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Özet: Amaç; Günümüzde çocukların spor çalışmalarına katılmaları önemli bir konu haline 
gelmiştir. Bunun temel nedeni ise sporun çocuklarda fiziksel, fizyolojik ve biyomotorik 
özelliklerin gelişimine katkı sağlamasıdır. Bu çalışmanın amacı, spor yapan ve yapmayan 12 yaş 
grubu kız çocuklarının bazı motorik özelliklerini karşılaştırmaktı. Çalışmaya düzenli olarak spor 
yapan 22 kız çocuk ile düzenli olarak spor yapmayan 22 çocuk katılmıştır. Tüm deneklerin bacak 
kuvveti, 30 ve 100 m sürat koşusu ve durarak uzun atlama performansları tespit edilmiştir. Elde 
edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 for Windows programında independent ‘’t’’ test 
kullanılmıştır. Elde edilen bulguların analizinden sonra, spor yapan ve yapmayan çocukların vücut 
ağırlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Buna göre spor 
yapan çocukların vücut ağırlıkları spor yapmayan çocuklardan istatistiksel olarak daha düşük 
çıkmıştır. Grupların 100 m koşu performansları arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 
bulunmuştur. Buna göre spor yapan çocukların 100 m koşu performansları diğer gruptan 
istatistiksel olarak daha iyi seviyede olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Spor yapan ve yapmayan 
çocukların 30 m koşu performansları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit 
edilmiştir (p>0,05). Bunun yanında her iki grubun bacak kuvveti test değerleri arasında da 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 
 
Anahtar kelimeler: Çocuk, spor, kuvvet, sürat 
 

TO COMPARE SOME MOTORIC FEATURES of 12-14 AGE 
GROUP GIRL CHILDREN MAKING SPORT and DON’T 

MAKE SPORT 
 
Abstract: Aim; It was came to an important topic that children join in to sport. As to main reason 
of this is that sport contribute to development of physical, physiologic and biomotoric features in 
children. The aim of this study was to compare some motoric features of 12 age group girl children 
making sport and don’t make sport. 22 girls making sport regularlay and 22 girls who don’t make 
sport regularly were joined in research. Leg force, 30 and 100 m speed running and standing long 
jump performances of all subjects were determined. Independent “t” test in SPSS 15.0 for 
Windows program was used in analyze of data obtained. After analyze of data obtained, it was 
determined that there was statistically significant difference betweeen body weight of children 
makind sport and don’t make sport (p<0,05). As to this, it was came off that body weight of 
children making sport is lower than children who don’t make sport. It was determined that there 
was statistically significant difference betweeen 100 m speed running performances of groups 
(p<0,05). As to this, it was determined that 100 m running performance of children making sport is 
better than other group. It was determined that the was no statistically significant difference 
between 30 m running perofrmances of children making sport and don’t make sport (p>0,05). 
Besides, it was determined that the was no statistically significant difference between leg force 
value of each two groups (p>0,05). 
 
Keywords: Child, sport, force, speed 
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GİRİŞ 
 
Çocukların yapmış oldukları sportif 
aktiviteler fiziksel, fizyolojik ve 
biyomotorik özelliklerin gelişiminde etkili 
olduğu kadar, sportif performans açısından 
da önemlidir. Çocukların fiziksel çalışma 
kapasitesi doğal olarak zamanla belli bir 
döneme kadar gelişme gösterir (Köylü, 
2001:138). 
 
Basketbolcuların fiziki yapılarının mevcut 
durumu, gelişim düzeyi ve 
performanslarını olumlu ve olumsuz yönde 
etkileyen faktörleri belirlemek, önem arz 
etmektedir. Biyomotorik özellikler, insanın 
temel hareket özellikleri olarak kabul 
edilmektedir. Bunlar dayanıklılık, kuvvet, 
sürat, hareketlilik, esneklik ve 
koordinasyondur (Kalkavan, 1999:11-18). 
Basketbolda oyuncunun oyunu tanıma 
dönemi basketbola başlama yaşı olan 8-10 
yaş arasında 2-3 yıllık bir süreci 
kapsamaktadır. Oyunu tanıma dönemi 
sonrası uzunca bir süreci içeren oyunu 
öğrenme dönemi minik, küçük ve yıldız 
takım aşamaları olmak üzere 5-6 yıllık bir 
süreci içermektedir (Şen, 2000:41). 
 
Voleybol kesin bir maç süresine sahip 
olmayan, temposu yüksek, çabukluğa, 
kuvvete, hareketliliğe, esnekliğe, 
dayanıklılığa ve sıçramaya dayanan 
dinamik ve fiziksel oyundur (Erhan, 
1995:12-41). Voleybolda başarı için 
gerekli temel nitelikler olan ivmelenme 
veya sürat kadar sıçrama yeteneğini de göz 
ardı etmemek gerekir. Blok kurmak veya 
smaç için sıçrama, voleybol oyuncularının 
bir yeteneğidir (Akalın, 1995:27-29). 

 
KUVVET 
 
Biyolojik açıdan ele alındığında kuvvet, 
sporcunun bir kütleyi kendi vücudu, rakip 

ya da bir araç ile hareket ettirme 
yeteneğidir. Yani kuvvet, sporcunun bir 
direnci yenebilme veya o direnci kas 
çalışması ile etkileme eylemidir. 
Çocuklarda kuvvet gelişimi sağlamayı 
amaçlayan çalışmalarda, iki önemli ilke 
vardır. Bu ilkeler genel ve çok yönlü 
kuvvet antrenmanı ilkeleridir. Bu iki ilke 
dikkate alınarak yapılan antrenmanların 
çocuklarda kuvvet gelişimine katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir (Muratlı, 
2007:163). 
 
SÜRAT 
 
Fizyolojik açıdan, sinir sisteminin 
hareketlilik temeline bağlı olarak kas 
sisteminin hareketleri en kısa zaman içinde 
yapabilme yeteneğidir. Antrenman 
biliminde sürat, vücudun bir parçası veya 
tümünü üyeler yardımı ile büyük bir hızda 
hareket ettirmektir (Açıkada ve ark, 
1991:35-46). Araştırmalara göre 
çocuklarda 6-9 yaşları arasında hareket 
sürati hızlı bir gelişme göstermektedir.  
Çocuklarda iyi bir reaksiyon sürati ise 9-10 
yaşlarında görülmektedir  (Muratlı, 
2007:163). 
 
AMAÇ 
 
Bu araştırmanın amacı, spor yapan ve 
yapmayan 12 yaş grubu kız çocuklarının 
bacak kuvveti, sürat ve durarak uzun 
atlama özelliklerini belirlemekti. Daha 
sonra amaç grupların bacak kuvveti, sürat 
ve durarak uzun atlama performansları 
arasındaki farklılıkları tespit etmektir.  
 
KAPSAM 
 
Araştırmaya spor yapan ve 12 yaş 
grubunda yer alan 20 kız çocuk ile aynı yaş 
grubunda bulunan sedanter 20 kız çocuk 
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katılmıştır. Spor yapan çocuklar, okul spor 
kulüplerinde lisanslı olarak farklı spor 
dallarına katılan sporculardan seçilmiştir. 
Sedanter çocuklar ise rastgele seçim 
yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmaya 
sadece ailesinden izin alınmış gönüllü 
çocuklar katılmıştır. Araştırma grubunu 
oluşturan çocukların yaş grupları küçük 
olduğu için araştırma öncesinde çocukların 
ailelerinden izin belgesi alınmıştır. 
 
METOD 
 
Bacak Kuvveti Testi 
 
Ölçüm Takei (Japon) marka dijital sırt-
bacak dinamometresi ile yapılmıştır. 
Birçok araştırmacı kuvvetin ölçümünde 
Takei marka bacak ve sırt 
dinamometresinin kullanımının güvenilir 
olduğunu belirtmiştir (Günay ve ark., 
2006:3-11; Saygın ve ark., 2005:205-212). 
Denekler; dizleri bükük durumda 
dinamometre sehpasının üzerine ayaklarını 
yerleştirerek, kollar gergin, sırt düz ve 
gövde hafifçe öne eğikken, elleri ile 
kavradığı dinamometre barını dikey olarak 
maksimum oranda sırt kaslarını kullanarak 
yukarı çekmişlerdir. 
 
30 m ve 100 m Sürat Testleri 
 
Sürat test dereceleri toprak atletizm 
pistinde açık ve rüzgarsız hava şartlarında 
0–30 m ile 0-100 m arasına kurulan 
fotoselli kronometre ile ölçülmüştür. 
Deneklere 30 m ve 100 m sürat koşusu 
testlerinde her test için iki deneme hakkı 
verilmiştir. Elde edilen dereceler saniye 
cinsinden kaydedilmiştir. Deneklerin iki 
deneme sonunda elde ettikleri en iyi test 
skoru değerlendirmeye alınmıştır. 
  

 
Durarak Uzun Atlama 
 
Patlayıcı kuvveti ölçmek amacı ile 
yapılmıştır. Kaygan olmayan sert zeminde 
denek ayak uçları başlangıç çizgisinde ve 
ayakları kapalı durumda ayakta hazır hale 
gelmiştir. Ayakları hareket etmeden 
çömelerek ileriye doğru atlayabileceği en 
uzak noktaya doğru atlamıştır. Mümkün 
olduğunca ayaklar kapalı ve ayakların 
haricinde vücut parçaları yere dokunmadan 
hareket sonlandırılmaya çalışılmıştır. 
Deneklerin topukları ile başlangıç çizgisi 
arasındaki mesafe cm cinsinden kayıt 
edilmiştir. Deneklere iki deneme hakkı 
verilmiş ve iyi dereceleri değerlendirmeye 
alınmıştır. 
 
Verilerin Analizi 
 
Elde edilen verilerin analizi SPSS 15.0 for 
Windows programında yapılmıştır. Spor 
yapan ve yapmayan çocukların bazı 
fiziksel ve biyomotorik özelliklerinin 
karşılaştırılmasında independent ‘’t’’ test 
kullanılmıştır. 
 
BULGULAR 
 
Araştırmaya katılan çocukların yaş, boy ve 
kilo özelliklerine ait bilgiler Tablo 1’de 
verilmiştir. 
 

Tablo 1. Spor yapan ve yapmayan kız 
çocuklarının yaş, boy ve kilo 

ortalamalarının karşılaştırılması 
Gruplar Değişkenler n X±Ss t p 

 
1 

Yaş 
22 12,77±1,11 

1,165 ,251 
2 22 12,36±1,21 

1 
Boy 

22 154,95±6,37 
-,122 ,903 

2 22 155,18±5,93 

1 
Kilo 

22 33,00±4,58 
-2,253 ,030 

2 22 35,86±3,80 
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*p<0,05, Gruplar; Spor yapan 1, Spor 
yapmayan 2. 
 
Bu araştırmaya katılan deney grubunun 
ortalama yaşları 12,77±1,11 yıl, ortalama 
boyları 154,95±6,37 cm, ortalama kiloları 
33±4,58 kg olarak bulundu. Kontrol 
grubunun da ortalama yaşları 12,36±1,21 
yıl, ortalama boyları 155,18±5,93 cm, 
ortalama kiloları 35,86±3,80 kg olarak 
bulundu. Deney ve kontrol grubunun 
ortalama yaş ve boy değerleri arasında 
istatiksel olarak anlamlı fark 
bulunamamıştır (p>0,05). Ancak grupların 
kilo ortalamaları arasında istatiksel olarak 
anlamlı fark vardır (p<0,05). 
 
Araştırmaya katılan çocukların ortalama 
bacak kuvveti değerleri Tablo 2’de 
verilmiştir. 

 
Tablo 2. Spor yapan ve yapmayan kız 

çocuklarının bacak kuvveti 
ortalamalarının karşılaştırılması 

Gruplar Değişken n X±Ss t p 

1 Bacak 
kuvveti 

22 46,2±12,72 
1,230 ,226 

2 22 42,09±9,14 

*p>0,05, Gruplar; Spor yapan 1, Spor 
yapmayan 2. 
 
Bacak kuvveti test bulgularını 
incelediğimizde; Deney grubunun ortalama 
bacak kuvveti 46,2±12,72 kg, kontrol 
grubun ortalama bacak kuvveti 42,09±9,14 
kg olarak bulunmuştur. Deney ve kontrol 
grubunun bacak kuvveti ortalamaları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunamamıştır (p>0,05). 
 
Araştırmaya katılan çocukların ortalama 
durarak uzun atlama değerleri Tablo 3’de 
verilmiştir. 
 

 

Tablo 3. Spor yapan ve yapmayan kız 
çocuklarının durarak uzun atlama 
ortalamalarının karşılaştırılması 

Gruplar Değişken n X±Ss t p 

1 Durarak 
uzun atlama 

22 151,86±17,16 ,882 ,383 

2 22 148,09±10,37 

*p>0,05, Gruplar; Spor yapan 1, Spor 
yapmayan 2. 
 
Durarak uzun atlama testinden elde edilen 
bulguları incelediğimizde; Deney 
grubunun ortalama durarak uzun değeri 
151,86±17,16 cm olarak, kontrol grubunun 
ortalama durarak uzun atlama değeri 
148,09±10,37 cm olarak bulundu. Deney 
ve kontrol grubunun durarak uzun atlama 
performansları arasında istatiksel olarak 
anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). 
 
Araştırmaya katılan çocukların ortalama 30 
m sürat testi değerleri Tablo 4’de 
verilmiştir. 
 

Tablo 4. Spor yapan ve yapmayan kız 
çocuklarının 30 metre sürat test 
ortalamalarının karşılaştırılması 

Gruplar Değişken n X±Ss t p 

1 
30m sürat 

22 5,38±0,35 -,489 ,628 

2 22 5,42±0,21 

p>0,05, Gruplar; Spor yapan 1, Spor 
yapmayan 2. 
 
30 metre sürat testinden elde edilen 
verilere göre; Deney grubunun ortalama 30 
metre sürat derecesi 5,38±0,35 saniye,  
kontrol grubunun da 5,42±0,21 saniye 
olarak bulunmuştur. Deney ve kontrol 
grubunun ortalama 30 metre sürat 
dereceleri arasında istatiksel olarak anlamlı 
fark bulunamamıştır (p>0,05). 
 
Araştırmaya katılan çocukların ortalama 
100 m sürat testi değerleri Tablo 5’de 
verilmiştir. 
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Tablo 5. Spor yapan ve yapmayan kız 
çocuklarının 100 metre sürat test 
ortalamalarının karşılaştırılması 

Gruplar Değişken n X±Ss t p 

1 100m 
sürat 

22 17,05±1,5 -5,263 ,000 

2 22 19,15±1,11 

*p<0,05, Gruplar; Spor yapan 1, Spor 
yapmayan 2. 
 
100 metre sürat testinden elde edilen 
verilere göre; Deney grubunun ortalama 
100 metre sürat derecesi 17,05±1,5 saniye,  
kontrol grubunun ise 19,15±1,11 saniye 
olarak bulunmuştur. Deney ve kontrol 
grubunun 100 metre sürat dereceleri 
arasında istatiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuştur (p<0,05). 
 
TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada spor yapan ve yapmayan 
çocukların vücut ağırlıkları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 
bulunmuştur (p<0,05). Spor yapan 
çocukların vücut ağırlıkları diğer gruptan 
daha düşük olduğu belirlenmiştir. Spor 
yapan çocuklar enerji tüketimi sedanter 
çocuklardan daha fazladır. Bu nedenle spor 
yapan çocukların vücut ağırlıkları sedanter 
çocuklardan daha düşük çıkmış olabilir. 
 
Çocukların kilo değerlerinde anlamlı 
artışın temel nedeni, çocukluk dönemine 
ait olan gelişim özellikleridir (Mengütay, 
2000:8). Benzer bir çalışmada spora 
katılan çocukların kilo değerlerinde 
anlamlı değişikliklerin olmadığı (Şahin ve 
ark, 2012:5), diğer çalışmalarda ise spora 
katılım ile vücut ağırlığında anlamlı 
değişikliklerin olduğu (Savucu ve ark, 
2005:199-204; Koç ve Gökdemir, 1997:16) 
bulunmuştur. 
 
Araştırmamıza katılan çocukların 30 m 
sürat performansları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark olmadığı bulunmuştur 

(p>0,05). Bunun yanında çalışmamızda 
spor yapan ve yapmayan çocukların 100 m 
sürat performansları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir 
(p<0,05). Bunun temel nedeni, spor 
çalışmalarına ek olarak bu yaş grubu 
çocuklarda koşu hızının gelişme evresinde 
olmasıdır (Muratlı, 2007:215). Sporcu 
çocuk ve gençlerde, büyüme ve 
olgunlaşma ile vücut yapılarında ve sportif 
performansta meydana gelen değişimler 
çeşitli çalışmada incelenmiş ve büyümenin, 
performansın farklı gelişmesine sebep 
olabileceği belirtilmiştir (Bale ve ark, 
1992:142). 
 
Bu konu da yapılan bir çok çalışmada, 
spora katılım ile çocukların 30 m koşu 
performanslarında anlamlı gelişmeler 
olmadığı bildirilmiştir (Sevim ve ark, 
1996:18; Savucu ve ark, 2005:199). Bu 
araştırmaların sonuçları bizim çalışma 
bulgularımızı desteklemektedir.  
 

Sürat yeteneğinin erken yaşlardan itibaren 
eğitilmeye başlanmasında bazı güçlükler 
vardır. Psikolojik olarak hazır olabilmek, 
sürat eğitimiyle aynı zamanda başlaması 
gereken sportif tekniklerin eğitimi ve 
bunun ön şartı olan koordinatif eğitimin de 
devreye girmiş olması, sürat gelişiminin 
diğer kondisyonel yeteneklerle yakından 
ilgili olması ve sürat çalışmalarının çabuk 
yorgunluğa sebep olması ve diğer 
kondisyonel özelliklerin gelişmişliğini göz 
önünde bulundurma gereği süratin antrene 
edilmesi konusunda ortaya çıkan 
güçlüklerdir. Sürat değişik yaş gruplarına 
göre farklı gelişim özellikleri de 
göstermektedir (Muratlı, 1997). 

 
Çalışma bulgularımıza göre spor yapan ve 
yapmayan çocukların bacak kuvveti 
değerleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir 
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(p>0,05).  Çalışmamızda grupların bacak 
kuvveti değerleri arasında fark 
olmamasının temel nedeni, çocukların 
gelişim özellikleridir.  Çünkü gelişime 
bağlı olarak 11-14 yaşlarında baldır 
kaslarında belirgin bir artış olmasına karşın 
13-14 yaşlarında (statik) kuvvette 
devamlılıkta kızlarda bir yavaşlama 
görüldüğü bilinmektedir (Muratlı, 
2007:167). Ancak literatürde farklı 
antrenman yöntemleri ile çocuklarda bacak 
kuvvetinin geliştiğini gösteren 
çalışmalarda vardır (Benck, 2002:171). 
 
Kuvvet antrenmanı ile çocuklarda kuvvet 
gelişimi sağlamayı hedefleyen bir 
araştırma da, yaşları 7 ile 12 arasında 
değişen kız ve erkek çocuklara 12 egzersiz, 
10-15 tekrar ve tek setten oluşan (çocuklar 
için modifiye edilmiş direnç makineleri ile) 
kuvvet antrenmanı uygulanmıştır. Haftada 
bir veya iki kez uygulanan kuvvet 
antrenmanlarının bu yaş grubu çocuklarda 
kuvvet artışına neden olduğu bildirilmiştir. 
Bu araştırmanın sonucu, küçük yaşta kas 
kuvvetinin geliştirilebileceği düşüncesini 
desteklemektedir (Faigenbaum ve ark., 
2002:416-424). 
 
Çalışma sonucunda spor yapan ve 
yapmayan çocukların durarak uzun atlama 
performansları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark olmadığı bulunuştur (p>0,05). 
Durarak uzun atlama, patlayıcı kuvvet 
özelliğini gösteren bir parametredir. 
Literatürde yer alan bilgilere göre patlayıcı 
kuvvet özelliği antrenmanlarla 
geliştirilebilen bir özelliktir. Yapılan 
çalışmalarda takvim yaşının yanı sıra 
biyolojik yaşın da sıçrama performansını 
etkilediği vurgulanmıştır (Baguet ve ark, 
2004:708). 
 
 
 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Sonuçlar 
 
1. Spor yapan ve yapmayan 12 yaş grubu 
kız çocuklarının bacak kuvveti değerleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 
 
2. Spor yapan ve yapmayan 12 yaş grubu 
kız çocuklarının 30 m sürat performansları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 
 
3. Spor yapan ve yapmayan 12 yaş grubu 
kız çocuklarının durarak uzun atlama 
performansları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir 
(p>0,05). 
 
4. Spor yapan ve yapmayan 12 yaş grubu 
kız çocuklarının vücut ağırlıkları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 
belirlenmiştir (p<0,05). 
 
5. Spor yapan ve yapmayan 12 yaş grubu 
kız çocuklarının 100m sürat performansları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 
 
Öneriler 
 
Çocukların yaptıkları spor aktivitelerinden 
fiziksel ve fizyolojik olarak nasıl 
etkilendiğinin belirlenmesi önemli bir 
durumdur. Literatürde yer alan 
çalışmaların birbiri ile çelişkili sonuçlar 
göstermesinin temel nedeni, araştırmalara 
katılan çocukların fiziksel özellikleri farklı 
olması veya uyguladıkları egzersizlerin 
farklı özelliklerde olmasıdır. Bu nedenle 
spora katılımın çocuklardaki bazı fiziksel, 
fizyolojik ve biyomotorik özelliklere 
etkisini inceleyen araştırmalarda, 
sporcuların ilgilendikleri spor dallarının 
özellikleri de değerlendirilmelidir. 
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