












































 

 

 

 

 

 

BU DOKÜMANIN OPTİK KARAKTERLERİ TARANMIŞ 
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X.ULUSAL 
SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ 

POSTER SUNU ÖZETİ 

9-11 YAŞ GRUBU İLKÖĞRETİM 
ICİİ ERİNİN PERFORMANSLA İLGİLİ FİZİKSEL 

M v<'.UNLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

. i iAl CIA, HA PEKEL8, H PEPEA, S REVAN8, E BAĞCI8, 
I Mor.l Uc 

•« l« ıık Üniversitesi BESYO 

'«.... ı Üniversitesi BESYO 

' Itıılıkosir Üniversitesi BESYO 

ı IIMV Araştırmanın amacı, spor yapmayan erkek ve kız 
ıM '«m performansla ilişkili fiziksel uygunluk düzeylerinin yaş 

ı ve cinsiyetlerine göre tespit edilmesi ve 
inndirilmesidir. 

'•" in. vo Yöntem: Araştırmaya erkek-kız sıralamasıyla 9 
iı 144-137 çocuk, 10 yaşında 149-145 çocuk, 11 yaşında 

Ih/ çocuk olmak üzere 446 erkek, 439 kız, toplam 885 
ROıniıın öğrencisi çocuk katılmıştır. Deneklerin boy uzunluğu, 

ııi ıflırlığı ölçülerek VKİ hesaplandı. Performansla ilgili fiziksel 
ıiiK'jun tespitinde; otur-uzan, 1 dk mekik, 1 kg sağlık topu 
im.ırak uzun atlama, sağ ve sol el kavrama kuvveti, 30 m 

ı ı >>usu ve 1 mil koş-yürü testleri uygulandı. Yaş ve cinsiyet 
m .ırasındaki farklılıkların tespitinde One-Way ANOVA/Tukey 

ılı İmi kullanıldı. 

bulgular: Araştırmada, her iki cinsiyette de yaş grupları 
ııKI.ı boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ortalamalarında anlamlı 

ı "i hiıH.ır tespit edilirken (p<0,01), bütün yaş gruplarında 
Hlor arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 
ımansla ilgili fiziksel uygunluk değişkenlerinden özellikle 1kg 

• ıiıi lopu atma, durarak uzun atlama, 1 dk mekik, 30 m hız koşu, 
mil koş-yürü test sonuçlarına göre bütün yaşlarda cinsiyetler 

ıda anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,01). 
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SPOR SAKATLIKLARI VE KKTC'DEKİ DURUM 

( IINAZCIA, M YAĞANA 

"Y. ıkın Doğu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O., Lefkoşa, KKTC 

Giriş: Bu çalışmanın amacı, KKTC'deki performans sporcularının 

i-1ıı-..il. ıslıkları spor sakatlıklarının ne olduğunu ortaya çıkarmak VI 
iml.ıvı amaçlı olarak nasıl bir yol izlediklerini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla 6 farklı branşta (Voleybol, Aile 
ıı m.' -iiıeş, Hentbol, Basketbol ve Futbol) aktif olarak spor yapan top-
ı un 157 sporcuya 24 sorudan oluşan bir anketi cevaplamaları 
lııtf inmiştir. Anket sporculara tek tek dağıtılarak gerçekleştirilmiştir. An-
M «luiıiurulurken uygulayıcı birebir ortamda bulunarak sporcuları yön 
ı< ı M inmiştir. Çalışma 1 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirill 
11 ııviıı Anketin test tekrar test güvenirliği (r:0.88) olarak bulunmuştur. 

Bulgular: Bulguları incelediğimiz zaman sporcuların %80 düzenli 
• •iıı.ıi' check-up yaptırmadıklarını, sakatlarıma nedeninin %86 
mu -il»aka olduğu görülmektedir. 

Tartışma: Bu çalışma ile diğer araştırmalardaki sonuçlara 
hııktığımız zaman, sporcularımızın ekstremiteler açısından benzer 
»nkatlıklar sergilediklerini, ilk müdahalenin doktor tarafından yapıldığı 
vn spora dönüş sürelerinin benzer olduğunu söyleyebiliriz. 

Sonuç: Sonuç olarak, 6 farklı branşta aktif olarak performans 
u|>oru ile uğraşan sporcuların, spor türlerine göre farklı spor sakatlıkları 
İle) karşılaştıkları, genellikle sakatlık sonrası ilk müdahalenin doktor 
tarafından yapıldığı, ortalama spora dönüş süresinin 20 gün olduğu, 
Iporculann düzenli olarak sağlık taramasından geçmedikleri, haftalık 
antrenman sayısının 3 olduğu, sakatlanma nedenlerinden bazılarının 
y< lensiz ısınma, yanlış antrenman tekniği ve kötü zemin olduğu, 
nurcuların performanslarını geliştirmek için herhangi bir engojonık 
madde kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. 

Anahtar sözcükler: sakatlık, KKTC, performans sporu 



142 

TENİS BECERİLERİNİ ÖLÇMEDE YENİ BİR TEST 
ÖNERİSİ 

KA ERMAN3, A SAHAN3, F Kulleş3 

3Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Giriş: Tenis, 3 temel tekniğin ve kombinasyonlarının sahada 
uygulanmasından oluşan bir oyundur. Bu teknikler; Kaçara(K), 
Servis(S) ve Uçara(Ü) vuruşlarıdır. Çalışmanın amacı, teniste 
kullanılan temel tekniklerin performansını ölçebilen bir alan testi 
önermektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, 41,76±6,37 (yıl) yaşında, 25 
erkek rekreatif tenisçi gönüllü olarak katılmıştır, (a) Deneklere kendi 
aralarında müsabaka yaptırılmış ve müsabaka sırasında tüm vuruşları 
kaydedilmiştir, (b) Geçerliliği ve güvenilirliği belirlenmiş ve literatürde 
yer alan Hevvitt Tenis Beceri Testi (HTBT) uygulanmıştır, (c) Akdeniz 
Üniversitesi Tenis Beceri Testi (AÜTBT) uygulanmıştır. Uygulanan 
testlerden elde edilen veriler (AÜTBT bağımlı değişken olma üzere) 
diğer test sonuçları ile ilişkilendirilmiştir. 

Bulgular: HTBT performansı (%53.56 ±7.86) ile AÜTBT 
performansı (%53.75±9.57) arasında (r=0,76, p=0,00), müsabaka 
performansı (%70,20 ±14,10) ile AÜTBT performansı arasında da 
anlamlı ilişki (r=0,48, p=0,01) olduğu belirlenmiştir. 

Tartışma ve Sonuç: Bu sonuçlara dayanarak, AÜTBT'nin 
müsabaka performansını ve HTBT performansını kestirebileceği 
düşünülebilir. HTBT ve müsabaka performans kestirimi için 
kullanılabilmesi daha kalabalık denek grupları ile çalışmanın tekrar 
edilmesi sonucunda mümkün olabilir. Ayrıca, HTBT'inde uçara vuruş 
performansı ölçülmemektedir. Buna karşın, HTBT'de test için 40 vuruş 
yetmektedir. AÜTBT'nde ise 64 vuruş gerekmektedir. AÜTBI'm, 
kortun dip çizgi köşelerine giden topları ve stratejik vuruşları HTBT'yo 
göre daha fazla değerlendirdiği düşünülmektedir. 

Aıı.ıhl.ıı sözcükler: Tenis, ölçmo, lost, beceri, I levvltl 

I4î 

ELİT VE ELİT OLMAYAN GENÇ BASKETBOL 
OYUNCULARININ ANAEROBİK GÜÇ VE 

KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

T IŞIK3, MZ ÖZKOL3, I TOKSÖZb 

3Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bornova-
İZMİR 

Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, EDİRNE 

Giriş: Bu çalışmada elit ve elit olmayan genç basketbol oyuncu
larının anaerobik güç ve kapasitelerinin karşılaştırılması amaçlan
mıştır. 

Gereç ve Yöntem: Türkiye Şampiyonasında ilk 8'e giren bir 
İlkim ile, kendi ilinde Play-Offlara kalamamış diğer birtakımın 16-18 
y.ısları arasındaki 24 sporcusu bu çalışmaya katılmıştır. Deneklere 30 
ITI sprint testi, dikey sıçrama testi ve VVingate anaerobik güç vt 
kapasite testi uygulanmıştır. İstatistiksel analizde SPSS 9.5 istatistik 
programı kullanılarak t-testi uygulanmıştır. 

Bulgular: 30 m sprint ve dikey sıçrama parametreleri incelen
diğinde ise her iki takım arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 
görülmüştür (p<0.01). Anaerobik güç ve kapasite özellikleri açısından 
i-u\.Yaştırdığımızda; zirve güç, minimum güç ve yorgunluk indeksi 
düğerleri istatistiksel olarak anlamlı bir farkı ortaya koymamıştır 
(p>0.05). 

Tartışma: Elde edilen değerlere ve yapılan diğer çalışmalara 
bakıldığında, bu araştırmada elde edilen parametre sonuçlarının, 
M- ıratür bulgularıyla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Basketbol sürat, sıçrama çabukluk gibi motor..il 
jj «iliklerin ön plana çıktığı, enerji kaynaklarının büyük oranda 
• ın.H'iobık yollardan sağlandığı ve kassal kuvvetin önemli derecedo 
•tklll olduğu branşlar arasındadır ve bu amaçlı kondisyon programl.ın 
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hazırlanırken yüksek şiddetteki yüklenmeleri gerektiren çalışmaıVml.m 
oluşması gerektiği ön planda tutulmalıdır. 

Anahtar sözcükler: Basketbol, Laktat, Anaerobik Güç vtı 
Kapasite, VVingate 

ı \$ 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 
SPOR YAPMA ALIŞKANLIKLARI İLE BESLENME 

ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ 

NH KORKMAZA, K AKARA 

aU.Ü.Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

Giriş: Bu araştırma Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin spor 
yapma alışkanlıkları ile beslenme alışkanlıklarını ortaya koymak 
ıı ı ı.ıcıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmada ömeklemi çeşitli fakültelerde) 
Mtuyan basit tesadüfi yöntem yoluyla seçilen 500 öğrenci 
oluşturmaktadır.lstatistiksel analizler; SSPS paket programın*la, 
ortalamalar ve standart sapmaları belirlenmiştir. Guruplar arası 
I» ıı ki il iğ in belirlenmesinde Ki Kare testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin ortalama yaşları 20-22, 
boyları 165-174 cm., kiloları 60-65 kg. olarak belirlenmiştir 
Oflroncilerin üniversite öncesi %69.5 spor yaparken bu oran ünlveriltt 
I illi ırında %43.7 ye düşmektedir. 

Tartışma ve Sonuç: Bu sonuç üniversite ortamının öğrencilerin 
IDOl yapma alışkanlıklarını geliştirmediğini göstermektedir. Düzenli 

olarak yemek yeme alışkanlığı genel performans açısından öneminin 
ö/ollikle kahvaltı etme alışkanlıkları incelendiğinde %46.9 kahvaltı 
"«lirken %28 bazen diğerleri ise hiç kahvaltı etmemektedir. Aylık 
Ortalama harcamalarının 200 - 250 YTL olan öğrencilerin %46.7 sı 
100 - 150 YTL beslenme için harcarken bu %36.5 öğrenci için 100 
YTL'nin altında kalmaktadır. Çalışmada öğrencilerin ailelerinin gelir 
'lununları ile beslenme ve spor için ayırdıkları maddi kaynak 
.«u<)iıl.inmiştir. Ayrıca beslenme alışkanlıkları ve sıvı tüketimleri spor 

yapma sıklıkları ve yaptıkları spor arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Üniversite, Beden Eğitimi ve Spor, Besl< rnrm . 



YAŞ GRUBU ERKEK YÜZÜCÜLERDE 
ANAEROBİK GÜÇ PARAMETRELERİ VE SPRİNT 

PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

B ÖZÇALDIRAN3, MZ ÖZKOL3, Ş GÜLDÜREN0 

aEge Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Bornova-İZMİR 

bÜvedik İ.O. Ezine/Çanakkale 

Giriş: Bu çalışmada yaş gruplarındaki (13-14) erkok 
yüzücülerin bazı fiziksel ve anaerobik güç parametreleri ile sprıni 
(25m ve 50m dereceleri) yüzme performanslarının karşılaştırılması 
ve aralarındaki ilişkinin saptanması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Yaş ortalamaları 13.3±0.5 olan 15 erkek 
yüzücünün antropometrik ölçümleri ve dikey sıçrama 
parametreleri, Lewis nomogramına göre anaerobik güçleri ve 
VVingate Anaerobik Güç ve Kapasite değerleri araştırıldı, 25m ve 
50m serbest branş yüzme dereceleri tespit edildi. Tüm verilerin 
aritmetik ortalaması, standart sapması ve korelasyon analizi SPSS 
11.5 istatistik programı kullanılarak bulundu. 

Bulgular: Yaş gruplarındaki erkek yüzücülere yapılan 
istatistiksel analizler sonucunda; 50m serbest yüzme derecesi ile 
boy uzunluğu arasında, 25m serbest yüzme derecesi ile de 
yorgunluk indeksi ve zirve güç arasında ilişki bulundu (p<0.05). 

Tartışma: Çalışmanın sezon başında yapılması ve bu 
dönemde anaerobik güç ve kapasiteye yönelik çalışmaların çok az 
bir oranda yapılması nedeniyle yorgunluk indeksi ve ortalama güç 
ile yüzme dereceleri arasında beklenen istatistiksel ilişki 
saptanamadı. 

Sonuç: Çalışma esnasındaki alınan dereceler suda ve yatay 
bir pozisyonda hem kolların ve hem de bacakların harekete 
katılması sonucunda yapıldığından dolayı çalışmadaki bazı 

İonuçlann beklenenden farklı çıkmasına neden olmuştur, hu 
ıındnnlo yüzme branşında sporcunun anaerobik güç vo 
K.ıp.ısitesinin ölçümü sadece bacak ergometresinde yapılması 
yıınıltıcı sonuçların çıkmasına sebep vereceği düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: yaş grupları, yüzme, anaerobik güç, 
VVingate, sprint. 



YAŞLILARIN PPT (FİZİKSEL PERFORMANS 
TEST) SKORUNA GÖRE FİZİKSEL UYGUNLUK 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

M GÜNAYA, Ö ŞENElA S KARACAN8, FF ÇOLAKOĞLUA, I 
CİClOĞLUA,N ATALAY GÜZEL A -

a Gazi Üniversitesi, BESYO 
b Selçuk Üniversitesi, BESYO 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; 60 yaş ve üzeri yaşlardaki 
bireylerin Physical Performance Test (PPT) protokolü ile fiziksel 
uygunluk düzeylerinin belirlenmesidir. 

Metod: Araştırmaya, test protokolünün uygulamasını 
engelleyecek veya kısıtlayabilecek ciddi sağlık problemi olmayan, 
50'si erkek 57'si bayan olmak üzere toplam 107 kişi gönüllü 
olarak katıldı. Deneklerin yaş grupları 60-69, 70-79 ve 80 ve üzeri 
olarak belirlenerek üç grup oluşturuldu. Araştırmaya katılan 
gruplara bazı fiziksel uygunluk testleri ile PPT (Phycical 
Performance Test) testi uygulandı. Elde edilen veriler SPSS 10.0 
for Windows paket programında, grup içi ve aynı yaş grubundaki, 
farklı cinsiyetler arasındaki farkları tespit etmek için, "One Way 
Anova" da "Tukey" testi ve parametreler arası korelasyona 
bakmak için ise "Pearson testi" kullanılarak skorlar 0.05 anlamlılık 
düzeyinde incelendi. 

Bulgular: Verilerin analizi sonucunda; yaşlanma ile birlikte 
özellikle bayanlarda anlamlı düşüşlerin olduğu, aynı yaş 
gurubundaki erkek- bayan karşılaştırılması sonucunda, kan 
basınçları ile istirahat nabzı değerleri dışındaki diğer 
parametrelerde 0.05 anlamlılık düzeyinde genellikle erkek 
grupların daha iyi olduğu, 70-79 yaş grubu bayanların esneklik 
değerlerinin ise aynı yaş grubundaki erkeklere göre anlamlı 
düzeyde yüksek olduğu tespit edildi (p<0.05). 80 ve üzeri 

yaşlardaki bayanlarda toplam PPT skorunun diğer yaş gruplarına 
<|(")M! anlamlı derecede düşük olduğu belirlendi (p>0.0S) 

Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak yaş ilerledikçe flzlkfal 
uygunluğa ait yetilerin azaldığı ve bu kayıpların bayanlarda 
«•ı köklerden daha fazla olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Performans Test (PPT), Fiziksel 
Uygunluk, Yaşlı. 



YAŞLILARIN PPT (FİZİKSEL PERFORMANS 
TEST) SKORUNA G Ö R E FİZİKSEL UYGUNLUK 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

M GÜNAYA, Ö ŞENELA, S KARACAN8, FF ÇOLAKOĞLUA, I 
ClClOĞLUA,N ATALAY GÜZELA> 

a Gazi Üniversitesi, BESYO 
b Selçuk Üniversitesi, BESYO 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; 60 yaş ve üzeri yaşlardaki 
bireylerin Physical Performance Test (PPT) protokolü ile fiziksel 
uygunluk düzeylerinin belirlenmesidir. 

Metod: Araştırmaya, test protokolünün uygulamasını 
engelleyecek veya kısıtlayabilecek ciddi sağlık problemi olmayan, 
50'si erkek 57'si bayan olmak üzere toplam 107 kişi gönüllü 
olarak katıldı. Deneklerin yaş grupları 60-69, 70-79 ve 80 ve üzeri 
olarak belirlenerek üç grup oluşturuldu. Araştırmaya katılan 
gruplara bazı fiziksel uygunluk testleri ile PPT (Phycical 
Performance Test) testi uygulandı. Elde edilen veriler SPSS 10.0 
for Windows paket programında, grup içi ve aynı yaş grubundaki, 
farklı cinsiyetler arasındaki farkları tespit etmek için, "One Way 
Anova" da "Tukey" testi ve parametreler arası korelasyona 
bakmak için ise "Pearson testi" kullanılarak skorlar 0.05 anlamlılık 
düzeyinde incelendi. 

Bulgular: Verilerin analizi sonucunda; yaşlanma ile birlikte 
özellikle bayanlarda anlamlı düşüşlerin olduğu, aynı yaş 
gurubundaki erkek- bayan karşılaştırılması sonucunda, kan 
basınçları ile istirahat nabzı değerleri dışındaki diğer 
parametrelerde 0.05 anlamlılık düzeyinde genellikle erkek 
grupların daha iyi olduğu, 70-79 yaş grubu bayanların esneklik 
değerlerinin ise aynı yaş grubundaki erkeklere göre anlamlı 
düzeyde yüksek olduğu tespit edildi (p<0.05). 80 ve üzeri 

vnsla.dak. isyanlarda toplam PPT skorunun diğer yaş gruplanna 
„ftro anlamlı derecede düşük olduğu belirlendi (p>0.0\>). 

T.rt.sma ve Sonuç: Sonuç olarak yaş ilerledikçe flztkttl 
uvc junlu^M^t İ İeTkTazald.ğ. ve bu kayıpların bayanlarda 
ilfceklerden daha fazla olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Performans Test (PPT), FiziksH 

Uygunluk, Yaşlı. 
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YÜKSEK TEMPODA OYNANAN HENTBOL 
MAÇININ ANTİOKSİDAN DÜZEYE ETKİLERİ 

A ÇELİK A, H VURGUN A, E SEZER B, A.E. CANÜZMEZ A, R 
VAROL A, E SÖZMEN B 

aEge Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 
bEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 

Giriş: Yapılan çalışmada, elit sporcularda yüksek tempoda 
oynanan hentbol maçının antioksidan parametreler üzerindeki 
etkisinin incelenmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 19-25 yaşları arasında 
düzenli antrenman yapan gönüllü 18 üst düzey hentbolcü katıldı. 
Hentbolcülere iki devreli oynanan 20'şer dakikalık yüksek tempoda 
maç yaptırılmıştır. Antioksidan sistem parametrelerinden SOD 
(Süperoksid dismutaz), CAT (Katalaz); MDA (Malondialdehid), 
yüklenme öncesi ve yüklenme sonrası alınan kan örneklerinden 
incelenmiştir. 

Bulgular: Hentbolcülerin indirekt maxV02 değerleri 53.32 ± 
8.25 mi./kg./ dk olarak tespit edilmiştir. Yaptırılan maç sonrasında 
istirahat durumuna göre SOD enzim aktivitesinde azalma gözlendi 
2258.06 ± 587.49 /1980.86±468.29. Bu azalma istatistiksel olarak 
anlamlı değildi (p±0.05). CAT enzim aktivitesinde ise dinlenmo 
durumuna göre normal sınırlar içinde düşüş gözlendi (8827.01 ± 
1960.66 / 7584.99 ± 1393.52). Ancak bu artış istatistiksel olarak 
anlamlı değildi (p±0.05). Bu çalışmada egzersiz sonrasında MDA 
düzeyinde azalma meydana gelmiştir (60.40±8.86 /57.79± 8.80) 
Bu azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p±0.05). 

Tartışma ve Sonuç: Bu sonuçlar üst düzey sporcularda 
maksimal tempoda oynatılan hentbol maçı sonrasında bile birinci 
basamak antioksidanları geçmediğini ve düzenli olarak yapılım 
antrenmanın oluşan serbest radikallere karşı adapla'.ye m 

yeteneğini geliştirdiğini ve bunun da lipid peroksidasyon düzcı-
azalttığını gösterebilir. 

Anahtar sözcükler: antioksidan sistem, serbest radikal SC 
CAT, MDA, Hentbol 



152 

KONUŞMACI ÖZETİ 

T AYDIN 

Y YILDIZ 

N ERGUN 

SS KURDAK 

F TURGAY 

AM ZERGEROĞLU 

G BALTACI 

Z KORUÇ 

O TETİK, T AYDOĞ, H DEMIREL, ÖA ATAY, G 
LEBLEBICIOĞLU, A ÜZÜMCÜGIL, MN DORAL 

ST AYDOĞ, O TETİK, AH DEMİREL, MN DORAL 

H TURNAGÖL 

MTÖBÜ 

E KAŞIKCIOĞLU 

HGÜR 

C AÇIKADA 

MS BİNNET 

G ERSOY 

B ZEREN 

SÖZLÜ SUNUM ÖZETİ 

YZ MEMİGÜVENA, C DİNÇER ALBAYRAKA 

M AKANDEREA F ARSLANB Ö ZENGINA 

F TURGAY a, H İŞLEKEL B, AR ŞİŞMAN B, OĞUZ KARAMIZRAK 
C, Ş ACARBAY a 
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Ö KASIMAYA, B ÇAKIRA, H KURTELA 

0 EMIROĞLUA, C TINAZCIA, N BURGULA 

ŞS BALCIA, HA PEKELB, H PEPEA, S REVAN8, Y KALEMOĞLU(:, 
E BAĞCI8 

B TOPÇU ÖZCANA,S ALBAYRAK YILDIZA, E KAŞIKÇIOĞLUA, A 
ARSLANA, Z TOPÇU BİLGEN8 

1 TENGİZA, U TÜRKA, M ERGÜN8, S ŞENIŞIK8, O YÜKSEL8, E 
ALİYEVA, E ERCANA, Ç İŞLEGEN8 

Ö ÖZKAYAA, A TEKAT8 

E TUTKUNA, T ATANA, SA AĞAOĞLUA, F ELMACIOĞLU8 

T SAKAA, B AKOVAA, Z YAZICI8, U ŞEKİRA, H GÜRA, Y İLÇÖLC 

B. AKOVAA, D. YEŞİLBURSA8, U. ŞEKİRA, H. GÜRA, A. 
SERDAR8 

Y YILDIZA, U ŞEKÎR8, B HAZNECİC, F ÖRSD, T AYDINA 

S ŞENIŞIKA, M ERGÜNA, O YÜKSELA, T ÇAPANOĞLUA, C 
ÖZGÜRBÜZA, 

Ç İŞLEGENA, E TAŞKIRAN8 

H KARATOSUN A, C ÇETİN A, A ERDOĞAN A , A CARUS B, MI 
BAYDAR A 

U TÜRKA, I TENGİZA, M ERGÜN8, S ŞENIŞIK8, O YÜKSEL8, E 
ALİYEVA, E ERCANA, Ç İŞLEGEN8 

ÖM ÖZERBİLA, N OKUDAN8, H GÖKBEL8, FD LEVENDOĞLUA 

F ÜNVERA, F ÖZKANA, B ÜLKARA 

U ŞEKİRA, H GÜRA, B AKOVAA 

M TEKİNA, F ARSLANA, B DEMİRA, M AKANDERE8 

ML BAYDAR A, C ÇETİN A, S TERZİ 8, A ERDOĞAN A 

T AYDINA, Y YILDIZA, F ÖRSB 

C ÇETİN A, H KARATOSUN A, K COŞARCAN A , C AKGÜN A, 
MI BAYDARA 
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F ÖZTÜRKA, Ş KOPARANA, G ÖZKAYA8, M EFEC 

C ÇETİN A, H KARATOSUN A, A ERDOĞAN A , M YOLCU A, ML 
BAYDAR A 

M TEKİNA, B DEMİRA 

POSTER SUNUMU ÖZETİ 

ŞS BALCIA, HA PEKELB, H PEPEA, S REVAN8, E BAĞCI8, Y 
KALEMOĞLUc 

MZ ÖZKOLA, T AKŞİTA, F VURALA, İ TALASA 

A UZA, M.F ACAR8, B ÖZÇALDIRAN8, B DURMAZ0, M.Z 
ÖZKOL8, 

F ÇATIKKAŞ8 

C TINAZCIA, N BURGULA, F MİRATAA 

E.E.ETİLERA, Ü.ADAŞ8, K.T.ÖZGÜNENC, Ç.ZEREN0 

B.ASLANGİRAY8, S.S.KURDAK0 

S. ERYILMAZA, S. ALBAYRAK YILDIZA, ,B. TOPÇU ÖZCANA, A. 
ARSLANA, E.KAŞIKCIOĞLUA, 

A.KAYSERİLİOĞLUA 

F YAMANA, N BURGULA, H ATAMTÜRKA 

A TURGUTA, E TOMUŞA; Y AKALINA 

EFŞIRINA TKAPLANA 

S KARACANA, FF ÇOLAKOĞLU8, ŞS BALCIA, D GÜLER0 

A TURGUTA, H UYSAL8 

M ERGÜNA, I TENGİZ8, U TÜRK8, S ŞENIŞIKA, O YÜKSELA, E 
ALİYEV8, E ERCAN8, Ç İŞLEGENA 

MA ONGUNA, B ÖZÇALDIRANA, B DURMAZ8 
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M CUĞA, H TURNAGÖL8 

S TORUNA, C DİNÇER ALBAYRAKA 

KA ERMANA, A ŞAHANA, Ş KENTA 

H PEPEA, L AYDOS8 , ŞS BALCIA, B GÖNÜL0 

S KARACANA, FF ÇOLAKOĞLU8, F ÇETİN0, 

C TINAZCIA, M YAĞANA 

KA ERMANA, A ŞAHANA, F KULLEŞA 

T IŞIKA, MZ ÖZKOLA, İ TOKSÖZ8 

NH KORKMAZA, K AKARA 

B ÖZÇALDIRANA, MZ ÖZKOLA, Ş GÜLDÜREN8 

M GÜNAYA, Ö ŞENELA, S KARACAN8, FF ÇOLAKOĞLUA, I 
CİCİOĞLUA, N ATALAY GÜZELA. 

A ÇELIKA, H VURGUNA, E SEZER8, A.E. CANÜZMEZA, R 
VAROLA, E SÖZMEN8 



,jnuc: Sonuç olarak 14-16 yaş gmhıı hiruylı 
-I h.ıll.ı süren ya/ spor çalışmaları öncesindeki SYH ve / 
ile çalışma sonrası SYB ve A puanları karşılaştırıldığında 
bayanlarda hem de erkeklerde son test sonuçlnrı 
sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulum un. im 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Yetkinlik Beklentisi, A(ıl<jnnlıl 

ZİHİNSEL VE DUYGUSAL FAKTÖRLERE GÖRE 
M< 11İVASYONUN HALTER SPORCULARI ÜZERİNE 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

M TEKİN3, B DEMİR3 

".««laik Üniversitesi Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

ı .ııi-,. Bu araştırmanın amacı; Zihinsel ve duygusal faktörlere 
ı< ılıvi ısyonun halter sporcuları üzerine etkisini incelemek. 

'•«•M-*,; ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini; Türkiye halter 
lyuııasına katılan 49'u erkek, 2'si bayan olmak üzere toplam 

h ıltoı sporcusu oluşturmaktadır. İlk olarak araştırmanın 
m.ı ilişkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla sistematik 
kıldo verilmiştir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve 

ı hınılmuştur. İkinci olarak araştırmanın amacına ulaşmak için 
l imlen anket; Türkiye halter şampiyonasına katılan 49'u 

ı ''si bayan olmak üzere toplam 91 halter sporcusuna 
'inı.ms-motivasyon testi L.M" uygulanmıştır. Verilerin 
ıi« nmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Ayrıca; 

,< Hore göre ve yaş değişkenlerine göre sporcuların, 
'i i .yon düzeylerini hangi faktörlere bağladıklarını 

iıilmek için (2X2) Kİ KARE testi uygulanarak manidarlık 
05 alınmıştır.Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış 

ılorin bulunmasında SPSS paket programı kullanılmıştır. 

Uulgular: Cinsiyetlere göre; sporcuların Bir maça kendimi 
•larından daha fazla veririm sorusu (2x2) Kİ KARE analizi ile 
imiş P=0,319 > 0,05 düzeyinde anlamlı bulunmamıştır fakat 

ıı»nı <>rkek hem de bayan sporcular maçlara kendilerini daha fazla 
tılıklorini belirtmişlerdir. Cinsiyetlere göre 'eleştirilmek beni takdir 
nı.ııokten daha çok kamçılar' sorusu anlamlı bulunmamıştır fakat 

mm ürkek hem de bayan sporcular takdir edilmenin değil de 
ışllrilmenin kendilerinin motivasyon düzeyini önemli ölçüde 

ti ıl< iliğini belirtmişlerdir. Cinsiyetlere göre; başkalarının 



Tartışma: Araştırmada, trkok ve ki/ çocuklmın hm 
gruplarında fiziksel özellikleri birbirine benzer olmıiHiıı 
esneklik performansı dışında genellikle kuvvet, p.ıll.ıyıı ı ı 
kuvvette devamlılık, hız ve aerobik dayanıklılık !<• ı 
erkek çocuklar, kız çocuklardan daha iyi derocoloı H<l< ı 
Beklenenin aksine her iki cinsiyette de patlayıcı güt, ı 
devamlılık ve aerobik dayanıklılık performansların 
arasında önemli farklılıklar tespit edilmemiştir. 

Sonuç: Spor yapmayan 9-11 yaş grubundaki ki 
çocukların benzer fiziksel özelliklere sahip olm.ısınn 
performansla ilgili fiziksel uygunluk test sonuçlanın I 
erkek çocukların daha iyi performans gösterdiği, araşlıı ı 
edilen farklılıkların hem yaş hem de cinsiyet 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Erkek Çocuk, Kız Çocuk, 11#| 
Uygunluk 

12-14 YAŞ ERKEK BASKETBOLCULARIN 
I < >N ÖNCESİ VE SEZON SONU BAZI FİZYOLOJİK 

ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

<VKOLA, T A K Ş İ T A , F V U R A L A , I T A L A S A 

I -in Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

ılışma 12-14 yaş grubu erkek basketbolcularda bu 
i ıı >n\ı için önemli olan aerobik güç ve anaerobik güç/kapasite 
ı- MI mı sezon öncesi ve sezon sonrası dönemlerde 

• inilip sporculardaki gelişimin izlenmesi amacı ile yapıldı. 

U'-'M". ve Yöntem: Çalışmaya 20 erkek basketbol oyuncusu 
h.ısketbolcuların esneklik, vücut yağ oranı, anaerobik 

I T '-ile ve aerobik güç özellikleri değerlendirildi. Elde edilen 
• ı <ı SPSS 11 istatistik programı kullanılarak iki ortalama 

ıkı l-ırkın anlamlılığı testi ile değerlendirildi. 

hııl.|iıl.n Basketbolculann incelenen parametrelerde sezon 
• sezon sonrası değerlerinde p<0.05 anlamlılık düzeyinde 
ı<>:.irdikleri saptandı. 

ı ıııısına; Sezon içinde uygulanan antrenmanların 
ılı uların özellikle anaerobik güç ve kapasitelerini geliştirici 

• .iması gerektiği düşünülmektedir, bu çalışmanın bulguları 
hlpoto/i destekleyici yöndedir, fakat incelenen bazı 

ıılmde farklı büyüme periyodunda bulunan sporcularda bu 
mı im çalışmadaki değerler ile uyuşmadığı saptandı. 

•jouuç Sezon boyunca küçük yaş gruplarına uygun 
unların uygulanması sonucunda özellikle sezon sonu 

ı ılı ıin sezon öncesi değerlere göre gelişme gösterdiği 
ıı n Iı 

Apahtar sözcükler: Basketbol, Aerobik Güç, Anaerobik 



12-14 YAŞ GRUBU KIZ VE ERKİ K 
YÜZÜCÜLERİN İZOKİNETİK KAS KUVVETLİ Nlr-Jiıı 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Ö Z K O L ^ F ^ K ^ ' ° ÖZ^DIRAN>, B DUHM 

aGSİM, Antrenör, İZMİR. 

bEge Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, n ... İZMİR 

cEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rohnbilıl ı A.B. 

Giriş: Bu araştırmada puberte döneminde buluntu Ki 
erkek yüzücülere izokinetik kuvvet testi uygulanarak, ba > ku 
parametreleri ve bunların fiziksel parametreler ile ol. m ılı l ılı 
karşılaştırılmaya çalışıldı. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya farklı yüzme branşla» n 
12-14 yaş grubuna ait 15 erkek ve 9 bayan olmak üzere lopl mı 
yüzücü katıldı, araştırmanın test sonuçları Cybex 6000 modı 
cihazında elde edildi, sporcuların alt ekstremite sağ di/ <H, m 
fleksiyon ve ekstansiyon safhalarındaki izokinetik kas kın 
ölçüldü. Test protokolünde 607sn, 1807sn ve 3007sn' lık 
hızlar kullanıldı, zirve tork (ft-lb), fleksiyon/ekstensiyon oranı 
ortalama güç parametreleri incelendi. Testten elde edilen bulgul İl 

SPSS 10.0 İstatistik programı kullanılarak analiz edildi. 

Bulgular: Erkeklerdeki fleksiyon safhası zirv< 
parametresi kızlara göre daha anlamlı bulundu, eksimi 
safhası parametreleri arasında önemli bir farklılık görülmedi l . ı . 
yüzücülerin ortalama güce ilişkin fleksiyon safhası paı 
bayanlara göre daha anlamlı bir farklılık gösterdi. 

ı . i , m., ı tayan yüzücülerin zirve tork değerleri literatürde 
. Imm cinslerine göre daha yüksekti, erkeklerde ise yaş 
m ıloliiyı parametreler düşüktü 

nu, Kuvvet çalışmalarının düzenlenmesinde özellikle 
«iıiHİaki hayan ve erkek yüzücülerin kapasiteleri, gelişim 
vn kuvvete yönelik gereksinimleri iyi belirlenmelidir, 

«i unda branşın gerektirdiği niteliklere ve dinamiklere 
n |ıti){jnımların uygulanması sportif performansı olumlu yönde 

ı kin ve sakatlanma riskini azaltacaktır. 

MMIII.U sözcükler: Yaş grubu yüzme, izokinetik kas kuvveti, 



14-21 YAŞ YÜZÜCÜLERİNİN KAYGI 
DURUMLARININ ÖLÇÜLMESİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ (KKTC ÖRNEĞİ) 

C TINAZCI3, N BURGULa, F MİRATA3 

a(Yakın Doğu Üniversitesi BESYO) 

Giriş: Bu araştırmanın amacı; Kuzey Kıbrıs hırlı 
Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) amatör yüzücülerin sürekli 
yarışmaya dayalı durumluk kaygı düzeyleri ile perform.ııiMİai 
arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırma, aynı zammıtlfl 
yüzücülerin sürekli ve yarışmaya dayalı durumluk kaygı dü/ı 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla çalışmaya yaşları 14-21 
ve Yakın Doğu Spor Kulübü, Yüzme İhtisas Kulübü, Tüfok< 
Kulübü ile Levent spor Kulüplerinde aktif spor yaş.-ımhıımı 
sürdüren ve KKTC'deki farklı liselerde öğrenimini sürdürnn ı lı 
olan 34 bayan ve 39 erkek yüzücü denek olarak katılmışın ' 
sporcuların 50 metre serbest performansları değerlendirin, 
alınmıştır. Deneklere STAI Spielberger Durumluk-Süreklı ı ı 
Envanteri kullanılmıştır. Bu çalışma 5 Ekim 2003 - 07 Ocak /()<) ı 
tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Kapalı Yü mi 
Havuzunda düzenlenen 3 farklı yarıştan alınan sonuçlara I 
olarak gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmanın bulguları incelendiği zaman b, 
yüzücülerin performanslarının durumluk ve sürekli kaygılarından 
etkilenmediği görülmektedir. Sadece bayan yüzücülerin durumlul 
kaygıları arttığı zaman sürekli kaygılarının da arttığı istatistik | 
olarak anlamlı bulunmuştur (p<.05). Erkek yüzücülerin 
performanslarının durumluk kaygılarından etkilondifli 
görülmektedir. Bu etkileşim istatistiksel olarak da anlamlıdıı 
(p<0.05). Erkek sporcuların durumluk kaygıları azaldığı 
performansları artabilmektedir. Ayrıca erkek yüzücülerin dun imim 

m .ııiii(|i zaman sürekli kaygılarının da arttığı Istatistlkstl 
mi.imli bulunmuştur (p<.05). 

ı "lifma ve Sonuç: Sonuçlar incelendiği zaman durumluluk 
(DK) açısından cinsiyetler arasında herhangi bir farklılığa 

• ıı-Htm.ı/kon, sürekli kaygı (SK) bakımından bayan ve erkek 
ıılm itrasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu 

M im (p<.05). Bu bağlamda bayan sporcuların sürekli kaygı 
M yarışma sırasında erkek sporculardan daha yüksek 

pıt edilmiştir. Bayan yüzücülerin yarışma ortamındaki 
ini ve sürekli kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 
iı ım l.ırklılığın olduğu görülmektedir (p<0.05). Bu farklılık 

ııuıulii bayan yüzücülerin yarışma ortamındaki sürekli 
•i ıımı daha yüksek olduğu görülmektedir. Erkek yüzücülerin 

mu nıi.ımındaki durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında 
ili-".ol olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir 

Bu farklılık durumunda erkek yüzücülerin yarışma 
m id. iki sürekli kaygılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

^nahtar Kelimeler: Kaygı, Performans, Yüzücü 



20m MEKİK KOŞUSU ve COOPER TESTİ \ 
ÖLÇÜMLERİ İLE DİREKT V02 ÖLÇÜM YÖN 11 Mİ 

SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

E.E.ETlLERa,Ü.ADAŞb, K T ÖZGÜNFM^ 
B.ASLANGİRAYb, S.S.KURDAKC U Z G U N E N ' Ç ' ' ' 

aÇukurova Üniversitesi a Beden Eğitimi ve Spor Yüksı ;k< •!• ı ılı ı 
bBeden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

°Tıp Fakültesi Spor Fizyoloji Bilim Dalı 

Giriş: Sporcu performansını değerlendirmede kullnnılnıı 
önemli kriterlerinden biri temelde sporcunun maksimum 
kulan im [V02(kg/ml/dk)] kapasitesidir. Bu çalışmanın 
indirekt V02(kg/ml/dk) ölçüm yöntemleri arasında yer alan C<>< 
testi, 20 m mekik koşu testi ile direkt ölçüm yöntemi olm il 
ergospirometre V02 sonuçlarını karşılaştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Çukurova Üniversitesi 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden (ortalama ± 
yaşları 22 ± 3.23 yıl, boyları 181.89 ± 6.68cm ve vücut ağıılıi 
76.28 ± 13.12kg olan 15 erkek sporcu katılmıştır. Sporculaı 
aerobik performans testleri arasında 24-48 saat dinlendirilmı-,.iıı 
İndirekt ölçüm yöntemlerinin V02'si için yapılan hesaplam 
20 m mekik koşusu bu teste ait nomogram, Cooper tesiı lı 
K.Cooper, Balke ve American Collage of Sports Medicine (A( ÎSM) 
formülleri kullanılmıştır. Direkt V02 ölçümü her nefeste gaz annll 
yöntemi kullanılan ergospirometrede artan yükle kardiyopulmon* l 
egzersiz testi [Quark b2(Cosmed)] yapılarak tespit edilmiştll 
Direkt V02 değerlendirilirken testin 8-12 arasın- İl 
sonlandırılmasına yönelik olarak 2dk'lık yüklemeler yapılmıştır. 

Bulgular: Tespit edilen V02 değerleri sırasıyla mekik; 49.5/ ı 
3.87, K.Cooper; 48.07 ± 2.19, Balke; 46.19 ± 2.37, ACSM; 47 n ı 
± 2.58 ve kardiyopulmoner egzersiz testi sırasında doğrud.m 

im M Hi.ılı/ sonuçları da 59.93 ± 6.70 bulunmuştur. 
I ıiı« »mi'lre ölçümleri esas alınarak yapılan korelasyon 

ılı iıulu mekik koşusu (p<0.005) ve Cooper testi (p<0,001) 
> . linin istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur. İndirekt 
innı i ' i sonrası hesaplanan V02 değerinin tümünün doğrudan 

»hinla düşük olduğu da tespit edilmiştir. 
|.«ılışma: Hem dolaylı hem de doğrudan yapılan ölçümlerle 

•i'ijınan maksimal oksijen kullanım değerlerinin birbirleri ile 
'miıı olması, bu testlerden bir tanesinin performans 

m unlaması amacıyla kullanılabileceğini düşündürmektedir. 
ıi dolaylı yöntemlerle hesaplanan ölçüm sonuçlarının gerçek 

ı< ıitırden düşük bulunması bu yöntemle yapılan ölçümlerdeki 
İmlayı işaret etmektedir. 

Sonuç: Performans değerlendirmesi sırasında sporcunun 
ı lı nıılni değerlendirmenin amaçlandığı çalışmalarda dolaylı 
ı MU yöntemleri kullanılabilir. Ancak ayrıntılı değerlendirmelerin 
• ı...Inndığı özel koşullar için yorumun kardiyopulmoner egzersiz 

11 IIM yapılması gerekmektedir. Direkt ölçümler yapılarak tespit 
ılıİMcek V02 sonuçlarının ülkemiz sporunun gelişimi ve 
ı «ııi.ırllarımızın oluşturulması açısından önemli olacağını 
ışı inmekteyiz 

Anahtar sözcükler: Cooper Testi, 20 m Mekik Koşusu, 
iıy< »pulmoner Egzersiz Testi 



20m MEKİK KOŞUSU ve COOPER TEST I \ 
ÖLÇÜMLERİ İLE DİREKT V 0 2 ÖLÇÜM YÖN 11 Mİ 

SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

E.E.ETİLERa,Ü.ADAŞb, KTÖZGÜNFM^ 
B.ASLANGİRAYb, S.S.KURDAKC U Z G U N E N ' Ç - " , n 

aÇukurova Üniversitesi a Beden Eğitimi ve Spor Yüks< ;k< »ı< ı ılı ı 
bBeden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 

°Tıp Fakültesi Spor Fizyoloji Bilim Dalı 

Giriş: Sporcu performansını değerlendirmede kullanılan 
önemli kriterlerinden biri temelde sporcunun maksimum <>ı ı, ı 
kulanım [V02(kg/ml/dk)J kapasitesidir. Bu çalışmanın 
indirekt V02(kg/ml/dk) ölçüm yöntemleri arasında yer alan (:< M 
testi, 20 m mekik koşu testi ile direkt ölçüm yöntemi alnı ,ı 
ergospirometre V02 sonuçlarını karşılaştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Çukurova Üniversitesi H< <ı > 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden (ortalama ± 
yaşları 22 ± 3.23 yıl, boyları 181.89 ± 6.68cm ve vücut ağırlıkları 
76.28 ± 13.12kg olan 15 erkek sporcu katılmıştır. SporculAl 
aerobik performans testleri arasında 24-48 saat dinlendirilmı 
İndirekt ölçüm yöntemlerinin V02'si için yapılan hesaplam.-ıi.ua 
20 m mekik koşusu bu teste ait nomogram, Cooper testi İçin 
K.Cooper, Balke ve American Collage of Sports Medicine (A( ÎSI 
formülleri kullanılmıştır. Direkt V02 ölçümü her nefeste gaz amili 
yöntemi kullanılan ergospirometrede artan yükle kardiyopulmon. ı 
egzersiz testi [Quark b2(Cosmed)] yapılarak tespit edilmiştlı 
Direkt V02 değerlendirilirken testin 8-12 arasın. ı. 
sonlandırılmasına yönelik olarak 2dk'lık yüklemeler yapılmıştır. 

Bulgular: Tespit edilen V02 değerleri sırasıyla mekik; 49.5/ ı 
3.87, K.Cooper; 48.07 ± 2.19, Balke; 46.19 ± 2.37, ACSM; 47.8 I 
± 2.58 ve kardiyopulmoner egzersiz testi sırasında doğrud.m 

malız sonuçları da 59.93 ± 6.70 bulunmuştur. 
ı nomıtre ölçümleri esas alınarak yapılan korelasyon 
un İn mekik koşusu (p<0.005) ve Cooper testi (p<0,001) 

' im İn istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuştur. İndirekt 
l< ı sonrası hesaplanan V02 değerinin tümünün doğrudan 

< »ı anla düşük olduğu da tespit edilmiştir. 

I .ıılışına: Hem doiayiı hem de doğrudan yapılan ölçümlerle 
M ı nı.ın maksimal oksijen kullanım değerlerinin birbirleri ile 

umlu olması, bu testlerden bir tanesinin performans 
m. neması amacıyla kullanılabileceğini düşündürmektedir. 

<ı dolaylı yöntemlerle hesaplanan ölçüm sonuçlarının gerçek 
ıQı ıinrden düşük bulunması bu yöntemle yapılan ölçümlerdeki 

halayı işaret etmektedir. 
Sonuç: Performans değerlendirmesi sırasında sporcunun 

ı II imini değerlendirmenin amaçlandığı çalışmalarda dolaylı 
ı un yöntemleri kullanılabilir. Ancak ayrıntılı değerlendirmelerin 

l.ındığı özel koşullar için yorumun kardiyopulmoner egzersiz 
iı IIM yapılması gerekmektedir. Direkt ölçümler yapılarak tespit 

•ılıincok V02 sonuçlarının ülkemiz sporunun gelişimi ve 
• uı. lortlarımızın oluşturulması açısından önemli olacağını 
' >ı inmekteyiz 

Anahtar sözcükler: Cooper Testi, 20 m Mekik Koşusu, 
inliyi >pulmoner Egzersiz Testi 



""TSESfesr"'*-
. t.KAfrlKCIOGLUA, A.KAYSERİ! I< »« 

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim I). ılı 
Giriş: Vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi olarak fanimi 

obezite, son yıllarda pek çok ülkede sıklığı giderek artan blı h j 
sağlığı problemi haline gelmiştir. Obezitenin mortalite ve moı 
arttırdığı da bilinmektedir. Önemli ekonomik bir yük olan < 
tedavisinde kilo kaybının uzun dönemde kalıcı olabil' 
çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bunların başında düşiH ı ılcıı 
diyet uygulamasıyla birlikte egzersiz uygulanmasının dn < 
olduğu vurgulanmaktadır. Ancak egzersizin tipi , yoğuniu-i" 
süresiyle ilgili tartışmalar hala gündemdedir. Kilo verm u 
düşük kalorili diyet ve diyetle birlikte uygulanan aerobik e<j/nr ni/l 
etkisini göstermek amacıyla bu çalışma planlandı. 

Gereç ve Yöntem.Bu çalışma genç erişkin, BMI .*fl olil 
kadın ve erkek 18 kişi üzerinde yapıldı. Çalışma, Grup I ı »ıı 
kalorili diyet grubu (n=9) ve Grup 2: Düşük kalorili diyet ve ann >ı ıil 
egzersiz grubu (n=9) olarak 12 hafta süresince uygulandı. ('•• I 
1'de deneklere yaş ve BMI'sına göre, günlük almaki.ı oldı 
kaloriden 1000 kalori daha düşük diyet uygulandı. Gmı > 
deneklere uygulanan düşük kalorili diyetle birlikte haftada '• unıı 
günde 1 saat, % 0 eğimle koşu bandında aerobik <<ı . 
yaptırıldı. Deneklere fizik muayene sonrası bilgisayarlı ı ı ı 
ölçümü, dinamik ve statik solunum fonksiyon paramHır ol., um 
testleri, tam kondisyon testi, metabolik ölçümü ve vücul 
kıvrımı ölçümleri yapıldı. Başlangıçta yapılan bu ölçümler (i v. | 
haftanın sonunda tekrarlandı. 2 gruba ait başlangıç, 6. hafta vo \J 
hafta sonuçlan ANOVA varyans analizi ile karşılaşın 
değerlendirildi. 

Bulgular: Grup 1 deneklerimizde vücut ağırlığı, BMI. vüı "i 
yağ yüzdesi ve yağ ağırlığı parametrelerinde anlamlı a/almalın 

iı < 'iııp 2 deneklerimizde ise aynı parametrelerdeki ;»/.ılma 
ıı < «rup Ve göre istatistiksel olarak oldukça anlamlı bulundu 

ı «ıiı.nı.r- Düzenli aeobik egzersiz metabolik hızı yükselterek 
ı "i-.ıdnsyonunu artırarak kilo vermede daha etkili olduğu 

klndıı 
•.( MIIK, Kilo verme programlarında sadece düşük kalorili dlyel 

•mm değil, düzenli aerobik egzersizinde ilave 
ıı m ı sonucu daha olumlu ve kalıcı hale getireceğini 

biliri/. 
/^•htar kelimeler: obezite, aerobik egzersiz.diyet 



fleksörlerinde Peak Tork (PT) 97±?/.(> Nm, Initial PtmkWKM 
78,5±23,6 Nm, fotal Work (TW) 908±3!>1 Nm olnı il 
Yapılan istatistiksel analizde PD ile YY arasında nu<jalll 
p<0,001), DS ile ekstansör PT ve TW arasınd.ı po illi (ı 
p<0.05 ve r: 0,800; p<0,001), CMJ ile PT ve TVV arasın.) 
0,603; p<0.05 ve r: 0,771; p<0,001) korelasyon saptandı 

Tartışma: Güreşçilerin fizyolojik profillini ıı 
literatürler incelendiğinde vücut yüzde yağının %3 ll| 
arasında değiştiği gözlenmektedir. VVAnT değerleri m. • ı. mil < 
iki farklı çalışmada PP değerleri 10,8 W/kg ve 11,? W 
bulunmuştur. Bu çalışmada ölçülen PP değerleri diğeı ıi 
düşük saptanmakla birlikte AP ve PT değerleri diğerle MI Un U I 
gözlenmiştir, farklılığın yaş gruplarından kaynaklaruıbllı 
düşünülmektedir. Literatürde VVAnT sonuçları ile DS v< ı ..ı., 
test sonuçları arasında korelasyonu gösteren çalı 
bulunmakla birlikte bu çalışmada VVAnT ile diğer • 
arasında anlamlı ilişki gözlenmemiştir. PD ile YY 
negatif korelasyon YY düştükçe yorgunluk indeksinin .u 
göstermektedir. Sıçrama testleri ile izokinetik testeler . I M 
pozitif korelayon literatürde yer alan ve farklı spor dallarım M 
çalışmalar ile uyumludur. 

Sonuç: Bu çalışmada yıldız güreşçilerin fizyolojik profili» 
alt ekstremite anaerobik kuvvetleri incelenmiş, yağ yü/dol 
dünya şampiyonu güreşçilerden daha fazla olduğu, VVAnl 
değerlerinin ise daha düşük olduğu saptanmıştır. Sıçrama ı 
ile izokinetik test sonuçlarının korelasyon göstermesi nod< 
sıçrama testleri güreşçilerde alt ekstremite ekstansöl 
kuvvetinin değerlendirilmesinde saha testi olarak tercih edilohıliı 

Anahtar sözcükler: güreş, VVingate testi, izokinetik, sıçram ı 

«A/ SPOR ÇALIŞMALARININ 14-16 YAŞ GRUBU 
ı Yi I RİN SOSYAL YETKİNLİK BEKLENTİSİ VE 

ATILGANLIK DURUMLARINA ETKİSİ 

ı <> 11 )RKa, Ş KOPARAN8, G ÖZKAYAb, M EFEC 

1 ilııdağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
1 lludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı 

ı içlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

ı .ur.. Hu çalışma, Bursa GSİM Yaz Spor Okulundaki çeşitli 
in i . ı bulunan 14-16 yaş grubu bireylerde sporun Sosyal 

ı İnil! Beklentisi ve Atılganlık düzeyine olan etkisini belirlemeyi 
I mı.ıktadır. 

••«•mt; ve Yöntem: Çalışma Bursa G.S.I.M. yaz spor 
mlnki Yüzme, Voleybol, Hentbol ve Basketbol branşlarındaki 

i«m 59 deneği kapsamaktadır. Deneklere çalışmanın başında 
i"H haftalık branşa özgü spor eğitiminin sonunda Kişisel Bilgi 

Sosyal Yetkinlik Beklentisi ölçeği ve Atılganlık Envanteri 
Hımıştır. Veriler SPSS 13 istatistik programında 
inndirilirken, Wilcoxon işaret testi, Kruskall VVallis, Mann-

v U, Pearson Korelasyon Katsayısı, tek yönlü varyans 
/e t testleri kullanılmıştır. 

MuUıular: Bayanların ve erkeklerin çalışma sonrası SYBP ve 
• ini. irinin, çalışma öncesi SYBP ve A puanlarına göre yapılan 

•..tırmasında; istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur 
•ularda p<0.01, p<0.05, erkeklerde p<0.05), deneklerin 

^•Dl. yüzme, hentbol ve basketbol branşlarındaki çalışma 
-ıı rıı puanların çalışma öncesi puanlarına göre yapılan 

Sırmasında; SYB puanların voleybol, yüzme, ve basketbol 
ı.ırında istatistiksel düzeyde anlamlı şekilde daha yüksek 

jlynmuştur (voleybol p<0.05, yüzme, basketbol p<0.01). 


