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ALP DİSİPLİNİ KAYAKÇILARINDA SÜRAT EGZERSİZLERİ 
SONRASI KAN ANTİOKSİDAN DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 
 

1Fatih KIYICI, 1Necip Fazıl KİSHALI 
1Atatürk Üniversitesi,  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, ERZURUM 

 

ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı, kayakçılarda sürat egzersizleri sonrasında antioksidan savunma (serum 
süperoksit dismutaz (SOD), serum katalaz (CAT)) ve (serum malondialdehid  (MDA) değişimlerini 
incelemektir.  

Çalışmada, branşlarında faal sporculuk yapan 20 elit erkek kayakçı üzerinde uygulanmıştır. 
Araştırma grubuna, 10 tekrarlı 20 m lik sürat testi uygulanmıştır (Test1). Bir aylık antrenman 
periyodundan sonra tekrar aynı test (test2) uygulanmıştır. Kan numuneleri, Test1 ön-son ve Test2 ön-
son olmak üzere 4 kez alınmıştır.Test1 ön-son ölçümlerinde serum SOD seviyesindeki artış 
istatistiksel olarak anlamlı  (p<0.05), CAT seviyesindeki artış anlamsız (p>0.05) ve serum MDA 
seviyesindeki düşüş anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Test2 ön-son ölçümlerinde serum SOD 
seviyesindeki düşüş anlamlı (p<0.05), serum CAT seviyesindeki artış ve serum MDA seviyesindeki 
düşüş anlamsız bulunmuştur (p>0.05).  

Düzenli yapılan antrenmanlar ile serum SOD ve CAT’ ın artması antioksidan savunmanın 
güçlenmesi anlamına gelmektedir. Test2’ de toplam değer olarak MDA’ nın artması ise lipit 
peroksidasyonun artmasından kaynaklanmıştır. Yapılan antrenmanlarda dinlenme süresinin kısa 
olması oksidan maddeleri artırmış olabilir. 
Anahtar kelimeler: Kayak, Süperoksit Dismutaz, Katalaz, Malondialdehit, Egzersiz. 

 
 

ASSESSMENT OF SOME ANTIOXIDANT LEVELS IN ALPINE-
SKIERS AFTER SPRINT EXERCISES 

 
ABSTRACT 
 
The aim of this study was to investigated the changes in some antioxidant levels (serum superoxide 
dismutase (SOD),  malondialdehyde (MDA), and catalase (CAT)’ in alpine-skiers after speed 
exercises.  

This study was carried out on 20 elite male skiers who do sports activities. The research 
group examined 20 m sprint test was repeated 10 (Test1). After one-month training period the same 
test was administered again (Test2). Blood samples were taken twice just before and immediately after 
the exercise (Test1) and these blood samples were taken again twice after training period for one 
month (Test2)  In pre- post-measurements of test1, the increase in serum SOD levels was found to be 
statistically significant (p <0.05), the increase in CAT level was insignificant (p>0.05), and the 
decrease in serum MDA level was significant (p <0.05). In pre- post-measurements of test2 the 
decrease in serum SOD levels was found to be statistically significant (p <0.05), the increase in CAT 
level was insignificant (p>0.05), and the increase in serum MDA level was insignificant (p <0.05).  

The fact that serum SOD and CAT increases in those with regular exercise indicates the 
strengthening of antioxidant defense. On the other hand, in the Test2 increase the total MDA, which is 
a sign of oxidative stress, has emerged due to the increase in lipid perixidation. The short period of 
rest during exercise may have increased oxidants. 
 
Key words: Skiing, Superoxide dismutase, Catalase, Malondialdehyde, Exercise 
 
Atabesbd 2010; 12 (1) : 1-9 
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GİRİŞ 

Günümüzde spor ve egzersiz, 

insanoğlunun stresten uzaklaşması, hayat 

standartlarını yükseltmesi ve beden 

zindeliğini iyi durumlara getirmesi için 

milyonlarca kişi tarafından 

uygulanmaktadır1. 

Antioksidanlar, serbest 

radikallerle tepkimeye girerek, bunların 

başlattığı radikalik zincir reaksiyonu 

durduran veya tamamen yok eden ve 

böylece vücudumuzdaki hayati 

bileşenlerin zarar görmesini engelleyen 

moleküllerdir2. 

Oksidatif stresi azaltmak ve 

serbest radikalleri vücuttan atmak için 

antioksidan molekül ve enzimleri, CAT ve 

SOD gibi çok etkili antioksidatif 

enzimleri kullanır. Eğer serbest 

radikallerin düzeyi antioksidan 

kapasitesini aşarsa yağlar, proteinler ve 

diğer hücre bileşenleri oksitlenir2–4. Ağır 

fiziksel egzersizlerin tüm vücutta, 

özellikle iskelet kaslarında, hızlı bir 

oksijen artışı meydana getirmektedir5. Bu 

da vücutta serbest radikal oluşumunu yani 

oksidatif stres tetiklemektedir. 

Fiziksel egzersiz sırasında 

metabolizma hızı, kas aktivitesinin 

şiddetiyle orantılı olarak artmaktadır. 

Egzersiz şiddet ve süresine göre oksidatif 

strese neden olabilmektedir. Buna bağlı 

olarak egzersiz sırasında serbest oksijen 

radikallerinin seviyesinde artış, hücrelerin 

savunma kapasitesindeki antioksidanları 

geçerse lipit peroksidasyonun oluştuğu 

düşünülmektedir6–8. Lipit peroksidasyonu  

 

sonucu ortaya çıkan maddelerden biri olan 

malondialdehid  (MDA) oksidatif stresin 

bir indikatörü olduğu bilinmektedir. 

Vücutta oluşan hasarın boyutunun 

sporculara rejenarasyon süresini 

etkileyebileceği düşünülebilir. Ancak 

egzersiz belirli şiddette ve düzenli olarak 

yapıldığında antioksidan savunmayı 

kuvvetlendirebilmektedir9.                                                    

Zor ortamlarda tekrarlanan yoğun 

eforlardan dolayı, alp disiplini 

kayakçılarının günlük antrenmanları 

sırasında, oksidatif stres göstergelerindeki 

artış ve antioksidan durumu tehlikeli 

boyutlara ulaştığı tahmin edilmektedir10.  

 

MATERYAL METOD 

Deneklerin Seçimi: Bu çalışma; alp 

disiplini dalında faal olan, herhangi bir 

sağlık sorunu bulunmayan dışarıdan 

antioksidan madde takviyesi almayan, yaş 

ortalaması (22.90 ± 4.33 yıl), kilo 

ortalaması (73,50 ± 3,24 kg) ve boy 

uzunlukları ( 1,74 ± 0,03 cm) olan 20 

erkek milli sporcu ile yapıldı.  

Metod: Deneklere kapalı alanda 

ve parke zemin üzerinde ısınma 

yaptırıldıktan sonra test uygulanmıştır. 

Uygulanan test toplam 10 adet 20 metrelik 

sürat koşusu ve 50 metrelik hafif tempo 

koşu (jog) şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

Kan ölçümleri dinlenme durumunda ve 

egzersizin hemen sonrasında olmak üzere 

iki kez yapılmıştır. Aynı ölçüm egzersiz 

programından sonra tekrarlanmıştır. 
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Kan Örneklerinin Alınması: 

Antekübital venden alınan heparinize kan 

örneklerinde SOD, CAT ve MDA 

düzeyleri belirlendi. Kan örnekleri EDTA 

‘lı ve normal deney tüplerine alındı. 

Alınan numuneler 3–5 dakika alt üst 

edildi, oda sıcaklığında 5–10 dakika 

bekletildikten sonra 3500 rpm de 5 dakika 

santrifüj edilerek şekilli elemanlar 

çöktürüldü. Üstte kalan plazma kısmı 

Ependorf tüplerin alınarak -80 °C de 

analizin yapılacağı güne kadar saklandı. 

Biyokimyasal Analizler:  -80 °C 

den alınan numuneler ( serumlar) önce -20 
oC ye sonra +4oC ye alınarak yavaş 

çözülme sağlandı. Sun ve arkadaşlarının 

metoduyla SOD tayini yapıldı11.  Jain ve 

arkadaşlarının tarif ettiği metotla MDA 

tayini yapıldı 12. 

İstatistiksel Analiz: Egzersizin 

antioksidan enzimleri üzerine etkisini 

belirlemek için Two-way ANOVA 

General Linear Model testi kullanılmıştır 

(SPPS, ver 11.5.0, Chicago, IL, USA). 

 

BULGULAR 

Tablo 1’ de, çalışma gurubunun yaş, boy 

ve kilo ortalama değerleri verilmiştir. 

Grubunun ortalama değerleri, yaş 22.90 ± 

4.33 yıl, boy 1.74 ± 0.03 cm, kilo 73.50 ± 

3.24 kg’dir. Tablo 2’ de, çalışma 

grubunun kan değerleri verilmiştir. T1 

sonuçlarında, SOD (1,86 ± 0,18 ve 3.10 

±0,28, (U/ml) P<0.05 ) ve MDA 

(11,31±1,46 ve 2,30±0,82, (mmol/L) 

P<0.05 ) değerlerinde etkili olmuştur. T2 

sonuçlarında ise sadece SOD (2,83 ± 2.18 

ve 0,62 ±0,18 (U/ml) P<0.05 ) değerinde 

etki görülmüştür (Tablo 2, Grafik 1, 2). 

 

Tablo 1: Kayakçıların yaş (yıl), boy (cm) ve kilo (kg) değerleri 

 N Ortalama Minimum Maksimum 
Yaş (yıl) 22.90 ± 4.33 16.00 28.00 
Boy (cm) 1.74 ± 0.03 1.68 1.78 
Kilo (kg) 

 
20 

 73.50 ± 3.24 68.00 79.00 
 

Tablo 2:  Egzersizin serum SOD, CAT ve MDA düzeylerine etkisi1. 

  Testler     
  Program öncesi (T1)  Program sonrası (T2)      Etki, P < 

Değerler1  Dinlenme E.Sonrası  Dinlenme E.Sonrası  Test1 Test2 

  X±SD X±SD  X±SD X±SD    

 

SOD (U/ml)  1,86 ± 0,18 3,10 ±0,28  2,83 ± 2,18 0,62 ±0,18  <0.05 <0.05  

CAT (U/ml)  4,0 ± 0,31 5.13 ±0,64  5,96 ± 1,14 7,44 ± 1,20  >0,05 >0,05  

MDA (mmol/L)  11,31±1,46 2,30±0,82  22,82 ±2,92 26,95±1,81  <0.05 >0,05  

SOD= Superoksid Dimutaz, CAT= Katalaz, MDA= Malondialdehid 
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Grafik 1: SOD ve CAT T1 ve T2 ön-son test değerleri 
 

 
 
Grafik 2: MDA T1 ve T2 ön-son test değerleri 
 

TARTIŞMA 

Fiziksel aktivitelerin sağlığa faydalı 

etkilerinin olduğu bilinmesine rağmen 
13, fiziksel egzersizin reaktif oksijen 

türlerinin (ROS) varlığını artırarak, 

oksidatif stresi sebep olduğu birçok 

araştırma sonuçlarında ortaya 

çıkmıştır14, 16. 

Alp disiplini kayak yarışı ve 

antrenmanları, yoğun tempo ve zor 

egzersizler içermektedir. Kar 

üzerindeki aktiviteler esnasında 

yapılan hesaplamalar, elit kayakçıların 

maksimum oksijen tüketiminin % 90–

200 ve laktat seviyelerinin 10 mmol/L 

aştığını göstermektedir10. Bu nedenle 
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vücuttaki antioksidan savunma ve 

oksidatif stres dengesi önemlidir. 

  SOD ve CAT antioksidan 

durumunu gösteren enzimlerdir17. 

Serum SOD, hücrede süperoksit 

radikallerine karşı mücadele eden en 

önemli enzimatik antioksidanlardan 

biri olarak işlev görür18. SOD 

enzimdeki artış oksidatif strese 

yönelik mukavemeti de artırır19.  

T1 ön-son değişimine bakarsak 

SOD seviyesinde anlamlı bir artış 

görülmektedir. Yapılan yüksek şiddetli 

yüklenme vücutta serbest radikal 

artışına neden olup, bu durumda vücut 

direncini SOD artışı ile göstermiştir. 

Daha sonra yapılan çalışmalarda SOD 

seviyesi başlangıçtan daha yüksek 

seviyelere gelmiştir. T2 ön-son 

değişiminde ise mevcut SOD 

seviyeleri ile artan serbest radikallere 

karşı mücadele edildiği ve SOD 

seviyesinde anlamlı bir düşüş olduğu 

görülmektedir (Tablo 2, Grafik 1).  

Birites ve ark.  futbolcular 

üzerinde yaptığı araştırmada yüksek 

oranda plazma SOD aktivitesi 

gözlemlemiştir20. Marzatico ve ark 

kısa mesafe koşucuları ve maraton 

koşucuları ile yaptığı çalışmada ise 

eritrosit SOD aktivitesinde önemli bir 

yükseliş görmüştür21. Yapılan bir 

başka çalışmada ise elit Türk 

judocularda antrenman öncesi ve 

sonrası SOD değerleri incelenmiş ve 

antrenman sonrasında anlamlı artış 

görülmüş22.  

Bununla birlikte her çalışma 

aynı sonucu vermemektedir. Örneğin 8 

hafta süren orta yoğunluktaki bisiklet 

egzersizi programını tamamlayan 

sporcularda SOD aktivitesinde artış 

görülmemiştir 23. Tauler ve ark. orta 

yoğunlukta biatlon aktivitesinin 

ardından SOD aktivitesinde herhangi 

bir değişim görmemiştir 24. 

Antrenmanlı sporcular ile 

antrenmansız sporcular 

karşılaştırıldığında, mitokondrideki 

SOD aktivitesi antrenmanlı 

sporcularda daha yüksek olduğu 

gözlemlenmiştir25.  

Hidrojen peroksidin 

parçalanması hücrede CAT vasıtasıyla 

olur. Bu antioksidan enzimler hücrede 

yayılır, aktivitenin çoğunluğunda 

mitokondri ve peroksizomlarda de 

gerçekleşir26. 

Araştırmada T1 ve T2 ön-son 

değişimine bakarsak, CAT seviyesinde 

bir artış olduğu ancak bunun 

anlamlılık ifade etmediği 

görülmektedir (Tablo 2, Grafik 1). 

Tiidus ve ark. uyguladıkları 8 

haftalık aerobik antrenman 

çalışmasında CAT aktivitesinin 

değiştirmediğini bildirmişlerdir23. 

Rokitzi ve ark. maraton koşusundan 
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sonra eritrosit CAT aktivitesinde 

hiçbir değişiklik tespit 

edememişlerdir27.   Aynı şekilde 

Marzatiko ve ark., siprint egzersizi 

yapan koşucularda eritrosit CAT 

aktivitesinde değişiklik 

gözlemlemediler ancak uzun mesafe 

koşucularında dayanıklılık 

egzersizinden 24 ila 28 saat sonra 

CAT aktivitesinde artış 

gözlemlediler28. Mena ve ark., 

bisikletçilerde CAT değerinin 

düştüğünü tespit etmişlerdir29.  

Bazı çalışmalarda, fiziksel 

egzersizdeki oksijen tüketimindeki 

artış ile serbest radikal oluşumu 

arasında bir bağlantı olduğunu 

bildirmektedir30. MDA mevcudiyeti 

serbest radikallerle reaksiyon sonucu 

oluşan lipit peroksidasyon derecesini 

yansıttığından, maksimum egzersizin 

önemli miktarda serbest radikallerin 

oluşumuna yol açtığı da çeşitli 

kaynaklarda bildirilmiştir31. 

Çalışmada MDA seviyesinde, 

T1 ön-son ölçüm değerleri, T2 ön-son 

değerlerinin aksine anlamlı derecede 

düşük bulundu (Tablo 2, Grafik 2). 

MDA’ nın egzersizin şiddet ve 

süresiyle orantılı olarak arttığı, lipit 

peroksidasyon ürünü olduğu 

bilinmektedir26, 32. Oksijen 

kullanımının düşük olduğu 

durumlarda süperoksit radikali ve 

onun türevleri antioksidan savunma 

ile etkisizleştirilir. Ancak oksijen 

tüketim hızının önemli derecede 

arttığı egzersiz durumunda bu 

savunma mekanizmaları, serbest 

radikal oluşumuna ayak 

uyduramayabilir, bu da hücre hasarı 

ile sonuçlanabilir33.  

Marzatico ve ark. yaptıkları 

çalışmada yüksek seviyede sprint 

egzersizi yapmış sprinterlerde ve 

yüksek seviyede antrenman yapmış 

maratoncularda plazma MDA’ sını 

yüksek bulmuşlardır20. Kanter ve ark. 

Elit sporculara uyguladıkları aşırı 

dayanıklılık antrenmanını takiben 

plazma MDA da artma olduğunu 

bildirmişlerdir34. Chıld ve ark.35, 

yarı maraton koşusunda, Lovlin ve 

ark.36 tüketici egzersizde, Mena ve 

ark29. Bisikletçilerde yapılan 

egzersizde MDA’ nın arttığını tespit 

etmişlerdir. 

Alessio ve ark.37 tüketici 

aerobik egzersizde MDA’ nın 

değişmediğini, Duffaux ve ark.38 

beden eğitimi öğrencilerinde yoğun 

koşu testinden sonra MDA nın 

belirgin bir artış göstermediğini, 

Leaf ve ark. maksimal egzersizde, 

egzersiz öncesi ve sonrası MDA da 

değişme olmadığını belirlemiştir39. 

Grisham yaptığı çalışmada akut 
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egzersizde MDA da anlamlı fark 

bulamamıştır40.  

Akut olarak yapılan bu tip 

çalışmalarda kan numuneleri 

egzersizden 5 dk sonra, 6, 24 ve 48 

saat sonra alınabilir. Bu antioksidan 

savunma ve kandaki diğer 

değişikliklerin belirlenmesinde daha 

belirgin sonuçlar bulunmasına 

yardımcı olabilir. Yapılan çalışmada41, 

üst düzey dayanıklılık antrenmanları 

ve yarışmalarında artan oksidatif 

strese karşı antioksidan savunma 

sistemin incelenmiş.  

Kan örneklerinin analizi 

sonrasında MDA seviyesinde 

yarışmadan bir gün sonra anlamlı bir 

artış, SOD ve CAT seviyelerinde 

yarışma sonrasında anlamlı bir azalma 

görülmüştür. Bütün oksidatif stres 

yapıcıları yarışmadan 5 gün sonra 

yarışma öncesi değerlere döndüğü 

görülmüştür. 

 

SONUÇ  

 Yapılan maksimal egzersizde 

vücut artan serbest radikallerden 

dolayı oksidatif strese maruz 

kalmaktadır. Buna karşılık vücudun 

antioksidan sistemleri harekete 

geçerek olası zararlara karşı mücadele 

etmektedir. İlk test öncesi ve 

sonrasında oksidatif stresin göstergesi 

olan MDA nın anlamlı derecede 

düşmesi sporcuların antioksidan 

savunma sistemlerinin güçlü 

olduğunun bir işareti olabilir. Diğer 

taraftan yapılan antrenmanlar 

sporcuların antioksidan enzimlerini 

(SOD ve CAT) yükseltmiştir. Ancak 

son ölçümlerde oksidatif stres 

göstergesi MDA nın başlangıç 

seviyesinden daha yüksek olması 

yapılan antrenmanlarda serbest 

radikalleri arttırdığı düşünülebilir. 

Buna neden olarak, dinlenme süresinin 

kısa ve antrenmanlarda ağırlıklı olarak 

anaerobik çalışmalar yapılmasından 

dolayı serbest radikal üretiminin artışa 

geçtiğini söyleyebiliriz.  
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİ 
DERSİNE OLAN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 

1Sefa LÖK, 2Murat TEKİN, 2MUSTAFA YILDIZ 
 

 

1Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Konya 
2Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Karaman 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmanın amacı, Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okuyan ve anatomi dersi almış 
öğrencilerin insan anatomisi ve kinesyolojisi dersine olan tutumlarını değerlendirmektir. 

Betimleyici türdeki çalışma Karamanoğlu Mehmet Bey üniversitesi 2008–2009 Eğitim-
öğretim yılı bahar döneminde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında öğrencilere sosyodemografik 
özellikleri ve Eşit Aralıklı Likert Anatomi Tutum ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilerin anatomi dersine 
yönelik tutumları anlamlılık göstermektedir [t (237)=7,36, p<,01]. Beden eğitimi öğrencilerinin 
anatomi dersine olan tutumlarının (X=74.82) anlamlılık göstermesi öğrencilerin derse olan ilgilerinin 
fazla olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmenliği mesleğindeki öğrencilerin anatomi dersine 
olan tutumlarının olumlu olması derse olan farkındalık düzeyleriyle olumlu yönde etkilenmiş olduğu 
söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Öğrenciler, İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji dersi, Tutum  

 
EVALUATING THE ATTITUDES OF  PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT ACADEMY STUDENTS FOR 
HUMAN ANATOMY AND KINESIOLOGY LESSONS 
 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this study is to evaluate the attitudes concerning human anatomy and kinesiology lesson of 
students who were taught anatomy  lesson and the department of physical education and sport 
teaching. 

The study which is descriptive type was carried out in spring period at Karamanoglu Mehmet 
Bey University 2008-2009 academic year. While collecting the datas sociodemografic features and 
equal Periodic Licert Anatomy Attitude criterion were used, students' attitude to anatomy lesson were 
showed significance (t (237)=7,36,p<0,1). The significance on attitudes of students studying in the 
department Physical education and sport teaching to anatomy lesson can be explained as the students 
have more attention to the lesson (X=74.82).  

In this study attitude's being positive for anatomy lesson of students studying in Physical 
education and sport academy can be said as it is affected in positive way  by their awareness level. 
 

Keywords: Students, Anatomy and Kinesiology lessons, Attitude  
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GİRİŞ 

Tutum, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal 

boyutlarıyla davranışın önemli bir 

açıklayıcısı olarak görülmektedir. Belirli 

etkinliklere yönelik tutumların 

belirlenmesi o etkinliklerdeki başarıyı 

belirlemek açısından önemlidir1. Evrim ve 

insan dolaşım sistemi kavramlarının 

öğretilmesi ve biyolojiyle ilgili tutum 

üzerine cinsiyet farklılığı ve yorumlama 

yeteneğinin etkisini belirlemek için 

alternatif değerlendirme sistemlerinin 

kullanıldığı biyolojik çalışmalar 

yapılmaktadır2. 

Toplumlar eğitim yoluyla 

bireylerine istendik özellikler 

kazandırmaya çalışırlar. İstendik 

özellikler, yalnız okul yaşantıları ile değil, 

diğer yaşantılarla da desteklenir. İnsanlar 

eğitim yoluyla değişir, değiştikçe 

çevresini de değiştirir3. Çünkü eğitim bir 

etkileşim olayıdır. Etkileşimle bilgi, 

beceri ve tutumlar değişir, gelişir. Bu 

değişme ve gelişme sürecinde bireylerin 

sahip oldukları çeşitli özellikler ise 

öğrenme adı verilen davranış değişikliği 

sürecini olumlu ya da olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir4. 

Bireylerin sahip oldukları 

öğrenmelerini etkileyen özelliklerden ilki 

öğrencinin bilişsel giriş davranışlarıdır5. 

Bilişsel giriş davranışları, bireye 

kazandırılmak istenen niteliğe yönelik 

olan gerekli ön koşul davranışlara sahip 

olma derecesi olarak açıklanabilir6. 

Öğrenme sürecinde bireyin öğrenmesini  

 

 

etkileyen bir diğer özellik ise duyuşsal 

giriş özellikleridir7.  

Tutum, bilişsel, duyuşsal ve 

davranışsal boyutlarıyla davranışın önemli 

bir açıklayıcısı olarak görülmektedir. 

Belirli etkinliklere yönelik tutumların 

belirlenmesi o etkinliklerdeki başarıyı 

belirlemek açısından önemlidir1. Evrim ve 

insan dolaşım sistemi kavramlarının 

öğretilmesi ve biyolojiyle ilgili tutum 

üzerine cinsiyet farklılığı ve yorumlama 

yeteneğinin etkisini belirlemek için 

alternatif değerlendirme sistemlerinin 

kullanıldığı biyolojik çalışmalar 

yapılmaktadır2. 

Tutumların oluşması, değişmesi ya 

da değiştirilmesi ve ölçülmesi genelde 

psikolojinin, özelde ise sosyal psikolojinin 

önemli konularından biridir. Tutum, diğer 

pek çok psikolojik değişken gibi (zeka, 

güdü vb.), bileşik, doğrudan 

gözlenemeyen, gözlenen bazı davranışsal 

göstergelerle varsayılan kuramsal bir 

değişkendir8. Anderson’a göre tutum, özel 

bir nesneyle karşılaşıldığında, uygun olan 

ve olmayan tarzda tepki vermek için 

bireyin eğilimli olmasını ya da 

hazırlanmasını sağlayan, orta düzeyde 

yoğunluğu olan heyecandır8. Allport, 

tutumu şöyle tanımlamıştır:  

Tutum, bireyin ilgili durum ya da 

nesnelere ilişkin tepkisi üzerinde dinamik 

ya da yönlendirici bir etki yapan, yaşantı 

içinde biçimlenmiş bir zihinsel ya da 

sinirsel hazırlık durumudur 8,9, tutumun 

gözlenebilen bir davranış olmadığını, 

Sefa  LÖK ve Ark. 
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davranışa hazırlayıcı bir eğilim olduğunu 

belirtmiştir. Doob tutumu, bireyin içinde 

yaşadığı toplumda önemli olduğu 

düşünülen örtülü ve güdüleyici bir tepki 

olarak tanımlamıştır10. Bir diğer tanıma 

göre tutum, öğrenmeyle kazanılan, bireyin 

davranışlarına yön veren, karar verme 

sürecinde yanlılığa neden olan bir 

olgudur10.  

Phillips’e göre tutumlar, bir etkinlik 

için hazır bulunuşluk koşuludur. 

Tutumlar, bireyin zihninde bulunmakta, 

birçok düşünce ve davranışa temel 

oluşturmaktadırlar. Phillips, tutumların iki 

şekilde oluşabileceğini belirtmiştir. Birey, 

ya bir tutum objesiyle etkileşime girerek 

ya da başkalarının tutumlarından 

etkilenerek kendi tutumlarını 

oluşturmaktadır11. Phillips’in tutum 

oluşturma tanımından yola çıkıldığında, 

tutumların deneyimler sonucunda 

oluştuğu ve deneyimler doğrultusunda 

yönlendiği sonucuna ulaşılmaktadır. Tüm 

bu tanımlar incelendiğinde, tutumların 

değişebilir ya da değiştirilebilir olduğu 

görülmektedir. Buna göre, olumsuz tutum 

olumlu, olumlu tutum ise olumsuz tutuma 

dönüşebilmektedir. Tutumların, düşünce 

ve davranışlara temel oluşturduğu, 

yönlendirdiği dikkate alındığında, bireyin 

başarıya yönlenmesinde olumlu tutum 

geliştirmenin gerekliliği göze 

çarpmaktadır10. 

Öğrencilerin anlatılan konuya ilgi 

duymaları ve yaptıkları işten memnun 

olmaları onların testlerdeki ve 

sınavlardaki başarılarını arttırmaktadır. 

Her eğitim seviyesinde öğrenci başarısını 

etkileyen faktörler içerisinde tutum çok 

önemli yer almaktadır12. 

Bu çalışmanın amacı, Beden eğitimi 

ve spor öğretmenliği bölümünde okuyan 

ve anatomi dersi almış öğrencilerin 

anatomi dersine olan tutumlarını 

ölçmektir. 

 

ARAŞTIRMANIN 

SINIRLILIKLARI 

1. Karamanoğlu Mehmet Bey 

üniversitesinde anatomi dersi alan Beden 

eğitimi ve spor öğretmenliği 1.,2.,3. ve 4. 

sınıfta öğrenim gören öğrenciler ile 

sınırlıdır. 

2. İnsan Anatomisi ve Kinesyolojisi dersi 

ile sınırlıdır. 

HİPOTEZ: 

Anatomi dersi alan üniversite 

öğrencilerinin bu dersteki başarılarının 

düşük olduğu görülmüştür. Bu durumla da 

öğrencilerin anatomi dersine olan 

tutumlarının etkili olabileceği 

düşünülmektedir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın türü ve yeri: 

Betimleyici türdeki çalışma Karamanoğlu 

Mehmet bey üniversitesi 2008–2009 

Eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 

yapılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubu: 

Karamanoğlu Mehmet Bey 

üniversitesinde Beden Eğitimi ve spor 

öğretmenliği bölümünün 1., 2., 3. ve 4. 
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sınıflarında öğrenim gören ve anatomi 

dersi almış olan 168 üniversite öğrencinin 

tamamı araştırmanın evrenini 

oluşturmuştur. Birinci aşamada 

yüksekokullardaki tüm öğrenciye 

ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmaya 

150 öğrenci katılmıştır. Ulaşılamayan 18 

öğrencinin de araştırmanın yapıldığı gün 

okula gelmediği tespit edilmiştir. 

Veri toplama yöntemi ve araçları: 

Verilerin toplanmasında öğrencilere 

sosyodemografik verilerden yaş ve 

cinsiyet, ölçekte ise; anatomi dersine 

bağlılık, anatomi dersinde sergilenen 

olumlu ve olumsuz davranışlar, anatomi 

dersine ilişkin ön yargılar ve anatomi 

dersinin gerekliliğine olan inancın 

sorgulandığı Eşit Aralıklı Likert Anatomi 

Tutum ölçeği uygulanmıştır13. 

Bahçeci13 doktora tezinde, 

Öğrencinin derse ilişkin tutumunu 

etkilediği düşünülen 34 cümle belirlenmiş 

ve bunlar Eşit Aralıklı Likert tipi beşli 

derecelendirme ölçeğine 

dönüştürülmüştür. Geliştirilen ölçek yapı 

ve kapsam geçerliği açısından 

değerlendirilmek üzere uzman görüşü 

alınarak bazı maddelerin ifadeleri 

değiştirilirken bazıları tamamen 

çıkarılarak 27 maddeye indirgenmiştir. 

Elde edilen maddelerin faktör 

analizi yapıldıktan sonra 0,40’tan düşük 

madde yükü taşıyan ifadeler çıkarılmış ve 

ölçekte 24 madde kalmıştır. Kalan 

maddeler aşağıdaki dört faktöre 

yüklenmiştir. Bunlar; 

Faktör 1: Anatomi dersine bağlılık 

Faktör 2: Anatomi dersinde 

sergilenen olumlu ve olumsuz davranışlar 

Faktör 3: Anatomi dersine ilişkin ön 

yargılar 

Faktör 4: Anatomi dersinin 

gerekliliğine olan inançtır. 

Geliştirilen ölçeğin iç tutarlığı Cronbach 

alfa(α)=0,75 olarak hesaplamış yeterli 

güvenirlik sağladığı gerekçesiyle, ölçek 

araştırmada kullanılmıştır (Bahçeci 2006). 

Araştırma verileri 16-17 Mart 2009 

tarihleri arasında sınıf içinde, toplu halde 

ve araştırmacıların denetiminde 

öğrencilerin öz-bildirimine dayalı olarak 

anket yöntemi ile toplanmıştır. 

Bağımsız değişkenler: Kaçıncı 

sınıfta oldukları 

Bağımlı değişkenler: Ölçekte 

yöneltilen 24 soru 

İstatistiksel analizler: Verilerin analizinde 

sayı yüzde dağılımları verilmiştir ve t 

testi, Tukey HSD kullanılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 

10.0 programından yararlanılmıştır.  

 

BULGULAR  

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş 

ortalaması 19.46±1.79’dur. Öğrencilerin  

% 61.4’ü kadın ve % 39.6’sı ise erkek 

olarak bulunmuştur. Öğrencilerin  % 

30.4’ü 1. sınıfta, %21.7’si 2. sınıfta, % 

25.6’sı 3. sınıfta ve % 23.3’ü ise 4. sınıfta 

eğitim görmektedir.  

Tablo 1 incelendiğinde beden 

eğitimi öğrencilerinin anatomi dersine 

olan tutumlarının ortalaması X=74.82 

Sefa  LÖK ve Ark. 
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olarak bulunmuştur. Tablo 2 

incelendiğinde öğrencilerin sınıflarına 

göre anatomi dersi tutumlarının puanları 

karşılaştırıldığında sınıflar arasında 

anlamlılık olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Tukey HSD analiz sonucunda birinci ve 

ikinci sınıf öğrencilerin anatomi dersine 

olan tutumları diğer sınıflardaki 

öğrencilerin tutumlarına göre farklı 

olduğu bulunmuştur.  

Anatomi dersi birinci sınıf güz 

döneminde alınan bir ders olduğu için 

birinci ve ikinci sınıf öğrencilerin dersi 

almalarından kısa zaman geçmiş olması 

diğer sınıflardaki öğrencilerin dersi 

almalarında daha uzun zaman geçmesine 

bağlanabilir.  

Anatomi dersine ilişkin tutumu 

etkileyen birinci faktör “Anatomi Dersine 

Bağlılık” olarak belirlenmiştir. Tablo 3’ün 

birinci kısmında da görüldüğü gibi, 

öğrencilerin Anatomi Dersine Bağlılık 

durumu farklı sınıflarda eğitim almalarına 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir 

[t(237)=5.17 , p<0,05]. Tukey HSD analiz 

sonucunda farklılığın birinci ve ikinci 

sınıf öğrencilerinden kaynaklandığı 

bulunmuştur.  

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği 

birinci ve ikinci sınıf öğrencileri Anatomi 

Dersine Bağlılık bakımından üçüncü ve 

son sınıf öğrencilerine göre daha 

olumludur. Bu durum, farklı sınıflarda 

olmak ile “Anatomi Dersine Bağlılık” 

davranışı arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

 Anatomi dersine ilişkin tutumu 

etkileyen ikinci faktör “Anatomi 

Dersindeki Davranışlar” olarak 

belirlenmiştir. Tablo 3’ün ikinci kısmında 

da görüldüğü gibi, öğrencilerin anatomi 

dersindeki davranışları farklı sınıflarda 

olmalarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir [t (237)=6.39, p<0,05]. 

Tukey HSD analiz sonucunda farklılığın 

birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinden 

kaynaklandığı bulunmuştur.  

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği 

birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri 

“Anatomi Dersindeki Davranışlar” 

bakımından üçüncü ve son sınıf 

öğrencilerine göre daha olumludur. Bu 

durum, farklı sınıflarda olmak ile 

“Anatomi Dersindeki Davranışlar” 

davranışı arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. Anatomi 

dersine ilişkin tutumu etkileyen üçüncü 

faktör “Anatomi Dersine İlişkin Ön 

Yargılar” olarak belirlenmiştir.  

Tablo 3’ün üçüncü kısmında da 

görüleceği gibi, öğrencilerin “Anatomi 

Dersine İlişkin Ön Yargılar” davranışları 

farklı bölümlerde eğitim almalarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir [t 

(237)=2.43,p<0,05]. Tukey HSD analiz 

sonucunda farklılığın üçüncü ve dördüncü 

sınıf öğrencilerinden kaynaklandığı 

bulunmuştur.  

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği 

birinci ve ikinci sınıf öğrencileri Anatomi 

Dersine Bağlılık bakımından üçüncü ve 

son sınıf öğrencilerine göre daha 

olumludur. Bu durum, farklı sınıflarda 

Sefa  LÖK ve Ark. 
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olmak ile “Anatomi Dersine İlişkin Ön Yargılar” davranışı arasında anlamlı bir

ilişki olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Anatomi dersine ilişkin tutumu etkileyen 

dördüncü faktör “Dersin Gerekliliğine 

Olan İnanç” olarak belirlenmiştir.  

Tablo 3’ün dördüncü kısmında da 

görüleceği gibi, öğrencilerin Dersin 

Gerekliliğine Olan İnanç davranışları 

farklı bölümlerde olmalarına göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir [t (274)=1.56, 

p<0,05]. Tukey HSD analiz sonucunda 

farklılığın birinci ve ikinci sınıf 

öğrencilerinden kaynaklandığı 

bulunmuştur.  

Beden eğitimi ve spor 

öğretmenliği birinci ve ikinci sınıf 

öğrencileri Anatomi Dersine Bağlılık 

bakımından üçüncü ve son sınıf 

öğrencilerine göre daha olumludur. Bu 

durum, farklı sınıflarda olmak ile “Dersin 

Gerekliliğine Olan İnanç” davranışı 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu şeklinde 

yorumlanabilir. 

 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Anatomi Dersi Tutum Puan Ortalamaları 

 Yöntem N X( ort) 

Tutum Beden eğitimi 
öğr 

150 74.82 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Anatomi dersi tutum puanlarının sınıflara göre dağılımı 
 Yöntem N X( ort) S sd T P 

1. sınıf 44 76.36 10.76  

2. sınıf 32 75.03 10.23 0.01* 

3. sınıf 38 71.62 9.76  

 
 
Tutum 

4. sınıf 36 68.47 7.32 

 
237 

 
7.36 

 

p<0.05
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Tablo 3. Öğrencilerin okudukları sınıflara göre anatomi dersine karşı tutum puanlarının faktörlere 
göre t testi sonuçları 
Tutum 
faktörleri 

Sınıf N X 
 

S Sd t P 

1. sınıf 44 78.34* 5.80 
2. sınıf 32 75.59* 7.47 

3. sınıf 38 69.45 10.53 
4. sınıf 
 

36 67.23 12.06 

1-Anatomi 
Dersine 
Bağlılık 
 

Toplam 150 72.65 10.68 

 
5.17 

 
0,000* 

1. sınıf 44 78.56* 6.17 
2. sınıf 32 76.47* 8.24 
3. sınıf 38 73.67 10.18 

4. sınıf 
 

36 70.34 11.59 

2-Anatomi 
Dersindeki 
Davranışlar 

Toplam 150 74.76 9.53 

 
6.39 

 
0,000* 

1. sınıf 44 70.32 9.43 
2. sınıf 32 70.76 9.12 

3. sınıf 38 73.48* 7.79 

4. sınıf 
 

36 75.37* 6.48 

3-Anatomi 
Dersine 
İlişkin 
Ön Yargılar 

Toplam 150 71.80 7.94 

 
2.43 

 
0,004* 

1. sınıf 44 78.22* 8.35 
2. sınıf 32 77.30* 7.21 
3. sınıf 38 69.88 5.38 
4. sınıf 36 57.23 4.92 

4-Dersin 
Gerekliliğine 
Olan İnanç 

Toplam 150 70.65 7.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
237 

 
1.56 

 
0,002* 

p<0.05

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Dersten hoşlanma etkin öğrenme için iyi 

bir başlangıç oluşturmaktadır14. Genellikle 

insan ilgi duyduğu konularla daha fazla 

meşgul olmak ister ve dolayısıyla o alanda 

daha başarılı olur.  

Bir derse karşı öğrenci nasıl bir 

tutum geliştirmişse, o derse karşı öyle 

davranır. Öğrencilerin dersi ihtiyaç olarak 

görmemeleri, “bu konu nerede ve nasıl 

işimize yarayacak” şeklinde  

 

düşünmeleri, öğrencilerin dersten 

sıkılmalarına, derse karşı olumsuz tutum 

beslemelerine neden olabilir15,16. 

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği 

bölümünde okuyan öğrencilerde anatomi 

dersinin önemliliği tartışılmayacak kadar 

önemlidir. Bu da pek çok faktör yanında 

anatomi dersine olan tutum ile de 

yakından ilgilidir. Beden eğitimi ve spor 

öğretmenliği bölümünde eğitim gören 
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öğrenciler ise gerek antrenmanlar 

sırasında gerekse diğer durumlarda 

oluşabilmesi ihtimal kazalara karşı 

anatomi bilgilerine ihtiyaç duyacaklardır. 

Çalışmada beden eğitimi ve spor 

öğretmenliği mesleğindeki öğrencilerin 

anatomi dersine olan tutumlarının olumlu 

olması derse olan farkındalık düzeyleriyle 

olumlu yönde etkilenmiş olduğu 

söylenebilir. Öğrencilerin eğitim aldıkları 

sınıflar bakımından da farklılık gösterdiği 

görülmüştür. Bu durum ise öğrencilerin 

anatomi dersindeki başarılarıyla da 

yakından ilgili olduğu söylenebilir. 
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YÖRE HALKININ ERZURUM KIŞ SPORLARI TURİZMİ İLE 
İLGİLİ SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ 
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ÖZET 
 
Bu araştırmanın amacı, “Yöre Halkının Erzurum Kış Sporları Turizmi İle İlgili Sosyo-Kültürel ve 
Ekonomik Beklentileri” başlığı altında Erzurum’da yaşayan insanların kış turizminden sosyo-kültürel 
ve ekonomik beklentilerinin seviyesini ortaya koymaktır. Araştırma anket yöntemi ile 
gerçekleştirilmiştir.  
 Araştırmanın evrenini Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan bireyler 
oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini ise Erzurum da yaşayan 15 yaş üzeri erkek ve kadınlar olmak 
üzere toplamda 1372 kişi oluşturmaktadır. Yöre halkının kış sporları turizmi ile ilgili beklentilerini 
belirlemek amacıyla geliştirilen beklenti ölçeği, alpha istatistik yöntemi ile geçerlilik testine tabi 
tutulmuştur. Beklenti ölçeğinin geçerlilik oranının ,95 olduğu belirlenmiştir. Toplanan bilgi ve 
verilerin analizinde istatistikî paket programları kullanılmıştır. Araştırma grubunda, kış sporları 
turizmi ile ilgili değişkenlerde farklılıkların olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların %50’sine yakının 
gelir düzeyleri 750 TL olduğu, yaklaşık % 58’i ortaöğretim mezunu ve %75’ne yakını ise Erzurum 
doğumlu oldukları anlaşılmaktadır. Yine katılımcıların %75.78’i sosyo-ekonomik beklenti içinde 
olduklarının yanında, %80.8 ile “Kış sporları turizmi geliştikçe, yöre halkının kayağa ilgisi artacaktır” 
görüşü ön plana çıkmıştır.  
  Sonuç olarak yöre halkının Erzurum kış sporları turizmi ile ilgili yüksek oranda sosyo-
kültürel ve ekonomik beklentiler içerisinde oldukları tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Beklenti,  Ekonomi,  Sosyo-Kültürel,   
 
SOCIAL-CULTURAL AND ECONOMICAL EXPECTATIONS OF 

ERZURUM’S INHABITANTS ABOUT WİNTER SPORT 
TOURİSM 

ABSTRACT 
 
The aim of this study is to determine the level of the socio-cultural and economical expectations of 
Erzurum’s inhabitants about winter sport tourism.  
  The investigation has been made by survey method. People who live in the boundary of 
Erzurum Municipality has joined the survey. It has consisted of males and females above the age of 
15, totally 1372 people who live in Erzurum. Expectation scale which has been developed to 
determine the expectations of the Erzurum’s inhabitants from winter sport tourism has been depended 
on the validity rate of expectation survey, it is determined as 95 percent. Statistical packet programs 
have been used in the analysis of the information and data gathering. It has been determined that there 
are differences in the variables of investigation group about winter sport tourism. It was determined 
that approximately 50 percent of participants income level were 750 TL, 58 percent of participants 
graduated from secondary school and about 75 percent of those were born in Erzurum. Beside the fact 
that, 75 percent of these people have social-economic expectations, the view claiming that the interest 
of local people in skiing would increase by the winter sports tourisms improved.  
 Consequently, it is clear that the inhabitants have great socio-cultural and economical 
expectations about Erzurum winter sport tourism. 
 
 Keywords: Expectation, Economy, Socio- cultural 
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GİRİŞ  

Bu çalışmada, Erzurum kış sporları 

turizmi ile ilgili yöre halkının sosyo-

kültürel ve ekonomik beklentileri başlığı 

altında, Erzurum’da ikamet eden 

insanların kış sporları turizminden ne tür 

beklentiler içerisinde oldukları 

araştırılmıştır.  

  Beklenti, “hangi eylemin hangi 

sonuca yol açacağına ilişkin inanç8.” 

olarak da tanımlanabilir. Beklenti, bireyin 

morali ile yakından ilişkili bir kavram 

olarak görülmektedir. Beklentilerin 

yakından ilişkili olduğu bir diğer kavram 

"güdülenmedir. Owens12;  güdülenmeyi 

"bireyleri harekete geçiren veya etkin hale 

getiren içsel bir durum" olarak 

tanımlamakta ve güdülenmenin istekler, 

dilekler, dürtüler vs. olarak tanımlanan 

içsel koşullardan oluştuğunu ifade 

etmektedir. 

  Turizmin gelişiminde yerel halkın 

ikincil sakinlere karşı tutumları son derece 

önemlidir15. Turizm yalnızca ekonomik 

bir olay olmayıp sosyal ve kültürel yönleri 

de olan toplumu ve sosyal yapıyı 

etkileyen bir harekettir.  

  İnsanları birbirine daha da 

yaklaştıran turizm hareketleri gerek yerel 

halkın, gerekse turistlerin hayatına renk 

katar. Hayat tarzlarında, geleneklerde 

çeşitlilik yaratır. Genel anlamıyla turizm 

sosyo-kültürel yönlerini etkileyerek sanat, 

müzik, dans, edebiyat, dil, tarih ve yaşam 

tarzlarında farklı ve özgün tatlar 

sağlayabilir13.  

 

Turizmin gelişmişlik seviyesini, 

yerel halkın turizmin etkisini algılamasını 

etkileyen unsurlardan biridir. Turizmin 

gelişmişlik seviyesi ve yerel halkın 

ekonomik, sosyal, çevresel ve nesnel 

ölçümleri veya algılanan etkiler arasında 

ters yönde bir ilişki olacaktır5.  

Turizm genellikle ekonomik 

faydadan dolayı yerel halkın çoğu 

tarafından büyük bir kabul görmektedir. 

Halkın turizmden kaynaklanan etkilere 

ilişkin algılamaları o bölgedeki turizmin 

gelişimi açısından önemlidir.   

  Erzurum,  ekonomik kalkınma ve 

refah seviyesi açısından her geçen gün 

Türkiye ortalamasının gerisine 

düşmektedir. Hükümetlerin uygulamaya 

geçirdiği tüm teşviklere rağmen ilerleme 

sağlanamadığı görülmüştür. Yöre halkının 

birinci derecede geçim kaynağı olan tarım 

ve hayvancılık, köyden kente yoğun 

göçün meydana gelmesi nedeniyle her 

geçen gün önemini kaybetmeye 

başlamıştır.  

  Erzurum’un tarım ve hayvancılık 

alanlarında tüm çabalara rağmen 

gelişememesinin en önemli etkenlerinden 

biri olarak iklim koşullarının ağır olması 

gösterilebilir. Kış turizmi, dünyada önemli 

oranda büyüme trendi gösteren bir 

sektördür.  

  Turizm politikalarının 

sürdürülebilir olması halinde, kış sporları 

turizmi ile birlikte yaz sezonunda diğer 

turizm faaliyetlerini de içine 

alabileceğimiz inanç, yayla, rafting, dağ, 

kaplıca, sağlık, yamaç paraşütü, kongre ve 
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kültür turizmi gibi diğer alternatif turizm 

alanları zincirleme olarak bir bütün 

oluşturulabilir.  

  Palandöken dağları kış turizmine 

uygun topoğrafik ve klimatik yapısı 

nedeniyle bölgede önemli bir kış turizmi 

merkezi özelliklerini taşımaktadır. Kayak 

pistlerinin çokluğu ve her seviyedeki 

kayakçının kayabileceği alanlara sahip 

olması nedeniyle ve şehir merkezine olan 

yakınlığının yanında kar kalınlığının 2m. 

olması, toz kar kalitesine sahip olması, en 

önemlisi kayak sezonunun uzun olması 

münasebetiyle Palandöken Türkiye’deki 

mevcut kayak merkezleri içerisinde en 

avantajlısı konumundadır. Bu avantajın 

doğru ve yeterli yatırımlar yapılarak 

kullanılması bölgedeki istihdam sorununa 

büyük katkı sağlayabilir5.  

  Palandöken Kayak Merkezi 

Erzurum şehir merkezine 4 km.lik 

mesafesiyle dünyada şehir merkezine 

yakın kayak merkezlerinden biridir. 

Kayak merkezi Erzurum havaalanından 

normal şartlarda 25–30 dakikalık 

mesafededir. Palandöken kayak 

merkezinde kış sporları mevsimi “150 

gün/yıl” olup aralık, ocak, şubat, mart, 

nisan aylarını kapsarken bazen yüksek 

kesimlerde mayıs ayını bulmaktadır. 

Normal kış koşullarında kayak alanlarında 

kar kalınlığı 2 metreyi aşmaktadır17.  

  Sağlık Turizmi, kişilerin tedavi 

olmak amacıyla yaptıkları seyahatlerin 

neden olduğu turizm çeşididir. Doğanın 

sağlık verici özelliklerinden yararlanmak 

isteyen insanların sıcak su, maden suyu, 

hamam, kaplıca ve bunları tamamlayan 

kür merkezlerini ve bazı tıbbi hizmetlerin 

sunulduğu sağlık merkezlerini ziyaret 

etmeleridir10. 

  Genel bir değerlendirme 

yapıldığında, uluslararası turizmin dünya 

dış ticaretinin en geniş hacmini 

oluşturduğu görülmektedir. Birçok ülke 

için en önemli ihracat kaynağı ve en fazla 

döviz sağlayan sektör olmasının yanında 

kalkınmanın itekleyici gücü 

durumundadır 11.  

  Turizmde konaklama işletmeleri, 

kendilerini tercih eden müşterilerin, 

geceleme, yiyecek, içecek, eğlence ve 

buna benzer ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

faaliyet gösterirler. Kış sporları 

merkezlerinde dağ havası almak, 

dinlenmek ve özellikle kış sporları 

yapmak amacıyla seyahat eden 

müşterilere en iyi hizmetin verilmesi için 

çaba sarf etmek gerekir10.  

  Turizmin ekonomik boyutu 20. 

yüzyılın ortalarında anlaşılmasına karşın 

1950’lere kadar kalkınma, büyüme ve 

zenginlik amacıyla yapılan dünya 

genelindeki araştırmalarda turizm 

sektörünün önemi kavranamamıştır3. II. 

Dünya savaşından hemen sonra turizm 

hareketleri özellikle batı toplumlarında 

gelişmeye başlamıştır. Ekonomik 

öneminin anlaşılmasıyla birlikte 

21.Yüzyıl küresel ekonomisinde 

telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri ile 

birlikte en hızlı gelişen sektör olmuştur. 

Bugün hemen tüm dünyada turizm 

ekonomik büyümenin ve gelişmenin en 

Kenan ŞEBİN ve Ark. 
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önemli kaynaklarını oluşturmaktadır4. 

Turizm, dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerin ekonomisinde lokomotif 

görevi yapmaktadır. Turizm endüstrisi 

dünya çapında GSMH’nın %11’ini, 200 

milyon kişiye iş imkânı ve toplam 

istihdamın %8’ini sağlamaktadır 14. 

Türkiye için turizmin, istihdam 

oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Ama 

etkisi tam olarak rakamlara 

dökülememektedir. Dolaysıyla da turistik 

hizmet veren yerlerde, istihdam edilen 

kişilerin çoğu turizmle ilgisi olmayan 

fakat aynı veya benzer işlerde çalışan 

kişilerden ayırt edilemediğinden güvenilir 

bir istatistiği ortaya koymak zordur1. 

  Turizm kısa zaman içerisinde 

gelir ve istihdam yaratan bir sektördür16. 

İstihdam, ekonomideki bütün üretim 

faktörlerinin kullanılmasıyla ilgili 

olduğundan ve bir ekonomide sahip 

olunan üretim faktörlerinin tamamı 

kullanıldığında, o ekonomi maksimum 

üretim düzeyine ulaşması kaçınılmaz olur. 

Bu da tam istihdam milli gelir düzeyini 

oluşturur.  

  Buna karşılık üretim 

faktörlerinden bir ya da bir kaçının 

tamamı kullanılmadığı zaman ise eksik 

istihdam milli gelir düzeyi söz konusu 

olur5. Turizmin yörede gelişmesi için 

yeterli hava, kara ve demir yolları ile 

birlikte şehir alt yapısı denilen ulaşım, 

enerji, hava temizliği, kanalizasyon, su 

yeterliliği, ısıtma gibi konularda devletin 

yeterli yatırımlar yapması gerekmektedir. 

Bu tür yatırımların ekonomik anlamda 

yöreye geri dönüşümü çok kolay 

olacaktır. Bu konularla birlikte yöre 

halkının çeşitli kurs, seminer, televizyon 

programları sayesinde yetkililerce 

bilgilendirilmesi turizmin gelişmesinde 

önemli rol oynayabilir. 

  Erzurum’da turizmin gelişmesiyle 

birlikte sürdürülebilir ekonomik fayda 

sağlanabilir. Mevcut tesislere ek olarak 

açılacak olan turizm tesislerinde çok 

sayıda kişiye istihdam olanağı 

sağlanabilir. Kayak eğitmenleri, rehberler, 

restoranlar, tur acenteleri ile şehir 

merkezindeki işletmeler turizm 

potansiyeline göre kapasitelerini arttırıp 

gerekli standartların yakalanmasına ön 

ayak olacaklardır. Bu gelişmeler de 

şehirdeki yaşam kalitesinin yükselmesine 

neden olabilir7. 

  Kış sporları turizmi ile ekonomik 

kalkınma başta olmak üzere eğitim, 

kültür, spor, tarım, hayvancılık, 

şehirleşme, sanayi, ulaşım, istihdam, 

alternatif turizm seçenekleri, yöresel el 

sanatları ve yöresel yiyecekler gibi birçok 

alanda faaliyetler ön plana çıkarılabilir.  

  Kış sporları diğer turizm 

aktiviteleri içinde en yüksek maliyet 

gerektiren bir özellik taşıdığından 

ekonomik gelir seviyesinin yükselmesi kış 

sporları aktivitelerine katılımı 

arttırmaktadır. 

   Yöre halkının gelir düzeyinin 

yükselmesinde kış sporları turizmi etkili 

olabilir. 
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YÖNTEM 

Araştırma Erzurum ili ve yöresinde 

yaşayan tüm meslek grubundaki insanları 

kapsayarak yapılmıştır.  
Araştırmanın Yöntemi 

Erzurum ve yöresinde yaşayan insanların 

kış sporları turizmi ile ilgili sosyo-kültürel 

ve ekonomik beklentilerini belirlemek 

amacıyla yapılan araştırma, konuyla ilgili 

yayınların taranması, alan araştırması 

esnasında araştırmacı tarafından konunun 

amacına yönelik hazırlanan anketin 

uygulanmasına dayanmaktadır. 

  Çalışmada, kullanılan anket, 

araştırılan kişinin gizliliğini korumada 

güçlü olması, düşünülerek yanıtlar 

verilmesi ve analizlerinin kolay olması 

nedeniyle en kullanışlı metotlardan biri 

olan Likert ölçüm tekniği olmasından10 

dolayı tercih edilmiş ve beşli Likert 

kullanılarak uygulanmıştır. 

Araştırmada uygulanan anketin 

hazırlanması 3 aşamada gerçekleşmiştir. 

1. Aşama: konuya ilişkin literatür taraması 

yapılarak elde edilen bilgiler 

doğrultusunda yöre halkını temsilen 

yörede yaşayan emekli, işçi, öğrenci, 

memur, işsiz, ev hanımı, esnaf, sanayici, 

tüccarlık yapan 100 kişilik bir gruba 

konuyla ilgili açık uçlu sorular 

yöneltilerek ankete temel oluşturacak 

ipuçları doğrultusunda beklenti maddeleri 

yazılmıştır. 

2. Aşama: Taslak anketi hazırlama 

aşamasında, beklenti ifadelerine ölçek 

biçimi verilmiştir. Bunun için alt alta 

yazılan beklenti ifadelerinin karşısına 

“Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, 

Kararsızım, Katılmıyorum, Tamamen 

Katılmıyorum” şeklinde derecelendirilmiş 

bir ölçek konularak bu konuda uzman 

kişilerin görüş ve düşüncelerine 

başvurularak ön test için hazır hale 

getirilmiştir. 

3. Aşama: Araştırmanın uygulamalı 

bölümünde, amaca uygun olduğu 

varsayılan anket soruları araştırmanın 

evreni içerisinde küçük örneklem 

grubundan seçilen 100 kişiye uygulanarak 

güvenirlik testi yapılmıştır.  

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Erzurum ve 

yöresinde yaşayan 15 yaşın üstündeki 

kişiler oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

örneklemi direkt ve endirekt olarak kış 

sporları turizminden birçok yönden 

etkilenen, yöre halkını büyük oranda 

temsil ettiğine inanılan Esnaf-Tüccar-

Sanayici, Memur, İşçi, Emekli, Ev 

Hanımı, Serbest Meslek Sahibi ve 

Öğrenci grubu oluşturmaktadır. 

Araştırmada kullanılan anket, 15 yaş ile 

üstü erkek ve kadın olmak üzere 1550 

kişiye uygulanmıştır. 456’sı bayan, 916’sı 

erkek olmak üzere toplamda 1372 kişinin 

doldurmuş olduğu anket 

değerlendirilmeye alınmıştır.  

 Bu araştırma; Kış sporları turizminin 

son yıllarda büyük bir gelişme içinde olan 

Erzurum Palandöken Kış Sporları ve 

Turizm Merkezinden dolayı kış sporları 

turizminin yöre insanına sağladığı olumlu 

katkılar ön kabulünden yola çıkılarak 

planlanmıştır. 

Kenan ŞEBİN ve Ark. 
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Verilerin Toplanması ve Analizi 

Bütün uygulamaların aynı zaman 

diliminde gerçekleştirilmesine özen 

gösterilmiştir. Araştırma kapsamında 

geliştirilen veri toplama aracı, araştırmacı 

ve Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğüne 

Bağlı okullarda görev yapan 10 kişiden 

oluşan gönüllü Beden Eğitimi 

Öğretmenler grubuyla örneklem grubuna 

konuyla ilgili gerekli bilgiler aktarıldıktan 

sonra yüz yüze görüşülerek 2008 yılında 

uygulanmıştır. Veriler toplandıktan sonra 

bilgisayar ortamına aktarılmış ve bu 

veriler araştırmanın amaçlarına yönelik 

belirlenen istatistikî programlarla analiz 

ve değerlendirmeleri yapılarak 

araştırmanın bulgular kısmı 

oluşturulmuştur. 

Elde edilen verilerin kolay 

yorumlanabilmesi için bulgular 

bölümünde tablolar oluşturulmuş, tartışma 

bölümünde bu bulgular yorumlanmıştır. 

İstatistik programları sayesinde elde 

edilen verilerin bazı değişkenlerle ilişki 

düzeyleri dikkate alınarak sonuçlar 

tablolara dönüştürülmüştür. Bu sonuçlar 

doğrultusunda araştırmanın amacına 

uygun öneriler geliştirilerek araştırmaya 

son hali verilmiştir. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde Erzurum yöre halkının kış 

sporları turizmi ile ilgili beklentilerine ait 

bulgulara yer verilmiştir. Araştırmada, 

1372 kişinin doldurduğu anketler 

değerlendirilmeye alınarak Erzurum kış 

sporları ile ilgili sosyo-kültürel ve 

ekonomik beklentiler sorgulanmıştır. 

Kış sporları turizmi ile ilgili anket 

çalışmasına katılan yöre halkına ait 

demografik faktörlerin frekans ve 

yüzdeleri tablo 1’de verilmiştir. Buna 

göre; 

Örneklem olarak alınan 

bireylerden %50.8’nin ortalama aylık 

gelirleri 750 YTL. iken %24.7’sinin 751 

ile 1250 YTL, %20.1’nin 1251 ile 2000 

YTL ve %4.4’nün ise, 2001 YTL ve 

üzerinde bir gelire sahip oldukları, 

%9.2’si Ev hanımı iken %21.1’i Esnaf-

Sanayici-Tüccar, %9.8’i Serbest meslek,  

%15.7’si Öğrenci, %26.1’i Memur ve 

18.1’inin ise İşçi oldukları tespit 

edilmiştir. 

Yine örnek bireylerin, %15.6’sı 

İlkokul mezunu iken %58.3’ü Lise ve 

Dengi Okul, 20.6’sı Üniversite ve 

%5.5’inin ise Yüksek Lisans ve 

Doktoradan mezun olduklarını belirtirken 

%75.4’ünün Erzurum doğumlu, %24.6’sı 

ise Erzurum doğumlu olmayanlardan 

oluştuğu %56.3’ünün Evli ve %43.7’sinin 

ise Bekâr olduğu, Örnek bireylerin 

%33.2’si Kadınlardan ve diğer kalan 

%66.8’inin Erkeklerden oluştuğu ve 

%25.7’sinin 15-20 yaş arasında,  

%25.3’ünün 21-30 yaş arasında, 

%23.8’inin 31-40 yaş arasında ve 

%25.3’ünün ise 41 yaş ve üzerinde 

oldukları tespit edilmiştir. 

1. Kış Sporları Turizmi İle İlgili 

Beklentiler 

Kenan ŞEBİN ve Ark. 
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        Katılımcıların kış sporları 

turizminden olan beklentilerine ait veriler 

tablolar haline getirilerek yorumlanmıştır. 

1.1. Sosyo-kültürel beklentiler 

      Katılımcıların kış sporları 

turizminin sosyo-kültürel beklenti alt 

boyutuna ilişkin frekans verileri tablo 

haline getirilerek yorumlanmıştır. 

Kış sporları turizmi ile ilgili beklenti 

anketinin, Sosyo-kültürel boyutuna ilişkin 

yöre halkının beklentilerine ait frekans ve 

yüzdeleri tablo 2’de verilmiştir.  

 Buna göre; Erzurum kış sporları 

turizmi ile ilgili beklenti anketinin, Sosyo-

kültürel boyutuna ilişkin yöre halkının 

beklentilerine ait frekans ve yüzdeleri 

incelendiğinde katılımcıların yaklaşık 

%75.78’i tamamen katılıyor veya 

katılıyor, %10.3’ü tamamen katılmıyor 

veya katılmıyor, %13.89’u ise kararsız, 

olduğu görülmektedir.  

 Yöre halkının, anketin Sosyo-

kültürel boyutuna ilişkin görüşleri ile ilgili 

önermelerin yüzde oranlarına bakıldığında 

da en yüksek katılım (%80.8) ile “Kış 

sporları turizmi geliştikçe yöre halkının 

kayağa ilgisi artacaktır” önermesinde 

olmuştur. En düşük katılımın ise yine 

%7.4 ile “Kış sporları turizmi, geliştikçe 

yöre halkının kayağa ilgisi artacaktır” 

önermesinde olduğu görülmüştür. 

  Kararsızlarda ise en yüksek 

%16.8 ile “Kış sporları turizmi, yöre 

halkının diğer spor dallarına ilgisini 

artıracaktır” en düşük %10.3 ile “Kış 

sporları turizmi, şehirdeki eğlence 

kültürünün değişmesine neden olacaktır” 

ifadesi yer almıştır. Yöre halkının 

Erzurum kış sporları turizminin sosyo-

kültürel boyutuna ilişkin genel görüşlerine 

baktığımızda genelde katılımcılar olumlu 

görüşte oldukları saptanmıştır. 

1.2. Ekonomik beklentiler 

       Katılımcıların kış sporları 

turizminin ekonomik beklenti alt 

boyutuna ilişkin frekans verileri tablo 

haline getirilerek yorumlanmıştır. Kış 

sporları turizmi ile ilgili beklenti 

anketinin, ekonomik alandaki etkileri 

boyutuna ilişkin yöre halkının 

beklentilerine ait frekans ve yüzdeleri 

tablo 3’de verilmiştir.  

Buna göre; Erzurum kış sporları 

turizmi ile ilgili beklenti anketinin, 

ekonomik alandaki etkileri boyutuna 

ilişkin yöre halkının beklentilerine ait 

frekans ve yüzdeleri incelendiğinde 

katılımcıların yaklaşık %70.21’i tamamen 

katılıyor veya katılıyor, %13’39’u 

tamamen katılmıyor veya katılmıyor, 

%16.4’ü ise kararsız olduğu 

görülmektedir.  

Anketin, Ekonomik alandaki etkileri 

boyutuna ilişkin görüşler ile ilgili tüm 

önermelerin yüzde oranlarına bakıldığında 

en yüksek katılımın %79 ile “Erzurum kış 

sporları turizmi geliştikçe şehirde alış 

veriş merkezleri yapılmalıdır” 

önermesinde olduğu göze çarpmaktadır. 

En düşük katılımın ise %9.3 ile 

“Kış sporları turizmi, gayrimenkul 

fiyatlarının yükselmesinde etkili 

olacaktır” önermesinde olduğu 

görülmüştür. Kararsızlarda ise en yüksek 
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%21.1 ile “Kayak merkezinde istihdam 

edilen personellerin ekonomik kazançları 

yeterli düzeydedir”, en düşük %11.2 ile 

“Erzurum kış sporları turizmi geliştikçe 

şehirde alış veriş merkezleri yapılmalıdır” 

ifadesi yer almıştır. Yöre halkının 

Erzurum kış sporları turizminin ekonomik 

alandaki etkileri boyutuna ilişkin genel 

görüşlerine baktığımızda genelde 

katılımcıların olumlu görüşte oldukları 

görülmektedir. 

 

    Tablo 1. Örnek Bireylerin Özelliklerine Göre Dağılımları 
 

Yöre halkına ait demografik özellikler Sayı Yüzde  

750 YTL ve Altı 697 50.8 

751-1250 YTL Arası 339 24.7 
1251-2000 YTL Arası 276 20.1 
2001 YTL ve Üzeri 60 4.4 

Size Ait Ortalama  
Aylık Geliriniz? 
 

TOPLAM % 1372 100 

Ev Hanımı 126 9.2 

Esnaf. Sanayici Tüccar 289 21.1 
Serbest Meslek 135 9.8 
Öğrenci 216 15.7 
Memur 358 26.1 
İşçi 248 18.1 

Mesleğiniz 
 

TOPLAM % 1372 100 

İlköğretim 214 15.6 

Lise ve Dengi Okullar 800 58.3 
Üniversite 282 20.6 
Yüksek Lisans ve Doktora 76 5.5 

Eğitim Düzeyiniz?   

TOPLAM % 1372 100 

Erzurum İli 1034 75.4 

Erzurum İli Dışı 338 24.6 Doğum yeriniz? 

TOPLAM % 1372 100 

Evli 772 56.3 

Bekâr 600 43.7 Medeni Durumunuz? 

TOPLAM % 1372 100 

Kadın 456 33.2 

Erkek 916 66.8 Cinsiyetiniz? 

TOPLAM % 1372 100 

15-20 Yaş Arası 352 25.7 

21-30 Yaş Arası 347 25.3 
31-40 Yaş Arası 326 23.8 
41 Yaş ve Üzeri 347 25.3 

Yaşınız? 

TOPLAM % 1372 100 
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Tablo 2. Kış Sporları Turizmi İle İlgili Sosyo-Kültürel Boyutuna İlişkin Beklentilerine Göre Dağılımı 
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Yöre Halkının Kış Sporları 

Turizmi İle İlgili Sosyo-

Kültürel Boyutuna İlişkin 

Beklentileri 

 f % f % f % f % f % T
op

la
m

 S
ay
ı 

T
op

la
m

 %
 

Yöre halkı kış turizmi, için gelen 

turistlerin kültürel özelliklerinden 

etkilenecektir. 

54 3.9 73 5.3 228 16.6 357 26.1 660 48.1 1372 100 

Kış sporları turizmi, şehrin spor 

kültürünün gelişmesine katkı 

sağlayacaktır. 

52 3.8 78 5.7 156 11.4 355 25.8 731 53.3 1372 100 

Kış sporları turizmi, şehrin yaşam 

kalitesinin gelişmesine katkı 

sağlayacaktır. 

44 3.2 81 5.9 180 13.1 349 25.4 718 52.4 1372 100 

Kış sporları turizmi, geliştikçe 

yöre halkının kayağa ilgisi 

artacaktır. 

44 3.2 57 4.2 162 11.8 345 25.1 764 55.7 1372 100 

Kış sporları turizmi, yöre halkının 

diğer spor dallarına ilgisini 

artıracaktır. 

63 4.6 94 6.9 231 16.8 328 23.9 656 47.8 1372 100 

Kış sporları turizmi, yöre halkının 

kış sporlarına ilgi duymasına 

neden olacaktır. 

50 3.6 80 5.8 178 13.0 357 26.0 707 51.6 1372 100 

Kış sporları turizmi, diğer spor 

dallarının gelişmesine katkı 

sağlayacaktır. 

49 3.6 89 6.5 208 15.2 372 27.1 654 47.6 1372 100 

Kış sporları turizmi, şehirdeki 

eğlence kültürünün değişmesine 

neden olacaktır. 

53 3.9 94 6.9 142 10.3 362 26.3 721 52.6 1372 100 

Erzurum kış sporları turizmi, 

yörenin eğitim-öğretim kalitesine 

katkı sağlayacaktır.  

52 3.8 111 8.1 197 14.4 363 26.5 649 47.2 1372 100 

Erzurum kış sporları turizmi 

geliştikçe, halkın giyim tarzı 

değişecektir.  

80 5.8 118 8.6 223 16.3 330 24.1 621 45.2 1372 100 

Toplam Yüzde (%3.94+6.39) 

%10.33 

%13.89 (%25.63+50.15) %75.78  
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Tablo 3. Kış Sporları Turizminin Ekonomik Beklentilerine İlişkin Dağılımı 
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Yöre Halkının Kış 
Sporları Turizminin 
Ekonomik Alandaki 
Etkileri Boyutuna 
İlişkin Beklentileri 

f % f % f % f % f % 

T
op

la
m

 S
ay
ı 

T
op

la
m

 %
 

Kayak merkezinde 
istihdam edilen 
personellerin ekonomik 
kazançları yeterli 
düzeydedir 

78 5.7 117 8.5 290 21.1 297 21.6 590 43.1 1372 100

Otel müşterileri şehir 
esnafından yeteri kadar 
alışveriş yapmalıdır. 

49 3.6 85 6.2 203 14.8 384 28.0 651 47.4 1372 100

Kayak merkezindeki 
oteller yöre halkına 
yeterli oranda istihdam 
sağlayacaktır. 

47 3.4 85 6.2 239 17.4 320 23.4 681 49.6 1372 100

Erzurum kış sporları 
turizmi şehrin istihdam 
sorununa katkı 
sağlamalıdır. 

75 5.5 70 5.1 179 13.0 341 24.9 707 51.5 1372 100

Kış turizmi, tarımsal 
alanda ekonomik katkı 
sağlayacaktır.  

135 9.8 142 10.3 244 17.8 240 17.5 611 44.6 1372 100

Kış turizmi, 
hayvancılık alanda 
ekonomik katkı 
sağlayacaktır. 

139 10.1 172 12.5 229 16.7 338 24.7 494 36.0 1372 100

Kış sporları turizmi, 
gayrimenkul fiyatların 
yükselmesinde etkili 
olacaktır. 

64 4.7 63 4.6 247 18.0 343 25.0 655 47.7 1372 100

Kış sporları turizmi, 
yöredeki el sanatları 
ürünlerinin 
pazarlanmasına katkı 
sağlayacaktır. 

47 3.4 101 7.4 200 14.6 376 27.4 648 47.2 1372 100

Kış sporları turizminin 
gelişmesi yörede 
sanayinin gelişmesine 
katkıda bulunacaktır. 

82 6.0 96 7.0 260 19.0 346 25.2 588 42.8 1372 100

Kış sporları turizminin 
gelişmesi, tarım 
ürünlerinin ticaret 
hacmini artıracaktır. 

88 6.4 128 9.3 240 17.5 367 26.8 549 40.0 1372 100

Kış turizmine gelen 
turistler tüm 
ihtiyaçlarını dağdaki 
otellerden temin 
etmektedirler. 

82 6.0 127 9.3 157 11.4 383 27.9 623 45.4 1372 100

Erzurum kış sporları 
turizmi geliştikçe 
şehirde alış veriş 
merkezleri yapılmalıdır. 

63 4.6 72 5.2 154 11.2 316 23.1 767 55.9 1372 100
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TARTIŞMA ve SONUÇ  

Bu araştırmada, Erzurum kış sporları 

turizminde yöre halkının beklentileri ile 

ilgili konu başlığı altında; meslek, eğitim, 

cinsiyet, doğum yeri ve kış sporu yapma 

durumları değişkenlerine göre kış sporları 

turizminden olan sosyo-kültürel ve 

ekonomik beklentileri ile sonuçların 

ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

  Çalışmanın sonucunda Erzurum 

kış sporları turizmi ile ilgili yöre halkının 

sosyo-kültürel ve ekonomik beklentileri 

değerlendirilmiştir. Buna göre bazı 

öneriler sunulmuştur. 

 Kış turizminin şehre ekonomik 

katkıları yöre halkı için çok önemlidir. 

Bunun için de kayak merkezi ile şehir 

arasındaki kopukluğun ortadan 

kaldırılması gerekir. Şehirde alışveriş 

merkezleri, eğlence merkezlerinin 

çoğaltılmasıyla birlikte şehir turları, 

yöresel el sanatlarının geliştirilmesi, 

kaplıca turları vb. aktiviteler yapılmalıdır. 

 Turizm yalnızca ekonomik bir 

olay olmayıp sosyal ve kültürel yönleri de 

olan toplumu ve sosyal yapıyı etkileyen 

bir harekettir. İnsanları birbirine daha da 

yaklaştıran turizm hareketleri gerek yerel 

halkın, gerekse turistlerin hayatına renk 

katar. Hayat tarzlarında, geleneklerde 

çeşitlilik yaratır. Genel anlamıyla turizm 

sosyo-kültürel yönlerini etkileyerek sanat, 

müzik, dans, edebiyat, dil, tarih ve yaşam 

tarzlarında farklı ve özgün tatlar 

sağlayabilir 13. 

  Kış sporları turizminde çalıştırılan 

personelin tüm yıl boyunca istihdam  

 

edilmesi için futbol takımlarının hazırlık 

sezonunu geçirecekleri ortam ve imkânlar 

oluşturulmalıdır. 

        Palandöken kayak merkezinin 

turizmde daha etkili olabilmesi için ulusal 

ve uluslar arası çeşitli festivaller de 

yapılabilir. Buna örnek olarak, Film 

festivalleri, Oltu taşı festivali ve buna 

benzer etkinlikler yapılabilir. 

  Turizm birçok alanda gelişim 

sağlayarak yaş ve cinsiyet yapısında 

değişikliğe neden olmuş, kadın erkek 

eşitliğinin yerleşmesine zemin 

hazırlamıştır. Bölgelerin kalkınmalarıyla 

birlikte kadınların iş hayatında yer 

almalarına turizmin büyük katkısı vardır. 

Ayrıca turistik bölgelerde yaşayanların 

eğitim seviyelerini artırıcı ve yabancı 

dillerini geliştirici yönde olumlu etkileri 

de vardır. Yapılan çalışmalarda özellikle 

kızların eğitim seviyelerinde ciddi artışlar 

gözlenmiştir 2. 

  Kış sezonu dâhilinde orta ve 

yüksek öğretime yönelik gençlik 

festivalleri bu etkinlikler arasında 

sayılabilir. 

  Yöre halkına; Kış sporları 

turizminin önemini ve yöreye 

kazandıracakları hakkında valilik, 

belediye, turizm il müdürlüğü, meslek 

odaları ve üniversite başta olmak üzere 

eğitim, seminer ve buna benzer 

faaliyetlerle bilinçlendirilme amaçlı bilgi 

paylaşımı yapılmalıdır. 
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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN BOŞ ZAMANLARI 
DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARININ ARAŞTIRILMASI 

Sümmani EKİCİ1, Akan BAYRAKDAR1, Kadir ODABAŞ1 
 

1Muğla Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, MUĞLA 
 

ÖZET 
 
Bu araştırmada; Muğla il emniyet müdürlüğünde görev yapan personelin boş zamanları değerlendirme 
alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmanın çalışma evreni Muğla il emniyet müdürlüğünde görev yapan 1390 personel, 
örneklemi ise Muğla merkez, Fethiye Bodrum ve Marmaris ilçelerinde görev yapan toplam 341 
personelden tesadüfü olarak seçilmiştir. Araştırmada Muğla il emniyet müdürlüğü personelinin boş 
zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik bir anket uygulanmıştır. Anket 
konu alanı uzmanlarının görüşü dikkate alınarak hazırlanmış 40 kişilik bir ön gruba pilot uygulama 
yapılarak son şekli verilmiştir.  Anketten elde edilen veriler spss 15 paket programı kullanılmıştır. 
Frekans, yüzdelik ve k-kare değerleri ile veriler yorumlanmıştır.  Araştırma sonucuna göre, boş zaman 
faaliyetlerinin %86,5 ile iş verimini arttırdığı, günlük boş zaman süresinin 1-3 saat ile %59,8 olduğu, 
boş zamanları %31,7 ile evde ve açık kırsal alanlarda değerlendirildiği, boş zamanları %20,5 ile eş ve 
çocuklar ile arkadaşlarla geçirdikleri, %80,1 ile 12 saat çalıştıkları ve %49,6 işlerinden memnun 
oldukları, %48,7 ile boş zamanlarında tatile çıkarak ve özel işlerini yaparak geçirdikleri belirlenmiştir.   

Bu çalışma, Emniyet Müdürlüğü personelinin boş zamanları değerlendirme alışkanlıklarını 
belirlemek amacıyla yapılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Emniyet, Boş zaman alışkanlıkları, Personel. 
 

DETERMİNATİON OF HABİTS ASSESMENT LEİSURE TİME 
OF PERSONNEL DİRECTORATE SECURITY 

 

ABSCRACT 

In this study, were made to determine, leisure time reviews the task of the personnel security 
directorate Muğla province.  

The operation of the survey universe 1390 staff who work at security directorate Muğla, the 
center sample have been selected as a coincidence, a total of 341 personnel on duty Muğla, Fethiye, 
Bodrum and Marmaris district. In this study, a survey was carried out, evaluation time for the empty 
set of habits of  the personnel security directorate Muğla province. Polls taken into account the views 
of experts of the subject areas, were given final shape prepared by a preliminary group of 40 pilot 
application.Obtained from the survey data used in the package program is SPSS 15. The data are 
interpreted, Frequency, percentage, and k-square values. According to research results, it was 
determined, 86.5% of free time activities to improve business efficiency, 59.8% with duration of 1-3 
hours daily free time, 31.7% free time at home with in rural areas and open assessment, 20.5% with 
free time spent friends with children and friends, 80.1% with they work 12 hours and 49.6% are 
satisfied with job, 48.7% with free time to go on holiday and spent by private businesses.  

In this study, were made to determine, assessment of free time habits of safety directorate 
personnel. 
 
Keywords: Safety, Leisure time habits, Personnel                                                                                                                 
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GİRİŞ 

Rekreasyon, ülkelerin ekonomik, sosyal 

ve kültürel gelişme seviyelerine göre ilgi 

alanlarına girmekte ve önem 

kazanmaktadır(7,8). Türkiye’de 

1980’lerden sonra gündeme daha yoğun 

olarak girmiş ve kalkınma planlarına 

alınmıştır.  

Bilim ve teknolojideki gelişme ile 

birlikte insanların boş zamanları artmakta 

ve iş süreleri azalmaktadır. Birey boş 

zamanını etkin ve verimli kullanabilmesi 

için sosyal refah seviyesinin gelişmesi, 

yaşam kalitesinin artması, boş zamanlarını 

istediği seviyede değerlendirme 

eğilimlerini artırmaktadır(8). 

İnsan ihtiyaçları ve beklentileri 

sınırsızdır ve değişiklik gösterebilir. Bu 

beklenti ve değişim durumu boş zaman 

içinde aynıdır. İnsan yaşamında yaşam 

döngüsünü etkileyen pek çok faktör veya 

durum olduğu kabul edildiğinde bireyin 

ihtiyaçlarının bu dönemlere göre 

farklılaşacağı ortadadır(8). 

Boş zamanda yapılan sosyal, 

kültürel ve sportif etkinlikler her yaş ve 

cinsteki insanların katılımına imkan verir, 

bir sınırlama söz konusu değildir. 

İnisiyatif kişinin kendisindedir(16). 

İnsanın hayatta başarıya ulaşa 

bilmesi için ruh sağlığı yerinde bir kişilik 

sergilemesi gerekir. Kişinin iç çatışmaları, 

korkuları olmayan sağlam, tatmin edici 

fikri, ahlaki ve soyal alışkanlıklara sahip 

sağlıklı, uyumlu, dengeli, kişiliğe sahip 

olması gerekir(12). 

 

 

Dünya boş zaman ve rekreasyon 

birliğinin tanımına göre boş zaman; seçme 

şansı, yaratıcılık, hoşnutluk ve 

memnuniyet içeren kişisel doyumu artıran 

eğlencelere öncülük eden yararları ile 

insan hayatının özel bir alanıdır(13). 

Boş zamanların değerlendirilmesi 

aynı zamanda uygarlığın bir göstergesidir. 

Bireyin boş zamanında ilgi duyduğu bir 

alanda meşgul olması onu kişilik 

bakımından olgunlaştırır(4). 

Bu çalışma, Emniyet Müdürlüğü 

personelinin boş zamanı değerlendirme 

alışkanlıklarını belirlemek amacıyla 

yapılmıştır.  

 

YÖNTEM  

Bu araştırma tarama yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada çalışma 

evreni Muğla il emniyet müdürlüğünde 

görev yapan 1390 personel oluştururken, 

araştırma örneklemini rastgele yöntem ile 

seçilmiş 341 personel (%24.5) 

oluşturmuştur.   

Çalışma (valilik makamının 

05.01.2009 tarih ve 2009/04 sayılı oluru ) 

ile emniyet müdürlüğü personelinin boş 

zamanlarını değerlendirme 

alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik 

bir anket uygulanmıştır. Anket konu alanı 

uzmanlarının uygun görüş ve önerileri 

dikkate alınarak hazırlanmış 40 kişilik bir 

ön gruba pilot uygulama yapılarak son 

şekli verilmiştir.  

Anket iki bölümden oluşmaktadır; 

birinci bölümde deneklerin demografik 
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bilgilerine yer verilmiş, ikinci bölümde ise 

deneklerin boş zaman değerlendirme 

alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik 

sorulara yer verilmiştir.  

Anketten elde edilen veriler spss 

15 paket programı kullanılarak yüzde ve 

frekans dağılımları ayrıca ki-kare x2 testi 

yapılmıştır. Sonuçların yorumunda p<0,05 

anlamlılık derecesi kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Tablo 1’de araştırmaya katılan deneklerin 

%29.0’u kadın ve %71.0’i erkek, yaşları 

ise %23.8’i 18–27 yaş arası, %38.1’i 28–

37 yaş arası, %29.3’ü 38–47 yaş arası ve 

%8.8’i 47 ve üstü, eğitim durumları  

%4.4’ü ilköğretim, %29.9’u lise ve dengi 

okul, %43.1’i meslek yüksekokulu, 

%20.5’i lisans ve %2.1’i yüksek lisans 

mezunu oldukları, %69.5’inin evli ve 

%30.5’inin bekar oldukları, ekonomik 

durumları incelendiğinde, %1.5’i çok iyi, 

%21.4’ü iyi, %61’i orta ve %16.1’i 

durumlarının zayıf olduğu, rekreasyon 

faaliyetlerine katılımın iş verimine 

etkisine % 86,5 artıracağını, iş yerinden 

memnuniyetlerine ise % 49,6 sının 

memnun olduğu % 36,7 si kısmen 

memnun olduğunu, günde kaç saat boş 

zamanı olduğuna %59,8 1–3 saat, 

%36,4’ü 4–6 saat zamanı oldukları 

şeklinde görüş bildirmişlerdir.  

Tablo 2’de, deneklerin cinsiyetleri 

ile boş zaman etkinliklerini nerelerde 

değerlendirdiğine ilişkin olarak bayanlar 

boş zamanlarının çoğunu (%13,5)   

erkeklerde ( %18,2) toplam da ise (%31.7) 

evde- açık veya kırsal alanlarda boş 

zamanlarını geçirdikleri, bayanlar boş 

zamanlarının çoğunu (%0,6)   erkeklerde ( 

%10,6) toplam da ise (%11,1)Evde - 

Kahvehanede - Açık veya kırsal alanlarda  

geçirdikleri şeklinde görüş 

bildirmişlerdir.. Yapılan k-kare analizine 

göre ise, bayan ve erkeklerin verdikleri 

cevaplar arasında p<0.05 düzeyinde 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir.  

Topla 3 de deneklerin cinsiyetleri 

ile kullandıkları kötü alışkanlıkları 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, bayanlar 

(%13,5) ile sigara kullandığını ve (12,9) 

ile hiçbir alışkanlığının olmadığını 

belirtirken erkekler (%28,4) ile sigara ve 

alkol alışkanlığının olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan k-kare analizine göre ise, 

bayanlar ve erkeklerin verdikleri cevaplar 

arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı 

farklılık bulunmuştur.  

Tablo 4’e bakıldığında deneklerin 

boş zaman etkinliklerinin iş verimine 

etkileri ile günlük boş zaman süresi 

arasındaki ilişkiye göre, günde 1-3 saat 

arası boş zamanı olan deneklerin %52,4’ü 

iş verimini arttırdığını, 4-6 saat arası boş 

zamanı olan deneklerin %30,9’u iş 

verimini arttırdığını ve 7 saat ve daha 

fazla boş zamana sahip olan deneklerin 

%3,2 ile iş verimini arttırdığı % 1,5’i 

azaltır şeklinde ifade ettikleri 

görülmektedir. Yapılan k-kare analizine 

göre ise, bayanlar ve erkeklerin verdikleri 

cevaplar arasında p<0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 
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Tablo 5 deki veriler 

incelendiğinde denelerin boş zaman 

etkinliklerinin iş verimine etkileri ile boş 

zaman etkinliklerine katılma ilişkiye 

bakıldığında  , %18.1’u boş zamanlarımı 

yalnız ve arkadaşlarımla geçirdiğimde iş 

verimim artar ve 17,3’ü arkadaşlarımla, 

eşim ve çocuklarımla geçirdiğimde iş 

verimim artar şeklinde cevap verdikleri 

belirlenmiştir. Yapılan k-kare analizine 

göre ise, bayanlar ve erkeklerin verdikleri 

cevaplar arasında p<0.05 düzeyinde 

anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Tablo 6 ya göre, deneklerin 

işyerindeki çalışma yılları ( kıdem) ile 

işyerinden memnun olma durumu 

arasındaki ilişkiye  %13,2’si 0-5 yıl arası 

kıdeme sahip olduklarını ve işlerinden 

memnun olduklarını belirtirken, %13,5’i 

11-15 yıl arası kıdeme sahip olduklarını 

ve işlerinden kısmen memnun olduklarını 

ve %3,8’i 0-5 yıl arası kıdeme sahip 

olduklarını ve işlerinden memnun 

olmadıkları şeklinde görüş 

bildirmişlerdir.Yapılan k-kare analizine 

göre ise, bayanlar ve erkeklerin verdikleri 

cevaplar arasında p<0.05 düzeyinde 

anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Tablo 7’deki verilere göre 

deneklerin işyerindeki çalışma yılları ( 

kıdem) ile çalışma saati arasındaki 

ilişkiye, 11-15 yıl arası kıdeme sahip olan 

denekler %23,5 ile 12 saat çalıştıkları, 

yine 11-15 yıl arası kıdeme sahip olan 

denekler %2,3 ile 10 saat çalıştıkları, 0-5 

yıl arası kıdeme sahip olan denekler %2,3 

ile 9 saat çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 

Yapılan k-kare analizine göre ise, 

bayanlar ve erkeklerin verdikleri cevaplar 

arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı 

farklılık bulunmuştur.  

 Tablo 8’deki veriler 

incelendiğinde deneklerin işyerindeki 

çalışma yılları ( kıdem) ile uzun süreli 

izinlerde boş zamanı değerlendirmeye 

ilişkin olarak 0-5 yıl arası kıdeme sahip 

deneklerin %11,7 si, 6-10 yıl arası kıdeme 

sahip olan deneklerin % 12,0 si  11-15 yıl 

arası kıdeme sahip olan deneklerin %13,8 

i, 16-20 yıl arası kıdeme sahip olan 

deneklerin %8,2 si ve 21 yıl ve üstü 

kıdeme sahip olan deneklerin %2,9 u uzun 

süreli izinlerde tatile çıkarak ve özel 

işlerini yaparak boş zamanlarını 

değerlendirdikleri belirlenmiştir. Yapılan 

k-kare analizine göre ise, bayanlar ve 

erkeklerin verdikleri cevaplar arasında 

p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. 
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Tablo 1.  Demografik Bilgiler  

 Cinsiyet  F % 
Kadın 99 29,0 
Erkek 242 71,0 
Toplam 341 100,0 
 Yaş  F % 
18-27 81 23,8 
28-37 130 38,1 
38-47 100 29,3 
47 ve üstü 30 8,8 
Toplam 341 100,0 
Eğitim  F % 
İlköğretim 15 4,4 
Lise ve dengi okul 102 29,9 
Meslek yüksekokulu 147 43,1 
Lisans 70 20,5 
Yüksek lisans 7 2,1 
Toplam 341 100,0 
 Medeni hal F % 
Evli 237 69,5 
Bekar 104 30,5 
 Toplam 341 100,0 
Gelir durumu F % 
Çok İyi 5 1,5 
İyi 73 21,4 
Orta 208 61,0 
Zayıf 55 16,1 
Toplam 341 100,0 
Memnuniyet  F % 
memnunum 196 49,6 
Kısmen memnunum 125 36,7 
Memnun değilim 47 13,8 
Toplam  341 100,0 
İş verimine etkisi F % 
İş verimini artır 295 86,5 
İş verimi etkilemez 42 12,3 
İş verimini azaltır 4 1,2 
Toplam 341 100,0 
Boş zaman süresi(saat) F % 
1-3 saat 204 59,8 
4-6 saat 124 36,4 
7 saat ve üstü 13 3,6 
Toplam 341 100,0 
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Tablo 2. Deneklerin Cinsiyetleri ile Boş Zaman Etkinliklerini Nerelerde Değerlendirdiğine İlişkin 
Görüşleri 

SEÇENEKLER 
Kadın 

F      % 

Erkek 

F      % 

Toplam 

F       % 

Evde  9          2,6 16        4,7 25        7,3 

Spor tesislerinde 1          0,3 5         1,5 6          1,8 

Kahvehanede -              - 9         2,6 9          2,6 

İş yerinde -              - 2         0,6 2          0,6 

Açık veya kırsal alanlarda 11        3,2 16       4,7 27        7,9 

Evde-Spor tesislerinde 3          0,9 8          2,3 11        3,2 

Evde - Kahvehanede 1          0,3 10        2,9 11        3,2 

Evde –Dernek sendikada 1          0,3 2          0,6 3          0,9 

Evde - İş yerinde 1          0,3 1          0,3 2          0,6 

Evde - Açık veya kırsal alanlarda 46      13,5 62      18,2 108    31,7 

Spor tesislerinde – Kahvehanede -              - 3          0,9 3          0,9 

Spor tesislerinde - Dernek sendikada -              - 2          0,6 2          0,6 

Spor tesislerinde - Açık veya kırsal alanlarda -              - 13        3,8 13        3,8 

Spor tesislerinde - İş yerinde -              - 3          0,9 3          0,9 

Spor tesislerinde - Açık veya kırsal alanlarda 1          0,3 6          1,8 7          2,1 

Dernek sendikada - Açık veya kırsal alanlarda 1          0,3 -              - 1          0,3 

Evde - Spor tesislerinde – Kahvehanede -              - 1          0,3 1          0,3 

Evde - Spor tesislerinde - Dernek sendikada 2          0,6 -              - 2          0,6 

Evde - Spor tesislerinde - İş yerinde 1          0,3 1          0,3 2          0,6 

Evde - Spor tesislerinde - Açık veya kırsal alanlarda 13        3,8 30        8,8 43      12,6 

Evde - Kahvehanede - Açık veya kırsal alanlarda 2          0,6 36      10,6 38      11,1 

Evde - Dernek sendikada - Açık veya kırsal alanlarda 3          0,9 1          0,3 4         1,2 

Evde - İş yerinde - Açık veya kırsal alanlarda 1          0,3 1          0,3 2         0,6 

Spor tesislerinde - Kahvehanede - Dernek sendikada -              - 1          0,3 1          0,3 

Spor tesislerinde - Kahvehanede - Açık veya kırsal alanlarda -              - 4          1,2 4          1,2 

Spor tesislerinde - Dernek sendikada - İş yerinde -              - 1          0,3 1          0,3 

Spor tesislerinde - Dernek sendikada - Açık veya kırsal alanlarda 1          0,3 -              - 1          0,3 

Kahvehanede - Dernek sendikada - İş yerinde -              - 1          0,3 1          0,3 

Kahvehanede - Dernek sendikada - Açık veya kırsal alanlarda 1          0,3 2          0,6 3          0,9 

Evde - Spor tesislerinde - Dernek sendikada - İş yerinde -              - 1          0,3 1          0,3 

Evde - Kahvehanede - Dernek sendikada - Açık veya kırsal 

alanlarda 

-              - 1          0,3 1          0,3 

Evde - Kahvehanede - İş yerinde - Açık veya kırsal alanlarda -              - 1          0,3 1          0,3 

Evde - Spor tesislerinde - Kahvehanede - İş yerinde - Açık veya 

kırsal alanlarda 

-              - 1          0,3 1          0,3 

Evde - Spor tesislerinde - Dernek sendikada - İş yerinde - Açık veya 

kırsal alanlarda 

-              - 1          0,3 1          0,3 

Toplam 99      29,0 242    71,0 341  100,0 

x²=59,421     p<0.05 
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Tablo 3.Denelerin Boş zaman Etkinliklerinin İş Verimine Etkileri ile Günlük Boş zaman Süresi 
Arasındaki Farklılıklar 

  Arttırır 
F           % 

Etkilemez 
F           % 

Azaltır 
F           % 

Toplam 
F           % 

1-3 saat 178        52,4 22           6,5 3           0,9 203        59,7 
4-6 saat 105        30,9 18           5,3 1           0,3 124        36,5 
7 saat ve daha fazla 11           3,2 2            0,6 1           0,3 14          3,8 
Toplam  294        86,5 42         12,4 5          1,5 340      100,0 
x²=1,484        p>0.05 

 

Tablo 4. Denelerin Boş zaman Etkinliklerinin İş Verimine Etkileri ile Boş zaman etkinliklerine 
katılma arasındaki farklılıklar 

 Arttırır 
F           % 

Etkilemez 
F          % 

Azaltır 
F      % 

Toplam 
F           % 

Yalnız 12          3,5 7          2,1 -         - 19         5,6 

Arkadaşlarımla 34        10,0 11        3,2 -         - 45       13,2 

Eşimle 15          4,4 3           ,9 -         - 18         5,3 

Eşim ve çocuklarımla 49        14,4 6         1,8 1       ,3 56       16,4 

Yalnız – Arkadaşlarımla 62       18,1 2           ,6 -         - 6          18,9 

Yalnız – Eşimle 2           ,6 -         - -         - 2           ,6 

Yalnız - Eşim ve çocuklarımla 5         1,5 -         - -         - 5          1,5 

Arkadaşlarımla – Eşimle 9          2,6 1           ,3 -         - 10         2,9 

Arkadaşlarımla - Eşim ve çocuklarımla 59        17,3 8         2,3 3        9 70        20,5 

Eşimle - Eşim ve çocuklarımla 9           2,6 1            ,3 -         - 10          2,9 

Yalnız - Arkadaşlarımla – Eşimle 1            ,3 1            ,3 -         - 2           0,6 

Yalnız - Arkadaşlarımla - Eşim ve çocuklarımla 15          4,4 -         - -         - 15         4,4 

Yalnız - Eşimle - Eşim ve çocuklarımla 1            ,3 1            ,3 -         - 2          0,6 

Arkadaşlarımla - Eşimle - Eşim ve çocuklarımla 16         4,7 1            ,3 -         - 17         5,0 

Yalnız - Arkadaşlarımla - Eşimle - Eşim ve 
çocuklarımla 

6          1,8 -         - -         - 6          1,8 

 Toplam 295      86,5 42      12,3 4     1,2 341     100,0 

x²=44,921        p<0.05 

 

Tablo 5. Deneklerin İşyerindeki Çalışma Yılları ( kıdem) İle  İşyerinden Memnun Olma Durumu 
Arasındaki Farklılıklar 

  0-5 
F         % 

6-10 
F         % 

11-15 
F         % 

16-20 
F         % 

21 ve üstü 
F         % 

Toplam 
F       % 

Memnunum 45      13,2 41     12,0 42      12,3 23       6,7 18        5,3 169    49,6 

Kısmen memnunum 25        7,3 22       6,5 46      13,5 26       7,6 6         1,8 125    36,7 

Memnun degilim 13        3,8 3         0,9 9        2,6 11      3,2 11        3,2 47     13,8 

Toplam 83      24,3 66     19,4 97      28,4 60    17,6 35       10,3 341 100,0 

x²=27,916        p<0.05 
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Tablo 6. Deneklerin İşyerindeki Çalışma Yılları ( kıdem) ile Çalışma Saati Arasındaki Farklılıklar 
  0-5 

F         % 
6-10 

F         % 
11-15 

F         % 
16-20 

F         % 
21 ve üstü 
F         % 

Toplam 
F       % 

12 saat 65      19,1 54      15,8 80       23,5 52      15,2 22        6,5 273     80,1 
10 saat 1          0,3 4          1,2 8          2,3 2         0,6 4          1,2 19        5,6 
9 saat 8          2,3 1          0,3 3          0,9 2         0,6 1          0,3 15        4,4 
8 saat 9          2,6 7          2,1 6          1,8 4         1,2 8          2,3 34       10,0 

Toplam 83      24,3 66       19,4 97       28,4 60      17,6 35      10,3 341   100,0 

x²=23,677        p<0.05 

Tablo 7. Deneklerin İşyerindeki Çalışma Yılları ( kıdem) ile Uzun Süreli İzinlerde Boş zamanı 
Değerlendirme Arasındaki Farklılıklar 
  0-5 

F         % 
6-10 

F        % 
11-15 

F        % 
16-20 

F        % 
21 veüst 
F        % 

Toplam 
F       % 

Tatile çıkarak 33       9,7 15     4,4 31     9,1 16     4,7 10     2,9 105 30,8 
Mesleki konuda kendimi geliştirerek -         - -         - 1       0,3 2       0,6 1       0,3 4       1,2 
Dernekte çalışarak -         - -         - -         -  2       0,6 2       0,6 
Özel işlerimi yaparak 1        0,3 7       2,1 10     2,9 8       2,4 10     2,9 36   10,6 
Hepsi -         - -         - -         - 1       0,3 -         - 1       0,3 
Tatile çıkarak - Mesleki konuda kendimi 
geliştirerek 1        0,3 1       0,3 2       0,6 -         - -         - 4       1,2 

Tatile çıkarak - Dernekte çalışarak 1        0,3 1       0,3 1       0,3 1       0,3 -         - 4       1,2 
Tatile çıkarak - Özel işlerimi yaparak 40      11,7 41   12,0 47   13,8 28     8,2 10     2,9 166 48,7 
Mesleki konuda kendimi geliştirerek - 
Özel işlerimi yaparak -         - 1       0,3 1       0,3 2       0,6 1       0,3 5       1,5 

Tatile çıkarak - Mesleki konuda kendimi 
geliştirerek - Dernekte çalışarak -         - -         - 1       0,3 -         - -         - 1       0,3 

Tatile çıkarak - Mesleki konuda kendimi 
geliştirerek - Özel işlerimi yaparak 7        2,1 -         - 3       0,9 2       0,6 1       0,3 13     3,5 

Toplam  83      24,3 66   19,4 97   28,4 60   17,6 35   10,3 341  100 

x²=1,626        p>0.05 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ  
Bilim ve teknikteki gelişmeler zamanı 

durdurmayı becerememişlerdir. 

Teknolojinin gelişmesi sayesinde, 

günümüzde toplumlar zamanı bilinçli 

olarak kullanmak için yeni araştırmalara 

yönelmişlerdir. Gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkeler sanayileşme ile birlikte 

insanların, iş ve çalışma dışı zamanları 

birbirinden ayrılmaya başlamıştır. Boş 

zamanı bireysel yaşamak için başvurması 

gereken uğraşların dışında bireysel  

 

 

 

tercihlerine ayıracağı zaman olarak 

tanımlamaktadır (5). 

Bulgular incelendiğinde; 

araştırmaya katılan deneklerin %29.0’u 

kadın ve %71.0’i erkek ,yaşları ise 

%23.8’i 18-27 yaş arası, %38.1’i 28-37 

yaş arası, %29.3’ü 38-47 yaş arası ve 

%8.8’i 47 ve üstü , eğitim durumları  

%4.4’ü ilköğretim, %29.9’u lise ve dengi 

okul, %43.1’i meslek yüksekokulu, 

%20.5’i lisans ve %2.1’i yüksek lisans 

mezunu oldukları, %69.5’inin evli ve 
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%30.5’inin bekar oldukları, ekonomik 

durumları incelendiğinde, %1.5’i çok iyi, 

%21.4’ü iyi, %61’i orta ve %16.1’i 

durumlarının zayıf olduğu, rekreasyon 

faaliyetlerine katılımın iş verimine 

etkisine % 86,5 artıracağını, iş yerinden 

memnuniyetlerine ise % 49,6 sının 

memnun olduğu % 36,7 si kısmen 

memnun olduğunu , günde kaç saat boş 

zamanı olduğuna %59,8 1-3 saat, %36,4’ü  

4-6 saat zamanı oldukları şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. Emniyet mensuplarının 

demografik özellikleri ilgili bulgular tablo 

1 de gösterilmiştir. 

Çalışmamızda emniyet 

mensuplarının ortalama 1-3 saat boş 

zamanlarının kaldığı tespit edilmiştir. 

Yetiş (2000) Çerez (2006) Özkökeli 

(1998) Özdemir (2008) Kandaz Gelen 

(2007) de yaptıkları çalışmalarda 

katılanların daha çok 1-3 saat boş 

zamanlarının kaldığı saptanmıştır(Tablo 

1). Bu sonuçlar çalışmamızın sonuçları ile 

paralellik göstermektedir (3,7,10,11,15). 

Personelin gelir durumları 

incelendiğinde personelin %61’ orta 

seviyede gelir düzeyi olduğunu 

belirtirken, Yetiş (2008) yılında yaptığı 

çalışmada personelin %53’ünün orta 

seviyede gelir düzeyine sahip olduğunu 

tespit etmiştir(Tablo 1). Bu çalışma ile 

bizim çalışmamız paralellik 

göstermektedir(16). 

Rekreatif etkinliklere nerelerde 

değerlendirildiğine ilişki olarak %31,7’si 

evde açık alan ve kırsalda 

değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir 

(Tablo 2). Özkökeli (1998), Zorba (2001) 

de kamu çalışanları üzerine yapmış 

olduğu çalışmada Rekreatif etkinliklere 

nerelerde değerlendirildiğine ilişkin 

olarak %23,9’u evde %32,6’sı acık alan 

ve kırsalda şeklinde cevap vermişlerdir. 

İlban (2007) ve Aydoğan (2006) yılında 

yapmış oldukları çalışmalarda deneklerin 

%71 inin boş zamanlarını evde 

geçirdiklerini belirmişlerdir. Karaküçük 

(1995) öğretmenler üzerinde yapmış 

olduğu araştırmada boş zaman etkinliğine 

katılım yeri olarak ilk sırayı ev ikinci 

sırayı açık alan ve kırsal üçüncü sırayı 

işyeri dördüncü sırayı spor beşinci sırayı 

kahvehane almaktadır şeklinde ifade 

etmişleridir. Yapılan bu çalışmalar ile 

bizim çalışmamız paralellik 

göstermektedir. Bu veriler çalışmamızı 

desteklemektedir (2,6,8,11,17). 

Çalışmamızda boş zamanlarda 

yapılan sosyal, kültürel ve sportif 

etkinliklerin iş verimine katkısı 

araştırıldığında, % 86,5 ile boş 

zamanlarda yapılan aktivitelerin iş 

verimini arttırdığı tespit edilmiştir.  Yetiş 

(2008) yılında yapmış olduğu çalışmada 

%74,3 ile, Göktaş (2006) yılında yapmış 

olduğu çalışmada %80,7 ile  ve Zorba 

(2001) yılında yapmış oldukları çalışmada 

%64,3 ile boş zamanların başarıyı 

arttırdığını belirtmişlerdir(Tablo 3). Bu 

sonuca göre araştırmamız Yetiş, Zorba ve 

Göktüş’ın yapmış olduğu çalışmalarla ile 

paralellik göstermektedir(5,16,17). 

Çalışmaya katılan deneklerin boş 

zaman etkinliklerini daha çok %18.9 ile 
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yalnız ve arkadaşları ile geçirmeyi 

düşündükleri belirlenmiştir. Alparslan 

(2003) ve Zorba (2001) yılında yapmış 

oldukları çalışmalarda personelin boş 

zamanlarını %51,1 ve %32,2 ile 

arkadaşları ile geçirmeyi tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir. Bu çalışmalar ile bizim 

çalışmamız paralellik göstermektedir. 

Mengütay (2006) yılında yerel yönetimler 

üzerine yapmış olduğu çalışmada 

deneklerin %54,8 inin boş zamanlarını eş 

ve çocuklarıyla geçirdiklerini belirtmiştir 

(Tablo 4).  Bu çalışma ile bizim 

çalışmamız farklılık göstermektedir (1,9,17). 

Çalışmamıza göre deneklerin 

işyerindeki çalışma yılları ( kıdem) ile 

işyerinden memnun olma durumu 

arasındaki ilişkiye  %13,2’si 0-5 yıl arası 

kıdeme sahip olduklarını ve işlerinden 

memnun olduklarını belirtirken, %13,5’i 

11-15 yıl arası kıdeme sahip olduklarını 

ve işlerinden kısmen memnun olduklarını 

ve %3,8’i 0-5 yıl arası kıdeme sahip 

olduklarını ve işlerinden memnun 

olmadıkları şeklinde görüş 

bildirmişlerdir(Tablo 5). 

Deneklerin işyerindeki çalışma 

yılları ( kıdem) ile çalışma saati arasındaki 

ilişkiye, 11-15 yıl arası kıdeme sahip olan 

denekler %23,5 ile 12 saat çalıştıkları, 

yine 11-15 yıl arası kıdeme sahip olan 

denekler %2,3 ile 10 saat çalıştıkları, 0-5 

yıl arası kıdeme sahip olan denekler %2,3 

ile 9 saat çalıştıklarını ifade 

etmişlerdir(Tablo 6). 

Araştırmamızda uzun süreli boş 

zamanların değerlendirilmesinde %48,7 

ile tatile çıkarak değerlendirildiği 

sonucuna varılmıştır. Yeniçeri (2006) 

yılında devlet memurları üzerine yapmış 

olduğu çalışmada deneklerin %52,8 ile 

tatile çıkarak uzun süreli boş zamanlarını 

değerlendirdiğini belirtmiştir(Tablo 7). 

Yapılan bu çalışma ile bizim çalışmamız 

paralellik göstermektedir (14). 

Sonuç olarak, deneklerin yeterli 

boş zamana sahip oldukları genel olarak 

boş zaman değerlendirmenin öneminin ve 

kişiye olan katkılarının farkında oldukları, 

ancak boş zamanlarını daha çok eve 

dayalı pasif etkinliklerle 

değerlendirdikleri, bu durumun ise, 

çalışma koşullarının yarattığı yorgunluk 

ve yaşadıkları yer ile çalıştıkları 

kurumdaki boş zaman değerlendirme 

imkanlarının sınırlılığından kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

Araştırma sonuçlarına göre, bu tip 

bilimsel çalışmaların değişik iş alanları 

üzerinde geliştirilerek daha sık 

yapılmasının, çalışan kesime boş zaman 

kavramı ve rekreasyonla ilgili 

bilgilendirme ve eğitim programları 

uygulanmasının ve çalışanların 

verimlerini arttırmaya yönelik kurumları 

tarafından rekreasyonla ilgili çeşitli plan, 

proje ve yatırımların yapılmasının faydalı 

olabileceği önerileri ileri sürülebilir.  
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ÖZET 
 
Bu çalışma, Türkiye Güreş Milli takımındaki genç sporcuların bazı fiziksel uygunluk ve somatotip özelliklerinin 
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya katılan güreşçilerin yaş ortalamaları; 19.09±0.83 yıl yaş, 173.1±7.0 
boy cm, 75.9±15.0 kg vücut ağırlığına sahip toplam 56  genç erkek milli sporcu gönüllü olarak katılmıştır. 

 Çalışmaya katılan güreşçilerin yüksek vücut kitle indeksine (25.04±3.35), normal vücut yağ yüzdesine 
(9.82±3.05), normal endo-mezomorfik özelliğe (2.9-4.5-1.5) sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca güreşçilerin orta 
düzey pençe kuvvetine (50.88±7.90), orta düzeyde bacak kuvvetine (182.23±115.56) ve sırt kuvvetine 
(169.20±105.07), iyi düzey esnekliğe (35.37±5.81), düşük düzeyde anaerobik güce (109.00±23.86), relatif 
anaerobik güce (1.43±.13), düşük düzeyde vital kapasiteye (vc) (4.97±0.82), zorlu vital kapasiteye (fvc) 
(4.74±0.82) maksimum istemli ventilasyona (mw) (186.33±0.82), zorlu ekspirasyonda 1. saniyede çıkan hava 
miktarına (fev1%) (91.83±4.76), düşük düzeyde sol görsel reaksiyona (194.70±30.66), sağ görsel reaksiyona 
(195.87±29.73), sol işitsel reaksiyona (173.74±26.66), sağ işitsel reaksiyona (173.98±27.93) sahip olduklarını 
göstermiştir.  

Sonuç olarak; genç milli takım güreşçileri yüksek vücut kitle indeksine iyi bir esnekliğe, normal vücut 
yağ yüzdesine, izometrik bacak, sırt, pençe kuvvetine sahipken, bunun tam tersi düşük düzeyde görsel ve işitsel 
reaksiyonlara düşük düzeyde solunum fonksiyonlarına sahip oldukları belirlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Fiziksel Özellikler, Somatotip, Güreşçiler, Anaerobik performans, Solunum Fonksiyonları  

 
AN EXAMINATION OF SOME PHYSICAL FITNESS AND 

SOMATOTYPE CHARACTERISTICS OF YOUNG WRESTLERS 
IN TURKISH NATIONAL TEAM 

 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study was carried to determine physical fitness and somatotype characteristics of young 
wrestlers in Turkish Wrestling National Team.  A total of  56 wrestlers from National Team of Turkey  
participated in this study as voluntarily.  

The average  age of the wrestlers who attended to the study were fixed as 19.09±0.83, the bodily 
weights of participants were fixed as 58,36+6,14 kg, the heights of participants were 173.1±7.0 cm.  Results 
showed that wrestlers who attended to the study have high body mass index (25.04±3.35) and normal body fat 
percentage (9.82±3.05) and endo-mesomorf  properties (2.9-4.5-1.5).  Moreover, Results of the anaerobic power 
and relative anaerobic power were 109.00±23.86 , 1.43±.13. Average level isometric knee, back, grip strength 
values of wrestlers were 182.23±115.56 kg., 169.20±105.07 kg. and 50.88±7.90 and have good level flexibility 
35.37±5.81.Pulmonary test results of the wrestlers were calculated as vital capacity  (vc) 4.97±0.82 lt, forced vital 
capacity  (fvc) 4.74±0.82, forced expiratory volume (fev1%) 91.83±4.76, maksimum voluntary ventilation (mvv)  
186.33±0.82. The results indicated that wrestlers have low left visual reaction (194.70±30.66), right visual 
reaction (195.87±29.73), left audial reaction (173.74±26.66), left audial reaction (173.98±27.93). 

As a result, young wrestlers who are National Team of Turkish Wrestling have high body mass index, a 
good flexibility, normal body fat percentage, anaerobic power and isometric leg, back, grip  strength, but low 
degree visual and aural reaction, low respiratory function. 
 
 
Key Words: Physical Characteristics, Somatotype, Wrestlers, Anaerobic Performance, Respiratory Function  
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GİRİŞ 

Performansı etkileyen faktörlerden biri de 

bedensel yapı, başka bir deyişle fiziksel 

özelliklerdir. Çünkü bedensel yapı ya da 

fiziksel özellikler fizyolojik kapasitelerin 

ortaya konulmasını etkilemektedir. Sahip 

olunan fiziksel yapının özelliği yapılan 

spor dalına uygun olmadıkça istenilen 

performans düzeyine ulaşmak mümkün 

değildir. Fiziksel yapı sporcuların 

performanslarını yüksek düzeyde 

etkilemektedir. Fiziksel yapı; kuvvet, güç, 

esneklik, sürat, dayanıklılık ve çabukluk 

gibi diğer performans göstergeleriyle 

birleşerek sporcunun performansını 

olumlu yönde etkilemektedir(1,2).  

Güreş; üst düzey dayanıklılık 

(aerobik, anaerobik, solunum 

fonksiyonları), kuvvet, esneklik, sürat, 

çabukluk, denge, reaksiyon ve strateji gibi 

sportif performans ve kontrol gerektiren 

bir spordur(3). Reaksiyon zamanı, uyaranın 

başladığı zaman ile tepkinin başladığı 

zaman aralığında geçen süre olarak 

tanımlanmaktadır(4).  

Güreşte reaksiyon zamanı 

performansın belirleyicilerinden olup, 

alan, zaman ve rakip baskısı altında kalan 

güreşçilerin süratli karar verebilme 

yeteneğine sahip olmalarıyla yakından 

ilgilidir.  

Güreşçilerin psikolojik durumu 

karar verme yeteneği üzerinde etkili 

olduğu ve güreşçilerin performanslarını 

etkilediği görülmüştür. Ayrıca güreş kendi 

içinde farklı kategoriler ve sikletler ile  

 

 

göze çarpar. Güreşçilerin kategorileri ve 

sikletleri belirlenirken fiziksel 

görüntüleride(boy uzunluğu, vücut 

ağırlığı) göz önünde bulundurulmaktadır 
(3).   

Güreş ülkemizde ata sporu olarak 

kabul edilen ve toplum arasında gittikçe 

yaygınlaşan bir spor branşı olarak göze 

çarpmaktadır. Spor bilimleri alanında, 

farklı branşlarda ve güreşte fiziksel ve 

somatotip özellikleri tanımlayan 

çalışmalar olmasına rağmen Türkiye 

Güreş Milli takımında yer alan genç 

sporcuların fiziksel uygunluk ve 

somatotip özelliklerini tanımlayan 

çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu bağlamda 

bu çalışmanın amacı; Türkiye Güreş Milli 

takımında yer alan genç sporcuların bazı 

fiziksel uygunluk ve somatotip 

özelliklerinin belirlenmesidir. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma, Türkiye Güreş Milli 

takımındaki genç sporcuların bazı fiziksel 

uygunluk ve somatotip özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmaya farklı kulüplerde güreş 

branşıyla uğraşan ; 19.09±0.83 yıl yaş, 

173.1±7.0 boy cm, 75.9±15.0 kg vücut 

ağırlığına sahip toplam 56  genç erkek 

milli sporcu gönüllü olarak katılmıştır.  

 Çalışmaya katılan deneklerin boy 

uzunluğu, vücut ağırlığı, deri kıvrım 

kalınlığı, çevre ve çap ölçümleri 

yapılmıştır. Deneklerin boy uzunlukları 

hassaslık derecesi 0.01 m olan stadiometre 
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(SECA, Almanya) ile vücut ağırlığı 

ölçümleri ise hassaslık derecesi 0.1 kg 

olan elektronik baskülle (SECA, 

Almanya) ölçülmüştür. Deri kıvrım 

kalınlığı ölçümleri ± 2 mm hata ile her 

açılımda 1mm2’ye 10 gr basınç uygulayan 

skinfold kaliper (Holtain, UK) 

kullanılarak, çevre ölçümleri Gulick 

antropometrik mezura (Holtain, UK) 

kullanılarak, çap ölçümleri ise harpenden 

kaliper (Holtain, UK) kullanılarak ± 1 mm 

hata ile ölçülmüştür.  Anaerobik 

performansın belirlenmesinde dikey 

sıçrama testi kullanılırken, esneklik otur-

eriş testi ile belirlenmiştir. Bacak, sırt ve 

pençe kuvvetini belirlemek için izometrik 

bacak kuvveti dinamometresi (Prosport- 

TMR HBD 1000) kullanılmıştır. Akciğer 

solunum fonksiyonlarının ölçümleri 

Cosmed marka Pony FX spirometre ile 

yapılırken, reaksiyon ölçüm testleri La 

Fayette çok seçenekli reaksiyon zaman 

ölçeği ile belirlenmiştir.  

        Çalışmaya katılan güreşçilerin tüm 

ölçümleri antrenmanlarından önce aynı 

kişi tarafından yapılmıştır. Verilerin 

analizinde tanımlayıcı istatistik 

kullanılmıştır. Ortalama ve standart 

sapmaların hesaplanması için Windows 

için SPSS 10.0 paket programı 

kullanılmıştır. 
  

BULGULAR 

Çalışmaya katılan güreşçilerin fiziksel 

uygunluk ve somatotip özellikleri Tablo 

1,2 ,3 ve 4’te sunulmuştur. Tablo 2,3 ve 

4’de görüldüğü üzere, Güreşçiler yüksek 

vücut kitle indeksine, normal yağ 

yüzdesine ve endo-mezomorfik özelliğe, 

iyi bir sırt, bacak ve pençe kuvvetine 

sahiptir. 

 Ayrıca düşük vital kapasitesine, 

zorlu ekspirasyonda 1. saniyede çıkan 

hava miktarına (fev1%), zorlu vital 

kapasitesine ve maksimum istemli 

ventilasyona sahipken buna ek olarak 

düşük düzeyde anaerobik performansa sol 

ve sağ görsel reaksiyona, sol ve sağ işitsel 

reaksiyona sahip oldukları görülmektedir. 
 

 

Tablo 1: Güreşçilerin fiziksel özellikleri 
N Yaş (yıl) Boy (cm) V. Ağırlığı (kg)   

56 19.09±0.83 173.1±7.0 75.9±15.0   

 

Tablo 2: Güreşçilerin fiziksel uygunluk ve somatotip özellikleri 
 

VKİ (kg/m2) 
Yağ % Endomorfi Mezomorfi Ektomorfi Esneklik 

 
25.0±3.3 9.8±3.0 2.9±1.1 4.5±1.2 1.5±..9 35.3±5.8 
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   Tablo 3: Güreşçilere ait anaerobik performans, ortalama kuvvet ve standart sapma değerleri 

 

Tablo 4: Güreşçilere ait akciğer solunum fonksiyonları, reaksiyonları ortalama ve standart sapma 
değerleri 

 

 

TARTIŞMA  

Bu çalışma Türkiye Güreş Milli 

takımında yer alan genç sporcuların 

bazı fiziksel uygunluk ve somatotip 

özelliklerini belirlemesi amacıyla 

yapılmıştır. Elde edilen bulgular 

çalışmaya katılan güreşçilerin yüksek 

vücut kitle indeksine ve normal yağ 

yüzdesine sahip olduklarını 

göstermiştir. Literatürdeki çalışmalarla 

kıyaslandığında elit güreşçilerinde 

aynı özelliklere sahip olduğu 

görülmektedir(3,5,6). Ayrıca buna ek 

olarak literatürde güreşçilerin vücut 

kitle indeksi ile de benzer özellik 

göstermektedir(7,8,9).   

Vardar ve arkadaşları(7) 

tarafından benzer yaş grubunda 

yapılan çalışmada güreşçilerin vücut 

ağırlıkları ortalama 55 kg ile 73 kg, 

vücut yağ yüzdeleri 5 ile 15.3, vücut  

 

kitle indeksi 19.1 ile 24.1 arasında 

değiştiği bulunmuştur. Yine Schmidt 

ve arkadaşlarının(6)  çalışmasında 

NCAA III ligindeki güreşçilerin daha 

düşük vücut ağırlığına (77.9±12.4) 

daha yüksek vücut yağ yüzdesine 

(12.0±3.4) sahip olduklarını 

saptamışlardır. Benzer şekilde Yoon(3) 

tarafından genel olarak milli 

takımlarda yer alan 54 ile 130 kg 

arasında değişen güreşçilerin düşük 

yağ yüzdesine (%10) sahip oldukları 

belirtilmiştir. 

 Somatotip özellikleri ele 

alındığında Türk güreşçilerinin 

literatürde yapılan çalışmalarda yer 

alan elit güreşçilerle benzer şekilde 

endo-mezomorfik özellikler 

göstermelerine rağmen bu özelliklerin 

elit güreşçilerin ortalamalarına göre 

Anaerobik Güç (kgm.s-1) 

 
Bacak Kuvveti  (kg) 

 
Sırt Kuvveti (kg) 

 
Pençe Kuvveti 

(kg) 

Mutlak Relatif Mutlak Relatif Mutlak Relatif Mutlak Relatif 

109.0±23.8 1.43±..13 182.2±115.5 2.4±..18 169.2±105.0 2.2±..20 50.8±79 .67±..19 

Vc  (lt) fvc mvv Fev1 (%) Sol işitsel 
(ms) 

Sağ işitsel 
(ms) 

Sol görsel 
(ms) 

Sağ görsel 
(ms) 

4.9±0.8 4.7±0.8 186.3±0.8 91.83±4.76 173.7±26.6 173.9±27.9 194.7±30.6 195.8±29.7 
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daha düşük olduğu görülmektedir(3,10). 

Literatürde elit dağcıların somatotip 

ortalamasının sırasıyla (2.3,6.4,1.6 – 

3.1,5.0,2.4) olduğu ve çalışmada elde 

edilen verilere göre daha düşük olduğu 

görülmektedir(3,10,11). Genel anlamda 

ele alındığında bu çalışmada yağ 

oranı, vücut kitle indeksi ve somatotip 

özellikleri açısından milli sporcular 

literatürdeki diğer milli sporcularla 

benzer özellikler göstermektedir. 

 Çalışmada yer alan güreşçilerin 

anaerobik performanslarına 

bakıldığında düşük anaerobik güce 

sahip oldukları görülmektedir. 

İmamoğlu ve arkadaşları(12)  tarafından 

yapılan çalışmada güreşçilerin 

anaerobik güç ortalaması 

158.07±20.48 kg.ms-1 olarak 

bulunmuştur. Davis(13)  tarafından 

yapılan sınıflandırmada ise erkekler 

için 120-149 kg.ms-1 arası iyi, 150-179 

kg.m.s-1 arası çok iyi olarak  

sınıflandırılırken Tamer(4)  göre 20-30 

yaş arası erkekler için 140-175 kg.ms-1 

sınıflandırılmıştır. Bu 

değerlendirmeler göz önünde 

tutulduğunda araştırmada elde edilen 

sonuçlar literatürdeki sonuçlara göre 

düşüktür. Bu durum bireylerin 

kondisyon farklılığından, kampın yeni 

katılmalarından, bazı sporcuların ise 

milli takım kadrosuna yeni katılmaları 

gibi nedenlere bağlanabilir.   

Esneklik düzeyleri ele 

alındığında iyi bir esnekliğe sahip 

oldukları görülmektedir(9). Yoon(3) 

tarafından yapılan çalışmada 

güreşçilerin esnekliklerinin 

haltercilerden ve jimnastikçilerden 

düşük olmasına rağmen üst düzey 

güreşçilerin esnekliklerinin tecrübesiz 

ve milli takım düzeyine yeni ulaşmış 

güreşçilerden daha yüksek olduğu 

ifade edilmiştir.  

 Çalışmada yer alan güreşçilerin 

kuvvet parametreleri ele alındığında 

elde edilen sonuçların diğer 

literatürdeki çalışmalarla benzerlik 

gösterdiği ve sonuç olarak değerlerin 

iyi düzeyde olduğu görülmüştür(3,14). 

Schmidt ve arkadaşları(6) tarafından 

yapılan çalışmada ise sırt kuvveti 

157.9±25.2 kg, bench pres 161.4±25.6 

olarak bulunurken Aydos ve 

arkadaşları(15)  sırt kuvvetini 

94.9±21.44 kg, bacak kuvvetini 

140.27±31.89, pençe kuvvetini 

53±10.1kg olarak bulmuştur.  

 Reaksiyon zamanları göz 

önünde bulundurulduğunda literatürde 

yer alan çalışmalardaki sonuçlardan 

daha düşük değerler elde 

edilmiştir(16,17). Bu farkında 

sporcuların motorik özelliklerinin yanı 

sıra algı (kavrama) ve tepki (cevap 

verme) gibi motorik özelliklerini 

geliştirilmesi gerektiğini gözler önüne 

Murat AKYÜZ  ve Ark. 



 

46 
 

sermektedir. Güreşçilerin reaksiyon 

zamanlarının düşük olmasının 

sebebinin sporcuların bu kavramları 

kondisyonel anlamda çok dikkate 

almamasından kaynaklanıyor olabilir. 

 Ghosh Ak ve arkadaşları(18) 

tarafından farklı spor branşlarıyla 

uğraşan 168 sporcunun akciğerle ilgili 

işlevsel kapasiteleri (VC, MVV, 

FEV1) bu çalışmada elde edilen 

sporcuların sonuçlarından daha yüksek 

bulunmuştur. Yine Reilly(19)  aerobik 

dayanıklılığı incelendiği bir 

çalışmasında, pentatloncularda VO2max 

değerlerini 73 ml/kg/dak, 

beyzbolcularda 40-60 ml/kg/dak., 

boksörlerde 65 ml/kg/dak., 

güreşçilerde 57 ml/kg/dak., okçularda 

59 ml/kg/dak. olarak bulmuştur. Song 

ve Cipriano(20)  18-24 yaşları 

arasındaki üniversiteli güreşçilerde 

sezon öncesi 62,1 ml/kg/dk olan 

aerobik kapasiteyi sezon sonunda 69 

ml/kg/dk olarak ölçmüşlerdir.  

Kayatekin(21) tarafından yapılan 

çalışmada ise futbol ve 

basketbolcuların vital kapasite 

ortalamalarını 5,50 lt/dk olarak 

ölçülürken, Albayrak ve arkadaşları(22) 

Türk Milli karate sporcularının vital 

kapasitesini 5.682 lt olarak bulmuştur. 

Bu çalışmada elde edilen sonuçların 

daha düşük olması yürütülen 

antrenman programından 

kaynaklanıyor olabilir. 

Sonuç olarak milli takım 

güreşçilerinin literatürde yer alan 

güreşçilerle hemen hemen aynı 

fiziksel uygunluk ve fiziksel özellikler 

açıdan benzer özellikler gösterdiği 

ortaya çıkmasına karşın, elde edilen 

sonuçların biraz daha düşük olması 

sporcuların kondisyon farklılığından, 

kampın yeni başlaması, bazı 

sporcuların milli takıma yeni 

katılmaları, antrenman anlamında 

eksiklerinin olması gibi nedenlere 

bağlanabilir.   
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