;
Kordi vd., 2011) ve sporcular müsabakadan 10-20 gün önce ağırlık
kaybetmeye başlamaktadırlar (Aloui vd., 2016; Andreato vd., 2014; Artioli
vd., 2010; Brito vd., 2012; da Silva Santos vd., 2016; Yarar vd., 2017).
Ağırlığın büyük bir bölümü müsabaka öncesi saatlerde kaybedilmektedir
(Durkalec-Michalski, Gościańska, Jeszka, & Podgórski, 2014). Yapılan bu
çalışmada sporcuların genel ağırlık ve yarışma ağırlığı farkı 3,96±2,25
kg’dır, sporcular beden ağırlıklarının ortalama % 5.6’sını kaybettiklerini
belirtmişlerdir. Diğer çalışmalardan farklı olarak ağırlık yönetimine
başlama zamanı 7-90 gün aralığında değişmekte olup, ortalama 28,73±21,2
gündür. Sporcuların % 15,9’u müsabakadan 1-7 gün önce, % 22,7’si 8-15
gün önce, % 36,4’ü 16-30 gün önce ve % 25,3’ü müsabakaya 31 günden
daha fazla zaman kala ağırlık yönetimine başladıklarını belirtmişlerdir.
Reale, Slater ve Burke (2017c), sporcu kendini iyi tanıyorsa, yasaklı
yöntemlerden kaçınıyorsa, iyi beslenmiş ve hidrate bir şekilde akut ağırlık
kaybına başlıyorsa ve toparlanmak için yeterli süresi varsa, sağlık ve
performans üzerine küçük etkileri ile %5-8 beden ağırlığı kaybının uygun
olabileceğini fakat toparlanma süresi kısa ise üst limitin % 5 olması
gerektiğini belirtmektedir. Fogelholm (1994)’e göre, tartım ve müsabaka
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arasında 5 saatten daha kısa bir süre varsa ağırlık kaybı % 4 ten daha fazla
olmamalıdır, süre daha uzunsa, % 8 ağırlık kaybı olabilir.
Sporcular tarafından ağırlık kaybetmek için en sık kullanılan yöntemler
sırasıyla; terleten, hava aldırmayan kıyafetlerin giyilmesi, besin alımının
kısıtlanması, şiddetli egzersiz, sauna kullanmak, karbonhidrat alımının
kısıtlanması, sıvı kısıtlaması, yağ alımının kısıtlanması ve diüretik/laksatif
kullanmaktır (Diüretik/laksatif kullanım oranı düşüktür). Çalışmalarda da
benzer yöntemler kullanılmıştır Artioli vd., 2010; Çatıkkaş, 2016; da Silva
Santos vd., 2016; Farhan, Amirsasan, & Mahdavi, 2014; Kiningham &
Gorenflo, 2001; Matthews & Nicholas, 2017; Oppliger, Steen, & Scott,
2003; Oppliger, Scott, Utter, & Steen, 2006; Yarar vd., 2017).
Çalışmalardan farklı olarak, yağ yakıcı ürünler, zayıflama ilaçları
kullanımı, kusma, tükürme gibi yöntemler bu çalışmaya katılan sporcular
tarafından kullanılmamıştır. Son yıllarda geleneksel yöntemlere ek olarak
su yüklemesi gibi yeni metotlar kullanılmaya başlanmıştır (Crighton,
Close, & Morton, 2015) Matthews & Nicholas, 2017; Reale., 2018). Bu
yöntemle ilgili ek çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada su yükleme
yöntemi sporcular tarafından kullanılmamıştır. Sporcular genel anlamda
enerji alımını kısıtlayarak ve dehidrasyon ile ağırlık kaybetmeye
çalışmaktadır. Diyetteki kısıtlamalar kas kütlesi kaybı ve azalan kas
glikojeni ile performansı olumsuz olarak etkileyebilir (Fogelholm, 1994) .
Kullanılan yöntem ve kaybedilen miktara bağlı olmakla birlikte vücut
suyundaki azalma aerobik performansta azalmaya neden olmakta, beden
ağırlığındaki % 2 azalma bile motor beceriler, kognitif performans ve spora
özgü hareketlerde olumsuz etki yaratmaktadır. Fakat dehidrasyonun güç
ve kuvvet üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç
vardır. (Khodaee vd., 2015; Reale vd., 2017c).
Yapılan çalışmalar, hızlı ağırlık kaybının konsantrasyon kaybı, kendine
güvende azalma, kısa süreli hafıza kayıpları, yorgunluk, konfüzyon,
sinirlilik, depresyon gibi problemlere neden olduğunu göstermektedir
(Degoutte vd. 2006; Filaire, Maso, Degoutte, Jouanel & Lac, 2001; Hall &
Lane, 2001). Bu çalışmada ağırlık kaybı sonucunda en sık yaşanılan
problemler; aşırı yorgun hissetmek, performans düşüklüğü, aşırı sinirli
olmak, strese girmek ve kas kramplarıdır. İran’da 56 adölesan güreşçi
üzerinde yapılan çalışmada da baş dönmesi, kas krampları ve sinirlilik en
çok yaşanılan problemler, konsantrasyonda azalma, sıcak basması, kalp
atımının artması, baş ağrısı, ateş, zihin bulanıklığı, bulantı ve burun
kanaması diğer yaşanan problemler arasındadır. (Abadi, Mirzaei, Habibi,
& Barbas, 2017). 37 erkek, 16 kadın 53 mücadele sporcusu üzerinde
yapılan bir başka çalışmada sporcuların çoğu ağırlık kaybı ile ruh
hallerinin kötü olduğunu, kendilerini sinirli hissettiklerini belirtmişlerdir
(Coufalova vd., 2013). 130 adölesan güreşçi üzerinde yapılan diğer bir
çalışmada da baş dönmesi, sinirlilik ve odaklanma problemi en sık
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yaşanılan problemler arasındadır (Farhan vd., 2014). Yarar vd. (2017),
tarafından yapılan çalışmada ise katılımcılar aşırı sinirli ve yorgun hale
geldiklerini, strese girdiklerini ve spor yapma isteklerinin azaldığını
belirtmişlerdir.
Sporcular ağırlık kaybı ile ilgili en çok deneyimli sporculardan,
antrenörlerden öneri aldıklarını, bazıları kendilerinin araştırdığını
belirtmiştir. Maalesef sporcuların sadece % 13,6’sı doktor/diyetisyenden
öneri aldığını bildirmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda da antrenör,
arkadaş, deneyimli sporcular; doktor/diyetisyen ve aileden daha etkilidir
(Abadi vd., 2017; Artioli vd., 2010; Brito vd., 2012; Çatıkkaş, 2016;
Farhan vd., 2014; Jetton vd., 2013; Kordi vd., 2011). Bu anlamda ağırlık
kaybının sporcunun sağlığı ve performansı üzerine olumsuz etkilerini en
aza indirmek amacıyla, sporcunun müsabakaya gireceği sıkletlerin sezon
öncesinde belirlenmesi, gerektiğinde, sezon dışı dönemde, uzun sürelerde
ağırlık yönetiminin sağlanması, büyüme ve gelişmenin önemli olduğu
adölesan dönemde hızlı ağırlık kaybı programlarının uygulanmaması,
yaşamsal olarak önemli olan minimum vücut yağ oranlarının altına
düşülmemesi gibi konularda antrenörlerin eğitimli olması ve spor
diyetisyeni/doktor, antrenör ve sporcunun birlikte çalışması çok önemlidir.
Daha genç yaşlarda da hızlı ağırlık kaybı metotlarına başlandığı ile ilgili
bilgiler yer alsa da (da Silva Santos vd., 2016; Dubnov-Raz vd., 2015;
Reale., 2018), birçok mücadele sporcusu 13-17 yaşlarında ağırlık kaybına
başlamaktadır (Abadi vd., 2017; Artioli vd., 2010; Brito vd., 2012;
Çatıkkaş, 2016; Farhan vd., 2014; Kiningham & Gorenflo, 2001; Kordi
vd., 2011; Oppliger vd., 2003; Yarar vd., 2017). Yapılan çalışmada ağırlık
kaybı yöntemlerini ilk deneme yaşı 13-25 aralığında olup, ortalama
17,82±2,41 yıldır. Adölesan dönemde ağırlık kaybetmek hormonal
dengeyi değiştirerek, büyüme ve gelişmeyi olumsuz olarak etkileyebilir ve
çok genç yaşlarda ağırlık kaybına başlamak yetişkinlik döneminde ağırlık
yönetimi ile ilgili daha sağlıksız ve aşırı davranışların gelişmesine neden
olabilmektedir (da Silva Santos vd., 2016). Bu çalışmada sporcular, diğer
çalışmalardan biraz daha ileri yaşlarda ağırlık kaybı yöntemlerini
denemeye başlamışlardır.
Sporcuların ağırlık kaybı programı öncesine göre, ağırlık kaybı
programı sırasında beslenme alışkanlıkları değişmiştir. Ağırlık kaybı
programı sırasında günlük ana ve ara öğün sayısı, su dışında sıvı tüketimi,
gazlı içecek tüketimi, tüketilen günlük su ve ekmek miktarı önemli oranda
azalmıştır. Besinlerle alınan enerji ağırlık kaybı programı öncesi
2658,9±763,3 kkal/gün (38,01±11,81 kkal/kg/gün), program sırası
836,19±596,83 kkal/gündür (12,36±8,57 kkal/kg/gün). Sporcunun enerji
gereksinimi birçok faktörden etkilenmekte, dolayısıyla her gün farklılık
göstermektedir (Thomas, Erdman, & Burke, 2016). Spor dallarına özgü net
öneriler olmamakla birlikte, sporcuların hem ağırlık kaybı programı öncesi
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ve hem de program sırası besinlerle aldıkları enerji Türkiye Beslenme
Rehberi, 2015 (TÜBER, 2015), yetişkin erkekler için fiziksel aktivite
düzeyine göre enerji gereksinimi ve enerji referans değerleri ile
karşılaştırıldığında, rehberde belirtilen değerlerin altındadır (18-29 yaş için
50. persentil değerleri; aktif: 2878 kkal/gün, çok aktif: 3198 kkal/gün; 3039 yaş için 50. persentil değerleri; aktif: 2758 kkal/gün, çok aktif: 3065
kkal/gün). Literatürde de benzer sonuçlar bulunmaktadır. Polonya’lı 30
judocunun müsabaka öncesi 1 haftalık besin tüketimi alınmış ve aldıkları
enerji 24.0±8.9 kkal/kg/gün bulunmuştur ve norm değerlerin altında
olduğu belirtilmiştir (Ksiazek, Karpala, & Slowinska-Lisowska, 2017). 8
taekwondo sporcusunun yarışma öncesi dönemde iki günlük besin
tüketimlerinin ve fiziksel aktivite kayıtlarının alındığı çalışmada da
sporcuların negatif enerji dengesine sahip olduğu belirtilmiştir.
(Drummond vd., 2014). Bir başka çalışmada 17-28 yaş arası 7 erkek
taekwondo sporcusunun müsabaka öncesi ağırlık kaybı programına
başlamadan önce (2257±854 kkal/gün) ve program sırasında (1464±481
kkal/gün) yetersiz enerji aldıkları bildirilmiştir (Fleming & Costarelli,
2007). Japon judocular üzerinde yapılan bir başka çalışmada sporcular,
müsabakadan 7 hafta önce 2024 kkal, 1 hafta önce 1355 kkal almışlardır
(Kurakake vd., 1998). Sadece bir çalışmada 30 erkek muay thai
sporcusunun hazırlık döneminde üç günlük besin tüketim kayıtları alınmış
ve enerji gereksinimini karşıladıkları belirtilmiştir (Rossi, de Oliveira,
Rodrigues da Silva Borges, & Malavazzi, 2011).
Yapılan çalışmada sporcuların karbonhidrat tüketimleri ağırlık kaybı
programı öncesi ortalama 300,70±113,91 g/gün (4,32±1,80 g/kg/gün,
enerjinin karbonhidrattan gelen oranı % 44,15±9,09), ağırlık kaybı
programı sırasında ortalama 80,28±60,77 g/gündür (1,18±0,83 g/kg/gün,
enerjinin karbonhidrattan gelen oranı % 38,58±15,21). Thomas vd.
(2016)’a göre, günde yaklaşık 1 saatlik orta şiddetli egzersizler için 5-7
g/kg/gün, günde 1-3 saatlik orta-yüksek şiddetli egzersizler için 6-10
g/kg/gün karbonhidrat alımı önerilmektedir. Ayrıca Rosenbloom ve
Coleman (2012)’e göre mücadele sporları için önerilen karbonhidrat
gereksinimi 5-7 g/kg/gün’dür. Yapılan çalışmada sporcuların müsabaka
öncesi ağırlık kaybı programı sırasında karbonhidrat tüketimi çok
düşüktür. Mücadele sporlarında müsabakalar anaerobik glikolizin önemli
olduğu, yüksek şiddetli, aralıklı egzersizlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla
müsabaka öncesi sporculara yeterli karbonhidrat tüketimi önerisi
yapılmaktadır (Hoffman & Maresh, 2011). Ağırlık kaybı programı öncesi
besin tüketimi alınan dönem sezon dışı dönem değildir. Sporcuların yoğun
antrenman programı yaptığı bir dönemdir. Buna rağmen ağırlık kaybı
programı öncesinde de sporcular düşük karbonhidrat almışlardır.
Literatürde de benzer sonuçlar bulunmaktadır. Hazırlık (Artioli vd., 2009;
Fleming & Costarelli, 2007; Książek, Kopeć, & Słowińska-Lisowska,
2014) ve müsabaka (Drummond vd., 2014; Fleming & Costarelli, 2007;
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Ksiazek vd., 2017) dönemlerinde karbonhidratın gereksinimin altında
alınması genel bir problemdir. Bir çalışmada hazırlık döneminde muay thai
sporcuları gereksinimi olan karbonhidrat miktarını karşılamıştır (Rossi
vd., 2011). Mücadele sporcuları için karbonhidrat ana kaynaktır.
Karbonhidratın kısıtlanması ile gerçekleşen hızlı ağırlık kaybı immün
sistemi olumsuz etkilemekte ve enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Ayrıca
sakatlanma riski de artmaktadır (Brito vd., 2012). Sağlıkla ilgili
problemlere ek olarak, karbonhidrat alımındaki yetersizlikler glikojen
depolarının toparlanması ile ilgili problemlere de neden olabilir ve böylece
performans azalabilir (Drummond vd., 2014). Fakat sporcunun tartım ve
müsabaka arasındaki toparlanma sürecinde rehidrasyonu ve kas glikojen
depolarının doldurulması vs gibi etkenler performans sonuçlarını
etkileyebilir (Reale vd., 2017b) (Reale., 2018). Toparlanma stratejileri ve
performans sonuçları ile ilgili yapılan çalışma sonuçları çelişkilidir ve
yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır
(Pettersson & Berg, 2014; Reale vd., 2017c). Bu çalışmanın
sınırlılıklarından biri tartım ve müsabaka arası toparlanma dönemi
beslenme durumu ve performans sonuçlarının incelenmemesidir.
Ağırlık kaybı programı öncesi protein alımı ortalama 115,82±44,23
g/gün (1,64±0,60 g/kg/gün, enerjinin proteinden gelen oranı %
17,51±4,01), ağırlık kaybı programı sırasında ise ortalama 47,96±40,74
g/gün’dür (0,70±0,59 g/kg/gün, enerjinin proteinden gelen oranı %
21,50±8,29). Ağırlık kaybı programı sırasında miktar olarak protein
tüketimi azalmış, fakat enerjinin proteinden gelen yüzdesi artmıştır. Yani
sporcular ağırlık kaybı programı sırasında karbonhidratı azaltarak, protein
içeren yiyeceklerin tüketimini arttırmışlardır. Rosenbloom ve Coleman
(2012)’e göre mücadele sporları için önerilen protein gereksinimi 1.2-1.7
g/kg/gün’dür. Thomas vd. (2016)’a göre, 1.2-2 g/kg/gün aralığında
değişmektedir. Sporcunun bireysel özelliklerinin yanında, antrenman
durumu, antrenman programı, karbonhidrat kullanılabilirliği, enerji
kullanılabilirliği gibi birçok faktör protein gereksinimini etkilemektedir.
Son raporlara göre, günlük toplam protein alımından ziyade, alım zamanı,
miktarı, amino asit içeriği ve miktarı çok daha önemlidir (Thomas vd.,
2016). Bu çalışmanın sınırlılıklarından bir diğeri toplam protein alımının
değerlendirilmesidir. Bu norm değerlere göre; ağırlık kaybı programı
sırasında, sporcuların enerjinin proteinden gelen oranı uygun fakat
yetersizdir. Ağırlık kaybı programı öncesi ise yeterli protein tüketmişlerdir.
Mücadele sporlarında, müsabaka öncesi ağırlık kaybı döneminde, kas
kütlesini korumak ve düşük kalorili beslenmenin katabolik etkilerini en aza
indirmek için daha fazla protein alımı önerilmektedir (Hoffman & Maresh,
2011). Protein tüketimi ile ilgili literatürde farklı sonuçlar bulunmaktadır.
Bazı çalışmalarda hazırlık periyodunda yeterli protein alınmış (Książek
vd., 2014; Rossi vd., 2011), bir çalışmada müsabaka dönemi yüksek
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protein alınmış (Ksiazek vd., 2017), bir diğerinde ise müsabaka dönemi
yeterli miktarda alınmıştır (Drummond vd., 2014). Müsabaka öncesi
dönem ve müsabaka sırası beslenme durumunun karşılaştırıldığı
çalışmada, her iki dönemde de enerjinin proteinden gelen oranı uygun fakat
miktar olarak yetersiz protein alımından bahsedilmiştir (Fleming &
Costarelli, 2007).
Sporcuların yağ tüketimleri sağlıklı yaşam önerilerine uygun olarak,
sporcunun antrenman programı ve beden kompozisyonu amacına göre
belirlenmelidir. Yağda eriyen vitaminler ve esansiyel yağ asitlerinin
alınması açısından enerjinin yağdan gelen oranı % 20’nin altında
olmamalıdır (Thomas vd., 2016). Yapılan çalışmada enerjinin yağdan
gelen oranı ağırlık kaybı programı öncesi (ortalama % 37,34±8,27) ve
sırası (ortalama % 36,08±13,73) önerilen (% 20-35) orana göre yüksektir
(Türkiye Beslenme Rehberi [TÜBER], 2015). Enerjinin yağdan gelen
oranının dağılımları program öncesi ve sırasında farklı değildir. Fakat
ağırlık kaybı programı öncesi alınan yağ miktarı (> 1g/kg/gün) yeterliyken,
ağırlık kaybı programı sırasında alınan yağ miktarı (< 1g/kg/gün) yeterli
değildir (Ksiazek vd., 2017). Mücadele sporlarında enerjinin büyük bir
bölümü karbonhidratlardan sağlanmasına rağmen, maksimal oksijen
tüketiminin % 85’inin üzerinde, uzun süreli orta şiddetli egzersizlerde yağ
önemli bir kaynaktır (Hoffman & Maresh, 2011). Müsabaka dönemi
judocuların besin tüketimlerinin değerlendirildiği çalışmada yağ tüketimi
gereksinimin altındadır (Ksiazek vd., 2017). Ağırlık kaybı programı
sırasında besin tüketimleri değerlendirilen taekwondocularda da enerjinin
yağdan gelen oranı yeterli, fakat miktar olarak yetersizdir (Drummond vd.,
2014). Fleming ve Costarelli (2007) çalışmasında da hem müsabaka öncesi
dönem hem de müsabaka döneminde enerjinin yağdan gelen oranı yüksek,
fakat yetersiz bulunmuştur.
Fiziksel aktivite düzeyine göre günlük alınması gereken sıvı miktarı
değişiklik gösterse de, TÜBER (2015)’e göre orta düzeyde aktif bir birey
günde 2-2.5 litre su tüketmelidir. Sporcularda hidrasyon durumu besin
tüketim kayıtlarına göre değerlendirilmemeli, sübjektif (vücut ağırlığı,
idrar hacim ve renginin takibi) veya objektif (idrar spesifik gravite)
yöntemler kullanılmalıdır (Driskell & Wolinsky, 2011). Bu çalışmada çok
kaba bir değerlendirme yapılmış ve sporculara ağırlık kaybı programı
öncesi ve sırası ortalama günlük su tüketim miktarlarını yazmaları
istenmiştir. Ağırlık kaybı programı öncesi su tüketimi 3056,82±756,49 ml,
ağırlık kaybı programı sırası 1228,41±1012,22 ml’dir. Bireyler ayrıca
ağırlık kaybı programı sırasında, su dışı sıvı tüketimlerini ve gazlı içecek
tüketimlerini de önemli oranda azalttıklarını belirtmişlerdir. Müsabaka
öncesi hızlı ağırlık kaybı döneminde sıvı tüketiminin kısıtlanması
mücadele sporcuları tarafından çok sık uygulanmaktadır. Bu şekilde ağırlık
kaybetmek plazma ve kan volümünü, kas glikojen depolarını ve endokrin
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fonksiyonları etkileyebilmekte, stres düzeyini arttırmakta ve aerobik
dayanıklılık kapasitesi ve sportif performans üzerinde anlık etkilere sahip
olabilmektedir (Degoutte vd., 2006). Hatta vücut ağırlığının % 9-12 kaybı
ölüm gibi dramatik sonuçlara neden olabilmektedir (Hoffman & Maresh,
2011).
Sporcularda makro besin öğeleri gibi mikro besin öğeleri de sağlık ve
sportif performans için çok önemlidir. Fakat bu çalışmada mikro besin
öğeleri değerlendirilmemiştir.
Sonuç olarak; sporcuların ağırlık kaybı programı öncesi genel beslenme
alışkanlıkları ve beslenme durumları ile müsabaka öncesi ağırlık kaybı
programı sırasında beslenme alışkanlık ve durumları anlamlı düzeyde
farklıdır. Ağırlık kaybetmek için farklı yöntemler denemenin yanı sıra,
sporcuların müsabaka öncesi enerji ve makro besin öğeleri alımları
gereksinimin altındadır.
Tartım sonrası, müsabaka öncesi dönemde toparlanma stratejileri ve
performans
etkileri
ile
ilgili
çalışmalara
ihtiyaç
vardır.
Antrenman/müsabaka öncesi, sırası ve sonrası iyi bir hidrasyon ve
beslenme planı yapılması çok önemlidir. Ağırlık kaybının sağlık ve
performans üzerine olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla, spor
diyetisyenleri antrenör ve sporcularla birlikte çalışmalıdır. Sporcu ve
antrenörler için ağırlık yönetimine ilişkin beslenme eğitimleri verilmelidir.
Standart, geçerli ve güvenilir hidrasyon durumu belirleme protokollerinin
geliştirilmesi ve sistematik olarak gözlenmesi, tartım sonrası ≤ 3 saat
içerisinde müsabakaların başlaması, her bir sporcunun bir kez tartılması,
sezon başında minimum müsabaka ağırlığının belirlenmesi ve haftalık
beden ağırlığının % 1.5’inden fazlasını kaybetmesi gereken sporcuların
müsabakaya katılamaması, olması gereken minimum vücut yağ yüzdesinin
müsabaka kurallarına eklenmesi, ulusal ve uluslararası müsabakalarda aynı
ağırlık sınıflamalarının kullanılması ve sıklet sayısının arttırılması gibi
sporcuları hızlı ağırlık kaybı yöntemlerinden vazgeçirecek değerlendirme
programları uygulanmalıdır.
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