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ORAL PRESENTATIONS 

BODY COMPOSITION IN ATHLETIC PERFORMANCE  
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Exercise and Health Laboratory, CIPER, Faculdade de Motricidade Humana, 

Universidade de Lisboa, Estrada da Costa, 1499-002 Cruz-Quebrada Portugal,  

Email: analiza@fmh.ulisboa.pt 

Abstract 

Body composition is relevant for athletic performance. The purpose of this review is to 

describe the cross-sectional and longitudinal associations between body components and 

performance. Cross-sectional studies indicate that a higher fat-free mass (FFM) benefits 

power and strength-related tasks endurance athletes while a higher fat mass (FM) is 

related with a longer race time. Longitudinal studies reveal that increases in intracellular 

water, determined by dilution techniques, were related with strength and power 

improvements, independently of age, gender, and sports type. Presently, reference values 

for body composition assessment using anthropometry and dual-energy x-ray 

absorptiometry (DXA) are available, according to sex and sports but more research is 

required to develop normative values for functional body components based on sports-

specific demands. 

Keywords: body components; intracellular water; strength/power; endurance 

Introduction  

Coaches, athletes, and other-related professionals are frequently interested in 

understanding the body composition changes that allow performance improvements. As 

an example, fat mass (FM) impacts cardiorespiratory performance and function, as FM is 

an excess weight not related to energy production, thus increasing the energy cost of 

performing exercise[1]. Even though FM assessment has been the considered of at most 

relevance, knowledge of other body components can be as important for sports 

performance.  

Body composition and Performance 

Cross-sectional and longitudinal studies showing a relationship between body 

composition and performance in athletes involved in endurance, strength, sprint, jumping 

and throwing, and team sports, will be discussed.   
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Endurance athletes  

Yoshida et al[2], using a cross-sectional design, observed that FFM assessed using air 

displacement plethysmography was positively related with absolute VO2max in both 

female and male rowers and runners. Cross-sectional studies using anthropometric 

parameters found that a higher body mass index (BMI), calf and thigh circumferences, 

thigh and calf skinfolds, and %FM were significantly associated with longer race times in 

marathon runners[3] while larger upper-arms circumferences were associated to slower 

running times in male ultra-endurance runners[4].  

Several studies conducted with triathletes reported positive associations between weight, 

BMI, FM, skinfolds, upper and lower circumferences with race and split times in 

swimming, running and cycling[5-7].  

Using a cross-section design studies observed that FFM is an important determinant in 

rowing performance[2] as the ability of force production during stroke is determinant to 

attain fast race times[8]. Power and strength of the upper-body was associated to cross-

country skiing performance[9] whereas higher FM unfavorably affected performance by 

limiting speed and movement. Also, total and regional FFM determined by DXA was 

positively associated to maximal skiing speed in cross-country sprint skiing while total 

and regional FM was inversely related with these performance indicators [10]. 

Strength athletes 

Powerlifters and Olympic weightlifters require large amounts of skeletal muscle (SM) 

and particular anthropometric features. Higher levels of SM per unit of body height have 

been observed in stronger powerlifters compared to weaker powerlifters[11]. Female and 

male Olympic weightlifters present a higher FFM and lower %FM compared to their less 

competitive counterparts [12]. Brechue and Abe[13] using ultrasound measures, observed 

that site-specific muscle thickness and FFM were significantly related with powerlifting 

performance. Furthermore, both SM and the ratio of SM to height assessed through 

ultrasound, were diretcly related with squat, bench press, deadlift, and performance in 

general[14]. 

Specific body proportions such as a lower leg-to-thigh length (Crural Index) and a greater 

chest girth relative to height (Brugsch index) are linked with powerlift performance [11].  

Athletes engaged in weight-class sports undertake remarkable weight changes preceding 

the competition[15]. Gradual weight loss may be the approach with the smallest 

impairment in performance[16] though other studies observed decrements in aerobic and 
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anaerobic work capacity by rapid weight loss[17, 18]. Using a longitudinal design, our 

group observed that intracellular water (ICW) changes assessed by dilution techniques 

from a period of weight stability to 1-3 days prior a competition were associated with 

changes in upper-body power [19] and maximal handgrip strength[20] in with elite judo 

athletes. The results indicated that judo athletes who decrease ICW decreased upper-body 

power ad handgrip strength, regardless of changes in weight and arms lean-soft tissue. 

Sprinters  

In events of 400 m or less sprinters require maximal velocity and velocity maintenance. 

Running times in 100 m sprint were negatively related with calf circumferences whereas 

400 m performance time were inversely associated to height in sprinters that compete 

frequently in this event [21]. In female sprinters, using ultrasonography for body 

composition assessment, a significant relation was found between %FM with personal-

best 100 m sprint times[22]. 

Some anthropometric ratios, as the reciprocal ponderal index (m.kg-0.333) displayed a 

higher impact than BMI on running times of elite 100 m sprinters[23], underlining the 

role of height-to-limb length in sprint performance. 

A negative association was found between sprint times and personal-best 100 m 

performance with muscle thickness of the knee extensors[24] determined by ultrasound. 

Also, a higher lower limbs FFM obtained by DXA in sprinters was associated with a 

better performance in all-out 300-m sprint test and in the Wingate test [25]. 

A higher SM mass is favorable for generating ground reactions forces to achieve 

maximal velocities. However, to improve sprint performances, increases in SM mass 

should be specific of the relevant body regions to avoid compromising the power-

velocity relationship[26]. Indeed, a greater upper-body mass might adversely affect sprint 

performance[27] while a higher thigh SM thickness would be potentially advantageous.   

Jumping and throwing 

A dissimilar body composition profile is seen between throwing and jumping athletes 

with the former resembling the heaviest strength athletes and the later sprinters [28]. 

Limb circumferences, skinfold thicknesses, and an ectomorphic rating are positively 

associated with  performance in jumpers, particularly in pole vault athletes[29], 

emphasizing the role of lower limbs SM and leanness for a better performance in this 

event. 
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Weight, total, leg and trunk FFM, and bone mineral density were related with 

performance in hammer throwers [30]. Shot put performance, during the preseason and 

competitive periods, was significantly associated with FFM [31]. Total and regional FFM 

changes were related with force development after 10 weeks of exercise training while 

performance in shot put was associated with changes in vastus lateralis muscle 

thickness[32]. 

Team Sports 

Higher %FM in offensive compared to defensive linemen, with similar FFM and upper-

to-lower body ratios, has been observed likely due to a great prominence on speed 

movements (chasing/tackling running backs and pass rushing) essential for the defensive 

linemen[33].  

A high aerobic capacity along with strength/power features during acceleration, tackling 

and kicking, sprints, jumping, and changes of direction are essential for soccer players to 

become successful players[34]. A direct association was observed between upper-leg 

muscle cross-sectional area with hip and knee isokinetic flexion/extension peak torque in 

Japanese soccer players[35]. Also, in 23 NCAA Division I women soccer athletes 

changes in muscle thickness and fascicle length changes were associated with alterations 

in 1RM squat strength [36]. Generally, morphological features described in the above-

mentioned athletes engaged in strength, jumping/throwing, and sprint-related sports 

along with a higher lower-body SM are determinant features in soccer performance. 

A longitudinal study conducted by our research group with basketball, handball, and 

volleyball players over one season observed that athletes who increased ICW improved 

jumping height and lower-body strength, even adjusting for age, sex, sports, and season 

length[37]. 

Body composition in athletes: are there reference values? 

Considering the relevance of body composition to health and performance, reference 

values are required for athletic populations. Our research group provided reference 

values (percentiles ranging from 5 to 95) for numerous anthropometric and DXA-derived 

variables [38]. In Table 1 an example of reference values, according to sex and sports, is 

provided for the sum of seven skinfolds.  
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Table 1. Sum of seven skinfolds* percentiles by sport and sex (adapted from Santos et 

al[38])  

Sports 

5th 

Percentile 

25th 

Percentile Median 

75th 

Percentile 

95th 

Percentile 

Females 

Athletics 27.21 53.97 72.57 91.18 117.94 

Basketball 70.14 103.20 126.17 149.15 182.21 

Gymnastics 47.46 73.76 92.04 110.32 136.62 

Korfball 64.25 93.21 113.34 133.47 162.42 

Modern 

Pentathlon 41.22 69.30 88.82 108.34 136.42 

Other combat 

sports 53.82 85.16 106.94 128.72 160.05 

Rowing 58.85 85.70 104.36 123.02 149.87 

Soccer 59.08 86.42 105.42 124.42 151.76 

Swimming 47.92 74.81 93.50 112.19 139.08 

Tennis 90.25 118.17 137.58 156.99 184.91 

Triathlon 35.11 66.54 88.38 110.22 141.65 

Volleyball 65.10 95.76 117.08 138.39 169.06 

Wrestling and 

Judo 64.21 98.38 122.12 145.87 180.04 

Males 

Archery and 

Shooting 45.84 71.63 89.55 107.48 133.26 

Athletics 24.49 38.14 47.62 57.11 70.75 

Basketball 34.38 56.96 72.65 88.34 110.91 

Fencing 29.49 50.06 64.36 78.66 99.23 

Gymnastics 25.93 45.51 59.12 72.72 92.30 

Handball 40.30 68.36 87.87 107.38 135.45 

Hockey Rink 35.45 62.04 80.53 99.01 125.60 

Korfball 31.84 49.89 62.43 74.98 93.03 

Modern 

Pentathlon 26.60 44.69 57.27 69.85 87.95 

Other combat 

sports 29.57 49.22 62.89 76.55 96.21 

Rowing 28.92 47.77 60.88 73.98 92.83 

Rugby 18.39 72.38 109.90 147.42 201.40 

Sailing 33.14 66.20 89.19 112.17 145.24 
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Soccer 35.48 49.24 58.81 68.38 82.14 

Swimming 24.27 43.54 56.93 70.33 89.60 

Tennis 38.53 55.83 67.85 79.88 97.17 

Triathlon 28.82 41.47 50.26 59.05 71.70 

Volleyball 37.69 56.75 70.00 83.26 102.32 

Wrestling and 

Judo 21.99 44.17 59.58 75.00 97.18 

*Sum of triceps, subscapular, biceps, suprailiac, abdominal, thigh, and medial 

calf (mm) 

Conclusion 

The majority of the studies that determine associations between body composition with 

performance used a cross-sectional design and, generally, observed that race time was 

related with FM while FFM was positively associated with performance indicators in 

power and strength athletes. In longitudinal research studies, increases in ICW, assessed 

by dilution techniques were associated with power and strength improvements, regardless 

of sex, age, and sports type. Currently, reference values for assessing body composition 

using anthropometry and DXA are available according to sex and specific sports but 

more research should be conducted to establish a body composition profile based on 

sports-specific requirements. 
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INTER-REGIONAL INTERDEPENDENCE: THE RELATIONSHIP BETWEEN 

POSTURE AND FUNCTION 

Amir Hossein Kahlaee, PhD, PT- Associate Professor, Department of Physical 

Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences 

Impairments present in chronic pain conditions have been reported not to be limited to 

the painful region. Pain-free regions have also been proposed to be adversely affected as 

a cause or consequence of the painful condition. The close relationship between 

functional units of the kinematic chain has been proposed to explain such 

interdependence.  

Besides the biomechanical considerations, neurophysiological mechanisms have been 

recently used to explain why pain in one region might be originated from or affect 

impairments in other body regions.  

In this presentation an original investigation on a total population of 220 chronic neck 

pain patients and asymptomatic participants will be reported. Muscular strength of the 

cervical region in addition to the strength tests results of other regions including trunk, 

shoulder, scapular and hip have been evaluated. The results showed that chronic neck 

pain patients demonstrate weaker cervical muscles. It was interestingly found that all 

other regions were also consistently weaker in these patients in comparison with the 

asymptomatic control group participants. Such findings will indicate that biomechanical 

relationships among the kinematic chain cannot solely explain the inter-regional 

interdependence of body regions in the presence of chronic pain. Neurophysiological 

mechanisms might also be involved. 

To elucidate the interdependence between varieties of body functions, another study 

results will also be reviewed. In this systematic review, the association between chronic 

neck pain and pulmonary function has been investigated. The results indicated that there 

is a considerable association between neck pain and different respiratory variables and 

capacities. Chronic neck pain patients demonstrated higher incidence of pulmonary 

dysfunctions and lower pulmonary volumes and capacities. Recovery of some of the 

pulmonary impairments was even effective reducing cervical symptoms. 

The presentation findings support the appropriateness of the holistic approach towards 

chronic pain conditions and emphasizes the need to go further beyond the pain region in 

the management of chronic conditions to effectively promote patients’ health status and 

performance.  
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ARTERİYEL HİPERTANSİYON: TEDAVİ ARACI OLARAK FİZİKSEL 

EGZERSİZİN ROLÜ 

Cem KURT 

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor YO, Edirne 

E-mail: cemkurt35@gmail.com 

Hipertansiyon: Tanım, Prevalans ve Epidemiyoloji 

Bir kalp atımının başlangıcından, bir sonraki kalp atımının başlangıcına kadar 

gerçekleşen kalp olaylarına kalp siklusu (kardiyak siklus) denir (Özdemir, 2012). Kalp 

siklusu; kalp kasının kasılması (sistol) ve gevşemesi (diyastol) olarak adlandırılan iki 

evreden oluşmaktadır. Oksijenize kan vücut sistemlerine aort damarı ile 

pompalanmaktadır. Kalbin pompa hareketiyle oluşan ve aort ile arteriyel kan 

damarlarının her bir alanına uygulanan basınç  “arteriyel kan basıncı” olarak 

tanımlanmaktadır (Özdemir, 2012). Sol ventrikülün kasılması ile artan aort basıncı 

sistolik kan basıncı (büyük tansiyon) olarak tanımlanır. Diğer taraftan ventrikülün 

gevşemesi ve tekrar kanla dolması esnasında ise aort basıcı düşer ve bu basınç diyastolik 

kan basıncı (küçük tansiyon) olarak adlandırılır (Özdemir, 2012). 

Ofis ölçümlerinde (klinikte, hastanede, doktor odasında yapılan ölçüm) 18 yaş ve üstü 

bireylerde sistolik kan basıncının <120 mmHg ve diyastolik kan basıncının ise <80 

mmHg olması optimal kan basıncı olarak tanımlanmaktadır. Normal kan basıncı ise 

sistolik basıncın <130 mmHg ve diyastolik basıncın ise <80 mmHg olması olarak 

tanımlanmaktadır (Dönmez, 2015). Hipertansiyon ise; iki ya da daha fazla sayıda, uygun 

şartlarda yapılmış kan basıncı ölçümünün 140/90 mmHg veya daha yüksek olması ile 

seyreden bir hastalıktır (Kılıç & Üstü, 2012). 

Arteriyel hipertansiyon birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı 

problemidir. Bloch (2016), dünyadaki hipertansif birey sayısının 1.3 milyar olduğunu 

belirtmektedir. 2015 yılı verilerine göre ise Amerikan nüfusunun % 33’ünün 

hipertansif, % 36’nın ise pre-hipertansif olduğu belirtilmektedir (Pescatello ve ark,2015). 

Lu ve ark.,(2017), 35-75 yaşlarındaki Çin nüfusunun % 50’nin hipertansif olduğunu 

belirtmektedir. 

2017 yılı raporlarına göre ise Ülkemizde 6 milyon erkek ve 8 milyon kadının hipertansif 

olduğu belirtilmektedir (Onat,2017). 2003 yılı verilerine göre ülkemizde 18 yaş üstü her 

3 kişiden biri hipertansiftir (Arıcı ve ark.,2005). Şengül ve ark., (2012) ise ülkemizde 

hipertansiyon prevalansını 36-56  yaş aralığında % 30,6 olduğunu belirtmektedir. 18 yaş 

mailto:cemkurt35@gmail.com
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üstü erkeklerde hipertansiyon prevalansı % 28,4 iken bu oran kadınlar için % 32,3’dür 

(Şengül ve ark.,2012). 

Hipertansiyon; kardiyovasküler hastalıklar, kronik böbrek yetmezliği ve inme gibi 

yaşamı tehdit eden ve ülke ekonomisine büyük yük getiren hastalıkların en önemli 

nedenlerindendir (Wang, Grosse, & Schooley, 2017). 2012-2013 yıllarında, Amerika 

Birleşik Devletlerinde yıllık 51.2 milyar doların hipertansiyon tedavisine harcandığı 

belirtilmektedir (Wang, Grosse, & Schooley, 2017).  

Avrupa ülkeleri arasında hipertansiyon prevalansı’nın en yüksek olduğu ülke 

Almanya’dır. 45-83 yaşlarında erkek Alman nüfusunun % 74.3’ü ve kadın nüfusunun % 

70.2’si hipertansiftir (Lacruz ve ark.,2017). Scholze ve ark., (2010), 2008 yılında 

Almanya’da metabolik sendromlu hastalarda hipertansiyon tedavisi için harcanan paranın 

yaklaşık 25 milyon Euro olduğunu belirtmektedir. Metabolik sendromlu hastalarda 

hipertansiyon tedavisi için harcanan paranın İspanya’da 2 milyon Euro,  ve İtalya’da ise 

5 milyon Euro olduğu belirtilmektedir (Scholze ve ark.,2010). Ülkemizde ise 2001 yılı 

verilerine göre hipertansiyon tedavisi için harcanan toplam paranın $647 735 35 olduğu 

bildirilmektedir (Khan ve Kısa,2008). 

Hipertansiyon Tedavisi ve Fiziksel Egzersiz’in Etkinliği 

Arteriyel hipertansiyonun tedavisi hipertansiyon etiyolojisine (primer ya da sekonder), 

evresine ve organ hasarı varlığına göre düzenlenmektedir. Vücut ağırlığının kontrolü, 

beslenme tarzı değişiklikleri, tuz kısıtlaması, alkol ve kafein alınımının azaltılmasının 

yanı sıra fiziksel egzersiz bazı vakaların dışında etiyoloji ve evre gözetmeksizin 

hipertansiyon tedavisinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır (Uyarel, 2014).  

Amerikan Spor Hekimliği Koleji (ACSM), Avrupa Kardiyoloji Birliği, Avrupa 

Hipertansiyon Birliği gibi önemli kuruluşlarca hipertansif bireyler tarafından 

yapılabilecek güvenli egzersiz tiplerinin aerobik egzersizler ve dinamik direnç 

egzersizleri olduğunu bildirilmektedir (Pescatello,2015). 

Cornelissen  ve  Fagard (2005a)  aerobik dayanıklılık egzersizinin istirahat halindeki 

sistolik ve diyastolik kan basıncını 3.0/2.4 mmHg ve gündüz ambulatuar kan  basıncını 

ise 3.3/3.5 mmHg azalttığını belirtmektedir. Dinamik direnç egzersizlerinin ise 

hipertansif bireylerde sistolik ve diyastolik kan basıncını 3.5/3.2 mmHg düşürdüğü 

bildirilmektedir (Cornelissen ve Fagard,2005b) 

Diğer taraftan Wiles ve ark., (2018), bireyselleştirilmş izometrik direnç egzersizlerinin 

hipertansif bireyler tarafından kullanılabileceğini savunmaktadır. Inder ve ark.,(2016) ise, 
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izometrik direnç egzersizlerinin hipertansiyon kontrolünde aerobik egzersizlerle dinamik 

direnç egzersizlerinden daha etkili olduğunu iddia etmektedir. Inder ve ark.,(2016)  göre 

izometrik direnç egzersizleri  sistolik kan basıncında (SKB): 10.9 mmHg ve diyastolik 

kan basıncında (DKB): 6.2 mm Hg’lık düşüşe neden olmaktadır. Aerobik egzersizlerden 

sonra elde edilen düşüş SKD’da: 3.5 mmHg, DKB’da ise 1.8 mmHg’dır. Dinamik direnç 

egzersizlerinden sonra elde edilen sonuçlar ise   SKB’da : 2.5 mmHg ve DKB’da : 3.2 

mmHg düşüş şeklindedir. 

Lewington ve ark.,(2003), izometrik egzersizlerden sonra  tespit edilen kan basıncı 

düşüşlerinin   (SKB’de 10.5 mmHg ve DKB’de 5 mmHg),  hipertansiyona bağlı felçten 

ölümleri % 40, iskemik kalp hastalığı ve diğer damarsal hastalıklardan  ölümleri ise  % 

30 oranında azaltabileceğini ileri sürmektedir. 

Tablo 1. Hipertansif bireyler için aerobik egzersiz reçetesi (Pescatello ve ark.,2015) 

Egzersiz tipi: Koşma ve joggingden ziyade yürüme (brisk walking), yüzme,bisiklet vb 

Sıklık: En az 3-4 gün/hafta, tercihen haftanın çoğu günü ya da her gün 

Süre: 30-60 dakika ( bir seans en az 10 dakika kesintisiz-continous tarzda olmalı).  

                   Toplamda  en az 150 dak /hafta 

Şiddet: Maksimal Kalp atım rezervinin  % 60-80’i  ya da VO2max’ın % 40-60’ı 

Tablo 2. Hipertansif bireyler için dinamik direnç egzersizleri reçetesi (Pescatello ve 

ark.,2015 ) 

Ekipman: Serbest ağırlıklar, makinalar, direnç bandları, kalistenik egzersizler vb. 

Sıklık: haftada 2-3 defa 

Set: 2-3 

Tekrar: 8-12 

Hareket sayısı: Hedef kas grupları için (alt ve üst ekstremite) 8-10 egzersiz  

Şiddet: 1 MT’ın % 60-80’i 

 

Sonuç:  

Avrupa Hipertansiyon Derneği ve Avrupa Kardiyoloji Derneği yeterli sayıda çalışma ve 

kanıtın bulunmaması nedeniyle, izometrik direnç egzersizlerinin hipertansif bireyler için 

kontrendike olduğunu bildirmektedir. Diğer taraftan; aerobik egzersiz ve dinamik direnç 
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egzersiz kombinasyon ’unun hipertansiyon tedavisinde tek başına uygulanan aerobik 

egzersiz ya da dinamik direnç egzersizinden daha etkili olmadığı savunulmaktadır. 

Ancak; yaşlanmayla birlikte ortaya çıkabilecek kas kayıpları ve bu kayıplara bağlı denge 

problemleri, yürüme zorlukları ve düşme kaynaklı kemik kırıkları düşünüldüğünde; 

hipertansiyon tedavisi/kontrolünde aerobik egzersiz ve dinamik direnç egzersizi 

kombinasyonu’nun etkili olabileceği öngörülmektedir. Dinamik direnç egzersizlerin 

başlangıç ve gelişim döneminde hipertansif bireyler kan basınçları açısından yakından 

takip edilerek, kan basıncı cevaplarına göre egzersiz programları yapılandırılmalıdır. 
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EGZERSİZ İLAÇTIR 

Muhammed Emin KAFKAS 

İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Hareket ve Antrenman Bilimleri,  

Egzersiz Neden İlaçtır? 

Literatür incelendiğinde düzenli egzersiz katılımının insan organizması üzerinde nasıl 

etkileri olabileceği sorusu her zaman merak konusu olmuştur. Ancak bu sorunun yanıtı sanılanın 

aksine oldukça basittir. Bunun nedeni ise düzenli egzersiz katılımı ve muhtemel yararları 

konusunda binlerce (10000 den fazla) akademik araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmaları bazı 

ortak özellikleri bakımından sınıflandırdığımızda hemen hepsinde düzenli egzersiz katılımının 

bireylerin, a) fiziksel b) fizyolojik, c) metabolik ve d) psikolojik  durumlarını geliştirdiği rapor 

edilmiştir.  

Düzenli fiziksel aktivite hem her yaş ve düzeydeki bireyler üzerinde muhtemel etkileri; 

 Vücut ağırlığının düşürülmesi veya korunması, 

 Obezitenin önlenmesi, 

 Kalp hastalığından ölüm riskinde azalmalar, 

 Diyabetten korunma veya önleme, 

 Çeşitli kanser türlerinin oluşumunda protektif rol üstlenme, 

 Yüksek kan basıncının önlenmesi veya düşürülmesi, 

 Osteoporoz riskinin azaltılması, 

 Sağlıklı yaşlanma profili oluşturma, 

 Sarkopenik ve dinapenik etkilerin azaltılması, 

 Stres seviyesinin düşürülmesi, 

 Cinsel yaşantı gelişimi, 

 Kas iskelet rahatsızlıklarından (özellikle alt sırt ağrısı) korunma, 

 Fonksiyonel kapasitenin arttırılması veya sürdürülmesi, 

 Yaşam kalitesinin arttırılması, 

 Yaşam beklentisinin kısalmasının önlenmesi (ACSM, 2009; PAGAC, 2008). 

Düzenli egzersiz katılımı hakkında herkesin merak ettiği bir soru vardır. Bu soru, “Ne 

kadar egzersiz yapmalıyım?” veya “Egzersiz sıklığım ne kadar olmalıdır?”. Bu soru tam olarak 

cevap vermek bugünkü bilgimiz açısından oldukça kolay değildir. Ancak ortalama bir fikir 

oluşturmak için bazı uluslararası kurumların yayımladığı egzersiz tavsiyelerini baz alabiliriz. Bu 

bağlamda dünyada egzersiz tavsiyeleri konusunda saygın bir yere sahip olan “Amerikan Spor 

Hekimliği  Koleji” referans alınabilir. Amerikan Spor Hekimliği Kolejine göre belirtilen egzersiz 

tavsiyeleri tablo’ da belirtilmiştir. 
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Tablo 1. Amerikan Spor Hekimliği Koleji 65 Yaş Altı Egzersiz Tavsiyeleri 

Egzersiz Türü 
Sıklık 

(gün/hafta) 

Yoğunluk 

(%MKAS - TM) 

Süre 

(dk) 

Hareket 

Sayısı 
Set Tekrar 

Kardiyo-vasküler  5 50 – 70 30 --- --- --- 

3 70-85 20 --- --- --- 

Kuvvet   2 70 --- 8-10 2-4 8-12 

(ACSM, 2009; MKAS: Maksimum Kalp Atım Sayısı; TM: Tekrar Maksimum; dk: 

dakika) 

Egzersiz Katılımcısının Bilmesi Gereken Bazı Önemli Tanımlamalar 

Egzersiz katılımcılar ve spor yapanlar arasında sıklıkla bir birinin yerine kullanılan ve 

karıştırılan kavramlar arasında egzersiz ve fiziksel aktivite gelmektedir. Bu noktada her iki 

kavramının bir birinin yerine kullanılması tanımladıkları durum açısından doğru olmayacaktır. 

Bundan dolayı, her iki kavramın anlaşılması kullanım yerleri açısından önemlidir. Ancak, bu iki 

kavramı açıklamadan önce insan hareketini tanımlamak daha yararlı olacaktır. “İnsan Hareketi”; 

vücudun bir bölümünün veya bütününün belirli bir amacı yerine getirmek için yaptığı bedensel 

eylemledir.  “Fiziksel Aktivite”; dinlenim enerji tüketiminin üzerinde, iskelet kasları tarafından 

üretilen vücut hareketleri olarak ifade edilmektedir. “Egzersiz”; planlı-yapılandırılmış, belirli bir 

program içerisinde ve tekrarlayan fiziksel aktiviteler olarak ifade edilmektedir. Son olarak bu 

tanımları tamamlayacağını düşündüğüm fitness kavramını da açıklamak gerekmektedir. 

“Fitness”; zaman içerisinde kardiyo-vasküler ve kas iskelet sistemini kullanarak fiziksel işleri 

yapabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Tüm bu tanımları daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki 

şekli inceleyebilirsiniz. Şekil dikkatli incelendiğinde “İnsan Hareketi” için en alt küme 

nitelemesinin uygun olduğu yani tüm süreçlerin olmazsa olmazı olarak düşünülebilir. “Fiziksel 

Aktivite” başlığı için insan hareketlerinden oluşan bir üst etkinlik alanı olduğu anlaşılacaktır. 

“Egzersiz” başlığının temelde insan hareketlerini ve devamında fiziksel aktivitelerden oluşan 

daha bütüncül bir alan olduğu görülecektir. Son olarak, tüm bu alt alanları içine alan ve toplamda 

genel sağlık hakkında en kapsayıcı başlık olarak “Fitness” kavramı kabul edilebilir (ACSM, 

2009; Bouchard et al., 1994) 

Son Trendler Açısından: Egzersiz Katılımı 

Son yıllarda özellikle görsel ve yazılı medyada egzersiz alışkanlığının arttırılmasına 

yönelik oldukça fazla farkındalık kampanyası yürütülmektedir. Bu kampanyalar dikkatle 

incelendiğinde, egzersiz katılımının geliştirilmesinin davranış değişikliği ile sağlanabileceği 

düşünülmektedir. Bu noktada, dikkat çekici olan durum ise egzersiz sürdürülebilirliğinin oldukça 
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güç olduğu ve yapılandırılmış stratejiler ile başarılacağı ifade edilmektedir. Bu nedenle, 

yapılandırılmış bir egzersiz alışkanlığı oluşturmak için bazı önemli faktörler göz önünde 

tutulmalıdır. Egzersiz katılımcıları için ilk soru “nasıl egzersiz yapmalıyım”. Bu soruyu salt 

olarak cevaplamak göründüğü gibi basit değildir. Bundan dolayı, egzersiz katılımı niyeti taşıyan 

insanların ortak olarak düşündüğü ve yanıt aradığı sorular vardır. Bu sorular aşağıda sıralanmıştır 

(ACSM, 2009; Bouchard et al., 1994; Project PACE, 1999; CDCP, 2008a, 2008b). 

a) Egzersiz veya aktivite türü ne olmalıdır? 

b) Hangi egzersiz programını kullanmalıyım?  

c) Optimal ekipman tercihini nasıl belirleyebilirim? 

d) Vücut ağırlığımı nasıl azaltabilirim? 

e) Optimal beslenme stratejisi ne olmalıdır? 

f) Hangi besin çeşitlerini tercih etmeliyim? 

g) Sigara ve Alkol kullanımını nasıl azaltabilirim? 

h) Uyku kalitemi nasıl arttırabilirim? 

i) Stres düzeyimi nasıl azaltabilirim? 

j) Hastane ziyaret sıklığımı ve ilaç kullanımını nasıl düşürebilirim? 

Yukarıda belirtilen ve yaygın olarak bireylerin sorduğu bu soruları cevaplamak genel 

toplum sağlığı ve total sağlığın geliştirilmesi için oldukça yararlı olacaktır. Tüm dünyada kabul 

gören önemli bir saptama ise, sağlıksız yaşam tarzının gelişmeye devam ettiği ve sonuçlarının 

giderek derinleştiği gerçeğidir. Bu durumu oluşturan en temel unsurların, sağlıksız bir yaşam 

tarzı ve fiziksel inaktivite olduğu vurgulanmıştır. Sağlıksız yaşam tarzı ve fiziksel inaktivite 

düzeyi toplumların genel sağlık düzeyini dramatik bir şekilde etkilemektedir. Ayrıca, 

hükümetlerin toplam sağlık harcamaları üzerinde bu faktörler doğrudan veya dolaylı olarak ciddi 

yükler oluşturmaktadır. Bundan dolayı egzersiz katılımının arttırılması için geliştirilecek her türlü 

strateji hem doğrudan hem de dolaylı olarak hükümetlerin toplam sağlık harcamalarının 

azaltılmasına yardımcı olacaktır. Çoğu hükümetler, hastalıklar veya sağlık sorunlarını sadece 

hastane de ve ilaç kullanarak çözme yolunu tercih etmektedir. Bugünün bilimsel bilgilerinin 

ışığında bu iki çözüm yolunun hem sürdürülebilir olmadığını hem de oldukça maliyetli olduğunu 

göstermektedir. Bu nedenle tüm dünyada hükümetlerin özellikle toplumun genel sağlığını 

geliştirmek için egzersiz katılımını ve farkındalığını geliştirecek programlara yatırım yapması 

hem kısa vadede hem de uzun vadede çok önemli katkılar sağlayabilecektir (ACSM, 2009). 
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PROTEİN TÜKETİM ZAMANLAMASI 

Damla ŞAHİN 

Protein vücutta birçok fonksiyonu olan çok önemli bir makro besin öğesidir. Yeterli 

protein tüketimi, yağ kaybına yardımcı olur, kas onarımını ve toparlanmayı destekler ve 

egzersiz performansını arttırır. Sporcular için önerilen günlük protein gereksinimi, 

antrenmanın süresine, şiddetine ve sıklığına bağlı olarak 1.4-2 gr/kg aralığı arasında 

değişmektedir.  

Protein tüketim zamanlaması, egzersize uyarlanabilir yanıtı optimize etmek için 

tasarlanmış bir beslenme stratejisidir. Bu yöntem, egzersize bağlı kas adaptasyonlarını 

maksimal düzeye çıkarmak ve hasarlı dokunun onarımını kolaylaştırmak için 

tasarlanmıştır. Protein tüketim zamanlama stratejisinin, vücut yağında, özellikle yağsız 

kütle artışları açısından olumlu gelişmeler sağlayabileceği iddia edilmiştir.  

Beslenme programı planlanırken, sporcunun bireysel toleransı ve medikal durumu göz 

önünde bulundurulmalıdır. Egzersizin kaslar üzerindeki anabolik etkisi uzun ömürlüdür 

(en az 24 saat). Bu anabolik etki, egzersiz sonrası geçen süre ile azalmaktadır. Protein 

tüketimi için en doğru zamanı kişinin, sağlık durumuna ve sporcunun vücut 

kompozisyonu amaçlarına göre değişmektedir. 

Zayıflama döneminde protein tüketimi, yağ kaybı için önemlidir. Yüksek proteinli bir 

diyet, metabolizma hızını arttırmaya ve iştahı azaltmaya yardımcı olmaktadır. Protein 

tüketimi, açlık hormonu olan ghrelin düzeylerini azaltarak iştahı azaltırken, glukagon 

benzeri peptid-1 (glp-1), peptid yy (pyy) ve kolesistokinin (cck) gibi iştah azaltan 

hormonların düzeylerini arttırır. Bu nedenle sporcunun amacı yağ kaybı ise, öğünler 

arasında protein tüketmek,  uygun iştah regülasyonu sayesinde gün içerisinde daha az 

kalori almaya yardımcı olmaktadır.  

Kas geliştirmek ve kas kütlesini korumak için protein tüketim zamanlaması, başlıca 

egzersiz öncesi, esnasında ve egzersiz sonrasında protein tüketimi olarak üç ana başlıkta 

incelenebilir. Egzersiz öncesinde protein tüketimi, egzersiz sonrası 48 saate kadar 

dinlenme enerji harcamasını 

(REE) arttırır ve yağsız kas kütlesini azaltmaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra, 

toparlanmayı ve hipertrofiyi destekler. Protein tüketim zamanlamasının önemi büyük 

ölçüde, antrenmandan önce tüketilen öğünün besin değerine ve günlük alınan total 

protein miktarına bağlıdır. Bu bağlamda, antrenmanın bitiş saatinin 5 saat ve öncesinde 

tüketilen protein, egzersiz sırasında ve egzersiz sonrasında gerekli aminoasit desteği 
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sağlayacağından, egzersiz sonrası alınacak protein alımına daha az ihtiyaç duyulmaktadır. 

Egzersiz öncesinde aşırı protein ve yetersiz karbonhidrat tüketimi ise, proteinlerin 

parçalanması ile oluşan ürenin atımı sonucu idrar çıkışını arttırır.  Bu durum, dehidrasyon 

ve halsizlik gibi semptomlara yol açabilmektedir.  

Egzersiz sırasında ilk hedef; kan glikoz devamlılığının sağlanması için karbonhidrat 

içeren (30-60 g/saat), sıvı kaybını karşılamaya yardımcı bir beslenme modelidir. İçeceğe 

protein eklenmesi (CHO/PRO = 3-4/1 oranında), dayanıklılık performansını 

geliştirmekte ve glikojen resentezini artırmaktadır. Yapılan birçok çalışmada protein 

ilaveli karbonhidrat içeceklerinin dayanıklılığı artırdığı ve yorgunluk zamanını 

geciktirdiği belirlenmiştir. 

Amino asitlerden meydana gelen protein, kasların onarımı, toparlanması ve inşası için 

çok önemlidir. Antrenmandan 0-2 saat sonra tüketilen 20-40 gram protein/(0,25-

0,40g/kg) veya 10-12 gram elzem amino asit ve 1-3 g lösin kas protein sentezini (MPS) 

uyarır. Yapılan çalışmalarla, protein tüketimini gün içerisinde yaklaşık 3-4 saat araya 

yaymanın, kas protein sentezini (MPS) arttırdığı ve performansı geliştirdiği rapor 

edilmiştir. Antrenmandan sonra protein tüketimi her 3-4 saatte bir düzenli olmalıdır. 

Bunun yanı sıra, uyku öncesi kazein protein alımı (30–40 g) lipolizi etkilemezken, gece 

boyunca kas protein sentezi (MPS) ve metabolik hızda artış sağlar. Tek bir öğünde 40 

gramdan (veya 10 gram elzem aminoasit) fazla miktarda ekstra protein alımı, kas protein 

sentezinin uyarılmasını daha da arttırmaz. 

Sonuç olarak,  egzersiz öncesi ve / veya egzersiz sonrası tüketilen karbonhidrat ve 

protein veya yalnızca protein tüketimi, vücut kompozisyonundaki gelişmelerin artışını 

destekleyen etkili bir stratejidir. Egzersiz öncesi tüketilen öğünün büyüklüğü ve 

zamanlaması, egzersiz sonrası gerekli protein tüketiminin ne ölçüde gerekli olduğunu 

etkileyebilir. Egzersiz öncesi ve / veya egzersiz sonrası tüketilen karbonhidrat ile birlikte 

protein veya yalnızca protein, vücut kompozisyonundaki gelişmelerin artışını destekleyen 

etkili bir stratejidir. Egzersiz öncesi tüketilen öğünün büyüklüğü ve zamanlaması, 

egzersiz sonrası gerekli protein tüketiminin ne ölçüde gerekli olduğunu etkileyebilir. Elit 

sporcular için besin tüketim zamanlaması önemli bir avantaj sağlar. Mevcut araştırmalar, 

kilo vermeye, kas kazanmaya veya sağlığı iyileştirmeye çalışan çoğu insan için besin 

tüketim zamanının önemini desteklememektedir. Bunun yerine, sürdürülebilirlik, günlük 

kalori alımı, gıda kalitesi ve üzerine odaklanmak daha akılcı bir yöntem olacaktır. Tüm 
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temel bilgileri alındığında, dikkatinizi besin tüketim zamanlaması gibi daha gelişmiş 

yöntemlere taşımak isteyebilirsiniz. 
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Giriş 

İnme, dünyada en sık karşılaşılan nörolojik hastalık olup, ölümün ve kronik fonksiyonel 

yeti kaybının en önemli nedenlerindendir (1). İnme sonrası ortaya çıkan üst ekstremite 

bozuklukları, hastaların günlük yaşamdaki fonksiyonel bağımsızlık düzeyini ve kişisel 

iyilik halini belirgin düzeyde kısıtlamaktadır. Üst ekstremite rehabilitasyonunu olumsuz 

etkileyen ve rehabilitasyon sürecini uzatan glenohumeral subluksasyon (GHS), 

hemiplejik hastaların %17-81’inde görülen en sık rastlanan komplikasyonlar arasındadır 

(2,3,4). Üst ekstremite rehabilitasyonunda konvansiyonel yöntemler, nörofizyolojik 

tedavi yöntemleri (Brunnstrom, Bobath, teknikleri vs.), nöromüsküler elektrik 

stimülasyonu (NMES), biofeedback, kontrollü olarak indüklenmiş hareket tedavisi ve 

ortezlerden faydalanılır (5).  

Elektrik stimülasyonu; nöromüsküler sistemin düşük voltajlı elektrik akımı ile 

uyarılmasıdır. NMES tedavileri inmeli hastalarda; GHS’nin engellenmesinde veya 

geliştiyse tedavisinde, omuz ağrısı tedavisinde, motor fonksiyonların geliştirilmesinde ve 

hareket açıklığının iyileştirilmesinde kullanılan yöntemlerden biridir (6,7). Kinesio bant 

uygulaması; Kenzo Kase tarafından, hareketi kısıtlayan klasik bantlamaya alternatif 

olarak geliştirilen benzerlerinden farklı olarak esnek ve uzun süre cilt üzerinde kalabilen 

özel bantlar ve uygun teknikler ile farklı amaçlar doğrultusunda uygulanmaktadır. Son 

yıllarda fizik tedavide de sıklıkla kullanılmaya başlanmış olup enflamasyonu ve ağrıyı 

azaltarak hareket boyunca kası destekleyip performansı geliştirmeye yardım eder (8). 

İnmede omuz subluksasyonunun önlenmesinde Kinesio Bant uygulaması kolay 

uygulanabilen, non-invaziv bir yöntem olarak iyi bir tedavi alternatifi olabilir. Bu 

nedenle çalışma akut inmede omuz subluksasyonunun önlenmesinde kinesio bant 

uygulamasının etkinliğini elektrik stimülasyonu ile karşılaştırmayı amaçlamıştır. 
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Materyal ve Metot  

Çalışmaya akut inmeye bağlı hemipleji gelişmiş olan ve çalışma kriterlerine uyan toplam 

44 hasta dâhil edildi. Çalışma için İnönü Üniversitesi Etik Kurul onayı alındı (2012/115). 

Hastalar, randomize olarak 22’şer kişilik bantlama ve stimülasyon grubuna ayrıldı. 

Bantlama grubundaki olguların plejik omuzlarına 3 günde bir kinesio bant uygulaması 

yapıldı. Stimülasyon grubundaki olgulara ise 3 hafta süresince günde 25 dakika 

m.supraspinatus ve m.deltoideus’un posterior parçasına NMES uygulandı. Çalışmaya 

alınan hastaların hemiplejik üst ekstremite ağrısı için vizüel analog skala (VAS), kas 

tonusunun değerlendirilmesi için Modifiye Ashworth Skalası (MAS), üst ekstremite ve 

elin nörofizyolojik iyileşmesini değerlendirmek için Brunnstrom evrelemesi ve günlük 

yaşam aktivitesi ise Barthel İndeksi (Bİ) değerlendirmeleri yapıldı. Olguların tedavi 

öncesi (TÖ) ve sonrasında (TS) omuz grafileri, çekildi. Hall ve arkadaşları ve Zorowitz 

ve arkadaşları tarafından kullanılan 2 radyolojik ölçüm yöntemi kullanıldı (9-13).  

İstatistiksel Yöntem 

Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk Testi ile incelendi. Nicel değişkenler 

ortanca (min-max), nitel değişkenler sayı ve yüzde olarak verildi. Gruplar arası farklılık 

Mann Whitney U testi ile yapıldı. Her bir grupta tedavi öncesi ve tedavi sonrası 

değişkenlerine ilişkin farklılıklar Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi ile yapıldı. Tüm 

istatistiksel değerlendirmelerde p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edildi.  

Bulgular  

Gruplar arasında yaş ve hastalık süresi açısından anlamlı fark yoktu (p>0.05) (Tablo 1).  

Tablo 1. Gruplara ait demografik bilgiler. 

 

Tablo 2’de gruplar arası TÖ klinik değerlendirme sonuçları görülmektedir. VAS, MAS, 

Brunnstrom ve Bİ skorlarında anlamlı fark yoktu (p>0,05). 

Tablo 2. Gruplar arası TÖ klinik değerlendirme sonuçları. 
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Tablo 3’te Gruplar arası TS klinik değerlendirme sonuçları görülmektedir. VAS, MAS, 

Brunnstrom skorlarında TS gruplar arasında anlamlı fark bulunmazken (p>0,05), BI 

skorunda stimülasyon grubu lehine anlamlı fark bulundu (p<0,05). 

Tablo 3. Gruplar arası TS klinik değerlendirme sonuçları. 

 

TÖ grupların 1. teknikle yapılan ölçüme göre radyolojik değerlendirme sonuçları Tablo 

4’te sunulmuştur. Gruplar arasında TÖ vertikal mesafe ve total asimetri açısından anlamlı 

fark yoktu (p>0,05).  
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Tablo 4. Grupların TÖ radyolojik değerlendirme sonuçları. 

 

Tablo 5’te grupların TS radyolojik değerlendirme sonuçları sunulmuştur. Vertikal 

mesafede gruplar arsında anlamlı fark bulunmazken (p>0,05), total asimetride 

stimülasyon grubu lehine TS anlamlı fark bulundu (<0,05).  

Tablo 5. Grupların TS radyolojik değerlendirme sonuçları. 

 

2. Teknikle yapılan radyolojik ölçüme göre ise GHS gelişimi açısından ise gruplar 

arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

Tartışma 

İnme sonrası genellikle üst ekstremite alt ekstremiteye göre daha çok etkilenir ve motor 

iyileşme üst ekstremitede daha zayıftır. Sağ kalan inme hastalarının bağımsız olarak 

yürüyebilme şansı %82 iken, üst ekstremitelerini fonksiyonel olarak kullanabilme 

şansları %50'dir. (4). İnmede fonksiyonel iyileşmeyi etkileyen birçok komplikasyon 

olmakla birlikte üst ekstremite iyileşmesini belirgin olarak etkileyen önemli bir 

komplikasyon da GHS’dir. (2) çalışmamızda stimülasyon grubundaki hastalarımızın 

supraspinatus ve deltoid kasının arka parçasına NMES uygulaması yapıp, hemiplejik 

hastalarda üst ekstemite fonksiyonlarını arttırmaya, postüral bozuklukları düzeltmeye, 

kas tonusunu dengelemeye ve kas gücünü artırmaya yönelik kullandıkları Kinesio 

bantlama uygulaması ile karşılaştırıldı. Akut inmeli hastalarda omuz subluksasyonu 

gelişiimini engellemek için kinesio bantlama ve NMES’in her ikisinin de günlük yaşam 

aktivitelerini olumlu etkilediği kanısına varıldı. İnmede, motor fonksiyonları geliştirmede 
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hem bantlama hemde stimülasyonun akut iyileşmeye olumlu katkı sağladığı tespit edildi. 

Çalışmamızdan elde ettiğimiz verilere göre akut dönem inme hastalarında GHS’nin 

önlenmesi amacıyla tedavide Bobath yaklaşımı ve omuz koruma stratejilerine ek olarak 

NMES’in yer alması ve tedavinin erken başlatılmasının GHS’yi önlemede etkili bir 

yöntem olduğunu gösterdi. Kinesio bant uygulamasının ise tek başına yeterli olmadığı 

ama uygulanan diğer yöntemlere destek olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.  
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İP ATLAMA EGZERSİZLERİNİN DİKEY SIÇRAMA VE SQUAT 

PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ 

Ebru YALÇIN, Gülşah ŞAHİN 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans 

Öğrencisi  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 

ÖZET 

 Bu araştırmanın amacı ip atlama egzersizlerinin dikey sıçrama ve squat performansları 

üzerine etkisini incelemektir. Araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde 

öğrenim gören, yaşları 20,30 ± 0,94yıl; boyları 165,38 ± 9,35cm, ağırlıkları 57,53 ± 

8,62kg ve BKİ’leri 21,28 ± 1,38kg /m2 olan toplam 13 üniversiteli genç öğrenci 

katılmıştır. Egzersizler Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun Spor Salonunda 

uygulanmıştır. Katılımcılara araştırmanın içeriği, süresi ve faydaları hakkında bilgi 

verilmiştir. Araştırmaya katılan gençlere 6 hafta, haftada 2 gün ip atlama egzersizleri 

uygulanmıştır. Egzersizlerden önce ve sonra dikey sıçrama ve squat testleri uygulanmıştır. 

Boy ölçümü ve ağırlık ölçümler yapıldıktan sonra beden kütle indeksleri hesaplanmıştır. 

Tüm verilerin tanımlayıcı istatistikleri yapılmıştır. Grubun egzersiz öncesi ve sonrası 

değerleri arasındaki fark wilcoxon testi ile analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p< .05 

olarak alınmıştır. Veriler aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ile birlikte 

verilmiştir. Araştırma sonunda; egzersiz öncesi 37.15 ± 10.66 cm olan dikey sıçrama 

mesafesi egzersiz sonrasında 36.08 ± 10.28 cm olmuştur. Egzersiz öncesi 24.77 ± 2.94 

tekrar olan squat, egzersiz sonrasında 26.69 ± 2.92 olmuştur. Katılımcıların egzersiz 

öncesi dikey sıçrama mesafesi ile egzersiz sonrası dikey sıçrama mesafesi arasında 

anlamlı fark bulunmamıştır (z=-0.730, p=0.465 )(p>0.05). Egzersiz öncesi squat tekrar 

sayısı ile egzersiz sonrası squat tekrar sayısı arasında anlamlı fark bulunmuştur(z=-2.214, 

p=0.027)(p<0.05).  

Anahtar Kelimeler: ip atlama, squat, dikey sıçrama 

THE EFFECT OF ROPE JUMP EXERCİSE ON VERTİCAL JUMP AND SQUAT 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determinate effect of rope jumping exercise on vertical jump 

and squat performance. The participants were comprised with 13 women university 

students (age mean 20.30 ± 0.94 years, height mean 165.38 ± 9.35cm, weight mean 57.53 
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± 8.62 kg, BMI mean 21.28 ± 1.38kg /m2). Each exercise routine was applied 60 minutes 

two days per week. The exercise routine was started with warm-up and was ended with 

cool-down. The participants performed rope jumping exercise for six weeks. Vertical 

jump and squatting test were applied to participants before and after exercise. 

Participants were asked their knee angle keep 90 degree per squat phase and keep their 

arm forward line. Then, the participants performed squats for 30 second. The each true 

squat was recorded. The weight and height were measured before exercise. BMI was 

calculated. All data were analyzed. The wilcoxon test was used to determinate difference 

before and after exercise. According to this study; vertical jump performance was 36.15 

± 10.28 cm and squatting performance 24.77±2.94 repeats in before exercise. The 

vertical jump increased to 37.15±10.66 cm and squat repeats increased to 26.69± 2.92 

repeats. There was significant difference in squat performance between before and after 

exercise (z=-2.214, p=0.027) (p<0.05). There was no significant difference in vertical 

jump between before and after exercise (z=-0.730, p=0.465) (p>0.05). The short-time 

rope jump exercise was not effect on vertical jump performance but effected to squat 

performance. 

Key Words: rope jump,vertical jump, squat 

GİRİŞ VE AMAÇ 

Amaç güç ve sürati geliştirmek olduğu zaman, yoğun anaerobik bir aktivite olan ip 

atlama en uygun seçim olacaktır (Lee,2010). İp atlama; koordinasyon, denge, çeviklik, 

ritim, sürat ve özellikle tekrarlı ya da sabit performanslarda statik-dinamik kassal 

dayanıklılığın geliştirilmesine yardımcı olur(Brancazio 1984). Dikey sıçrama yere 

tamamen çömelme ve yukarı sıçrama eylemidir ve daha önce yapılan araştırmalarda 

sıçrama antrenmanlarının dikey sıçrama ve süratte etkili olduğu vurgulanmıştır 

(Makaruk,2014).  

 İp atlama ile ilgili araştırmalar incelendiğinde; bir günde 10 dakikalık ip atlamanın 30 

dakikalık yavaş koşu kadar etkili olduğu tesbit edilmiştir (Tibor et al., 1986). İp atlayarak 

anaerobik kondisyonu geliştirecek gerekli şiddet 30-120 saniyelik ip atlama setlerinin 

maksimal kalp atım hızının %85-95 i ile yapılmasıyla olabilir. Haftada 3 gün yapılan 5-

10 dakikalık antrenman eğer doğru bir şekilde yapılırsa ip atlama antrenmanından 

maksimum yarar sağlanır (Patrict, 1987, s:44). Ulusal alanda ise ip atlama aktiviteleri ile 

ilgili araştırmalar sınırlıdır. İlkokul 4. sınıf kız çocuklarında 12 haftalık ip atlama 

aktivitesinin etkilerinin incelendiği araştırma sonucunda akademik performans ve sosyal 
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becerilerde anlamlı gelişim bulunmuştur (Mohammad ve ark., 2013,sf:93). Daha önce 

yapılan araştırmalar göstermektedir ki, hızlı ip atlamak dikey sıçrama mesafesinde 

iyileşme elde etmek için kullanılabilir (Şahin 2017). 

Bu araştırmanın amacı kısa süreli ip atlama egzersizlerinin dikey sıçrama ve squat 

performanslarına etkisini incelemektir. 

YÖNTEM 

Araştırma grubu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu Antrenörlük ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyan 

öğrencilerden oluşan ip atlama takımındaki, gönüllü 13 kadın sporcudan oluşturulmuştur. 

Egzersizler Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu spor 

salonunda, testler ve ölçümler fizyoloji laboratuvarında yapılmıştır. Katılımcılara 

araştırmanın içeriği, süresi ve faydaları hakkında bilgi verilmiştir. 

Araştırmaya katılan sporcuların boyu, topuklar bitişik, vücut dik, baş frankfort 

düzleminde ve derin inspirasyonda olacak şekilde ve ayakkabısız olarak, verteks noktası-

zemin arasındaki mesafe 0.1 cm hassasiyet Radwang marka boy ölçüm çubuğu ile 

ağırlıkları çıplak ayak vücut dik pozisyondayken Radwarg marka hassas tartı ile 

ölçülmüştür. Beden kütle indeksi boy/ ağırlık2 formülü kullanılarak hesaplanmıştır. 

Katılımcıları ölçüme hazırlamak için ısınma egzersizleri yaptırılmıştır. Katılımcıların 

hazırlık işlemi gerçekleştikten sonra, ayaklarının tamamen yere temas halinde olmasına 

dikkat edilmiş ve sıçrayarak en üst noktaya ulaşması istenmiştir. Durarak ulaşılan 

yükseklik ile sıçrayarak ulaşılan yükseklik arasındaki fark kaydedilmiş ve sıçrama iki kez 

tekrar edilmiştir (Beam ve Adams, 2013). 

Squat ölçümleri için sporcunun 90 derece diz açısı ile squatta ve kolların yere paralel 

olarak uzatılması istenmiştir. Bu squat tekniği ile bir kaç deneme yapmasına müsaade 

edilmiştir. Doğru duruş öğrenildikten sonra, katılımcıların 30 saniyede yaptıkları tekrar 

sayısı kaydedilmiştir. İki deneme yapılmış ve en iyisi dikkate alınmıştır.İp atlama 

egzersizleri 6 hafta devam etmiş ve haftada 2 gün uygulanmıştır. Her ip atlama egzersizi 

ısınma ve soğuma ile birlikte 1 saat devam etmiştir.  İp atlama egzersizleri; çift bacak, tek 

bacak (sağ ve sol), öne ve geri atlamalar, çapraz atlamalar gibi çeşitli alıştırmalardan 

oluşturulmuştur. 

Tüm verilerin tanımlayıcı istatistikleri yapılmıştır. Grubun egzersiz öncesi ve sonrası 

değerleri arasındaki fark wilcoxon testi ile analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p< .05 
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olarak alınmıştır. Veriler aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ile birlikte 

verilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmaya yaşları 20.30 ± 0.94yıl; boyları 1654.38 ± 9.35cm, ağırlıkları 57.53 ± 8.62kg 

ve BKİ’leri 21.28 ± 1.38kg /m2 olan toplam 13 üniversiteli genç öğrenci katılmıştır.  

Tablo 1. Katılımcıların egzersiz öncesi ve sonrası değerleri 

Egzersiz öncesi 37.15 ± 10.66 cm olan dikey sıçrama mesafesi egzersiz sonrasında 36.08 

± 10.28 cm olmuştur. Egzersiz öncesi 24.77 ± 2.94 tekrar olan squat, egzersiz sonrasında 

26.69 ± 2.92 olmuştur. 

 

 

Şekil 1. Egzersiz öncesi ve sonrası performans karşılaştırması 

Katılımcıların egzersiz öncesi dikey sıçrama mesafesi ile egzersiz sonrası dikey sıçrama 

mesafesi arasında ( z= -0.730; p=0.465) anlamlı fark bulunmamıştır. Egzersiz öncesi 

squat tekrar sayısı ile egzersiz sonrası squat tekrar sayısı arasında  ( z= -2.214; p= 0.027) 

anlamlı fark bulunmuştur.  

 

 

37,15
36,08

24,77

26,69

0

5

10

15

20

25

30

35

40

egzersiz öncesi egzersiz sonrası

Dikey sıçrama Squat 

n=13 Egzersiz öncesi Egzersiz sonrası 

ortalama ± ortalama ± 

Dikey sıçrama 

(cm) 

37.15 10.66 36.08 10.28 

Squat  (tekrar) 24.77 2.94 26.69 2.92 



International Congress on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE)  

       28-30 September 2018, İstanbul/TURKEY 

 
 

33 
 

TARTIŞMA 

Araştırma sonucunda; egzersiz öncesi dikey sıçrama mesafesi ile egzersiz sonrası dikey 

sıçrama mesafesi arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Egzersiz öncesi squat tekrar sayısı 

ile egzersiz sonrası squat tekrar sayısı arasında anlamlı fark bulunmuştur. 

İp atlama ile ilgili araştırmalar incelendiğinde; bir günde 10 dakikalık ip atlamanın 30 

dakikalık yavaş koşu kadar etkili olduğu tesbit edilmiştir. (Tibor et al., 1986), Ulusal 

alanda ise ip atlama aktiviteleri ile ilgili araştırmalar sınırlıdır ve bu araştırmaların 

artmasının gerektiği düşünülmektedir. 3 yıl süren okul sonrası en az 3 günlük fiziksel 

aktivite programına katılan çocukların, beden yağında azalma ve kardiyovasküler 

uygunluğunda iyileşme olduğunu, ancak yaz tatili sonunda bu etkinin kaybolduğunu 

tespit etmişlerdir.  Bu nedenle, bu araştırma sonuçlarına göre çocukların değerlerindeki 

gelişimin sürekli olabilmesi için tüm yıl boyunca devam ettirebilecekleri aktivitelerin 

kazandırılması gerektiği ve ip atlamanın da bu problem için iyi bir çözüm olacağı 

düşünülmektedir. (Mohammad ve ark., 2013,sf:93) 

Kircher (1984) amaçlı ve amaçsız aktivite performansını 26 kadın üzerinde araştırmıştır. 

Her iki tip egzersiz performansında katılımcılar kendi kontrollerine göre hareket 

etmişlerdir. İp atlama amaçlı aktivite olarak belirlenmişken, ip olmadan yerde sıçramakta 

amaçsız aktivite olarak belirlenmiştir. Katılımcılar her iki aktiviteyi uygularken de Borg 

skalasında “çok zor çalışma” noktasına ulaşmışlardır. Egzersizin süresi ve durması 

tamamen katılımcıların kontrolündedir. İp atlayan grupta egzersizin uygulanması 

esnasında kalp atım hızı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (Kircher MA.1984). 

6 haftalık ip atlama egzersizleri katılımcıların dikey sıçrama mesafesinde anlamlı 

iyileşme sağlamamıştır. Ancak squat performansını anlamlı olarak iyileştirmiştir. 6 hafta 

ve haftada 2 gün uygulanan ip atlama egzersizleri katılımcıların dikey sıçrama 

performanslarını iyileştirmek için yeterli olmamıştır. 6 hafta ip atlama egzersizleri 

katılımcıların squat performanslarını iyileştirmek için yeterli olmuştur. 

SONUÇ 

İp atlama egzersizleri geliştirilerek ve çeşitlendirilerek fitness antrenman planlanmasında 

kullanılabilir. 
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GİRİŞ 

Alışık olunmayan türden yoğun bir egzersiz kas hasarına neden olabilir (1). Bu fenomen 

yaygın olarak egzersiz kaynaklı kas hasarı (Exercise Induced Muscle Damage, EIMD) 

olarak bilinir. EIMD ‘in kas büyümesinde önemli etkileri olduğu belirtilmektedir (2, 3). 

EIMD’ in değerlendirilmesinde kasa ait özgüllüğü yüksek kreatin kinaz (Creatin Kinase, 

CK), laktat dehidrojenaz (Lactate Dehydrogenase, LDH) gibi spesifik bazı enzim ve 

proteinlerin kandaki seviyelerinin analizine dayanan pratik ve düşük maliyetli ölçümler 

önemli bilgiler verir (1, 4). Konsantrik ve eksantrik türden aktiviteler farklı düzeylerde 

hasar meydana getirmektedir. Eksantrik kuvvet konsantrik kuvvete göre % 20-50 

dolaylarında daha fazla gerim meydana getirir ve daha yüksek oranda kas hasarına neden 

olabilir (5,6). Kasılma türü ile kas hasarı ilişkisi iyi dökümante edilmiştir ancak hareketin 

kasılma fazlarında geçen süre ile hasar ilişkisi konusunda ulaşılabilen literatürde 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bu noktadan yola çıkarak çalışma hareketin faz süresinde 

geçen süre ile kas hasarı ilişkisini ortaya koymak için hareketin konsantrik ve eksantrik 

faz sürelerinin farklı kombine edildiği 3 farklı tempo protokolünde ortaya çıkan kas 

hasarını analiz etmeyi amaçlamıştır.  

MATERYAL VE METOT 

Araştırma grubu 

Çalışmaya 18-25 yaş arasında 10 erkek gönüllü katıldı. Araştırma için yerel Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu onayı alındı (2017/14).  

Veri toplama işlemi ve analizler 

Araştırmanın ilk haftasında biyometrik ölçümler alındı. Boy uzunlukları hassaslık 

derecesi 0.01 metre (m) olan stadiometre (SECA, Almanya) ve vücut ağırlıkları (VA) 

hassaslık derecesi 0.1 kilogram (kg) olan elektronik baskülle (Tanita, Japonya) ölçüldü. 

Vücut kütle indeksi (VKİ) hesaplaması VA/boy2 (kg/m2) formülü ile belirlendi. Vücut 

yağ oranı (VYO), biyoelektriksel impedans analizi yöntemiyle belirlendi (Tanita SC 333 
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A, Japonya). Biyometrik ölçümlerin ardında 48’er saat arayla 3 defa alıştırma fazı 

uygulandı. Alıştırma fazlarında protokollerde uygulanacak squat ve bench press 

hareketleri tanıtıldı. 1-0-1, 2-0-1 ve 1-0-2 olmak üzere faz sürelerinin farklı kombine 

edildiği 3 tempo öğretildi. Tempolar 60 vuruş (bpm) metronom kullanılarak hareketler 

eşliğinde uygulatıldı. Daha sonra 1 maksimum tekrar (MT) belirlendi. 1 MT= 100 x 

kaldırılan ağırlık /102.78-2.78 x tekrar sayısı formülü ile hesaplandı (7).  15 gün ara 

verildikten sonra yine 15’er gün arayla 3 tempo protokolü uygulandı. 

Her bir protokol öncesi ısınma evresi uygulandı. Isınmayı takiben squat ve bench press 

hareketleri 1MT’nin %70’i ile 12 tekrarlı 3 set şeklinde yapıldı. Setler arası dinlenme 90-

120 sn, iki hareket arası dinlenme ise 3 dk olacak şekilde antrenman prosedürü uygulandı. 

Kan numunelerinin alımı; protokol öncesi (ön test), antrenmanın hemen sonrası (son test), 

antrenmanı takip eden 24., saati olmak üzere 3 defa alındı. Kan numuneleri 10 dk süreyle 

4000 devirde santrifüj edilerek kan hücreleri serumdan ayrıştırıldı. Elde edilen 

serumlardan, CK ve LDH’ ın serum düzeyleri analiz edildi.  

İstatistiksel Analizler 

Araştırma verilerinin homojen olup olmadığı gönüllü sayısı 50’den küçük olduğu için 

“Shapiro Wilk’s” testi ile sınandı. Bir gruba ait tekrarlı ölçümler arasındaki farklılığı 

analiz etmek için “Tekrarlı ANOVA” kullanıldı. Küresellik varsayımları sağlanmadığı 

için tekrarlayan ölçümler “Greenhouse Geiser Testi” ile analiz edildi. Protokoller 

açısından anlamlı farklılığın hangi protokolden kaynaklandığı ise “Wilcoxon Signed 

Rank Testi” ile çözümlendi. Tüm istatistiksel analizler “IBM SPSS 23” paket 

programında yapıldı. Alınan tüm testler aritmetik ortalama±standart sapma (X±ss) olarak 

ifade edildi. Araştırmada anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kullanılmıştır.   

BULGULAR 

Çalışmaya katılan gönüllülerin yaş ortalaması 20.00±2.10, boy uzunluğu ortalaması 

178.8±5.94 cm, VA ortalaması 66.79±6.59 kg, VKİ ortalaması 20.91±2.06 kg/m2 ve 

VYO ortalaması % 5.48±2.04 olarak belirlendi. 

Tablo 1. 3 protokolde CK’ nın zamansal değişimi 
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Her 3 protokolde de CK’ nın serum düzeylerinin değişimi istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p<0.05). Ancak 2. protokolde meydana gelen hasar düzeyinin diğer 

protokollere göre daha yüksek olduğu belirlendi. LDH için hiçbir protokolde anlamlı 

değişim gözlenmedi (p>0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Direnç egzersizi ile kas hasarı ilişkisi de literatürde iyi dökümante edilmiştir. Ancak 

direnç egzersizi sırasında uygulanan hareketin kasılma fazları süresi ile hasar 

mekanizması ilişkisi açıklanmış değildir. Chapman ve ark. (2006) eksantrik egzersiz 

hızının hasar büyüklüğüne etkisini inceledikleri çalışmalarında yavaş tempoya göre hızlı 

tempoda 4,5 kat fazla CK aktivitesi olduğunu, aynı gerim altında geçen sürede hızlı 

temponun yavaş tempoya göre daha büyük miktarda hasar oluşturduğunu belirtmişlerdir 

(8). Deney hayvanları üzerinde yapılan bir çalışmada gastroknemius kası üzerinde gerim 

altında geçen süre incelenmiş, bu süreyle kas içi protein sentez moleküllerinin uyarımının 

doğrusal ilişkili olduğu belirlenmiştir (9). Buford ve ark (2009) çalışmalarında 29 erkek 

deneğe 45 dk eksantrik koşu yaptırmışlar ve serum CK’sını egzersiz öncesi, egzersizin 

hemen sonrası, egzersiz sonrası 3. ve 24. saatte analiz etmişler CK’ da 24. saatte anlamlı 

artış olduğunu rapor etmişlerdir (10). Çalışmamız hareketin faz sürelerinin 

değiştirilmesiyle meydana gelen etkileri gözlemleyebilmek amacıyla konsantrik ve 

eksantrik faz süresinin eşit olduğu 1-0-1 tempo ile eksantrik fazın uzatıldığı 2-0-1 tempo 

ve konsantrik fazın uzatıldığı 1-0-2 tempoları karşılaştırarak kas hasarı analizini ön test- 

son test- 24. saat, 48. saat ve 72. saatte analiz ederek karşılaştırmıştır. Çalışmadan çıkan 

sonuçlara göre her 3 tempo protokolünde de CK aktivitesinin zamansal değişiminde 

istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. Protokoller arası farkta CK’ nın 

eksantrik fazın uzun uygulandığı 2. protokolde diğer protokollere göre anlamlı yüksek 

olduğu görülmüştür. Bu sonuç literatür ile uyumlu bir sonuçtur. Nitekim eksantrik 

17
4

,3

22
0

,4

29
8

,6

34
2,

4

23
7,

6

18
4

,4

19
9

,1 35
9

,9

6
39

,6

23
0

,7

17
7,

5

21
6

54
3

29
9

,4

20
7,

7

Ö n  T e s t S o n  T e s t 2 4 .  S a a t 4 8 .  S a a t 7 2 .  S a a t

CK Parametresinin Üç Protokoldeki  Karş ı laş t ırmalı  

Değiş imi

1. Protokol 2. Protokol 3. Protokol



International Congress on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE)  

       28-30 September 2018, İstanbul/TURKEY 

 
 

38 
 

aktivitelerin daha üstün bir hasar meydana getirdiği bilinmektedir (2,6). Bir diğer önemli 

kas hasarı belirteci olan LDH aktivitesinde 3 tempo protokolünde de hiçbir zaman dilimi 

karşılaştırmasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05). LDH 

aktivitesininde egzersize duyarlılığı bilinmektedir ancak muhtemelen çalışmamızda 

uyguladığımız protokollerdeki yüklerin veya gerim altında geçen sürelerin LDH 

sekresyonunu stimüle etmede yetersiz kaldığı düşünülebilir. Kas hasarının hipertrofik 

prosesteki olumlu etkisi göz önüne alındığında daha yüksek düzeyde bir hasar için 

antrenmanda uygulanan yükte veya gerim altında geçen sürede modifikasyonlar 

yapılabileceği göz önünde bulundurulabilir. 
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DİRENÇ EGZERSİZİNDE FAZ SÜRESİNİN MAPK VE MTOR ÜZERİNE 

ETKİLERİ 
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GİRİŞ 

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla uygulanmakla birlikte sıklıkla hipertrofi 

elde etmek için yapılan direnç egzersizinde mekanik gerim ile birlikte birçok intraselüler 

sinyal yolağı devreye girer. Bu yolaklarda birçok kritik molekül görev alır. Bunlardan 

mammalian target of rapamycin (mTOR) kasta hücre beslenmesini, oksijen, enerji 

alımını hücrenin büyümesini düzenleyen hipertrofik süreçte önemli rolü olan bir 

moleküldür. Kas içerisindeki hareket başlar başlamaz meydana gelen mekanik gerimin, 

mTOR üretimini doğrudan stimüle ettiği, mTOR’un da kas dokusunda protein sentez 

reaksiyonunu başlattığı belirtilmektedir (Brad). Mitogen activated protein kinase 

(MAPK) ise direnç egzersiz sırasında, gerim altında geçen sürenin ve pik gerimin kasta 

oluşturduğu etkiyi incelemek için önemli bir belirteçtir (1). Egzersize bağlı kas büyümesi 

ile ilgili olarak MAPK’ın hücresel strese cevaben miyofibrillerin büyümesini ve 

farklılaşmasını modüle ettiğine inanılmaktadır (2). Literatürde egzersizde kullanılan 

kasılma türünün etkileri ile ilgili çalışmalar bulunmakla birlikte bu kasılmaların süresinin 

oluşturduğu etki konusunda kaynaklar oldukça sınırlıdır. Egzersizde hareketin konsantrik 

ve eksantrik faz sürelerinin oluşturacağı hipertrofik etki araştırılmaya muhtaç bir konu 

olarak göze çarpmaktadır. Bu nedenle çalışma hipertrofik etkiyi oluşturan 

mekanizmaların çözümlenmesinde, yapılan egzersizin faz süresinin etkilerinin analizinde 

MAPK ve mTOR moleküllerinin aktivasyonunu faz sürelerinin değiştirildiği 3 farklı 

tempo protokolünde incelemeyi amaçlamaktadır. 

MATERYAL VE METOT 

Araştırma grubu 

Çalışmaya 18-25 yaş arasında 10 erkek gönüllü katıldı. Araştırma için yerel Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu onayı alındı (2017/14).  

Veri toplama işlemi ve analizler 

mailto:fatmakizilay@hotmail.com.tr
mailto:mehmet.kafkas@inonu.edu.tr


International Congress on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE)  

       28-30 September 2018, İstanbul/TURKEY 

 
 

40 
 

Araştırmanın ilk haftasında biyometrik ölçümler alındı. Boy uzunlukları hassaslık 

derecesi 0.01 metre (m) olan stadiometre (SECA, Almanya) ve vücut ağırlıkları (VA) 

hassaslık derecesi 0.1 kilogram (kg) olan elektronik baskülle (Tanita, Japonya) ölçüldü. 

Vücut kütle indeksi (VKİ) hesaplaması VA/boy2 (kg/m2) formülü ile belirlendi (3). 

Vücut yağ oranı (VYO), biyoelektriksel impedans analizi yöntemiyle belirlendi (Tanita 

SC 333 A, Japonya). Biyometrik ölçümlerin ardında 48’er saat arayla 3 defa alıştırma 

fazı uygulandı. Alıştırma fazlarında protokollerde uygulanacak squat ve bench press 

hareketleri tanıtıldı. 1-0-1, 2-0-1 ve 1-0-2 olmak üzere faz sürelerinin farklı kombine 

edildiği 3 tempo öğretildi. Tempolar 60 vuruş (bpm) metronom kullanılarak hareketler 

eşliğinde uygulatıldı. Daha sonra 1 maksimum tekrar (MT) belirlendi. 1 MT= 100 x 

kaldırılan ağırlık / 102.78-2.78 x tekrar sayısı formülü ile hesaplandı (4).  15 gün ara 

verildikten sonra yine 15’er gün arayla 3 tempo protokolü uygulandı. 

Her bir protokol öncesi ısınma evresi uygulandı. Isınmayı takiben squat ve bench press 

hareketleri 1MT’nin %70’i ile 12 tekrarlı 3 set şeklinde yapıldı. Setler arası dinlenme 90-

120 sn, iki hareket arası dinlenme ise 3 dk olacak şekilde antrenman prosedürü uygulandı. 

Kan numunelerinin alımı; protokol öncesi (ön test), antrenmanın hemen sonrası (son test), 

antrenmanı takip eden 24., saati olmak üzere 3 defa alındı. Kan numuneleri 10 dk süreyle 

4000 devirde santrifüj edilerek kan hücreleri serumdan ayrıştırıldı. Elde edilen 

serumlardan, MAPK ve mTOR moleküllerinin serum düzeyleri analiz edildi. MAPK ve 

mTOR molekülleri Biotek marka, SYNERGY H1 model cihazda ELISA yöntemiyle 

analiz edildi (Bender MedSystems GmbH Compus Vienna Biocenter 2 1030 Vienna, 

Austria) 

İstatistiksel Analizler 

Araştırma verilerinin homojen olup olmadığı gönüllü sayısı 50’den küçük olduğu için 

“Shapiro Wilk’s” testi ile sınandı. Bir gruba ait tekrarlı ölçümler arasındaki farklılığı 

analiz etmek için “Tekrarlı ANOVA” kullanıldı. Küresellik varsayımları sağlanmadığı 

için tekrarlayan ölçümler “Greenhouse Geiser Testi” ile analiz edildi. Protokoller 

açısından anlamlı farklılığın hangi protokolden kaynaklandığı ise “Wilcoxon Signed 

Rank Testi” ile çözümlendi. Tüm istatistiksel analizler “IBM SPSS 23” paket 

programında yapıldı. Alınan tüm testler aritmetik ortalama±standart sapma (X±ss) olarak 

ifade edildi. Araştırmada anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kullanılmıştır.   
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BULGULAR 

Çalışmaya katılan gönüllülerin yaş ortalaması 20.00±2.10, boy uzunluğu ortalaması 

178.8±5.94 cm, VA ortalaması 66.79±6.59 kg, VKİ ortalaması 20.91±2.06 kg/m2 ve 

VYO ortalaması % 5.48±2.04 olarak belirlendi. 

Şekil 1. 3 protokolde MAPK’ ın zamansal değişimi 

 

Şekil 2. 3 protokolde mTOR’ un zamansal değişimi 

 

Her 3 protokolde de MAPK ve mTOR moleküllerinin serum düzeylerinin değişimi 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). MAPK düzeyindeki değişim 3. Protokolde, 

mTOR düzeyindeki değişim 2. Protokolde diğer protokollere göre daha yüksek bulundu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Ulaşılabilen literatürde hareketin eksantrik, konsantrik fazlarında geçen süreye göre 

MAPK, mTOR aktivitesi ile ilgili olarak herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Çalışmamızın bu noktada literatüre yeni katkılar sunacağı düşünülmektedir. mTOR ve 

MAPK sinyallemelerinin hipertrofik/metabolik adaptasyonlardaki rolü ile ilgili 

çalışmalarda daha çok farklı tipte direnç antrenman prosedürlerini karşılaştırarak MAPK 

ve mTOR sinyal yanıtı incelenmiştir (1, 5).  Hulmi ve ark. (2010) maksimal kuvvet ve 

hipertrofi tip olmak üzere iki farklı direnç egzersiz protokolüne MAPK, mTOR 
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sinyallemelerinin yanıtını araştırmışlar sonuç olarak hipertrofi tip antrenmanda daha 

büyük düzeyde olmak üzere iki protokolde de anlamlı sinyal artışı olduğunu tespit 

etmişlerdir (5). Gonzalez ve ark. (2016) yüksek volüm ve yüksek yoğunluklu iki direnç 

antrenmanına MAPK yanıtını karşılaştırmışlar sonuç olarak her iki direnç antrenmanı 

prosedüründe de MAPK aktivitesinde benzer sonuçlar elde etmişlerdir (6). Çalışmada üç 

farklı tempo protokolünde elde edilen sonuçlara göre hareketin eksantrik, konsantrik faz 

süresine kasta protein sentez reaksiyonlarıyla ilgili sinyal yolaklarında kritik rolü olan 

mTOR parametresi için de 2. Protokolde diğer protokollere göre anlamlı fark olduğu 

belirlendi. Mekanik gerime bağlı hücresel yanıtları regüle eden sinyal yolaklarında 

görevli MAPK için ise konsantrik fazın uzun uygulandığı 3. protokol lehine elde edilen 

sonuçlar göze çarpmaktadır. Bu durumda hipertrofik proseste kasta protein sentez 

reaksiyonlarında kritik rolü olduğu bilinen mTOR için eksantrik fazın uzatılmasının 

olumlu etki yaptığı söylenebilir. Sonuç olarak direnç egzersizinin her üç protokolde de 

mekanik gerime bağlı hücresel yanıtları regüle ettiğine inanılan MAPK ve mTOR 

aktivasyonunu stimüle ettiği, konsantrik fazın uzatılmasının MAPK için, eksantrik fazın 

uzatılmasının ise mTOR için daha anlamlı fark yarattığı görülmektedir. Hipertrofik etki 

açısından MAPK ve mTOR aktivasyonunun maksimum düzeyde elde edilebilmesi için 

direnç antrenmanlarına hem konsantrik hem eksantrik türden egzersizlerin eklenmesinin 

yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ’NDE ÇALIŞAN BİREYLERİN FİZİKSEL 

AKTİVİTE DÜZEYİNİN YORDANMASINDA YAŞ, VÜCUT KİTLE İNDEKSİ 

VE SOSYAL FİZİK KAYGI DÜZEYİNİN ROLÜ 

Gözde ERSÖZ*, Müge ÜSTÜNER** 

* Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

Tekirdağ 

** Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tekirdağ  

ÖZET 

Sosyal olarak kabul edilmiş bir değer haline gelen kadınlarda ince bir fiziksel yapı, 

erkeklerde ise kaslı vücut yapısı reklam, magazin ve TV programlarında kültürel bir 

değer olarak yansıtılmaktadır ve benimsenen ideal fizik yapısı çoğu zaman bireyin 

düşünce, davranış ve başarılarının önüne geçebilmektedir. Toplumda fiziksel görünüm ile 

ilgili olarak yaratılan bu değerler, bireyler üzerinde gerçekçi olmayan fiziksel standartlara 

ulaşmaları konusunda baskı yaratmakta ve bireyler bu standartların dışına çıktıklarında, 

gerçekte veya hayallerinde, başkaları tarafından dış görünümlerinin beğenilmediği 

hususunda yanlış duygu ve düşüncelere sahip olabilmekte ve bedenlerinin başkaları 

tarafından değerlendirilmesi ile endişe duymaktadır. Bu çalışmanın amacı Namık Kemal 

Üniversitesi’nde çalışan bireylerin fiziksel aktivite düzeyinin yordanmasında yaş, vücut 

kitle indeksi ve sosyal fizik kaygı düzeyinin rolünü belirlemektir. Araştırmaya Namık 

Kemal Üniversitesi’ nin idari ve akdemik kadrosunda çalışan 515 akademik ve idari 

personel (nerkek= 215; yaş= 35.75±8.80 ve nkadın= 300; yaş=36.29±9.27) gönüllü olarak 

katılmıştır. Çalışmamızda katılımcıların hissettikleri sosyal fiziksel kaygı düzeyini 

belirlemek amacıyla Sosyal Fizik Kaygı Envanteri (SFKE); katılımcıların fiziksel aktivite 

düzeylerini belirlemek üzere ise Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) kişisel 

bilgi formu ile birlikte kullanılmıştır. Öncelikle verilerin normal dağılıma uygunluğu 

Kolmogorov Smirnov ve Levene testi ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların SFK, FAD 

ve VKİ puanlarının cinsiyet değişkenine göre farklılığının belirlenmesinde Bağımsız 

Gruplar için t testi analiz yöntemi, bireylerin yaş, sosyal fizik kaygı ve VKİ düzeylerinin 

fiziksel aktivite düzeyini yordayıp yordamadığı hiyerarşik regresyon analizi ile 

sınanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre erkeklerin kadınlarla kıyaslandığında fiziksel 

olarak daha aktif oldukları ve vücut kitle indekslerinin daha düşük olduğu sonucuna 

varılmıştır. Ayrıca katılımcıların fiziksel aktivite düzeyinin yordanmasında sosyal fizik 

kaygı, vücut kitle indeksi ve yaşın rolü incelendiğinde, katılımcıların sosyal fizik 
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kaygılarının yaşla birlikte fiziksel aktivite düzeylerini yordadığı görülmüştür. Dolayısıyla 

araştırmanın bulgularından katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri arttıkça sosyal fizik 

kaygılarının azaldığı sonucuna varılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Sosyal fizik kaygı, fiziksel aktivite düzeyi, vücut kitle indeksi 

THE ROLE OF NAMIK KEMAL UNIVERSITY EMPLOYEES’ AGE, BODY 

MASS INDEX AND SOCIAL PHYSICAL ANXIETY LEVEL IN PREDICTING 

THEIR PHYSICAL ACTIVITY LEVEL 

ABSTRACT 

For women, being slightly build, and for men, being well-build are socially accepted 

values in today’s society and they are reinforced in advertisements, magazine and TV 

programs. Moreover, the adopted images may come before an individual’s thoughts, 

behaviours and achievements. These values, created by society in relation to physical 

appearance, put pressure on individuals to reach unrealistic physical standards, and when 

individuals go beyond these standards, in reality or in their dreams, they may have the 

wrong feelings and thoughts as to others’ thoughts about their physical apperance and 

they worry about the evaluation of their bodies by others. The aim of this study was to 

determine the role of age, body mass index and social physic anxiety level in predicting 

the physical activity level of employees working in Namık Kemal University. 751 

university employees (nmale=215; age=35.75±8.80 and nfemale=300; age=36.29±9.27) 

voluntarily participated to this study. Social Physique Anxiety Scale, International 

Physical Activity Questionaire and a personal information form were administered to all 

participants with assistance from the researcher. Firstly, normality test was examined 

through Kolmogorov-Smirnov test and Levene’s test was used to see if the data is 

homogeneous or not. Independent sample t test was used to test differences in social 

physical anxiety, physical activity level and body mass index in terms of gender; 

hierarchical regression analysis was used to predicted the physical activity level of 

participants in terms of age, social physics anxiety and BMI levels. According to the 

findings of the study, it was concluded that males are more physically active and their 

body mass index are lower compared to females. In addition, when the physical activity 

level of the participants predicted the role of social physics anxiety, body mass index and 

age, it was observed that social physics anxiety predicted physical activity levels with 

age. As a result, it was concluded that as the physical activity levels of the participants 

increased, the social physique anxiety decreased. 
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GİRİŞ 

Sosyal olarak kabul edilmiş bir değer haline gelen kadınlarda ince bir fiziksel yapı, 

erkeklerde ise kaslı vücut yapısı reklam, magazin ve TV programlarında kültürel bir 

değer olarak yansıtılmaktadır ve benimsenen ideal fizik yapısı çoğu zaman bireyin 

düşünce, davranış ve başarılarının önüne geçebilmektedir (Çepikkurt ve Coşkun, 2010). 

Toplumda fiziksel görünüm ile ilgili olarak yaratılan bu değerler, bireyler üzerinde 

gerçekçi olmayan fiziksel standartlara ulaşmaları konusunda baskı yaratmakta 

(Hausenblas ve Mack, 1999; Smolak, 2004)  ve bireyler bu standartların dışına 

çıktıklarında, gerçekte veya hayallerinde, başkaları tarafından dış görünümlerinin 

beğenilmediği hususunda yanlış duygu ve düşüncelere sahip olabilmekte ve bedenlerinin 

başkaları tarafından değerlendirilmesi ile endişe duymaktadır (Hart, Leary ve Rejeski, 

1989).  

Bireylerin fiziksel görünümüyle ilgili diğer insanların negatif değerlendirmelerinden 

duyduğu bu endişe “Sosyal Fizik Kaygı” (SFK) olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde 

her yaştan insanın özellikle de genç neslin üzerinde durduğu SFK kavramı, Hart Leary ve 

Rejeski (1989)’ a göre insanların fiziksel görünüşlerinin başkaları tarafından 

değerlendirilirken hissettikleri endişe, gerginlik olarak açıklanırken (Hart Leary ve 

Rejeski, 1989), Russell (2002) tarafından, başkalarının kişinin kendi bedenini olumsuz 

bir şekilde değerlendirdiği algısından dolayı deneyimlenen kaygı olarak 

nitelendirilmektedir (Russell, 2002). Sosyal fizik kaygı (SFK) kavramı, bireyin diğerleri 

önünde davranışlarını kontrol etme ve görünümünü ayarlama çabası olan benlik sunumu 

teorisi içinde yer almaktadır (Arabacı, Kuter ve Doğan, 2008). Benlik sunumu kavramına 

göre; insanlar genelde diğerlerinin onları kendi arzu ettikleri biçimde görmesini isterler 

ve bu izlenimi verecek kadarını paylaşır, istenilen imaja uymayan herşeyi saklama 

eğilimine girerler (Koca ve Aşçı, 2006) ve hayatları boyunca başkaları tarafından nasıl 

değerlendirildikleri, nasıl algılandıkları, kendilerinin onların üzerinde nasıl bir izlenim 

bıraktıkları ile ilgilenirler. Bireylerin diğerleri üzerinde bıraktığı bu etkiler diğerlerinin 

onları nasıl algıladığı, değerlendirdiği ve onlara nasıl davrandığına dair ipuçları içerir. 

Bundan dolayı insanlar çoğu zaman hareketlerini diğer kişilerin üzerinde pozitif etki 

yaratmak için düzenlerler (Altıntaş, Aşçı ve Özenir, 2007). Benlik sunumu kişiler arası 

davranışın önemli bir unsurudur. Bireyin sosyal hayatını, işini ve özel ilişkilerini etkiler. 

Ayrıca egzersiz ve spor alanında da davranış, bilişsellik ve duygulanımın önemli bir 
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belirleyicisidir. İzlenim yönetimi olarak da adlandırılan bu kavram bireyin hayatının her 

alanına yayılır ve birey iş görüşmesi, okul çevresi, alışveriş, sosyal bir toplantı, fiziksel 

olarak çok güzel ya da yakışıklı birinin yanında olmak, egzersiz ya da spor yapılan bir 

yerde gözlerin üzerinde olması gibi çeşitli çevresel ve sosyal ortamlarda arzu ettiği 

izlenimi yaratmaya çalışır. Ayrıca başkalarının onları durumsal normlar açısından nasıl 

algıladığını önemseyen insanlar, sosyal onay ya da onaylanmama konusunda endişeler 

taşırlar ve başkalarının değerlendirmeleri kişileri etkilediği için fiziksel görünüşlerinin 

nasıl değerlendirildiğini sorun olabilmektedir. Bu bağlamda, Leary (1992), benlik 

sunumu kavramı çerçevesinde başkalarının gözünde bedenlerinin nasıl yargılandığı 

konusunda endişe yansıtan duygusal tepkiye “Sosyal Fizik Kaygı” adı vermiştir (Koca ve 

Aşçı, 2006).  

Egzersiz çoğu zaman sosyal bir çevrede yapıldığı için benlik sunumuna yönelik fikirler 

göz önüne alınmalıdır. Egzersiz yapma nedenlerine verilen cevapların çoğu benlik 

sunumuyla ilgilidir (Crawford ve Eklund, 1994; Leary, 1992; Smith, Handley ve 

Eldredge, 1998). Örneğin, insanların egzersiz yapmasının önemli bir nedeni sağlıktan 

ziyade arzu ettikleri fiziksel görünüme kavuşmak ve onu korumaktır. Pek çok insan 

egzersiz sırasında başkalarına nasıl göründükleri konusunda endişe taşırlar, bu da 

seçtikleri aktiviteyi, nerede ve kiminle spor yaptıklarını ve egzersizden aldıkları zevki 

etkileyebilmektedir (Crawford ve Eklund, 1994; Eklund ve Crawford, 1994; Lantz ve 

Hardy, 1997). Lantz ve Hardy (1997) yüksek düzeyde SFK taşıyan insanların böyle bir 

durumdan kaçınabilecekleri türde egzersizleri tercih ettiklerini ve vücudu ön plana 

çıkaran egzersizlerden de kaçındıklarını (onlar için faydalı olabilecek aerobik egzersizler 

dahil) ve zararlı yollarla fiziksel görünümlerini değiştirmeye çalıştıklarını (hızlı kilo 

verdiren diyetler gibi) ifade etmişlerdir (Hart, Leary ve Rejeski, 1989). SFK; fiziksel 

benlik saygısı (Kowalski, Crocker ve Kowalski, 2001), vücut imgesi (Chad ve Spink, 

1996), fiziksel görünümden ve kilodan memnun olmama (Crawford ve Eklund, 1994), 

yeme tutumu (Haase ve Prapavessis, 1998) ve sağlıkla ilgili davranışlara (örn. Fiziksel 

aktivite) güdülenme (Leary, Tchividjian ve Kraxberger, 1994; Niven ve ark., 2009; 

Strong ve ark., 2006) gibi insanların sağlıklarıyla ilgili konularla ilişkili olduğu için 

araştırılması gereken önemli bir kavramdır. 

Bireylerin başkalarının kendi fiziksel görünümleriyle ilgili olarak varolan veya var 

olduğu düşünülen negatif düşünceleri, toplumun ideal fizik anlayışının getirdiği baskılar 

onların fiziksel gelişimine katkı sağlayıp, kendi fiziksel görünümleri hakkındaki olumsuz 
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düşüncelerini azaltacak olan egzersizden uzaklaşabilmelerine neden olabilmektedir 

(Brunet ve Sabiston, 2009). Fiziksel görünümden memnun olmamak fiziksel aktiviteye 

katılımı arttıran olumlu bir etken olduğu gibi, fiziksel görünümden dolayı 

karşılaşılabilecek olumsuz değerlendirmelere maruz kalmamak için fiziksel aktiviteye 

katılmama nedeni de olabilir. Dolayısıyla egzersiz ortamlarında SFK incelenmesi 

gereken psikolojik faktörlerden birisidir ve bu nedenle son yıllarda, fiziksel görünüşten 

duyulan kaygı spor ve egzersiz psikolojisi alanındaki araştırmacılar için popüler bir 

araştırma konusu olmuştur (Mülazımoğlu, Kirazcı ve Aşçı, 2007).  

Spor ve egzersiz psikolojisi alanında 1990’lı yıllarda ele alınmaya başlayan, kişilerin 

spor ortamı tercihlerini ve spora katılımlarını etkileyen bu önemli kavram ile ilgili ilk 

çalışma, Hart ve ark. (1989) tarafından SFK’ nın değerlendirilmesine yönelik Sosyal 

Fizik Kaygı Envanteri (SFKE)’ nin geliştirilmesi çalışması olmuştur (Mülazımoğlu ve 

Aşçı, 2006). SFKE ölçeği oluşturulduktan sonra ölçeğin psikometrik özellikleri farklı 

örneklem gruplarında test edilmiştir (Mcauley ve Burman, 1993; Motl ve ark.,2000; 

Eklund,  1996; Mülazımoğlu ve Aşçı, 2006). Bu ölçeğin İngiltere, Estonya, İspanya, 

İsveç ve Türkiye olmak üzere beş ülkeye kültürlerarası genelleştirme çalışması Hagger 

ve ark. (2007) tarafından yapılmış ve İngiltere, Estonya ve İsveç örneklem grubunda 

SFKE’ nin 8 maddelik versiyonu kabul görürken; Türkiye ve İspanya’ daki grupta 

ölçeğin 7 maddelik versiyonu uygun bulunmuştur (Hagger ve ark., 2007). 

SFKE ile ilgili psikometrik özellikleri ortaya koyan çalışmaların yanısıra, çeşitli 

psikolojik özelliklerin SFK kavramı ile ilişkisi de incelenmiş ve bu araştırmaların geneli 

SFK düzeyi yüksek bireylerde, düşük benlik saygısı (Davison ve McCabe, 2005; Russell 

ve Cox, 2003; Silberstein, Striegel-Moore, Timko ve Rodin, 1988), olumsuz 

değerlendirmekten korkma (Crawford ve Eklund, 1994; Eklund ve Crawford, 1994), 

vücut imgesi ile ilgili memnuniyetsizlik ve düzensiz beslenme alışkanlığında artış (Aşçı, 

Tüzün ve Koca, 2006; Diehl ve ark., 1998; Haase ve Prapavessis, 1998; Reel ve Girl, 

1996) şeklinde sonuçlar elde edilmiştir.  

Spor ortamlarında bu konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda bireylerin spor yapıp 

yapmama durumlarına (Eklund ve Crawford, 1994; Hausenblas ve Mack, 1999; 

Mülazımoğlu ve Aşçı, 2004), sporcuların faaliyette bulundukları spor dallarına (Ersöz, 

Armut ve Aygün, 2010; Mülazımoğlu, Kirazcı ve Aşçı, 2005; Haase ve Prapavessis, 

2001), sporcuların yeme tutumlarına (Haase, Prapavessis ve Owens, 2002) göre SFK 

düzeyleri arasında farklılık olup olmadığına dair sonuçlar elde edilmiştir. 
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Sporcu ve sedanter bireylerin SFK düzeylerini karşılaştıran çalışmalarda, spor yapan 

bireylerin spor yapmayan bireylere nazaran başkaları tarafından değerlendirmenin söz 

konusu olduğu durumlarda daha az kaygı yaşadıkları bulunmuştur (Eklund ve Crawford, 

1994; Hausenblas ve Mack, 1999; Mülazımoğlu ve Aşçı, 2002). Bunun yanında az 

sayıda çalışmada farklı spor dallarına katılım ve sosyal fizik kaygı arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Haase’in (2001) yapmış olduğu çalışmada, bayan ferdi sporcuların SFK 

değerlerinin, bayan takım ile erkek ferdi ve takım sporcularından daha yüksek olduğunu 

göstermiştir (Haase ve Prapavessis, 2001). Ersöz, Armut ve Aygün (2010), tarafından 

üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada ise, takım sporları ile uğraşanların 

SFKE’ nin rahatsızlık hissi alt boyutunda daha yüksek ortalamalara sahip olduğu 

bulunmuştur (Ersöz, Armut ve Aygün, 2010). Buna karşılık Crocker ve ark. (2000) 

tarafından yapılan araştırmada spor branşları ile SFK arasında sistematik bir ilişki 

bulunamamıştır. Mülazımoğlu, Kirazcı ve Aşçı (2007), tarafından yapılan çalışmada ise 

farklı spor branşları ile uğraşan kişilerin ortalama sosyal fizik kaygı değerlerinin benzer 

olduğu ortaya konulmuştur. Benzer sonuç, Crocker ve arkadaşlarının 2000 yılında 

yaptıkları bir çalışmada da elde edilmiştir (Mülazımoğlu, Kirazcı ve Aşçı, 2006).  

Bunun yanısıra, sporcular üzerinde yapılan çalışmalarda SFK ile yeme bozuklukları 

arasındaki ilişki araştırılmış ve sporcularda yeme bozukluğu ile SFK arasında önemli 

derecede pozitif ilişki bulunmuştur (Furnham, Badmin ve Sneade, 2002; Hausenblas, 

Brewer ve Van Raalte, 2004; Hausenblas ve Fallon, 2006; Hausenblas ve Symons-

Downs, 2001; Hubbard, Gray ve Parker, 1998). Haase, Prapavessis ve Owens (2002) 

kadınlarda bu ilişkiyi gözlemlerken, erkeklerde yeme bozukluğu ile SFK arasında 

herhangi bir ilişki bulamamıştır (Haase, Prapavessis ve Owens, 2002). Spor dallarının 

yeme alışkanlığı ve SFK üzerindeki etkisini araştıran bir çalışmada ise Haase ve 

Prapavessis (2001), yarışmacı kadınlarda fiziği ön plana çıkaran (aerobikçiler ve 

dalgıçlar), kilo sınırlaması olan (kürekçiler) ve fiziği ön plana çıkarmayan (futbolcular) 

spor dallarının, SFK ile yeme bozukluğu arasındaki ilişkide etkili olmadığını ortaya 

koymuşlardır (Haase ve Prapavessis, 2001). Ayrıca Schwerin ve ark., (1996) tarafından 

yapılan çalışmada, erkek sporcular arasında steroid kullanımı ile SFK arasında ilişki 

bulunmuştur. Vücut geliştirme sporu ile uğraşan sporcular arasında yapılan bir çalışmada 

anabolik steroid kullanan sporcuların, anabolik steroid kullanmayan sporculara gore daha 

az SFK düzeyine sahip olduğu ortaya konulmuştur (Schwerin ve ark., 1996).   
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SFK ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda cinsiyet farklılığı da sıklıkla ele alınıp 

irdelenmiştir (Berry ve Howe, 2004; Eklund ve ark., 1997; Frederick ve Morrison, 1996; 

Hart ve ark., 1989; Kruisselbrink ve ark.,2004; Lantz ve ark., 1997; McAuley ve ark., 

1995; Martin ve Mack, 1996; Waddell, 2006; Hagger ve Stevenson, 2010). Davison ve 

McCabe (2005), tarafından yapılan çalışmada kadınların, erkeklere göre sosyal fiziksel 

kaygıyı daha fazla hissettiği ve bu düşüncelerin kendi davranışlarını etkilediği 

belirtilmektedir (Davison ve McCabe, 2005). Bu bulguyu destekleyen birçok çalışma 

bulunmasına rağmen (Hart et al., 1989; Brunet ve Sabiston, 2009; Davison  ve McCabe, 

2005; Brunet, 2007; Berry ve Howe, 2004; Eklund, Kelley ve Wilson, 1997; Mack, 

Strong, Kowalski ve Crocker, 2007; Kalkan ve Sözen, 2010), bu bulgunun aksini iddia 

eden çalışmalar da literatürde yer almaktadır. Hausenblas ve Carron (1999), kadınlar ve 

erkeler arasındaki SFK düzeyini karşılaştırmışlar ve farklılık bulamamışlardır 

(Hausenblas ve Carron, 1999).  

Sağlıksız davranışların artması (örn. Sağlıksız yeme alışkanlıkları, obezite) ve fiziksel 

aktivite düzeyinin düşmesi araştırmacıları bu yöndeki yaşam tarzını incelemeye 

yöneltmektedir (Haskell et al., 2007). Bu sebeple vücut kitle indeksi (VKİ) ve egzersizde 

etkili olan psikolojik faktörler (örn.sosyal fizik kaygı) arasındaki ilişkiyi ortaya koymak 

fiziksel etkinliği araştırmaya yönelik çalışmalar yapanlar için önemlidir. Araştırmalar 

incelendiğinde VKİ ile sosyal fizik kaygı arasında olumlu bir ilişki görülmüştür (Hart ve 

ark., 1989; Hausenblas ve Fallon, 2002; Sabiston ve ark., 2005; Thogersen-Ntoumani ve 

Ntoumanis, 2007). Vücut kitle indeksi ile fiziksel aktivite arasındaki ilişkiyi sorgulayan 

çalışmalar ise literatürde çok azdır. Egzersiz psikolojisi alanında yapılan çalışmalara 

baktığımızda egzersize katılım, sosyal fizik kaygı ve sağlık davranışı arasında güçlü bir 

ilişki vardır (Pan et al., 2009; Verplanken and Melkevik, 2008). Fiziksel aktivite düzeyi 

üzerinde etkili olan psikolojik ve fiziksel özellikleri araştıran çalışmalara literatürde 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden bu çalışma hem gençlerin sağlık davranışlarını 

araştıran kesimlere hem de egzersiz ortamında uygulamalar yapan bireylere faydalı 

olacaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Katılımcılar 

Çalışmanın örneklemini, Namık Kemal Üniversitesi’ nin idari ve akdemik kadrosunda 

çalışan 515 akademik ve idari personel oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan personelin yaş 
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ortalamaları 35.96 (SS= 8.98) olarak hesaplanmıştır. Kadın katılımcıların yaş ortalaması 

36.29 (SS= 9.27), erkek katılımcıların yaş ortalamaları ise 35.75 (SS= 8.80)’ dir.  

Veri Toplama Araçları 

Çalışmamızda iki ölçek ve bir kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda 

katılımcıların araştırmada kullanılacak olan cinsiyet, yaş, kilo, boy, çalıştığı birim, 

çalıştığı pozisyon gibi araştırmada gerekli olan kişisel bilgileri yer almıştır. 

Çalışmamızda katılımcıların hissettikleri sosyal fiziksel kaygı düzeyini belirlemek 

amacıyla Sosyal Fizik Kaygı Envanteri (SFKE); katılımcıların fiziksel aktivite 

düzeylerini belirlemek üzere ise Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) 

kullanılmıştır. 

Sosyal Fizik Kaygı Envanteri (SFKE)  

Sosyal fizik kaygı düzeyinin belirlemek üzere Hart ve ark., (1989) tarafından geliştirilen 

envanter 12 maddeden oluşmaktadır. Envanterdeki maddeler beşli ölçek (tamamen yanlış, 

genellikle yanlış, bazen yanlış bazen doğru, genellikle doğru, tamamen doğru) 

kullanılarak cevaplandırılmaktadır ve ölçeğin toplam puanı 12-60 arasında değişmektedir.  

Yapılan çalışmalar (Eklund ve ark., 1996), SFKE’nin fiziksel görünüm rahatlığı (kişinin 

fiziksel görünümü hakkında rahatsızlık duyması) ve olumsuz değerlendirilme beklentisi 

(fiziğinin başkaları tarafından olumsuz değerlendirileceği beklentisi) olmak üzere iki alt 

boyuttan oluştuğunu ortaya koymuştur. Orijinal ölçeğin Türk popülasyonu için ilk 

geçerlik ve güvenirlik çalışması Mülazımoğlu Ballı  ve Aşçı (2006) tarafından, 1005 

katılımcı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan temel bileşenler analizi sonucunda iki 

faktör yapısı bulunmuş ve envanterde yer alan 12 maddenin 1005 öğrenci için 

envanterin %44.86’sını açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Envanterin kriter geçerliğini test 

etmek için sosyal fizik kaygı ve beden imgesinden hoşnut olma puanları arasında 

hesaplanan korelasyon katsayısı (0.43 ile 0.57 arasında) SFK’nın kriter geçerliğini 

desteklemektedir.  Envanterin test tekrar test korelasyon katsayısı tüm ölçek için kızlarda 

0.88 ve erkeklerde 0.81 bulunmuştur. İç tutarlık katsayısı, tüm ölçek için iki faktörlü 

yapıda “fiziksel görünüm rahatlığı” alt boyutunda 0.77, olumsuz değerlendirilme 

beklentisi alt boyutunda ise 0.69, tek faktörlü yapıda ise 0.80 olarak saptanmıştır 

(Mülazımoğlu Ballı ve Aşçı, 2006). 

Envanterin Türkçe formuna ait ikinci geçerlik ve güvenirlik çalışması Hagger ve ark. 

(2007) tarafından yapılmış ve Türk popülasyonu için 7 maddelik versiyonun daha geçerli 

olduğu tespit edilmiştir (Ek I). Bu 7 maddeli SFKE’nın (orijinal ölçekten 1, 5, 7, 8, 11 
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maddeleri hariç) uyum indeks değerleri uygun bulunmuştur (CFI = .952, NNFI = .929; 

RMSEA = .06)  ve faktör yükleri. 42 ile .71 arasında değişmektedir. Ölçeğin güvenirlik 

değerleri Türk örneklem grubu için .83 bulunmuştur (Hagger ve ark., 2007). Bu 

çalışmada envanterin 7 maddelik Türkçe versiyonu kullanılmıştır. Bu çalışmada, SFKE 

ölçeğinin iç tutarlık katsayılarının .75 olduğu görülmüştür. 

Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi(UFAA) (Ek II) 

Uluslararası fiziksel aktivite anketi (UFAA), Craig, Marshall, Sjostrom, Bauman, ve 

Booth (2003) tarafından 12 farklı ülkede geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak 

geliştirilmiştir. UFAA 18-65 yaş arasındaki bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini 

belirlemeye yönelik geliştirilen geçerli bir araçtır (Craig ve ark., 2003). Türkçe’ye 

uyarlaması Öztürk (2005) tarafından yapılan anketin sekiz versiyonu vardır. Dört kısa ve 

dört uzun form olarak geliştirilmiştir. Bu çalışmada “son 7 gün” kısa formu kullanılmıştır 

(Ek II).  Anketin (kısa formu) kriter geçerlik değeri (r=0.30), ve test tekrar test 

güvenirliği (r=0.69) olarak hesaplanmıştır. Kısa form (7 soru), yürüme, orta-şiddetli ve 

şiddetli aktivitelerde harcanan zaman hakkında bilgi sağlamaktadır. Oturmada harcanan 

zaman ayrı bir soru olarak değerlendirilmektedir (Öztürk, 2005). Kişinin fiziksel aktivite 

düzeyini, yapılan hareketin süre, sıklık ve yoğunluk düzeyine göre MET cinsinden 

hesaplayarak düşük, orta ve yüksek düzey şeklinde sınıflandırılmaktadır (Cengiz, Aşçı ve 

İnce 2010). 

UFAA verilerinin analizi için aşağıdaki değerler kullanılmaktadır: 

• Yürüme = 3.3 MET 

• Orta şiddetli fiziksel aktivite = 4.0 MET 

• Şiddetli fiziksel aktivite = 8.0 MET. 

Örneğin, haftada 3 gün 30 dakika yürüyen bir kişinin yürüme MET-dk/ hafta skoru; 3.3 x 

30 x 3 = 297 MET-dk/ hafta olarak hesaplanmaktadır. Bu sürekli skorlamanın yanı sıra, 

ondan elde edilen sayısal verilerle, kategorisel skorlama yapılmaktadır. 

Oturma verisi ortanca ve çeyrekliklerle rapor edilmemektedir. Sedanter (oturma) 

davranışlar üzerine az veri vardır ve kategorisel seviye olarak gösterilen kabul edilmiş bir 

esik değeri yoktur (Craig ve ark., 2003; Öztürk, 2005). 

Veri toplama 

Kişisel bilgi formu, UFAA ve SFKE ölçekleri araştırmacı tarafından yüzyüze ve bireysel 

olarak uygulanmıştır. 
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Veri Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 18.0 programına girilmiştir. Verilerin analizinde 

araştırma grubunun özelliklerinin tanımlanması için betimsel istatistik analizi (ortalama 

ve standart sapma) yapılmıştır. Verilerin analizine ve bulguların yorumlanmasına 

geçilmeden önce verilerin parametrik testlerden normallik ve varyansların homojenliği 

ön şartlarının kontrolü Kolmogorov Smirnov ve Levene Testi yapılmıştır. Veriler normal 

dağıldığı ve varyanslar homojen olduğu için parametrik testlerden Bağımsız Gruplar için 

t testi, hiyerarşik regresyon analizi ve Pearson Momentler Çarpım Korelasyon analiz 

yöntemleri kullanılmıştır. Katılımcıların SFK, FAD ve VKİ puanlarının cinsiyet 

değişkenine göre farklılığının belirlenmesinde Bağımsız Gruplar için t testi analiz 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada yer alan bireylerin yaş, sosyal fizik kaygı ve VKİ 

düzeylerinin fiziksel aktivite düzeyini yordayıp yordamadığı hiyerarşik regresyon analizi 

ile sınanmıştır.  

BULGULAR 

Tablo 1: Katılımcıların SFK, FAD ve VKİ puanlarının cinsiyet değişkenine göre 

farklılığı 

Değişkenler Cinsiyet n Ort. SS t p 

VKİ 
Kadın 300 24.76 3.67 

-4.67 0.000*** 
Erkek 215 23.10 3.72 

FAD 
Kadın 300 950.10 1208.24 

2.05 0.013* 
Erkek 215 1316.05 2050.05 

SFK 
Kadın 300 18.33 5.64 

0.74 0.467 
Erkek 215 17.92 5.82 

   *p<0.05, ***P<0.001 

Katılımcıların vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite düzeyi ve sosyal fizik kaygılarındaki 

cinsiyet farklılığının test edilmesi amacı ile yapılan Bağımsız Gruplar için t testi 

sonuçları Tablo 1’ de verilmiştir. Analizden elde edilen sonucuna göre katılımcıların 

vücut kitle indeksi (p<0.001) ve fiziksel aktivite düzeyinin (p<0.05) cinsiyete göre 

farklılaştığı bulunmuştur. Ortalamalar arasındaki farklılık incelendiğinde ise, kadınların 

VKİ (t= -4.67, p<0.001) ortalamalarının erkeklerden yüksek; FAD (t= 2.05, p<0.05) 

ortalamalarının ise erkeklerden daha düşük olduğu görülmüştür. 

Tablo 2: Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyinin yordanmasına ilişkin hiyerarşik çoklu 
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regresyon analizi bulguları 

  β t p VİF R R² F 

1.Model         
,025 ,001 1,086 

Yaş -,025 -1,042 ,297 1,000 

2.Model               

Yaş -,025 -1,035 ,301 1,000 
,120 ,014 23,492 

SFK -,118 -4,847 ,000 1,000 

3.Model               

Yaş -,026 -1,052 ,293 1,004 

,121 ,015 ,101 SFK -,118 -4,856 ,000 1,003 

VKİ ,008 ,318 ,751 1,007 

Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyini yordayan değişkenleri belirlemek amacı ile 

yapılan hiyerarşik çoklu regresyon analizi Tablo 2’ de verilmiştir.  

Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyini yordayan değişkenleri belirlemek için, üç adımda 

gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizinde; birinci adımda yaş değişkeni, ikinci 

adımda sosyal fizik kaygı düzeyi, üçüncü adımda ise vücut kitle indeksi puanları 

girilmiştir. 

Modele birinci adımda girilen yaş değişkeninin özgün katkısının model içerisinde 

anlamlı olmadığı görülmektedir (R=.25; R2 =.001; Düzeltilmiş R2=.00; F(1,511)= 1.08, 

p>.05). 

Tablo 2’ de görüleceği gibi ikinci adımın özgün katkısının model içerisinde anlamlı 

olduğu belirlenmiştir ve sosyal fizik kaygı düzeyi yaş değişkeni birlikte katılımcıların %1’ 

ini açıklamaktadır (R=.12; R2=.01; Düzeltilmiş R2=.01; F(1, 513)= 23.49, p< 0.001). 

Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyini açıklamada SFK düzeyinin % 1’lik bir katkısı 

bulunmaktadır.  Yapılan hiyerarşik regresyona analizi sonucunda, katılımcıların fiziksel 

aktivite düzeyi ile SFK düzeylerinin negatif (ß= -.12, p<.01) yönde ilişkili olduğu 

bulunmuştur.  

Modele üçüncü adımda girilen vücut kitle indeksi puanlarının özgün katkısının model 

içerisinde anlamlı olmadığı görülmektedir (R=.12; R2 =.02; Düzeltilmiş R2=.01; 

F(1,505)= .10, p>.05). 

SONUÇ 

Araştırmanın bulgularına göre erkeklerin kadınlarla kıyaslandığında fiziksel olarak daha 

aktif oldukları, ve vücut kitle indekslerinin daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Buna ek olarak, katılımcıların fiziksel aktivite düzeyinin yordanmasında sosyal fizik 

kaygı, vücut kitle indeksi ve yaşın rolü incelendiğinde, katılımcıların sosyal fizik 

kaygılarının yaşla birlikte fiziksel aktivite düzeylerini yordadığı görülmüştür. Dolayısıyla 

araştırmanın bulgularından katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri arttıkça sosyal fizik 

kaygılarının azaldığı sonucuna varılmıştır.    
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EGZERSİZ DANIŞMANLIĞINDA PSİKOLOJİK FAKTÖRLER 

Gözde ERSÖZ 

ÖZET 

Fiziksel olarak aktif yaşamanın sağlığa olan faydaları bu konuda yapılan araştırmalar 

tarafından açıkça ortaya konmuştur. Kalp-dolaşım hastalıkları, şeker hastalığı ve kanser 

gibi hastalıkların risklerini azaltarak yaşamımıza faydalı olan egzersiz, aynı zamanda 

duygu durumumuzu, genel öz-yeterliği ve psikolojik olarak iyi oluş halimizi de olumlu 

yönde etkilemektedir. Son zamanlarda bireylerin sağlıklı kalabilmesi için yapılan 

tavsiyeler minimum olarak haftada ortalama 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite 

yapılması gerektiği yönündedir. Sağlık için yapılan bu türden tavsiyelere rağmen 

dünyada ve ülkemizde yetişkin bireyler söz konusu fiziksel aktivite düzeyine ulaşmış 

değildirler. Araştırmalar dünya nüfusunun %60’ nın yeterince aktif olmadığını, %25’ nin 

ise sedanter olduğunu belirtmektedir. Egzersiz ve spor psikolojisi alanında yapılan 

çalışmalar egzersizin fiziksel ve psikolojik faydalarının gerçekleşebilmesi için egzersize 

katılımın devamlı olması gerekliliğini belirtmesine rağmen, egzersize başlayanların 

yaklaşık olarak %50’si egzersizi ilk 6 ayda bıraktıklarını belirtmektedirler.  

Egzersize başlama, egzersizi bırakma ve egzersize yeniden başlama şeklinde gerçekleşen 

egzersiz davranışı dinamik bir davranıştır ve bireyler egzersiz danışmanına farklı 

aşamalarda gelebilmektedir. Ayrıca her bireyin spor geçmişi, egzersiz ortamında yaşadığı 

kaygılar ve yeterlik duyguları farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla egzersiz danışmanlığı 

için gelen her birey kendine özgü danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyar. Bu sebeple 

egzersiz alışkanlığını kazanmak isteyen herkese standart kalıplarla davranılamamaktadır. 

Egzersiz konusunda danışmanlık hizmeti veren bireyler veya kurumlar sporun içinden 

geldikleri için zaman zaman sedanter (hiç spor yapmamış) veya egzersize başlayıp 

bırakmış olan bir kişinin psikolojisini anlamakta zorluk çekebilmektedir. Bu sunumda ele 

alınan konular egzersiz danışmanlığı yapan bireylerin danışanlarının duygularını daha iyi 

anlamalarını ve egzersizde farklı motivasyonel stratejileri öğrenmelerini sağlayacaktır. 

Bu bağlamda bu sunumda egzersiz danışmanlığında psikolojik faktörler ele alınacak, 

egzersiz davranışını 5 basamağa bölen Kuramlar Arası Model kapsamında, her 

basamakta kişileri egzersize nasıl motive edeceğimize dair açıklamalar yapılacak ve son 

zamanlarda egzersiz ortamlarında kullanılan teknolojik uygulamaların egzersiz 

motivasyonuna etkileri üzerine konular ele alınacaktır. 
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GİRİŞ 

20. yüzyılda teknolojinin ilerlemesinin bir sonucu olarak toplumlarda meydana gelen 

endüstrileşme ve makineleşme serbest zaman etkinlikleri için daha fazla zaman 

kazanmayı sağlarken;  insanlar genel olarak hareketin azalması yönünde bir yaşam tarzını 

benimseme eğilimine girmişlerdir (Açıl, 2006; Yan, 2007). İnsan bedeni hareket etmek 

ve fiziksel etkinliklere katılabilecek şekilde düzenlenmiş olsa da egzersiz, ortalama bir 

yaşam biçiminin rutin uğraşları arasında çoğunlukla yer almamakta ve insan bedeni uzun 

süre yapması gereken hareketleri yapmadan hayatını sürdürdüğünde sahip olduğu bazı 

fonksiyonel yetenekleri azalmakta ve fonksiyonel yetersizlikler de birçok hastalığa neden 

olmaktadır (Yan, 2007). Hareketsizliğe bağlı olarak ortaya çıkan hipokinetik hastalıkların 

(bulaşıcı olmayan hastalıklar) (Kraus ve Raab, 1961), önlenmesinde düzenli fiziksel 

aktivitenin önemi birçok araştırmacı tarafından ortaya konmuştur (Bouchard, Blair ve 

Haskell, 2007; Gilmour, 2007; Özer, 2001). Yapılan bu çalışmalar düzenli fiziksel 

aktivitenin kan basıncını ve kan şekerini kontrol altına aldığını, kolon kanseri ve koroner 

kalp hastalığı riskini azalttığını, kilo kontrolünü sağladığını, damar ve kas-iskelet sistemi 

hastalıklarını önlediğini göstermiştir. Bu fizyolojik etkilerinin yanında düzenli yapılan 

fiziksel aktivite zihinsel ve duygusal sağlığı da pozitif yönde etkilemektedir (Cindaş, 

2001; Özer, 2001). Araştırmalar düzenli fiziksel aktivitenin ruh sağlığını olumlu yönde 

etkilediğini, stres ve anksiyete belirtilerini azalttığını, öfke ve saldırganlık gibi duyguları 

kontrol altına almayı sağladığını, uyku kalitesini arttırdığını ortaya koymuştur (Kennedy 

ve Newton, 1997). Fiziksel aktivite kişinin sağlığını, fiziksel yapısını, esnekliğini ve 

kilosunu dengelediği için kendini algılama ve benlik saygısını arttırdığı (Gleser ve 

Mendelberg, 1990) ve artan endorfinin pozitif duygu duruma öncülük ettiği 

söylenmektedir (Daley, 2002). Fiziksel aktivitenin bu pozitif etkileri doğrultusunda 

birçok gelişmiş ülkede fiziksel aktiviteye katılımı özendirmek, toplum sağlığının 

öncelikli hedefleri arasında yer almıştır (Cengiz, Aşçı ve İnce, 2008).    

Bu hedefleri gerçekleştirebilmek, fiziksel aktiviteye katılımı arttırmakla mümkündür ve 

bu bağlamda fiziksel aktivite davranışının devamlılığı sağlamak için etkili olan kişisel ve 

toplumsal tüm faktörleri ortaya koymak ve “herkes için spor” sloganıyla 3 yaşından 93 

yaşına tüm insanların aktif bir yasam tarzını benimsemesi önemlidir. Son zamanlarda, 

fiziksel aktivite ve egzersize ilişkin psikolojik (Challagan, 2004; Mead ve ark., 2010) 

faktörler sağlık ve spor bilimleri alanlarında çalışmalar yapan araştırmacıların ilgi odağı 

olmuştur (Biddle, Fox ve Boutcher, 2000). Bu panelde, bireylerin egzersiz davranışına 
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başlamasında ve bu davranışı sürdürmesinde etkili olan psikolojik faktörlere değinilecek 

ve spor merkezlerinde görev yapmakta olan fitness danışmanlarına danışanlarının 

egzersize devam etmesi konusunda neler yapabileceklerine dair tavsiyelerde 

bulunulacaktır. 

Etkili Egzersiz Danışmanlığının Stratejileri 

Kişilere egzersiz alışkanlığını kazandırma konusunda birçok farklı strateji geliştirilmiştir. 

Bunlardan biri Lox ve ark. (2003) tarafından yazılan “Hareket Etmek için İpuçları” adlı 

derlemede ele alınmıştır. Bu stratejiler: 

1. Kendi kendini izleme (self-monitoring): Egzersize başlanılan günden 

itibaren kişinin kendindeki gelişimleri takip edebileceği bir sistem kurmak.  

2. Hedef belirleme (goal setting): Bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda 

hedefler belirlemek 

3. Müzik (music): Egzersizde keyif alabileceği müzikler ile çalışmasını 

sağlamak 

4. Kişiye özgü performans danışmanlığı (personalized performance 

coaching): Bireylerin egzersiz yeterliklerine, fiziksel uygunluk düzeylerine uygun 

egzersiz programları oluşturmak. 

5. Sosyal destek (social (group) support): Egzersiz ortamında arkadaşlıklar 

kurmak 

6. Olumlu geribildirim (positive instructional feedback): Bireylerin egzersiz 

seanslarında özgüvenlerini ve becerilerini destekleyecek olumlu geribildirimlerde 

bulunmak. 

Buckworth ve Dishman (2002) ise egzersiz davranışında aşağıdaki faktörlere 

değinmişlerdir:  

1. Amaçlar: Egzersiz davranışını kazandırmak diğer sağlık davranış 

değişikliklerinden farklıdır. Burada amaç olumlu bir sağlık davranışı olan 

egzersiz alışkanlığını kazanmaktır. Olumsuz davranış olan sigarayı bırakma veya 

gereğinden fazla yemek yeme davranışından uzaklaştırmak değil.  

2. Egzersiz biyolojik temellidir. Egzersizin biyolojik süreçlere etkisi yetersiz 

beceri, miskinlik ve düşük yeterlik hissi gibi bilişsel süreçlerden de etkilenebilir. 

Bu etkiler uzun süre devam ederse, egzersizde içsel motivasyona ve yapılan 

etkinlikten zevk almaya sekte vurabilir. Diğer yandan iyimser olmak, kendine 
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güven, kendi kendini kontrol edebilmek (öz-kontrol) ve dikkat egzersize 

devamlılıkta olumlu etkilere sahiptir. 

3. Egzersiz yapmak karmaşık bir davranıştır. Kişisel konular (örneğin, 

zaman, yer, özgüven, motivasyon, enerji), sosyal faktörler (örn. tek başına veya 

arkadaşla birlikte egzersiz yapmak, egzersiz yapılan yere ulaşım kolaylığı, 

bireysel fitnes danışmanının varlığı ve seanslarınızı düzenlemede etkililiği) ve 

çevresel faktörler (örn., egzersiz seansının yeri, egzersiz ortamının çekici olması, 

egzersiz ekipmanlarının kalitesi) gibi bir egzersiz seansı planlamak ve yürütmeyi 

etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Egzersizin tutarlı ve düzenli bir 

davranış haline gelmesi için, egzersiz planlı bir ritüel olmalıdır. 

4. Egzersiz dinamik bir davranıştır. Egzersize uyum sağlamayı birçok faktör 

etkiler. Bireyler egzersize hemen uyum sağlayabilir, bu süreç uzun sürebilir veya 

uyum sağladıktan sonra egzersizi bırakabilir ve tekrar egzersize dönebilir. 

Egzersiz seansını kaçıran bazı katılımcılar egzersizin o zamana kadar olan 

faydalarını kaybettiğini düşündükleri psikolojik durum vardır ve bu durum 

literatürde “egzersizi ihlal etkisi” olarak adlandırılmaktadır. Egzersiz seansını 

kaçıran danışanlar bu sebeple egzersizi bırakabilir (Lox ve ark., 2003). Bu konuda 

egzersiz danışanlarınızın seanslarını takip etmeniz ve bu psikolojik süreci 

yaşamasını engellemeniz gerekmektedir. Bu bağlamda egzersiz programının 

kişilerinin amaçları doğrultusunda hazırlanması (kilo vermek, kas ve kuvvet 

gelişimi ve kardivaskuler dayaynıklılığı arttırmak) ve ara ara belirlenen amaca 

yaklaşıp yaklaşmadığını test etmemiz gerekmektedir (kilo ölçümü, antropometrik 

ölçümler, yürüyüş testi sonrası kalp atım hızı takibi ve dinlenik kalp atım hızı 

takibi). 

Egzersiz davranışını kazandırmaya yönelik aşağıda ele alınan davranışsal ve bilişsel 

değişkenlere dikkat etmek gerekmektedir (Anshel ve ark., 2003): 

Fiziksel konum 

Egzersiz danışanının işi veya evine yakın bir konumda egzersiz yapmasının egzersizde 

devamlılığın sağlanmasında etkili olduğunu göstermiştir. Bireylerin evde egzersiz 

yapması onların rahatlığı açısından iyi olabilir ama gene evde egzersiz yapanların fitnes 

salonlarında veya dış mekanda egzersiz yapanlara göre daha az bu davranışı 

benimsedikleri görülmüştür. Egzersiz ortamının parlak ışıklı, renkli ve canlı bir 
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atmosferde olması, egzersiz danışmanı eşliğinde çalışılması kişiler için daha caziptir ve 

egzersizde devamlılığın sağlanmasında etkilidir.  

Planlama 

Egzersiz programını iyi planlamalıyız. Kişinin gün içinde en enerjik olduğu saati ve 

günlük rutininde kendini fiziksel ve duygusal olarak en rahat hissedeceği saati 

seçmelerini sağlamalıyız. Uyku saatinden 2 saat önce aerobik antrenman yapılmamalı bu 

durum derin uyku süresini dolayısıyla uyku kalitesini düşürmektedir. 

Yeni Başlayanlarda Egzersiz Danışmanının Rolü 

Egzersize yeni başlayan kişilerin stres ve kaygı düzeyleri yüksek olacaktır. Yeni başlayan 

danışanlara verilen egzersiz programı onlarda sakatlık korkusu, vücudun egzersize 

vereceği tepkiden korkma gibi kaygılara yol açacaktır. Ayrıca genelde fitnes salonları 

genç, fit ve çekici kişilerin tercih ettiği yerler olduğu için kendi fiziksel görünümleri ve 

fiziksel uygunluk düzeylerinden de çekingenlik yaşayabilirler. Çoğunlukla egzersizi 

doğru yapıp yapmadıkları konusunda ve doğru egzersiz ekipmanını kullanıp 

kullanmadıkları konusunda endişe yaşarlar. Bu düşünce ve kaygılara en çok neden olan 

şey başkalarının önünde (diğer egzersiz üyeleri) yeni karşılaştığınız bir program ile 

egzersiz yapıyor olmaktır. Bu sebeple fitnes salonuna ilk kez gelen kişi karşılanmalı, 

rahatlatılmalı ve yapacakları konusunda çok yalın bir dille bilgilendirilmelidirler. 

Egzersiz danışmanları danışanların kaygılarını anlayabilmeli, bu kaygıları gidermeye 

gayret etmeli, kişilerin egzersiz hedeflerini ve fiziksel uygunluk düzeylerini belirleyip 

onlara bu yönde uygun egzersiz programı hazırlamalıdırlar. Egzersiz ortamında onlar için 

belirsiz, kaygı verici, fiziksel ve duygusal olarak onları zorlayacak durumları ortadan 

kaldırmalıdırlar. Onların daha rahat hissetmeleri için fitnes salonuna aidiyet hissi 

geliştirilebilir, salona gelen diğer üyelerle iletişim ve arkadaşlık kurmaları sağlanabilir.  

Hedef Belirleme 

Doğru hedefler belirlemek egzersize yeni başlayan kişilerin, egzersizde devamlılık 

sağlaması açısından çok önemlidir. Genelde 6 ay içinde egzersizi bırakmak kişilerin 

hedeflerine ulaşamadığını düşünmesinde kaynaklanmaktadır. Bu yüzden danışanlara 

ulaşilabilir hedefler belirlemek çok önemlidir. 

Zorlayıcı olmayan kısa vadeli, performansa dayalı hedefler özgüveni artırır ve egzersiz 

programına devamlılığı sağlar. Egzersizi bırakmak çaresizlik ve düşük öz-kontrol 

duyguları eşliğinde gerçekleşir. Mesela “Koşu bandında 20 dakika hiç durmadan cardio 

egzersizimi tamamlayacağım”, “Üst vücutta 3 set direnç egzersizimi tamamlayacağım” 
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veya “İnterval antrenmanımda 150 kalp hızına erişeceğim” gibi hedefler kısa vadede 

konulacak uygun hedeflerdir.  Bu hedeflerin performans hedefleri olduğuna dikkat ediniz. 

Sonuç odaklı değil performans odaklı hedefler konulmalı. Belirli bir kiloya ulaşmak veya 

vücut yağı yüzdesinde belirli bir rakama ulaşmak sonuç odaklıdır ve uzun süreli bir 

hedeftir. Bu türden hedefler sizin kontrolünüz dışında olduğu ve birçok faktörden 

etkilendiği için tavsiye edilmez.  

Sosyal Etkileşim ve Destek 

Bazı egzersiz katılımcıları kalabalıktan izole bir şekilde egzersiz yapmayı tercih ederken 

çoğunluğu etkileşim halinde olmaktan keyif alıyor. Özellikle yeni başlayanlar diğer 

üyelerle arkadaşlık kurduklarında kendilerini daha rahat hissetmektedirler. Egzersiz 

danışmanının öncelikli amacı danışana kendini tanıtmak, uygun egzersiz programını 

vermek ve öğretmek olmalı ve sonrasında da danışanı diğer üyelerle tanıştırma 

konusunda girişimlerde bulunmalıdır. Birey evde egzersiz yapıyorsa ailesinin bu konuda 

onu desteklemesi çok faydalı olacaktır. Araştırmalar sosyal desteğin egzersizde 

devamlılığın sağlanmasında etkili olduğunu göstermiştir. 

Ödüller 

Danışanların kısa vadeli hedeflerine ulaştıklarında çeşitli ödüller vermek onların egzersiz 

motivasyonuna faydalı olacaktır. 

Eğitim Meteryalleri 

Yapılan işin değeri yazıya döküldüğünde daha anlaşılır olabilmektedir. Danışanlara 

onların anlayacağı düzeyde egzersizle alakalı eğitim meteryali vermek (ağır bir dille 

yazılmış akademik makale değil, daha uygun bir dille yazılmış kaynaklar) onların 

uğraştıkları etkinliği daha iyi anlamalarına ve egzersiz alışkanlığı kazanmalarına 

yardımcı olacaktır.  Aylık yayımlanan, farklı egzersiz türlerini, tekniklerini ve araştırma 

sonuçlarını ortaya koyan dergi gibi yayınlar egzersiz motivasyonunu etkili bir şekilde 

arttırabilir. 

Kulüpler, Organizasyonlar ve Programlar 

İnsanların bir gruba ait olma ihtiyaçları vardır. Katıldıkları gruplarda insanlar rahatlık, 

güven ve sosyal ihtiyaçlarını giderirler. Spor salonuna bu şekilde bağlılık hissi 

duyabilirler. Egzersiz programı ve spor tesisine bağlılık duyan bireylerin egzersize 

devam etme olasılıkları da daha yüksek olacaktır. Fitness salonu sahipleri haftalık 

etkinliklerle kulüp üyelerini biraraya getirebilir ve onların arkadaşlık kurmaları ve 

sosyalleşmeleri için zemin hazırlayabilirler. Haftalık egzersiz ile ilgili seminerler, pazar 
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günü koşusu, şirketler veya kulüp üyeleri arasında farklı spor dallarından yarışmalar 

egzersiz motivasyonunu arttıran örnek etkinliklerdir. 

Kayıt altına almak 

Egzersize katılan bireylerin egzersiz ile ulaşmak istedikleri hedefleri, bu hedeflere 

ulaşmak için neler yaptığını ve sonucunda neler kazandığını yazıya dökmesi için bir 

egzersiz defteri tutması önemlidir. Bu defter onun içsel motivasyonunu arttıracak ve 

algılanan yeterlik züzeyini arttıracaktır. Egzersiz danışmanlarının da danışanlarının 

özelliklerini, fiziksel ölçümlerini, ilk egzersize başladıkları düzeyi unutmamaları için 

benzer bir şekilde danışmanlık yaptıkları bireyin özelliklerini kayıt altına almaları 

gerekmektedir. Ayrıca danışanlarının o günkü egzersiz programındaki performanslarını 

kendilerince "Ali bu gün iyi iş çıkardı", "Gözde bugün egzersiz programını isteksizce 

yaptı" gibi kişisel değerlendirmeler de danışanın için egzersiz danışmanı tarafından 

tutulan not defterine yazılabilir. Egzersiz programında yer alan egzersiz şiddeti, süresi ve 

sıklığı gibi değerleri ile gerçekte yapılan değerleri de not almak kişilerin takibinin daha 

düzgün yapılması ve onları daha iyi yönlendirilmesinin sağlanmasında önemlidir. 

Fiziksel Aktivite Davranışını İzleme 

Bireylerin fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzını belirlemelerinde serbest zaman azlığı en 

büyük engeldir. Bu yüzden egzersiz katılımcılarının zamanlarını nasıl geçirdiklerine dair 

not tutmaları önemlidir. Öncelikle zamanınızı nasıl geçirdiğinizin farkına varmalısınız ve 

aktif olarak geçmeyen zamanları nasıl daha aktif geçirebilirim şeklinde planlar 

yapmalısınız. Örneğin bahçede oynayan çocuklarınızı izlemektense onları oyunlarına 

dahil olabilir veya onların oyunlarını izlerken hafif yürüyüş yapabilirsiniz. Serbest zaman 

çizelgenizi yeniden organize etmek ilk yapmanız gereken işlerden biridir.  

Sonrasında birey gün içinde yaptığı aktivitelerin çeşidini, şiddetini ve ne kadar sure 

yaptığını etkinliği yaptıktan kısa bir sure sonrasında unutmadan not etmelidir. Tablo 6.1.’ 

de bu etkinlikleri nasıl not edeceğinize dair bir tablo bulunmaktadır. Bu tabloyu kendi 

etkinliklerinize ve sürenize (10 dk veya 30 dk yerine başka zaman dilimi de 

kullanılabilir) göre de düzenleyebilirsiniz.  

Biz etkinliğin en az 10 dk olmasını tavsiye ediyoruz çünkü sağlığa yararlı bir etkinlik 

olması için en az 10 dk.’ lık olması tavsiye edilen bir süredir (Haskell ve ark., 2007). 

Ayrıca 10 rakamı hatırlamak için ve doğru not etmek açısından da kolay bir rakamdır. 

Fakat eğer kişi hayatında hiç egzersiz yapmamış ise bazı durumlarda 10 dk’ nın altında 

sürelerle başlayabilir. Katılımcı 10 dk.’lık etkinlikleri biriktirerek günde en az 30 dk. 
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fiziksel aktivite yaparak günden güne daha aktif olabilir. Eğer birey 30 dk.’ lık etkinliğini 

bir seferde yapmak isterse bu şekilde yapıp not edebilir.  

Hafif şiddetteki etkinliklerin (örn. Toz alma, ısınma hareketleri, hafif yürüyüş) sağlıkla 

ilşkisini bilmememize ragmen günlük zaman diliminize bu hafif egzersizleri eklemek bu 

egzersizleri orta şiddetteki egzersize çevirme sürecinde bize yardımcı olacaktır. Örneğin 

alişveriş merkezinde dolaşip vitrinlere bakmak orta şiddette yapilan yürüyüş etkinliği ile 

eşdeğer sayilabilir.  Eğer egzersiz katılımcısı yapmış olduğu etkinliğin hafif, orta veya 

yüksek şiddette bir egzersiz olduğunu bilmiyorsa, yapmış olduğu etkinliğin yavaş 

tempoda bir yürüyüş şeklinde örneğin 3 km mesafeli mi? (hafif şiddet), canlandırıcı 

etkiye sahip 5-7 km mesafeli bir yürüyüş mü? (orta şiddet) yoksa koşu şeklinde bir 

etkinlik mi (yüksek şiddet) olduğunu göz önünde bulundurmalıdır. Her haftanın sonunda 

bu fiziksel aktivitelere ayrılan sürelerin arttırılması yönünde bir yol izlenmelidir. Fiziksel 

aktivite düzeyini geliştirirken, etkinlik programını dizayn ederken ve hedeflere ulaşıp 

ulaşmadığını belirlerken gerçekçi hedefler oluşturmamızda fiziksel aktivite takip 

çizelgesiz kullanmak işimizi kolaylaştırır. 

Tablo 1: Fiziksel aktivite takip çizelgesi 

Fiziksel 

Aktivite Şiddeti 10 dk  30 dk  Toplam Süre 

Ev işleri 

Hafif Şiddet       

Orta/Yüksek Şiddet       

İş yerinde 

Hafif Şiddet       

Orta/Yüksek Şiddet       

Serbest zaman 

Hafif Şiddet       

Orta/Yüksek Şiddet       

Bahçe İşleri 

Hafif Şiddet       

Orta/Yüksek Şiddet       

Spor 

Hafif Şiddet       

Orta/Yüksek Şiddet       

Yürüyüş 

Hafif Şiddet       

Orta/Yüksek Şiddet       

Merdiven Çıkma 

Hafif Şiddet       

Orta/Yüksek Şiddet       

Şimdi fiziksel aktivite çizelgesini sedanter bir bireyin nasıl kullanacağı yönünde bir 

örnek yapalım. 40 yaşlarında sedanter bir kişi için bu çizelgeyi doldurduğumuzu 

varsayalım. Bu kişi kilo vermek ve enerjisini yükseltmek için fiziksel aktivite düzeyini 
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arttırmak istesin. Bu kişiye ait fiziksel aktivite takip çizelgesi Tablo 6.2.’ de belirtilmiştir. 

Bu tabloya göre kişinin bir hafta boyunca çok fazla düzeyde hafif şiddette fiziksel 

aktivite ile meşgul olduğunu fakat çok az düzeyde orta ve yüksek şiddette etkinlik 

yaptığını görmekteyiz. Bu durumda yapmamız gereken ilk şey hafif düzeydeki 

aktiviteleri nasıl orta düzeyde fiziksel etkinliğe çevireceğimizi tespit etmek olacaktır. Bu 

katılımcının egzersiz engellerinin olmadığını düşünüyoruz çünkü etkinliklerine 

baktığımızda aktif bir yaşam tarzı görmekteyiz. Şimdi hafif şiddetteki fiziksel aktiviteyi 

orta şiddete çevirmek için neler yapabileceğimize bakalım: 

 İş yerinde odalar arasında veya merdivenleri kullanarak kısa gezintiler 

yapabilirsiniz. 

 Asansör veya yürüyen merdiven kullanımı mümkün olduğunca azaltıp normal 

merdiveni tercih edebilirsiniz. 

 Bahçe işlerini veya ev işlerini yaparken yardımcı tutmak yerine siz de aktif 

çalışabilirsiniz. 

 Arkadaşlarınızla telefonda konuşmak yerine birlikte yürüyüşe çıkıp yüzyüze 

sohbet edebilirsiniz. 

Egzersiz katılımcısı aktivite şiddetini değiştirmek için çaba sarfetmelidir. 

Zaman Çizelgesi 

Bireyin fiziksel aktivite programını hazırlamak için, onun zamanını nasıl geçirdiğine dair 

bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu bilgi katılımcının serbest zamanlarını tespit edip 

bu zamanlarda sedanter olarak geçirdiği vaktin fiziksel olarak aktif olarak geçirilmesi 

yönündeki değişimi sağlamanıza yardımcı olacaktır. Diğer yandan kişi belki kısa tuttuğu 

bir aktiviteyi daha uzun sure devam edebilecektir. Örneğin 5 dk yapmış olduğu etkinliği 

zaman çizelgesine gore daha çok zamanı olduğu için 20 dk.’ ya çıkarabilir. Sadece 

kişilerin fiziksel aktivite davranışını anlayarak onları bu konuda değiştirebilirsiniz. 

Danışanınızın fiziksel aktivitelerini izleyebilmek için haftaiçi 2 gün, haftasonu ise bir gün 

seçemesini sağlayınız. Daha sonra Tablo 6.3.’ de görünen not defterine seçilen bu üç gün 

boyunca neler yaptığını ve fiziksel olarak aktif olup olmadığını not ettiriniz. Tablo 6.4.’ 

de buna örnek olarak doldurulmuş bir tablo göreceksiniz. Bu tabloyu danışanınız 

doldurduktan sonra, onun ne kadar süre ve ne çeşit bir fiziksel aktivite ile ilgili olduğunu 

veya fiziksel olarak aktif olmadığı zamanları (örn. TV seyretmek veya araba kullanmak) 

belirleyebileceksiniz.  
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 Zaman çizelgesi, danışanınızın fiziksel aktivite alışkanlıklarını anlamanıza 

yardımcı olacak ve onun daha aktif bir yaşam sürmesi için yapacağınız girişimlerde size 

yardımcı olacaktır. Öncelikle danışanınızın doldurduğu not defterine göz atıp, onun 

haftaiçi günlerde aktif olmayan bir yaşam tarzına eğilimi olup olmadığını kontrol ediniz. 

Eğer öyleyse iş günlerine 10 dk. Yürüyüş ekleyerek onun yaşantısını biraz daha aktif hale 

getirebilirsiniz. Diğer yol ise onun hafif fiziksel aktivitelere harcadığı zamanı tespit 

etmektir. Danışanınız hafif fiziksel aktiviteye daha çok zaman harcıyorsa, onu da 

bulunduğu düzeyden daha aktif bir düzeye getirmek için hafif yürüyüşlerini tempolu 

yürüyüşe, asansör kullandığı zamanları merdiven kullanmaya çevirerek ve hafif bahçe 

işlerini daha hareketli hale getirerek, bunu başarabilirsiniz.  

Fiziksel aktivitenin adım ölçer ile ölçülmesi 

Adım ölçer yapılan fiziksel aktivitenin miktarını ölçmek için mükemmel bir yol olabilir.  

Çoğunluklu adım ölçerler katedilen mesafe ve harcanan kalori miktarı gibi ekstra 

özellikleri içermelerine rağmen bu ölçümler gerekli olmamakla birlikte kesinliği 

tartışılmaktadır. Egzersiz katılımcısının amacı fiziksel aktivite düzeyini arttırmak 

olmalıdır. Eğer danışanınız ne kadar mesafe yürüdüğü ve ne kadar kalori yaktığı ile 

ilgilenmeye başlarsa bu durum onun esas amacından uzaklastıracak ve yapılan 

uygulamalar inandırıcılığını yitirmeye başlayacaktır. Ayrıca mesafeyi ve ne kadar kalori 

harcadığınızı ölçen araçlar ortalama bir insan için tasarlanmıştı ve ölçümler kesin 

olmayacaktır. Örneğin boyu kısa ve adım boyu da küçük olan biri için bu ölçümler belki 

çok sağlıklı olmayacaktır. Fiziksel aktivite düzeyini belirlemek için en iyi yol basit bir 

adım ölçer kullanmaktır. Adım ölçer elektronik sayfa görünümündedir. ????? küçük bir 

sarkaç içerir ve takan kişinin her adımında bir numara atar. Bu ölçüm cihazından kesin 

sonuçlar elde etmek için onu sol kalça kemiğinizi ortalayacak şekilde yerleştirmeliyiz. 

Sağlıklı sonuçlar almak için adım ölçeri kemerin üstüne takmak veya egzersiz 

kiyafetinizin (şort, eşofman gibi) bel kısmına sıkı bir şekilde yerleştirmeniz yerinde 

olacaktır. Sabah kalktığınızda takmanız ve gece yatarken çıkarmanız tavsiye edilir. Gece 

yatarken o güne ait adım sayısını not etmelisiniz. Ertesi gün kalktığınızda adım ölçeri 

sıfırlamalısınız. Adım ölçeri kıyafetinize nasıl yerleştireceğine dair örnek Şekil 6.5’de 

gösterilmiştir. 

Çalışmalar (Welk et al., 2000) insanların günlük rutin aktivitelerinin (evde veya işte 

yürüme, ev işleri yapma gibi) 2000-4000 adım ile yaptıklarını söylemektedir. 30 
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dakikalık tempolu yürüyüş yaklaşık 4000 adıma denk gelmektedir. Bu rakamlar size ve 

danışanınıza kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemenizde yardımcı olacaktır.  

Danışanınız bütün bir hafta adım sayısını kaydettikten sonra günlük ortalama adım 

sayısını hesaplayabilir. Sonrasında danışanınıza mantıklı hedefler koyup günlük ortalama 

adım sayısını arttırmak için düzenlemeler yapabilirsiniz. Uzun sureli hedefler için günlük 

10.000 adım sayısı genelde hedefleriz. Çünkü bu hedef sağlıklı bir yaşam sürdürmek için 

yeterlidir (Welk et al., 2000). Fakat günde 2500 adım sayısına sahip bir birey için 10.000 

adım sayısı hedefi koymak uygun olmaz. Günlük 2500 adım sayısına sahip birisi için 

5000  adım sayısı hedefi koymak daha ulaşılabilir bir hedeftir. Danisaniniz daha 

ulasilabilir bir hedef koyduktan sonar ve on aula;tiktan sonar diğer hedefler 

belirlenmelidir. Bu süreci takip etmek üzere şekil 6.6 da görüldüğü gibi danışanınıza bir 

takip çizelgesi oluşturabilirsiniz. Bu takip çizelgesi danışanınızın gelişimini 

izleyebilirsiniz. 

Adımsayar danışanınızın hedef belirlemesine ve yapılan etkinliklerin takibine yardımcı 

olur. Danışanınızı takip etmenizde size de faydalı olacaktır. Henüz öğlen saatleriyse ve 

danışanınızın sadece 1500 adım atmışsa, danışanınızın daha fazla adım atmaya ihtiyacı 

vardır. Onun bu durumda yeni etkinlikler düşünüp ve yaratıcılığını kullanarak adım 

sayısını arttırmasını bekleriz. Örneğin işten eve gideceği yolda otobüsten erken inip 

yürüyebilir veya komşu ile kahve içip sohbet edeceğine hafif bir yürüyüş yaparak sohbet 

edebilir. 

Kalp Atım Sayısını Takip Etme 

Fiziksel uygunluk düzeyimizi anlamanın en kolay yolu dinlenik kalp atım sayımızı 

ölçmektir (dakikada ne kadar attığına bakılır). Danışanınızın fiziksel uygunluk düzeyi 

geliştikçe, kalp atım sayısı düşecektir. Bunun sebebi kişinin fiziksel uygunluk düzeyi 

yükseldikçe kalbinin güçlenmesi ve dolayısıyla düşük fiziksel uygunluk düzeyine sahip 

birine göre kalbinin her attığında daha fazla kan pompalamasıdır.  

Danışanınız kalp atım sayısının nasıl alınacağını bilmeyebilir. Kalp atışlarının en rahat 

hissedileceği yer baş parmağının hemen yanında, el bileğinin iç kısmında yer alan 

bölgedir. Danışanınıza bu bölgeden atardamarı nasıl bulacağı konusunda yardımcı 

olmanız gerekmektedir. Digger elini kullanarak el bileğinin iç kısmındakı atardamardaki 

kalp atımlarını hissettikten sonra saat veya kronometre yardımıyla 1 dk sure tutulur ve bu 

sure boyunca (veya 15 snX4) danışanın ne kadar kalp atım sayısına sahip olduğu ölçülür. 

Sonra bu ölçüm dinlenik kalp atım hızı takip tablosuna not edilir. Danışanınızın dinlenik 
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kalp atım sayısının sabah uyandığında mümkünse yataktayken veya çay ve kahve 

tüketmeden ve sigara içmeden once alınmasını tavsiye ediniz. Çünkü çay ve kahve 

tüketimi ve sigara kullanımı kalp atım sayısını etkileyen faktörlerdir. 

Danışanınızın yapısına bağlı olarak kalp atım sayısını siz de tutabilirsiniz veya onun 

bağımsız olarak takip etmesini tercih edebilirsiniz. Eğer danışanınızın daha aktif olmak 

için uğraşıyor ama başarısız oluyorsa sizin bu konuda daha aktif olmanız gerekebilir. 

Fakat fiziksel aktivite düzeyini arttırmaya daha motive olmuş bir danışanınız varsa belki 

kendisi sizden bağımsız olarak kalp atım sayısını not almak isteyebilir. Kişilerin yapısına 

ve motivasyonuna gore hareket etmeniz faydalı olacaktır. 

Her ay (veya hangi zaman aralığı size uygunsa) danışanınız dinlenik kalp atım sayısını 

ölçmeli ve not almalıdır. Eğer danışanınız düzenli olarak fiziksel etkinliğe katılıyorsa 

dinlenik kalp atım sayısının düşmesi beklenir. Duruma bağlı olarak danışanınızın stress, 

endişe ve üzüntü gibi duyguları yaşadığı zamanları not etmesini isteyebilirsiniz. Güçlü 

duygusal durumlar dinlenik kalp atım sayısını etkileyebilir ve sizin kalp atım sayısına 

göre yanlış yorumlar yapmanıza neden olabilir. 

 Yürüme Testi 

Fiziksel uygunluğu tespit etmenin en kolay ve ucuz yolu yürüme testidir. Öncelikle 

danışanınız için 800 m mesafede bir yürüyüş alanı belirlemelisiniz. Daha sonra 

danışanınızın test öncesi birkaç dakika hafif tempoda yürüyüş ile ısınmasına izin veriniz.  

ısınma bittikten sonra danışanınızın 800 m’ lik alanı yüksek tempo ile yürümesini 

sağlayınız. Bu yürüyüşlerin tempolu olması için grup haline yürüyüş yapmak veya ona 

eşlik etmeniz faydalı olabilir. 800 m’ lik mesafelik yürüyüş biter bitmez bu mesafeyi kaç 

dakika ve saniyede yüründüğünün ve yürüyüş bitimi kalp atım sayısının kaç olduğunun 

not edilmesi gerekmektedir. Bu test danışanınızın egzersiz yaparken ne kadar 

zorlanacağını kolay yoldan  tespit etmenizi sağlayacaktır (Tablo….). Bu testten 1 saat 

öncesi danışanınızın çay, kahve ve kafeinli içecekler tüketmediğinden ve sigara 

kullanmadığından emin olunuz. Çünkü bu tür besin tüketimi ve sigara kullanımı kalp 

atım sayısını yükseltecektir. Bu test 3 ay boyunca egzersiz programı için danışanın 

fiziksel uygunluk seviyesini belirlemek üzere tekrarlanmalıdır.  

Grup Çalışmalarında Fiziksle Uygunluk ve Fiziksel Aktivite Düzeyini Belirlemek 

Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite düzeyini ölçmek için bireysel olarak kullanılan tüm 

yöntemleri grup ortamlarında da kullanabilirsiniz. Formları gruba dağıtıp formları 

doldurmalarını sağlayabilirsiniz. Sonrasında bireysel olarak geribildirimlerde 
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bulunabilirsiniz. Eğer grup çok kalabalık ise genel konuları grup halinde ele alarak özel 

görüşme yapmak isteyenleri yüzyüze görüşmeye alabilirsiniz. 

Gruba danışmanlık yapıyorsanız kişileri takip etmenizin bir başka yolu da danışmanlık 

yapmak üzere bir web sitesi hazırlamak ve parola ile erişim sağlanan sizing 

oluşturduğunuz bir websiteden danışanlarınıza ulaşmak mümkün olacaktır. Internet 

üzerinden e-mail, forum ve chat odaları aracılığı ile danışanlarınıza daha etkili bir şekilde 

ulaşabilirsiniz. 
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ATLETİK PERFORMANS GELİŞTİRME SÜRECİNDE DÜZELTİCİ 

EGZERSİZ STRATEJİLERİ 

İrfan GÜLMEZ 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 

HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

İnsan hareketleri içinde çeşitli kompansasyon/telafi modelleri bulunmaktadır. Bu yapıya 

bağlı olarak meydana gelen hareket kısıtlılıkları bireyin optimum performansını 

sınırlayacak ve gelecekteki yaralanma riskini önemli ölçüde artıracaktır. Buna karşın 

insan hareketlerinde ortak kompansasyon kalıplarını tanımlayabilen egzersiz uzmanları, 

antrenörler ve sporcular, hareket kısıtlılıklarını düzeltme, biyomekanik bütünlüğü 

yeniden geri yükleme, hareket kalitesini iyileştirme ve yaralanma riskini azaltmada 

fırsatına sahiptirler ve optimum performans gelişimine olumlu katkıda bulunma şansına 

sahiptirler. 

Kompansasyon kalıpları insan hareketinde birçok nedenden dolayı gelişir. 

Yaralanmalardan günlük yaşam aktivitelerine kadar, insan vücudu sürekli olarak 

biyokimyasal kuvvetler ve enerji akışları ile kombinasyon halinde biyomekanik 

kuvvetlerin tam anlamıyla 'deforme' (veya şeklini değiştirdiği) süreci olan 'mekano-

iletimi' yoluyla şekillenmekte ve yeniden modellenmektedir. Başka bir deyişle, insan 

hareketi, insan vücudunu sürekli ve yeniden şekillendirir.  Hareket ve vücut arasındaki bu 

ilişki hakkında endişe verici olan şey, hareketin vücudu en kötü şekilde yeniden 

şekillendirebilmesidir. Zaman zaman vücudun olabildiğince işlev görme kapasitesini 

azaltacaktır.  

Bir kompansasyon modeli, vücudun yeni bir hareket ekleyerek bir alandaki hareket 

eksikliğini telafi etme çabasıdır. Başka bir ifadeyle bir kompansasyon modeli;  yeni  bir 

ateşleme dizisini (Motor Üniteler ve Kaslar) dahil etmek ve / veya başka bir ateşleme 

dizisini desteklemek veya önlemek için kemikler, bağlar, tendonlar, fasya ve eklem 

yapılarının kullanıldığı nöromüsküler  bir stratejidir.  

Temel olarak, bir kompansasyon modeli, vücudun doğal olarak belirlenmiş nöromüsküler 

stratejinin, belirli bir hareketin yaratılmasında kullanmak için uygun bir seçenek 

olmadığında çalışan ya da devreye giren alternatif bir nöromüsküler stratejidir. 

Bir ayak bileği burkulması sonrası diğer ayakta yürümek, bir kompansasyon modelinin 

örneğidir. Vücut, normal yürüme mekaniğini, yaralı ayak bileği üzerine yerleştirilen 

ağırlık miktarını sınırlayan alternatif bir tür veya strateji ile değiştirir. Birçok 
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kompansasyon modeli küçük ve hassas olduğundan pek fark edilmez. Bu küçük  

kompansasyon zaman içinde daha büyük ölçekli bir kompansasyon olarak büyür. Bu 

domino etkisi bireyin biyomekanik bütünlüğü ve hareket kalitesine bozarak ilerler. 

Atletik performans geliştirme süreçlerinde fonksiyonel hareket kompansasyon kalıplarını 

ve hareket bozukluğunu(disfunction) tanıyabilme becerisine sahip olmak, sporcunun 

karşılaşabileceği riskler ve hasarlarla ilgili düzeltme olanağı sağlayacaktır. Diğer yandan 

karşılaşılacak sorunları azaltmak ve aynı zamanda biyomekanik işlevler açısından 

sporcunun hareket kalitesinde daha fazla verimlilik ve bütünlük geliştirmesini 

sağlayacaktır.  Buna karşın sporcunun kompansasyon düzeltilmediği veya tespit 

edilemediği durumlarda sporcunun hareket bozuklukları, yaralanma ve bedenin zarar 

görme riskini arttırabilecektir. Ortak kompansasyon kalıplarının bazılarını tanımayı 

öğrenmek, bireyin Hareket Bozuklukları ile ilişkili yaralanma ve hasar riskini en aza 

indirmek için kullanması gereken güvenilir bir araçtır. 

Yüksek performans sporcularının birçok hareket kalıbında,  aşırı kullanıma (overuse ) , 

kas asimetrisine ya da sakatlığa dayalı olarak birçok kompansasyon modeli bulunur. 

Ancak,  antrenörler sporcuları için ilgili hareketi bozukluklarını ele almak, düzeltmek, 

yaralanma riskini azaltmak ve hareket kalitesini geliştirmek için ortak kompansasyon 

kalıplarını tespit etmek zorundadır.  

Hareket fonksiyonlarındaki bozuklukları belirlemede bir çok farklı yöntem 

kullanılmaktadır. Son dönemde kullanılan en yaygın yöntemlerinden bir de “Fonksiyonel 

Hareket Tarama  ( Functional Movement Screen) yöntemidir.  Bu yöntemde yedi 

değerlendirme yöntemi bulunmaktadır. Bunlar; Derin Çömelme, Adım Alma, Bir çizgide 

Hamle Adım Çömelme, Omuz Eklem Açıklığı, Gergin Bacak Kaldırma, Şınav ve  Gövde 

Stabilite değerlendirme tekniklerinden oluşmaktadır. Hareketlerdeki fonksiyon kısıtlarını, 

mobilite ve stabilite değerlendirmesi yaparak hareket kaliteleri yorumlanmaktadır. 

Değerlendirme sonrası elde edilen hareket kısıtlarına yönelik  verilere dayalı düzeltici 

egzersiz programları uygulanmaktadır. 

Düzetici egzersiz stratejileri devam eden sezon içerisinde antrenman programında nasıl 

yer almalı sorusu en büyük tartışmalardan bir tanesidir. Oysaki sporcuların büyük 

sorunlarla karşı karşıya kalmaması için “değerlendir ve düzelt”   temel slogandır.  

Atletik performans geliştirme sürecinde düzeltici egzersizleri antrenman süreçleriyle 

birlikte yürütmekte yarar görülmektedir.  Bu konuda NASM (National American Sports 

Medicine) düzeltici egzersiz yaklaşımı şekil 1. deki gibidir. 
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Şekil 1. Düzeltici egzersiz sıralaması örneği:  

 

Diğer bir yaklaşımda ise, sırasıyla; SMR( kendi kendine fasyal gevşeme) Eklem Hareket 

Açıklığı, Statik Stabilizasyon, Dinamik Stabilizasyon, Hareketin Tam Halinin 

Yeniden  Uygulanması, Kuvvet, Güç, Performans  olarak sıralanmaktadır.  

Atletik performans geliştirmede bireyin ihtiyaçlarına özel düzeltici egzersizlerin 

kullanılma sıralamalarından bir diğeri ise; Soft Tissue, Mobilizasyon ve 

Stabilizasyon/Aktivasyon olarak üç aşamasından oluşmaktadır.  

Her başlığın içeriğinde yer alan sıralamalar ise;  

1. Soft Tissue: Yapışma ve gerginlik azaltma/ Gevşeme  

2. Mobilizasyon:  Asimetrik yapıları simetrik hale getirme egzersizleri, Eklem Hareket 

genişliği arttırma egzersizleri 

 3. Stabilizasyon/Aktivasyon: Motor kontrol, Uygun hareket kalıbı sıralaması 

 

Sonuç olarak; farklı nedenlerden kaynaklı kompansasyon kalıpları spor hareketlerindeki 

kinetik zincirin bozulmasına, hareket kalıplarında enerji sızıntılarına, ileriye dönük 

sakatlanma risklerini arttıracaktır. Bu nedenle sporcunun hareket kalıpları uzmanlar 

tarafından değerlendirilmeli ve disfonksiyonlar belirlenmelidir. Sezon öncesi, sırası ve 

sonrasında düzeltici egzersiz protokolleri kullanılarak hareket kalıplarına fonksiyonellik 

kazandırılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Adım:

Gerginlik Azaltma 
Teknikleri

1. Self Myofascial
Release

(Foam Roller)

2. Adım

Kasları Uzatma  
Teknikleri

2.1.Statik Stretching 
2.2.Neuromuscular

Stretching

3.Adım

Aktivasyon 
Teknikleri

3.1. Pozisyonel
İzometrikler

3.2. İzole 
kuvvetlendirme 

4. Adım

Bütünleştirme 
Teknikleri               

4.1. Bütünleştirici  
Dinamik Egzersizler
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TEORİDEN PRATİĞE EGZERSİZDE GÜDÜLENME VE HÜR İRADE KURAMI 

İhsan SARI 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 

Hür İrade Kuramı ve Güdülenme 

Kişinin varlığı gereği doğuştan getirdiği bazı ihtiyaçları vardır. Bunlar fiziksel ve 

psikolojik ihtiyaçlar olarak ikiye ayrılır. Fiziksel ihtiyaçlar; yeme, içme, barınma gibi 

karşılanması gereken ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçların karşılanması ile kişi doyuma ulaşır. 

Psikolojik ihtiyaçlar Hür İrade Kuramı’nın alt başlıklarından biri olarak gelişmiştir (Ryan 

ve Deci, 2000). Hür irade kuramcıları bu ihtiyaçları temel psikolojik ihtiyaçlar olarak 

isimlendirmişlerdir. Temel psikolojik ihtiyaçlar özerklik, yeterlilik ve ilişkili olma olmak 

üzere üç tanedir (Ryan ve Deci, 2000; Andersen, 2000; Vansteenkiste ve Ryan, 2013). 

Özerklik, insanların doğasında vardır, kişinin kendini bir birey gibi hissetmesi, bireyin 

yaptığı seçimlerin ve kararlarının kendine ait olmak istemesi yani kişinin eylemlerinin 

kendi kararları etrafında dönmesidir. Davranış irade, istek bünyesinde kişinin kendi 

etrafında şekillenmesidir. Yeterlilik ihtiyacı, kişinin bir konu veya bir davranış üzerinde 

kendisini yetkin hissetmesidir. Arzu ettiği davranışı gerçekleştirme, etrafında etkileşimde 

bulunduğu, insanlara kendini kanıtlama gerçekleştirme isteği olarak açıklanmaktadır. 

İlişkili olma ihtiyacı ise, yaradılış gereği kişinin hayatını devam ettirmesi için diğer 

insanlarla bir arada olma ihtiyacıdır. Kişi diğer insanlarla etkileşim halinde olmak, güven 

sıcaklık duygusunu hissetmeye ihtiyaç duymaktadır (Kaya ve Sarı, 2016). Bu ihtiyaçların 

tatmin edilmesi bireylerin büyümeleri, bütünleşmeleri, gelişimleri, ruh sağlıkları ve iyi 

olmaları için gereklidir (Ryan ve Deci, 2000; Andersen, 2000; Vansteenkiste ve Ryan, 

2013). Bunun dışında, temel psikolojik ihtiyaçların tatmininin saldırganlık (Şahin ve 

Owen 2009), iyi oluş (Adie, Duda, ve Ntoumanis, 2008) ve öznel zindelik ile de ilişkili 

olduğu belirlenmiştir.  

Egzersizde Hür İrade Kuramı ve Güdülenme 

Özellikle güdülenme üzerine yapılan araştırmalarda, temel psikolojik ihtiyaçların tatmin 

edilmesinin bireylerin güdülenmesini olumlu olarak etkilediği ortaya koyulmuştur 

(Martinent ve ark., 2015). Özellikle egzersiz ve spor alanında yapılan araştırmalarda 

ihtiyaçların önemi üzerine durulmuştur (Adie, Duda, ve Ntoumanis, 2008; Martinent ve 

ark., 2015). Örneğin, egzersiz ortamındaki bireylere verilen özerklik, yani egzersiz 

içerisinde bireyin seçim yapma şansı olması, karar mekanizmasına katılması, bireysel 

isteklerin gerçekleştirilmesi, egzersiz yaptıran eğitmenin egzersiz yapan bireyin üzerine 
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otoriter değil biraz daha demokratik davranış stili ile kişinin özerklik ihtiyacını 

karşılayıcı şekilde iletişim kurması önemlidir. İkinci olarak, egzersiz yapan bireyin 

yapması gereken bir davranışı gerçekleştirirken, yapabiliyorum duygusunu hissetmesi, 

antrenör tarafından onaylanmasının sonucu olarak yetkin hissetmesi ile yeterlilik ihtiyacı 

karşılanmaktadır. Son olarak ise kişinin diğer bireylerle beraber bir ortamda egzersiz 

yapmak amacı ile bir araya gelmesi onun sosyalleşmesini, diğer insanlarla bir arada 

eylemeler gerçekleştirmesini sağlayarak ilişkili olma ihtiyacını tatmin eder. Kişinin 

ihtiyaçlarının tatmin olmasıyla birlikte ise içsel güdülenmesi artar. Bu durumda kişinin o 

egzersizden keyif almasını, zamanın nasıl geçtiğini anlayamaması ve hem fizyolojik hem 

de psikolojik iyi oluş durumunun artmasına yol açacaktır. 

Bu konuda yapılan araştırmalar temel psikolojik ihtiyaçların tatmini sonucu bireylerin 

fiziksel aktivite davranışları arasında ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Ng ve ark 

(2012) tarafından yapılan bir meta analizde temel psikolojik ihtiyaçların tatmin edilmesi 

ile egzersiz ve fiziksel aktivite düzeyi, kilo kabı ve sağlıklı yeme davranışlarının ilişkili 

olduğu belirlenmiştir.  Yapılan diğer bir araştırmada ise kilolu çocukları olan ailelere 

temel psikolojik ihtiyaçların tatminine yönelik sekiz haftalık eğitim verilerek ailelerin 

çocuklarının temel psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde davranması 

hedeflenmiştir. Bu eğitim sonunda çocukların fiziksel aktiviteye karşı özerk 

güdülenmelerinde artış olduğu belirlenmiştir (Fenner ve ark. 2016). Bir diğer araştırmada 

ise fitness eğitmenlerine hür irade kuramı kapsamında eğitim verilerek eğitmenlerin 

temel psikolojik ihtiyaçların tatmini doğrultusunda davranması hedeflenmiştir. Araştırma 

bulgularına göre bu eğimlerden sonra hem eğitmenler açısından hem de egzersiz 

katılımcıları açısından daha olumlu sonuçlar elde edildiği görülmüştür (Sebire ve ark., 

2016. 

Sonuç 

Bu açıklamalar doğrultusundan egzersiz katılımcılarının temel psikolojik ihtiyaçlarının 

tatmin edilmesinin onların egzersiz güdülenmesi ile ilişkili olduğu söylenebilir. Bu 

nedenle egzersiz katılımcılarının temel psikolojik ihtiyaçlarını tatmin edecek 

uygulamaların yapılması ve önlemlerin alınması gerektiği ifade edilebilir. Böylece 

bireylerin egzersizden daha çok keyif almaları sağlanırken, egzersiz katılımını 

bırakmanın da önüne geçilebilecektir.  
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EGZERSİZ, HİPOKAMPUS VE NÖROPLASTİSİTE 

Niyazi Acer 

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Kayseri  

ABSTRACT 

The hippocampus is involved in spatial navigation  and in motor sequence consolidation 

suggesting that motor skill learning. The left hippocampus is more involved in episodic 

or autobiographical memory while the right hippocampus is involved in spatial memory. 

The hippocampus consists of anatomically specialized subfields, such as the subiculum, 

cornu ammonis 1–4 and dentate gyrus. In animal models physical activity has been 

identified as a key mechanism that can drive this adult neuroplasticity. In humans, 

research has focused on the effects of aerobic fitness and training on volumes of the 

hippocampus. Aerobic training has been shown to significantly increase hippocampal 

volume among healthy people. We further hope that the results presented encourages 

new studies on the neuroscience of exercise in the future. 

GİRİŞ  

Hipokampus anatomisi 

Hipokampus (Cornu Ammonis), gyrus dentatus ve bunlara ait beyaz cevherler olan 

alveus, subiculum ve fimbria hippocampi’den oluşur. Hipokampus, yan karıncığın cornu 

inferius’unun tabanı boyunca uzanan 8 cm boyundaki gri cevher kitlesidir. Daha kalın ve 

dişli olan ön bölümüne pes hippocampi denilir. İçerdiği sinir hücrelerinin aksonları 

hipokampus üzerinde alveus denilen bir beyaz cevher tabakası oluşturur. Bu tabaka 

medialde gyrus dentatus’a doğru uzanarak şerit şeklinde bir çıkıntı oluşturur. Fimbria 

hippocampi denilen bu çıkıntı arkada, alveus’la birlikte crus fornicis’i oluşturur. 

Gyrus dentatus, dişli bir gri cevher şeridi olup, gyrus hippocampi [parahippocampalis]’in 

üst yüzünde ve hippocampus’un medialinde bulunur. Corpus callosum’un üst yüzündeki 

induseum griseum [gyrus supracallosalis] ile devam eder. Gyrus dentatus arkada 

splenium corporis callosi’nin alt yüzündeki gyrus fasciolaris daha sonra corpus 

callosum’un üst yüzündeki indusium griseum ile devam der (Riegert ve ark., 2004; 

O’Mara, 2005).  

Fornix, hipokampusu corpus mamillare’ye ve area septales’e (septum pellucidum ve 

gyrus paraterminalis) bağlar. Gyrus dentatus ve hipokampus’daki hücrelerin aksonları, 

hipokampus üzerinde bir kılıf gibi alveus’u oluştururlar. Alveus, bir yaprak şeklinde 

medialde gyrus dentatus’a doğru bir çıkıntı yapar. Fimbria denilen bu yapı, alveus ile 
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birlikte arkada crus fornicis’i oluştururlar. İki tarafın crus fornicis’i arasında transvers 

yönde uzanan lifler bulunur. Commissura hippocampi veya commissura fornicis denilen 

bu lifler, iki tarafın hippocampus’unu birbirine bağlar. Crus fornicis’ler thalamus’u arka 

tarafından dolanarak üst yüzüne çıkarken birbirine yaklaşır. Corpus fornicis denilen bu 

bölüm, for. interventriculare  yakınında tekrar birbirinden uzaklaşarak columna fornicis 

adını alır. For. interventriculare’nin ön tarafından geçen columna fornicis, aşağı ve 

arkaya dönerek commissura anterior’un önünden geçerek hypothalamus içerisine girer ve 

corpus mamillare’de sonlanır. Fornix’in bir kısım lifleri de area septales ve thalamus’un 

ön bölümünde sonlanır. Fornix’in getirdiği impulslar indirekt olarak da 

mesencephalaon’a ulaşır. Area septales’den çıkan bir kısım lif, tekrar fornix içinde 

arkaya doğru giderek hipokampus’a bağlanır. Ortalama 2.7 milyon lif içeren fornix’in bir 

kısım lifleri comissura anterior’un önünden, bir kısmı da arkasından geçer (Duvernoy, 

2005). 

Hipokampus Histoloji ve Fizyolojisi  

Hipokampus histolojik olarak subiculum, gyrus dentatus ve CA1,2,3,4 olmak üzere 4 

bölgeden meydana gelir. Subiculum çalışan hafızada ve spasyal ilişkilerde görev yapar 

(Riegert ve ark., 2004; O’Mara, 2005). CA3 ve gyrus dentatus erken hafızanın yakın 

kısmı, CA1 ise hafızanın uzak kısmını konsolide eder. Özellikle gyrus dentatus 

nörogenezisde rol aldığı yeni bilgilerin hatırlandığı önemli merkezlerden biri olduğu 

belirtilmektedir (Saab ve ark., 2009). Bu gölgelerin hepsi sıkı bir şekilde bağlantı 

göstermektedir (Duvernoy, 2005). 

Hippocampus motor becerilerin öğrenmesinde motor konsodilasyonu sağlar ve spasyal 

navigasyon ile ilgilidir (O’Keefe, 1990, Albouy et al., 2008). Sol hipokampus episodik 

ve otobiyografik hafıza ile sağ ise spasyal hafıza ile ilgilidir (Burgess et al. 2002). 

Hipokampus hacmi 

Maguire ve ark. (2002) Londra’da taksi şöforleri ile kontrol grubu beyinlerinde bulunan 

hipokampus hacimlerini incelemişler ve hipokampus’ün dorsal kısmını kontrol grubuna 

göre daha büyük olduğunu rapor etmişlerdir. Anterior hipokampal bölgenin ise kontrol 

grubunda daha büyük olduğunu tespit etmişlerdir. Hipokampus hacminin taksi 

şöförlerinde taksi sürme zamanı ile korelasyon gösterdiğini bildirmişlerdir (pozitif olarak 

posterior hipokampus and negatif olarak anterior hipokampus).  

MR çalışmalarında hipokampus ve parahipokampal bölgede her dekatta %2 ila 3 arasında 

atrofi görüldüğü bildirilmiştir(Raz ve ark., 2004, 2005). 
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Çalışmalarda hipokampus hacminin hesaplamasında başta manuel yöntemler olmak 

üzere değişik yöntemler ve yazılımlar kullanılmaktadır (Acer ve ark.2018). Bu 

çalışmalarda web tabanlı yazılımlar kullanıldığı gibi MEASURE, BRAINS, Freesurfer, 

ANALYZE gibi otomatik ve semiotomatik yazılımlarda kullanılmaktadır (Orsi ve ark. 

2011, Ertekin ve ark. 2013). 

Egzersiz ve nöroplastisite 

Fiziksel aktivitenin hayvan deneylerinde nörogenezis için önemli bir mekanizma olduğu 

tanımlanmıştır (Kronenberg, 2003). İnsanlarda ise aerobik fitness ve eğitimin 

hipokampus perfüzyon ve hacim artışında önemli olduğu bildirilmiştir. Yetişkinlerde 

yüksek kardiyovasküler fitnes daha büyük hipokampus hacimleri ile ilişkili bulunduğu ve 

bunun da daha iyi bir hafıza fonksiyonlarına katkı sağladığı  bildirilmiştir (Erickson ve 

ark., 2011; Maass ve ark., 2015, Niemann ve ark. 2014). 

Dahası, bazı araştırmalarda  beyin kaynaklı nörotropik faktör (BDNF), insülin benzeri 

büyüme faktörü (IGF-1), vasküler endotelyal büyüme  faktorü (VEGF) gibi fizyolojik 

mediyatörlerin nöroplastisitede rol aldığını bildirmişlerdir (Flöel ve ark., 2010; Erickson 

ve ark., 2011; Ruscheweyh ve ark., 2011; Maass ve ark., 2016). Erickson ve ark. (2011)  

bir yıl aerobik spor yapanlarda serum BDNF seviyesi ile hipokampus hacimi ve 

kardiyorespiratuvar fitnes arasında pozitif korelasyon bulunduğunu bildirmiştir.  

Ruscheweyh ve ark. (2011) ve Maass ve ark. (2016) 3 ya da 6 aylık fitnes programı ile 

BDNF seviyesi arasında ilişki bulunduğunu bildirmiştir. 

Voksel tabanlı morfometri teknikleri kullanarak yapılan tüm beyin analizlerinde 

precentral gyrus ile parahipokampal gyrus hacimlerinde dans yapanlarda hacim artışı 

bildirmişlerdir (Müller et al., 2016). 

Sehm ve ark. (2014) 6 haftalık denge eğitimi sonucu sol hipokampus gri maddesinde 

hacim artışı bildirmişlerdir.  

Aerobik eğitimin hipokampus hacminde önemli bir artış gösterdiği tespit edilmiştir. 

Özellikle bir yıl boyunca haftada 3 gün düzenli yürümenin hem sağ hem de sol 

hipokampus hacminde artış gösterdiği bildirilmiştir (%2.12 ve %1.97),(Erickson et al. 

2011). Bu sonuçlar bize hipokampus te öğrenme sürecinde nöroplastisite özelliğinin 

önemini göstermektedir (ten Brinke ve ark. 2015).   
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6 HAFTALIK HAZIRLIK DÖNEMİ ANTRENMANLARININ MÜSABIK MMA               

SPORCULARINDA BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELER                                  

ÜZERİNE ETKİSİ                                                                                            

Onur KAYA, Erkin BUĞA, Ahmet UTAŞ  

ÖZET  

Yapılan çalışmanın amacı 6 hafta süre ile  genel hazırlık döneminde yapılan      

antrenmanların , müsabık MMA sporcularının bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri 

üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmaya GNP spor klübünden 12 sporcu gönüllü  olarak 

katılım sağladı.Katılımcıların yaş ortalamaları 23.38 ± 2.81 yıl, boy ortalamaları ise 

180.83 ± 4.75 cm olarak belirlendi.Katılımcılara antrenman programından bir hafta önce 

ve 6 hafta  sonra vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, aerobik güç ve anaerobik güç 

değerlerini belirlemek üzere iki kez  

( ön ve son) test uygulandı. Ölçümler sonunda elde edilen veriler arasındaki farklılıkların  

önemlilik derecesi t testi ile belirlendi. Çalışma sonucunda,katılımcıların hazırlık dönemi 

öncesi vücut ağırlığı (p<0.05 ), vücut yağ yüzdesi, aerobik ve anaerobik güç ( P < 0.01 ) 

değerleri ile hazırlık dönemi sonundaki değerler arasında istatistiksel açıdan önemli 

farklar tespit edildi.  

Anahtar Kelimeler: MMA,Genel hazırlık dönemi,Aerobik Kapasite, Anaerobik Güç  

SUMMARY  

The purpose of this study was to investigate the effeets of trainings performed during 

preparation phase included 6 weeks on some physical and physiologica! parameters of 

professional MMA athletes Totally 12 professional mma athletes from Turkish  GNP 

sports clup.This study as subjeets. Pre-test and post-test were appIied to the subjects one 

week before and one week after the training program to determine body weight, body 

fat %, aerobic capacity and anaerobic power.Statistical analysıs of datas were done by 

student t test to determine the significance level of differencesbetween pre-test and post-

test scores of parameters. At the end of the study, results indicated that there were 

significant differences amoung the pre-test and post-test scores of body weight ( p<0.05 ), 

body fat %, aerobic capacity and anaerobic power (p<O.01).  

Key Words: MMA Body Composition, Aerobic Capacity  
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GİRİŞ VE AMAÇ  

Mix Martilal Arts(MMA) ; tekmelerin,yumrukların , güreş tekniklerinin yakın dövüş 

sanatlarının kullanıldığı benzersiz ve kompleks bir spor dalıdır. (Lachlan P. James, 2013). 

MMA da bulunan atak çeşitliliğinden dolayı gelişmiş motorik özellikler ve fiziksel güce  

sahip olunması , bu sporda başarılı olabilmek için gerekli özelliklerden biridir.  (Lachlan 

P. James, 2013).  MMA da müsabakalar ; nakavt ,pes ettirme, hakem kararı, doktor kararı 

ile sonuçlanabilir. Maçlar genelde 3 dakika 3 round veya 3 round 5 dakika şeklinde 

gerçekleşir. Aerobik sistem 3 dakika ve sonrası için en önemli enerji kaynağıdır.( Gastin 

P.,2001). MMA da roundların uzunluğu ve yetersiz dinlenme aralığından dolayı aerobik 

kapasitenin geliştirilmesi önemlidir. Ancak her round içinde aralıklı olarak patlama ve 

ani ataklar gerçekleşebilir , bu da anaerobik kapasitenin önemini göstermektedir.                   

Genel Hazırlık Periyodu : Bu bölüm antrenmanların hacmi ile karakterize edilmektedir. 

Atletlerin iş kapasitesi, genel olarak yarışmalara hazırlığı ve genel teknik beceriler ve 

genel taktik beceriler geliştirilmeye çalışılır. Bu periyot ,  bir sonraki periyotta yapılacak 

yüksek seviyedeki yüklenmelerin ön hazırlığı niteliğindedir ve merkezi sinir sisteminin 

ve bağ dokusunun güçlenmesi daha sonra yapılacak ağır yüklenmelere karşı korunmasını 

sağlayacaktır. Özellikle spora özgü kuvvet çalışmalarının temelleri bu periyotta atılır. 

(Charnigra et al., 1994a;  

Matveyev, 1992)   

Yapılan çalışmanın amacı  bu dönemde yapılan antrenmanların müsabık MMA 

sporcuların bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerine etkilerini incelemektir.  

MATERYAL METOT  

Çalışmamıza ,  İstanbulda faaliyet gösteren GNP spor klubunden 12 sporcu gönüllü  

olarak katılım sağladı.Katılımcılara 6 hafta boyunca haftada 10 birim genel hazırlık 

antrenmanları uygulanmıştır.Katılımcıların yaş ortalamaları 21.38 ± 2.79 yıl, boy 

ortalamaları ise 1.77 ± 4.70 cm olarak belirlendi.Katılımcılara antrenman programından 

bir hafta önce ve bir hafta sonra , vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, aerobik güç ve 

anaerobik güç değerlerini belirlemek üzere iki kez (ön ve son) test uygulandı. Ölçümler 

sonunda elde edilen veriler arasındaki farklılıkların önemlilik derecesi T testi ile 

belirlendi. Katılan bireylerin , 6 haftalık süre sonunda ilk ve son ölçüm verileri bilgisayar 

programı ile istatistiksel olarak analiz edildi.  

Sporcuların boy uzunlukları ve ağırlıkları hassaslık derecesi 0.01 m olan stadiometre 

(SECA, Almanya) ölçüm aracıyla alınmıştır. Sporcuların ölçümleri çıplak ayak , şort ve 
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tişörtle alınmıştır. Siklet sporları için çok önemli olan yağ oranı oranını ise Holtain marka 

skinfold caliper ile vücüdun farklı bölgelerinden deri altı yağ ölçümleri alındı.Vücudun 5 

bölgesinden biceps,triceps,suprailiac,scapula ve calf’dan almış olduğumuz ölçümlerde 

her bölgeden ikişer kez ölçüm alınmış ve en iyi sonuç değerlendirilmeye alınmıştır. 

Aerobik güç degerleri ;12 dakika koş - yürü (Cooper) testi ile ve anaerobik güçleri; 

Lewis formülüne dikey sıçrama değerleri (P = • 4.9 x Vücut Ağırlığı x • sıçrama 

mesafesi(m) koyularak belirlendi (l I).  

Elde edilen verilerin istatistiksel SPSS paket programından yararlanılmıs ve P<0.05 

duzeyi anlamlı olarak kabul edilmistir.  

 BULGULAR  

Antrenman dönemi öncesi ve sonrasında yapılan ölçümler sonucunda elde edilen veriler 

ve bu verilerin karşı1aştırılması Tablo I'de gösterilmiştir.  

 Tablo I. Deneklerin Ölçüm Sonuçlarımn Karşılaştırılması  

  

PARAMETRELER  ÖN TEST  SON TEST  FARK  T  

Vücut Ağırlığı (Kg)  75.7 ± 5.8  74.1 ± 5.7  1.6  2.179 *  

Vücut Yağ Yüzdesi 

(%)  

9.7 ± 1.3  8.2 ± 1.1  1.5  7.9002**  

Aerobik Güç (mi / 

kg / dk )  

47.9 ± 1.2  54.8 ± 1.9  - 6.9  -17.361**  

Anaerobik Güç 

(Kgm / sn )  

107.1 ± 8.2  1I1.2±7.8  - 4.1  7.010 **  

 * p < 0.05  

** p < 0.01  

Tablo 1’de görüldüğü üzere   katılımcıların antrenman öncesinde ve sonrası da ki 

ölçümler ve performans test sonuçları arasında  ortalamalar açısından anlamlı 

farklılıklara rastlanmıştır.  

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Hazırlık dönemi öncesi değerlendirmeler birinci olarak, takımın o anki kondisyon 

durumunun ne düzeyde olduğunun gözlenmesi ve ilerideki dönemlerde yapılacak 

değerlendirmeler için gelişimin takip edilmesini saglamaktr. İkinci olarak ise,  yapılacak 
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antrenmanların şiddet ve kapsamının belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla 

yapılmaktadır.  

Yapılan çalışmanın amacı 6 haftalık hazırlık dönemi müsabık mma sporcularına  

bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri üzerine etkisini araştırmaktır. Calışmaya GNP 

spor klubunden 12 sporcu gönüllü denek olarak katılım sağladı. Deneklerin yaş 

ortalamaları 23.38 ± 2.81 yıl, boyor talamaları ise 180.83 ± 4.75 cm olarak belirlendi. 

Hazırlık dönemi başında deneklerin vücut ağırlıkları ortalaması 75.7 ± 5.8 kg iken 6 

haftalıkantrenman programı sonucunda bu değer anlamlı bir şekilde düşerek 74.1 ± 5.7 

kg'a düşmüştür (P <0.05).   

Kraemer WJ, ve arkaşlarının elit güreşciler üzerinde  yaptıkları çalışmada sezon öncesi 

hazırlık döneminde yapılan antrenmanlar sonunda deneklerin vücut ağırlıklarında %0.85 

oranında bir azalma tespit etmişlerdir. (Kraemer WJ, Vescovi JD, 2004) Literatürdeki bu 

vücut ağırlık değerleri ile çalışmadaki MMA sporcuları  değerleri arasında bir paralellik 

gözlenmektedir. Deneklerin hazırlık dönemi öncesi vücut yağ yüzdesi (%) değerleri % 

9.7 olarak belirlenmesine rağmen 6 hafta sonunda bu değer % 8.2'ye düşmüş olup bu fark 

istatiksel yönden anlamlıolarak belirlenmiştir.(P < 0.0 I) Vücut yağ yüzdesi, antrenman 

düzeyini, beslenme alışkanlığını ve genel sağlığı degerlendirmede bir kriter olabilir. 

(Gökbel, H ve ark.1990) Yapılan benzer bir çalışmada 4 haftalık hazırlık dönemi 

sonunda futbolcuların vücüt yağ yüzdelerindeki azalma anlamlı bulunmamıştır.(9) 

Gencay ve Sevim (4) de yine hazırlık dönemi çalışmaları sonunda profosyonel 

futbolcuların yağ yüzdelerinin %8.1’den %7.7’ye olmak üzere %5.1 oranında bir düsüs 

tespit etmişlerdir. İşleyen ve arkadaşları(8)düşüş istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Sporcuların aerobik güç değerleri hazırlık döneminin başında 47.9 ml/kg 

/ dk olarakbulunurken, hazırlık dönemi sonunda bu değer istatistiksel olarak anlamlı bir 

oranda (P < 0.01) artarak 54.8 ml/kg / dk'ya çıkmıştır. John A, ve Montana profosyonel 

dövüşcüler üzerinde yapmış oldukları genel kondisyon antrenmanlarında, sporcuların 

aerobik ve anerobik güç değerlerinin anlamlı bir şekilde arttığı gözlemlenmiştir. (John A, 

ve Montana 2011)Lachlan P. ve James’in MMA sporcularına uyguladığı 8 haftalık güç 

ve kuvvet antrenmanlarında, sporcuların anerobik güç değerlerinde istatiksel olarak 

anlamlı bir artış görülmüştür.(Lachlan P. James, 2013). Literatürdeki bu çalışmalar ile 

MMA sporcularına uyğulamış olduğumuz genel hazırlık dönemi antrenmanları 

birbirlerine pararellik göstermektedir. Hazırlık döneminde yapılan bu çalışmada MMA 

sporcularının sezona başlarken bir değerlendirmesini yapmak ve sezon öncesi fizik ve 
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kondisyonel özellikleri hakkında fikir vermektedir. MMA sporcuları ve branş hakkında 

fizyolojik ve fiziksel çalışmaların gelişmesi için daha farklı çalışmalar literatüre 

kazandırılabilir.Yerli literatürü incelediğimizde yeterli sayıda  mücadele spoları hakkında 

çalışmaya  ulaşılmamıştır. Farklı araştırma evreni ve örneklemi ile literatüre yeni 

çalışmalar kazandırabilir.  
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FONKSIYONEL ISINMANIN JUDO SPESIFIK FITNES TESTİNE VE 

TOPARLANMAYA AKUT ETKISI 

Özgür EKEN, Muhammed Emin KAFKAS 

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Sorumlu Yazar: Özgür EKEN (ozgureken86@gmail.com) 

ÖZET 

Çalışmanın amacı fonksiyonel ısınmanın judo spesifik fitnes testine akut etkisinin 

incelenmesidir. Gönüllü 9 milli judocu pazartesi saat 10:00’da judo müsabakasına benzer 

etkiye sahip olan judo spesifik fitnes testini (JSFT) (yaş: 18.5±1.1 yıl, boy: 166±7.5 cm, 

vücut ağırlığı: 65.3±12.3 kg, vücut kütle indeksi: 23.52±2.7kg / m2) tabi tutulmuştur. 

Tüm judocular, en az 5 yıllık antrenman ve yarışma deneyimine sahiptir ve en az 16 saat 

haftalık antrenman yapan milli sporculardır. Judocular birbirini izlemeyen günlerde 3 

farklı ısınma protokolü uyguladılar. Isınma protokolleri olarak “5 dakika hafif tempo 

koşu (IOE)”, “5 dakika hafif tempo koşu ve judo spesifik ısınma (JSI)”, “5 dakika hafif 

tempo koşu ve fonksiyonel ısınma (FI)” uygulandı. Her ısınma protokolünden sonra 

JSFT uygulandı. Testin her periyodunun sonunda ve testten 1 dk., 3dk, 5dk sonra 

sporcuların kalp atım hızları kaydedilip, toplam atış sayısı ve kalp atım hızları dikkate 

alınarak indeks ortalamaları elde edilmiştir. Farklı ısınma protokolleri arasındaki 

anlamlılık sınaması için tekrarlayan ölçümler (Repeated) ANOVA kullanıldı. Aynı 

zamanda ısınma protokollerini ikili karşılaştırmaları Bonferroni düzeltmeli eşli 

karşılaştırma testi ile analiz edildi. JSFT indexi incelendiğinda farklı ısınma yöntemleri 

arasında fonksiyonel ısınma lehine anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.00). Isınma 

yöntemleri arasındaki JSFT indexi incelendiğinde IOE ve JSI arasında JSI lehine p<0.01, 

IOE ve FI arasında FI lehine p<0.00 anlamlı farklılık görülmüştür. JSI ve FI yöntemleri 

incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemesine rağmen FI yöntemi lehine 

JSFT indeksinde düşüş tespit edilmiştir. JSFT farklı ısınma yöntemleri 2., 3., toplam atış 

performansı arasında (sırasıyla; .04, .00, .04) istatistiksel olarak anlamlı fark 

gözlenmiştir. Ayrıca gruplar incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlılık sadece 3. 

aşama atışta IOE ile FI arasında FI lehine belirlenmiştir. Toparlanma sürelerine 

bakıldığında 1dk., 3dk., 5 dk., sırasıyla p<0.01, p<0.00, p<0.00 istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. Bu bulgular ışığında, fonksiyonel ısınmanın judocularda anaerobik 

performans ya da müsabaka öncesi performans gelişimi için tercih edilebileceği 

önerilebilir.  
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GİRİŞ 

İnsan organizması sürekli olarak çağın gerekliliklerine uyum sağlamak durumundadır, 

sürekli değişen ve gelişen şartlar bizleri bu yönde bir eğilime götürmektedir. Bu değişim 

ve gelişim spor üzerinde de etkili olmuştur. Günümüzde spor bireyler, gruplar, toplumlar 

tarafından izlenmekte ve takip edilmektedir. Bu sebepten dolayı sporcuların başarısının 

önemi daha da artmıştır. Sporcunun başarısının temelinde sporu verimli ve en yüksek 

performansta yapması yatmaktadır. Yıllardır antrenör ve sporcular, eklem hareket 

aralığını arttırmak, kas ağrılarını azaltmak ve müsabaka performansını geliştirmek için 

müsabaka ve antrenman öncesi ısınma önermişlerdir (Alter, 2014; Bishop, 2003). 

Isınmadaki ilk hedef, özellikle kasların iç ısısını arttırmaktır (Akgün, 1994). Literatür 

incelendiğinde, statik, dinamik, kombine, balistik, proprioseptif nöromusküler 

fasilitasyon (PNF) ve spor dalına özgü ısınma yöntemleri gelmektedir. Ayrıca Michael 

Boyle tarafından geliştirilen fonksiyonel ısınmada bunlardan biridir. Bu ısınmada düzgün 

ısınmanın her iki gereksinimi olan kas ısısı yükselimi ve kas tüm hareketleri boyunca 

aktif olarak alınması karşılanmaktadır (Boyle, 2004). Fonksiyonel ısınmanın literatürde 

işlenmemesi ve judo spesifik testte uygulanmaması çalışmanın önemi açısından büyük 

önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı fonksiyonel ısınmanın judo spesifik fitnes testine 

akut etkisinin incelenmesidir. 

MATERYAL VE METOT 

Gönüllü 9 milli judocu pazartesi saat 10:00’da judo müsabakasına benzer etkiye sahip 

olan judo spesifik fitnes testini (JSFT) (yaş: 18.5±1.1 yıl, boy: 166±7.5 cm, vücut 

ağırlığı: 65.3±12.3 kg, vücut kütle indeksi: 23.52±2.7kg / m2) tabi tutulmuştur. Tüm 

judocular, en az 5 yıllık antrenman ve yarışma deneyimine sahiptir ve en az 16 saat 

haftalık antrenman yapan milli sporculardır. Judocular birbirini izlemeyen günlerde 3 

farklı ısınma protokolü uyguladılar. Isınma protokolleri olarak “5 dakika hafif tempo 

koşu (IOE)”, “5 dakika hafif tempo koşu ve judo spesifik ısınma (JSI)”, “5 dakika hafif 

tempo koşu ve fonksiyonel ısınma (FI)” uygulandı. Her ısınma protokolünden sonra 

JSFT uygulandı. Testin her periyodunun sonunda ve testten 1 dk., 3dk, 5dk sonra 

sporcuların kalp atım hızları kaydedilip, toplam kalp atım sayıları ve kalp atım hızları 

dikkate alınarak indeks ortalamaları elde edilmiştir. 
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İstatistiksel Analiz 

Farklı ısınma protokolleri arasındaki anlamlılık sınaması için tekrarlayan ölçümler 

(Repeated) ANOVA kullanıldı. Aynı zamanda ısınma protokollerini çoklu 

karşılaştırmaları Bonferroni düzeltmeli eşli karşılaştırma testi ile analiz edildi. Verilerin 

normal dağılım gösterip göstermediği tekrarlayan ölçümlerde küresellik analiz yöntemi 

olan “Mauchly’s Küresellik” testi ile yapıldı. Verilerin küresellik varsayımını karşıladığı 

durumlarda “Sphericity Assumed” ve küresellik varsayımının karşılanmadığı durumlarda 

“Greenhouse Geisser’s” testleri kullanıldı.Verilerin analizinde SPSS 25.0 istatistik 

programı (SPSS Inc, Chicago, IL) kullanıldı ve istatistiki anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 

kabul edildi. Araştırma bulguları aritmetik ortalama±standart sapma (X±Ss) olarak 

gösterildi. 

BULGULAR 

Toparlanma sürelerine bakıldığında 1dk., 3dk., 5 dk., sırasıyla p<0.01, p<0.00, p<0.00 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

Tablo 1. JSFT Index  

 

JSFT 

INDEX 

IOE JSI FI F p Grup P 

13.27 ± 

1.36 

11.84 ± 

1.11 

11.30 ± 

0.68 

15.381 0.00* 1-2 0.01* 

1-3 0.00* 

2-3 0.40 

JSFT indexi incelendiğinda farklı ısınma protokolleri arasında fonksiyonel ısınma lehine 

anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.00). Isınma yöntemleri arasındaki JSFT indexi 

incelendiğinde IOE ve JSI arasında JSI lehine p<0.01, IOE ve FI arasında FI lehine 

p<0.00 anlamlı farklılık görülmüştür. JSI ve FI yöntemleri incelendiğinde istatistiksel 

olarak anlamlı fark görülmemesine rağmen FI yöntemi lehine JSFT indeksinde düşüş 

tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Fonksiyonel Isınmanın 1., 2., 3. Evre Atış Performansına Etkisi 

1. Aşama 

Atış (sayı) 

IOE JSI FI F p Grup P 

6.22 ± 0.6 6.22 ± 0.4 6.44 ± 0.5 1.391 0.27 1-2 1.00 

1-3 0.50 

2-3 0.50 

2.Aşama 

atış (sayı) 

 

10.44 ± 

1.0 

11.44 ± 

1.2 

11.11 ± 

0.7 

3.733 0.04* 1-2 0.12 

1-3 0.42 

2-3 0.84 

3.Aşama 9.55 ± 0.2 10.55 ± 11.00 ± 6.895 0.00* 1-2 0.12 
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Atış (sayı) 0.4 0.2 1-3 0.01* 

2-3 0.93 

Toplam 

Atış (sayı) 

 

26.22 ± 

2.1 

28.22 ± 

2.9 

28.33 ± 

1.6 

3.965 0.04* 1-2 0.10 

1-3 0.08 

2-3 1.00 

JSFT farklı ısınma yöntemleri 2., 3., toplam atış performansı arasında (sırasıyla; .04, .00, 

.04) istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmiştir. Ayrıca gruplar incelendiğinde 

istatistiksel olarak anlamlılık sadece 3. aşama atışta IOE ile FI arasında FI lehine 

belirlenmiştir. 

Tablo 3. Fonksıyonel Isınma Yöntemlerinin Jsft İçerisindeki Evrelere Göre Kalp Atım 

Hızları  

 KAH  

 

Evre 1 Evre 2 Evre 3 F p Grup P 

IOE ATIŞ 

KAH  

 

155.77 ± 

15.4 

 

175.11 ± 

6.0 

181.11 ± 

2.8 

25.424 0.00* 1-2 0.00* 

1-3 0.00* 

2-3 0.00* 

JSI ATIŞ 

KAH 

 

   159.4 ± 

4.4  

180.2 ± 

3.3 

183.6 ± 

2.6 

68.856 0.00* 1-2 0.00* 

1-3 0.00* 

2-3 0.02* 

FI ATIŞ 

KAH 

 

155.66 

±10.5  

178.22 ± 

9.1 

183.11 ± 

7.7 

32.908 0.00* 1-2 0.00* 

1-3 0.00* 

2-3 0.00* 

Farklı ısınma yöntemlerinin JSFT içerisindeki. Evrelere göre kalp atım hızları 

incelendiğinde en yüksek KAH değerleri JSI sonrası en yüksek KAH değerlerine 

ulaşılmıştır. Tüm protokollerde en yüksek KAH değerlerine evre 3’te rastlandı. 

Tablo 4. Fonksiyonel Isınma Yöntemlerinin Toparlanma Sürelerine Olan Etkisi 

KAH 

 

IOE JSI FI F p Grup P 

1 DAKİKA 

SONRASI 

TOPARLANMA 

 

149.4 ± 

12.4 

144.8 ± 

21. 98 

132.4 ± 

7.6 

6.003 0.01* 1-2 1.00 

1-3 0.00* 

2-3 0.14 
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3 DAKİKA 

SONRASI 

TOPARLANMA 

 

131.11 ± 

11.03 

111.22 ± 

9.45 

102.77 

± 9.84 

25.962 0.00* 1-2 0.00* 

1-3 0.00* 

2-3 0.08 

5 DAKİKA 

SONRASI 

TOPARLANMA 

117.11 ± 

8.95 

101.77 ± 

11.41 

96.55 ± 

10.00 

12.460 0.00* 1-2 0.04* 

1-3 0.00* 

2-3 0.74 

Toparlanma süreleri incelendiğinde en iyi toparlanma süresinin 1., 3. ve 5. dakikada 

FI’da olduğu belirlenmiştir.  

TARTIŞMA 

Araştırmada üç farklı ısınma protokolünün (IOE, JSI, FI) JSFT üzerine ve toparlanmaya 

etkisi incelendi. Gönüllü judocuların JSFT’i index değeri üzerine etkisi incelendiğinde FI 

lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüldü (p<0.00). JSFT farklı ısınma 

protokolleri 2., 3., toplam atış performansı arasında (sırasıyla; .04, .00, .04) istatistiksel 

olarak anlamlı fark gözlenmiştir. 

Isınmanın JSFT etkisinin belirlendiği tek çalışma; Lum (2017) yaptığı çalışmanın amacı, 

postaktivasyon potansiyeli (PAP) 'nin SJFT performansı üzerindeki etkilerini, üst ve alt 

ekstremite kaslarını harekete geçiren patlayıcı egzersizlerle karşılaştırdı. On bir erkek 

gönüllü judocu (ortalama ± SD, yaş, 16 - 29 yaş; boy, 170 ± 7 cm; vücut kitlesi, 73 ± 16 

kg), dört ayrı seansa katıldı. Çalışmanın sonucunda seri 1 sırasında, alt vücut PAP (LB) 

ve üst ve alt vücut PAP (ULB) yapılan atım sayısı, CON'den anlamlı olarak daha 

yüksekti (p <0.05). Sadece ULB, toplam atışların önemli ölçüde daha fazla sayıda 

olmasına (p <0.01) ve CON'den daha yüksek tepe gücüne (p <0.01) neden olmuştur. 

Hem LB hem de ULB için RPE, CON'den önemli ölçüde düşüktü (p <0.01). Pik gücü, 

gerçekleştirilen toplam atış sayısıyla orta derecede ilişkiliydi (r = 0.4, p <0.05). Bu 

çalışma,ULB' nin SJFT'den önce gerçekleştirilmesinin, performans ve zirve gücünün 

artmasına neden olabileceğini düşündürmektedir. Futbolcular üzerine yapılan çalışmada; 

Topcu ve Arabacı (2017) yaptığı çalışmanın amacı, farklı ısınma protokollerinin elit 

sporcuların performansı üzerindeki akut etkilerini araştırmaktı. Deneklere 24 saatlik 
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aralıklarla üç farklı ısınma yöntemi uygulandı. Bunlar (1) germe egzersizleri protokolü 

(SEP), plyometrik egzersizler protokolü (PEP) ve süspansiyon egzersizleri protokolü 

(SUEP) idi. Denekler 5 dakika boyunca ısındı ve daha sonra her ısınma protokolünden 

önce ön testler ölçüldü. Her ısınma protokolünden sonra, son testler ölçüldü. Tüm 

denekler statik denge, dikey sıçrama, sürat, reaksiyon zamanı, esneklik ve 30 m 

performansları test edildi. Test verilerinin analizi sonucunda, üç protokolde statik denge 

testinde anlamlı bir fark saptanmadı (p <0.05). Dikey sıçrama testi (anaerobik güç testi) 

sonuçları incelendiğinde, SEP'de istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş saptanırken, PEP 

ve SUEP'de hiçbir fark saptanmadı (p <0.05). Reaksiyon zamanı testi sonuçları 

incelendiğinde, üç protokolde fark saptanmadı (p <0.05). Hız testi sonuçları 

incelendiğinde, SEP'de istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş ve PEP ve SUEP'de 

istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p <0.05). Esneklik testi sonuçları 

incelendiğinde, üç protokolde istatistiksel olarak anlamlı bir artış tespit edildi (p <0.05). 

Blazevich ve ark., (2018) kapsamlı ısınmanın bir parçası olarak gerçekleştirilen statik ve 

dinamik gerdirme rutinlerinin esneklik ve sürat koşusu, atlama ve takım sporu 

sporcularında yön testi değişikliği üzerine etkilerini incelemeyi amaçlamıştır. Ayrı 

günlerde, 20 erkek takım sporu sporcuları kapsamlı bir ısınma rutinini, Düşük 

yoğunluklu ısınma sonrasında 5-s statik gerdirme (5S), 30-s statik gerdirme (30S; 3,10-s 

gerdirme), 5 tekrarlı (kas grubu başına) dinamik gerdirme (DYN) veya germe olmayan 

(NS) protokolü tamamlandı; 7 alt gövde ve 2 üst vücut bölgesi üzerinde yapıldı. 

Katılımcılar, gerilme tipine bakılmaksızın, ısınmanın bir parçası olarak gerdirme 

yapıldığında iyi performans gösterme olasılıklarının daha yüksek olduğunu 

düşünmüşlerdir. Bununla birlikte, gerilmeye kıyasla esneklik ve fiziksel fonksiyonda kas 

gerilmesinin etkisi görülmemiştir. 

Literatür incelendiğinde fonsiyonel ısınma ile ilgili judo müsabakasına benzer etkiye 

sahip olan JSFT performansını belirleyen herhangi bir çalışma olmaması çalışmada önem 

arz etmektedir. Yapılan çalışmada FI sonrası 1., 3. ve 5. dakikada toparlanma hızı ve atış 

sayıları ve index değerlerinin en iyi FI ‘da görülmesi, FI’nın judo müsabakası ve randori 

(müsabakaya hazırlık karşılaşması) öncesi tercih edilebilir olduğunu göstermektedir.  
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SIRKADIYAN RITMIN JUDO UCHIKOMI FITNES TESTİ PERFORMANSINA 

ETKİSİ 

Özgür EKEN, Muhammed Emin KAFKAS 

Amaç: Bu çalışmaya literatürde daha daha önce rastlanmaması ve judoculara özgü 

performansa göre sirkadiyen ritmin belirlenmesi açısında önem arz etmektedir. 

Çalışmanın amacı, sirkadiyen ritmin judo uchikomi fitnes testi performansına olan 

etkisinin belirlenmesidir.  

Yöntem: 9 milli judocu farklı günlerde aynı saatte (24 saat ara ile saat 16:00’da) judo 

müsabakasına benzer etkiye sahip olan judo uchikomi fitnes testini (JUFT) (yaş: 

18.5±1.1 yıl, boy: 166±7.5 cm, vücut ağırlığı: 65.3±12.3 kg, vücut kütle indeksi: 

23.52±2.7kg / m2) uyguladılar. Tüm judocular, en az 5 yıllık antrenman ve yarışma 

deneyimine sahip olan ve en az 16 saat haftalık antrenman yapan milli sporculardan 

oluşmaktadır. Judocuların sirkadiyen ritimlerinin belirlenmesinde Home ve Ostberg’in 

1976 yılında oluşturduğu insan sirkadiyen ritminde sabahçıl-akşamcıl tipleri belirlemede 

kendi kendini değerlendirme formu uygulatılmıştır. Farklı gün aynı saatte alınan verilerin 

karşılaştırılmasında paired samples T testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Paired Samples T testi için elde edilen bulgular, farklı 2 gün saat 16.00’da 

ölçülen değerler karşılaştırıldığında; 2. ölçüm günü lehine tüm uchikomi sayılarında ve 

toplam uchikomi sayısında anlamlı artış belirlenmiştir (p<0.05). KAH incelendiğinde 4. 

Aşama KAH hızı değişkeni anlamlı derecede (p<0.05) düşüş görülmüş, diğer KAH 

değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı derecede olmamasına rağmen 2. gün lehine 

düşüklük saptanmıştır. Toparlanma süreleri incelendiğinde, daha düşük KAH’larına 2. 

ölçüm günü lehinde saptanmıştır (p>0.05). 

Sonuç: JUFT performans verileri incelendiğinde, 2. ölçüm günü saat 16.00 lehine 

anlamlı farklılık belirlenmiştir (p< 0.01). Bu bulgular ışığında, judocuların birbirini 

izleyen günlerde yaptığı performans ölçümlerinde ya da antrenmanların bir sonraki güne 

24 saat sonunda olumlu yönde katkı sağladığı söylenebilir.  

GİRİŞ 

Judocuların performansı, antrenman, sirkadiyen ritim, diurnal ve noktüral varyasyon gibi 

çeşitli nedenlerle değişebilir. Gün boyunca insanların psikolojik ve fizyolojik işlevlerinde 

sirkadiyen ritimin varlığı bildirilmiştir (Souissi et al, 2004). Çoğu memelilerde endojen 

markırlardan kaynaklanan sirkadiyen ritimler ön hipotalamusun suprakiazmatik 

çekirdeğinde bulunmaktadır (Davidson ve diğ., 2004). Suprakiazmatik çekirdekte 
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bulunan sinir ve hümoral çıktılar hipotalamus ve endokrin sistemindeki diğer merkezlerle 

iletişim kurarlar. Bu merkezler çok sayıda davranışsal ve fizyolojik ritimleri iletmektedir 

(Duffy ve diğ., 2002). Kronobiyolojik teknikler, davranışsal ve çevresel faktörlerden 

kaynaklanan sirkadiyen ölçümleri çoğaltmak için sirkadiyen ritmin gösterimine ihtiyaç 

duymaktadır (enerji alımı, aktivite, duruş, uyku, ortam ısısı ve ışık) (Spengler ve diğ., 

2000). Gün içinde motor performanstaki değişikliklerle birlikte, araştırmacılar vücut 

sıvıları, kas metabolizması ve kardiyovasküler değişikliklere yanıt olarak bazal vücut 

ısısını ve hormonların kan konsantrasyonunu değiştirdiğini tespit etmişlerdir (Decostre et 

al, 2005). Yapılan gözlemler neticesinde vücut sıcaklığında (Boivin ve diğ., 1997), ruh 

hali (Wright ve diğ., 2002), reaksiyon süresi (Dijk ve diğ., 1992), bellek ve dikkat ve 

bilişsel işlev (Brandenburg, 2006) sayısız davranış ve biyolojik işlevlerin atletik 

performansı etkilediği bildirilmiştir. Sirkadiyen ritmin yaşamsal fonksiyonlardaki 

rolünün bireylerde performans yönünden de etkin olduğu öngörülebilir. Bu nedenle 

birbirini izleyen farklı günlerde ve aynı saatte, judocuların Almansba ve ark (2007)’nın 

bir judo maçı sırasında judocunun yeteneği konusunda bilgi sağlayan hem niteliksel 

(maçlarda gözlenen bazı aşamalara uygunluk) hem de niceliksel (çalışma-duraklama 

ilişkisi) koşullarda sporcuların performansını değerlendirmek için geliştirdikleri 

Uchikomi Kondisyon Testi (UFT) uygulandı (Almansba ve ark., 2007). Bu çalışma 

literatürde daha önce rastlanmaması ve judoculara özgü performansı ölçmesi açısında 

önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı, judo uchikomi fitnes testi performansına 

sirkadiyen ritmin etkisinin belirlenmesidir. 

YÖNTEM 

Çalışmaya 20 kişi katılmıştır fakat farklı sebeplerden dolayı çalışmadan çıkarılmış ve 

sonuç olarak, 9 milli judocu (7 bayan, 2 erkek) farklı günlerde (24 saat ara ile) judo 

müsabakasına benzer etkiye sahip olan judo uchikomi fitnes testini (JUFT) (yaş: 

18.5±1.1 yıl, boy: 166±7.5 cm, vücut ağırlığı: 65.3±12.3 kg, vücut kütle indeksi: 

23.52±2.7kg / m2) uyguladılar. Tüm judocular, en az 5 yıllık antrenman ve yarışma 

deneyimine sahiptir ve en az 16 saat haftalık antrenman yapan milli sporculardır. 

Çalışmaya katılmayı kabul eden tüm gönüllülere çalışma öncesinde çalışmaların içeriği 

ile ilgili bilgiler tüm ayrıntılarıyla uygulamalı olarak anlatıldı. Gönüllülere araştırma 

uygulamaları ve ölçümlerinden önce alışma fazı evresi uygulandı. Daha sonra judoculara, 

farklı iki gün ısınma sonrası (24 saat ara ile) judo müsabakasına benzer etkiye sahip olan 

judo uchikomi fitnes testi (JUFT) uygulandı. Judocuların sirkadiyen ritimlerinin 
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belirlenmesinde Gönüllülerin kronotipinin belirlenmesi amacıyla, Türkçe Geçerlik 

Güvenirliği Hakan Gür ve arkadaşları tarafından yapılan Horne-Ostberg'in Sabahçıl-

Akşamcıl Tipi Anketinin, Balıkesir'deki milli judoculara uygulanması ile tespit edildi 

(Horne and Östberg, 1972). Horne-Ostberg Sabahçıl-Akşamcıl Anketi puanı; ara tip (42-

58) olarak tespit edilen, gece vardiyasında çalışmayan, araştırmaya katılmasına engel 

olacak sağlık problemi ya da sakatlığı olmayan katılımcılar çalışmaya dahil edildi. 

Yapılan uchi-komi sayısı ve en iyi iki evredeki sayı ve sporcunun KAH’ı test boyunca 

kaydedildi (Almansba ve ark., 2007). JUFT uygulanan gönüllülerin 1 dk., 3 dk. ve 5 dk. 

sonra kalp atım hızları (KAH) ölçüldü. 

İstatistiksel Analiz 

Veriler ortalama ve standart sapma olarak sunulmuştur. Verilerin normal dağılımını 

değerlendirmek için Shapiro-Wilk testi kullanıldı. Tüm değişkenler ilgili değişkenler için 

paired samples T testi kullanılarak karşılaştırıldı (farklı 2 gün saat:16.00). Anlamlılık 

düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. Tüm veri analizleri SPSS istatistik hesaplama 

programı 25.0 sürümü (OSX için IBM) kullanılarak yapıldı. 

BULGULAR 

Sirkadiyen ritmin judo uchikomi fitnes testi performansına olan etkisini belirlemek 

amacıyla birbirini izleyen günlerde aynı saatte (16.00) yapılan ölçümlerin sonucunda 

ikinci ölçüm günü lehine tüm uchikomi sayılarında ve toplam uchikomi sayısında 

anlamlı artış belirlenmiştir (p<0.05). KAH incelendiğinde 4. Aşama KAH hızı değişkeni 

anlamlı derecede (p<0.05) düşüş görülmüş, diğer KAH değerlerinde istatistiksel olarak 

anlamlı derecede olmamasına rağmen 2. ölçüm günü lehine düşüklük saptanmıştır. 

Toparlanma süreleri incelendiğinde, daha düşük KAH’larına DA lehinde saptanmıştır 

(p>0.05) (Tablo.1). 

Tablo 1. Gönüllülerin UFT’ne gore KAH, Atış Sayısı ve  Toparlanma Süresi 

Değişkenler 1. Gün(16.00) 2. Gün  (16.00) p 

1. aşamaKAH (atım/dk)   167.55± 8.77 163.44 ± 10.00 0.19 

2. aşamaKAH (atım/dk)  179.11 ± 9.17 174.66 ± 11.66 0.07 

3. aşamaKAH (atım/dk)  183.11 ± 9.11 180.44 ± 11.44 0.11 

4. aşamaKAH (atım/dk)  184.77 ± 10.31 181.22 ± 10.44 0.03* 

5. aşamaKAH (atım/dk)  183.88 ± 10.33 180.66 ± 13.57 0.16 

6. aşamaKAH (atım/dk)  185.33 ± 11.07 186.55 ± 10.23 0.56 
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1. aşamaUchi-Komi (sayı)  8.00 ± 0.70 9.11 ± 1.26 0.05* 

2. aşamaUchi-Komi (sayı)  7.66 ± 0.70 9.22 ± 1.30 0.00* 

3. aşamaUchi-Komi (sayı)  7.77 ± 0.83 9.66 ± 1.22 0.00* 

4. aşamaUchi-Komi (sayı)  7.77 ± 0.97 9.88 ± 1.05 0.00* 

5. aşamaUchi-Komi (sayı)  7.88 ± 1.05 10.44 ± 1.42 0.00* 

6. aşamaUchi-Komi (sayı)  7.77 ± 1.48 11.00 ± 1.50 0.00* 

Toplam Uchi-Komi (sayı)  46.88 ± 5.34 59.33 ± 5.67 0.00* 

Toparlanma 1 dk. 150.44 ± 18.95 147.11 ± 18.97 0.49 

Toparlanma 3 dk. 115.00 ± 13.85 113.11 ± 14.77 0.29 

Toparlanma 5dk. 107.33 ± 10.97 104.66 ± 14.37 0.41 

(PG; pazartesi günü, SG; salı günü, dk; dakika, KAH; kalp atım hızı, p<0.05) 

TARTIŞMA 

Yapılan çalışmada sirkadiyen ritmin judo uchikomi fitnes testi performansına olan 

etkisini belirlemek amacıyla birbirini izleyen günlerde aynı saatte (16.00) yapılan 

ölçümlerin sonucunda 2. ölçüm günü lehine tüm uchikomi sayılarında ve toplam 

uchikomi sayısında anlamlı artış belirlenmiştir (p<0.05). Literatür incelendiğide farklı 

branşlarda yapılan araştırmalar incelendiğinde;  Kinişler yaptığı çalışmada, ondört 

üniversite öğrencisi çalışmaya gönüllü olarak katılmış ve üç farklı gün ve zaman 

diliminde (saat:09:00, 13:00 ve 17:00) aktif sıçrama ve Wingate anaerobik güç (WAnT) 

testlerine katılmışlardır. Sonuç olarak, aktif sıçrama ve WAnT testleriyle elde edilen 

anaerobik performansta sirkadiyen ritim etkisi belirlenirken bu etkinin oral vücut 

sıcaklığındaki değişimle benzer olmadığı belirlenmiştir (Kinişler, 2005). Güvenç ve 

Turgut (2004) anaerobik test sonrası anaerobik güç, kapasite ve kalp atım hızı 

değerlerinde gün içi değişimlerin incelenmesi amacıyla çalışmaya yaşları 17 ile 23 yıl 

arasında değişen 50 antrenmanlı erkek gönüllüyle anaerobik güç ve kapasite, 75g/kg’lık 

direnç uygulanarak Wingate testinde günün iki farklı zamanı için (sabah testleri; 07:30 

ile 09:30, akşam testleri; 17:00 ile 19:00 saatleri arasında uygulanmıştır) belirlenmiştir. 

Wingate test sonuçları karşılaştırıldığında, zirve güç, ortalama güç ve minimum güç 

değerleri arasındaki sabah-akşam farkı anlamlı bulunmuştur (p< 0.01). Akşam 

testlerinden elde edilen zirve, ortalama ve minimum güç değerleri sabah testlerine göre 

sırası ile %3,3, %7,9 ve %13,2 oranında daha yüksektir. Ayrıca, dinlenik, test sonrası ve 

toparlanma kalp atım hızlarındaki sabah-akşam farkı da anlamlıdır (p<0.01). Akşam 
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saatlerinde kaydedilen kalp atım hızı değerleri sabah saatlerine göre daha yüksektir. 

Sonuç olarak anaerobik güç ve kapasite değerlerinde ve anaerobik yüklenme sonrası kalp 

atım hızı cevaplarında anlamlı diurnal değişimler tespit etmişlerdir.  

Souissi ve ark., yaptığı araştırmanın amacı, ilk olarak, bir günlük ergometrede (FV) ve 

Wingate testinde kuvvet-sürat testi sırasında anaerobik performans üzerine günün farklı 

zamanlarının etkisini belirlemek ve ikincisi, anaerobik performanstaki değişiklikleri oral 

sıcaklıkta olan değişimin sirkadiyen ritim olan ilşkisinin belirlenmesidir. Ondokuz 

gönüllü, ayrı günlerde 02: 00, 06: 00, 10: 00, 14: 00, 18: 00 ve 22: 00 saatleri çalışmayı 

uyguladılar. İki ardışık test arasında 28 saatlik bir aralık vardı. Her testten önce oral 

sıcaklık ve vücut kütlesi ölçüldü. Vücut kütlesi gün içinde değişmedi fakat 18: 22 ± 00: 

34 saatte bir akrofaza sahip oral sıcaklıkta önemli bir gündüz etkisi gözlendi. Pmax için 

17: 10 ± 00: 52 saatte bir akrofaza ve % 7'lik bir amplitüdde belirgin bir sirkadiyen ritim 

saptandı. F0 ve V0 için bir günlük etki önemliydi. Ayrıca 17: 24 ± 00: 36 saatte bir 

akrofaza sahip Ppeak ve % 7.6 amplitüd ve 18: 00 ± 01: 01 saatte bir akrofaza sahip 

Pmean ve% 11.3'lük bir amplitüdde belirgin bir sirkadiyen ritmi gözlendi. Sonuçlar, oral 

sıcaklık, Ppeak, Pmean ve Pmax'ın gün içinde eşzamanlı olarak değiştiğini 

göstermektedir (Souissi ve diğer., 2004). 

Sonuç olarak JUFT iki ayrı gün aynı saatte (16.00) performans değerleri incelendiğinde, 

2. ölçüm günü uygulanan performans değerlerinin daha iyi çıkması nedeniyle JUFT gibi 

anaerobik performansı ölçen testler öncesinde ikinci gün ölçülen değerlerin performans 

verileri açısından daha çok önem arz edebileceği antrenör ve eğitmenler açısından 

dikkate alınabilir. Ayrıca profesyonel judo takımlarının antrenörleri, judocuların günlük 

ritimlerinden haberdar olmalı ve buna göre antrenman faaliyetlerini planlama yapması 

önerilebilir. 
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BASINÇLI (COMPRESİON) KIYAFETLERİN KAS HASARI ÜZERİNE ETKİSİ 

Fatma Beyza BİLGİÇ, Armağan ŞAHİN KAFKAS, Muhammed Emin KAFKAS, 

M. Çağatay TAŞKAPAN 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine kuvvet 

antrenmanı sonrası uygulanan toparlanma türlerinin kas hasarı ve sitokin salınımı üzerine 

etkisinin incelenmesidir. 

Bu araştırmanın örneklemini İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (İÜSBF) lisans 

eğitimi gören yaşları 21.10±1.28 yıl, boyları 176.4±4.52 cm, vücut ağırlıkları 69.34±8.07 

kg, beden kütle indeksi (BKI) 22.36±3.10 kg/m2 ve vücut yağ oranları (vyo) 9.53±4.24 

yüzde (%) olan toplam 10 erkek gönüllü oluşturdu. Çalışmanın ilk haftası gönüllülere 

biyometrik ölçümler yapıldı. 48 saat sonra alışma fazına geçildi ve 48 saat aralıklarla 

kuvvet antrenmanlarına alışmaları için 3 alıştırma fazı uygulandı. 4 protokol halinde 

yapılan çalışmada her protokol arası 15 gün dinlenme aralığı verildi. Her protokolde 2 

farklı kuvvet egzersizi squat ve deadleaft uygulandı. Her kuvvet egzersizinden sonra 

gönüllülere BORG testi uygulandı. Egzersizden sonraki 3., 30., 60. dakikalarda laktat 

konsantrasyonuna bakılmıştır. Egzersiz öncesi (istirahat seviyesi), egzersizin hemen 

sonrası (egzersizin akut etkisi), egzersiz bitiminin 24., 48. ve 72. saatleri olmak üzere 5 

defa kan örnekleri alınmıştır.   

Araştırmaya katılan gönüllülerin toparlanma uygulanmayan evrede CK ön test, son test, 

24, 48 ve 72 saat sonrası değerlerinde, tüm toparlanma protokolleri laktat değerleri 

arasında, basınçlı kıyafet evresi LDH ön test, son test, 24,48 ve 72 saat sonrası 

değerlerinde, aktif toparlanma evresi CK-TNF ön test, son test, 24, 48 ve 72 saat sonrası 

değerlerinde, aktif toparlanma basınçlı kıyafet evresi CK ön test, son test, 24, 48 ve 72 

saat sonrası değerlerinde, Ön-son test CK değerleri farkı ile Ön test–24 saat IL-6 

değerleri farkı, toparlanma yapılmayan protokol, basınçlı kıyafet giyilen toparlanma 

yapılmayan protokol, aktif toparlanma uygulanan protokol, basınçlı kıyafet ile uygulanan 

aktif toparlanma protokolü arasındaki değerlerde, CK ön-son test farkının protokol 1-2, 

2-3ve 2-4 arasında, IL-6 Ön-24 saat test farkının protokol 1-2 ve 2-3 arasında, farklı 

protokoller açısından değerleri farkı; toparlanma yapılmayan protokol için ön-3-30-60 dk 

test farklarında, basınçlı kıyafet giyilen toparlanma yapılmayan protokol için ön-3-30-60 

dk test farklarında, aktif toparlanma uygulanan protokol için ön-3-30-60 dk test 

farklarında ve basınçlı kıyafet ile uygulanan aktif toparlanma protokolü için ön-3-30-60 



International Congress on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE)  

       28-30 September 2018, İstanbul/TURKEY 

 
 

101 
 

dk test farklarında, laktat Ön-3 dk test farkının protokol 1-2, 1-3 ve 1-4 arasında, Laktat 

Ön-30 dk test farkının protokol 1-2, 1-3, 1-4, 2-3 ve 2-4 arasında, Laktat Ön-60 dk test 

farkının protokol 1-2, 1-3, 2-3 ve 2-4 arasında istatistiksel olarak p=.005 değerinde 

anlamlı çıkmıştır. 

Sonuç olarak; squat ve deadlift gibi 2 farklı kuvvet egzersizi sonrasında uygulanan  

toparlanma türlerinin kas hasarı ve sitokin salınımı üzerine etkisinin olduğu tespit 

edilmiştir. 

Sonuç olarak; aktif toparlanmanın pasif toparlanmaya göre, aktif ile basınçlı kıyafetle 

yapılan toparlanmanın aktif toparlanmaya göre daha etkili olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: CK, Kas Hasarı, Kuvvet, Sitokinler, Toparlanma  

ABSTRACT 

The purpose of this study is;  to examine the effects of muscle injury and cytokine release 

after the strength training  for  the students of  Faculty of Sports Sciences at Inonu 

University. This research consists of 10 male volunteers from undergraduate program of 

Inonu University Sports Sciences Faculty. The features of those volunteers are;  the age 

of 21.1±1.28 year, the length of 176.4±4.52 cm, the body weight of 69.34±8.07 kg, the 

body mass index (BMI) of  22.36±3.10 kg/m2 and the body fat ratios of 9.53±4.24 per 

cent (%). The first week of the study, biometric measurements were performed on 

volunteers. The adaptation phase took place after 48 hours, three training phases were 

applied to the strength training sessions at 48-hour intervals. In the study conducted in 4 

protocols, between each protocol 15 day rest interval was given. Two different force 

exercises were performed with squat and deadleft in each protocol. The volunteers 

underwent a borg test after each force exercise. The lactate concentration was checked at 

the 3rd, 30th and 60th minutes after the exercise. Blood samples were taken 5 times, 

before exercise (resting level), immediately after exercise (acute effect of exercise), 24th, 

48th and 72nd hours of exercise. The volunteers participating in the study had  CK pre-

test, post-test, 24, 48 and 72 h post-test, in all recovery protocols lactate values, compress 

stage LDH, in the value of first test, last test, 24 hours, 48 hours and after 72 hours, 

active recovery stage CK-TNF, in the value of first test, last test, 24 hours, 48 hours and 

after 72 hours, active recovery compress stage , in the value of first test, last test, 24 

hours, 48 hours and after 72 hours, the difference between the CK value of first and last 

test and the difference between the CK value of first-24 hour and Il-6 hour, in the values 

between the non recovered protocol, the non-recovered protocol with  compress , the 
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protocol with active recovery, the active recovery protocol with pressure garment, the 

difference between CK value of first and last test in the protocol 1-2, 2-3, 3-4, the 

difference between IL-6 value of first and 24 hour test in the protocol 1-2, 2-3, 

differences in terms of different protocols, for untreated protocol, at pre-3-30-60 min test 

differences, in the pre-3-30-60 min test difference for unopened protocol wearing 

compress, active recovery for the protocol applied pre-3-30-60 min test difference, in the 

pre-3-30-60 min test difference for active recovery protocol applied with pressure 

garment, in lactate Pre-3 min test difference  between protocols 1-2, 1-3 and 1-4, Lactate 

Pre-30 min test difference in between protocols 1-2, 1-3, 1-4, 2-3and 2-4, Lactate Pre-60 

min test difference between protocols 1-2, 1-3, 2-3 and 2-4was statistically significant at 

p = .005. To conculude; squat and deadlift have been found to have an effect on muscle 

damage and cytokine release. 

Key Words: CK, Muscle Damage, Strength, Cytokines, Recovery,  

Giriş 

Sporcuların egzersiz sonrası yapılan egzersiz öncesi durumuna dönme durumuna 

toparlanma denir. Antrenman arasında toparlanma sporcuların yorgunluğunu azaltarak 

daha çabuk bir yenilenme meydana getirir (1). Vücudun tamamını ve kasları 

dinlendirmek, aktiviteler öncesi tekrar önceki haline gelmeyi amaçlayan toparlanma, 

sporcunun dinlenik durumuna dönmesidir (2). 

Uygulanan egzersizin türü ve boyutu oluşan hasar miktarında belirleyici etken olduğu ve 

eksantrik kasılma türünde hasarın daha fazla olduğu yapılan çalışmalar sonucunda 

bilinmektedir. KAs hasarı oluşumunda ırk, yaş, antrenman ve cinsiyet belirleyici 

etkenlerdir (3,4).   

Bu çelişkiler araştırma dizaynı, spor dalı, denek sayısı, toparlanma süresi ve aktif 

toparlanmada egzersizin tipi ve şiddetindeki farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir. Farklı 

boyutlarda kas hasarı meydana getiren egzersizler vardır. Bununla birlikte eksentrik 

kasılmalar diğer kasılma türüne göre daha çok kas hasrı oluştururlar (5).  

Son yıllarda rekabet ve başarı odaklı spor birleşiminde, teknolojinin gelişmesiyle birlikte 

performansın yükselmesinde rol oynamaya yönelik güvenilir ve yasal olan ergojenik 

ekipmanların gelişimi artış göstermektedir. Giderek yaygınlaşan kompresyon giysileri 

antrenman, müsabaka esnası ve sonrasında atletik performansın artışıyla birlikte egzersiz 

sonrası toparlanmanda gelişim göstermesi amaçlı farklı spor dallarında kullanımı artış 

göstermektedir (6).  
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Kompresyon giysileri, dokulara deri üzerinden dışsal mekanik basınç uygulayabilen özel 

bir yapıya sahip modern tekstil ürünleridir. Dokulara uygulanan dışsal basıncın fiziksel, 

fizyolojik ve psikolojik olumlu etkileri olabileceğini gösteren araştırma sonuçları 

kompresyon giysilerinin sporcular arasında yaygınlaşmasını sağlamıştır (7,8).  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmaya, düzenli herhangi bir antrenman programına katılmayan yaşları 21.10±1.28 yıl, 

boyları 176.4±4.52 cm, vücut ağırlıkları 69.34±8.07 kg, beden kütle indeksi (BKI) 

22.36±3.10 kg/m2 ve vücut yağ oranları (VYO) 9.53±4.24 yüzde (%) olan toplam 10 

erkek gönüllü katıldı.  Çalışmanın ilk haftası gönüllülerin biyometrik ölçümleri yapıldı. 

48 saat sonra alışma fazına geçildi ve gönüllülere 48 saat aralıklarla kuvvet 

antrenmanlarına (squat, deadlift) alışabilmeleri için 3 alıştırma fazı uygulanmıştır. 

Alışma fazından 48 saat sonra gönüllülerin başlangıç egzersiz yüklerinin belirlenmesi 

amacı ile çalışmanın bir hafta öncesinde her bir gönüllünün her bir istasyon için 1 (MT) 

maksimumu tekrarı ve hedef kalp atım hızı belirlenmiştir. Çalışma 4 protokol halinde 

uygulanmış ve her protokol arasında 15 gün dinlenme aralığı verilmiştir. Her bir 

protokole, 5 dk süresince çalışacak kas gruplarına yönelik germe veya özel ısınma ile 

başlanmıştır ve 2 farklı kuvvet egzersizi squat, deadleaft uygulanmıştır. 2 farklı kuvvet 

egzersizleri 3 set 12 tekrar şeklinde yapılmış, setler arası dinlenme 90 sn. ve hareketler 

arası dinlenme 3 dk. olarak uygulanmıştır. Egzersizden sonraki 3., 30., 60. dakikalarda 

laktat konsantrasyonuna bakılmıştır. 1.protokolde egzersiz sonrasında pasif toparlanma 

uygulanmıştır. 2. protokolde egzersiz öncesi gönüllülere basınçlı kıyafet giydirilerek 

kuvvet çalışması yapılmış ve egzersiz sonrası pasif dinlenme uygulanmıştır. 3. 

protokolde  egzersiz sonrası gönüllülere polar saat takılarak hedef kalp atım sayısında 30 

dk. düşük tempoda koşturulmuş, 30 dk. koşu sonrası laktat ölçümü ile kan örneği alınmış 

ve 60.dakikada tekrar laktat ölçümü yapılmıştır. 4. protokolde egzersiz öncesi gönüllülere 

basınçlı kıyafet giydirilerek kuvvet çalışması yapılmış, polar saat takılarak hedef kalp 

atım sayısında 30 dk. düşük tempoda koşturularak, 30 dk. koşudan sonra laktat ölçümü 

ve kan örneği alınmıştır. 60. dakikada tekrar laktat ölçümü yapılmıştır. 

Verilerin İstatiksel Analizi 

Araştırma verilerinin homojen olup olmadığı gönüllü sayısı 50’den küçük olduğu için 

“Shapiro Wilk’s” testi ile sınandı. Bir gruba ait tekrarlı ölçümler arasındaki farklılığı 

analiz etmek için “One Way Repeated Anova (Tekrarlı ANOVA) kullanılmıştır. 

Küresellik varsayımları sağlanmadığı için tekrarlayan ölçümler “Greenhouse Geiser Testi” 
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ile analiz edildi. Farklı protokoller arasında ölçülen parametreler açısından anlamlı 

farklılık olup olmadığı “Friedman Testi” ile analiz edildi. Protokoller açısından anlamlı 

farklılığın hangi protokolden kaynaklandığı ise “Wilcoxon Signed Rank Testi” ile 

çözümlendi. Tüm istatistiksel analizler “IBM SPSS 23” paket programında yapıldı. 

Alınan tüm testler aritmetik ortalama±standart sapma (X±ss) olarak ifade edildi. 

Araştırmada anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kullanılmıştır 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan gönüllülerin, basınçlı kıyafet evresi LDH ön test, son test, 24,48 ve 

72 saat sonrası değerlerinde, aktif toparlanma basınçlı kıyafet evresi CK ön test, son test, 

24, 48 ve 72 saat sonrası değerlerinde, basınçlı kıyafet giyilen toparlanma yapılmayan 

protokol, aktif toparlanma uygulanan protokol, basınçlı kıyafet ile uygulanan aktif 

toparlanma protokolü arasındaki değerlerde, CK ön-son test farkının protokol 1-2, 2-3ve 

2-4 arasında, IL-6 Ön-24 saat test farkının protokol 1-2 ve 2-3 arasında, farklı protokoller 

açısından değerleri farkı; toparlanma yapılmayan protokol için ön-3-30-60 dk test 

farklarında, basınçlı kıyafet giyilen toparlanma yapılmayan protokol için ön-3-30-60 dk 

test farklarında, aktif toparlanma uygulanan protokol için ön-3-30-60 dk test farklarında 

ve basınçlı kıyafet ile uygulanan aktif toparlanma protokolü için ön-3-30-60 dk test 

farklarında, laktat Ön-3 dk test farkının protokol 1-2, 1-3 ve 1-4 arasında, Laktat Ön-30 

dk test farkının protokol 1-2, 1-3, 1-4, 2-3 ve 2-4 arasında, Laktat Ön-60 dk test farkının 

protokol 1-2, 1-3, 2-3 ve 2-4 arasında istatistiksel olarak p<0.05 değerinde anlamlı 

çıkmıştır. 

TARTIŞMA 

Yapılan literatür taraması sonucunda basınçlı kıyafetin toparlanma üzerine etkisini 

inceleyen kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Harbili E., pasif dinlenme ve aktif dinlenme süresinin 5. ile 10. dk'larında laktat 

konsantrasyonu arasında önemli bir fark olmadığını, ama aktif dinlenme esnasında 5.dk. 

ile 10.dk. arasında azalma olduğunu, pasif dinlenme ile de benzeri bir azalma olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu bulgulara bakıldığında aktif dinlenme ile kas içi laktatın kana geçişini 

çabuklaştırdığı, kalp, karaciğer gibi dokularda elimine edildiğini saptamışlardır (9). 

Gupta ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, kan laktat seviyesinin yarılanma 

zamanının oturur pozisyondaki pasif dinlenmede 21.5±2.8 dk., kısa süreli bacak 

masajında 21.8±3.5 dk. ve aktif dinlenmede (VO2max'ın %30'u) 15.7±2.5 dk olduğunu 

belirtmiştir (10). 
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Gill'in yaptığı, müsabaka sonrası ragby sporcularına yaptırılan toparlanma 

yöntemlerinde; 24. saatin sonrası; pasif dinlenme %6.69, aktif toparlanma %25.37, 

sıkıştırmalı giyecekler %37,18 (4 saat), soğuk uygulama %23.18, 72 saat sonra sıcak ve 

soğuk karma uygulamalar %35,37 ile pasif dinlenme %16.66 olarak belirtilmiştir. 

Yapılan çalışma sonucunda ise, sıcak-soğuk uygulamalar, sıkıştırmalı giysiler ve aktif 

dinlenme uygulamalarının toparlanma protokolleri anlamlı olarak bildirilmiştir (11). 

Sonuç olarak; aktif toparlanmanın pasif toparlanmaya göre, aktif ile basınçlı kıyafetle 

yapılan toparlanmanın aktif toparlanmaya göre daha etkili olduğu görülmüştür.  
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KUVVET EGZERSİZLERİ SONRASI UYGULANAN AKTİF 

TOPARLANMANIN KAS HASARI ÜZERİNE ETKİSİ 

Armağan ŞAHİN KAFKAS1 , Fatma Beyza BİLGİÇ2 , Muhammed Emin KAFKAS1, 

Fatma ÖLMEZ BUDAK3 

1İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

2İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 

3İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (İÜSBF) öğrencilerine 

kuvvet antrenmanı sonrası uygulanan aktif toparlanmanın kas hasarı üzerine etkisinin 

incelenmesidir. Çalışmanın örneklem grubunu İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi (İÜSBF) lisans eğitimi gören yaşları 21.10±1.28 yıl, boyları 176.4±4.52 cm, 

vücut ağırlıkları 69.34±8.07 kg, beden kütle indeksi (BKI) 22.36±3.10 kg/m2ve vücut 

yağ oranları (vyo) 9.53±4.24 yüzde (%) olan toplam 10 erkek gönüllü oluşturdu. Çalışma 

2 protokol halinde uygulanmıştır. Araştırmada kas hasarını belirlemek amacıyla CK, 

LDH, TNF, IL-6 ve laktat değerlerine bakılmıştır. Araştırmaya katılan gönüllülerin 2 

protokol laktat değerleri arasında, toparlanma uygulanmayan protokolde CK ön test, son 

test, 24, 48 ve 72 saat sonrası değerlerinde, tüm toparlanma protokolleri laktat değerleri 

arasında, aktif toparlanma protokolünde CK ve TNF değerlerinde ön test, son test, 24, 48 

ve 72 saatler arasında, protokoller açısından CK ön test- son test farkı arasında, 

protokoller açısından IL-6 ön test- 24 saat farkı arasında, protokoller açısından ön-3 

dk ,ön-30 dk, ön-60 dk laktat değerleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

Sonuç olarak; aktif toparlanmanın pasif toparlanmaya göre etkili olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Kuvvet, Egzersiz, Toparlanma, Kas Hasar, CK 

ABSTRACT 

The purpose of this study is;  to examine the effects of active recovery  on muscle injury 

after the strength training  for  the students of  Faculty of Sports Sciences at Inonu 

University. This research consists of 10 male volunteers from undergraduate program of 

Inonu University Sports Sciences Faculty. The features of those volunteers are;  the age 

of 21.1±1.28 year, the length of 176.4±4.52 cm, the body weight of 69.34±8.07 kg, the 

body mass index (BMI) of  22.36±3.10 kg/m2 and the body fat ratios of 9.53±4.24 per 

cent (%).In the study conducted in 2 protocols. İn this study, CK, LDH, TNF, IL-6, and 

lactate levels were determined in order to determine muscle injury. The volunteers 
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participating in the study had  CK pre-test, post-test, 24, 48 and 72 h post-test, in all 

recovery protocols lactate values, active recovery stage CK-TNF, in the value of first test, 

last test, 24 hours, 48 hours and after 72 hours, the difference between the CK value of 

first and last test and the difference between the CK value of first-24 hour and Il-6 hour, 

differences in terms of different protocols applied pre-3-30-60 min test difference. To 

conculude; active recovery was found to be effective according to passive recovery. 

Key Words: Strength,  Exercise , Recovery , Muscle Damage, CK 

GİRİŞ 

Kuvvet, sporda performansı belirleyen en önemli biyomotor yeteneklerden birisidir. Aynı 

zamanda kişinin günlük yaşam aktivitelerini etkili ve verimli olarak 

gerçekleştirebilmesinde önemli rol oynamaktadır. Birçok spor bilim adamı tarafından 

farklı şekilde tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. Kuvvet dışsal ve içsel dirençleri aşmaya 

yardımcı olan nöromusküler yetenek olarak tanımlanabilir(1).  

Yapılan çalışmalarda uygulanan egzersizin türü ve boyutu oluşan hasar miktarında 

belirleyici etken olduğu ve eksantrik kasılma türünde hasarın daha fazla olduğu 

bilinmektedir. Irk, yaş, antrenman ve cinsiyet kas hasarı oluşumunu belirleyici 

etkenlerdir (2,3). 

Yüksek şiddetteki fiziksel aktiviteler organizmanın dengesini bozarak yorgunluğa sebep 

olurlar (4). Egzersiz sonrasında metabolik artıkların uzaklaştırılması, enerji maddelerinin 

yeniden sentezlenmesi, su elektrolit dengesinin sağlanması, vücut sıcaklığının ve oksijen 

tüketiminin düşürülmesi gibi birçok faktöre bağlı olarak toparlanma gerçekleşmektedir 

(5). 

Yapılan çoğu çalışmanın sonunda, aktif toparlanmanın kan ve kastan laktik asitin (LA) 

uzaklaştırılma hızı ve sonraki egzersiz performansında, pasif toparlanma ve diğer 

toparlanma tiplerinden daha önemli olduğunu görülmüştür (6).  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmaya, düzenli herhangi bir antrenman programına katılmayan yaşları 21.10±1.28 yıl, 

boyları 176.4±4.52 cm, vücut ağırlıkları 69.34±8.07 kg, beden kütle indeksi (BKI) 

22.36±3.10 kg/m2 ve vücut yağ oranları (VYO) 9.53±4.24 yüzde (%) olan toplam 10 

erkek gönüllü katıldı.  Çalışmanın ilk haftası gönüllülerin biyometrik ölçümleri yapıldı. 

48 saat sonra alışma fazına geçildi ve gönüllülere 48 saat aralıklarla kuvvet 

antrenmanlarına (squat, deadlift) alışabilmeleri için 3 alıştırma fazı uygulanmıştır. 

Alışma fazından 48 saat sonra gönüllülerin başlangıç egzersiz yüklerinin belirlenmesi 
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amacı ile çalışmanın bir hafta öncesinde her bir gönüllünün her bir istasyon için 1 (MT) 

maksimumu tekrarı ve hedef kalp atım hızı belirlenmiştir. Çalışma 2 protokol halinde 

uygulanmış ve her protokol arasında 15 gün dinlenme aralığı verilmiştir. Her bir 

protokole, 5 dk süresince çalışacak kas gruplarına yönelik germe veya özel ısınma ile 

başlanmıştır ve 2 farklı kuvvet egzersizi squat, deadleaft uygulanmıştır. 2 farklı kuvvet 

egzersizleri 3 set 12 tekrar şeklinde yapılmış, setler arası dinlenme 90 sn. ve hareketler 

arası dinlenme 3 dk. olarak uygulanmıştır ve borg testi yapılmıştır. Egzersizden sonraki 

3., 30., 60. dakikalarda laktat konsantrasyonuna bakılmıştır. Her protokol egzersiz öncesi, 

sonrası, 24, 48 ve 72. saatlerde deneklerden kan örnekleri alınmıştır.1.protokolde 

egzersiz sonrasında pasif toparlanma uygulanmıştır. 2. protokolde egzersiz sonrası 

gönüllülere polar saat takılarak hedef kalp atım sayısında 30 dk. düşük tempoda 

koşturulmuş, 30 dk. koşu sonrası laktat ölçümü ile kan örneği alınmış ve 60.dakikada 

tekrar laktat ölçümü yapılmıştır.  

VERİLERİN İSTATİKSEL ANALİZİ 

Araştırma verilerinin homojen olup olmadığı gönüllü sayısı 50’den küçük olduğu için 

“Shapiro Wilk’s” testi ile sınandı. Bir gruba ait tekrarlı ölçümler arasındaki farklılığı 

analiz etmek için “One Way Repeated Anova (Tekrarlı ANOVA) kullanılmıştır. 

Küresellik varsayımları sağlanmadığı için tekrarlayan ölçümler “Greenhouse Geiser Testi” 

ile analiz edildi. Farklı protokoller arasında ölçülen parametreler açısından anlamlı 

farklılık olup olmadığı “Friedman Testi” ile analiz edildi. Protokoller açısından anlamlı 

farklılığın hangi protokolden kaynaklandığı ise “Wilcoxon Signed Rank Testi” ile 

çözümlendi. Tüm istatistiksel analizler “IBM SPSS 23” paket programında yapıldı. 

Alınan tüm testler aritmetik ortalama±standart sapma (X±ss) olarak ifade edildi. 

Araştırmada anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kullanılmıştır.   

BULGULAR 

Araştırmaya katılan gönüllülerin 2 protokol laktat değerleri arasında, toparlanma 

uygulanmayan protokolde CK ön test, son test, 24, 48 ve 72 saat sonrası değerlerinde, 

tüm toparlanma protokolleri laktat değerleri arasında, aktif toparlanma protokolünde CK 

ve TNF değerlerinde ön test, son test, 24, 48 ve 72 saatler arasında, protokoller açısından 

CK ön test- son test farkı arasında, protokoller açısından IL-6 ön test- 24 saat farkı 

arasında, protokoller açısından ön-3 dk ,ön-30 dk, ön-60 dk laktat değerleri arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.  

TARTIŞMA 
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 Yüksek yoğunlukta yapılan antrenmanlar sonrasında vücutta yorgunluk meydana 

gelmektedir. Yorgunluğun giderilmesi için çeşitli toparlanma türleri uygulanmaktadır. 

Literatür taraması sonuçlarına göre aktif ve pasif toparlanma yapılan çalışmaların, 

yapmış olduğumuz çalışmayla paralellik gösterdiği tespit edilmiştir. 

Erbil Harbili ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada. MaxVO2'nin %35'inde 10 dk. 

aktif dinlenmenin bir supramaksimal egzersizden sonraki 5.-10. dk’lar arasında kan laktat 

eliminasyonunu yükseldiğini belirtmişlerdir. Bu bulguya göre yoğun egzersiz sonrası 

aktif dinlenmenin pasif dinlenmeye göre daha uygun olabileceğini bildirmişlerdir (7). 

Ahmaidi ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada yoğun olarak yapılan egzersizler 

arasındaki aktif dinlenmenin yüksek şiddetli dirence karşı yapılan aktivitelerdeki kan 

laktat konsantrasyonunu azalttığını bildirmişlerdir (8).  

Dodd ve ark. antrenmanlı erkek deneklerle yaptıkları çalışmada farklı türlerde 

uyguladıkları toparlanma periyotları içerisinde en etkili yöntemin aktif dinlenme 

periyodu olduğunu bildirmişlerdir (9). 

Sonuç olarak; aktif toparlanmanın pasif toparlanmaya göre daha etkili olduğu 

görülmüştür.  
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TOPARLANMA PARADOKSU 

Armağan ŞAHİN KAFKAS 

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 

Soruna Mantıksal Yaklaşım 

Fiziksel performansın geliştirilmesi için egzersiz uygulamaları yeni bir trend değildir. 

Antik zamanlardan bu yana bu konu insanların ilgisini çekmektedir. Bu noktada fiziksel 

performansın geliştirilmesi için çok çeşitli antrenman metodolojisi ve stratejiler 

kullanılmıştır. 1900’ lü yılların şafağında egzersiz fizyologları ve biyokimyacılar 

egzersizin adaptasyonu üzerine yoğun araştırmalar yürüttüler. Bu araştırmalar, genellikle 

kas kasılması, protein sentezi, yıkımı ve rejenerasyonu, yorgunluk ve motor 

koordinasyon konularına odaklanmıştır. Bu noktada bilimsel toplum sadece egzersiz 

uygulamalarını spor veya egzersiz yapanlar için değil aynı zamanda madencilerin 

üretkenliğini, ısıya-soğuğa tolerasyonları arttırabilmeyi hedefleyen çalışmalarda 

yürütmüşlerdir (Wyndham, 1974). Ayrıca, bir diğer ilgi çekici örnek ise astronotların 

uzay görevleri sırasında kas ve kemik kayıplarını engelleyebilecek egzersiz stratejilerinin 

geliştirilmesi olmuştur (White ve ark., 1972). 1970’ lerin sonunda spor fizyolojisi alanı 

performans gelişimi için bilimsel temelli yaklaşımların yoğun olarak kullanılmaya 

başladığı dönem olarak karşımıza çıkmaktadır (Tipton, 1997). Aynı zamanda, bilimsel 

yaklaşımın ana akımı, egzersiz profesyonelleri tarafından egzersizin dozu (bu noktada 

egzersiz dozunun önemi antrenman periyodu uyaranı ve antrenman sonrası cevapların 

anlaşılması ile ilgilidir) ve egzersiz adaptasyon süreçlerinin anlaşılması olmuştur.  

Antrenörler ve spor koçları tüm bu süreçlerin anlaşılması için çaba sarf etmiş ve elde 

ettikleri bilgilerle performans artışı sağlamayı amaçlamışlardır. Bilimsel temelli 

antrenman strateji oluşturmak için bilim çevreleri, interval, dairesel, dayanıklılık 

antrenmanları ve antrenman periyodizasyonu gibi çeşitli prensipleri kullanmışlardır. Aynı 

zamanda zirve performans oluşturmak için, beslenme, biyomekanik ve psikoloji gibi 

disiplinlerden de yararlanılmıştır. 

SONUÇ 

Antrenman ve toparlanma süresi arasında bir dengesizlik olduğunda yorgunluk gelişecek 

ve devamında sportif performans düzeyinde azalmalar görülecektir. Bu durum için 

antrenman bilimciler overreaching (fazla antrenman) kavramını kullanmaktadır. 

Overreaching, semptomların şiddeti ve performans düzeyindeki azalmalara bağlı olarak 

fonksiyonel veya non-fonksiyonel olarak ikiye ayrılmaktadır. Fonksiyonel overreaching, 
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tam dinlenme sağlandıktan 2-3 hafta içinde sportif performansta tekrar yükselmeler 

(rebound etkisi) görülebilir. Bu durum için “süper-kompenzasyon” (fazla tamlama) 

tanımı kullanılabilir. Çünkü önemli bir yarışma öncesi sportif performansı yükseltmek 

için efektif bir strateji olarak düşünülmektedir (Halson ve Jeukendrup, 2004). Süper-

kompenzasyon prensibi, planlı olarak yaratılan yıkım sürecinin ardından uygun 

toparlanma stratejisi ile sportif performansı geliştirmeyi hedeflemektedir (Kentta ve 

Hassmen, 1998). Ancak, non-fonksiyonel overreaching ise durum çok farklıdır. Non-

fonksiyonel overreaching semptomları çok şiddetlidir ve performans düşüşü haftalar 

hatta aylarca sürebilir (Meeusen ve ark., 2006). Egzersiz bitimini takiben homeostaz 

rahatsızlığı grafikte gösterilmiştir. Çeşitli biyolojik sistemlerin toparlanma düzeyleri 

farklı dinlenme sürelerine bağlıdır. Görünüşte pasif yapıya sahip olan bu toparlanma 

süreleri önemli adaptasyon süreçleri için oldukça elzemdir. Bir egzersiz sonrası bazı 

oksidatif enzimlerin mRNA ekspresyon (ifadesi) upregulasyonu (düzenlenmesi) 24 saati 

bulacaktır (Leick ve ark., 2010). Bundan dolayı, antrenman aralarında verilen yetersiz 

toparlanma süreleri kas fonksiyonlarında bozulmalara ve yorgunluk semptomlarının 

gelişmesine bağlı olarak mal-adaptasyon süreçlerinin görülmesine neden olabilecektir. 

Aynı zamanda, yetersiz dinlenme süresi sporcuların bir sonraki antrenmanın yüklenme 

yoğunluğunun sergilenmesinde bozulmalar veya istenilen performans düzeyinin 

(yükünün) tamamlanamamasına neden olacaktır. Toparlanma periyodunun efektif olarak 

sergilenmesinde, masaj, kriyoterapi, suya daldırma yöntemleri, kompresyon kıyafetler ve 

streching gibi teknikler yaygın olarak kullanılmaktadır (Barnett, 2006).  

Sonuç olarak toparlanma, yapılan egzersiz yada yüklenmeler sonrası organizmanın 

normale yani başlangıç süreci olarak değerlendirilir. Antrenman sürecinde yoğun 

yüklenmeler sonrası açığa çıkan yorgunluk seviyesinin en iyi şekilde normal seviyeye 

gelmesi, müsabaka öncesi ya da antrenman sırasında psikolojik ve fiziksel seviyesine 

tekrar dönebilmesi amacıyla sporcunun ruhsal ve bedensel yenilenmesi olarak 

belirtilmiştir 
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EGZERSİZ İLE SAĞLIKLI YAŞAM VE KRONİK HASTALIKLARIN 

ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ 

Füsun ARDIÇ 

ÖZET 

Sağlığın Tanımı: Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağlık şöyle tanımlanmıştır: “Sağlık 

sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik 

halidir.” Neden Egzersiz? Sağlıklı ve genç kalabilmek mümkün mü? Sağlıklı yaşam 

sürmede egzersizin rolü nedir? Düzenli egzersiz ile kas kuvvetini, dayanıklılığı, esnekliği, 

koordinasyonu geliştirip, kalp ve akciğerlerin kapasitesini artırmak, sağlıklı ve enerji 

dolu bir yaşam biçimi sağlamak amaçlanmaktadır. Düzenli yapılan egzersiz ve fiziksel 

aktiviteler, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam biçimi oluşturmaya katkıda bulunmaktadır. 

Düzenli egzersizlerin, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, stroke, metabolik sendrom, 

Tip 2 diyabet, meme ve kolon kanseri, mortalite oranı, depresyon ve düşmeleri azaltma 

yönünde güçlü kanıtları yanı sıra kardiyorespiratuar ve kassal fitness, vücut kütlesi ve 

kompozisyonu, kemik sağlığı, fonksiyonel sağlık ve bilişsel işlevleri geliştirme açısından 

da güçlü kanıtları bulunmaktadır. Değerlendirme ve egzersiz programı düzenleme: 

Egzersiz programı oluşturmadan önce hastanın semptomları, eşlik eden kronik 

hastalıkları ve kardiyopulmoner durumu kontrolden geçirilmelidir. Ardından kişinin 

fiziksel fitness düzeyi belirlenerek kişiye özel egzersiz programı planlanır. Bir egzersiz 

seansı ısınma, germe, kondisyon (aerobik egzersiz ve/veya, dirençli egzersiz) ve soğuma 

aşamalarını içerir. Egzersizin tipi yanı sıra şiddeti, süresi ve sıklığı da önemli 

parametrelerdir. Sunumda egzersizin özellikle metabolik sendrom, obezite, 

kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz, depresyon, demans ve sık görülen kronik ağrı 

sendromlarının önlenmesi ve tedavisindeki önemli rolü ve egzersiz önerileri 

özetlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: egzersiz reçeteleme, kronik hastalıklar, sağlık 
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16 YAŞ VOLEYBOLCULARDA KUVVET ANTRENMANLARININ Y-DENGE 

SKORLARINA ETKİSİ 

Huseyin Ozden YURDAKUL, Barış BAYDEMİR, Mehmet ERSOZ 

ÖZET 

16 Yaş voleybolcularda kuvvet antrenmanlarının Y-denge skorlarına etkisini araştırmak 

amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Araştırmaya Çanakkale ilinde amatör voleybol oynayan 

31 erkek voleybolcu katıldı. Araştırmada voleybolculara 8 hafta boyunca haftada 3 gün 

(Pazartesi, Çarşamba, Cuma) 45 dk vücut ağırlığı ile kuvvet antrenmanları uygulandı. 

Veri analizi için SPSS paket program kullanıldı. Ön test ve son test ölçümleri arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi ile test edilmiştir. 

Araştırmada kuvvet antrenmanları sonucunda Anterior fark ve posterolateral fark 

arasında farklılık tespit edilemezken, posteromedial fark değerlerinde ise farklılık tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Y-Denge, kuvvet, antrenman 

ABSTRACT 

The Effect of Strength Training on Y-Balance Scores in Volleyball Players This study 

was carried out to investigate the effect of strength training on Y-balance scores in 

volleyball players. 31 male volleyball players playing amateur volleyball in Çanakkale 

participated in the study. In the study, volleyball players were given strength training 

with 8 min body weight for 3 weeks (Monday, Wednesday and Friday) for 8 weeks. 

SPSS package program was used for data analysis. There was no significant difference 

between the pre-test and post-test measurements and the Wilcoxon matched two sample 

tests. As a result of the strength training, there was no difference between the anterior 

difference and posterolateral difference and the difference between the posteromedial 

difference values. 

Key Words: Y-Balance, strenght, training 
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14 YAŞ FUTBOLCULARDA KUVVET ANTRENMANLARININ 

FONKSİYONEL HAREKET DEĞERLENDİRME TESTİ’NE (FMS) ETKİSİ 

Huseyin Ozden YURDAKUL, Barış BAYDEMİR, Mehmet ERSOZ 

ÖZET 

Araştırma 14 yaş futbolcularda kuvvet antrenmanlarının fonksiyonel hareket 

değerlendirme testine (FMS) etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 

Çanakkale ilinde futbol oynayan 39 futbolcu katıldı. Araştırmada voleybolculara 8 hafta 

boyunca haftada 3 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cuma) 45 dk vücut ağırlığı ile kuvvet 

antrenmanları uygulandı. Veri analizi için SPSS paket program kullanıldı. Ön test ve son 

test ölçümleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek 

testi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda kuvvet antrenmanlarının 14 yaş 

futbolcularda fonksiyonel hareket değerlendirme test skorlarını olumlu yönde geliştirdiği 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: FMS, Kuvvet, antrenman 

ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate the effect of strength training on functional 

motion assessment test (FMS) in football players aged 14 years. 39 football players 

playing football in the province of Canakkale participated. In the study, volleyball 

players were given strength training with 8 min body weight for 3 weeks (Monday, 

Wednesday and Friday) for 8 weeks. SPSS package program was used for data analysis. 

There was no significant difference between the pre-test and post-test measurements and 

the Wilcoxon matched two sample tests. As a result of the research, it was determined 

that the strength training developed the functional movement assessment test scores 

positively in 14 year old football players. 

Key Words: FMS, strength, training 
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SÜPER LİGDE MÜCADELE EDEN A TAKIM VE U21 LİGİ 

FUTBOLCULARININ MEVKİLERE GÖRE MAKSİMAL OKSİJEN TÜKETİMİ 

DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ 

Sinan SEYHAN 

ÖZET 

Çalışmanın amacı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav 

Sezonunda mücadele eden bir takım (n=21) ile aynı takımın U21 Ligi altyapı 

oyuncularının (n=21), Yo-Yo aralıklı toparlanma seviye 1 (Yo-Yo IR1) testinden elde 

edilen maksimal oksijen tüketimi (VO2maks) değerlerinin mevkilere göre incelenmesidir. 

Bu çalışmaya 16-32 yaşları arasında toplam 42 futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. 

Futbolculara standart ölçülerdeki futbol sahasında Yo-Yo IR1 testi uygulanmış ve 

futbolcuların koşu mesafeleri hesaplanarak elde edilen veriler doğrultusunda bireysel 

VO2maks değerleri belirlenmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS.21 paket 

programı kullanılarak, futbolcuların mevkilerine ilişkin tanımlayıcı analizleri ortalama ve 

standart sapma olarak hesaplanmıştır. Futbolcuların mevkilere göre VO2maks değerleri 

arasındaki farklar Bağımsız İki Örnek T testi ile test edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 

olarak alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre; A takımda oynayan futbolcuların 

oynadıkları mevkilere göre koşu mesafeleri sırasıyla kaleci, savunma, orta saha ve hücum 

pozisyonları için: 1747±83,3 m.; 2526±283,3 m.; 2600±313,9 m.; 2368±175,3 m. olarak 

tespit edilmiştir. Aynı takımın U21 ligi futbolcularının mevkilere göre kat ettikleri 

mesafe: 1253,3±122,2 m.; 1649±129,3 m.; 1752±400 m.; 1800±73 m. olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca bu mesafelere karşılık gelen VO2maks değerleri sırasıyla 

oynadıkları mevkilere göre A takım için; 50,9±1 ml∙dk-1∙kg-1; 57,6±2,4 ml∙dk-1∙kg-1; 

58,2±2,67 ml∙dk-1∙kg-1; 56,22±1,47 ml∙dk-1∙kg-1 olarak tespit edilmiştir. Aynı takımın 

U21 ligi futbolcularının koştukları mesafelere karşılık gelen VO2maks değerleri sırasıyla 

oynadıkları mevkilere göre: 46,9±1,01 ml∙dk-1∙kg-1; 50,2±1,09 ml∙dk-1∙kg-1; 51,7±2,04 

ml∙dk-1∙kg-1; 51,5±0,6 ml∙dk-1∙kg-1 olarak belirlenmiştir. Oyun mevkilerine göre 

yapılan karşılaştırmalarda VO2maks değerlerinin A takımda, U21 takımına oranla 

anlamlı düzeyde daha büyük (p<0,05) olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, profesyonel 

futbolcuların aerobik güç performans değerlerinin oynadıkları mevkilere göre farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca antrenörlerin bu farklılıkları bilmesi ve buna uygun 

antrenman programı hazırlaması futbolcu performanslarında bir artışı beraberinde 

getirecektir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Dayanıklılık, Yo-Yo 
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KADIN SPORCULARIN MASKÜLEN SPOR BRANŞLARINI TERCİH ETME 

SEBEPLERİNİN İNCELENMESİ 

Hüseyin TOPÇU 

ÖZET 

Bu araştırmada Bursa ilinde 11 ayrı branştaki maskülen spor ile uğraşan kadın 

sporcuların maskülen branşları seçmelerinin sebeplerini araştırmak ve bu sporcuların 

cinsiyet rollerinin yaptıkları spor branşına etkilerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma 

tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evreni Uludağ 

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve 

Antrenörlük Bölümünde okuyan maskülen spor branşlarıyla ilgilenen 50 kadın sporcu ve 

kadın futbol takımlarından 3. Ligte oynayan Kanalboyu Nilüfer futbol takımında bulunan 

20, 2. Ligte oynayan Alpler Gençlik ve Spor futbol takımında bulunan 10 kadın futbolcu, 

Bursaspor Taekwondo Takımından 14-18 yaş arası 10 kadın sporcu olmak üzere toplam 

90 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada maskülen spor branşlarıyla ilgilenen kadın 

sporculara Anket Formu ile birleştirilmiş BEM Cinsiyet Rolü Envanteri uygulanmıştır. 

Araştırmada toplanan veriler SPSS 18.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin 

analizinde One Way Anova (Tek Yönlü Varyans) ve Crosstabs (Ki Kare) testi 

kullanılmıştır. Anket sorularında Yaş Durumu ve Yaptığınız Spor Branşını Seçme 

Nedeni? Değişkenlerine göre dağılım durumunda Crosstabs (Ki Kare) testi sonuçlarında, 

14-17 yaş grubu toplam katılım sayısı 44 kişidir. Bu yaş grubunun verdiği cevaplarda 

“Milli sporcu olmak” değişkenine %43 katılım olduğu görülmektedir. %27 “Kendi 

Benliğimi Bulmak”, %11 “Diğer”, %23 “Sosyal Çevre Edinmek”, %7 “Sağlıklı 

olmak”, %2 “Para Kazanmak” şeklinde dağılım görülmektedir. 18-21 yaş grubu genel 

katılım sayısı 31 kişidir. Bu yaş grubunun verdiği cevaplarda “Kendi Benliğimi 

Bulmak” %42, “Diğer” %23,"Milli Sporcu Olmak” %23, "Para Kazanmak” %6, "Sosyal 

Çevre Edinmek” %6, “Sağlıklı Olmak” %0 şeklinde dağılım görülmektedir. 22-25 yaş 

grubu genel katılım sayısı 14 kişidir. Bu yaş grubunun verdiği cevaplarda “Kendi 

Benliğimi Bulmak” %50, “Diğer” %21,"Para Kazanmak” %14, "Sosyal Çevre 

Edinmek” %6, "Milli Sporcu Olmak” %6, “Sağlıklı Olmak” %0 şeklinde dağılım 

görülmektedir. Genel dağılımda çıkan sonuçlara göre en yüksek katılım “Kendi 

Benliğimi bulmak” değişkenine sağlanmıştır. Sporun bireylerin benlik algılarının 

oluşmalarında ve sporcuların her yaş grubunda etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bem 

Cinsiyet Rolünün katılımcıların “Ailenizde Sporla Uğraşan Var Mı ?” değişkeni One 
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Way Anova testi sonuçlarına göre ailede spor yapan kişilerin cinsiyet rolleri bakımından 

karşılaştırıldığında erkeksi cinsiyet rolü grubunda anlamlı bir fark görülmektedir. 

Gruplandırılan erkeksi cinsiyet rolüne sahip kişilerin ailelerinde sporla uğraşan kişiler 

karşılaştırıldığında en yüksek ortalamanın erkeksi cinsiyet rolüne sahip kişilerin 

annelerine (X= 121,000) ait olduğu görülmektedir. Bunu kardeşleri (X=109,250), 

babaları (X=106,187), yakın akrabaları (X=97,625) ve sporla uğraşan yok (X=105,333) 

izlemekte ve en düşük ortalama yakın akrabalarında görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Cinsel Kimlik, Maskülen, Feminen 
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KAS HİPERTROFİSİ MEKANİZMASI 

Şerife VATANSEVER, Şenay ŞAHİN, Nimet HAŞIL KORKMAZ 

ÖZET 

Hipertrofi, doku veya organdaki hücrelerin sayıca değişmeksizin hacimce artmasından 

kaynaklanan büyümedir. Kas miyofibril alanının artması ise kas hipertrofisi olarak 

tanımlanır. Miyofibril sayısı artarken çekirdek sayısı da artar. Bunun nedeni miyofibril 

çapı ile miyonukleus sayısı arasında sürdürülmesi gereken bir oranın varlığıdır. Satellit 

(uydu) hücreler kas prekürsörleridir ve kas gelişimi için gerekli olan çekirdek havuzunu 

oluştururlar. Normal büyüme boyunca miyofibrillerin basal laminası ve sarkolemması 

arasında yerleşen ve postnatal miyojenik hücreler olan satellit hücreler proliferasyon ve 

farklılaşma uyarılıncaya kadar inaktif durumda kalırlar. Bu hücrelerin proliferasyonu, 

farklılaşması ve miyofibrillere füzyonu sonucunda çekirdek sayısında artış meydana gelir. 

Bu mekanizma kas hipertrofisine yol açan temel süreçtir. Kas hipertrofisinde 

sarkoplazmik ve myofibrillar olmak üzere iki kas fibril hipertrofisinden söz edilebilir. 

Kas fibrilinin sarkoplazmik hipertrofisi, sarkoplazmadaki ve kas kuvvetine direkt olarak 

katkısı bulunmayan proteinlerdeki büyüme ile tanımlanır iken myofibrillar hipertrofi, 

aktin ve miyozin flamentleri ile birlikte kas fibril çapındaki artma ile tanımlanır. Kas 

hipertofisini antrenman, beslenme (protein, karbonhidrat, enerji dengesi), genetik, 

hormonlar (testosteron, büyüme faktörleri, büyüme hormonu, kortizol vb.) ve kas lifi türü 

gibi etmenler etkilemektedir. Bu derlemede kas hipertrofisinde etkili faktörler güncel 

literatür bilgileri ışığında tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kas Hipertrofisi, Kök Hücre, Direnç Antrenmanları 
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YETİŞKİN HİPOCAMPAL NÖROGENEZ VE EGZERSİZ İLİŞKİSİ 

Şerife VATANSEVER, Nimet Haşıl Korkmaz, Şenay ŞAHİN 

ÖZET 

Erişkin hipokampal nörogenez, erişkin beyninde yaşam boyu nöral kök hücrelerden yeni 

fonksiyonel nöron üretimidir. Uzun yıllar erişkin dönemde beynin yeni nöron 

üretemeyeceği kabul edilmiştir. Yetişkin hipokampal nörogenezin, belirli öğrenme ve 

hafıza biçimlerinin bir parçası olduğuna inanılmaktadır. Bilişsel gerilemenin, Alzheimer 

hastalığı (AD) ve Parkinson hastalığı (PD) gibi yaşlanma ile ilişkili nörodejeneratif 

hastalıklar ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle hipokampal nörogenezin 

azaltılmasın önlenmesi bu hastalıklar için kritik önem taşımaktadır. Son yıllarda fiziksel 

egzersiz, yetişkin hipokampal nörogenezin kuvvetli bir uyarıcısı, bilişsel gerileme için 

potansiyel bir terapi veya yardımcı bir terapötik strateji olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

derleme, hipokampal nörogenez ve bilişsel korunmada olası fiziksel egzersiz 

mekanizmaları hakkındaki güncel literatür bilgilerini tartışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nörogenez, Egzersiz, Kognitif Fonksiyonlar 
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AMATÖR FUTBOLCULARIN FUTBOL OYNAMA NEDENİ VE SPORA ÖZGÜ 

MOTİVASYONUNUN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: 

BURSA İLİ ÖRNEĞİ 

Nimet Haşıl Korkmaz, Şerife Vatansever, Hüseyin Topçu, Şenay Şahin, Oktay 

Özçetin 

ÖZET 

Çalışmanın amacı amatör futbolcularda, spora başlama nedenleri ve spora özgü başarı 

motivasyonunun cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre incelenmesidir. Bu çalışmaya Bursa 

ilinden 16-4 yaş aralığında 367 erkek 33 kadın olmak üzere toplam 400 amatör futbolcu 

( gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formunun 

yanı sıra Willis’in Spora Özgü Başarı Motivasyonu ölçeğinin Türkçe versiyonu 

kullanılmıştır. Verilerin analizi aşamasında SPSS 22.0 programında verilerin 

dağılımlarının belirlenmesi için Tek Örneklem Kolmogorov-Smirnov testi yapılmış ve 

anlamlı farklılıkların belirlenmesi için Çok Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

kullanılmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların futbolu oynama nedenlerinde genç 

oyuncularda futboldan maddi gelir elde etme isteği ve rekabet arzusu ön plana çıkarken, 

yaş büyüdükçe eğlence ve formunu koruma isteği ön plana çıkmıştır. Spora özgü 

motivasyonlarını incelediğimizde, erkekler ve bayanlar arasında güç gösterme güdüsü 

(POW) ve başarıya yaklaşma güdüsü (MAS) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuş (p<0,05), başarısızlıktan kaçınma güdüsü (MAF) açısından ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır (p<0,05). 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Amatör Futbolcu, Bursa, Motivasyon 
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ELİT SPORCULARDA OSTEOPATİK MANUEL TEDAVİNİN ANAEROBİK 

PERFORMANS VE KAN LAKTAT ELİMİNASYONU ÜZERİNE ETKİSİ 

Müfide Berna AKKAŞ, Muaz Belviranlı, Nilsel Okudan 

ÖZET 

Elit sporcularda osteopatik manuel tedavinin anaerobik performans ve kan laktat 

eliminasyonu üzerine etkisi Müfide Berna Akkaş, Doç.Dr. Muaz Belviranlı¹, Prof.Dr. 

Nilsel Okudan¹ ¹Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Spor 

Fizyolojisi Bölümü, Konya GİRİŞ-AMAÇ: Osteopatik manuel tedavi (OMT); osteopat 

tarafından manuel olarak uygulanan gücün fizyolojik fonksiyonları ve/veya somatik 

bozuklukları iyileştirmek amacıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmanın 

amacı; düzenli antrenman yapan erkek sporcularda osteopatik manuel tedavinin 

anaerobik performans ve laktat eliminasyonu üzerine etkisinin araştırılmasıdır. GEREÇ-

YÖNTEM: Çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylandı. Çalışmaya en az 2 yıl, düzenli antrenman 

(haftada 3 gün günde 2 saat) yapan gönüllü erkek sporcular katıldı. Katılımcılar bir hafta 

arayla iki kez laboratuvara geldiler. İlk gelişlerinde rastgele grubun yarısına Wingate 

testinden (WT) önce osteopatik manuel tedavi diğer yarısına sahte manuel tedavi 

uygulandı. Laktat değerlerinin belirlenmesi için istirahat ve test sonrası 5. Dakika, 15. 

dakika ve 30. dakika kan örnekleri alındı. İkinci gelişlerinde çapraz uygulama yapıldı. 

BULGULAR: Çalışmanın sonucunda; wingate testi sonrası 30. Dakikadaki laktat 

düzeylerinin osteopati grubunda plasebo grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu 

tespit edildi (p≤0,05). Wingate testi ile belirlenen pik güç, ortalama güç ve yorgunluk 

indeksi değerlerinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı(p≥0,05). SONUÇ: 

Osteopatik tedavinin düzenli antreman yapan sporcularda kan laktat düzeyini daha hızlı 

düşürerek toparlanmayı kolaylaştırabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  osteopatik manuel tedavi, wingate, laktat, anaerobik performans 
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VOLEYBOLCULARDA PROGRESİF CORE STABİLİZASYON EĞİTİMİNİN 

ÜST EXTREMİTE FONKSİYONLARINA ETKİSİ 

Gülşah BAŞANDAÇ, Volga BAYRAKCI TUNAY, Pınar BALCI 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, adolesan voleybolcularda ilerleyici gövde stabilizasyon egzersiz 

eğitim programının üst ekstremite kas kuvveti, fonksiyonel aktiviteleri, esnekliği ve 

eklem pozisyon hissi üzerine etkisini araştırmaktı. Çalışmaya (yaş ortalaması 14,50±1,17 

yıl) 42 bayan voleybol oyuncusu dahil edildi. Tüm sporcular yaş ortalaması 14,47±1,16 

yıl olan 21 sporcu (Çalışma Grubu) ve yaş ortalaması 14,52±1,20 yıl olan 21 sporcu 

(Kontrol Grubu) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışma grubuna 8 hafta süresince (3 

gün/hafta) gövde stabilizasyon egzersiz eğitimi verildi. Tüm değerlendirmeler 8 haftalık 

eğitim öncesi ve sonrasında her iki grup için de uygulandı. İzometrik kas kuvveti (J-Tech 

Commander el dinamometresi), fonksiyonel testler (modifiye push ups, üst ekstremite 

kapalı kinetik zincir stabilizasyonu, sağlık topu fırlatma), esneklik testleri (aktif internal 

rotasyon, horizontal addüksiyon, omuz internal/eksternal rotasyon eklem hareket 

açıklığı), eklem pozisyon hissi değerlendirmesi 55°-90°-125° omuz fleksiyon ve 

abdüksiyonunda Lazer İmleç Yardımlı Açı Tekrarlama Testleri (Lİ-ATT) ile yapıldı. 

Grup içi istatistiksel analiz sonuçlarına göre; eğitim programı sonrası, çalışma grubunda 

omuz fleksiyon, ekstansiyon, abdüksiyon, internal/eksternal rotasyon, dirsek fleksiyon ve 

el bileği ekstansiyon kas kuvvetinde artış görüldü (p<0.05). Kontrol grubunda omuz 

fleksiyon, ekstansiyon, abdüksiyon, eksternal rotasyon, dirsek fleksiyon ve el bileği 

ekstansiyon kas kuvvetinde artış görüldü (p<0.05). Fonksiyonel test sonuçları her iki 

grup için de anlamlı bulundu (p<0.05). Tüm esneklik test sonuçları çalışma grubunda 

gelişme gösterirken diğer taraftan kontrol grubunda ise yalnızca eksternal rotasyon eklem 

hareket açıklığında gelişme görüldü (p<0.05). Lİ-ATT sonuçlarına göre, çalışma 

grubunda 55° fleksiyon ve abdüksiyon açılarındaki sapma artış gösterirken, 125° 

fleksiyon ve abdüksiyon açılarındaki sapma düşüş gösterdi (p<0.05). Gruplar arası 

istatistiksel analiz sonuçlarına göre; omuz ekstansiyonu kas kuvveti, modifiye push ups, 

üst ekstremite kapalı kinetik zincir stabilizasyonu, sağlık topu fırlatma ve aktif internal 

rotasyon test sonuçları artış gösterdi (p<0.05). Gruplar arası Lİ-ATT test sonuçlarında 

fark bulunmadı (p>0.05). Voleybol oyuncularında “ilerleyici gövde stabilizasyon 

egzersizleri”nin antrenman programına dahil edilmesi, üst ekstremite fonksiyonlarının 

arttırılması açısından etkili bir yaklaşım olarak kullanılabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Kadın, sporcu, egzersiz, kas kuvveti, esneklik. 
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BÜTÜNLEŞİK FİTNES ANTRENMANLARI 

Salih PINAR 

ÖZET 

Fiziksel uygunluk Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla kassal çalışmanın uygun 

yeterlilikte olmasıdır. Sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk ise bireyin kalp, kan damarları, 

akciğerleri ve kasların günlük aktiveteler için minimum yorgunluk sağlayacak 

fonksiyonel düzeyde olmasıdır diye tanımlanmaktadır. Sağlığa ilişkin fiziksel 

uygunluğun geleneksel yaklaşımda bileşenleri 4 ana başlıkta incelenmektedir. Bunlar: 

Kardiorespiratör dayanıklılık, Beden kompozisyonu, Kassal kuvvet ve Kassal esnekliktir. 

Ancak günümüzde günlük hayatımızın değişimiyle birlikte çağdaş yaklaşımda bu 

bileşenlere stabilite ve mobilite, kor bölgesi gelişimi, postural özellikler gibi yeni 

bileşenler eklenmiştir. İnsan vücudu hareket etmek için evrilmiştir. Ancak gelişen 

teknoloji günlük yaşam alışkanlıklarımızı büyük ölçüde değiştirmiş ve bizi hareketsizliğe 

sürüklemiştir. Bu durum obezite ve postural bozukluklarla birlikte birçok sağlık sorununa 

yol açmaktadır. Sadece sedanterleri değil sporcuları da etkileyerek yaralanmalara 

sebebiyet vermektedir. Fitnes endüstrisi de çağa ayak uydurup gelişerek bu probleme 

çözüm olarak Bütünleşik Fitnes Antrenman Modelini geliştirmiştir. Bütünleşik Fitnes 

Antrenman Modeli, kardiyorespiratuar antrenman, fonksiyonel hareket ve direnç 

antrenmanı olmak üzere 2 ana bileşenden oluşmaktadır. Bu model sedanter seviyeden 

yüksek performans seviyesine doğru ilerleyen 4 aşamadan oluşur. Bunlar aşamalar 

sırasıyla Fonksiyon, Sağlık, Fitnes ve Performanstır. Kişinin fitnes seviyesine göre 

başlayacağı basamak antrenör tarafından belirlenir. Kardiyorespiratuar antrenmanı 

bileşeninde antrenman zorluklarını belirlemek için ventilasyon eşiklerine bağlı üç bölgeli 

antrenman modeli kullanılmaktadır. Bu bileşende aşamalar aerobik temelli antrenman, 

aerobik verimlilik antrenmanı, anaerobik dayanıklılık antrenmanı ve anaerobik güç 

olarak sıralanmaktadır. Fonksiyonel hareket ve direnç antrenmanı bileşeninde aşamalar 

stabilite ve mobilite antrenmaları, hareket antrenmanları, yüklenme antrenmanları ve 

performans antrenmanları olarak sıralanır. Fiziksel aktiviteyle bir çok sağlık sorunu 

engellendiği gibi Bütünleşik Fitnes Antrenman Metodunun da ek olarak postural 

bozukları düzeltmekle birlikte sakatlıkları önlediğini gösteren birçok bilimsel çalışma ile 

gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Antrenman, fiziksel aktivite, fiziksel uygunluk, bütünleşik 

antrenman, fitnes 
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ABSTRACT 

Physical fitness is defined by the World Health Organization as your ability to carry out 

tasks without undue fatigue.  Physical fitness for health is defined as that the individual's 

heart, blood vessels, lungs, and muscles are at a functional level that provides minimum 

fatigue for daily activities. The components of physical fitness in the traditional approach 

to health are examined in 4 main categories. These are: Cardiorespiratory endurance, 

Body composition, Muscle strength and Flexibility. Today, however, with the change of 

our daily life, new components have added to these components such as stability and 

mobility, core development and postural properties in the current approach. 

The human body has evolved to move. But the developing technology changed our daily 

life habits to a great extent and dragged us into motionlessness. This leads to many health 

problems with obesity and postural disorders. Not only the sedantary but also the athletes 

are affected, resulting with injuries. The fitness industry has also developed and 

integrated the Integrated Fitness Training Model as a solution. 

The Integrated Fitness Training Model consists of 2 main components; cardiorespiratory 

training, functional movement and resistance training. Each component is comprised of 

four phases along the function, health, fitness, performance continuum. This model can 

take a client from the sedantary level to the high performance level. The starting step is 

determined by the coach according to the level of fitness of the person. 

The cardiorespiratory training component uses a three-zone training model based on 

ventilation thresholds to determine training intensities. Stages of this composition are 

listed as aerobic based training, aerobic efficiency training, anaerobic endurance training 

and anaerobic power training. 

In the functional movement and resistance training component, the stages are listed as 

stability and mobility training, movement training, load training and performance 

training. 

Like many health problems are prevented with physical activity, many scientific studies 

show that the Integrated Fitness Training Method is additionally prevents postural 

impairments as well as injuries. 

Key Words: Training, Physical Activity, Physical Fitness, Integrated Trainig, Fitness 
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GİRİŞ:  

Fiziksel uygunluk Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla kassal çalışmanın uygun 

yeterlilikte olmasıdır. Sağlığa ilişkin fiziksel uygunluk ise bireyin kalp, kan damarları, 

akciğerleri ve kasların günlük aktiveteler için minimum yorgunluk sağlayacak 

fonksiyonel düzeyde olmasıdır diye tanımlanmaktadır. Sağlığa ilişkin fiziksel 

uygunluğun geleneksel yaklaşımda bileşenleri 4 ana başlıkta incelenmektedir. Bunlar: 

Kardiorespiratör dayanıklılık, Beden kompozisyonu, Kassal kuvvet ve Kassal esnekliktir. 

Ancak günümüzde günlük hayatımızın değişimiyle birlikte çağdaş yaklaşımda bu 

bileşenlere stabilite ve mobilite, kor bölgesi gelişimi, postural özellikler gibi yeni 

bileşenler eklenmiştir. 

İnsan vücudu hareket etmek için evrilmiştir. Ancak gelişen teknoloji günlük 

yaşam alışkanlıklarımızı büyük ölçüde değiştirmiş ve bizi hareketsizliğe sürüklemiştir. 

Bu durum obezite ve postural bozukluklarla birlikte birçok sağlık sorununa yol 

açmaktadır. Hareketsizlik veya tek yönlü çalışmaların postürde ciddi bozukluklar 

oluşturduğu görülmüştür.Örnek olarak sürekli masa başında yanlış postürle bilgisayar 

başında çalışan bireylerde kalça fleksörlerinde kısalma, omuzlarda öne yuvarlanma ve 

forward head sendromu çok görülmektedir. Sürekli kolları yukarıda çalışanlarda ise 

pektoral ve latissimus dorside gerginlik, baş ve boyun ağrıları sık görülmektedir. Uzun 

süreli topuklu ayakkabı giyimi ise ayak bileği plantar fleksiyonda olduğu için 

gastrecnemius ve soleus kaslarında kısalma bunlara bağlı, aşırı pronasyon oluşur ve bilek 

yaralanmalarına sebebiyet verir(1). Bunlar sadece sedanterleri değil sporcuları da 

etkileyerek yaralanmalara sebebiyet vermektedir.  

Yaralanmalar daha çok yaşlılarda görülmesine rağmen ki bunların sebebinin de 

çocukluk ve gençliklerinde doğru fiziksel aktivete uygulaması yapılmadığından kaynaklı 

olduğu düşünülmektedir, gençlerde yaralanmalar sporcuların gelecek hayatlarını hem 

sakatlanmadan korkutarak hem de spordan soğumalarına sebep olarak etkilemektedir. 

Araştırmalar yaralanmaların %30-50sinin aşırı kullanıma bağlı olduğunu 

göstermişlerdir(2). 

Ergenlik çağındaki 166 erkek sporcu ile yapılan bir çalışmada 643 yaralanma 

belirlenmiş. Bu yaralanmaların %50si aşırı kullanıma bağlı %20si ise büyümeye ilişkin 

yaralanmalar olduğu sonucu çıkmış. En çok görülen yaralanmalar kas ve tendon 

yaralanmaları, en çok görülen bölge ise %67 ile alt ekstremite, %22 ile ayak bileği en çok 

yaralanmanın meydana geldiği eklem olduğu görülmüş(3). 
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Fitnes endüstrisi de çağa ayak uydurup gelişerek bu problemlere çözüm olarak  

Bütünleşik Fitnes Antrenman Modelini geliştirmiştir. Birçok araştırma Bütünleşik Fitnes 

Antrenman Modelinin kompleks spor hareketlerinden kaynaklanan akut yaralanmaları 

önlediğini göstermiştir(4). 

 

BÜTÜNLEŞİK FİTNES ANTTRENMANI 

Bütünleşik fitnes antrenman modeline benzer 11+ ve Bütünleşik nöromuskuler 

antrenman modeli gösterilebilir. 11+ programı yüksek olan futbolcu yaralanma oranlarını 

düşürmek için Fifa tarafından futbola özel hazırlanmış bir ısınma protokolüdür. 2010 

dünya kupası sırasında dünya genelinde tüm üye kuruluşlarında başlatmış ve sonuç 

olarak antrenman sırasında sakatlanmaları %37, maç sırasındaki sakatlanmaları ise %29 

azaltmıştır(5). Bütünleşik nöromusküler antrenman modeli ise yaralanmaların sebepleri 

üzerine eğilmiş ve bu yaralanma sebeplerine odaklı koruyucu amaçla 6 bileşene ayrılmış 

bir modeldir. Bu bileşenler dinamik stabilizasyon, koordinasyon, kuvvet, pliometri, hız 

ve yorgunluk direncidir(6). 

Bu sorunları önlemeye yönelik yaklaşımlardan ilki sensorimotor idmandır. 

1970'lerde Dr. Vladimir Janda Merkezi sinir sisteminin hareketler üzerindeki düzenleyici 

etkisinin öneminin farkına vararak kas dengesizlik modelleri ve eklem dengesini 

sağlamak için düzgün uyarıcı modellerin önemi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bunun 

sonucunda alt ekstremitelerin ve omurganın rehabilitasyonu için sensorimotor idman 

programını geliştirmiştir. Bu programda hastalar 3 aşama boyunca gelişim gösterirler: 

Statik, dinamik ve fonksiyonel. Her egzersiz, değişik koşullarda hastanın postürel 

kontrolünü korumasını zorlayarak otomatik ve refleksif kassal stabilizasyona neden 

olmalıdır. 
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Statik evre: Statik evrede, sonraki aşamalarda hareketi oluşturmak için dengeli bir 

pelvis (“core”) geliştirmek üzerinde durulur. Pelvis, “pelvik zincir” i meydana getiren 

kaslar tarafından stabilize edilir. Statik evre sırasında hastalar, pasif ağırlık değişimlerini 

ve ağırlık merkezine yönelik zorlamaları kullanarak ağırlık merkezlerinin korumaları 

yönünde zorlanırlar. 

Dinamik evre: Hastanın ağırlık merkezine yönelik zorlamalar dinamik evrede 

uygulanarak seviye atlanmalıdır. Hasta, gittikçe direnç eklenmesi ile üst ve alt ekstremite 

hareketleri ortaya koyarak dengedeki pelvis üzerine “inşa etmeye” başlar. 

Fonksiyonel evre: final aşaması dengedeki pelvis ile ekstremite hareketlerini 

kullanarak postürlerin fonksiyonel gelişimidir.  Bunlar yürüme, squatlar, lunge 

hareketleri, adımlar, sıçramalar ve koşmayı içerir. Sensorimotor uygulamaları sırasında 

postür, göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktördür. Hastalar, destek zemini, 

ağırlık merkezi, veya dış kaynaklı zorlanımlar ile postürel dengeleri seviye seviye 

zorlanarak sensorimotor idmanın çeşitli aşamalarında kademeli olarak gelişim gösterirler. 

Hastalara, propriyosepsiyonun üç anahtar noktasında (boyun, bel, ayak) düzgün postürü 

korumalarını hatırlatmak yardımcı olacaktır. Bu yüzden sensorimotor uygulamaları 

sırasında kalite nicelikten daha önemlidir. 
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Bütünleşik Fitnes Antrenman Modeli, kardiyorespiratuar antrenman, fonksiyonel 

hareket ve direnç antrenmanı olmak üzere 2 ana bileşenden oluşmaktadır. Bu model 

sedanter seviyeden yüksek performans seviyesine doğru ilerleyen 4 aşamadan oluşur. 

Bunlar aşamalar sırasıyla Fonksiyon, Sağlık, Fitnes ve Performanstır.  Kişinin fitnes 

seviyesine göre başlayacağı basamak antrenör tarafından belirlenir. 

 

Kardiyorespiratuar antrenman bileşeninde egzersiz şiddetini belirlemek için 3 

bölgeli antrenman modeli kullanılır. Bu bölgeler ventilasyon eşikleri ile birbirinden 

ayrılır ve belirlemek için alanda uygulaması kolay olan konuşma testi uygulanır. Aynı 

zamanda algılanan zorluk derecesine göre bölgeler de belirtilmiştir. 1. bölge algılanan 

zorluk seviyesinde 1den 4e kadar kabul edilirken, 2. bölge 5-6 kabul edilir. 3. bölge ise 

7den 10a kadar kabul edilmektedir. 

Kardiyorespiratuar antrenman bileşeninin ilk aşaması aerobik temelli 

antrenmanlardır. 1. aşamada egzersiz şiddeti 1. bölgede olmalıdır. Yani konuşma testine 

göre birey egzersiz yaparken konuşmakta zorluk çekmemelidir. Yürüyüşler ve ya hafif 

tempolu koşular kullanılabilir. 2. aşama aerobik verimlilik antrenmanları uygulanır. Bu 

aşamada 1. bölgede koşular devam ederken 2. bölgede aralıklı aerobik intervaller 

kullanılmaya başlanır. 3. aşama ise anaerobik dayanıklılık antrenmanları aşamasıdır. 1. 

bölge ve 2. bölge antrenmanları devam ederken bunlara 3. bölgenin başlarındaki 

anaerobik intervaller eklenir. 4. aşama anaerobik güç antrenmanları yapılır. 3. bölgede 
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intervaller yapılır ama 3. aşamayla karşılaştırıldığında egzersiz şiddetleri maksimale 

yakın ve kısa sürelidir. 

Fonksiyonel hareket ve direnç antrenmanı bileşeninde ilk aşama stabilite ve 

mobilite antrenmalarıyla başlar. Dengesizlikler düzeltilerek başlıca fonksiyonlar ve/ veya 

sağlık düzeyi arttırılmaya odaklanılır.  2. aşama hareket antrenmanları yapılır. 

Koordinasyon ve ağırlıklı olarak vücut ağırlığı ile hareket çalışmaları uygulanır. 3. aşama 

yüklenme antrenmanları aşamasıdır. Bu aşamada bireyler yüklenme antrenmanları ile 

kuvvet ve kuvvette devamlılığın arttırılmasını hedefler. Pliometrik antrenmanlar için 

hazırlık antrenmanları uygulanmaya başlar. Ek dirençlerle egzersiz yapılır. 4. aşamada 

ise antrenmanlar performansa yöneliktir. Bu safhada pliometrik antrenmanlar, hız, 

çeviklik ve güç antrenmanları ağırlıktadır.  
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OSTEOPOROZ VE EGZERSİZ STRATEJİSİ 

İLBİLGE ÖZSU 

ÖZET 

Osteoporoz kemik kütlesinde düşüş ve kemik dokusunda meydana gelen zayıflıklar ile 

kendini gösteren, kemikte kırıklara kadar ilerleyerek yaşam standardını olumsuz yönde 

etkileyen bir hastalıktır. Yaş ile artan ve kadınlarda görülme sıklığı erkeklere oranla daha 

fazla olan bu hastalığın temel nedenleri arasında yetersiz Ca+2 alımı, östrojen 

hormonundaki azalma, hareketsiz bir yaşam tarzı ve kalıtsal özellikler yer almaktadır. 

Sedanter bir yaşam tarzı kemik mineralizasyonunu zayıflatmakta ve bunun nedeninin 

kemik üzerindeki mekanik stresin azalmasından kaynaklandığı bilinmektedir. Hareketli 

bir yaşantıya geçildiğinde, kemik yapısındaki kaybolan bileşenlerin yerine konması için 

gereken süre, kaybındaki süreden daha uzun olmaktadır. Dışardan alınan Ca+2 ve 

östrojen desteğinin kemik yıkımını sadece yavaşlattığı ancak düzenli olarak yapılan 

egzersiz ile kemiğin yapısının ve bütünlüğünün olumlu yönde etkilendiği bildirilmektedir. 

Kemiğin yapısında yeniden bir modelleme oluşturulabilmesi için planlanan egzersiz 

programının en az 4 ay devam ettirilmesi gerektiği ve kemiğin egzersize verdiği yanıtın 

başlangıç kemik kütlesine bağlı olduğu bilinmektedir. Alan yazında kemiğe en yararlı 

olabilecek olan egzersizin tipi, süresi, sıklığı ve şiddeti konusunda ortak bir görüş 

olmadığı görülmektedir. Ancak bireyin aktivite düzeyi her ne olursa olsun, kemik sağlığı 

açısından uzun süreli egzersize uyum sağlanması bireye verilecek en iyi öneri olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, egzersiz, yaşlılık 
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FARKLI EKSTREMİTE EGZERSİZ TERCİHİ VE KAS MİMARİSİ: 

MUHTEMEL MEKANİZMALAR 

Temel CEYLAN; Armağan ŞAHİN KAFKAS; F. Safa ÇINARLI 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, farklı ekstremite egzersiz tercihi yaparken kas mimarisindeki 

değişimlerin ve muhtemel cevapların öneminin araştırılmasıdır. Araştırma kapsamında 

literatürde özellikle farklı ekstremite egzersiz tercihi ve kas mimarisini araştıran 

çalışmalar incelenmiştir. Literatür taraması, Google akademik, Pubmed, Mendeley gibi 

veri tabanlarına farklı ekstremite egzersiz tercihi ve kas mimarisi gibi anahtar kelimeler 

kullanılmıştır. Yapılan literatür araştırması sonucunda, sportif olarak performansın 

arttırılmasında, yaralanmaların önlenmesinde ve rehabilitasyon yaklaşımının 

oluşturulmasında üst ve alt ekstremite kasları oldukça belirleyicidir. Sonuç olarak, Kas 

mimarisi, kas fonksiyonun belirlenmesinde en önemli faktördür. Ağırlıklı olarak yer 

çekimine direnmek için kullanılan kaslar, daha çok kuvvete dayalı bir profil sergileme 

eğilimindedir, diğer yönlerde hareket üretmeye çalışan kaslar, hız odaklı bir profil 

sergileme eğilimindedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekstremite, egzersiz, kas mimarisi, performans 

Ekstremite kavramı; Latince kollar ve bacaklar anlamına gelir, üst ekstremiteler 

ve alt ekstremiteler olmak üzere iki bölüme ayrılır. Üst ekstremite kollar alt ekstremiteise 

bacaklardır.Üstekstremite  omuz eklemi  vasıtasıyla   gövdeye  bağlanmıştır.Alt 

ekstremiteise,hemen  hemen  aynı  anatomik  yapıyı  gösteren  kalça  kemiği  ile  

gövdeye  ilişmiştir.Dolayısıyla ekstremite  kasları  adı   altında grup  olarak  kaslar  

incelenirken,bir yandan  omuz  eklemi  çevresinde  yer  bulan  ve  öte  yandan da kalça  

ekleminde  etkili olan  kaslar,bir  hareket  çemberini  meydana getiren  yapılar  halinde  

ayrı başlıklar  olarak ele alınabilir. 

FARKLI  EKSTREMİTE  KULLANIMI  EGZERSİZ  TERCİHİNDE  

ÖNEMLİ MİDİR? 

 Sortif  olarak  performansın  artırılmasında, yaralanmaların önlenmesinde ve 

rehabilitasyon yaklaşımının dizayn edilmesinde  alt  ekstremite ve  üst  ekstremite kasları 

oldukça belirleyici  bir  etkiye  sahiptir. 
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 Alt ekstremitenin yapısı üst ekstremiteye  temel  hatlarıyla benzerlik  gösterir. Dik 

duruş sonucunda bacaklar üzerinde oluşan  statik yüklenme, işlevsel gereksinimler 

sebebiyle, alt ekstremitede bazı yapısal değişikliklerin ortaya çıkmasına neden  olur. Alt 

ekstremitekompleksi içerisinde bağlar, kemikler, kıkırdak yapılar, amortisör elemanlar 

(menisküslerbursalar), kas ve tendonlar bulunmaktadır. 

Günlük yaşamsal etkinlikler ve sportif aktiviteler  sırasında, alt ekstremite 

kompleksi fizyolojik ve biyomekanik sınırlar içerisinde pek çok yüklenme karşı maruz 

kalmaktadır. Bu yüklenmelerin fizyolojik ve biyomekanik sınırların üzerine çıktığı ve alt 

ekstremite kompleksinin buna adaptasyon  sağlayamadığı koşullarda spor yaralanmaları 

olmaktadır. 

 Spor hekimliğinde alt ekstremite spor yaralanmaları, yaklaşık %60 oranında 

görülme sıklığı   ileilk sırada  yer  alır. Alt ekstremite spor yaralanmaları, yapılan sporun 

şiddetine, sıklığına, süresine, türüne ve biyomekanik soruna bağlı olarak kalça ve kasık 

bölgesinde %6, diz ekleminde %33, ayak bileğinde %16, ayak ve ayak parmaklarında %5 

oranında görülür (Yıldız, 2016). 

 Alt ektremite kas kuvvetinde  meydana gelen kayıplar günlük yaşam 

etkinliklerinde kısıtlılığa, işlevsel ve sportif performansta düşüşlere, ve osteoartrit 

gelişme riskinde artışa neden olabilmektedir. Yaralanmadan sonra aktivite ve spora 

dönüş fazına gelmiş bireylerde rehabilitasyon uygulamalarına rağmen kas kuvvet 

defisitleri yaygın olarak  görülmektedir.Spora dönüş kriteri olarak yaralanmış tarafın kas 

kuvvetinin sağlam taraf  kas kuvvetine oranının en az %80’nine erişmesi beklense de 

çoğu birey bu kriteri spora dönüş fazında sağlayamamaktadır (Harput, 2017). 

Kas mimarisi, kas içindeki kas liflerinin kuvvet üretim hattına göre  dizayn  

edilmesidir. Üç  temel  boyutu  içerir: normalize lif uzunluğu (NFL), pennation açısı 

(PA) ve fizyolojik kesit alanı (PCSA). 

Kas mimarisi, özellikle kaslarla karşılaştırıldığında kas işlevini, kuvvet üretim 

kapasitesini ve büzülme hızını belirlerken en önemli faktördür. Kas fasiküllerinin bir kas 

içinde düzenlenmesi paralel, tek ve çok pennat olabilir. 

Uzun süreli direnç eğitimi programları NFL, PA ve PCSA'da artışa neden 

olabilirken, hem yatak istirahati hem de yaşlanma azalmaya meyillidir. Statik germe 

programları genellikle çok yüksek yoğunlukta gerçekleştirilmedikçe kas yapısını 

etkiliyor görünmemektedir. Kas fasikül uzunlukları, yüksek hız hareketleri gerektiren 

bazı sporlarda üstün performans ile ilişkilidir. Direnç eğitimi programlarından sonra kas 
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fasikül uzunlukları artmaktadır. Bu artışlar genellikle sadece eksantrik eğitimi ile ilişkili 

olsa da, herhangi bir kassal yüklenme sonrası ortaya çıkabilir. (Fukunaga   ve  Ark. 1997)   

SONUÇ  OLARAK; 

Kas mimarisi (normalize lif uzunluğu, pennation açısı ve fizyolojik kesit alanı 

içerir), kas fonksiyonunun belirlenmesindeki  en önemli parametredir. Bazı kaslarda 

büyük pennasyon açıları ve fizyolojik enine kesit alanları bulunur, ancak kısa normalize 

lif uzunlukları vardır. Bundan  dolayı yüksek seviyede kuvvet üretimine çok uygundurlar. 

Diğer kasların uzun normalize lif uzunlukları vardır, ancak küçük pennasyon açıları ve 

fizyolojik kesit alanları mevcuttur. Bu nedenle, yüksek hızlarda büyük gezilere çok 

uygundurlar. Ağırlıklı olarak yer çekimine direnmek için kullanılan kaslar, daha çok 

kuvvete dayalı bir profil sergileme eğilimindedir, diğer yönlerde hareket üretmeye 

çalışan kaslar, hız odaklı bir profil sergilerler. 

Kuvvet antrenmanının tipik bir sonucu, kesitsel alan ve kas hacmi ile 

değerlendirilen kas büyüklüğünde artış olarak ortaya çıkan kas hipertrofisidir. Bununla 

birlikte, değişiklikler ayrıca, pennasyon açılarında ve muhtemelen kas lif uzunluklarında 

da meydana gelir. Antrenmandan sonra artan pennasyon açıları, kas liflerinden tendona 

azaltılmış bir kuvvet iletimi yaratmanın zararlı etkisine sahiptir, bu da fizyolojik kesit 

alanı başına spesifik gerginlik veya kas gücünde azalmaya neden olabilir. 
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SEZON ÖNCESİ ANTRENMAN DÖNEMİNDE ELİT GENÇ 

FUTBOLCULARDAKİ HEMATOLOJİK DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ 

Özdemir ATAR, Gökmen ÖZEN, Hürmüz KOÇ, Bayram PEHLİVAN 

ÖZET 

Amaç: Bu araştırmanın amacı futbolcularda sezon öncesi hazırlık döneminde uygulanan 

antrenmanların genç sporcular üzerinde yarattığı metabolik stresin hematolojik 

parametrelerdeki etkisinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmaya ülkemizde süper lig 

düzeyinde mücadele eden bir futbol takımının U19 takımda yer alan 14 erkek sporcu 

katıldı. Araştırmada sporcuların 6 hafta süren hazırlık kampının öncesinde ve kampın 

bitişinde alınan kan örnekleri laboratuar koşullarında analiz edilerek hematolojik 

parametrelerdeki değişim incelendi. SPSS 15 paket programında Wilcoxon İşaretli 

Sıralar test değerleri hesaplanarak elde edilen veriler karşılaştırmaları yapıldı. İstatistiksel 

anlamlılık düzeyi p > .05 olarak kabul edildi. Bulgular: Araştırma verilerinin istatistiksel 

analiz sonuçlarına göre; sporcuların hazırlık kampı öncesi ve sonrası diastolik kan basıncı 

ve dinlenim kalp atım hızı ortalamalarında düşüş, hematolojik parametrelerden lenfosit 

(LYM %), ortalama eritrosit hemoglobini (MCH), ortalama eritrosit hemoglobin 

konsantrasyonu (MCHC) ortalamalarında ise artış yönünde istatistiksel olarak anlamlı 

farklılar olduğu tespit edildi (p < .05). Sonuç: Araştırma sonucunda genç futbolcularda 

sezon öncesi hazırlık kampındaki yoğun antrenman programının dayanıklılığın artışına 

işaret eden diyastolik kan basıncı ve dinlenim kalp atım hızında bir düşüş meydana 

gelmiştir. Hematolojik parametreler incelendiğinde genel olarak artış görülen 

parametrelerin ortalama değerleri sağlıklı yetişkinler için öngörülen referans 

aralıklardadır. Sporcuların MCH ve MCHC düzeylerinde artışın antrenman döneminde 

metabolizmanın artan oksijen ihtiyacına bağlı olarak meydana gelen bir değişim olarak 

düşünülmektedir. Lenfosit yüzdesinde meydana gelen artış ise hazırlık döneminde 

yapılan antrenmanların enfeksiyon durumlarından bağımsız olarak sporcuların immün 

fonksiyonları üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Antrenman, Futbol, Sezon öncesi, Hematoloji 
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SQUAT/ÇÖMELME DERİNLİK FARKININ FİZYOLOJİK YANITI 

Seyfettin DOĞRU; Armağan ŞAHİN KAFKAS; F. Safa ÇINARLI 

Özet: Skuat yaşamın gerçeği sözü ile başlamak istiyorum skuat neden önemli bizim için 

eğer yaşıyorsak yaşamımıza rahat bir şekilde devam etmek istiyorsak skuat hareketini 

yapmalıyız. Farklı açılarda yapılan çömelme hareketinde eklemler arasındaki açı 

değişmektedir. Eğer eklem açısını kemiğin kasa bağlandığı yer olarak düşünürsek kasın 

çekme açısı küçüldükçe uygulanan kuvvette azalmaktadır. Kas açısına bağlı olarak 

ürettiği güç artıp azalmaktadır. Farklı derinlikte yapılan egzersizler farklı boyutlarda kas 

hasarı oluştururlar. Bunun yanında eksantrik kasılma diğer kasılma türlerine oranla daha 

fazla kas hasarı oluşturmaktadır. Sporcu performansını artırmayı düşündüğümüzde ise 

sguat derinlik farkıda oldukça önem arz etmektedir 

Abstract: Skuat want to start with the fact of life skuat why is important for us if we live 

in our lives if we want to continue in a comfortable way should do the movement of the 

skuat. The angle between the joints varies in the squatting motion at different angles. If 

we consider the angle of the joint as the place where the bone is attached to the muscle, 

the muscle angle decreases as the pulling angle decreases. Depending on the muscle 

angle, the power it produces increases or decreases. Exercises at different depths create 

muscle damage of different sizes. In addition, eccentric contraction causes more muscle 

damage than other types of contractions. When we think about increasing the 

performance of athletes, sguat depth difference is very important. 

Giriş  

Sguat: Türkçesi çömelme olarak ifade edilir. Hareket vücut geliştirme hareketlerinden en 

önemlilerden bir tanesidir. (Rottini, 1971). 

Hem yaşam koşulunun doğal bir hareketi olan hem de birçok sportif çalışmanın olmazsa 

olmazlarından olan çömelme egzersizinin derinlik farkının, sportif performansı nasıl 

etkileyeceği oldukça önemlidir. 

İnsan organizmasının enerji kullanımı fiziksel aktivitelerle önemli ölçüde artar. Aktif 

kaslarda kullanılan enerji ile bu enerjinin depolardan kana geçmesini sağlayan metabolik 

olaylararasında optimal bir ilişki vardır (Rottini, 1971).  

Çömelme çalışmaları ile öncelikle koşu, sıçrama, ağırlık kaldırma hareketlerinin 

yapılmasında önemli rol oynayan kalça, üst bacak ve sırt kasları güçlendirilir. 

Antrenörler ve sporcular arasında çömelme çalışmalarının sakatlık potansiyelini en aza 



International Congress on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE)  

       28-30 September 2018, İstanbul/TURKEY 

 
 

140 
 

indirgediği ve atletik performansı geliştirdiği konusunda yaygın bir inanış vardır 

(Arslan,1996) 

Çömelme çalışmaları çeyrek, yarım ve tam çömelme olarak çeşitli diz fleksiyon 

açılarında uygulanabilir. Yarım çömelme 0º-100º de fleksiyonda yapılabilir. Tam (derin) 

çömelme ise tam oturmayı içerir( Chandler,1961). 

 Atletler için rehabilitasyon ve antrenmanlarda tam çömelmeden ziyade yarım çömelme 

tercih ve tavsiye edilmektedir ( Klein, 1961) 

Farklı derinlikte yapılan egzersizler farklı boyutlarda kas hasarı oluştururlar. Bunun 

yanında eksantrik kasılma diğer kasılma türlerine oranla daha fazla kas hasarı 

oluşturmaktadır.  (Brown S, 1999) 

Muhtemel mekanizları incelediğimizde özellikle ayak bileği diz ve kalça oldukça önem 

arz etmektedir. 

Ayak bileği; Vücudumuzu bir kinetik zincir olarak düşünürsek zincirin ilk halkası 

ayaktan ve bilek ekleminden başlamaktadır. Ayak bileğinde görülen kısıtlılık tüm vücudu 

etkileyip squat formunu da bozmaktadır. 

Diz; Diz, temelde ayak bileği ve kalça eklemleri arasında menteşede tipi bir eklemdir. 

Squatta tam derinlik elde etmek için dizin hareketlerinde normal eklem açıklığına sahip 

olması gerekir. Çömelme sırasında uyluğun dış kısmında ve alt bacaktan bir çizgi 

çizdiğimizde ortaya çıkan açı ne kadar küçükse veya diz daha çok kapalı ise dizin 

fleksiyonu da o kadar fazla olur. 

Squat hareketinde diz eklemine izole baktığımızda ise dizin yüksek oranda dışa ve içe 

kaçma eğiliminde olduğunu görmekteyiz. 

Kalça; Üst ve alt ekstremiteye kuvvet aktarımı sağlayan ve yürüme gibi günlük 

aktiviteler açısından temel olan bir eklemdir. Üst ve alt ekstremiteye kuvvet aktarımı 

sağlayan; derin bir soketi olan bu derin eklemin etrafındaki güçlü kasların esneklikleri ve 

güçleri arasındaki denge önemlidir. 

Squat, en sık kullanılan egzersizlerden biridir. Spora ilgisi olan herkesin bu kadar sık 

kullandığı bir egzersiz her birey için aynı etkiye sahip olabilir mi? Maalesef bu soruya 

olumsuz cevap vermekteyiz. Çünkü; kalça anatomisi kişiden kişiye farklılıklar 

göstermektedir. Bu yüzden her insanın çömelme açıları birbirinden farklı olacaktır. 

Çömelmenin Faydaları 

Vücudumuzun kaslanmasını ve kuvvetlenmesini sağlar. 

Vücudumuzda önemli oranda testosteron ve büyüme hormonu salgılanmasını sağlar. 
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Her alanda atletik performansımızın artmasını sağlar. 

Çok fazla kalori yakmamızı sağlar. (Escamilla,2001). 

 Materyal ve Metod: 

Skuat Antrenman Programı  

Gönüllülere literatürde en sık kullanılan ve tüm vücudu kapsayacak şekilde 6 farklı 

direnç egzersiz hareketi uygulanacaktır. Bu istasyonlar; (neden bu hareketler seçildi ve 

bu hareketlerin yapılış kriterleri).  

• Tam Çömelme 

• Yarım Çömelme 

• Çeyrek Çömelme 

Hipertrofik etki için 1TM’nin % 80 ‘i ile, 3 istasyonda, piramidal antrenman sistemine 

uygun olarak 12–10 tekrarlı ve her bir istasyon için 2’şer setlik bir program 

uygulanacaktır. İstasyonlar arası 3 dk, set arası 1–1,5 dk’lık dinlenme süresi verilecektir. 

Set ve istasyonlar arasında çalışan kas gruplarına yönelik germe yaptırılacaktır. Her bir 

egzersiz 3 farklı tempo grubuna ayrı ayrı uygulanacaktır. 

Sonuç: Çömelme egzersizi ve yoğun antrenman hormonal salınımı etkileyerek, 

organizmanın egzersiz stresi ile baş etmesini kolaylaştıracak bir takım uyum cevapları 

oluşturmaktadır. Çömelme egzersizi bazı hormonların salınım düzeylerini 

yükseltebilmektedir. Hormonlarda ki bu değişiklikler çömelme egzersizin derinliğine 

süresine, şiddetine vb. özelliklere bağlı olmakla beraber, aynı zamanda bireyin yaşına, 

cinsiyetine ve kondisyon düzeyine de bağlıdır. Egzersizin hormon salgılanması üzerine 

etkileri uzun yıllardır bilinmekle beraber günümüzde de bu etki artmaktadır teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte yeni hormon bezleri keşfedilmektedir. Bu buluşlar sportif 

performansın geliştirilmesinde hastalıkların teshiş ve tedavisinde büyük kolaylıklar 

sağlayacaktır. 
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ADÖLESAN BASKETBOLCULARDA PERİYOT FARKLIĞININ SERBEST 

ATIŞ PERFORMANSINA ETKİSİ 

Temel CEYLAN; Selçuk HANCIOĞLU; Seyfettin DOĞRU; Armağan ŞAHİN 

KAFKAS 

ÖZET 

Araştırmanın amacı, erkek adölesan basketbolcuların 1. ve 4. periyotlarda % 70 kalp atım 

düzeyinde (HKAS) serbest atış isabet oranlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Araştırmaya, 13.50±1.45 yaş aralığında olan 12 erkek adölesan basketbolcu gönüllü 

olarak katıldı. Araştırmaya katılan gönüllülerin kalp atım sayıları (KAS) ile serbest atış 

performansları ölçüldü. Gönüllülerin KAS giyilebilir göğüs bandı ve dijital monitörü 

olan saat kullanılarak ölçüldü. Gönüllülerin serbest atış performansları Uluslararası 

Basketbol Oyun Kurallarına uygun olarak (6.75 m) ve 10 atış olacak şekilde ölçüldü. 

Basketbolcuların hedef kalp atım sayıları karvonen yöntemine göre hesaplandı. 

Araştırmaya katılan adölesan basketbolcuların yaşları 13.50±1.45, boyları 166.08±6.47, 

vücut ağırlıkları 56.99±15.39 ve vücut yağ oranları 14.52±8.71 olarak tespit edildi. 

Ölçülen serbest atış performansları sonucunda %70 KAS düzeyinde 1. periyot için 

3.58±1.67 isabet oranı bulunurken, 4. periyot serbest atış isabet oranı 3.08±1.83 olarak 

bulundu. Elde edilen serbest atış performans skorları istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmadı (p=.256). Araştırma sonucunda, adölesan basketbolcularda benzer KAS 

düzeyinde farklı periyotlarda kullanılan serbest atış performansları istatistiksel olarak 

farklı olmamasına rağmen matematiksel olarak 1. Periyot lehine farklı olduğu 

görülmüştür. Bundan dolayı, adolösan erkek basketbolcularda özellikle %70 nabız 

düzeyinde farklı çalışma periyotlarında serbest atış antrenmanı yapmaları gerektiği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan, kalp atım, basketbol, serbest atış 
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MEDİKAL EGZERSİZ TERCİHİNDE KİNETİK ZİNCİR YAKLAŞIMI 

Selçuk HANCIOĞLU; Armağan ŞAHİN KAFKAS; F. Safa ÇINARLI 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, medikal fitness ve düzeltici egzersiz tercihinde kinetik 

zincir önemini araştırmaktır. Araştırma kapsamında literatürde özellikle medikal fitness 

ve düzeltici egzersiz tercihinde kinetik zincir farklılığını araştıran araştırmalar 

incelenmiştir. Literatür taraması, Google akademik, Pubmed, Mendeley gibi veri 

tabanlarına düzeltici egzersiz ve kinetik zincir, gibi anahtar kelimeler kullanılmıştır. 

Yapılan literatür araştırması sonucunda, özellikle kapalı kinetik zincir (KKZ) hareket 

tercihinin açık kinetik zincir (AKZ) hareketlere göre hem rehabilitasyon süreçlerinde 

hem de sportif performansın geliştirilmesine katkı yapacağı vurgulanmıştır. Sonuç olarak, 

KKZ hareket tercihinin mutlaka hem rehabilitasyon uygulamalarda hem de sportif 

performans gelişiminde egzersiz programlarında dahil edilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Kinetik, zincir, hareket, kuvvet 

Kinetik  zincir modeli ilk olarak Alman bilim adamı Franz Reuleaux (1829-1905) 

tarafından kinetik zincir reaksiyonu olarak tanımlanmıştır. “Kinematiğin babası” olarak 

da adlandırılan bilim adamı aynı zamanda “bağlantı konsepti”teriminden 1876’da 

yayınlanan “The Kinematics of Machinery” kitabında bildirmiştir.Reuleaux’a göre ardı 

ardına gelen rijit segmentleri birbirine bağlayan aracı segmentler bulunur. Kinetik 

bağlantı modelinin insan hareketlerine uyarlanması ise ilk olarak Hans VonBaeyer 

tarafından 1933 yılında gerçekleştirilmiştir.Araştırmacı ekstremitelerdeki sinerjistik 

kassal aktiviteyi incelemiştir.Kinetik Zincir Modeli ise ilk kez 1950-60’larda Steindler ve 

Brunnstorm tarafından tanımlanmıştır.Başlarda bir mühendislik terimi olarak kullanılan 

kinetik zincir terimi, ilerleyen dönemlerde bir rehabilitasyon ilkesi olarak kabul 

edilmiştir.1980’lerde araştırmacılar ACL rekonstrüksiyonu sonrası Kuadriseps 

rehabilitasyonu prensipleri arayışındayken, KKZ egzersizleri kullanılmaya 

başlandı.Kibler ve ark. ise; Kapalı kinetik zincir aktiviteyi distal segmentin  

sabitlenmeden  belirli  bir  miktar  yük altında  kalarak  kinetik  zincirde  sıralı  ve  

senkronize eklem  hareketleri  açığa  çıkaran  aktivite  olarak  tanımlamışlardır (Turgut, 

2017). 

İnsan vücudunu oluşturan iskelet kasları işlevsel hareketleri sırasında  belli bir 

sıra ve düzen içerisinde kasılarak, eklemlerde hareket meydana getirirler. İşlevsel bir 

birim oluşturan bu tür anatomik yapılara kinetik zincir ve bu özelleşmiş yapıların olağan 
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fonksiyonlarına uygun olarak çalıştırılmasına da “Kinetik Zincir Egzersizleri” (KZE) adı 

verilmektedir. KZE tanımlanırken, hareket merkezinden uzakta yer alan eklemler bir 

dirence karşı hareket ediyorsa, bu tür egzersizler “Kapalı Kinetik Zincir Egzersizler 

(KKZE) olarak bilinmektedir(Leblebici ve Ark. Dursun ve Ark.2007, 2004).Açık bir 

kinetik zincir(AKZ), “terminal bölümlerinin serbestçe hareket edebildiği ardışık olarak 

düzenlenmiş eklemlerin bir kombinasyonu” olarak tanımlanır. Böylece bir açık kinetik 

zincir hareketi, bir ekstremitenin çevresel segmentinin / ekleminin serbestçe hareket 

etmesidir. En sade anlatımıyla açık kinetik zincir aktivitesine örnek verecek olursak 

sandalyede oturan bir kişinin diz ekstansiyonu yapması verilebilir. Bu hareket esnasında 

hareket merkezine yakın eklem yani üst bacak ve gövde, sabitken hareket merkezine 

uzak olan eklem yani alt bacak, uzayda serbestçe hareket edebilir. Yukarıda verilen diz 

örneğin de olduğu gibi açık kinetik zincir hareketlerin tamamına yakını tek eklem 

üzerinde yoğunlaşmaktadır (Aladağ, 2017). Açık ve kapalı kinetik zincir hareketleri 

günlük yaşam etkinliklerine ve egzersizlere kolaylıkla adapte edilmişlerdir.Bir çok 

terapatik egzersizleri çoğunlukla açık ve kapalı kinetik zincir aktivitelerinin 

birleşiminden meydana gelmektedir.Kapalı kinetik zincir egzersizlerine ise ayakta squat 

hareketi örnek olarak verilebilir. Çömelme (Squat) hareketinde ayak yerde sabit iken, 

hareket birden çok eklemde bir birine uyumlu bir şekilde gerçekleşmektedir (Turgut, 

2017). 

Açık kinetik zincir Özellikleri: 

1. Artan hızlanma kuvvetleri oluşmaktadır. 

2. Azaltılmış direnç kuvvetleri görülmektedir. 

3. Artan distraksiyon ve rotasyonel kuvvetler oluşmaktadır. 

4. Eklem ve kas mekanoreseptörlerinin artan deformasyonu görülmektedir. 

5. Daha büyük kesme kuvvetleri oluşmaktadır 

6. Hareket halinde tek eklemde büyük moment kuvvetleri oluşmaktadır 

7. İzolasyon egzersizi, tek düzlem veya bazen çok düzlemli hareket üreten 

spesifik kas veya kas grubunun kasılmasını kullanmaktadır (Prentice, 2014). 

Kapalı kinetik zincir özellikleri 

1. Artmış eklem kompresif kuvvetleri meydana gelmektedir. 

2. Artmış eklem uyumu (stabilite) vardır. 

3. Azaltılmış kesme kuvvetleri oluşmaktadır. 

4. Azalmış hızlanma kuvvetleri oluşumuna neden olurlar. 
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5. Proprioseptörlerin uyarılması daha fazladır. 

6. Büyük direnç kuvvetleri oluşmaktadır. 

7. Geliştirilmiş dinamik kararlılık vardır (Prentice, 2014). 

Hem KKZ hem de AKZ egzersizleri tüm sporsal verim ve rehabilitasyon 

protokollerinde kullanılmasınarağmen KKZ egzersizleri spora özel hareketlerin 

kullanılmasında nöromuskuler eklemstabilitesini artıran dinamik bir metod olarak 

sporculara daha güvenle verilmekte olduğu yapılan araştırmalarda belirlenmiştir (Baltacı, 

2016). 

Açık ve kapalı kinetik zincir egzersizleri kas kuvvetini artırmak için egzersiz 

programları  içinde sıklıkla kullanılmaktadır. Alt ekstremite kuvvetlendirme programında 

yer alan leg press, çömelme ve hamle gibi kapalı kinetik zincir (KKZ) egzersizleri 

kompleks nöral cevapları gerektirir ve toplu kas kuvvetlendirme amacıyla açık kinetik 

zincir (AKZ) egzersizlerine  kıyasla daha çok tercih edilmektedir. Diz ekstansiyonu gibi 

AKZ egzersizleri tek bir kas grubunu hedef almaktadır. AKZ ve KKZ egzersizleri BOSU, 

denge tahtası, stability trainer gibi stabil olmayan denge platformları üzerinde 

yapıldığında gövde stabilite kaslarınınaktivitesini artırmaktadır fakat agonist kasın ortaya 

çıkardığı kuvveti azaltmaktadır (Harput, 2017). 

Kapalı kinetik zincir egzersizlerinin çok daha fonksiyonel oldukları,daha çok 

propriyoseptif geri besleme sağladıkları ve daha az makaslama kuvvetineneden oldukları 

düşünülmektedir .Bazı çalışmalar kapalı kinetik zinciregzersizlerinin daha üstün yanları 

olduğunu bildirmiş olsalar da, başka diğerçalışmalar  her iki tipte egzersizin de özellikle 

ön çapraz bağ vepatellofemoral ağrı gibi pek çok farklı rehabilitasyonda faydalı etkileri 

olduğunubildirmektedir. (Fariz, 2016). 

KKZ ve AKZ egzersizleri tek taraflı ve bilateral olarak egzersiz programı içerine 

dahil edilmelidir. Düşük ağırlıkların çok tekrarla yapılması kas enduransını artırmada 

daha etkilidir. Bunun yanında orta ve ağır yüklenmelerin de enduransı geliştirdiği 

bulunmuştur. Eğitime yeni başlayan bireylerde düşük ağırlıklarla 10-15 tekrar 

önerilmektedir. 15-20 tekrarlı egzersizlerde 1-2 dk dinlenme, 10-15 tekrarlı egzersizlerde 

1 dk dan az dinlenme süresi verilmelidir. Düşük frekanslı eğitim endurans gelişimi için 

daha uygun olduğu bilinmektedir (haftada 2-3gün) (Harput, 2017). 

Ayrıca haftalık mikro antrenman periyodunda hem açık hem kapalı kinetik zincir 

uygulamalarının beraber yapılması durumunda ise hem daha fazla kası aktif edip 

metabolik hızı arttırmış hem de daha hızlı kuvvet ve performans artışınısağlamış olunur. 
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Böylelikle çok büyük avantaj sağlanmış olduğu belirlenmiştir.Bu avantajlar ise minimal 

ekipman ile aynı anda hem yağ yakımı sağlanmış, hem de kuvvet kazanımı ve 

esnekliğinartmasına yol açtığı gözlemlenmiştir.  
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RELATIONSHIP BETWEEN OXIDATIVE STRESS INDICES AND 

AEROBIC/ANAEROBIC CAPACITY IN U17 SOCCER PLAYERS 

Bircan Dokumacı, Erkan Akdogan, Ali Onur Cerrah, Hayriye Cakir-Atabek 

ABSTRACT 

 The intensive exercise performed during soccer games and training relies on both 

aerobic and an-aerobic energy production. Furthermore, several studies have reported 

that after strenuous aerobic or anaerobic exercises, production of free radicals (FR) 

increases, which could change the balance between oxidative stress and antioxidant 

defense mecha-nisms. On the other hand, regular physical activity may upregulate the 

antioxidant defense system to maintain homeostasis. Hence, the purpose of this study 

was to investigate the relationship between aerobic and anaerobic capacity and oxidative 

stress indices in young male soccer players. Twenty trained male U17 soccer players 

(height = 169.23 ± 3.08 cm; weight = 62.23 ± 5.68 kg) volunteered to participate in this 

study. The aerobic and anaerobic capacity variables were limited with the repeated sprint 

ability (RSA) test, 200 m sprint, Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 2 (YO-YO 

IR2) and VO2max. Total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS), oxidative 

stress index (OSI), and 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine (8-OHdG), an indirect marker of 

DNA damage, were determined as oxidative stress indices. The results of the cur-rent 

study demonstrated that only the TAS level moderately positively correlated with the 

YO-YO IR2 distance and VO2max values (p < 0.05). Addi-tionally, there was a 

significant positive strong relationship between TOS and OSI (p < 0.05). However, there 

was no significant relationship between the TOS level and DNA damage and any 

performance variables (p > 0.05). These results indicate that physical capacity is 

positively associ-ated with antioxidant capacity, but further studies are needed to 

understand the mechanisms underly-ing the relationship between the antioxidant defense 

system and regular physical activity. 

Key Words: Total antioxidant status, total oxidant status, oxida-tive stress index, 8-

OHdG, strenuous exercise 
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EFFECTS OF STRETCHING EXERCISES ON PERFORMANCE OF 

INDIVIDUALS WITH MULTIPLE SCLEROSIS (REVIEW ARTICLE) 

 Merziye Ergül, Afsun Nodehi Moghadam 

ABSTRACT 

Background: Functional disability is common among Multiple Sclerosis (MS) patients. 

About half of people with MS use cane or other assistive devices after 15 years from start 

of disease and 29% of patients need weelchair for ambulation. Different exercise 

programs have been recommended for patients with MS to manage symptoms, restore 

function and improve quality of life. Clinical trials demonstrated that stretching exercises 

are able to decrease spasticity, increase ROM, lengthen muscle, decrease fatigue and 

improve strength in MS. Method: Articles related to the application of stretching 

exercises on MS patients were extracted from the google scholar, pubmed and scoupus 

databases with “multiple sclerosis”,”stretching”,”stretching exrcises”, “exercise 

therapy” ,” therapeutic exercises” “aerobic exercise”, “resistive exercise”,” endurance 

exercise”,”yoga” and “strengthening exercise” as keywords. One review article and 16 

relevant articles were found. Results: It was showed that applying stretching exercises 

with other types of exercises like aerobic, resistive and strengthening could lead to 

significant decrease on stiffness, spasticity, fatigue, restless leg syndrome symptoms and 

improvements on walking ability, endurance, flexibility, mobility and aerobic capacity in 

patients with MS. Conclusion: Although stretching exercises was applied in combination 

with other exercise therapy and for short-term, the results were promising for managing 

symptoms and restoring function. Future research should improve the quality and widen 

the scope of evidence on the benefits of applying stretching exercises in people with 

multiple sclerosis. 

Key Words:  “multiple sclerosis”, ”stretching”, ”stretching exrcises”, “exercise therapy”, 

“resistive exercise”, ” endurance exercise”, yoga, therapeutic exercises, aerobic exercise, 

strengthening exercise 
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HİPOKAMPÜS BÜYÜKLÜĞÜ: BİLİŞSEL BECERİ BEDENSEL KİNESTETİK 

BECERİYE KARŞI 

Mustafa CANBOLAT, Armağan Şahin KAFKAS, Mehmet Fatih ERBAY, Deniz 

ŞENOL, Furkan ÇEVİRGEN, Pınar ŞENOL, Davut ÖZBAĞ 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada, bilişsel becerisinin yüksek olduğunu varsaydığımız sağlıklı Tıp 

Fakültesi (TF) dönem 2 öğrencileri ile bedensel kinestetik zeka düzeylerinin yüksek 

olduğunu varsaydığımız düzenli spor yapan sağlıklı Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) 

öğrencilerinin MR görüntüleri üzerinden hipokampüs büyüklüklerini karşılaştırılması 

amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklem grubunu, İnönü Üniversitesi TF (n=31, 

yaşlarının mediyan değeri 22 (19-24) yıl, boylarının mediyan değeri 177 (165-197) cm, 

vücut ağırlıklarının mediyan değeri 75 (63-103) kg, beden kütle indeksleri (BKİ)’nin 

mediyan değeri 24,28 (30,09-17,43) kg/m2 olan) ve SBF’ de (n=27, yaşlarının mediyan 

değeri 21 (19-27) yıl, boylarının mediyan değeri 178 (172-187) cm, vücut ağırlıklarının 

mediyan değeri 72 (57-90) kg, beden kütle indeksleri (BKİ)’nin mediyan değeri 22,26 

(28,4-18,82) kg/m2 olan) lisans eğitimi gören ve araştırmaya gönüllülük esasına göre 

seçilen, toplam 58 erkek öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katılan tüm öğrencilere R. B. 

Cattel 3A kültürden bağımsız zeka testi uygulandı. Ardından öğrencilerin MR görüntüleri 

alındı. Bu görüntüler üzerinden sağ ve sol hipokampüs hacim ölçümleri yapıldı. 

Korelasyon analizi için verilere Spearman’s Rho korelasyon analizi uygulandı. 

Araştırmada anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 değeri kabul edildi. Bulgular: Araştırmada, 

TF öğrencilerinin IQ sonuçlarının medyan değeri 133 (84-162) ve SBF öğrencilerinin IQ 

sonuçları medyan değeri 96 (68-143) olarak bulundu. SBF ve TF öğrencileri arasında IQ 

değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). Ancak, SBF ve 

TF öğrencilerinin karşılaştırılan hipokampüs hacim büyüklükleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde bir fark bulunamadı. Ayrıca araştırmada, IQ ile hipokampüs 

hacmi arasında herhangi bir korelasyon olmadığı bulundu. Sonuç: Araştırmada 

karşılaştırılan iki farklı fakülte öğrencileri arasında IQ değerleri açısından (TF lehine) 

anlamlı bir fark olmasına rağmen hipokampüs büyüklükleri açısından herhangi bir fark 

bulunamamasının sebebi düzenli egzersiz uygulamalarının tüm dokulara olduğu gibi 

beyin bölgesine olan kan akımını artırması ve hipokampüsdeki nörogenezisi uyarması 

düşünülebilir. TF öğrencilerinin sürekli bilişsel becerileri tekrar etme ve yoğun bilgi 

girişine maruz kalmalarına karşın, düzenli spor yapan SBF öğrencilerinin sportif 
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faaliyetler esnasında en uygun pozisyonu alma çabaları, rakipten gelen hamlelere karşı 

geçmiş deneyimlerin ve bilgilerin depolanmış olduğu hafızadan geri çağrılarak sürekli 

hazır olma halleri hipokampüsde hücreler arası bağlantıları, ilişki durumlarını ve işlem 

kapasitesini artırabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Hipokampüs, Egzersiz, Bilişsel, Bedensel, Zeka 

GİRİŞ: 

Öğrenme, yaşam döngüsü içerisinde tecrübe edilen deneyimler sonucunda davranışlarda 

meydana gelen kalıcı değişikliklerdir. Öğrenme nörofizyolojik olarak yeni karşılaşılan 

bir deneyim neticesinde sinir sisteminde yeni sinaptik bağlantıların oluşması olarak 

tanımlanmaktadır. Öğrendiklerimizin bize faydalı olabilmesi için uygun bir biçimde 

kodlanması, depolanması ve gerektiğinde depodan çıkartılabilmesi gerekir. Bunu 

sağlayan da hafızadır. Öğrenme ve hafıza bizler için çok önemli yeteneklerdir. 

Beynimizde yer alan hipokampüs adlı bölge hafıza ve öğrenme açısından önemli bir 

merkezdir. Çünkü hipokampüste meydana gelen hasarlarda kişilerin yeni bilgi 

öğrenemedikleri ve hasar öncesinde öğrendiği bilgileri hatırlayamadıkları görülmüştür.  

Hipokampüste öğrenme ve hafıza ile ilgili fonksiyonlar nörogenez sayesinde 

gerçekleştirilmektedir. Nörogenez sayesinde yeni nöronların oluşması, oluşan yeni 

nöronların var olan nöronal devrelere entegre olmaları öğrenme faaliyetinin temelini 

oluşturmaktadır. Yeni nöronların oluşması ve buna bağlı olarak yeni nöronal 

bağlantıların kurulması hacim artışı demektir. Normal şartlar altında bir beyin bölgesinin 

büyüklüğü o bölgenin işlem kapasitesinin göstergesidir. Yani içeride daha fazla nöron, 

nöronlar arasında daha fazla bağlantı ve aralarında daha fazla etkileşim var demektir. 

Bizim bu çalışmada amacımız hâlihazırda ve geçmişte yoğun bir bilgi girişine maruz 

kalan, ciddi bir öğrenme faaliyeti içinde olan sağlıklı tıp fakültesi öğrencileri ile düzenli 

spor yapan sağlıklı spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin MR görüntüleri üzerinden 

hipokampüs büyüklüklerini karşılaştırmak ve her iki gruptan elde ettiğimiz IQ 

değerlerine bakarak hipokampüs büyüklüğü ile zeka arasındaki bağlantıyı incelemektir. 

MATERYAL-METOT 

Çalışmamız için Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı’ndan etik kurul 

onayı alındı.  

Çalışma için; sigara kullanmayan, alkol-uyuşturucu kullanmayan, steroid kullanmayan, 

psikolojik rahatsızlığı olmayan, posttravmatik stress bozukluğu olmayan, çocukluk 

döneminde ve daha sonra nöbet geçirmemiş olan, kafa bölgesinden herhangi bir travma 
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almamış olan, herhangi bir cerrahi müdahale geçirmemiş olan ve sağ elini kullanan 27’si 

spor bilimleri fakültesi öğrencisi, 31’i tıp fakültesi öğrencisi olmak üzere 58 erkek 

gönüllü belirledik.  

Öncelikle gönüllülerimizin yaş, boy, kilo ve vücut kitle indekslerini (VKİ) tespit edip 

kaydettik. Daha sonra gönüllülerimizin psikolojik olarak tam iyilik halinde olup 

olmadıkların değerlendirmek için Travma Sonrası Stres Tanı Ölçeği ile değerlendirdik.  

Daha sonra gönüllülerimize R. B. Cattel 3A Kültürden Bağımsız Zeka Testi uyguladık. 

Kültürden bağımsız olarak tüm toplumlara rahatlıkla uygulanabilen bu zeka-performans 

testinin sonuçlarını kaydettik.  

Ardından gönüllülerimizin MR görüntülerini aldık. Görüntüleme işlemleri 3T Siemens 

MR cihazında gerçekleştirildi. Volümetrik ölçümler için web tabanlı açık erişime sahip 

bir yazılım kullanıldı.  

Sonuçlarımızın istatistiksel analizi için IBM SPSS Statistics 22.0 paket programı 

kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile yapıldı. Normal 

dağılım göstermeyen verilerin medyan ile min. ve maks. değerleri kullanıldı. Korelasyon 

analizi için Spearman’s Rho korelasyon analizi kullanıldı. p<0.05 değeri istatistiksel 

olarak anlamlı kabul edildi. 

SONUÇLAR: 

Çalışmamıza katılan gönüllülerimizden tıp fakültesi öğrencilerinin yaşlarının median 

değerini 22 (19-24), boylarının median değerini 177 (165-197) cm., kilolarının median 

değerini 75 (63-103) kg., vücut kitle indekslerinin median değerini 24,28 (17,43-30,09) 

kg/m2 olarak bulduk. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin yaşlarının median değerini 

21 (19-27), boylarının median değerini 178 (172-187) cm., kilolarının median değerini 

72 (52-90) kg., vücut kitle indekslerinin median değerini 22,26 (18,82-28,4) kg/m2 

olarak tespit ettik.  

Araştırmada, tıp fakültesi öğrencilerinin IQ sonuçlarının medyan değerini 133 (84-162) 

ve spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin IQ sonuçları medyan değerini 96 (68-143) 

olarak bulduk. Spor bilimleri fakültesi ve tıp fakültesi öğrencileri arasında IQ değerleri 

açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit ettik (p<0.05). Ancak, spor bilimleri 

fakültesi ve tıp fakültesi öğrencilerinin karşılaştırılan hipokampüs hacim büyüklükleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark bulamadık. Ayrıca araştırmada, IQ 

ile hipokampüs hacmi arasında herhangi bir korelasyon olmadığını tespit ettik ettik. 
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TARTIŞMA: 

Tıp fakültesi öğrencilerimizden hiçbirisi düzenli olarak spor yapmayan, sedanter yaşam 

tarzına uygun, ancak üniversite giriş sınavlarında ilk %1’lik dilime girmiş akademik 

başarıları yüksek öğrencilerdi. Bu öğrenciler ülkemizde var olan eğitim sistemi gereği 

eğitim hayatları boyunca sürekli bir öğrenme faaliyeti ve sınav döngüsü içerisindeler. 

Üniversiteye girene kadar ciddi bir bilgi yüklenmesine maruz kalan bu öğrenciler tıp 

fakültesinde de anatomi, biyokimya, fizyoloji, patoloji gibi daha önce hiç 

deneyimlemedikleri, her birinin kendine ait birer terminolojisi olan disiplinler içerisinde 

buldular kendilerini. Sürekli ders ve tekrarlar yaparak pek çok yeni bilgi öğrendiler, bu 

bilgileri zihinlerinde depolayarak gerek teorik gerekse de pratik sınavlarda depoladıkları 

hafızalarından geri çağırarak sınavlarını başarı ile tamamladılar. Spor bilimleri fakültesi 

öğrencileri ise geçmişten itibaren sınav konsantrasyonları ve derslere katılım oranları 

düşük olan öğrencilerdi. Fakülteye girişleri de daha çok fiziksel kapasitelerinin 

değerlendirildiği özel yetenek sınavları vasıtasıyla olmaktaydı. Öğrencilerimizin hepsi 

düzenli spor yapmaktaydılar. Çok fazla öğrenme faaliyeti içinde olduğunu söylediğimiz 

tıp fakültesi öğrencileri ile hipokampüs hacimleri karşılaştırıldığında arada bir fark 

olmadığını gördük. 

Spor yaparken vücudun tüm bölümlerine olduğu gibi hipokampüs bölgesine de kan akımı 

artmaktadır. Nörogenezin gerçekleştiği bölgeye de kan akımının arttığı gösterilmiştir. 

Artan bu kan akımı nörogenez üzerine uyarıcı etki yapmaktadır. Nörogenez sonucu yeni 

oluşan nöronlar hacim artışı anlamına gelmektedir. Bu durum spor bilimleri fakültesi 

öğrencilerinin hipokampus büyüklüklerinin tıp fakültesi öğrencilerinin hipokampüs 

büyüklükleri ile benzer olmasını açıklamaktadır.  

Spor bilimleri fakültesi öğrencileri düzenli spor yapan kişilerden oluşuyordu. Tıp 

fakültesi öğrencilerinin sürekli okuma, sürekli yoğun bilgi girişi ve tekrar gibi zihinsel 

faaliyetlerine karşın, düzenli spor yapan spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sportif 

faaliyetler esnasında en uygun pozisyonu alma çabaları, rakipten gelen hamlelere karşı 

geçmiş deneyimlerin ve bilgilerin depolanmış olduğu hafızadan geri çağrılarak hızlıca 

değerlendirilmesi ve rakip karşısında sürekli alert olma hallerinin hipokampüsde hücreler 

arası bağlantıları, ilişki durumlarını ve işlem kapasitesini artırdığını düşünüyoruz. Her 

müsabakada farklı bir rakip ve farklı bir taktikle mücadele etmek durumunda kalan 

sporcu oyun süresi boyunca yoğun bir zihinsel ve bilişsel faaliyet içerisinde kalmaktadır.  
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Çalışmamızın sonuçlarından birisi de tıp fakültesi öğrencilerinin IQ değerlerinin spor 

bilimleri fakültesi öğrencilerinin IQ değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı olarak 

yüksek çıkmasıydı. Bu sonuç da zekanın tek başına hipokampüs büyüklüğü ile ilişkili 

olmadığının bir göstergesidir. Bu farkın muhtemel bir sebebi de spor bilimleri fakültesi 

öğrencilerinin uyguladığımız zeka testine uyum sağlayamamış olmaları olduğunu 

düşünüyoruz. Bu çalışmamızın sonuçları ile insanlarda düzenli sportif faaliyetlerin 

öğrenme ve hafıza merkezi olan hipokampüs hacmine olan olumlu etkisine dair ileri 

sürülen görüşlere katkı sağladığımızı düşünüyoruz. 
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FARKLI DİNLENME ARALIKLI YÜKSEK YOĞUNLUKLU 

ANTRENMANLARIN KAS HASARI PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Armağan ŞAHİN KAFKAS, Oğuzhan ADANUR, Fahri Safa ÇINARLI, Çağatay 

TAŞKAPAN 

ÖZET 

Bu araştırma, farklı dinlenme aralıklı yüksek yoğunluklu antrenmanların kas hasarı 

parametreleri üzerine etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada İnönü Üniversitesi 

Spor Bilimleri Fakültesi (İÜSBF) lisans eğitiminde devam eden ve gönüllülük esasına 

göre seçilen sedanter, yaşları 21.44± 1.5 yıl, boyları 176.33±5.7 cm, vücut ağırlıkları 

65.01±7.8 kg, beden kütle indeksi (BKI) 20.86±1.71 kg/m2 ve vücut yağ oranları (VYO) 

11.46±3.16 % olan toplam 9 erkek öğrenciden oluşturulmuştur. Çalışmada, farklı 

dinlenme aralıkları olarak, çalışma süresi kadar (1:1), çalışma süresinin iki katı kadar 

(1:2) ve çalışma süresinin üç katı kadar (1:3) dinlenme süresi olacak şekilde belirlendi. 

Protokoller arasında gönüllülerin başlangıç düzeyine dönmelerini sağlamak için 15 gün 

ara verildi. Araştırmada her protokol öncesi benzer prosedürü içeren, 5 dk süresince 

çalışacak kas gruplarına yönelik germe veya özel ısınma ile başladı ve yüksek 

yoğunluklu egzersizler 8 hareketten oluşan ve 20 sn boyunca yapılabilecek en yüksek 

tekrar sayısına ulaşmayı hedefleyen yüklenmeleri kapsayacak şekilde 1 set olarak 

uygulanmıştır. Araştırmada CK ve LDH parametreleri, egzersiz öncesi (istirahat seviyesi), 

egzersizin hemen sonrası (egzersizin akut etkisi), egzersiz bitiminin 24. , 48. ve 72. 

saatleri olmak üzere 5 defa ölçülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Kas Hasarı, LDH, Dinlenme, Yoğunluk, Egzersiz 

GİRİŞ 

Hem profesyonel hem de sedanter olarak sporla uğraşan insanlarda başarı önemli yer 

tutmaktadır. Başarının en büyük etmenlerinden biride doğru ve fiziksel antrenman 

tekniklerinin uygulanmasıdır. Her spor branşının kendine özgü antrenman tekniği 

bulunmaktadır. Antrenörler tarafından birçok antrenman örnekleri hazırlanmasına 

rağmen sporcularda yeteri kadar performans elde edilememektedir (1). Genel olarak 

antrenörler yüklenmeye daha çok önem vermektedirler ve yüklenmenin arttırılması 

sporcularda performansın arttırılmasına neden olmaktadır. Ayrıca antrenmanda yüklenme 

ne kadar önemliyse dinlenme aralığı da bir o kadar önemlidir. Buna rağmen antrenörler 

tek tip ve daha önce çalışılan antrenman örneklerini uygulayarak performans geliştirmeyi 
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beklemekte ve dinlenme aralıklarına yeteri kadar önemsememektedirler. Bunun 

sonucunda sporcularda beklenen performans artışı gözlenmemektedir.  

Antrenörler, performans artışının yeteri kadar olmamasını yüklenmeye bağlamakta 

dinlenme aralığını hesaba katmamaktadırlar. Birçok spor bilimcisine göre antrenman 

tanımları yapılmıştır. Bunlara göre; Antrenman, özel sporsal verimin arttırılmasına veya 

arttırılan  bu seviyenin korunmasına, bazen de azaltılmasına yönelik planlı 

değişikliklerdir (2). Aynı zaman da antrenman, bir alıştırma programıdır ve sporcunun 

seçtiği alanda kendini geliştirmek için göstermiş olduğu beceri, performans ve enerji 

kapasitesini paralel olarak düşünmek gerekir (3). 

MATERYAL VE  METOT  

Çalışmaya, düzenli herhangi bir antrenman programına katılmayan yaşları  21.44± 1.5 yıl, 

boyları 176.33±5.7 cm, vücut ağırlıkları 65.01±7.8 kg, beden kütle indeksi (BKI) 

20.86±1.71 kg/m2 ve vücut yağ oranları (VYO) 11.46±3.16 % olan toplam 9 erkek 

öğrenciden oluşturulmuştur. Çalışmada, farklı dinlenme aralıkları olarak, çalışma süresi 

kadar (1:1), çalışma süresinin iki katı kadar (1:2) ve çalışma süresinin üç katı kadar (1:3) 

dinlenme süresi olacak şekilde belirlendi. Protokoller arasında gönüllülerin başlangıç 

düzeyine dönmelerini sağlamak için 15 gün ara verildi. Araştırmada her protokol öncesi 

benzer prosedürü içeren, 5 dk süresince çalışacak kas gruplarına yönelik germe veya özel 

ısınma ile başladı ve yüksek yoğunluklu egzersizler 8 hareketten oluşan ve 20 sn boyunca 

yapılabilecek en yüksek tekrar sayısına ulaşmayı hedefleyen yüklenmeleri kapsayacak 

şekilde 1 set olarak uygulanmıştır. Araştırmada CK ve LDH parametreleri, egzersiz 

öncesi (istirahat seviyesi), egzersizin hemen sonrası (egzersizin akut etkisi), egzersiz 

bitiminin 24. , 48. ve 72. saatleri olmak üzere 5 defa ölçülmüştür.   

BULGULAR 

Farklı dinlenme aralıklarına sahip YYİA sonrası CK seviyesinin hem egzersiz sonrası 

hem de 24 saat sonrası diğer  1:2 dinlenme aralığının diğer aralıklara göre istatistiksel 

olarak anlamlı yükselmeye sahip olduğu bulundu (p<.0.05). Ancak LDH enzim aktivitesi 

açısından dinlenme aralığı farklarının istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur 

(p>0.05). 

SONUÇ 

Sonuç olarak araştırmaya katılan gönüllülerin CK düzeyleri 1:2 verilen dinlenmenin CK 

enzim aktivitesinde hem akut hem de 24 saat ve sonrasında dahi diğer dinlenme 

aralıklarına göre yüksek seviyede olduğu görülmüştür. Bu durum 1:2 dinlenme aralığının 
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diğer dinlenme aralıklarına göre kas hasarı açısından anabolik süreçler üzerinde daha 

etkili olabileceği düşünülmektedir. Ancak kas hasarının bir diğer önemli markırların da 

LDH enzim aktivitesinde farklı dinlenme aralıkları arasında farklılık saptanmamıştır.  
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YÜKSEK YOĞUNLUKLU İNTERVAL ANTRENMANLARIN SEÇİLMİŞ BAZI 

HORMON VE ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Oğuzhan ADANUR, Armağan ŞAHİN KAFKAS, M. Emin KAFKAS 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışma, yüksek yoğunluklu interval antrenmanın (YYİA, standart tabata 

protokolü) bazı seçilmiş hormon ve enzim aktivitesi üzerine etkilerini belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Yöntem: Çalışmaya katılan tüm gönüllülerden, egzersiz programı 

öncesi biyokimyasal parametrelerin bazal seviyelerini belirlemek için en az 12 saatlik bir 

açlığı takiben sabah 08.00 – 09.00 arasında ön kol venasından kan örnekleri alındı ve kan 

laktat konsantrasyonunun belirlenmesi için kulak memesinden kan laktat ölçümü 

yapılmıştır. Araştırma protokolüne, 5 dk süresince çalışacak kas gruplarına yönelik 

germe veya özel ısınma ile başlanmıştır. Antrenman protokolü literatürde yaygın olarak 

kullanılan sekiz farklı hareketten (jumper jack, forward lunge, plank, mountain climbing, 

squat, squat jump, high knee, tap push-up) oluşturuldu. Gönüllüler tüm hareketleri, 

standart Tabata protokolüne uygun olacak şekilde (çalışma: 20 sn, dinlenme: 10 sn), tek 

set çalışma süresi içinde yapılabilecek en yüksek sayıya ulaşacak şekilde sergilediler. 

Araştırmada kas hasarı enzim aktivitesi, egzersiz öncesi (istirahat seviyesi), egzersizin 

hemen sonrası (egzersizin akut etkisi), egzersiz bitiminde 24., 48. ve 72. saatleri olmak 

üzere 5 defa ve hormon sekresyonları egzersiz öncesi (istirahat seviyesi), egzersizin 

hemen sonrası (egzersizin akut etkisi), egzersiz bitiminde 24. ve 48. saatleri olmak üzere 

4 defa alınmıştır. Farklı parametreler açısından anlamlı farklılık olup olmadığı “Friedman 

Testi” ile protokolde anlamlı farklılığın hangi protokolden kaynaklandığı ise “Wilcoxon 

Signed Rank Testi” ile incelenmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan katılımcıların, yaşları 

21.44±1.50 yıl, boyları 176.33±5.70 cm, vücut ağırlıkları 65.01±7.80 kg, vücut yağ 

oranları 11.46±3.16 ve VKİ 20.86±1.71 kg/m2 olarak bulundu. Testosteron (p=0.435) 

hariç diğer tüm kan (LDH, CK, GH, İnsülin, Kortizol, ACTH) parametrelerinde anlamlı 

fark olduğu hesaplanmıştır (p<0.05). Sonuç: Araştırma sonucunda, YYİA protokolü 

sonrası gönüllerin kas hasarı enzim aktivitesi parametrelerinin (LDH, CK) yükseldiği ve 

24 saat sonra CK’ nın tekrar başlangıç seviyesine döndüğü ancak LDH parametresi 

açısından kararsız bir durum oluştuğu bulundu. YYİA protokolünü takiben ölçülen 

testosteron hariç diğer tüm hormonların sekresyon düzeylerinin arttığı ve artmış bu 

hormon sekresyonlarının insülin hariç 24 saat içinde başlangıç düzeye düştüğü tespit 

edildi. Sonuç olarak, araştırmada uygulanan standart Tabata protokolünün kolejli 
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gönüllülerde egzersizi takiben kas hasarına neden olduğu ve bu durumunun da kas 

gelişimi açısından katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, uygulanan YYİA 

protokolünün GH ve İnsülin hormonunu arttırdığı ve bu durumunda anabolik etkilere 

neden olabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler:  Hormon, Yüklenme, Testosteron, CK, Tabata 
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RAGBİ SPORCULARINDA GELENEKSEL VE KÜME SET PLYOMETRİK 

ISINMANIN ALT EKSTREMİTE SERTLİĞİ VE REAKTİF KUVVET İNDEKSİ 

AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

Cem Kurt, M. Emin Kafkas, İmren Kurtdere, Okan Selalmaz  

ÖZET 

Giriş: Plyometrik egzersizler sporcu ısınma programlarında sıkça kullanılmaktadır. 

Ancak son yıllarda, antrenman programlarının gerek ısınma gerekse ana bölümünde 

uygulanan plyometrik egzersizlerin geleneksel set (ardışık tekrarlar) olarak değil de 

küme set olarak (set içi dinlenme aralıklı) uygulanmasının daha yararlı olacağına dair 

bulgular mevcuttur. Amaç: Bu çalışmanın amacı; erkek ragbi sporcularına bounce drop 

jump kullanılarak uygulanan geleneksel set plyometrik ısınma (GSP) ile küme set 

plyometrik ısınmanın (KSP) reaktif kuvvet indeksi (RKI), alt ekstremite sertliği (Kalt-

ekstremite), yer kontakt zamanı (YKZ) ve dikey sıçrama yüksekliği (DSY) açısından 

karşılaştırılmasıdır. Method: Çalışmaya Türkiye ragbi 2. liginde mücadele eden 2 

takımdan, 13 iyi antrenmanlı erkek ragbi sporcusu gönüllü olarak katıldı (yaş, 

20.92±2.25 yıl, vücut kütlesi, 82.88±9.22 kg., ragbi deneyimi, 3.61±3.04 yıl ve 

antrenman kapsamı, 10.69±3.75 saat/hafta). Sporcular; GSP (90 saniye set aralıklı, 2x10 

sıçrama), KSP-I (30 saniye set aralıklı, 4x5 sıçrama) ve KSP-II ( 10 saniye set aralıklı, 

2x10 sıçrama) olarak adlandırılan 3 farklı set yapısını 72 saat arayla, randomize tarzda 

tamamladı. Sıçramalar 30 cm’lik kasadan yapıldı ve RKI, Kalt-ekstremite, YKZ ve DSY 

Myotest- Pro cihazı ile belirlendi. RESULTS: İstatistiksel analizler, RKI, Kalt-ekstremite, 

YKZ ve DSY açısından ön test- son testler arasında istatistiksel düzeyde pozitif ya da 

negatif değişim olmadığını gösterdi (p>0.05). Aynı zamanda, 3 farklı set uygulamasının 

ardından elde edilen son test değerlerinin hiçbiri istatistiksel düzeyde birbirinden farklı 

değildi. Elde edilen sonuçlar; düşük volümlü geleneksel set ve küme set bounce drop 

jump sıçramanın RKI, Kalt-ekstremite, YKZ ve DSY üzerinde pozitif ya da negative 

yönde etkiye sahip olmadığını gösterdi. CONCLUSIONS: Bu çalışmada uygulanan set 

yapısı, sıçrama volümü ve sıçrama yüksekliği kas-tendon ünitesin sertliğini değiştirici ya 

da aktivite sonrası potansiyelizasyonu (ASP) ortaya çıkaramayacak kadar düşük olabilir. 

İleriki çalışmalarda daha büyük örneklemin, daha büyük sıçrama volümünün (>20 

sıçrama/birim antrenman) ve daha yüksek kasa (>30 cm) yüksekliğinin kullanılması RKI, 

Kalt-ekstremite, YKZ ve DSY’nin antrene edilebilmesi açısından hangi set yapısının 

daha uygun olduğunu açıklayabilir. 

Anahtar Kelimeler:  Küme set, geleneksel set, bounce drop jump, reaktif kuvvet, alt 

ekstremite sertliği, ragbi 
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ELİT BİSİKLETÇİ VE TRİATLONCULARDA ANTRENMAN SEZONUNDA 

FİZİKSEL PERFORMANS PARAMETRELERİYLE AŞIRI YÜKLENMENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Zekine PÜNDÜK, Seda ÖZTÜRK 

ÖZET 

Amaç: Bu araştırma, dayanıklılık sporu yapan bisiklet ve triatletlerde antrenman sezonu 

süresince yapılan fiziksel performans test parametreleriyle aşırı yüklenme belirtilerini 

değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya, bisikletçi (n=9) ve triatloncu 

(n=10) olmak üzere düzenli antrenman yapan toplam 19 sporcu katılmıştır. Sporculara 

antrenman sezonu içinde 8 haftalık arayla performans testleri yapılarak takip edilmiştir. 

Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 10 km zamana karşı yapılan bisiklet testi sonucunda, bisikletçilerde maksimal 

nabız sezon sonu değeri anlamlı olmasa da düşmüş, ancak triatletlerde bu düşüş anlamlı 

düzeyde olmuştur (p<0.01). Maksimal ve ortalama hız her iki sporcu grubunda artmıştır 

(p<0.01, p<0.08, sırasıyla). Maximal watt hem bisikletçilerde hem de triatletlerde sezon 

sonunda artmıştır (p<0.03, p<0.05, sırasıyla ). Ortalama watt sezon sonu değeri 

triatletlerde anlamlı olarak artmıştır (p<0.07). Testi tamamlama süresi her iki grup 

sporcuda gelişmiştir (p<0.04, p<0.05). Maksimal bisiklet testi değerlendirmesinde 

maksimal nabız, aerobik güç, göreceli hesaplanan maksimal watt her iki grup sporcu için 

sezon içinde anlamlı değişiklik göstermemiştir. Göreceli hesaplanan maksimal oksijen 

tüketimi (VO2max) triatletlerde anlamlı olmasa da sezon sonu değeri düşmüştür. 

Maximal testi tamamlama süresi sadece triatletlerde anlamlı olarak gelişmiştir (p<0.01). 

Performans gelişimini 10 km zamana karşı bisiklet testi, maksimal bisiklet testine göre 

daha iyi gösterdi. Dolayısıyla, 10 km zamana karşı bisiklet testi performans 

değerlendirmesinde daha faydalı sonuçlar verebilir. Maksimal kalp atım sayısı ve 

göreceli hesaplanan VO2max sezon sonu değerleri tiatletlerde düşmüş, bu durum 

fonksiyonel aşırı yüklenmeye işaret edebilir. 

Anahtar Kelimeler: Aşırı yüklenme, Dayanıklılık, Performans testleri 
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EGZERSİZ VE METABOLİK MALİYET 

Melih Çalışır; Armağan Şahin Kafkas; Fahri Safa Çınarlı  

ÖZET 

Giriş ve Amaç: Metabolik maliyet (MM) belirli bir işin yerine getirilmesi sonucu 

tüketilen enerji miktarıdır. Genellikle egzersiz sırasında enerji tüketimini ölçmek için bir 

yöntem olarak kullanılır (Sih ve Stuhmiller, 2003). MM çeşitli şekillerde ölçülür; en 

yaygın olanı, oksijen oranının olduğu dolaylı kalorimetredir. VO2 ve karbondioksit 

üretimi süresi dolan havadan ölçülür. Bu ölçümler genellikle laboratuvar ortamında 

yapılır, ancak saha ölçümleri için taşınabilir dolaylı kalorimetre birimleri mevcuttur 

(Murgatroyd ve ark., 1993; Ainsworth ve ark., 2000; Gunn ve ark 2005). Performansı 

izleme, farklı egzersiz protokolleri arasında doğrudan karşılaştırmalar yapma, bireysel 

değişkenliği değerlendirme ve yük taşıma için daha iyi ekipman tasarlama gibi çeşitli 

insan faaliyetlerinden MM’i tahmin edebilmenin birçok yararı vardır (Sih ve Stuhmiller, 

2003). MM kas aktivasyonu özellikle gövde ve alt ekstremitelerin kasları ilişkili bir 

durumdur (Hortobagyi ve ark., 2011). Kas hücreleri kas kasılması için gereken ATP’yi 

üretmek için, iki metabolik kaynağı kullanmaktadır: aerobik ve anaerobik metabolizma. 

Her fiziksel aktivite türü, belirli bir egzersiz için benzersiz fizyolojik ve metabolik 

talepler veren motor becerileri bakımından belirli özelliklere sahiptir. Metabolik talebin 

en önemli yönü, enerji sistemlerinin, faaliyet için gereken toplam enerjiye nispi katkısıdır. 

Her egzersizin spesifik talebini belirlemek, atletik performansı en üst düzeye 

çıkarabilecek optimize antrenman modelleri, beslenme stratejileri geliştirmek için çok 

önemlidir (Artioli ve ark., 2012). Egzersizde kullanılan enerji kaynağı yapılan egzersizin 

türü, şiddeti, süresi, sporcunun performans düzeyi ve beslenme şekli ile yakından 

ilişkilidir (Murray ve Kenney, 2017). Bu derleme araştırmanın amacı, egzersizde 

metabolik maliyet’in önemini ortaya koyarak egzersiz ve metabolik maliyet hakkında 

bilimsel kanıta dayalı bilgiler sunmaktır. Bu bağlamda araştırma, antrenörlere, sporculara 

ve rekreasyonel sporculara bilimsel kanıta dayalı yararlı bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. 

Yöntem: Araştırmada metodolojik olarak “betimsel”, “belgesel” ya da “dokümanter 

çalışma” olarak adlandırılan nitel yöntem kullanılmıştır. Sonuç: Egzersizde MM 

değerlendirme konusunda yabancı literatürde birçok çalışma mevcuttur. Fakat bu 

çalışmalarda çoğu zaman katılımcıların bazı özellikleri örneğin beslenme durumları, 

fiziksel özellikleri, hormonal cevapları, egzersizin yapıldığı saat vb. göz ardı edilmiş 

veya sadece tek egzersiz protokolünde MM değerlendirmeleri yapılmıştır. Ayrıca 
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günümüzde, farklı türdeki antrenman protokollerinin MM profilini değişen koşullarda 

belgeleyen kıt kanıtlar mevcuttur. Farklı türdeki antrenman protokolleri kombine edilerek 

katılımcıların yukarıda bahsedilen özellikleri göz önünde bulundurularak araştırmaların 

yapılması sporculara, antrenörlere ve rekreasyonel sporculara MM bilgisi hakkında 

önemli katkılar sunabilir, antrenman program ve stratejilerine yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Metabolik Maliyet 

Giriş  

Metabolik maliyet (MM) belirli bir işin yerine getirilmesi sonucu tüketilen enerji 

miktarıdır. Genellikle egzersiz sırasında enerji tüketimini ölçmek için bir yöntem olarak 

kullanılır(1). Örneğin; submaksimal bir yoğunlukta çalışarak belirli bir mesafede hareket 

etmek için harcanan oksijen tüketimine karşılık gelir. Benzer bir vücut kütlesine sahip bir 

grup koşucu düşünüldüğünde, düşük bir MM’ye sahip bir birey daha az enerji harcar ve 

sonuç olarak belirli bir çalışma hızında yüksek bir MM'i olan bir koşucuya göre daha 

düşük oksijen tüketimine (VO2) sahip olacaktır( 2).  

Metabolik maliyet nasıl ölçülür?  

MM çeşitli şekillerde ölçülür; en yaygın olanı, oksijen oranının olduğu dolaylı 

kalorimetredir.  VO2 ve karbondioksit üretimi süresi dolan havadan ölçülür. Bu ölçümler 

genellikle laboratuvar ortamında yapılır, ancak saha ölçümleri için taşınabilir dolaylı 

kalorimetre birimleri mevcuttur (3). Performansı izleme, farklı egzersiz protokolleri 

arasında doğrudan karşılaştırmalar yapma, bireysel değişkenliği değerlendirme ve yük 

taşıma için daha iyi ekipman tasarlama gibi çeşitli insan faaliyetlerinden MM’i tahmin 

edebilmenin birçok yararı vardır (1). MM kas aktivasyonu özellikle gövde ve alt 

ekstremitelerin kasları ilişkili bir durumdur (4).  

Muhtemel mekanizmalar: 

Kas hücreleri kas kasılması için gereken ATP’yi üretmek için, iki metabolik 

kaynağı kullanmaktadır: aerobik ve anaerobik metabolizma. Aerobik metabolizma, 

anaerobik metabolizmadan daha etkili olmakla birlikte (yani, substratın molü başına daha 

yüksek miktarda ATP üretir), anaerobik metabolizma yoluyla enerji üretilmesi, çok kısa 

bir sürede yüksek miktarda enerji sağlayabilir. Bu, son derece hızlı hareketler gerektiren 

herhangi bir durum için belirleyici olabilir.  Her fiziksel aktivite türü, belirli bir egzersiz 

için benzersiz fizyolojik ve metabolik talepler veren motor becerileri bakımından belirli 
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özelliklere sahiptir. Metabolik talebin en önemli yönü, enerji sistemlerinin, faaliyet için 

gereken toplam enerjiye nispi katkısıdır. Her egzersizin spesifik talebini belirlemek, 

atletik performansı en üst düzeye çıkarabilecek optimize antrenman modelleri, beslenme 

stratejileri geliştirmek için çok önemlidir (5). Egzersizde kullanılan enerji kaynağı 

yapılan egzersizin türü, şiddeti, süresi, sporcunun performans düzeyi ve beslenme şekli 

ile yakından ilişkilidir. Egzersizin vücudun oksijen kullanma yeteneğini nasıl etkilediği 

konusunda ise oksijen tüketimi ile ilgili öncelikle bazı terimlerin bilinmesi gerekir. 

Bunlardan bazıları solunum değişim oranı (RER), Oksijen açığı, Metabolik hız, VO2max, 

VO2 pik, terimleridir (6). 

Bu derleme araştırmanın amacı, egzersizde metabolik maliyet’in önenini ortaya 

koyarak egzersiz ve metabolik maliyet hakkında bilimsel kanıta dayalı bilgiler sunmaktır. 

Bu bağlamda araştırma, özellikle ülkemizde yabancı dil bilgisinin sınırlılığı göz önüne 

alındığında antrenörlere, sporculara ve rekreasyonel sporculara bilimsel kanıta dayalı 

yararlı bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. Araştırmada metodolojik olarak “betimsel”, 

“belgesel” ya da “dokümanter çalışma” olarak adlandırılan nitel yöntem kullanılmıştır. 

Metabolik maliyeti etkileyen unsurlar: 

MM kas aktivasyonu ile ilişkili bir durumdur (4). Araştırmalara göre eğimli bir 

zeminde yürürken kas aktivitesinin büyüklüğü ve süresi, artar (7), bu da kas 

aktivasyonun, eğimli yürüme ile ilişkili MM artışını sağlar. Hareketin MM etkileyen 

çeşitli faktörler iyi belgelenmiştir. Pulmoner ve dolaşım limitlerine ulaşılmadığı aerobik 

hareketlerle sınırlı kalsa bile, kas ve MM dinamikleri karmaşıktır. Kas seviyesinde, 

klasik deneyler, kasılma tipinin (izometrik, eksantrik veya eşmerkezli), uzunluğun ve 

hızın yanı sıra lif tipinin ve işe alım modelinin kuvvet üretimini ve dolayısıyla MM 

etkilediği gösterilmiştir (8) Behm ve arkadaşları (9) oblikquus externus abdominis 

kasının ve üst ve sakral omurganın erector kaslarının daha büyük bir aktivasyonunun, 

hareketlerin kontrolü için koşarken gerekli olduğunu ve bu kasların aktivasyon modelinin 

daha iyi performansla ilişkili olabileceğini gözlemlemişlerdir. Bu nedenle, spesifik bir 

antrenman programı daha fazla stabiliteyi destekleyebilir, bu da gerekli kas alımını 

azaltabilir ve sonuç olarak MM'i olumlu yönde etkileyebilir (10). Vücut yağının yüzdesi 

de, aynı zamanda, egzersizde bireyin MM etkileyebilir.  Sağlıklı normal kilolu 

yetişkinlere kıyasla, nispeten yüksek bir vücut yağına sahip olan obez kişiler ve normal 

kilolu kişiler, daha yüksek kütlesel bir metabolik yürüme maliyetine sahip olduğu 
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bildirilmiştir (11).  Egzersizin metabolik maliyeti bireyler arasında oldukça değişkenlik 

gösterebilir (12). Sağlıklı yaşlı erişkinlerde zemin üzerinde ve bir koşu bandında 

yürümenin metabolik enerji maliyetini değerlendiren Berryman ve ark. (13); tüm yürüyüş 

hızları için oksijen alımı izlemişler koşu bandında yürümenin tüm deneysel hızlar için 

zeminde yürümekten daha fazla metabolik enerji maliyeti gerektirdiğini bulmuşlardır. 

Genç ve yaşlı erişkinlerde agonist ve antagonist bacak kaslarının nöral aktivasyon 

düzeyini ve yürüyüşün net MM inceleyen Hortobágyi ve ark., (4) yürüyüş sırasında 

bacak kaslarının işe alım modelinde yaşa bağlı adaptasyonların, yaşlı erişkinlerde yüksek 

MM önemli ölçüde katkıda bulunduğunu bildirmişlerdir. 12 antrenmanlı erkek katılımcı 

ile sprint interval antrenmanının (SIT) ve beslenme durumunun (açlık veya tokluk) 

metabolik parametrelere etkilerini araştıran da Silva ve ark.,(14)  açlık durumunda SIT, 

sağlıklı aktif erkeklerde enerji tüketimini optimize etmeden kas performansını 

azaltmadığını ve yağ oksidasyonunu arttırdığını rapor etmişlerdir. Güncel yeni bir 

çalışmada (15) antrenmanlı koşucuların performansını geliştirmek için pilates eğitim 

programından önce ve sonra farklı hızlarda koşmada metabolik ölçümlerini 

karşılaştırmışlardır. MM için post-antrenman sırasında pilates grubunun kontrol 

grubundan daha iyi tepkilere sahip olduğunu bulmuşlardır. Williams ve Kraemer (16); 

standart sprint interval bisiklet (SIC) ve kettlebell yüksek yoğunluklu interval (KB-HIIT) 

egzersiz protokolüne kardiyorespiratuar ve metabolik yanıtları karşılaştırmışlar ve KB-

HIIT'in SIC'den daha çekici ve sürdürülebilir olabileceği, sağlık ve aerobik performansı 

artırabilecek kardiyorespiratuar ve metabolik cevapların uyarılmasında etkili olabileceği 

gösterilmiştir. Escobar ve ark., (17); crossfit antrenmanının metabolik özelliklerini 

araştırmışlardır. Sonuç olarak araştırmacılar; crossfit ‘in hem aerobik hem de anaerobik 

enerji üretimine yoğun olarak dayanan, metabolik açıdan zorlayıcı bir egzersiz yöntemi 

olduğunu, düzenli antrenmanın, aerobik ve anaerobik kapasitenin artmasına ve 

iyileştirilmiş metabolik sağlığa neden olabileceğini bildirmişlerdir. Morio ve ark., (18) 

Eliptik bisiklet ve bisiklet antrenmanının mm üzerindeki etkisini karşılaştıran bir 

araştırmada; eliptik antrenman grubunda oluşan metabolik maliyetin benzer maksimal 

aerobik güç yüzdesinde bisiklet antrenman grubundan fazla olduğu belirlenmiş  ve bu 

farkın eliptik çalışmada oturma pozisyonundan ve kolların ilave kullanımından 

kaynaklandığı düşünülmüştür. 

Sonuç ve öneriler 
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Egzersizde metabolik maliyetleri değerlendirme konusunda yabancı literatürde 

birçok çalışma mevcuttur. Özellikle yürüme, zıplama ve koşma gibi fiziksel aktivitelerin 

MM profilleri kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Fakat bu çalışmalarda çoğu zaman 

katılımcıların bazı özellikleri örneğin beslenme durumları, fiziksel özellikleri, hormonal 

cevapları, egzersizin yapıldığı saat vb. göz ardı edilmiş veya sadece tek egzersiz 

protokolünde MM değerlendirmeleri yapılmıştır. Ayrıca günümüzde, farklı türdeki 

antrenman protokollerinin metabolik maliyeti profilini değişen koşullarda belgeleyen kıt 

kanıtlar mevcuttur. Egzersizin metabolizma üzerinde etkisi, egzersize metabolik cevaplar 

ve uygun egzersizin belirlenmesi egzersizi yapmak kadar önemlidir. Bu bakımdan farklı 

türdeki antrenman protokolleri kombine edilerek araştırmaların yapılması sporculara, 

antrenörlere ve rekreasyonel sporculara metabolik maliyet bilgisi hakkında önemli 

katkılar sunabilir, antrenman program ve stratejilerine yardımcı olabilir.  
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7 YAŞ GRUBU RİTMİK CİMNASTİKÇİLERİN MAKAS VE CEYLAN 

SIÇRAMALARININ SJ VE CMJ ÜZERİNE ETKİSİ 

Sezen Çimen POLAT 

ÖZET 

Bu çalışma 7 yaş grubu ritmik cimnastikçilerin uyguladıkları makas ve ceylan 

sıçramaların squat ve countermovement sıçrama üzerine etkisini araştırmak amacıyla 

yapılmıştır. Çalışmaya yaş ortalaması (7.1±0.3) yıl, spor yaşı (1.2±0.2) yıl, boy uzunluğu 

(119.6±1.6) kg, ve vücut ağırlığı (18.25±1.3) kg olan 12 ritmik cimnastikçi katılmıştır. 

Çalışma da yer alan cimnastikçilerin ailelerine testin amacı ve uygulanış biçimi detaylı 

şekilde açıklanmış ve gönüllülük gösteren velilierin çocukları çalışmaya dahil edilmiştir. 

Sıçrama testlerinden önce cimnastikçiler branşlarına özgü ısınmalarını uygulamışlardır. 

Isınma sonrasında öncelikli olarak Squat Sıçrama (SJ) ve Countermovement Sıçramaları 

(CMJ), daha sonra ise Makas Sıçrama (MS) ve Ceylan Sıçrama (CS) uygulatılmıştır. 

Uygulama sırasında sıçrama yüksekliği ve havada kalış süresi Optojump (Microgate, 

Bolzano, Italy) ile belirlenmiştir. Her bir sıçrama üçer kez uygulatılmış ve en iyi değerler 

çalışma da kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 23 paket program 

kullanılmıştır. Değişkenlerin karşılaştırılmasında, Pearson Korelasyon uygulanmıştır. 

İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. Analiz sonucu elde edilen 

veriler değerlendirildiğinde, ceylan sıçramanın yüksekliği ve havada kalış süresi ile SJ 

arasında, makas sıçramanın yüksekliği ile CMJ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olduğu gözlenmiştir (p<0.05). 

Anahtar Kelimeler: Ritmik cimnastik, Squat sıçrama, Countermovement Sıçrama 
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ELİT SPORCULARDA OSTEOPATİK MANUEL TEDAVİNİN ANAEROBİK 

PERFORMANS VE KAN LAKTAT ELİMİNASYONU ÜZERİNE ETKİSİ 

Muaz BELVİRANLI, Müfide Berna AKKAŞ 

ÖZET 

GİRİŞ-AMAÇ: Osteopatik manuel tedavi (OMT); osteopat tarafından manuel olarak 

uygulanan gücün fizyolojik fonksiyonları ve/veya somatik bozuklukları iyileştirmek 

amacıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmanın amacı; düzenli antrenman 

yapan erkek sporcularda osteopatik manuel tedavinin anaerobik performans ve laktat 

eliminasyonu üzerine etkisinin araştırılmasıdır. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

tarafından onaylandı. Çalışmaya en az 2 yıl, düzenli antrenman (haftada 3 gün günde 2 

saat) yapan gönüllü erkek sporcular katıldı. Katılımcılar bir hafta arayla iki kez 

laboratuvara geldiler. İlk gelişlerinde rastgele grubun yarısına Wingate testinden (WT) 

önce osteopatik manuel tedavi diğer yarısına sahte manuel tedavi uygulandı. Laktat 

değerlerinin belirlenmesi için istirahat ve test sonrası 5. Dakika, 15. dakika ve 30. dakika 

kan örnekleri alındı. İkinci gelişlerinde çapraz uygulama yapıldı. BULGULAR: 

Çalışmanın sonucunda; wingate testi sonrası 30. Dakikadaki laktat düzeylerinin osteopati 

grubunda plasebo grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu tespit edildi (p≤0,05). 

Wingate testi ile belirlenen pik güç, ortalama güç ve yorgunluk indeksi değerlerinde 

gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı(p≥0,05). SONUÇ: Osteopatik tedavinin düzenli 

antreman yapan sporcularda kan laktat düzeyini daha hızlı düşürerek toparlanmayı 

kolaylaştırabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: wingate testi, laktat, osteopatik manuel tedavi 
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FUTBOLCULARIN DERİ ALTI YAĞ KIVRIM KALINLIKLARININ 

EPİKARDİYAL YAĞ ORANLARINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Alper KARTAL, Esin ERGİN, Hasan GUNGOR, Sercan ÇAYIRLI 

ÖZET 

Epikardiyal yağ dokusu (EYD); metabolik sendrom ve koroner arter hastalığı gibi 

hastalıklarda önemli bir risk faktörü olarak kabul edilen santral obezite ile ilişkili olan 

viseral yağ dokusunun miyokard çevresindeki göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu 

çalışmanın amacı futbolcuların deri altı yağ kıvrım kalınlıkları ile epikardiyal yağ dokusu 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya Adnan Menderes Üniversitesi futbol 

takımında aktif olarak oynayan toplam 20 gönüllü oyuncu [ortalama yaş 22.50±2.80 yıl, 

boy 1.76±0.65 cm, vücut ağırlığı 70.95±8.59 kg ve vücut kitle indeksi (VKİ) 22.81±2.1] 

alınmıştır. Katılımcıların epikardiyal yağ dokusu ölçümleri Adnan Menderes Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda transtorasik ekokardiyografi cihazı (Phillips 

Healthcare, Best, Hollanda) ile parasternal uzun aksta sağ ventrikül kenarından 

diyastolde ölçülmüştür. Katılımcıların vücut yağ yüzdeleri ise Holtain marka Skinfold 

cihazı ile Durnin&Womersley formülü ile 4 farklı bölgeden (biceps, triceps, scapula, 

subscapula) yağ yüzdesi alınarak ölçülmüş ve hesaplanmıştır. Çalışmanın istatistiksel 

verileri SPSS 20 paket programında korelasyon yöntemi ile incelenmiştir. p<0.05 değeri 

istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Futbolcuların epikardiyal yağ oranları 

3.45±0.94 mm, vücut yağ yüzdesi (VYY) 10.89±4.04 % ve bel çevresi kalınlıkları 

78.80±6.59 cm olarak bulunmuştur. Futbolcuların EYD uzunluğu VYY (r=0.518) 

(p=0.019) ile istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon göstermiştir. Ayrıca VYY ile 

bel çevresi de (r=0.757) (p<0.01) istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon 

göstermiştir. Sonuç olarak futbolcuların VYY oranları ile EYD uzunluğu arasında pozitif 

yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Aynı şekilde 

futbolcuların bel çevresi kalınlığı ve VYY arasında pozitif yönde istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görülmüştür. Metabolik sendrom ya da koroner arter hastalarında 

EYD uzunluğu ve VYY ilişkisi bilinmektedir. Yapılan bu çalışma ile literatürde ilk 

olarak sağlıklı ve fit olduğu düşünülen futbolcularda da vücut yağ oranları ile EYD 

uzunluğundaki ilişki gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: epikardiyal yağ doku, vücut yağ oranı, futbol 
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RELATIONSHIP OF UNIVERSITY STUDENTS’ PHYSICAL ACTIVITY 

LEVEL WITH ATHLETIC PARAMETERS 

EMRE SERDAR ATALAY, GÜLER ATALAY 

ABSTRACT 

PURPOSE: The aim of our study; to investigate the relationship of physical activity 

levels of the students with athletic parameters. MATERIAL&METHODS: 32 university 

students were included in this study (Age 20.87±1.00). Physical activity levels were 

determined with frequency, intensity, time (F.I.T) questionnaire. For athletic 

performance these tests were applied; 60 sec Burpee Test, 60 sec Bosco test, Single Leg 

Hop Test, Upper extremity Closed Chain Test, Sit Ups Test, Side Plank Endurance Test, 

Single Heel Endurance Test. RESULTS: Physical characteristics of the participants are 

shown in table 1. Significant relationships were only found between F.I.T Score and 

Burpee test (r=0.436, p=0.013) No significant correlations were found between F.I.T 

Score and other parameters. CONCLUSION: Agility is an important ability for many 

sports. According to the results of our study, physical activity level can help this 

parameter. But being physically active is not enough to increase other parameters. We 

think that agility may be related to physical activity because of its anaerobic character. 

However other parameters are especially related to muscle power and endurance and it 

has to be trained specifically. Table 1 Physical Characteristics of the Participants (X±SD, 

n=32) Gender Female (16, %50), Male (16, %50) Height 1.73±0.09 Weight 68.09±9.57 

Body Mass Index 22.74±2.82 F.I.T. Score* 40.34±23.20 *F.I.T. (Frequency, Intensity, 

Time) 

Key Words: activity, agility, performance 
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OLİMPİK HALTER ANTRENMANLARININ 14-17 YAŞ GRUBU KADIN 

VOLEYBOLCULARIN ALT EKSTREMİTE SERTLİĞİ DİKEY SIÇRAMA 

ÇEVİKLİK VE SPRİNT PERFORMANSINA ETKİLERİ 

İzzet İNCE 

ÖZET 

Giriş ve Amaç: Olimpik halter egzersizlerinin kuvvet ve yüksek güç çıktısı gerektiren 

aktiviteler için oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışma olimpik halter 

antrenmanının 14-17 yaş grubu kadın voleybolcuların alt ekstremite sertliği, dikey 

sıçrama, çeviklik ve sprint performansına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Araştırmaya, deney grubu (Yaş (yıl) = 14.63 ± 1.3 Boy (cm) = 166.05 ± 5,7, 

Vücut ağırlığı (kg) = 63.45 ± 8.97) ve kontrol grubu (Yaş (yıl) = 14.63 ± 1.3 Boy (cm) = 

166.05 ± 5,7, Vücut ağırlığı (kg) = 63.45 ± 8.97) olmak üzere 32 kadın voleybolcu katıldı. 

Katılımcılar, 6 hafta süren araştırmada, klasik ve makas tekniğiyle askıdan koparma, 

omuzlama ve atış egzersizlerini haftada 2 gün uyguladı. Haftalık antrenmanın şiddeti ve 

hacmi her hafta arttırıldı, sadece sontest öncesi haftada hafifletildi. Alt ekstremite sertliği 

verileri OptoJump protokolü üzerinden alındı, Dalleau G, ve arkadaşlarının oluşturduğu 

eşitlik ile hesaplandı. Dikey sıçrama ölçümleri standart protokollerle OptoJump cihazı ile 

gerçekleştirildi. 5 ve 20 metre sprint ölçümlerinde fotosel kullanıldı (Microgate). 

Çeviklik, T testi ile ölçüldü. Olimpik halter antrenmanlarının, ölçülen değişkenler 

üzerindeki etkisi büyüklük temelli çıkarımlar yöntemi ile değerlendirildi. Etki 

büyüklüğüne bağlı önemliliğin sınıflaması Rhea M’e göre yapıldı. Bulgular: Genel 

olarak ölçümü alınan değişkenlerdeki artışlar deney grubunda daha yüksekti. Alt 

ekstremite sertlik artış olasılığı “çok büyük olasılık” (kesinlik % 98.9, d= 0.722), 5m 

sprint artışı “çok büyük olasılık” (kesinlik % 99.7 d= -1,544), 20m sprint artışı “çok 

büyük olasılık” (kesinlik % 99,9 d= -0.774), çeviklikteki artış olasılığının “olası” 

(kesinlik % 85.4 d= -0,385) olduğu görüldü. Diğer değişkenlerdeki artışlar önemsizdi. 

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, olimpik halter egzersizlerinin 14-17 yaş grubu kadın 

voleybolcularda alt ekstremite sertliğini arttırdığını, sprint ve çeviklik özellikleri üzerine 

etkili olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Olimpik halter, Voleybol, Alt ekstremite sertliği, Sıçrama, Çeviklik 
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GENÇ HALTERCİLERDE PLİOMETRİK ANTRENMANLARIN KALDIRIŞ 

PERFORMANSI ALT EKSTREMİTE SERTLİĞİ VE BAZI BİYOMEKANİK 

DEĞİŞKENLER ÜZERİNE ETKİLERİ 

İzzet İNCE 

ÖZET 

Giriş ve Amaç: Pliometrik antrenmanlar çoğu antrenör ve sporcu tarafından kuvvet ve 

güç arasında bir köprü olarak düşünülmektedir ve yarışma performansını doğrudan 

arttıran bir antrenman metodu olarak algılanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, genç 

haltercilerde pliometrik antrenmanların, kaldırış performansı, alt ekstremite sertliği, 

koparma kaldırışı bazı biyomekanik değişkenler üzerine etkilerini incelemektir. Yöntem: 

Araştırmaya, deney grubu (Yaş (yıl) = 16.08 ± 0.8 Boy (cm) = 170.41 ± 6.8, Vücut 

ağırlığı (kg) = 72 ± 16.54) ve kontrol grubu (Yaş (yıl) = 15.90 ± 1.13 Boy (cm) = 168.81 

± 7.56 Vücut ağırlığı (kg) = 71.62 ± 16.21) olmak üzere 22 erkek halterci katıldı. Toplam 

8 hafta süren çalışmada, gruplar haftada 6 gün antrenman yaptı, pliometri grubu 

çalışmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan egzersizleri, salı ve perşembe günleri 

normal antrenman programına ilave olarak uyguladı. Koparma, silkme ve toplam kaldırış 

performansı, pazartesi, çarşamba ve cuma günlerindeki maksimal kaldırışlarının herhangi 

birinde başarılı olunan en iyi kaldırışa göre belirlendi. Alt ekstremite sertliği verileri 

OptoJump protokolü üzerinden alındı, Dalleau G, ve arkadaşlarının oluşturduğu eşitlik 

ile hesaplandı. Biyomekanik ölçümler Tendo Weightlifting doğrusal konum transdüseri 

ile alındı. Olimpik halter antrenmanlarının, ölçülen değişkenler üzerindeki etkisi 

büyüklük temelli çıkarımlar yöntemi ile değerlendirildi. Etki büyüklüğüne bağlı 

önemliliğin sınıflaması Rhea M’e göre yapıldı. Bulgular: Kontrol grubunda koparma ve 

silkme artış olasılığı “olası” (kesinlik % 80.9, d= 0.498), pliometri grubunda “ihtimal” 

(kesinlik % 64,7, d= 0.32), kontrol grubunda alt ektremite sertlik “çok büyük olasılık 

önemsiz” (kesinlik % 97 d= 0.010), pliometri grubunda “çok büyük ihtimal zararlı” 

(kesinlik % 81.7 d= -0.684), kontrol grubunda koparma kaldırışı zirve hız azalış olasılığı 

“ihtimal” (kesinlik % 52.8 d= -0.44) pliometri grubunda ise “olası” (kesinlik % 77.1 d= -

0,68) olduğu görüldü. Diğer değişkenlerdeki farklar önemsizdi. Sonuç: Bu çalışmanın 

bulguları, pliometrik antrenmanların genç erkek haltercilerde alt ekstremite sertliğini 

azalttığı, koparma ve silkme performansını bozduğu ve koparma kaldırışındaki zirve hız 

azalış olasılığını arttırdığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Halter, Koparma, Silkme, Pliometrik, Alt Ekstremite Sertliği 
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MOLECULAR MARKERS OF THE EFFECT OF LİFE LONG EXERCİSE ON 

SKELETAL MUSCLE OF MASTER ATHLETES 

Erika Koltai, Zoltan Bori, Zsolt Radak 

ABSTRACT 

Introduction It is known that regular physical exercise has health benefits and can 

attenuate some of the ageing-associated deteriorations. However, the biochemical 

mechanisms underlying this exercise benefit, especially in human tissues, are not well 

known. Methods To investigate this we assessed the miRNA levels, and the mRNA and 

protein levels of several anti-oxidant and metabolic proteins in the vastus lateralis muscle 

of master athletes aged over 65 years and age-matched controls. Results Master athletes 

had lower levels of miR-7 (p<0.05), which could be associated with attenuation of 

inflammation and lipogenesis. SIRT3 levels in the vastus lateralis muscle of master 

athletes was higher (p<0.01) than in the controls, suggesting more efficient ATP 

production. The protein levels of SOD2 (p<0.05) were also higher in master athletes than 

controls. The higher levels of SIRT1 (p<0.01) and FOXO1 (p<0.05) in master athletes 

than controls indicates attenuated metabolic signaling. Conclusion These results suggest 

that regular exercise results in better cellular metabolism and antioxidant capacity of 

mitochondria, and attenuates ageing-related inflammation as suggested by the lower level 

of miR-7 in master athletes than age-matched controls. 

Key Words: life long exercise, epigenetics, skeletal muscle 
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FAZLA KİLOLU ADÖLESAN KIZLARA UYGULANAN AEROBİK 

EGZERSİZLERİN VÜCUT KOMPOSİZYONU VE KAN LİPİD DÜZEYLERİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 

İbrahim KARADOĞAN, Mehmet ACET 

ÖZET 

 Bu çalışma, 8 hafta süre ile uygulanan aerobik egzersiz antrenmanlarının beden kütle 

indeksleri yüksek olan 14-17 yaş grubu genç kızlarda vücut kompozisyonları ve kan lipid 

değerlerinde meydana getirdiği değişiklikleri incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada 

gönüllülere 8 hafta boyunca düzenli olarak aerobik egzersiz pratiği uygulanmıştır. Tüm 

gönüllülerden egzersiz öncesi vücut kompozisyonu ve kan yağları ölçümleri alınmıştır. 

Varyansların homojen dağılım gösterdiği belirlendikten sonra iki bağımsız değişkenin 

arasındaki anlamlılık düzeyini test etmek için “Independent Student T” testi uygulandı. 

Grupların ön-test ve son-test farklarını belirlemek için ise “Paired Samples T” testi 

yapıldı. Araştırmada elde edilen veriler aritmetik ortalama, standart sapma ve anlamlılık 

düzeyi olarak tablolarda gösterildi. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul 

edildi. KG ile EG katılımcılarının VA, VYO, BKİ ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı gözlendi (p=.905, p=.522, p=.573 sırasıyla).EG ile KG 

katılımcılarının VA, VYO, BKİ değerlerinde istatistiksel olarak EG katılımcıları lehine 

anlamlı farklılık olduğu saptandı (p=.000). EG ile KG katılımcılarının LDL, HDL, 

Trigliserit ve Total Kolesterol değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

saptandı (p=.496, p=.708, p=.513, p=.750 sırasıyla). Bu araştırmada, düzenli aerobik 

egzersiz yapan genç kadınların özellikle vücut kompozisyonları (özellikle vücut ağırlığı 

ve vücut yağ oranı) ve kan lipid düzeylerini olumlu etkilediği bulunmuştur. Sonuç olarak, 

araştırmada, düzenli aerobik egzersizin gönüllülerin hem vücut kompozisyonu 

değerlerinin istenilen düzeye getirilmesine hem de kan lipid düzeyi değerlerinin 

düşürülmesine pozitif katkı yapacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Obezite, Kadın, Lipid, Sedanter 

ABSTRACT 

The aim of this study is examine 14-17 age group of young girls body composition  with 

high body mass indexes ,  subcateneous fat ratios and  the changes in  some blood value 

of  aerobic exercise training  applied for 8 weeks. 

Regularly  the  volunteers in the study  applied aerobic exercise practice for 8 weeks. 

From all volunteers before exercise were taken body composition, blood glucose and 
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blood fat measurements.  After the variance was found to be  homogeneous,  

“ Independent Student T” Test was performed to test the level of significance between 

the two independent variables. “ Paired Samples T” test was used to determine 

differences of  pre-test and last or final-test  of the groups. The data obtained in the study 

were shown on the tables as arithmetic mean, standard deviation and significance level. 

The level of significance in the study was accepted as 0.05. 

There was no statistically significant difference between VA, VYO, BKİ averages of KG 

and EG participants. (p= 905, p=522, p=573 in order of). The VA, VYO, BKİ value of 

EG and KG participants were determined  statistically significant in favor of EG 

participants. (p=000) The LDL, HDL, Trigliserit and Total Kolesterol  value of EG and 

KG participants were not determined statistically significant  (p=496, p=708, p=513, 

p=750 in order of). The Glucose value of EG and KG participants were determined  

statistically significant in favor of EG participants. (p=016). 

In this study were positively found that young women who regularly aerobically exercise 

especially at the body composition (especially body weight and body fat ratio )  and 

blood sugar levels. As a result, In this study regular areobic exercise of the volunteers 

will make positive contribution for body composition values to desired levels and beside 

blood sugar  (diabetes) values lowering.  

Keywords:  Exercise, Obesity, Wowan, Lipid, Sedentary 

Giriş 

Günümüz teknolojilerinin günlük işleri bazı araç gereçlerle yapılmasına olanak sağlaması, 

bireylerin hareketlerini azaltmaya neden olmuş ancak aynı zamanda boş zamanlarını da 

aktivite yaparak değerlendirme fırsatı da sunmuştur. Fakat birçok insan hareketsiz 

yaşamayı tercih etmektedir. İnsan bedeni, hareket edebilecek ve zorlu fiziksel aktiviteleri 

yapabilecek şekilde düzenlemiş olmasına rağmen, egzersiz yapmak ortalama bir yaşam 

biçiminin günlük uğraşları arasında değildir (1,2). 

Bireyler durağan olan yaşamlarını aktif yaşam haline getirerek, fiziksel ve psikolojik 

problemleriyle başa çıkabilirler ve daha sağlıklı hale gelebilirler. Egzersiz 

kardiyovasküler rahatsızlıklar, obezite ve kas-iskelet sistemiyle ilgili rahatsızlıklarla 

mücadelede önemli rol oynar (1). 

Doğru egzersiz programının da belirlenmesi egzersizi yapmak kadar önemlidir. Egzersiz 

programları bireysel olarak planlanmalıdır ve ihtiyaçlara cevap olacak şekilde olmalıdır. 
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Enerji dengesi egzersizin bir ürünü olan enerji harcamasından etkilenir. Fiziksel aktivite 

kaynaklı enerji harcaması enerji salınımını uyaran en etkili ve önemli faktördür (3). 

Kişilerin yaşamları süresince sağlıklarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve gelişimin 

korunabilmesi, daha kaliteli bir yaşam için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite 

alışkanlığının kazanılması gerekmektedir (4).Enerji tüketiminin bilinmesi durağan yaşam 

şeklinin getireceği olumsuzlukları önlemek ve yapılan fiziksel aktivitenin sağlıkla 

ilişkilendirilebilmesi için önemlidir (5,6). Bu hedefe en kısa yoldan ulaşabilmemiz içinse 

günlük enerji ihtiyacımızı bilmemiz gerekir. Kişinin yaşamsal işlevlerini devam 

ettirebilmesi için gerekli minimum enerji miktarına bazal metabolizma denir (1,7). 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışma için İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Küçükköy Kız Meslek ve Teknik Anadolu 

Lisesinde eğitim görmekte olan her hangi bir sağlık problemi bulunmayan, 14-17 yaş 

aralığında 34 gönüllü kız öğrenci katıldı.  

Katılımcıların seçiminde ilk aşama olarak, Küçükköy Kız Meslek ve Teknik Anadolu 

Lisesi Spor Salonu ve okulun diğer panolarına asılan ön şartlar ve çalışmanın işlevleri 

hakkında bilgi veren afişler kullanıldı. Çalışmanın 14-17 yaş arasındaki daha önce spor 

yapmamış bayanları kapsadığını bildiren bu afiş yardımı ile ulaşılan katılımcılar 

arasından da vücut yağ yüzdeleri ölçüm sonrası, VYY değerleri % 23-35 arasında olanlar 

tercih edildi. Daha sonra araştırmada uygun görülen süre boyunca egzersizlere düzenli 

olarak katılabilecek olanlardan gönüllü olduklarına dair bir gönüllü katılım formu aynı 

zamanda ailelerinin de çalışmaya katılmalarını onaylayan formu doldurmaları istenmiştir. 

İstenilen formu dolduran 19 katılımcı egzersiz grubu (EG) olarak ve 15 katılımcı kontrol 

grubu (KG) olarak ikiye ayrıldı. Çalışma öncesi tüm katılımcılar ile görüşülerek 

araştırma ile ilgili gerekli tüm bilgiler açık ve net bir şekilde bir tanık eşliğinde 

anlatılmıştır. Aynı zamanda çalışmaya katılan bireylerin çalışmaya katılma ve 

çalışmadan ayrılma ölçütleri aşağıda belirtilmiştir. 

Aerobik egzersiz uygulamalarına katılan katılımcılara yine karvonen yöntemi ile ilk 3 

hafta %60, ikinci 3 hafta %65 ve son 3 hafta %70 şiddetinde (moderate) 9 hafta süreli ve 

haftada 3 gün 1,5 saat olacak şekilde aerobik egzersiz programı uygulatılmıştır. Her bir 

egzersiz periyodu 5-10 dakikalık ısınma, 50 dakikalık ana evre ve 5 dakikalık soğuma ve 

germe uygulamalarından oluşmaktadır. Egzersizin kapsamı 90 dakikadır. Uygulamalarda 

koşu bandı ve eliptik bisiklet aletleri kullanılmıştır. Grubun aerobik egzersiz şiddeti kalp 

atım sayıları kontrol edilerek, 2 haftada bir düzenlenmiştir. 
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Verilerin İstatiksel Analizi 

İstatistiksel analizler SPSS 17.0 paket programı ile yapıldı. İstatistiksel işlemlere ilk 

olarak hipotezlerin testi ve varyansların homojenlik testleri ile başlandı. Çalışma 

örneklem büyüklüğünün 50’den küçük olması nedeniyle homojenlik testlerinden 

“Shapiro wilk” testi uygulandı. Varyansların homojen dağılım gösterdiği belirlendikten 

sonra iki bağımsız değişkenin arasındaki anlamlılık düzeyini test etmek için 

“Independent Student T” testi uygulandı. Grupların ön-test ve son-test farklarını 

belirlemek için ise “Paired Samples T” testi yapıldı. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 

olarak kabul edildi. 

Bulgular 

KG katılımcılarının egzersiz öncesi ve sonrası VYO ortalama farkları 1.553±.7308 iken 

EG katılımcılarının -2.986±1.098 olduğu görülmektedir. KG katılımcılarının VYO 

ortalamaları artarken EG katılımcılarının azalmaktadır. EG ile KG katılımcılarının VYO 

değerlerinde istatistiksel olarak EG katılımcıları lehine anlamlı farklılık olduğu görüldü 

(p=.000).   

KG katılımcılarının egzersiz öncesi ve sonrası BKİ ortalama farkları 1.410±.4660 iken 

EG katılımcılarının -1.431±.5638 olduğu görülmektedir. KG katılımcılarının BKİ 

ortalamaları artarken EG katılımcılarının azalmaktadır. EG ile KG katılımcılarının BKİ 

değerlerinde istatistiksel olarak EG katılımcıları lehine anlamlı farklılık olduğu tespit 

edildi  (p=.000).  

KG katılımcılarının egzersiz öncesi ve sonrası Kolesterol ortalama farkları -

1.733±21.224 iken EG katılımcılarının -4.533±22.503 olduğu görülmektedir. KG ve EG 

katılımcılarının Kolesterol ortalama değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir. EG ile KG 

katılımcılarının Kolesterol değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

görüldü (p=.750).  

KG katılımcılarının egzersiz öncesi ve sonrası Glikoz ortalama farkları 7.266±13.910 

iken EG katılımcılarının -5.533±9.372 olduğu görülmektedir. KG katılımcılarının Glikoz 

ortalamaları artarken EG katılımcılarının azalmaktadır. EG ile KG katılımcılarının 

Glikoz değerlerinde istatistiksel olarak EG katılımcıları lehine anlamlı farklılık olduğu 

tespit edildi (p=.016).  

Tartışma 

Fiziksel hareketlilik alanında geçmişten günümüze kadar birçok egzersiz çeşidi, hayata 

işlevlik katma projeleri ve sağlıklı yaşam için çeşitli faaliyet türleri araştırılmıştır. Artık 
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günümüzde modern hayatın ve teknolojinin getirdiği yenilikler gereği birçok bilimsel 

araştırmalar yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. 

Yapılan çalışmada; Vücut ağırlığı (VA), beden kütle indeksi (BKI)ve vücut yağ oranı 

(VYO)değerlerinin ölçümlerinde literatürde belirtilen bilgiler ile birbirini destekleyen ve 

desteklemeyen niteliklerde veriler sağlanmıştır. Egzersiz grubunda, VA da anlamlı bir 

azalma, BKİ de anlamlı bir azalma ve VYO da anlamlı bir azalma meydana 

gelmiştir.Kan değerleri olarak Glikoz değerlerinde egzersiz grubu lehine anlamlı bir 

azalma olduğu tespit edildi (p<0.05). Bununla birlikte LDL, HDL, Trigliserit ve 

Kolesterol değerlerinde de azalma olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlılık 

bulunmadı (p>0.05).Kontrol gurubunda ise ön test- son test değerleri açısından VA,BKİ 

ve VYO değerlerinde bir artış olduğu tespit edildi. Kontrol grubu açısından kan, bel 

çevresi, kalça çevresi değerlerinde anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edildi (p>0.05). 

Babayiğit ve ark. (2002)25–32  yaş aralığında bulunan sedanter bayanlara 8 haftalık, 

haftada 3 gün, orta düzeyde 45 dakikalık step programı sonucunda vücut ağırlığında 

azalma meydana geldiğini bildirmişlerdir  (9). 

Amano ve ark. (2001) obez erkek ve kadınlara uyguladıkları aerobik egzersiz sonucunda, 

deneklerin vücut yağ yüzdesini egzersiz öncesi % 29,6±1,3, egzersiz sonrasında ise % 

26,6±1,3 olduğunu ve egzersiz öncesine göre anlamlı bir azalma tespit ettiklerini 

bildirmişlerdir(8). 

Yaptığımız çalışma yukarıda örnek gösterilen bazı çalışmalarla benzerlikler gösterdiği 

bazı çalışmalarla da farklılıklar gösterdiği gözlenmiştir. Gözlemlenen bu farklılıkların 

uygulanan grup, uygulanan yaş, uygulanan egzersiz çeşitleri ve uygulanan süre 

farklılıklarından kaynaklanacağı düşünülmektedir. 
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RECREATION IN THE LIGHT OF BUSINESS POTENTIAL AND LIVING 

STANDARDS 

Beatrix Faragó, Márta Konczos Szombathelyi  

ABSTRACT 

The research is to uncover athletes' problems that lead to the end of their athlete's career. 

The athlete's life model for young people who are socialized in the sport can be seen, 

what competences are used during their lives, work and what prospects they have in the 

life span in the labor market. 

Key Words: sport, competencies, talent management, lifestyle, dual career, athletes 

 

 

RESEARCH ON HEALTH-BEHAVIOR AND HEALTHY LIFESTYLE 

ATTITUDES WITH SPECIAL CONCERN IN HEALTHCARE-MARKET 

PRODUCTS AND HEALTHCARE PROCEDURES 

Beatrix Faragó, Zsolt Szakály Csaba Koncz, Zsófia Pápai, Ágnes Kovács Tóth, 

Balázs Lengvári  

ABSTRACT 

We examine of the effects of preventive, diagnostic and rehabilitation procedures on 

health preservation and lifestyle. The research method is questionnaires. Based on the 

findings of our research program we shall obtain the health-image scan of the population 

and their health-behavior based on it. 

Key Words: prevention, health behavior, rehabilitation, health promotion, development, 

fitness 

 


