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Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergimizin ikinci
sayısında siz okurlarına sunmaktan dolayı mutluluk yaşıyoruz. Dergimiz; her geçen
gün daha fazla yazar ve okuyucusuna ulaşmak adına elinden gelen gayreti göstermektedir. Bu sayımızda 13 farklı çalışmayı siz değerli okuyucularımızın hizmetine sunmuş
bulunmaktayız. Bir sonraki ve ilerleyen dönemlerde çıkaracağımız sayılarımızda bu
çalışmaların miktarını arttırmayı planlamaktayız. Siz değerli okur ve yazarlarımızın
dergimize yaptığı katkı ve desteği hissetmemiz daha iyi çalışmalara imza atmamızın
bir referansı olarak görmekteyiz. Yine bu sayımızda desteklerini bizlerden esirgemeyen değerli bilim insanı hakem, danışma ve bilim kurulumuzda yer alan akademisyen arkadaşlarımıza sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ayrıca dergimizin
her türlü işleyişinde katkı ve desteğini esirgemeyen Dr.Işık BAYRAKTAR ve Yrd.
Doç.Dr.Nuran AKYURT hocalarıma teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Bir sonraki sayımızda siz değerli okur ve yazarlarımızın destek ve katkılarının devamını temenni ediyorum.
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TENİSÇİ VE VOLEYBOLCULARIN BAZI ANTROPOMETRİK
ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Gürhan SUNA1, Fatih KILINÇ2, Sedat ÖZCAN 2, Mahmut ALP1
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Spor Bilimleri A.D.

1

1

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Bl.

Özet: Amaç, üst ekstiremiteyi etkin kullanan ferdi sporlarda tenisçiler ile voleybolcuların bazı
antropometrik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır.
Araştırmaya Süleyman Demirel Üniversitesi’nde öğrenim gören 15 voleybol ve 15 tenis branşı ile
uğraşan toplam 30 sporcu gönüllü olarak katıldı. Sporcuların antropometrik özelliklerinden çevre
ve deri altı yağ ölçümleri alındı. Verilerin istatistiksel analizinde bağımsız iki grup arasında “t testi”
uygulandı. Sporcuların boy, vücut ağırlık, çevre ölçümlerinden omuz, calf ve calf kontraksiyon
ölçümleri arasında istatistiksel açıdan önemli derecede fark olduğu (p<0.05), diğer çevre ölçümleri
arasında istatistiksel açıdan önemli derecede fark olmadığı bulunmuştur(p>0,05). Deri altı yağ
ölçümleri sonucunda ise abdomen ve calf ölçümleri arasında istatistiksel açıdan önemli derecede
fark olduğu (p<0.05), diğer deri altı yağ ölçümleri arasında istatistiksel açıdan önemli derecede fark
olmadığı bulunmuştur(p>0.05).
Sonuç olarak, branşın karakteristik özelliğine uygun fiziki yapıda değişimler olduğu bunlarda
da etkin olarak kullanılan üst ekstiremiteye bağlı tenisçiler ile voleybolcular arasındaki farklılık
olduğunu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Tenis, Voleybol, Antropometri

COMPARISON ANTHROPOMETRIC FEATURES OF TENNIS
AND VOLLEYBALL PLAYERS
Abstract:The aim of this study is to compare anthropometric features of tennis and volleyball
players used upper extremities as dominant. To the study, 30 players-15 of them are tennis, 15 of
them are volleyball players- were joined voluntarily. Measurements of circle and body fat values
that are anthropometric features of a player were taken. For analyzing datas statisticaly, Independent
Sample t Test was done. Players’ values of length, weight and results of the circle measurements
done, shoulder, calf and calf conraction were found to be statistically significant(p<0.05), but there
were not found to be statistically significant(p>0.05) between the other circle measurements. For
result, measurements of body fat values done, although abdominal and calf measurements were
statistically significant(p<0.05), there were not found to be statistically significant(p>0.05) between
the other body fat values’ measurements.
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As a result, changes in physical composition that are suitable for branch’s characteristic features
and differences depend on usage as dominant between tennis and volleyball players were defined.
Key Words: Tennis, Volleyball, Anthropometry

GİRİŞ
Olimpik spor branşları içerisinde takım ve
ferdi sporlar kategorize edilmiştir. Her sportif branşın, temelde uygulanan teknik karakteristik özelliğe uygun olması ve antropometrik özelliklerde değişimlerin olması doğal bir adaptasyonun gerekliliğidir. Temelde bazı branşlarda fiziksel farklılıklar etkin
görülürken (örneğin Güreş ile maratoncu),
bazı benzer branşlarda da bu farklıkların
nasıl adaptasyon gösterdiği önemli olarak
kabul edilmektedir. Bu önemlilik temelde,
iki nokta da belirgindir. Birincisi yetenek
seçiminde alınacak referans noktalarında,
ikincisi de yapılacak antrenmanların dominant güçlendirilmesi gereken yönlerin belirlenmesinde önem arz eder. Yazarlar tarafından günümüzde tüm branşlar da sporcuların
daha hızlı, daha becerikli, antropometrik ve
fizyolojik kapasitelerinin daha üstün nitelikte olması gerektiği önerilmektedir (Ersöz, Koz, Sunay ve Gündüz, 1996). Sportif
branşlarda üst düzeylere ulaşmış olan ülke
ve takımlarına bakıldığında daha bilinçli bir
kitle ve daha bilimsel hazırlanmış programların ışığında yapılan çalışmalar göze çarpmaktadır (Gökdemir, 1999).
İnsan vücudu farklı oran ve yoğunluklarda
kas, yağ ve kemiklerden oluşmaktadır. Bu
bileşenler spor branşlarına göre farklı oran-

larda performansı etkilemektedir. Etkili test
programları; sporcuların fiziki yapılarıyla
ilgili spora uygun olup olmadığını ortaya
koyar. Spor bilimcileri bu yüzden, sporcuların fizyolojik profillerinin yanı sıra, vücut
kompozisyonlarını ve fiziksel profillerini de
yoğun araştırma alanlarına almışlardır (Kuter ve Öztürk, l992). Fiziksel uygunluk bazı
yeterlilikleri de beraberinde getirir ve bu
parametrelerin mevcut olması fiziksel yeterliliği sağlamaktadır. Fiziksel uygunluğu
oluşturan parametreler; kalp dayanıklılığı,
kas gücü, kas dayanıklılığı, vücut kompozisyonu, güç, esneklik, hız, denge ve çevikliktir (Ağaoğlu, 1989).
Aslında fiziksel uygunluk biraz daha spesifik değerlendirmede, vücudun totalinin
ve segmentlerinin (kol-önkol-uyluk-bacak
gibi) uyumluluk düzeyini ifade etmektedir.
Özellikle antropometrik çalışmalar bu çerçevede gerçekleştirilmektedir. Fiziksel yapı
ile performans düzeyleri arasındaki önemli
düzeyde ilişki bulunmaktadır. Bilimsel metodolojik yaklaşımda yakın branşların antropometrik farklılıkları incelenmeye başlanmıştır.
İnsan performanslarını birden çok faktör etkilemektedir ve bu limitlerinin üst düzeye
getirmek için spor bilimcileri performansı
ayrıntısal faktörleri araştırmayı ve kombine
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antrenman programları üzerinde araştırma
gereği duymaktadırlar (Kılınç, 2008). Bunlar içirişinde etkin olarak üst ekstiremite
kullanılan voleybol ve tenis branşının antropometrik (fiziksel) farklıkları sporcuların
geçmişten kazanımları veya branşın teknik
uygulamalarının etkileri önemli olduğu düşünülebilir.
Günümüzde tenis sporu gelişmiş fiziksel
uygunluk gereksinimi gösteren spor dallarından biridir (Chu, 1995). Bir tenisçinin
etkili bir vuruş yapabilmesi için tüm fiziksel uygunluk parametrelerinin üst düzeyde
olması gerekmektedir(Gullikson, 2003).
Rakibe temassız ferdi bir spor olan tenis
oyununda hızlı yön değiştirmelere, hızlı kol
hareketlerine, sıçramalara ve hamlelere ihtiyaç duyulur (Weber, 1992).
Voleybolda fiziksel aktivite performansı,
fiziksel kapasite, zihinsel hazırlık, teknik,
taktik, uygun fiziksel yapı ve oyun deneyimi gibi birçok faktöre bağlıdır (Koyomo
ve Kazion 1994). Voleybolda başarılı olabilmek için, uzun sureli planlı ve programlı
hazırlıkla ve kondisyon el özelliklerin üst
seviyeye çıkarılması ile gerekli gözükmektedir. Sporcuların fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin bilinmesi, antrenman ve yarışma
stratejilerinin belirlenmesinde vazgeçilmez
unsurlarıdır. Günümüzdeki, voleybol, hızlı reaksiyon, çabuk hareketler, dayanıklılık
ve konsantrasyon gerektirmektedir. Voleybolda iyi bir sonuç için oyuncular mutlaka
yeterli ve fiziksel hazırlıktan geçmelidir
(McGown, Conlee, Sucec, Buono, Tomayo,
Phlips,Frey, Lausach, Beal, 1994).

Bu çalışmada, voleybolcular ile tenisçilerin
bazı antropometrik özellikleri arasındaki
farklılıkları belirlenmeye çalışılmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmaya Süleyman Demirel Üniversitesi
voleybol takımı sporcuları (n=15) ve spor
bilimleri bölümü tenis uzmanlık öğrencileri (n=15) olmak üzere toplam 30 erkek
sporcu gönüllü olarak katıldı. Voleybolcular
üniversiteler arası voleybol 1. liginde oynayan, yaşları ortalamaları 20.9±1.8 yıl olan
sporculardan, tenis sporcuları ise S.D.Ü.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümünde okuyan, yaşları 23.1±2.6yıl
olan sporculardan oluşmaktadır. Araştırma
grubunun antropometrik ölçümleri SDÜ
Atatürk Spor Salonunda bulunan Spor Bilimleri Performans Test Laboratuvarında
2010-2011 döneminde yapıldı. Tüm sporcuların ölçümleri 13.00–15.00 saatleri arasında ölçüldü.
Vücut Ağırlık Ölçümü: Hassasiyeti 0.5
kg olan SEGA marka elektronik baskül ile
sporcuların üzerinde sadece şort ve t-shirt
varken çıplak ayak ile tartılarak alındı.
Boy Ölçümü: 0.1 m hassasiyete sahip olan
SEGA marka boy skalası ile ölçüldü.
Derialtı Yağ Ölçümleri: Ölçümlerinde 0.1
mm/hg hassasiyette Holtain skinfold kaliper
kullanıldı. Skinfold ölçümleri vücudun sağ
taraftan alındı. Katlama işlemi baş ve işaret parmağı ile katlanan derinin arkasında
7
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kas dokusu bulunmayacak şekilde yapıldı.
Kaliper parmaklarla katlanmış olan bölgeden 1 cm. uzağa yerleştirildi ve deriyi tutan
parmaklar gevşetilmeden 2–4 saniye arasında ölçümler kaydedildi. Her ölçüm iki defa
tekrarlanarak ortalama değeri alındı.
Çevre Ölçümleri: Ölçümlerde hassaslık
derecesi 0.1 cm olan bükülebilir elastik
olmayan 7 mm. Genişliğinde APTAMİL
marka mezura kullanıldı. Çevre ölçümleri
mezura’nın “0” (sıfır) ucu sol elde diğer ucu
sağ elde olmak üzere ölçüm alınacak bölgelere sarıldı ve “0” (sıfır) noktasının üzerine

gelen rakam not edildi. Ölçüm yapılırken
mezuranın “0” (sıfır) noktası ile ölçülen
sayının üst üste değil yan yana gelmesine
dikkat edildi. Mezura vücut bölümlerine dik
olarak uygulandı ve doku sıkıştırıldı.
Verilerin Analizi: Sporculara ait bulguların
istatistiksel değerlendirmesi için aritmetik
ortalamaları, standart sapmaları ve standart
hataları hesaplanarak bilgisayar ortamında
bağımsız gruplarda “t-testi”(Independent
Samples t Test) uygulandı. Veriler
p<0.01/0.05 önem seviyesine göre değerlendirildi

BULGULAR
Tablo 1. Sporcuların Boy ve Vücut Ağırlıkları Değerlerinin Gruplar Arası Farkları
Parametre

Branş

n

Art.Ort±SS

Aritmetik
Ortalama Farkı

t

p

Boy(cm)

Voleybol
Tenis

15
15

183.9±1.4
175.8±6.0

8.1

.821
3.821

.001*

Vücut Ağırlığı
(kg)

Voleybol
Tenis

15
15

77.6±9.2
67.8±9.9

9.8

2.796

.009*

Yaş (yıl)

Voleybol
Tenis

15
15

20.9±1.8
23.1±2.6

2.2

2.254

0.05*

Voleybolcu ve tenisçilerin boy, vücut ağırlığı ve yaş değerleri arasında önemli fark bulundu
(p<001/0.05)
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Tablo 2. Sporcuların Çevre Ölçümlerinin Gruplar Arası Farklılıkları
Parametre

Branş

n

Art.Ort±SS

Tam Omuz (cm)

Voleybol
Tenis

15
15

112.7±7.2
105.5±6.2

Sağ omuz (cm)

Voleybol
Tenis

15
15

Sol omuz (cm)

Voleybol
Tenis

Kol Gevşek(cm)

Aritmetik Ortalama
Farkı

t

p

7.2

2.929
2.929

.007*

34.9±3.9
32.8±3.7

2.1

1.464
1.464

.154

15
15

33.8±4.2
31.8±3.9

2

1.377
1.377

.179

Voleybol
Tenis

15
15

27.1±2.7
26.9±3.4

0.2

.177
.177

.861

Kol Kasılı(cm)

Voleybol
Tenis

15
15

31.2±2.9
31.0±3.5

0.2

.168
.168

.868

Önkol Gevşek(cm)

Voleybol
Tenis

15
15

25.5±1.7
25.5±2.1

0

.000
.000

1.000

Önkol Kasılı(cm)

Voleybol
Tenis

15
15

28.4±1.9
27.6±2.2

0.8

.951
.951

.350

Göğüs Normal(cm)

Voleybol
Tenis

15
15

91.6±5.9
89.8±7.1

1.8

.773
.773

.446

Göğüs Tam
İnspirasyon(cm)

Voleybol
Tenis

15
15

97.7±5.8
93.6±8.0

4.1

1.613
1.613

.118

Göğüs Tam
Ekspirasyon(cm)

Voleybol
Tenis

15
15

88.9±5.9
87.2±7.0

1.7

.702
.702

.489

Karın(cm)

Voleybol
Tenis

15
15

83.8±7.2
81.6±8.8

2.2

.720
.720

.477

Kalça(cm)

Voleybol
Tenis

15
15

92.7±6.5
92.0±5.2

0.7

.308
.308

.760

Uyluk Gevşek(cm)

Voleybol
Tenis

15
15

49.9±4.5
49.6±4.8

0.3

.193
.193

.848

Uyluk Kasılı(cm)

Voleybol
Tenis

15
15

50.4±4.5
50.1±4.8

0.3

.193
.193

.848

Calf Gevşek(cm)

Voleybol
Tenis

15
15

36.3±2.7
33.5±3.2

2.8

2.551
2.551

.017*

Calf Kasılı (cm)

Voleybol
Tenis

15
15

36.8±2.7
34.0±3.2

2.8

2.551
2.551

.017*
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Çalışmaya katılan voleybol ve tenis sporcuların çevre ölçümleri gruplar arasında karşılaştırıldığında sağ ve sol omuz, kol ve kol
kasılı, önkol ve önkol kasılı, göğüs, göğüs
inspirasyon, göğüs ekspirasyon, karın, kalça, uyluk, uyluk kasılı, ölçümleri arasında

istatistiksel açıdan önemli derecede fark bulunmazken (p>0.05), sporcuların omuz, calf
ve calf kasılı ölçümleri arasında istatistiksel
açıdan önemli derecede fark olduğu bulundu (p<0.05).

Tablo 3. Sporcuların Deri Altı Yağ Ölçümlerinin Gruplar Arası Farklılıkları
Parametre

Branş

n

Art.Ort±SS

Biceps
(mm.hg-1)

Voleybol
Tenis

15
15

4.4±1.2
4.7±1.9

Triceps
(mm.hg-1)

Voleybol
Tenis

15
15

9.8±3.9
8.3±3.1

Subscapula
(mm.hg-1)

Voleybol
Tenis

15
15

Pectoral
(mm.hg-1)

Voleybol
Tenis

Abdominal
(mm.hg-1)

Aritmetik Ortalama
Farkı

t

p

0.3

.592
.592

.559

0.5

1.108
1.108

.277

12.4±5.2
9.7±3.1

2.7

1.654
1.654

.109

15
15

9.9±5.7
8.7±3.6

0.2

.656
.656

.517

Voleybol
Tenis

15
15

18.4±9.4
11.6±5.1

6.8

2.471
.471

.020*

İliac
(mm.hg-1)

Voleybol
Tenis

15
15

8.2±3.9
6.7±4.5

1.5

.962
.962

.344

Quadriceps
(mm.hg-1)

Voleybol
Tenis

15
15

12.4±5.7
10.7±3.8

1.7

.985
.985

.333

Calf
(mm.hg-1)

Voleybol
Tenis

15
15

11.1±3.4
8.7±2.6

2.4

2.108
2.108

.044*

Voleybol ve Tenis sporcuların deri altı yağ
ölçümleri gruplar arası karşılaştırıldığında
abdominal ve calf ölçümleri arasında istatistiksel açıdan önemli derecede fark olduğu
bulunurken(p<0.05), triceps, biceps, sups-

capula, pectoral, iliac, Qudriceps derialtı
yağ ölçümleri arasında istatistiksel açıdan
önemli derecede fark olmadığı belirlendi
(p>0.05).
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TARTIŞMA
Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesinin voleybol takımı ile spor bilimleri
bölümünde okuyan uzmanlık tenis öğrencilerin bazı antropometrik ölçümler açısından
branşlar arasındaki farklılıklar tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Çalışmaya katılan sporculardan voleybolcuların (n=15) yaş ortalamaları 20.9±1.8 yıl,
tenisçilerin ise yaş ortalamaları 23.1±2.6
yıl olarak tespit edilmiştir. Çalışmada voleybolcuların boy uzunluk ortalamaları
183.9±1.4m, tenisçilerin boy uzunluk ortalamaları 175.8±6.0m voleybolcuların kilo
ortalamaları 77.6±9.2 kg, tenisçilerin kilo
ortalamaları ise 67.8±9.9kg olarak tespit
edilmiştir. Branşlar arası sporcuların boy
ve kilo ölçümleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı derecede fark bulunmuştur
(p<0.05).
Arslan (2009)’da, yapmış olduğu çalışmada incelenen tenis oyuncularının boy
ortalamalarının 179.50±6.20m, vücut ağırlıklarının 74.58±3.48 kg olarak tespit etmiştir. Gelen ve ark.(2006)’da, yaptıkları
araştırmada tenisçilerin boy ortalamalarını 183.40±5.27cm, vücut ağırlıklarını da
73.20±7.16 kg olarak bulmuşlardır. Arslan
(2009), Gelen ve ark. (2006)’da tenis oyuncuları üzerinde yapmış oldukları çalışmalarda bu çalışmayı destekler nitelikte bulgular
elde etmişlerdir.
Ağaoğlu ve ark.(2006)’da, yaptıkları bir
çalışmada voleybolcuların ağırlık ortalamalarını 74.09 kg olarak belirlemişlerdir.

Duyul (2005)’da, çalışmamızla benzer yaş
ortalamasına sahip örneklem grubu ile yapmış olduğu çalışmada voleybolcularda boy
uzunluğunu 186.79±5.89 cm., vücut ağırlığını 79.77±7.10 kg olarak tespit etmiştir. Bu
çalışmalardaki bulgular araştırmamızı destekler niteliktedir.
Yapmış olduğumuz çalışmada tenisçi ve voleybol oyuncularının derialtı yağ ölçümlerini gruplar arası karşılaştırıldığında abdominal ve calf derialtı yağ ölçümlerinde istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur(p<0.05).
Tenisçilerin derialtı yağ ölçümleri Abdomen
11.6±5.1, Calf 8.7±2.6, voleybolcuların derialtı yağ ölçümleri ise Abdomen 18.4±9.4,
Calf 11.1±3.4 olarak bulunmuştur.
Arslan (2009)’da, yapmış olduğu çalışmada
tenis spor dalı ile uğraşanların abdominal
derialtı yağ ölçümlerini 9.10±1.11 mm, calf
derialtı yağ ölçümleri 8.29±1.18mm, olarak
bulmuştur. Muñoz ve arkadaşları(2007)’de,
elit tenisçiler üzerinde yaptıkları çalışmada abdominal derialtı yağ ölçümlerini
10.07±2.70 mm, calf derialtı yağ ölçümlerini
8.70±1.70mm olarak bulmuşlardır. Rahmawati ve ark. (2007)’de, yaptıkları çalışmada, genç badminton oyuncularının abdominal derialtı yağ ölçümlerini 11.23±1.41mm,
calf derialtı yağ ölçümlerini 9.90±1.70mm
olarak bulmuşlardır. Bu bulgular tenisçiler
üzerinde elde ettiğimiz sonuçlarla benzer
niteliktedir.
Tutkun (1996)’da, yapmış olduğu çalışmada voleybolcularda calf deri altı yağ ortalamalarını 8.20 ±4.80 mm, abdominal derialtı
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yağ ortalamalarını 10.05 ±3.75 mm olarak
tespit etmiştir. Yapmış olduğumuz çalışmada tenis ve voleybol oyuncularının çevre
ölçümleri gruplar arası karşılaştırıldığında
omuz, calf ve calf kontraksiyonda istatistiksel açıdan anlamlı derecede fark olduğu
bulunmuştur(p<0.05). Tenisçilerde çevre
ölçümleri omuz 105.5±6.2, calf 33.5±3.2,
calf kontraksiyon 34.0±3.2, voleybolcularda çevre ölçümleri ise omuz 112.7±7.2, calf
36.3±2.7, calf kontraksiyon 36.8±2.7 olarak
bulunmuştur.
Arslan (2009)’da, yapmış olduğu çalışmada calf çevresi ölçümlerinin badmintoncular da 36.68±1.48cm, tenisçilerde
34.40±1.68cm olarak bulmuş ve badmintoncuların calf çevre genişliğinin tenisçilere
göre daha fazla olduğu bildirmiştir(p<0.05).
Yavuz(1990)’da, yapmış olduğu çalışmasında elit erkek tenis oyuncularının calf çevrelerini 31.88 ± 2.25 cm olarak bulmuştur.
Söğüt ve arkadaşları (2004)’de, genç erkek
tenis oyuncularının calf çevrelerini 30,52±
2,60cm olarak bulunmuştur. Gelen ve ark.
(2006)’da, yaptığı çalışmada, tenisçilerin
calf çevresi 37.00±3.85cm olarak bulunmuştur. Bu çalışmalardaki bulgular, bizim
çalışmamızdaki tenis sporuyla uğraşan öğrenciler üzerinde bulduğumuz calf çevre
ölçümleri ile benzer niteliktedir. Tenisçiler
üzerine omuz ve calf kontraksiyon ölçümleri bulunamamıştır. Bu ölçümlerin literatüre
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Duyul(2005)’de, yapmış olduğu çalışmada
voleybolcularda omuz çevresi ortalamalarını 110.04±4.32cm. olarak bulmuştur. Tut-

kun (1996)’ da, yapmış olduğu çalışmada
voleybolcularda calf çevresi ortalamalarını 35.30±3.16cm olarak tespit etmişlerdir.
Albay ve ark. (2008)’de, yapmış olduğu
çalışmada voleybolcularda omuz çevresini
110.04 ± 4.32cm olarak bulmuştur. Yaprak
ve ark.(2009)‘da, yapmış oldukları çalışmalarında voleybolcuların calf çevre ölçüm
ortalamasını 34.32±1.77 cm olarak bulmuştur.
Bu verilere göre bizim yapmış olduğumuz
çalışmadaki voleybol ve tenis sporcuların
beden kompozisyonundaki bazı ölçümler
literatür ile benzerlik göstermektedir.

SONUÇ
Elde ettiğimiz verilere dayanarak, branşın
karakteristik özelliğine uygun fiziki yapıda
değişimler olduğu bunlarda da etkin olarak
kullanılan üst ekstiremiteye bağlı tenisçiler
ile voleybolcular arasındaki farklılık olduğunu belirlendi. Ayrıca elde edilen detaylı
verilerin spor bilimleri alanında referans
olarak kullanılabileceği söylenebilir.
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4-7 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA SAĞLIKLA ILIŞKILI
YAŞAM KALITESI; ÇOCUK VE EBEVEYN RAPORLARI
ARASINDAKI UYUM
Figen YARDIMCI1, Bahire BOLIŞIK1, Saliha ALTIPARMAK2
Hatice BAL YILMAZ1
1
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
2
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Özet: “Yaşam Kalitesi” (YK) kişinin yaşadığı kültür, değer yargıları, amaçları, beklentileri, ilgileri
ve standartları doğrultusunda kendi yaşam pozisyonuna ilişkin öznel doyumunun bir ifadesidir.
Kendinden memnun olmanın en temel düzeyi olan iyilik halinin bilincinde olmayı ve kendini
değerli hissetmeyi içerir. Aile, iş yaşamı ve sosyo-ekonomik koşulları da içeren bireyin günlük
yaşamındaki iyilik algısını ifade eder. Bu araştırmanın amacı; 4-7 yaş grubu okul öncesi dönemdeki
çocuklarda yaşam kalitesini, geçerliliği ve güvenilirliği yüksek bir ölçekle değerlendirmek ve bu
dönemdeki çocuklarda yaşam kalitesinin çocuk ve ebeveyn değerlendirmesi arasındaki uyumunu
ve tutarlılığını incelemektir. Gereç ve Yöntemler: araştırmanın örneklemini, Mart 2009-Mayıs
2009 tarihleri arasında İzmir Bornova’da bulunan 5 ilköğretim okulunun ana sınıfındaki çalışmaya
katılmaya istekli olan 160 öğrenci ve anneleri oluşturmuştur. Öğrenci tanıtım formu, kiddy-kindl
küçük çocukların anketi, ebeveyn yaşam kalitesi formudur. Sosyo demografik soru formu; yaş,
cinsiyet, kronik hastalık tanısı, ebeveynlerin durumu, yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu ile ilgili 12
sorudan oluşmuştur. Veriler, Student-t testi, Pearson korelasyon analizi ve Kappa istatistiği ile
yapılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda öğrencilerin 139’u (%86,9) 6 yaş grubundadır. Öğrencilerin
yaş ortalaması 6,07±0,38 (min 4 yaş; max 7 yaş) olarak bulunmuştur. Öğrencilerin; 71’i kız (%44,4),
89’u (%55,6) erkektir. Sonuç: Çalışmada çocuk yaşam kalitesi formu ile ebeveyn formu arasındaki
tutarlılık % 0.68 olarak belirlenmiştir. Çocuk yaşam kalitesi formu ile ebeveyn formu arasında
korelasyon saptanmamıştır. (r=0.051, p>0.05). Çalışmada okul öncesi çocuklarda yaşam kalitesi
formu ile ebeveyn formu arasında düşük uyum saptanmıştır.
Anahtar sözcükler: Okul öncesi çocuklar; sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi; çocuk raporu; ebeveyn
raporu

AGREEMENT BETWEEN SELF REPORTS AND PARENT
REPORTS OF HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN
CHILDREN AGED 4-7
Abstract: Objective; Quality of life (QoL) is an expression of personal satisfaction with all
facets of life including physical, social, economic and psychological wellbeing. This descriptive
and cross-sectional study aimed to evaluate agreement between self reports and parent reports
of health-related quality of life in children aged 4-7. Materials and Methods; A convenience
sample of 160 children and their mothers were recruited from March 2009 through May 2009. The
data were collected by Socio-demographic form and the data on HRQoL were collected using the
two parallel questionnaires; The Kiddy-KINDL for children aged 4 to 7; and; Kiddy-KINDLR for
parents of children aged 4 to 7. Socio-demographic form containing 12 questions about age, gender
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and chronic illness status of children; status of parents (living or dead), ages and education levels
of parents, employment circumstances of parents and number of siblings, size of family. Students
t-test, Kappa statistics and Pearson correlation were used in comparing the variables. Results; In
the study, 139 (86.9%) of the children were 6 years old. Average age for children was 6.07+/-0.38
(min age 4 ; max age 7), and 89 (55.6%) of the children were male. Consistency between childrens
HRQoL report and parents; report was found to be 0.68%. There was no correlation between the
children’s HRQoL of report and parents’ report (r=0.051, p>0.05).
Conclusion; Study of preschool children and their parents evaluate the quality of life of the
subjective evaluation and no correlation between the low compliance was determined.
Keywords: Preschool children; Health-related quality of life; Child report; Parent report

INTRODUCTION
Quality of life (QoL) is an expression of
personal satisfaction with all facets of
life including physical, social, economic
and psychological wellbeing. Healthrelated quality of life (HRQL) is a separate
component of this structure and represents
the individual’s wellbeing on impact of
health including physical, mental and social
aspects preferably in their own reports.1,2,3,4,5
As a consequence of this shift in focus from
survival to life quality, HRQL has emerged
as an important outcome measure within
both medical care and child health research
in recent years. 3,6,7,8,9 Traditionally selfreport measures of subjective concepts such
as HRQL has, however, typically relied
on parents’ proxy reports among children
under the age of 8.3 This has been justified
on the grounds that children may lack the
necessary language skills, the cognitive
abilities to interpret the questions and a
long-term view of events. Therefore, proxy
by parent may be a useful alternative.3,10
There is also increasing evidence that
children under 8 are able to use rating

scales and common response terms and
can understand and interpret underlying
concepts. They should, therefore, be able to
assess their own HRQL.11 Despite this; proxy
parent reports are likely to retain a certain
value in pediatric HRQL measurement. In
situations where a child is either unable or
unwilling to complete a self-report measure,
the use of a parent completed HRQL may
be the only option.12 However there were
some inconsistencies reported in the
direction of differences between parents
and children. For example, Theunissen et
al. (1998) showed that children reported
their HRQL to be lower than when rated by
their parents10, this pattern of reporting is
more likely where the child is healthy.6 In
Chang and Yeh’s (2004) study researching
the consistency between children’s and
parents’ forms in cases of pediatric cancer,
if the child is of an age which is too young
or if the seriousness of the illness prevents
evaluation, support can be sought from the
family in assessing QoL.13
Because of these different viewpoints, the
question is still asked: Who will evaluate
the children’s QoL/HRQL, the parents
16
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or the children themselves? The most
appropriate solution to this discussion
appears to be parallel questionnaires, to
be filled in simultaneously by the parents
and the children, to evaluate QoL/HRQL.14
There is very little of this type of assessment
however; and the parent-child forms should
not always be expected to be consistent with
each other.

3. Children with
Measures

In particular this study has been conducted
with the aim of examining agreement
between self reports and parent reports of
health-related quality of life in children
aged 4-7 with using the two parallel
questionnaires; The Kiddy-KINDL for
children aged 4 to 7 and Kiddy-KINDLR
for parents of children aged 4 to 7.

Socio-demographic form containing 12
questions about age, sex and chronic
illnesses status of children; status of parents
(living or dead), ages and education levels
of parents, employment circumstances
of parents and number of siblings, size of
family.

MATERIALS AND METHODS
Study design and participants
This descriptive and cross-sectional study
was carried out between March 2009 and
May 2009. A convenience sample of 160
children between 4 and 7 years old and their
mothers were recruited from pre-school
preparatory classes of 5 primary schools
were chosen in Bornova, Izmir, Turkey.
Criteria for participation in the study
1. Parents and children’s volunteer to
participate in the research
2. Children’s age between 4 and 7 years old

no

chronic

illness

The data were collected by Sociodemographic form and the data on HRQoL
were collected using the two parallel
questionnaires; “The Kiddy-KINDL for
children aged 4 to 7” and “Kiddy-KINDLR
for parents of children aged 4 to 7”.

TheA KINDL questionnaire, specially
developed for children and adolescents,
is generally aimed at measuring HRQoL.
These forms, developed in the German
language by Ravens-Sieberer ve Bullinger
(1998), have been translated into 14
languages 15 The KINDL questionnaire,
which is available for different age groups,
focuses on changes observed in the HRQoL
in growing children.
The Kiddy- KINDL (4-7 years) form used
in the study is made up of 12 questions and
is calculated only by total points. KiddyKINDL can be used both within clinics and
outside of clinics amongst both healthy and
chronically ill children. A high points total is
an indication of a good health related quality
of life. In measuring the effectiveness of
the children’s form, applied in tandem with
an interviewer, the Cronbach alpha value
17
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was found to be 0.95, and the coefficient
of correlation with tools measuring similar
concepts was found to be 0.80. Translation
of the Kiddy-KINDL (4-7 years) form and
parent form into the Turkish language and
the resolution of psychometric features
were carried out by Saatlı et al. in 2007.
It was determined that the Cronbach alpha
values of the children’s forms were 0.76 and
parents’ forms were 0.84. The correlation
coefficient of the children’s total quality of
life scores and the parents’ was found to be
0.50 (p<0.01). 16
Statistical analysis
Statistical analysis was carried out using the
SPSS 10.0 program. Descriptive statistics
were computed for demographic characters.
The Pearson correlation test was used to
evaluate the correlation and ROC (Receiver
Operating Characteristics) curve was used
(cut-off by taking the average values)
between the children’s quality of life score
and the parents’ score. The consistency
between the children’s quality of life score
and the parents’ score was assessed using
Cohen kappa statistics (cut-off by taking the
average values). The socio-demographic
data figures and percentages, and the
relationship between the quality of life
score and the socio-demographic data were
assessed with the Student t test.

Ethics

Prior to beginning the research, written
consent was obtained from the Ege
University
Nursing
School
Ethics
Committee and from the schools where the
research was conducted. Verbal consent was
also obtained from the children and parents
before beginning data collection.

RESULTS
Of the children studied, 86.9% were in the 6
years of age group and the average age was
6.07±0.38 (min–max= 4-7). 44.4% of the
pupils were girls and 55.6% were boys. Of
the fathers, 65% (n=104) were aged 35-44
and the average age was 37.00±5.24 (minmax= 29-54). It was established that 30.6%
(n=49) of the fathers had been educated up
to high school level. Of the mothers, 54.4%
(n=87) were aged 25-34 and the average age
was 34.00±5.19 (min–max= 25-45), and it
was determined that 45.8% of the mothers
had been educated up to primary school
level (Table 1). In the study, a significant
statistical difference was not found between
children’s Quality of Life and age, sex, age
of the mother, age of the father, the mother’s
education, the father’s education, and the
existence or otherwise of siblings (p> 0.05).

The consistency between the children’s
Quality of Life score and the parents’ score
was assessed using Cohen Kappa statistics
and a 0.68% non-coincidental consistency
was proved (Table 2). ROC values were
18
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found to be 0.534 (Figure 1). There was no
correlation between the children’s HRQoL
score and the parents’ score (r=0.051,
p>0.05) (Table 3).

DISCUSSION
This study a low correlation and consistency
was found between the HRQoL scores of
children’s and the parents’.
The study conducted by Cremens et al (2006)
used the Pediatric Quality of Life Inventory
4.0 (PedsQL) test to assess the consistency
between children and parents.17 Using two
different statistical methods (Intra class
correlation and Median difference test),
the interaction between the children’s and
parents’ scores was found to be different. The
age of the children, the area studied and the
mothers’ and fathers’ understanding of QoL
could have an influence on the consistency
between the children’s and parents’ scores.
It was recommended that this possibility of
an influence necessitates further research on
the subject. The child-parent consistency
has been studied in 7 European countries
using the Kidscreen form on 500 children
with Cerebral Palsy in the 8-12 age groups.
In the score in the children’s declaration
form, the financial scope was low, 8 fields
were significantly high and similarity was
found in the emotional sections.18
Using the PedQL 4.0 Generic Core Scales,
the study, carried out on 13,878 families,
showed results that were applicable, valid

and reliable for the parents’ forms in the 2-16
age group. The fundamental importance of
the parents’ forms, alongside the pediatric
core-declaration forms, in clinic projects
and in studies is emphasised.19
In a study researching the consistency
between children’s and parents’ forms in
cases of pediatric cancer, if the child is of an
age which is too young or if the seriousness
of the illness prevents evaluation, support
can be sought from the family in assessing
QoL.13
Memik et al. also showed that there was
a statistically significant and directly
proportional correlation between teenagers’
and parents’ *CIYKO scores in the validity
and reliability study of the children’s Quality
of Life Questionnaire for adolescents aged
13-18.20
In another project, children’s Quality of Life
and consistency with parents was studied
among 1105 German children aged 8-11.
In the fields of physical complaints, motor
function, autonomy, cognitive function and
positive emotions, the children’s statements
were found to be significantly lower-scoring
than the parents’.10
Grange et al. (2007) evaluated generic
quality of life questionnaires for children
in England below 5 years old between
1980 and 2005, and they concluded that it
is necessary to improve the reliability of
Quality of Life questionnaires and provide
wider conceptual content for children
below 5 years old.21 At the same time, they
19
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also concluded that personal information
questionnaires for children older then 8
were suitable in fields such as quality of life
and mental health, while for children under
the age of 8, the use of parents’ forms was
more appropriate.6
The weak aspects of the parents’ forms were
identified as: The possibility that parents
do not have exact knowledge of a child’s
symptoms, their friend relations or their
concerns about future; the possibility of
children being influenced by other children
or the children they know when filling in the
forms; the effect of their own expectation
and hopes; stress and their mood at the
time of form completion. 14,22,23 However,
in situations where children are too young
or sick to fill in the questionnaires, or
simply do not want to answer the questions,
the parents’ forms could be sufficient to
evaluate the quality of life.8 In addition, if
teachers, relatives and others close to the
child fill the questionnaires, this is also a
positive contribution.
The mission of health services today is to
develop a philosophy of everyday life to
assist maintaining and improving health
conditions in addition to treatment and
care services. Nursing, assuming a holistic
approach, primarily aims to enhance
biological, psychosocial and socio-cultural
wellness of individuals. Moreover, nursing
has a prominent function in evaluating the
quality of life. Studies on the quality of life
in nursing literature allow for comforting,
assisting and providing the best care for

people and ensure the assistance that
healthy/patient individuals may need. 2,6,24
Measuring the quality of life for children’s
health affirms a subjective evaluation of
their health conditions, establishing their
health risks and comparatively monitoring
their test results. Studies on the quality
of life in childhood are considered to be
helpful to protect and prevent from potential
predicaments about the quality of life. The
results of the studies, furthermore, present
evidence for developing health policies for
children. 6,12,25,26
Studies in nursing literature already
illustrated lower levels of agreement
between forms for children under 8
years old when children forms and
parent forms were compared, which was
particularly associated with developmental
characteristics of childhood and parental
characteristics. It has been concluded that
parents are influenced by various external
factors including their own health and
life experiences, perceptions towards
their children’s disease, self-perception of
parental skills and family structure. Studies
also suggested that it would be more
consequential to use parental forms together
with children forms in evaluating the quality
of life for children. 10,12,27,28
In evaluating the quality of life for children
aged between 4-7 years old, this study is
believed to bear considerable significance
for demonstrating that children forms and
parental forms weren’t sufficient alone and
20
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they should be used in coordination, yet
reserving the lower levels of agreement
between them

CONCLUSION
This study concludes that there is a low
consistency and no correlation between
subjective evaluation and parental evaluation
of quality of life among pre-school children.
Despite the increased number of studies in
recent years on children’s quality of life,
there is limited data concerning the level of
harmony between the child’s and parents’
results.
In the comparison of child and parent
consistency, the solution proposed is that
it is necessary to use forms with a similar
structure and parallel items and that an
individual’s forms should be evaluated
bearing in mind that each form may have
different point of view.
During the evaluation of children’s quality
of life, and the evaluation of children’s
and parents’ consistency, it is necessary to
perform validity and reliability tests, and
to systematically research the effect of
variables on child-parent consistency.
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Table 1 Socio-demographic characteristics
Number (n)

Percentages (%)

4

1

0,6

5

3

1,9

6

139

86,9

7

17

10,6

Mean age

6,07±0,38

Age (years)

(min-max=4-7)
Sex
Female

71

44,4

Male

89

55,6

25-34

87

54,4

35-44

69

43,1

45-54

4

2,5

Age of mothers

34,00±5,19

Mean age of mothers

(min-max=25-45)
Education level of mothers
Primary school

74

46,2

High school

56

35,0

University

30

18,8

34

21,2

Age of fathers
25-34

24
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Age of fathers
25-34
35-44
45-54

34
104
22

21,2
65,0
13,8

37,00±5,24
(min-max=29-54)

Mean age of fathers
Education level of fathers
Primary school
High school
University

70
49
41

43,8
30,6
25,6

Sibling number
No
1
2
3

46
87
22
5

28,8
54,4
13,8
3,1

Total

160

100,0

Table 2 Consistency between the children's of HRQoL score and parents' score

Parents’ score
Above average
And below average

Children’s score
And below
Above average
average
N
%
N
%
39
52,0
50
58,8
35
41,2
36
48,0

Total

85

100,0

75

Total
N

100,0

89
71

%
55,6
44,0

160

100.0

Cohen kappa: 0.068
Table 3 Correlation between the children’s of HRQoL score and parents’ score
(Pearson correlation)
n

mean

SD±

Children’s score

160

29.36

2.59

Parents’ score

160

79.22

8.11

r

p

0.051

0.52

25
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TÜRKİYE 1. VE 2. BOCCE LİGİNDE OYNAYAN
OYUNCULARIN SOSYOEKONOMİK DURUMLARINA GÖRE
BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Alper Cavit KABAKÇI1, Erdal ARI2, Taner BOZKUŞ3, İbrahim CAN4
1
Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
2
Giresun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
3
Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
4
Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Özet: Bu araştırma Türkiye 1. ve 2. Bocce Ligi’nde oynayan sporcuların sosyoekonomik durumlarına
göre beslenme bilgi düzeylerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu
Türkiye 1. ve 2. Bocce Ligi’nde oynayan sporcular oluşturmaktadır. 10 ve üzeri yaş grubunda olan
40 erkek ve 25 bayan olmak üzere toplam 65 sporcuya 3 kısımdan ve 41 sorudan oluşan bir anket
uygulanmıştır. Anketlerde doğru cevabı önceden belli olan beslenme bilgi düzeyini ölçen sorulara
sporcuların vermiş oldukları doğru cevaplar hesaplanarak her sporcunun beslenme bilgisi doğru
cevap yüzde değeri (BDCY) bulunmuştur. BDCY değerleri SPSS paket programına girilmiş ve
verilerin parametrik olup olmamasına göre ilişkisiz örneklemler için T-testi, Mann Whitney-U testi,
tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Kruskal Wallis H-testi kullanılarak araştırma grubunun cinsiyet,
spor yaşı, eğitim düzeyi, ekonomik gelir düzeyi, öğün sayısı, antrenman ve müsabaka öncesi enerji
arttırıcı besin maddeleri alma, öğün dışı beslenme, sigara-alkol kullanma, beslenme dersi görmüş
olma, beslenme sempozyumuna katılmış olma durumuna göre BDCY değerlerinin farklılaşıp
farklılaşmadığına bakılmıştır. Yapılan istatistikler sonucunda sporcuların BDCY değerlerinin
cinsiyet, ekonomik gelir düzeyi, öğün sayısı, antrenman ve müsabaka öncesi enerji arttırıcı besin
maddeleri alma, öğün dışı beslenme, sigara-alkol kullanma, beslenme sempozyumuna katılmış olma
durumuna göre anlamlı derecede farklılaşmadığı (p>0.05) buna karşın eğitim düzeyi ve beslenme
dersi görmüş olma durumuna göre anlamlı derecede farklılık gösterdiği (p<0.05) tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Beslenme, Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme Bilgisi, Spor.

THE INVESTIGATION OF NUTRITION KNOWLEDGE
LEVELS OF PLAYERS WHO PLAY AT TURKEY FIRST
AND SECOND BOWL LEAGUE ACCORDING TO SOCIOECONOMIC CONDITIONS
Abstract: This investigation was carried out to determine of nutrition knowledge levels of players
who played at Turkey First and Second Bowl League according to socio-economic conditions.
The players who played at Turkey First and Second Bowl League were determined as investigaton
group. A questionnaire which consisted of three partition and forty-one questions was performed
to total sixty-five players which consisted of forty male and twenty-five female players which were
ten years old and upon. Players answered questions which were known correct answers beforehand.
Thus percentage values of correct answers of players were found. These percentage values were
entered to SPSS package programme. All datas were analyzed with Independent Samples T-Test,
One-Way ANOVA, Mann-Whitney U-Test, Kruskal Wallis H-Test according to parametric and
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non-parametric character of datas. It was found whether percentage values of correct answers of
players differentiated according to gender, education level, economical revenue level, meal number,
intaking of nutrient which gave energy before training and match, custom of external meal nutrition,
smoking-alcohol consumption, nutrition lesson taking and joining to nutrition symposium or not.
As consequence of statistical analyze, it was found that percentage values of correct answers of
players didn’t differentiate according to gender, economical revenue level, meal number, intaking of
nutrient which gave energy before training and match, custom of external meal nutrition, cigarrettealcohol using and joining to nutrition symposium (p>0.05) but these percentage values differentiated
according to education level and nutrition lesson taking (p<0.05).
Key Words: Nutrition, Nutrition Custom, Nutrition Knowledge, Sport.

GİRİŞ
Sporda performansı en üst seviyeye çıkarmak sporcuların en büyük hedefi olarak görülür. Performansı en üst seviyeye çıkarmak
için antrenmanların yanında saha dışı birçok
faktör bulunmakta olup bu faktörlerden en
önemlilerinden birisi de beslenmedir. Beslenme, insanın büyüme, gelişme, sağlıklı
ve üretken olarak uzun süre yaşaması için
gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarlarda alıp vücudunda kullanmasıdır (Çalıştır
ve ark., 2005). İnsan yaşamının devamlılığı
için son derece önemli olan beslenmenin
sporcuların performansları üzerinde etkili
olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Beslenmenin fizyolojik olduğu kadar sosyolojik ve psikolojik bir olay olduğu unutulmamalıdır (Baysal, 1996). Bu bakımdan
optimal performansa ulaşmak için beslenme
ile ilgili bilgilerin sporcu ve antrenörler tarafından bilinmesi ve uygulanmasının önemi büyüktür (Göral ve ark., 2010). Sporcular antrenman ve müsabakalarda yüksek
şiddetli aktiviteler uygulamakta olup bunun
sonucunda büyük miktarda enerji kaybetmektedirler. Sporcuların kaybettikleri bu
enerjiyi en kısa sürede yeterli ve dengeli

beslenme ile yerine koyması ve en kısa sürede toparlanarak bir sonraki antrenmana ve
müsabakaya hazır hale gelmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için sporcunun sporcu beslenmesi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Sporcu beslenmesi,
sporcunun cinsiyetine, yaşına, günlük fiziksel aktivitelerine ve yaptığı spor çeşidine
göre antrenman ve müsabaka dönemlerine
yönelik düzenlemeler yapılarak besinlerin
yeterli ve dengeli bir biçimde alınmasıdır
(Güneş, 2005). Sporculardan beslenme ile
ilgili gerekli bilgilere sahip olarak performansını optimize etmeleri beklenir. Ancak
günümüzde bile sporcu ve antrenörler arasında bilimsel dayanağı olmayan yanlış beslenme ve bilgi alışkanlıklarından söz etmek
olasıdır (Alpar,2007).
Performansın arttırılması, kilo kaybı ve aşırı kilo almanın önüne geçilmesi, vücuttaki
elektrolit kayıplarının verdiği rahatsızlıkların önlenmesi, sindirim sisteminin düzenli çalışması, toparlanma döneminde enerji
kaynaklarının yenilenmesi gibi sporcuyu,
direkt veya dolaylı yoldan etkileyen bir çok
durum dengeli beslenme ile sağlanabilmektedir (Ersoy ve ark., 1987).
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AMAÇ
Bu çalışmanın amacı Türkiye 1. ve 2. Bocce
Ligi’nde mücadele eden sporcuların sosyoekonomik durumlarına göre beslenme beslenme bilgi düzeylerini araştırmaktır.

KAPSAM
Araştırma grubunu Türkiye 1. ve 2. Bocce
Ligi’nde oynayan, 10 ve üzeri yaş grubunda
yer alan 40 erkek ve 25 bayan olmak üzere
65 sporcu (boy uzunluğu: 172,52±7,89 cm.,
vücut ağırlığı: 66,24±13,68 kg., spor yaşı:
6,61±4,26 yıl) oluşturmaktadır.

besin maddeleri alımı, sigara-alkol kullanımı, beslenme sempozyumuna katılma ve
beslenme dersi görme durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı analiz edilmiştir. Verilerin analizi SPSS 16.0 paket programında verilerin parametrik olup olmamasına
göre ilişkisiz örneklemler için T-testi, Mann
Whitney-U testi, tek yönlü varyans analizi
(ANOVA), Kruskal Wallis H-testi kullanılarak yapılmış olup anlamlılık düzeyi p<0.05
olarak kabul edilmiştir.

UYGULAMA
Tablo 1. Araştırma grubunun BDCY değerlerinin cinsiyetlere göre farklılığına
ilişkin tablo

YÖNTEM
Sporculara 3 bölüm ve 41 sorudan oluşan
bir anket formu verilerek sporcuların bu formu doldurmaları istenmiştir. Anket formunun güvenirliği için Cronbach’s Alpha katsayısı α=0.86 olarak tespit edilmiştir. Anket
formunun 1. bölümü kişisel bilgileri içeren
18 sorudan, 2. bölümü doğru cevapları önceden belli olan ve sporcuların beslenme
bilgisini sınayan 16 sorudan, 3. bölümü ise
sporcuların alışkanlıklarına ait bilgiler elde
etmeyi amaçlayan 7 sorudan meydana gelmiştir. Sporcuların anketin 2. bölümündeki
sorulara verdiği cevaplardan beslenme bilgisi doğru cevap yüzde değerleri (BDCY)
hesaplanmıştır ve BDCY’nin sporcuların
cinsiyet, spor yaşı, eğitim düzeyi, ekonomik
gelir düzeyi, öğün sayısı, oğün dışı beslenme
alışkanlığı, antrenman öncesi enerji arttırıcı

N

X±Sd

Erkek

40

0,37±0,13

Bayan

25

0,40±0,15

Toplam

65

0,38±0,14

p
,47

Araştırma grubunun % 61,5’ini erkek,
%38,5’ini bayan sporcular oluşturmaktadır.
Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan sporcuların BDCY’nin cinsiyetlerine
göre anlamlı farklılık göstermediği tespit
edilmiştir (p > 0.05).
Tablo 2. Araştırma grubunun BDCY değerlerinin spor yaşlarına göre farklılığına ilişkin tablo
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N

X±Sd

0-5 yıl

34

0,37±0,13

6-10 yıl

22

0,38±0,15

11-15 yıl

9

0,46±0,12

Toplam

65

0,38±0,14

arasında BDCY değerleri açısından anlamlı
bir farklılık tespit edilememiştir (p > 0.05).

p

,20

Araştırma grubunun % 52,3’ünü 0-5 yıl
spor yaşına sahip sporcular, % 33,8’ini 6-10
yıl spor yaşına sahip sporcular ve % 13,8’ini
11-15 yıl spor yaşına sahip sporcular oluşturmuştur. Spor yaşına göre sporcuların
BDCY değerlerine göz atıldığında ise 0-5,
6-10, ve 11-15 yıl spor yaşı kategorileri arasında anlamlı farklılık görülmemektedir (p
> 0.05).
Tablo 3. Araştırma grubunun BDCY değerlerinin ekonomik gelir düzeylerine göre
farklılığına ilişkin tablo
N

X±Sd

0-1.000 TL

13

0,34±0,14

1.001-2.000 TL

33

0,38±0,15

2.001 TL ve
üzeri

19

0,42±0,10

Toplam

65

0,38±0,14

p

,13

Araştırma grubunun % 20’sini 0-1.000 TL
ekonomik gelir düzeyindeki sporcular, %
50,8’ini 1.001-2.000 TL ekonomik gelir düzeyindeki sporcular ve % 29,2’sini 2.001 TL
ve üzeri ekonomik gelir düzeyindeki sporcular oluşturmuştur. Ekonomik gelir düzeyi
açısından 0-1.000 TL, 1.001-2.000 TL ve
2.000 TL ve üzeri aylık gelir kategorileri

Tablo 4. Araştırma grubunun BDCY değerlerinin antrenman ve müsabaka öncesi enerji arttırıcı besin maddeleri alma
durumuna göre farklılığına ilişkin tablo

Enerji arttırıcı
besin maddeleri
alan grup
Enerji arttırıcı
besin maddeleri
almayan grup
Toplam

N

X±Sd

23

0,38±0,13

42

0,38±0,14

65

0,38±0,14

p

,94

Araştırma grubunun % 35,4’ünü antrenman
ve müsabaka öncesi enerji arttırıcı besin
maddeleri alan sporcular, % 64,6’sını antrenman ve müsabaka öncesi enerji arttırıcı
besin maddeleri almayan sporcular oluşturmuştur. Antrenman ve müsabaka öncesi
enerji arttırıcı besin maddeleri alan ve almayan sporcular arasında yine BDCY değerleri bakımından herhangi bir farklılık görülmemiştir (p > 0.05).
Tablo 5. Araştırma grubunun BDCY değerlerinin öğün sayısına göre farklılığına
ilişkin tablo
N

X±Sd

2-3 öğün

45

0,37±0,14

4-5 öğün

16

0,41±0,13

6 ve üzeri öğün 4
Toplam
65

0,43±0,09
0,38±0,14

p

,34
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Araştırma grubunun % 69,2’sini günde 2-3
öğün sayısına sahip sporcular, % 24,6’sını
günde 4-5 öğün sayısına sahip sporcular ve
% 6,2’sini günde 6 ve üzeri öğün sayısına
sahip sporcular oluşturmuştur. Günde 2-3
öğün, 4-5 öğün, 6 ve üzeri öğün sayısına sahip sporcu gruplarının BDCY değerlerinin
birbirine benzer olduğu tespit edilmiştir (p
> 0.05).

Tablo 6. Araştırma grubunun BDCY değerlerinin öğün dışı beslenme alışkanlığına göre farklılığına ilişkin tablo
N
Öğün dışı
beslenme
alışkanlığı olan
grup

54

X±Sd

11

0,34±0,15

Toplam

65

0,38±0,14

N

X±Sd

Sigara veya alkol
kullanan grup

8

0,43±0,17

Sigara ve alkol
kullanan grup

4

0,37±0,13

Sigara ve alkol
kullanmayan
grup

53

0,38±0,13

Toplam

65

0,38±0,14

p

,59

p

0,39±0,13

Öğün dışı
beslenme
alışkanlığı
olmayan grup

Tablo 7. Araştırma grubunun BDCY değerlerinin sigara ve alkol kullanma durumuna göre farklılığına ilişkin tablo

,26

Araştırma grubunun % 83,1’ini öğün dışı
beslenme alışkanlığı olan sporcular, %
16,9’unu öğün dışı beslenme alışkanlığı olmayan sporcular oluşturmuştur. Öğün dışı
beslenme alışkanlığı bulunan ve bulunmayan sporcular arasında BDCY değerleri açısından herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir (p > 0.05).

Araştırma grubunun % 12,3’ünü sigara veya
alkol kullanan sporcular, % 6,2’sini sigara
ve alkol kullanan sporcular ve % 81,5’ini
sigara ve alkol kullanmayan sporcular oluşturmuştur. Sigara ve alkol alışkanlıklarına
bakıldığında sigara veya alkol kullanan,
sigara ve alkol kullanan ve sigara ve alkol
kullanmayanlar olarak 3 grup şeklinde kategorize edilen sporcular arasında BDCY
değerleri açısından herhangi bir farklılık
görülmemiştir (p > 0. 05).
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Tablo 8. Araştırma grubunun BDCY değerlerinin beslenme ile ilgili sempozyuma
katılma durumuna göre farklılığına ilişkin tablo
N
Beslenme
Sempozyumuna 24
Katılan Grup
Beslenme
Sempozyumuna 41
Katılmayan Grup
Toplam

65

X±Sd

p

0,42±0,12
0,36±0,14

,12

0,38±0,14

Tablo 9. Araştırma grubunun BDCY değerlerinin beslenme ile ilgili ders görme
durumuna göre farklılığına ilişkin tablo

Beslenme Dersi
Gören Grup

N

X±Sd

31

0,44±0,13

Beslenme Dersi
Görmeyen Grup

34

0,33±0,12

Toplam

65

0,38±0,14

p

,001

Araştırma grubunun % 36,9’unu daha önce
beslenme ile ilgili sempozyuma katılan
sporcular, % 63,1’ini daha önce beslenme
ile ilgili sempozyuma katılmayan sporcular oluşturmuştur. Daha önce beslenme ile
ilgili ders görme durumu incelendiğinde;
araştırma grubunun % 47,7’sini daha önce
beslenme ile ilgili ders görmüş sporcular, %
52,3’ünü daha önce beslenme ile ilgili ders

görmemiş sporcular oluşturmuştur. Sporcuların daha önce beslenme ile ilgili herhangi
bir sempozyuma katılıp katılmadıkları göz
önüne alındığında daha önce beslenme sempozyumuna katılan ve katılmayan sporcular
arasında BDCY değerleri açısından herhangi bir farklılık tespit edilmezken (p > 0.05),
eğitim hayatlarında beslenme ile ilgili ders
gören ve görmeyen sporcular arasında
BDCY değerlerinin anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür (p < 0.05).
Sporcuların eğitim düzeylerine göre bir
inceleme yapıldığında, ilköğretim veya ortaöğretim mezunu olan sporcularla yükseköğretim mezunu olan sporcular arasında
BDCY değerleri açısından anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p < 0.05).

Tablo 10. Araştırma grubunun BDCY değerlerinin eğitim düzeyine göre farklılığına ilişkin tablo

İlköğretim veya
ortaöğretim
mezunu olan
grup
Yükseköğretim
mezunu olan
grup
Toplam

N

X±Sd

27

0,34±0,09

38

0,42±0,16

65

0,38±0,14

p

,01

Araştırma grubunun % 41,5’ini ilköğretim
veya ortaöğretim mezunu olan sporcular, %
58,5’ini yükseköğretim mezunu olan sporcular oluşturmuştur. Araştırma sonuçları
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göz önüne alındığında sporcuların beslenme
dersi görmüş olma durumu ve eğitim düzeylerine göre BDCY değerlerinde farklılık
gözlendiği diğer faktörlerin BDCY değerleri üzerinde anlamlı bir faklılık meydana
getirmediği görülmektedir. BDCY değerlerinin cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmektedir (p > 0.05). Sezek
ve arkadaşları (2008) tarafından yapılan çalışmada katkılı besinlere karşı tutum ve genel besin alışkanlıklarının cinsiyete göre anlamlı derecede farklılaştığı tespit edilmiştir.
Bunun aksine Çongar ve Özdemir (2004)’in
ve Süel ve arkadaşları (2006)’nın yapmış
olduğu çalışmalarda cinsiyetler arasında
yapılan beslenme bilgi düzeyleri karşılaştırmalarında hiçbir anlamlı fark görülmemiştir. Sporcuların eğitim düzeylerine göre
BDCY değerlerinde farklılık görülmekte
olup, yükseköğretim mezunu olan sporcuların ilköğretim veya ortaöğretim mezunu
olan sporculara oranla daha yüksek BDCY
değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir
(p<0.05). Beslenme dersi gören sporcuların
BDCY değerlerinin beslenme dersi görmeyen sporcuların BDCY değerlerinden anlamlı derecede yüksek olması (p < 0.05),
yükseköğretim mezunu sporcuların BDCY
değerlerinin ilköğretim veya ortaöğretim
mezunu olan sporcuların BDCY değerlerinden yüksek olması ile paralellik göstermektedir. Yükseköğretim mezunu sporcuların
eğitim hayatlarında beslenme dersi gördüklerinden dolayı yüksek BDCY değerlerine
sahip oldukları düşünülebilir. Beslenme
dersi gören sporcuların yüksek BDCY değerlerine sahip olmaları da bu yargıyı destekler niteliktedir.

Beslenme konusunda verilen zorunlu eğitimler sonucunda eğitim alanların bilgi düzeylerindeki artışa rağmen yeterli beslenme
konusundaki alışkanlıklarda değişim görülemeyebilmektedir (Breakman ve ark.,
1999). Beslenme dersi görme durumuna
göre BDCY değerlerinin farklılaşmasının
aksine beslenme sempozyumuna katılan
sporcularla katılmayan sporcular arasında
BDCY değerleri açısından herhangi bir farklılık görülmemiş olması (p > 0.05), sempozyumun katılan sporcular üzerinde bilgi seviyesinin arttırılması açısından hedeflenen
etkiyi sağlamadığı şeklinde yorumlanabilir.
Cupisti ve arkadaşları (2002), tarafından yapılan çalışmada sporcuların beslenme bilgi
düzeyinin sedanter gruba göre daha yüksek
olduğu tespit edilmiş olup bu bulgu yüksek
öğretim mezunu sporcuların BDCY değerlerinin ilköğretim ve ortaöğretim mezunu
sporcuların BDCY değerlerinden yüksek
olmasına paralellik göstermektedir.
Yapılan çalışmalar, öğün sayısı ve zamanlarının fiziksel performansı etkilediğini
göstermektedir (Göral ve ark. 2010). Öğün
sayısı beş olan sporcuların, üç öğün yiyenlere göre daha iyi performans gösterdiği ve
toplam çalışma veriminin beş öğünle arttırıldığı belirlenmiştir (Pulur, 2001). Göral
ve arkadaşları (2010) yaptıkları araştırmada
amatör ve profesyonel futbolcuların beslenme bilgi düzeylerini araştırmışlar, araştırmanın içeriğinde bulunan ve sporcuların
beslenme bilgisini ölçme amaçlayan ankette
‘ Bir sporcu günde kaç öğün yemek yemelidir?’ sorusunu sporculara yöneltmiş olup,
profesyonel futbolcuların % 12,5’i, amatör
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futbolcuların % 4,2’si ‘5 ve üzeri öğün’ seçeneğini seçerek doğru cevap vermişlerdir.
Araştırmamızda sporcuların öğün sayısına
göre BDCY değerlerine bakılmış ve öğün
sayısına göre BDCY değerlerinin farklılaşmadığı tespit edilmiş olup (p > 0.05), buradan öğün sayısı hakkında bilgi sahibi olan
sporcuların BDCY değerlerinin öğün sayısı hakkında bilgi sahibi olmayan sporcuların DDCY değerlerinden yüksek olmadığı
görülmektedir. Öğün dışı yeme alışkanlığı
olan ve olmayan sporcular arasında DCT
değerlerinin farklılaşmaması (p > 0.05) da
bu tespiti destekler niteliktedir.

suz etkileri herkesçe bilinmektedir. Ayrıca
sigara içmenin iştah üzerinde baskılayıcı
etkisi olduğu bilinmektedir (Öztürk, 1992).
Sevindi ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan araştırmada sigara içen öğrencilerin
yarıya yakın bölümü iştahlarında azalma olduğunu belirtmişlerdir. Alkol ise boş kalori
içerdiğinden dolayı sporcuların kilo almasında en baş etkenlerdendir. Araştırmamızda
sigara veya alkol kullanan, sigara ve alkol
kullanan, sigara-alkol kullanmayan olarak 3
grup şeklinde kategorize edilen sporcuların
BDCY değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p > 0.05).

Sosyoekonomik düzeyin beslenme alışkanlıklarını ve bilgi düzeyini etkilediği düşünülmektedir. Öztürk (2006) yaptığı çalışmada genel olarak profesyonellerin amatör
futbolculara göre daha düzenli beslendiklerini ortaya çıkarmıştır. Profesyonel futbolcuların daha iyi imkanlara sahip olduğu göz
önüne alındığında, bu bulgu sosyoekonomik
düzeyin beslenme üzerindeki etkisini destekler niteliktedir. Buna rağmen literatürde
sosyoekonomik düzeye göre beslenme açısından farklılık bulunamayan çalışmalar da
vardır (Yaycı, 1993). Bu araştırmada farklı
ekonomik gelir düzeyine sahip sporcu gruplarının BDCY değerleri arasında anlamlı bir
farklılık görülmemiştir (p > 0.05). Bu bulgu
farklı ekonomik gelir düzeyine sahip olsalar
da sporcuların beslenme bilgisi düzeylerinin birbirine benzer olduğunu ortaya koymaktadır.

Antrenman ve müsabaka öncesi enerji arttırıcı besin maddeleri alan ve almayan sporcuların BDCY değerleri arasında da anlamlı
bir farklılık tespit edilmemiştir (p > 0.05).
Son zamanlarda enerji arttırıcı birçok besin
maddesinin reklamı ve kullanımı artmış durumda olmasına rağmen, antrenman ve müsabaka öncesi enerji arttırıcı besin maddesi
alanların almayanlarla benzer BDCY değerlerine sahip olması her iki grubun da benzer
beslenme bilgisi düzeyine sahip olduğunu
düşündürmektedir.

Sigara ve alkol kullanımının insan sağlığına
dolayısıyla da sporcu performansına olum-

Bu araştırmada spor yaşlarına göre sporcuların BDCY değerlerinin anlamlı şekilde
farklılaşmadığı görülmektedir (p > 0.05).
0-5 yıl, 6-10 yıl ve 11-15 yıl spor yaşı kategorileri arasında BDCY değerlerinin benzerlik göstermesi, spor yaşının BDCY değeri üzerinde belirleyici olmadığı ve spor geçmişi az olan ve tecrübeli sporcuların benzer
BDCY değerlerine sahip olduğu şeklinde
yorumlanabilir.
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SONUÇ
Sonuç olarak Türkiye 1. ve 2. Bocce
Ligi’nde mücadele eden sporcuların BDCY
değerlerinin sporcuların eğitim düzeylerine
ve beslenme dersi görme durumlarına göre
farklılık gösterdiği (p < 0.05); cinsiyet, spor
yaşı, ekonomik gelir, antrenman ve müsabaka öncesi enerji arttırıcı besin maddesi kullanımı, öğün dışı beslenme alışkanlığı, öğün
sayısı, sigara-alkol kullanımı ve beslenme
sempozyumuna katılma durumuna göre
farklılık göstermediği (p > 0.05) bulunmuştur. Eğitim düzeyi yüksek olan sporcu grubunun BDCY değerlerinin diğerlerinden
daha yüksek olması göz önüne alındığında,
sporcuların beslenme bilgi düzeyini arttıracak kursların, seminerlerin ve eğitimlerin
planlanması ve uygulanması yararlı olabilir.
Sadece bocce branşında değil, diğer spor
dallarında da sporcuların beslenme bilgisinin arttırılması amaçlanmalı ve sporcuların
beslenme bilgi düzeyinin arttırılmasıyla
performanslarının üst seviyelere çıkarılabileceğinin antrenörler ve spor yöneticileri
tarafından özümsenmesinde yarar vardır.
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SPRİNTER VE ATICILARIN BAZI FİZİKSEL-FİZYOLOJİK
PARAMETRELERİNİN AYNI YAŞ GRUBU GÜREŞÇİLERLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Işık BAYRAKTAR1, Gökhan DELICEOĞLU2, Metin YAMAN3, Çetin YAMAN4
1
Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, SESAM
2
Kırıkkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
3
Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
4
Sakarya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Özet: Bu çalışmanın amacını, atletizmin temel unsuru kuvvet olan atma branşındaki sporcular
ve yine temel unsuru sürat olan sprint branşındaki sporcular ile aynı yaş grubu güreşçilerin bazı
özelliklerinin karşılaştırması oluşturmaktadır. Araştırma grubunu, Türkiye’nin farklı illerinde spor
yapan 415 erkek güreşçi (Xyaş=15,11± 0,69 yıl, Xsporyaş=4,0±1,26 yıl) ile atma branşındaki 50
atlet (Xyaş=15,0±1,42 yıl, Xsporyaş=2,68±1,43 yıl) ve kısa mesafe koşu branşındaki 54 atlet
(Xyaş=14,87±1,45 yıl, Xsporyaş=2,51±1,52 yıl) olmak üzere toplam 519 sporcu oluşturmaktadır.
Araştırma grubunun sırasıyla boy uzunlukları, vücut ağırlıkları, vücut kitle indeksleri, sağ ve sol el
pençe kuvveti, squat ve aktif sıçrama, dikey sıçramadan elde edilen anaerobik güç, durarak uzun
atlama, sağlık topu atış, gövde mekik (30 sn.), 30 metre sürat ve 20 metre mekik koşusu testinden
indirek VO2max değerleri elde edilmiştir. Araştırma grubuna uygulanan ölçümlerin, güreşçiler ile
kısa mesafe koşu ve atma branşındaki atletler arasındaki farka Mann Whitney U-testi ile bakılmıştır. Araştırma grubundan elde edilen bulgulara göre güreşçilerin aerobik kapasiteleri kısa mesafe
koşu branşındaki atletlerle benzerlik göstermektedir. Bu bulgu branşların aerobik kapasite gereksinimleri ile paralellik göstermektedir. Her iki branş sporcularından elde edilen kavrama kuvveti ve
sağlık topu atış yetilerinde de benzerlik gözlenmiştir. Sürati etkileyen unsurlardan olan alt uzuvların
patlayıcı kuvvetinin belirlendiği yatay ve dikey sırçama parametreleri ile 30 m sürat koşu yetisinin kısa mesafe koşu branşındaki atletler lehine performans bakımından farklılık göstermesinin
(p<0,05), branşlar arasındaki farklılaşmanın belirgin bulguları olarak düşünülmektedir. Güreşçilerin
aerobik kapasitesinin atma branşındaki atletlerden yüksek olması branşların müsabaka sürelerine
bağlı kullanılan enerji sistemleri ile ilişkili olduğu düşülmektedir. Kavrama kuvveti ile sağlık topu
atış parametrelerinde atıcıların, 30 sn gövde mekik yetilerinin karşılaştırılmasında ise güreşçilerin
yüksek değer göstermesi branşların temel niteliklerine yatkın olan test parametreleri ile ilişkili olduğu düşülmektedir. Dikey sıçrama parametrelerinin benzerlikleri branşların ortak özellikleri olarak
yorumlanabilir.
Anahtar Kelimeler : Güreşci, Sprinter, Atıcı
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THE COMPARISON OF SOME PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF SPRINTERS AND THROWERS
WITH SAME AGE WRESTLERS

Abstract: The purpose of this study is to compare some attributes between sprinters and throwers
to same age wrestlers. For Track and Field, Sprint is standing basicly for speed and Throwing is
standing basicly for strenght. The research group is composed together by 519 athletes from all
over Turkey. 415 male wrestlers (Xage=15,11± 0,69 year, Xsportage=4,0±1,26 year), 50 throwers
(Xage=15,0±1,42 year, Xsportage=2,68±1,43 year) and 54 short distance runners (Xage=14,87±1,45
year, Xsportage=2,51±1,52 year). In that order height, weight, BMI, right and left hand grip strength,
squat and active jump, anaerobic strength obtained from vertical jump, standing long jump, medicine ball throw, sit ups (30 sec.), indirect VO2max values of 30 meters speed test and 20 meters shuttle
running test have been done. The measurements for this group have been applied with the Mann
Whitney U-test. According to these results the aerobic capacity of the wrestlers is showing similarity to the aerobic capacity of the sprinters. This result shows parallelity to the need of the aerobic
capasity of these branches. There is also a similarity between the grip strength and medicine ball
throw abilities between these two branche-athletes. It is understand as a difference between these
two branches. The vertical and horizontal jumping parameters to measure the explosive power of
the lower extremities which is affecting the speed, and the 30 meters speed test shows difference in
favor of the sprinters (p<0.05), which is a clear indication of the difference of these branches. That
the aerobic capasity of the wrestlers is higher than the aerobic capasity of the throwers can be related
to the competition time of their own branches. In the coparision the throwers have shown high parameters in the grip strength and medicine ball throwing test. The wrestlers has shown high values in
the 30 sec. sit ups test. This is related to the attributes of their own branches. The similarity of the
vertical jumping parameters between the branches is an indication for a common feature.
Key Words: Wrestler, Sprinter, Thrower

GİRİŞ

ilkesi ile bağlantılıdır.

Gelişim çağındaki sporcuların antrenmanlara verdikleri cevaplar yetenek seçiminin
ana kriterlerini oluşturmaktadır. Bununla
birlikte özelleşmiş antrenmanların da branşın belirleyicisi olan motorik özellikleri ortaya çıkardığı düşünülmektedir. Benzer yaş
gruplarında farklı branş sporcularının karşılaştırılmaları bu belirgin farklılıkları ortaya
koyacaktır. Branşın özelliği ve çalışmaların
karakteristiği ile birlikte branşa özgü baskın özellikler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
baskın yetinin zamanla daha kapsamlı olarak geliştirilmesi diğer yetilerin daha az öncelikli olması antrenmanın özelleştirilmesi

Güreş ve atletizm gibi branşlarda bazı fiziksel ve fizyolojik özellikler bakımından
farklılıkların belirlenmesi, branşa özgü çalışmalar bakımından önemli bir noktaya
ulaştıracaktır.
Güreş, çeşitli fonksiyonel özelliklerin bir
arada bulunmasını gerektiren bir spor dalıdır. Güreş kassal kuvvet, süratli reaksiyon
zamanı, çeviklik, nöromuskuler koordinasyon, statik, dinamik mükemmel bir denge,
yüksek anaerobik kapasite, optimal yüksek
bir aerobik kapasite performansta rol oynayan önemli faktörlerdir. Güreş antren38

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak-Şubat-Mart 2012 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 2 Shoo January- February- March 2012 Volume:03 Issue:02 Jel Kodu: JEL M

www.sstbdergisi.com

manının amacı ve içeriği de bu özellikleri
geliştirmeye yöneliktir. Çeşitli bilimsel çalışmalarda güreşte en çok kullanılan enerji
sisteminin ATP-CP ve Laktik Asit sistemi
olduğu belirtilmektedir. Maksimal oksijen
tüketimi yönünden yapılan araştırmalarda
genellikle güreşçilerde 60cc/kg/dk olduğu
bilinmektedir (Akgün 1978). Türkiye’de
yapılan bir araştırmada ise bu oran 53.59
olarak bulunmuştur (Ziyagil ve ark. 1994).
Fakat günümüz güreşinde değişen kurallarla birlikte hem müsabaka süreleri, hem
de aynı gün yapılan 5-8 arası müsabaka bu
kavramlarda yeni araştırmalara ihtiyaç olduğunu düşündürmektedir.
Atletizm fiziksel ve fizyolojik olarak, temelde birbirinden ayrı branşlara sahip olması
sebebiyle tek bir başlık altında incelemek
mümkün değildir.
Sürat koşularında yapılan araştırmalar adım
uzunluğu ile boy uzunluğu ve adım uzunluğu ile bacak uzunluğu arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Kısa mesafe ve
engelli koşularda esnekliğin de önemli rol
oynadığı bilinmektedir. Reaksiyon zamanı
özellikle çıkışta önemli rol oynayan faktördür. Genel kas ve bacak kasları kuvveti
yüksekliği kısa mesafe koşularda dereceyi
etkileyecek unsurlardandır (Akgün 1978).
Sürat koşularında özellikle hızlı kasılan, beyaz kas tipinin çalışması sonucunda iyi verimlere ulaşılabilir. Bu esnada ATP-PC ve
laktik anaerobik enerji sitemi devreye girer.
Sprint koşularda gerekli oksijen alınamadığı için (gereken oksijen miktarı 100 m.’de
%4, 200 m.’de %6, 400 m.’ de %16 oranında alınabilmektedir) anaerobik enerji üretim
reaksiyonları sonucu metabolitlerin (laktik
asit gibi) fazla birikmesine yol açar. Sürat

koşuları çalışma sistemi olarak anaerobik
olmasına rağmen aerob temele oturulması
sprint verimi açısından gerekli olduğu bilinmektedir (Candan ve Dündar 1996).
Atma branşlarında ise branşın belirleyici
unsurları yüksek anaerobik güç ve tepki süresidir. Bunun yanı sıra sporcu seçiminde
uzun ve kaslı bireyler tercih edilir. Geniş bir
omuz bölgesi de branşın, verim gelişmelerini etkileyecek unsurdur. Yüksek yoğunlaşma niteliği ve bu yoğunlaşmayı koruyabilme becerisi de atma branşındaki sporcuların
psikolojik özellikleri olarak sıralanabilir
(Bompa 2003).

AMAÇ
Araştırmamızın amacını, atletizmin temel
unsuru kuvvet olan atma branşındaki sporcular ve yine temel unsuru sürat olan sprint
branşındaki sporcular ile aynı yaş grubu güreşçilerin bazı özelliklerinin karşılaştırması
oluşturmaktadır. Güreş branşının hem kuvet
hem de sürat gerektiren yapıya sahip olması itibarıyle, aynı yaş grubu özelleşmiş antrenman yapan sporcuların branş nitelikleri
itibariyle geldikleri noktanın saptanması ve
farklılıkların belirlenmesi hedeflenmiştir.

KAPSAM
Araştırma grubunu, Türkiye’nin farklı illerinde spor yapan 415 erkek güreşçi
(Xyaş=15,11± 0,69 yıl, Xsporyaş=4,0±1,26 yıl)
ile atma branşındaki 50 atlet (Xyaş=15,0±1,42
yıl, Xsporyaş=2,68±1,43 yıl) ve kısa mesafe
koşu branşındaki 54 atlet (Xyaş=14,87±1,45
yıl, Xsporyaş=2,51±1,52 yıl) olmak üzere
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toplam 519 sporcu oluşturmaktadır. Araştırma grubunun sırasıyla boy uzunlukları
(Xgüreş=163,97±9,83 cm, Xatıcı=171,43±12,3
cm, Xsprint=1,66±9,66 cm), vücut ağırlıkları
(Xgüreş=60,29±14,36 kg, Xatıcı=73,53±19,61
kg, Xsprint=57,74±11,03 kg), vücut kitle
indeksleri (Xgüreş=22,03±3,34 kg/m2, Xatı=24,52±4,42 kg/m2, Xsprint=20,75±2,37 kg/
cı
m2), sağ ve sol el pençe kuvveti, squat ve
aktif sıçrama, dikey sıçramadan elde edilen
anaerobik güç, durarak uzun atlama, sağlık
topu atış, gövde mekik (30 sn.), 30 metre
sürat ve 20 metre mekik koşusu testinden
indirek VO2max değerleri elde edilmiştir.

YÖNTEM
Araştırma kapsamında verilerin toplanması
ve analizi aşağıda verilmiştir.
Verilerin Toplanması: Kavrama kuvveti,
testinde Holtain marka el dinamometresi
kullanılarak ölçüm yapılmıştır. Dikey sıçrama testleri, uçuş ve yere temas sürelerinin ölçüldüğü sıçrama platformu (Newtest,
Finland) kullanılarak yapılmıştır. 30 m. sürat koşu testinde ölçümler Newtest, Finland
marka fotosel ile yapılmıştır. Mekik koşu
testinde, zamanlayıcı olarak koşu hızını belirlemek için 20 metre mekik koşu testi için
dizayn edilmiş 1/1000 sn hassasiyeti olan
zamanlayıcı (Prosport, TMR. ESC 1000
Sport Test Tümer Mühendislik) kullanılmıştır. 30 sn mekik testi için 1/1000 hassasiyetli
el kronometresi kullanılmıştır. 20 m. Mekik
koşu testi alanının belirlenmesi için Çelikler
marka, çelik metre kullanılmıştır.
Vücut Kitle İndeksi (VKİ): Elde edilen boy
ve kilo değerlerinden, bedenin uzunluğuna
göre ağırlık dağılımını açıklayan “Vücut

Kütle İndeksi” (Body Mass Index) hesaplanmıştır.
VKİ = Ağırlık / Boy² (kg/m2)
Kavrama Kuvveti: Testin amacı önkol fleksör kaslarının kuvvetinin ölçülmesidir. En
önemli kondisyonel etmenlerden birisi olan
kuvvet göstergesi için kavrama kuvveti testi
uygulanmıştır (Pekel 2007).
El dinamometresi deneğin el ölçülerine göre
ayarlanmış, denek dirseğini bükmeden kolu
düz ve omuzdan 10-15o lik bir açı yapacak
şekilde yan tarafta iken eli ile mümkün olduğunca fazla dinamometreyi sıkmaya çalışmıştır. Deneğin her iki eliyle 3 denemeden sonra en iyi performansı belirlenmiştir.
Dinamometre her denemeden sonra sıfırlanmış, değerlendirmeye en iyi olan performans alınmıştır (Zorba 2000, Günay ve ark.
2006).
Squat Sıçrama: Bacak kaslarının maksimal
kuvvete bağlı olarak sergilediği patlayıcı
kuvvet özelliğinin ölçüldüğü squat sıçrama
testinde, dizler 90o fleksiyonda squat pozisyonunda ve eller belde iken yukarı doğru
olarak tam bir sıçrama gerçekleştirme şeklinde uygulanmıştır (Açıkada 2008).
Aktif Sıçrama: Bu testte de bacak kaslarının
patlayıcı kuvvet özelliği ölçülmesinin yanı
sıra sıçramada patlayıcı kuvveti etkileyen
elastik kuvvet özelliği de devreye girmektedir. Aktif sıçrama testi, dizler tam olarak
ekstensiyonda ve dik pozisyonda iken dizlerden hızla çöküp dikey olarak sıçramasıyla uygulanmıştır (Açıkada 2008).
Dikey sıçrama testleri için uçuş zamanı
üzerinden sıçrama yüksekliğini ve ona bağlı
olarak da bacak ekstensör kaslarının patla40
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yıcı kuvvet özelliğinin saptanması sağlanmıştır. İki deneme sonrası en yüksek değer
değerlendirmeye alınmıştır.
Anaerobik Güç: Anaerobik gücün belirlenmesinde Lewis nomogramı ile deneklerin
aktif sıçrama yükseklikleri ve vücut ağırlıkları, dikey sıçrama (sargent jump) formülü
kullanılarak kg-m/sn cinsinden hesaplanmıştır (Tamer 2000).
P = √4.9 x Ağırlık x √D
P= Anaerobik Güç (kgm/sn)
D=Dikey sıçrama mesafesi (m)
√ 4.9= Standart zaman
Durarak Uzun Atlama: Amaç, deneğin bacak ekstensor kaslarının patlayıcı kuvvetinin ölçülmesidir. Atlama gibi maksimal
şiddette yapılan branşlar sporcunun enerjiyi
güce çevirmesine örnektir. Maksimal anaereobik güce dayalı testlerden birisi de durarak uzun atlamadır (Açıkada 2008).
Denekler kaygan olmayan uygun bir zeminde, işaretlenmiş bir çizginin gerisinde
ayakta durup, ayaklarını omuz genişliğinde
açarak beklemiş, hazır olduğunda her iki
elini geriye doğru alırken dizlerini de aynı
anda bükmüştür. Kolların ileri hareketi ile
birlikte düz bir zemin üzerine mümkün olduğunca ileriye, en uzak mesafeye, doğru
sıçrayıp düşmüştür. Başlangıç çizgisi ile
deneğin çizgiye bıraktığı en yakın iz ölçümü esas alınmış, her denek için iki deneme
alınarak en iyi derece not edilmiştir (Pekel
2007, Mackenzie 2005).
Sağlık Topu Atma: Bu testte de amaç kol
kaslarının patlayıcı gücünün belirlenmesi-

dir. Test 2 kg. ağırlığındaki sağlık topu ile
yapılmıştır. Önü açık bir alan belirlenmiş ve
atış çizgisi çizilmiştir. Denek ölçümün yapılacağı başlangıç çizgisinin hemen gerisine
dizlerinin üzerinde, dizler omuz genişliğinde açarak sabitlenmiştir. Her iki diz birbirine paralel durumdadır. Sağlık topu her iki
el ile tutularak başın gerisine götürülmüştür.
Gövdeyi hafif geriye büktükten sonra kollar hızla öne savrularak top baş üstünden en
uzak noktada elden çıkmıştır (modifiye taç
atışı). Birkaç dakika ara ile iki deneme alınmış ve en iyi değer kaydedilmiştir (Gazzoli
2006, Pekel 2007).
30 sn. Mekik: Testin amacı, deneklerin abdominal kuvvetini belirlemektir. Deneklere,
sırt üstü yatar durumda, dizler 900 bükülü,
eller ensede ve ayak tabanları yere temasta
iken başla komutuyla 30 saniye süreyle tekrar edebildikleri kadar mekik yaptırılmıştır.
Mekik çekme esnasında ayakların yerden
temasının kesilmemesi için ayaklar tutulmuş ve test başlamadan önce her deneğe bir
deneme yaptırılmıştır. Deneklerin yere yattıklarında omuzlarının yere, doğrulduklarında ise dirseklerinin dizlerine değmesine
dikkat edilmiş, 30 saniye içerisinde tekrar
edebildiği mekik sayısı bilgi formuna kaydedilmiştir (Pekel 2007, Mackenzie 2005).
30 m. Sürat Koşusu: Ölçüm, düz bir zeminde ve koşu alanının uzunluğu 30 m. olarak
belirlenmiştir. Durma mesafesi olarak bitiş
çizgisinden öteye yeterli bir mesafe ayrılmıştır. Parkur uzunluğu ve zemin özelliği tüm denekler için aynı olmuştur. Zemin
başlangıç ve bitiş çizgileri düz bir hatla
belirlenmiştir. Başlangıçta ve 30 m. bitiş
çizgisinde fotosel yerleştirilmiştir. Ayrıca
başlangıç ve bitiş noktaları işaretlerle (Huni
vs.) belirlenmiştir (Pekel 2007).
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Denek bir ayağının ucu başlangıç çizgisinin
100 cm. gerisinde (fotoselin başlangıcına
yakın olmamak için) dizleri biraz bükülü,
vücudu hafif öne doğru eğik olarak beklemiştir. Denek hazır olduğunda olanca gücüyle çıkış yapmış ve bitiş çizgisini mümkün olan en kısa sürede, süratli bir şekilde
geçmeye çalışmıştır. Derecesi kaydedilen
deneğin, yapılan iki deneme sonrası en iyi
derecesi kaydedilmiştir (Mackenzie 2005,
Açıkada 2008).
20 Metre Mekik Koşu Testi ve VO2 max.
(endirekt): Sporcuların aerobik dayanıklılıkları 20 metre mekik koşu testi kullanılarak belirlenmiştir. Denek 20 metrelik mesafeyi gidiş dönüş olarak koşmuştur. Testin
sonunda deneklerin derecesi kaydedilmiştir.
Uygulama: Test, yavaş bir koşu hızında (8
km/s) başlar ve denek duyduğu 1. sinyal
sesinde koşusuna başlar. 2. Sinyal sesine
kadar çizgiye ulaşmak zorundadır. 2. Sinyal
sesini duyduğunda ise tekrar geri dönerek
başlangıç çizgisine döner ve bu koşu hızı
her dakikada 0.5 km/s artan sinyallerle devam eder. Denek sinyali duyduğunda ikici
sinyalde pistin diğer ucunda olacak şekilde
temposunu ayarlar. Başta yavaş olan hız
giderek artar. Denek bir sinyal sesini kaçırıp 2. sine yetişirse teste devam eder. Eğer
denek iki sinyali üst üste kaçırırsa test sona
erer (Tamer 2000).

Deneğin mekik koşu testi sonuç değeri ile
VO2max bir regresyon eşitliği kullanılarak
tahmin edilmiştir. Leger ve Gadowy (1989)
tarafından VO2max’ ın tahmini için bir regresyon eşitliği hesaplanmıştır. Bu yöntemle
hazırlanan tablo yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada da VO2max değeri ml/
kg/dk cinsinden, mekik koşu test sonucuna
bağlı endirekt olarak, değerlendirme tablosundan deneğin maksimal VO2 değeri
tahmini olarak hesaplanmıştır (Zorba 2000,
Tamer 2000).
Verilerin Analizi:
Verilerin analizinde,
SPSS 15.0 adlı paket program kullanılmıştır. Araştırma grubuna uygulanan ölçümlerin, güreşçiler ile kısa mesafe koşu ve atma
branşındaki atletler arasındaki farka Mann
Whitney U-testi ile bakılmıştır.

BULGULAR
Araştırma grubundaki kısa mesafe koşu
branşındaki atletler ile güreşçilerin VO2max, sağ ve sol el kavrama kuvveti, durarak uzun atlama, squat ve aktif sıçrama,
anaerobik güç, 30 m sürat koşusu, sağlık
topu atış ve 30 sn gövde mekik yetileri arasındaki farklılığa ilişkin U-Testi sonuçları
Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1 incelendiğinde, sprinterler ile güreşşçilerin aerobik kapasiteleri, sağ ve sol el
kavrama kuvveti yetileri, anerobik güç yetileri ve sağlık topu atış yetilerinin, istatistiksel olarak benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Dikey ve yatay sıçrama, 30 m sürat koşu
ve 30 sn. gövde mekik parametrelerinde ise
anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Bu
farklılıklardan sadece gövde mekik testi değerleri güreşçiler lehine yüksektir.
Araştırma grubundaki atma branşındaki atletler ile güreşçilerin VO2max, sağ ve sol

el kavrama kuvveti, durarak uzun atlama,
squat ve aktif sıçrama, anaerobik güç, 30 m
sürat koşusu, sağlık topu atış ve 30 sn gövde
mekik yetileri arasındaki farklılığa ilişkin
U-Testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2 incelendiğinde, atıcılar ile güreşşçilerin dikey sıçrama parametreleri dışında
diğer yetileri istatistiksel olarak farklılık
göstermektedir (p<0,05). VO2max ve 30 sn
gövde mekik test yetileri güreşçilerin atlere
göre daha yüksek değerlerdedir.
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TARTIŞMA ve SONUÇ
Elde edilen bulgulara göre güreşçilerin aerobik kapasiteleri kısa mesafe koşu branşındaki atletlerle benzerlik göstermektedir.
Atma branşındaki atletlerle güreşçilerin aerobik kapasiteleri arasında, güreşçiler lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Mırzaei (2009) İranlı genç serbest güreşçilerde 50.5±4.7 ml/kg/dk, Rahmani-Nia
(2007) ise İranlı genç grekoromen güreşçilerde 50.0±4.75 ml/kg/dk değerlerini ortaya koymuşlardır53,78. Bayraktar ve ark.
(2010)’nın çalışması olan Atletizmde Türkiye Norm Değerleri’ne göre 15 yaş ortalaması maxVO2 değerleri 54,93-58,08 ml/kg/dk
aralığındadır. Bayraktar ve ark. (2011)’nın
Güreşte Türkiye Norm Değerleri araştırmasına göre, 15 yaş ortalama değerleri 49,6152,80 ml/kg/dk aralığında olduğu belirtil-

miştir. Bu bulgular araştırma bulgularımızla
paralellik göstermektedir.
Araştırma sonuçları ve yapılan diğer araştırmalar, branşların yapısına bağlı aerobik kapasite gereksinimleri ile sonuçların paralel
olduğunu göstermektedir. Ayrıca branşların
müsabaka sürelerine bağlı olarak, (kullanılan enerji sistemleri ilişkisi düşünüldüğünde) yapılan özelleşmiş antrenmanların bu
durumu yansıttığı söylenebilir.
Güreşçi ve sprinter sporculardan elde edilen
kavrama kuvveti ve sağlık topu atış yetilerinde de benzerlik gözlenmiştir. Kavrama
kuvveti ile sağlık topu atış parametrelerinde atıcıların, 30 sn gövde mekik yetilerinin
karşılaştırılmasında ise güreşçilerin yüksek
değer göstermesi branşların temel niteliklerine yatkın olan test parametreleri ile ilişkili
olduğu düşülmektedir.
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Güreşte Türkiye Norm Değerleri çalışmasındaki 15 yaş sağ el kavrama kuvveti ortalama değerleri 31,83 - 37,16 kg, sol el kavrama kuvveti ise 32,15 - 36,76 kg aralığındadır (Bayraktar ve ark. 2011). Atletizmde
Türkiye Norm Değerleri çalışmasında ise
15 yaş sağ el kavrama kuvveti ortalama değerleri 39,7 - 43,6 kg, sol el kavrama kuvveti ise 34,5 - 40 kg aralığındadır (Bayraktar
ve ark. 2010). Aynı yaş grubu norm değer
çalışmalarındaki atletlerin kavrama kuvveti
yetilerinde de -ortalama değerlerin- güreş
branşındaki sporculardan yüksek çıktığı görülmüştür.
Sürati etkileyen unsurlardan olan alt uzuvların patlayıcı kuvvetinin belirlendiği yatay
ve dikey sırçama parametreleri ile 30 m sürat koşu yetisinin kısa mesafe koşu branşındaki atletler lehine performans bakımından
farklılık göstermesinin branşlar arasındaki
farklılaşmanın belirgin bulguları olarak düşünülmektedir. Atma branşındaki sporcularla güreşçilerin dikey sıçrama parametrelerinin benzerlikleri branşların ortak özellikleri
olarak yorumlanabilir.
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GENÇ ATLET VE GÜREŞÇİLERİN DAYANIKLILIK
İLE SÜRAT YETİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI MOTORİK
ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ
Işık BAYRAKTAR1, Gökhan DELICEOĞLU2, Erkan KAHRAMAN1,
Deniz KAMILOĞLU2
1
Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, SESAM
2
Kırıkkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Özet: Bu çalışmanın amacını, Sporcu Eğitim Merkezleri’ndeki atlet ve güreşçilerin bazı fiziksel
ve fizyolojik parametreler arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi oluşturmaktadır. Araştırma, Sporcu
Eğitim Merkezleri’ndeki atletizm (n=118), güreş (n=486) olmak üzere toplam 604 erkek atlet ve
güreşçi katılmıştır. Araştırma grubunun boy uzunlukları (Xboy=159,28±11,20 cm), vücut ağırlıkları
(Xva=53,69±13,56 kg) vücut kitle indeksleri (Xbki=20,81±3,13kg/m2), sağ ve sol el pençe kuvveti,
statik sıçrama ve aktif sıçrama, dikey sıçramadan elde edilen anaerobik güç, durarak uzun atlama,
30 metre sürat ve 20 metre mekik koşusu testinden indirek maxVO2 değerleri elde edilmiştir.
Araştırma grubundan elde edilen verilerin analizi için SPSS 15,0 paket programı kullanılmıştır.
Değişkenler arasındaki ilişkilerinin tespit edilmesi amacıyla regresyon analizi uygulanmıştır.
Araştırma grubundan elde edilen bulgulara göre, güreşçilerin maxVO2 değerleri, durarak uzun
atlama ve squat dikey sıçrama değerlerinden etkilediği, Atletlerin maxVO2 değerlerini ise hiçbir
değişkenin etkilemediği görülmektedir. Sürat yetisini tespit etmek için kullanılan 30 metre sürat testi
incelendiğinde güreşçilerin sürat yetisini, kavrama kuvveti sol ve aktif dikey sıçrama değişkenlerinin
etkilediği, Atletlerin sürat yetisini ise durarak uzun atlama değişkeninin etkilediği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Atletizm, Güreş

A INVESTIGATION OF SOME MOTORIC ATTRIBUTES
WHICH ARE EFFECTING THE ENDURANCE AND THE
VELOCITY OF YOUNG ATHLETES AND WRESTLERS
Abstract: The aim of this study is to determine the relationship between wrestlers’ some
physical and physiological parameters and athletes in the athlete training centers. A total of 604
male athletes from Athletes (n=118) and Wretlers (n=486) participated to this study. The values
of heights (Xheight=159,28±11,20 cm), body weights (Xbw=53,69±13,56 kg), body mass index
(Xbmi=20,81±3,13kg/m2), right and left hand grip strenght, static and active jump, anaerobic power
obtained from vertical jump, standing long jump, indirect maxVO2 from the test of 30 meters speed
run and 20 meters shuttle run of the reseach group were taken. The SPSS 15,0 package software
were used for the analysis of the data collected from the research group. In order to detect the
relationship among the variables, the regression analysis were applied. According to the findings
from the research group, it is seen that the maxVO2 values of the wrestlers affect the values of
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standing long jump and squat vertical jump and the maxVO2values of the athletes don’t affect
any variables. When examined the 30 meters speed test used for determining the speed ability, the
wrestlers’ speed ability is affected by the variables of left hand grip strenght and vertical jump and
the speed ability of the athletes is affected by the standing long jump variable.
Key Words: Athletics, Wrestling

GİRİŞ
Düzenli yapılan egzersizlerin çocukların
fiziksel ve fonksiyonel kapasitelerini arttırdığı, bazı araştırmacılar tarafından ileri
sürülmektedir. Çocuklarda fiziksel çalışma
kapasitesi büyüme ile birlikte önemli derecede değişir. Fiziksel uygunluk; fizyolojik
fonksiyon veya motor performansın belirlenmesine yönelik testler ile değerlendirilmektedir. Bu testler yalnız temel kuvvet ve
dayanıklılığı değil aynı zamanda sürat, çabuk kuvvet ve çabukluğunu da içermektedir
(Arslan 1996).
Bu fiziksel uygunluk programlarının amacı
ise, bireyin normal fiziksel balansını desteklemek ve geliştirmektir. Yıllar öncesinde fiziksel uygunluk, hastalıksız bir bedeni temsil ederdi. Günümüzde bu görüş ve anlayışın
doğru olmadığının kabul edilmesiyle (Kash,
1968) fiziksel uygunluk için “şimdi kendimi
iyi hissediyorum, o halde sağlıklıyım” ifadesi de yeterli bir fikir olmaktan çıkmıştır.
Fiziksel uygunluğun kalitesini belirlemek
için birçok test protokolleri geliştirilmiştir.
Bu test protokollerinden bir taneside fizyolojik testlerdir. Fizyolojik testler sayesinde,
bireyin fiziksel kapasitesinin tespiti yanında
bir egzersiz programına katılanlann gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür
(akt: Kürkçü, 1998).
Sporcu Eğitim Merkezleri’ndeki sporcuların gelişimlerinin takip edilmesi kapsamında uygulanan periyodik testler, sporcula-

rın gelişimlerinin incelenmesi bakımından
önemlidir. Branşların gereksinimleri farklılık gösterdiği ve branşlardaki bazı motorik
özelliklerin baskın olduğu bilinmektedir.
Böylece sporcuların gelişimlerinde motorik
özellik değerlerinin bilinmesi antrenman niteliğini etkileyecektir.
Bu çalışmanın amacını Sporcu Eğitim Merkezleri’ndeki sporcuların bazı fiziksel ve
fizyolojik parametrelerin incelenmesi oluşturmaktadır.

YÖNTEM
Araştırma Grubu
Araştırma grubunu, Sporcu Eğitim Merkezleri’ndeki güreş (n=486) (Xyaş= 14,04±1,62
yıl, Xsporyaş= 3,02±1,67 yıl) ve atletizm
(n=118) (Xyaş= 14,44±1,54 yıl, Xsporyaş=
2,54±1,48 yıl) branşlarında toplam 604 erkek sporcu oluşturmaktadır. Testler, 20092010 eğitim-öğretim yılında Spor Eğitim
Merkezleri’nde kayıtlı olan atlet ve güreşçi
sporculara uygulanmıştır.
Veri Toplama Araçları
Boy uzunluğu ve vücut Ağırlığı: Araştırma grubunun boy uzunlukları Holtain marka boy ölçer ile cm. cinsinden ve vücut ağırlıkları ise Angel marka elektronik baskül ile
kg. cinsinden ölçülmüştür.
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Vücut Kitle İndeksleri:

Durarak Uzun Atlama Testi:

Vücut kitle indeksi için vücut ağırlığın (kg)
boy uzunluğu (m)’nun karesine oranı ile
elde edilmiştir.

Ayakta duruş pozisyonundan hız almadan
uzun atlayan sporcunun atladığı mesafe cm
cinsinden ölçülmüştür. Test iki defa tekrar edilmiş ve en iyi sonuç kaydedilmiştir
(Ayan ve Ark. 2009).

Pençe Kuvveti:
Kavrama kuvveti için el dinamometresi
(Hand Grip- Holtain) kullanılmıştır. Ölçüm
sırasında denek ayakta olacak şekilde kolu
bükmeden, vücuda temas ettirmeden ve vücuda 45 derece açılı bir şekilde ölçüm yapıldı. Aynı ölçüm metodu sağ ve sol kol için
iki defa tekrar edildi, en iyi değer kg olarak
kaydedilmiştir (Kürkçü ve Ark. 1998).

Dikey Sıçrama ve Anaerobik Güç:
Araştırma grubunun anaerobik güç değerleri; dikey sıçrama vücut ağırlığı değerlerinden yararlanılarak Lewis nomogramı ile
belirlenmiştir (Tamer, 2000).
P = √4.9 (Ağırlık) √ D,
P = Güç,
D: Dikey sıçrama mesafesi
Dikey sıçrama testi Newtest marka otomatik performans analizörü ile yapılmıştır.
Deneklerin sıçrama sonrası mat üzerine dizlerini bükmeden düşmeleri sağlanmış, her
deneğe yeterli dinlenme süreleri verilerek
iki tekrar yaptırılarak ve en iyi değer kaydedilmiştir (Çolakoğlu ve Ark. 2006).

30 m Sürat testi:
Sporcular 30 m olarak belirlenmiş alanda
yüksek çıkış ile maksimal sürat değerleri
kaydedilmiştir. Newtest marka otomatik zaman analizörü ile yapılmıştır. Koşulan süre
sn cinsinden kaydedilmiştir. Test iki defa
tekrar edilmiş ve en iyi sonuç kaydedilmiştir (Tamer, 2000).

Mekik Koşusu Testi:
Bu test için sinyal aralarının her bir dakikada 0.5 km/s artan kalibre edilmiş ses kaydı
kullanılmıştır. Çocuklardan her sinyalde 20
m’nin sonundaki çizgiye temas etmeleri istenmiştir. Sinyal geldiğinde 20 m’yi belirleyen çizgilerin bir metre önündeki çizgilere
iki kez üst üste ulaşamayan sporcu için test
sonlandırılmıştır (Tamer, 2000).

Verilerin analizi:
Verilerin analizinde, SPSS 15.0 adlı paket
program kullanılmıştır. Parametreler arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi amacıyla
regresyon analizi uygulanmıştır. Atlet ve
güreşçilerin parametreleri arasındaki farkı
tespit etmek amacıyla ilişkisiz örneklemler
için T-testi kullanılmıştır.
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BULGULAR
Araştırma grubundan elde edilen parametreler arasındaki ilişki ve gruplar arasındaki
farklılığa ilişkin tablo ve yorumlar bu bölümde verilmiştir.

Tablo1 incelendiğinde kavrama kuvveti sağ,
kavrama kuvveti sol, durarak uzun atlama,
squat dikey sıçrama ve aktif dikey sıçrama
değişkenleri birlikte güreşçilerin MaxVO2
değerleri ile orta düzeyde pozitif yönde ve
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vermektedir (R=,535; R2 = ,286 p<0,05). Adı geçen beş değişken birlikte sürat yetisindeki
toplam varyansın yaklaşık % 29’unu açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon
kat sayısına göre yordayıcı değişkenlerin
MaxVO2 değişkeni üzerindeki göreli önem
sırası dikey sıçrama squat, dikey sıçrama
aktif, durarak uzun atlama, kavrama kuvveti
sağ ve kavrama kuvveti sol şeklidedir. Reg-

Kavrama kuvveti sağ (HGsağ), kavrama
kuvveti sol (HGsol), durarak uzun atlama
(DUA), squat dikey sıçrama (DSS) ve aktif
dikey sıçrama (DSA) değişkenleri ile güreşçilerin MaxVO2 değerlerinin yordanmasına
ilişkin Regresyon analizi sonuçları Tablo
1’de verilmiştir.

resyon kat sayısının anlamlılığına ilişkin
T testi sonuçları incelendiğinde ise sadece
durarak uzun atlama ve squat dikey sıçrama değişkenlerinin MaxVO2 yetisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu, kavrama
kuvveti sağ, kavrama kuvveti sol ve aktif
dikey sıçrama değişkenlerinin önemli bir
etkiye sahip olmadığı görülmektedir.
Kavrama kuvveti sağ, kavrama kuvveti sol,
durarak uzun atlama, squat dikey sıçrama
ve aktif dikey sıçrama değişkenlerinin, güreşçilerin 30 m. sürat değerlerinin yordanmasına ilişkin Regresyon analizi sonuçları
Tablo 2 ‘de verilmiştir.
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Tablo 2 incelendiğinde kavrama kuvveti sağ,
kavrama kuvveti sol, durarak uzun atlama,
squat dikey sıçrama ve aktif dikey sıçrama
değişkenleri birlikte güreşçilerin 30m sürat
değerleri ile yüksek düzeyde pozitif yönde
ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vermektedir (R=,763; R2 = ,582 P<0,05). Adı
geçen beş değişken birlikte sürat yetisindeki
toplam varyansın yaklaşık %58‘ini açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon kat
sayısına göre yordayıcı değişkenlerin 30m
sürat değişkeni üzerindeki göreli önem sırası dikey sıçrama aktif, kavrama kuvveti
sağ, dikey sıçrama squat, durarak uzun atlama ve kavrama kuvveti sol şeklidedir. Reg-

resyon kat sayısının anlamlılığına ilişkin
T testi sonuçları incelendiğinde ise sadece
kavrama kuvveti sağ ve aktif dikey sıçrama
değişkenlerinin 30m sürat yetisi üzerinde
önemli bir etkiye sahip olduğu, kavrama
kuvveti sol, durarak uzun atlama ve squat
dikey sıçrama değişkenlerinin önemli bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir.
Kavrama kuvveti sağ, kavrama kuvveti sol,
durarak uzun atlama, squat dikey sıçrama
ve aktif dikey sıçrama değişkenlerinin, atletlerin MaxVO2 değerlerinin yordanmasına
ilişkin Regresyon analizi sonuçları Tablo
3‘te verilmiştir.
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Tablo 3 incelendiğinde kavrama kuvveti
sağ, kavrama kuvveti sol, durarak uzun atlama, squat dikey sıçrama ve aktif dikey
sıçrama değişkenleri birlikte atletlerin MaxVO2 değerleri ile düşük düzeyde negatif
yönde ilişki göstermektedir. Ancak bu ilişki
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki değildir
(R =,101; R2=,037 P>0,05 ). Adı geçen beş
değişken birlikte sürat yetisindeki toplam
varyansın yaklaşık % 4’ünu açıklamaktadır.
Standardize edilmiş regresyon kat sayısına
göre yordayıcı değişkenlerin MaxVO2 değişkeni üzerindeki göreli önem sırası squat

dikey sıçrama, aktif dikey sıçrama, kavrama kuvveti sol, kavrama kuvveti sağ ve
durarak uzun atlama şeklidedir. Regresyon
kat sayısının anlamlılığına ilişkin T-testi sonuçları incelendiğinde ise adı geçen hiçbir
değişkenin MaxVO2 yetisi üzerinde önemli
bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir.
Kavrama kuvveti sağ, kavrama kuvveti sol,
durarak uzun atlama, squat dikey sıçrama
ve aktif dikey sıçrama değişkenlerinin, atletlerin 30m sürat değerlerinin yordanmasına ilişkin Regresyon analizi sonuçları Tablo
4‘te verilmiştir.
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Tablo 4 incelendiğinde kavrama kuvveti sağ,
kavrama kuvveti sol, durarak uzun atlama,
squat dikey sıçrama ve aktif dikey sıçrama
değişkenleri birlikte atletlerin 30m sürat
değerleri ile düşük düzeyde pozitif yönde
ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vermektedir (R =,334; R2 =,111, P<0,05). Adı
geçen beş değişken birlikte sürat yetisindeki
toplam varyansın yaklaşık %11’ini açıklamaktadır. Standardize edilmiş regresyon kat
sayısına göre yordayıcı değişkenlerin MaxVO2 değişkeni üzerindeki göreli önem sırası
kavrama kuvveti sol, durarak uzun atlama,
kavrama kuvveti sağ aktif dikey sıçrama ve

squat dikey sıçrama şeklidedir. Regresyon
kat sayısının anlamlılığına ilişkin T testi sonuçları incelendiğinde ise adı durarak uzun
atlama değişkeninin 30 m sürat yetisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu diğer
değişkenlerin ise önemli bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir.

Tablo 5 incelendiğinde araştırma grubunu
oluşturan atlet ve güreşçilerin MaxVO2,
kavrama kuvveti sağ, kavrama kuvveti sol,
squat dikey sıçrama ve aktif dikey sıçrama
değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05).
Başka bir deyişle atletlerin MaxVO2, kavra-

ma kuvveti sağ, kavrama kuvveti sol, squat
dikey sıçrama ve aktif dikey sıçrama değişkenleri güreşçilerin söz edilen değişkenlerinden daha iyi olduğu görülmektedir. Atlet
ve güreşçilerin 30 m. ve durarak uzun atlama değerleri benzerlik göstermektedir.

Araştırma grubunu oluşturan atlet ve güreşçilerin maxVO2, 30m sürat, kavrama kuvveti sağ, kavrama kuvveti sol, durarak uzun
atlama, squat dikey sıçrama ve aktif dikey
sıçrama değişkenlerinin farklılığına ilişkin
T-testi sonuçları Tablo 5 ‘te verilmiştir.
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmanın amacını Sporcu Eğitim Merkezleri’ndeki sporcuların bazı fiziksel ve
fizyolojik parametrelerin incelenmesi oluşturmaktadır.
Branşların kendine özgü kuvvet ve dayanıklılık motorik özelliklerine sahip olduğu bilinmektedir. Branşın kendine özgü motorik
özellikleri ön plana çıktığında diğer motorik özelliklere ait performansın zayıf olduğu
düşünülmektedir (Hakkinen ve ark.,1999).
Araştırmamızdaki atlet ve güreşçilerin motorik özelliklerini etkileyen faktörlere yönelik elde edilen bulguları destekleyen literatüre rastlanmamaktadır.
Araştırma grubunu oluşturan güreşçiler ve
atletlerden elde edilen bulgulara göre güreşçilerin maxVO2 değerleri, durarak uzun atlama ve squat dikey sıçrama değerlerinden
etkilediği, atletlerin maxVO2 değerlerini ise
hiçbir değişkenin etkilemediği görülmektedir. Sürat yetisini tespit etmek için kullanılan 30 metre sürat testi incelendiğinde
güreşçilerin sürat yetisini, kavrama kuvveti
sol ve aktif dikey sıçrama değişkenlerinin
etkilediği, atletlerin sürat yetisini ise durarak uzun atlama değişkeninin etkilediği görülmektedir.
Atlet ve güreşçilerin motorik özellikleri
arasındaki farklılığa bakıldığında sürat yetilerinin benzer dayanıklılık yetilerinde ise
atletlerin daha iyi olduğu görülmektedir.
Bu bulgulara göre motorik özelliklerin birbirini etkilediği genel kabul edişi desteklenmekte ve bazı branşlar da sporcuların baskın olan yetilerini diğer yetilere göre daha
fazla kullandıkları görülmektedir.

Bu bulguya göre güreşçiler dayanıklılık yetilerini gerçekleştirirken kuvvet özelliklerini daha ön planda tuttukları, sürat yetisinde
ise her iki branş sporcuları da kuvvet özelliklerini kullanmakta olduğu söylenebilir.
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GÜREŞ STİLLERİNE GÖRE 15-17 YAŞ ARALIĞINDAKİ
GÜREŞÇİLERİN BAZI FİZİKSEL PARAMETRELERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI1
Işık BAYRAKTAR1, Gökhan DELICEOĞLU2, Erkan KAHRAMAN1,
Metin YAMAN3
1
Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, SESAM
2
Kırıkkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
3
Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Özet: Bu çalışmanın amacını, güreş branşındaki 15-17 yaş grubu Türk güreşçilerin fiziksel
parametrelerinin güreş stillerine göre karşılaştırılması oluşturmaktadır. Güreş stillerinin motorik
özelliklerindeki belirgin farklılıklara göre sporcuların güreş stillerinin belirlenmesi anlamlı
olacaktır. Araştırma grubunu 129 serbest stil (Xyaş=16,06±0,8 yıl, Xsporyaş=4,86±1,45 yıl) ve
117 grekoromen stil (Xyaş=15,89±0,8 yıl, Xsporyaş=4,71±1,23 yıl) güreş yapan toplam 246 erkek
sporcu oluşturmaktadır. Araştırma grubunun sırasıyla boy uzunlukları, vücut ağırlıkları, vücut kitle
indeksleri, sağ ve sol el kavrama kuvveti, statik sıçrama ve aktif sıçrama, dikey sıçramadan elde
edilen anaerobik güç, durarak uzun atlama, sağlık topu atış, gövde mekik(30 sn.), 30 metre sürat
ve 20 metre mekik koşusu testinden indirek VO2max değerleri elde edilmiştir. Araştırma grubuna
uygulanan ölçümlerin, serbest ile grekoromen stilleri arasındaki farka, ilişkisiz örneklemler için T-testi
uygulanmıştır. Araştırma grubundan elde edilen verilere göre sağ ve sol el kavrama kuvveti, squat ve
aktif sıçrama ile gövde mekik yetileri, güreşçilerin stillerine göre farklılık göstermektedir (p<0,05).
Anlamlı farklılık gösteren parametrelerde gövde mekik yetisi dışında greko-romen stil güreşçilerin
ölçümleri performans bakımından daha iyi olduğu görülmektedir. Araştırma grubunun durarak
uzun atlama, anaerobik güç, 30m sürat, sağlık topu atış ve indirek VO2max parametreleri güreş
stillerine göre istatistiksel olarak benzerlik göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre güreş stilleri
bakımından güreşçilerin benzerlikler gösteren parametreleri dışında farklılık gösteren yetilerinde;
serbest stil güreşçilerde abdominal kuvvetin yüksek olduğu, greko-romen stil güreşçilerde ise el ve
ön kol kasları ile bacak kaslarının maksimal kuvvete bağlı sergilediği patlayıcı kuvvetin serbest stil
güreşçilere göre baskın olduğu görülmektedir. Güreş stillerinde uygulanan tekniklerin yapısına bağlı
özelleşmiş motorik özelliklerin bu farklılığa sebep olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Güreş, Serbest, Grekoromen, Adolesan

A COMPARISON OF SOME PHYSICAL PARAMETERS FOR
WRESTLERS AT THE AGE OF 15-17 ACCORDING TO THEIR
WRESTLING STYLES
1 Bu çalışma 1 nci sırada yer alan yazarın Gazi Ünv.Sağlık Bilimler Enst.de 2010tarihinde
yapılan doktora tezinden türetilerek hazırlanmıştır.
56

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak-Şubat-Mart 2012 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 2 Shoo January- February- March 2012 Volume:03 Issue:02 Jel Kodu: JEL M

www.sstbdergisi.com
Abstract: This study aims to comparise some physical parameters of Turkish wrestlers at the age of
15-17 according to their wrestling styles. It will be relevant to note out the special wrestling styles
according to the significant motorik wrestling styles. In the research group there are 129 freestyler
(Xage=16,06±0,8 yearl, Xspor age=4,86±1,45 year) and 117 Greco-Roman (Xage=15,89±0,8 year,
Xspor age=4,71±1,23 year) a total of 246 men wrestlers. Following test have been done bye this
group; hight,sırasıyla heights, body weight, body mass index, right and left hand grip strength, static
and active bounce jump, vertical leap from the anaerobic power, standing long jump, medicine
ball throw, shuttle body (30 sec.), 30-meter sprint, and 20-meter shuttle run. From these test the
indirect VO2max values were obtained. To applie the measurments and point out the difference
between the free and the Greco-Roman styles the t-test was used. According to the data obtained
from the research group of right-and left-hand grip strength, squats and sit-ups, and body active
jumping abilities, styles vary according to wrestlers (p <0.05). Outside of the shuttle body’s ability
to significantly different parameters of the Greco-Roman style wrestlers are better seen in terms
of performance measurements. The research group shows that, standing long jump, anaerobic
power, 30m sprint, medicine ball throws, and wrestling styles in the direct VO2max parameters are
similar statistically. According to the findings it is seen that in terms of styles of wrestling wrestlers
outside the parameters that differ in their ability to show similarities, free-style wrestlers abdominal
strength is high, the Greco-Roman style wrestlers with the leg muscles of the hand and forearm
muscles on maximal force exhibited by explosive force, which is dominated by free-style wrestlers.
Depending on the structure of the specialized techniques of wrestling styles are thought to be caused
by differences in the motoric features.
Key Words: Wrestling, Freestyle, Greco-Roman, Adolescent

GİRİŞ
Her branşta olduğu gibi özelleşmiş antrenmanlar, genç sporcuların gelişiminde fiziksel farklılıkların oluşumunu desteklemektedir. Güreş branşında da motorik özelliklerin
güreş stillerine göre ne gibi farklılıklar gösterdiğinin tespit edilmesi önemlidir. Genç
sporcularda bu özelleşmenin düzeyi ve
antrenman uygulamalarına yansıması uzun
soluklu başarılar için dikkatle ele alınması
gereken bir konudur.

AMAÇ
Araştırmamızın amacını, güreş branşındaki
15-17 yaş grubu Türk güreşçilerin fiziksel
parametrelerinin güreş stillerine göre karşı-

laştırılması oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda güreş stillerinin motorik özelliklerindeki belirgin farklılıklara bağlı olarak,
sporcuların güreş stilleri belirlenmesi anlamlı olacaktır.

KAPSAM
Araştırma grubunu, güreş eğitim merkezlerindeki 129 serbest stil (Xyaş=16,06±0,8 yıl,
Xsporyaş=4,86±1,45 yıl) ve 117 grekoromen
stil (Xyaş=15,89±0,8 yıl, Xsporyaş=4,71±1,23
yıl) güreş yapan toplam 246 erkek sporcu oluşturmaktadır. Araştırma grubunun
sırasıyla boy uzunlukları, vücut ağırlıkları,
vücut kitle indeksleri, sağ ve sol el pençe
kuvveti, statik sıçrama ve aktif sıçrama, dikey sıçramadan elde edilen anaerobik güç,
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durarak uzun atlama, sağlık topu atış, gövde
mekik (30 sn.), 30 metre sürat ve 20 metre mekik koşusu testinden indirek VO2max
değerleri elde edilmiştir.
Araştırma grubunun boy uzunluğu, vücut
ağırlığı ve vücut kitle indeksi parametrelerine ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

dizayn edilmiş 1/1000 sn hassasiyeti olan
zamanlayıcı (Prosport, TMR. ESC 1000
Sport Test Tümer Mühendislik) kullanılmıştır. 30 sn mekik testi için 1/1000 hassasiyetli
el kronometresi kullanılmıştır. 20 m. Mekik
koşu testi alanının belirlenmesi için Çelikler
marka, çelik metre kullanılmıştır.
Vücut Kitle İndeksi (VKİ): Elde edilen boy
ve kilo değerlerinden, bedenin uzunluğuna
göre ağırlık dağılımını açıklayan “Vücut
Kütle İndeksi” (Body Mass Index) hesaplanmıştır.
VKİ = Ağırlık / Boy² (kg/m2)

Tablo 1 incelendiğinde, serbest ve greko-romen stil güreşçilerin yakın değerlere sahip
olduğu görülmektedir.

YÖNTEM
Araştırma kapsamında verilerin toplanması
ve analizi aşağıda verilmiştir.
Verilerin Toplanması: Kavrama kuvveti,
testinde Holtain marka el dinamometresi
kullanılarak ölçüm yapılmıştır. Dikey sıçrama testleri, uçuş ve yere temas sürelerinin ölçüldüğü sıçrama platformu (Newtest,
Finland) kullanılarak yapılmıştır. 30 m. sürat koşu testinde ölçümler Newtest, Finland
marka fotosel ile yapılmıştır. Mekik koşu
testinde, zamanlayıcı olarak koşu hızını belirlemek için 20 metre mekik koşu testi için

Kavrama Kuvveti: Testin amacı önkol fleksör kaslarının kuvvetinin ölçülmesidir. En
önemli kondisyonel etmenlerden birisi olan
kuvvet göstergesi için kavrama kuvveti testi
uygulanmıştır (Pekel 2007).
El dinamometresi deneğin el ölçülerine göre
ayarlanmış, denek dirseğini bükmeden kolu
düz ve omuzdan 10-15o lik bir açı yapacak
şekilde yan tarafta iken eli ile mümkün olduğunca fazla dinamometreyi sıkmaya çalışmıştır. Deneğin her iki eliyle 3 denemeden sonra en iyi performansı belirlenmiştir.
Dinamometre her denemeden sonra sıfırlanmış, değerlendirmeye en iyi olan performans alınmıştır (Zorba 2000, Günay ve ark.
2006).
Squat Sıçrama: Bacak kaslarının maksimal
kuvvete bağlı olarak sergilediği patlayıcı
kuvvet özelliğinin ölçüldüğü squat sıçrama
testinde, dizler 90o fleksiyonda squat pozisyonunda ve eller belde iken yukarı doğru
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olarak tam bir sıçrama gerçekleştirme şeklinde uygulanmıştır (Açıkada 2008).
Aktif Sıçrama: Bu testte de bacak kaslarının
patlayıcı kuvvet özelliği ölçülmesinin yanı
sıra sıçramada patlayıcı kuvveti etkileyen
elastik kuvvet özelliği de devreye girmektedir. Aktif sıçrama testi, dizler tam olarak
ekstensiyonda ve dik pozisyonda iken dizlerden hızla çöküp dikey olarak sıçramasıyla uygulanmıştır (Açıkada 2008).
Dikey sıçrama testleri için uçuş zamanı
üzerinden sıçrama yüksekliğini ve ona bağlı
olarak da bacak ekstensör kaslarının patlayıcı kuvvet özelliğinin saptanması sağlanmıştır. İki deneme sonrası en yüksek değer
değerlendirmeye alınmıştır.
Anaerobik Güç: Anaerobik gücün belirlenmesinde Lewis nomogramı ile deneklerin
aktif sıçrama yükseklikleri ve vücut ağırlıkları, dikey sıçrama (sargent jump) formülü
kullanılarak kg-m/sn cinsinden hesaplanmıştır (Tamer 2000).
P = √4.9 x Ağırlık x √D
P= Anaerobik Güç (kgm/sn)
D=Dikey sıçrama mesafesi (m)
√ 4.9= Standart zaman
Durarak Uzun Atlama: Amaç, deneğin bacak ekstensor kaslarının patlayıcı kuvvetinin ölçülmesidir. Atlama gibi maksimal
şiddette yapılan branşlar sporcunun enerjiyi
güce çevirmesine örnektir. Maksimal anaereobik güce dayalı testlerden birisi de dura-

rak uzun atlamadır (Açıkada 2008).
Denekler kaygan olmayan uygun bir zeminde, işaretlenmiş bir çizginin gerisinde ayakta durup, ayaklarını omuz genişliğinde açarak beklemiş, hazır olduğunda her iki elini
geriye doğru alırken dizlerini de aynı anda
bükmüştür. Kolların ileri hareketi ile birlikte düz bir zemin üzerine mümkün olduğunca ileriye, en uzak mesafeye, doğru sıçrayıp
düşmüştür. Başlangıç çizgisi ile deneğin
çizgiye bıraktığı en yakın iz ölçümü esas
alınmış, her denek için iki deneme alınarak
en iyi derece not edilmiştir (Pekel 2007,
Mackenzie 2005, Coşan ve Demir 2005).
Sağlık Topu Atma: Bu testte de amaç kol
kaslarının patlayıcı gücünün belirlenmesidir. Test 2 kg. ağırlığındaki sağlık topu ile
yapılmıştır. Önü açık bir alan belirlenmiş ve
atış çizgisi çizilmiştir. Denek ölçümün yapılacağı başlangıç çizgisinin hemen gerisine
dizlerinin üzerinde, dizler omuz genişliğinde açarak sabitlenmiştir. Her iki diz birbirine paralel durumdadır. Sağlık topu her iki
el ile tutularak başın gerisine götürülmüştür.
Gövdeyi hafif geriye büktükten sonra kollar hızla öne savrularak top baş üstünden en
uzak noktada elden çıkmıştır (modifiye taç
atışı). Birkaç dakika ara ile iki deneme alınmış ve en iyi değer kaydedilmiştir (Gazzoli
2006, Pekel 2007).
30 sn. Mekik: Testin amacı, deneklerin abdominal kuvvetini belirlemektir. Deneklere,
sırt üstü yatar durumda, dizler 900 bükülü,
eller ensede ve ayak tabanları yere temasta
iken başla komutuyla 30 saniye süreyle tek59
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rar edebildikleri kadar mekik yaptırılmıştır.
Mekik çekme esnasında ayakların yerden
temasının kesilmemesi için ayaklar tutulmuş ve test başlamadan önce her deneğe bir
deneme yaptırılmıştır. Deneklerin yere yattıklarında omuzlarının yere, doğrulduklarında ise dirseklerinin dizlerine değmesine
dikkat edilmiş, 30 saniye içerisinde tekrar
edebildiği mekik sayısı bilgi formuna kaydedilmiştir (Pekel 2007, Mackenzie 2005).
30 m. Sürat Koşusu: Ölçüm, düz bir zeminde ve koşu alanının uzunluğu 30 m. olarak
belirlenmiştir. Durma mesafesi olarak bitiş
çizgisinden öteye yeterli bir mesafe ayrılmıştır. Parkur uzunluğu ve zemin özelliği tüm denekler için aynı olmuştur. Zemin
başlangıç ve bitiş çizgileri düz bir hatla
belirlenmiştir. Başlangıçta ve 30 m. bitiş
çizgisinde fotosel yerleştirilmiştir. Ayrıca
başlangıç ve bitiş noktaları işaretlerle (Huni
vs.) belirlenmiştir (Pekel 2007).
Denek bir ayağının ucu başlangıç çizgisinin
100 cm. gerisinde (fotoselin başlangıcına
yakın olmamak için) dizleri biraz bükülü,
vücudu hafif öne doğru eğik olarak beklemiştir. Denek hazır olduğunda olanca gücüyle çıkış yapmış ve bitiş çizgisini mümkün olan en kısa sürede, süratli bir şekilde
geçmeye çalışmıştır. Derecesi kaydedilen
deneğin, yapılan iki deneme sonrası en iyi
derecesi kaydedilmiştir (Mackenzie 2005,
Açıkada 2008).
20 Metre Mekik Koşu Testi ve VO2 max.
(endirekt): Sporcuların aerobik dayanıklılıkları 20 metre mekik koşu testi kullanıla-

rak belirlenmiştir. Denek 20 metrelik mesafeyi gidiş dönüş olarak koşmuştur. Testin
sonunda deneklerin derecesi kaydedilmiştir.
Uygulama: Test, yavaş bir koşu hızında (8
km/s) başlar ve denek duyduğu 1. sinyal
sesinde koşusuna başlar. 2. Sinyal sesine
kadar çizgiye ulaşmak zorundadır. 2. Sinyal
sesini duyduğunda ise tekrar geri dönerek
başlangıç çizgisine döner ve bu koşu hızı
her dakikada 0.5 km/s artan sinyallerle devam eder. Denek sinyali duyduğunda ikici
sinyalde pistin diğer ucunda olacak şekilde
temposunu ayarlar. Başta yavaş olan hız
giderek artar. Denek bir sinyal sesini kaçırıp 2. sine yetişirse teste devam eder. Eğer
denek iki sinyali üst üste kaçırırsa test sona
erer (Tamer 2000).
Deneğin mekik koşu testi sonuç değeri ile
VO2max bir regresyon eşitliği kullanılarak
tahmin edilmiştir. Leger ve Gadowy (1989)
tarafından VO2max’ ın tahmini için bir regresyon eşitliği hesaplanmıştır. Bu yöntemle
hazırlanan tablo yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada da VO2max değeri ml/
kg/dk cinsinden, mekik koşu test sonucuna
bağlı endirekt olarak, değerlendirme tablosundan deneğin maksimal VO2 değeri
tahmini olarak hesaplanmıştır (Zorba 2000,
Tamer 2000).
Verilerin Analizi:
Araştırma grubuna
uygulanan ölçümlerin, serbest ile grekoromen stilleri arasındaki farka, ilişkisiz örneklemler için T-testi uygulanmıştır.

60

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak-Şubat-Mart 2012 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 2 Shoo January- February- March 2012 Volume:03 Issue:02 Jel Kodu: JEL M

www.sstbdergisi.com

BULGULAR
Bu bölümde, araştırma grubundaki serbest
ve grekoromen stil güreşçilere uygulanan
ölçümlere ait verilere göre elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Araştırma grubundaki serbest ve grekoromen stil güreşçilerin sağ el kavrama kuvveti
yetileri arasındaki farklılığa ilişkin T-testi
sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2 incelendiğinde serbest ve grekoromen stil güreşçilerin sağ el kavrama kuvveti yetileri arasında anlamlı bir farklılık
görülmektedir [t(244)=-2.386, p<0.05]. Bu
bulguya göre serbest stil güreşçilerin sağ el
kavrama kuvveti yetileri, grekoromen stil
güreşçilerin sağ el kavrama kuvvet değerlerinden daha düşük olduğu görülmektedir.
Araştırma grubundaki serbest ve grekoromen stil güreşçilerin sol el kavrama kuvveti
yetileri arasındaki farklılığa ilişkin T-testi
sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3 incelendiğinde serbest ve grekoromen stil güreşçilerin sol el kavrama kuvveti yetileri arasında anlamlı bir farklılık

görülmektedir [t(244)=-2.461, p<0.05]. Bu
bulguya göre serbest stil güreşçilerin sol el
kavrama kuvveti yetileri, grekoromen stil
güreşçilerin sol el kavrama kuvvet değerlerinden daha düşük olduğu görülmektedir.
Araştırma grubundaki serbest ve grekoromen stil güreşçilerin durarak uzun atlama
yetileri arasındaki farklılığa ilişkin T-testi
sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4 incelendiğinde serbest ve grekoromen stil güreşçilerin durarak uzun atlama
yetileri arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir [t(244)= -1.239, p>0.05]. Bu
bulguya göre serbest stil güreşçilerin durarak uzun atlama yetileri ile grekoromen stil
güreşçilerin durarak uzun atlama yetileri
benzerlik göstermektedir.
Araştırma grubundaki serbest ve grekoromen stil güreşçilerin squat sıçrama yetileri
arasındaki farklılığa ilişkin T-testi sonuçları
Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5 incelendiğinde serbest ve grekoromen stil güreşçilerin squat sıçrama yetileri
arasında anlamlı bir farklılık görülmekte61
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dir [t(244)= -3.646, p<0.05]. Bu bulguya
göre serbest stil güreşçilerin squat sıçrama
yetileri, grekoromen stil güreşçilerin squat
sıçrama yetilerinden daha düşük olduğu görülmektedir.

arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir [t(244)= -0.933, p>0.05]. Bu bulguya
göre serbest stil güreşçilerin anaerobik güç
yetileri ile grekoromen stil güreşçilerin anaerobik güç yetileri benzerlik göstermektedir.

Araştırma grubundaki serbest ve grekoromen stil güreşçilerin aktif sıçrama yetileri
arasındaki farklılığa ilişkin T-testi sonuçları
Tablo 6’da verilmiştir.

Araştırma grubundaki serbest ve grekoromen stil güreşçilerin VO2max yetileri arasındaki farklılığa ilişkin T-testi sonuçları
Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 6 incelendiğinde serbest ve grekoromen stil güreşçilerin aktif sıçrama yetileri
arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir
[t(244)= -3.020, p<0.05]. Bu bulguya göre
serbest stil güreşçilerin aktif sıçrama yetileri, grekoromen stil güreşçilerin aktif sıçrama yetilerinden daha düşük olduğu görülmektedir.
Araştırma grubundaki serbest ve grekoromen stil güreşçilerin anaerobik güç yetileri
arasındaki farklılığa ilişkin T-testi sonuçları
Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7 incelendiğinde serbest ve grekoromen stil güreşçilerin anaerobik güç yetileri

Tablo 8 incelendiğinde serbest ve grekoromen stil güreşçilerin VO2max yetileri arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir
[t(244)= 1.868, p>0.05]. Bu bulguya göre
serbest stil güreşçilerin VO2max yetileri ile
grekoromen stil güreşçilerin VO2max yetileri benzerlik göstermektedir.
Araştırma grubundaki serbest ve grekoromen stil güreşçilerin sürat yetileri arasındaki farklılığa ilişkin T-testi sonuçları Tablo
9’de verilmiştir.

Tablo 9 incelendiğinde serbest ve grekoro62
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men stil güreşçilerin sürat yetileri arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir
[t(244)=-0.416, p>0.05]. Bu bulguya göre
serbest stil güreşçilerin sürat yetileri, grekoromen stil güreşçilerin sürat yetileriyle benzerlik göstermektedir.
Araştırma grubundaki serbest ve grekoromen stil güreşçilerin sağlık topu atış yetileri
arasındaki farklılığa ilişkin T-testi sonuçları
Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 11 incelendiğinde serbest ve grekoromen stil güreşçilerin gövde mekik yetileri
arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir
[t(244)= 2.222, p<0.05]. Bu bulguya göre
serbest stil güreşçilerin gövde mekik yetileri, grekoromen stil güreşçilerin gövde mekik yetilerinden daha yüksek olduğu görülmektedir.

TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu bölümde araştırmamızdan elde edilen
bulgular ile diğer araştırmacıların bulgularına dayalı olarak yapılan yorumlara yer
verilmiştir.

Tablo 10 incelendiğinde serbest ve grekoromen stil güreşçilerin sağlık topu atış yetileri
arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir [t(244)= 0.209, p>0.05]. Bu bulguya
göre serbest stil güreşçilerin sağlık topu atış
yetileri, grekoromen stil güreşçilerin sağlık
topu atış yetileriyle benzerlik göstermektedir.
Araştırma grubundaki serbest ve grekoromen stil güreşçilerin gövde mekik yetileri
arasındaki farklılığa ilişkin T-testi sonuçları
Tablo 11’de verilmiştir.

Kavrama Kuvveti: Kavrama kuvveti, eldeki
kaslara ek olarak ön kolda bulunan kasların
bir fonksiyonudur (Zorba 2000).
Grekoromen stil güreşçiler, serbest stil güreşçilerden daha yüksek sağ ve sol kavrama
kuvveti değeri ortaya koymuşlardır (Tablo
2-3).
Kutlu ve Cicioğlu (1995), güreş yıldız milli takımları üzerinde yaptıkları çalışmada;
serbest güreşçilerinin kavrama kuvveti ortalamaları 35.90±8.73 kg, grekoromen güreşçilerin kavrama kuvveti ortalamalarını ise
33.54±7.65 kg olarak tespit etmişlerdir.
Öcal (2007) büyük güreş milli takımlarıyla yaptığı araştırmada, serbest milli takımın
baskın elin kavrama kuvveti ortalamasını 52.17 kg, grekoromen milli takımın ise
54.33 kg olarak tespit etmiştir.
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Kutlu ve Cicioğlu’nun (1995) yıldız milli takımlarla yaptığı araştırmada serbest,
Öcal’ın (2007) büyük milli takımlarda yaptığı araştırma da ise grekoromen stil güreşçilerin daha yüksek kavrama kuvveti değeri
ortaya koyduğu görülmüştür.
Spor yaşının ilerlemesine bağlı olarak antrenmanların stillere göre farklılaşması ile
grekoromen stil güreşçilerin serbest stil güreşçilere göre daha yüksek kavrama kuvveti
değeri gerçekleştirmeleri özelleşmenin bir
sonucu olarak görülebilir.
Bu sonuçlar araştırma bulgularımızla paralellik göstermektedir.
Durarak Uzun Atlama: Bacak kaslarının yatay yöndeki patlayıcı kuvvetini belirleyen
bu test, atletizm için önemli olduğu kadar
güreş için de kuvvet göstergesi bir unsur
olarak alan testlerinde kullanılmaktadır
(Açıkada 2008).
Araştırma grubu güreşçilerin güreş stilleri
arasında durarak uzun atlama ortalamalarında istatistiksel olarak benzerlik bulunmasına rağmen grekoromen stil güreşçilerin
ortalama değeri yüksektir (Tablo 4).
Aydos ve Kürkçü (1997) 15-16 yaş grubu
güreşçilerde durarak uzun atlama değerlerinde 219±15.84 cm ve 17-18 yaş grubunda
220.73±16.06 cm olarak elde etmişlerdir.
Araştırma bulguları, Güreşte Türkiye Norm
Değerleri çalışmasındaki 16 ve 17 yaş ortalama değer aralığında görülmüştür. (Bayraktar ve ark. 2011).

Dikey Sıçrama: Araştırmada dikey sıçrama
testlerinden, squat sıçrama (SS) ve aktif sıçrama (AS) testi kullanılarak bacak kaslarının maksimal kuvvete bağlı olarak sergilediği patlayıcı kuvvet özelliği ölçülmüştür.
Grekoromen ve serbest stil güreşçiler arasında SS ve AS değerlerinde anlamlı farklar bulunmuş (p<0.05) ve ortalamalar göz
önünde bulundurulduğunda grekoromen stil
güreşçilerin değerleri daha yüksek çıkmıştır
(Tablo 5-6).
Dikey sıçrama testleri, hemen her spor dalındaki performans testlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Araştırmacıların testlerde
kullandığı farklı ölçüm yöntemleri bulguların karşılaştırılmasını zorlaştırmaktadır. Bu
amaçla Aytaç ve ark. (1993), dikey sıçramada değişik ölçüm yöntemlerini karşılaştırdığı çalışmada, Bosco ile metrik pano sıçrama
testi arasında 6.8±4.5 cm, Bosco ile jumpmetre (abalakov) sıçrama testi arasında ise
11.1±3.3 cm’ lik fark bulmuştur. Ayrıca aynı
sıçrama yöntemi kullanılmış olsa dahi, sıçrama esnasında kolların sıçramaya katılıp
katılmaması da sonucu etkileyecek unsurdur. Araştırmalardaki bulgular karşılaştırılırken bu değişkenler göz önüne alınmalıdır.
Anaerobik Güç: Sıçrama testlerinin anaerobik güç ve kapasite ile ilişkili olduğu bilinmektedir (Açıkada 2008). Bu ilişkiye dayalı
Lewis nomogramına göre hesaplanan anaerobik güç değerleri araştırma grubundaki
serbest ve grekoromen stilleri arasında anaerobik güç yetileri yönünden istatistiksel
olarak benzerlik bulunmuştur (p>0.05).
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Ziyagil ve ark. (1996) bir yıllık gelişimi izledikleri 16-17 yaş milli güreşçilerde anaeorbik güç değerini 89.93±22.55 ile
106.42±23.34 kgm/sn aralığında, elde etmişlerdir. Cicioğlu ve ark. (2007) 15-17 yaş
grubu güreşçilerin sezonsal değişimlerini
102.26±13.57 ile 117.94±13.84 kgm/sn aralığını elde etmişlerdir.
Bu araştırmaların ölçüm değerlerinde dikey
sıçramada kullanılan ölçüm yöntemi ve kolların serbestisi belitilmediğini vurgulamak
gerekir. Araştırma grubu güreşçilerinin ortalama değerinden belirgin olarak yüksek
olmasında bu detayın önemli olduğu düşünülmektedir.
VO2max: Araştırma grubunun aerobik kapasiteleri 20 m mekik koşu testine bağlı olarak hesaplanan VO2max değerleri ile elde
edilmiştir. Serbest ve grekoromen stilleri
arasında istatistiksel olarak benzerlik bulunmuştur (p>0.05).
Cicioğlu ve ark. (2007) 15-17 yaş güreşçiler için aerobik kapasite ortalama değerini
47.43±3.81 ml/kg/dk, Ziyagil ve ark. (1996)
16-17 yaş güreşçilerin 1 yıllık takiplerinde
48.84±3.77 ile 49.57±3.55 ml/kg/dk olarak elde etmişlerdir. Mırzaei (2009) İranlı
genç serbest güreşçilerde 50.5±4.7 ml/kg/
dk, Rahmani-Nia (2007) ise İranlı genç grekoromen güreşçilerde 50.0±4.75 ml/kg/dk
değerlerini ortaya koymuşlardır. Mackenzie
(2005)’ye göre 13-19 yaş arası erkek sporculardaki VO2max değeri, 35 ml/kg/dk altında zayıf, 55.9 ml/kg/dk üzerinde ise mükemmel olarak tanımlamıştır. Bu bulgular,

araştırmamızdaki VO2max değerlerinden
düşüktür.
Arabacı (2003), 15-16 yaş grubu güreşçilerin özel hazırlık döneminde 56.3±2.7 ml/
kg/dk VO2max değerini ortaya koymuştur.
Yoon (2002), 1988 Seul Olimpiyat Oyunlarına katılan güreşçilerin 60-70 ml/kg/dk
değerlerinde VO2max kapasitesi gösterdiklerini vurgulamıştır. Horswill (1992),
araştırmasında güreşçiler için VO2max değerini 52-63 ml/kg/dk aralığı olarak vermiştir. VO2max için ortaya konan bu değerler
araştırma bulgularımızdan yüksektir.
Sağlık Topu Atış: Araştırma grubu sporcularının sağlık topu atış yetisi ile anaerobik
güç yetisi arasında yüksek düzeyinde ve
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu
görülmüştür (r=0.810, p<0.05).
Stockbrugger ve Haennel (2001) sağlık topu
patlayıcı güç testinin geçerliliği ve güvenilirliği konulu çalışmalarında, sporcuların
Lewis formülü ile belirledikleri anaerobik
güçlerinin sağlık topu atış değerleri ile arasında yüksek bir korelasyon bulmuşlardır
(r=906, p<0.01). Bu sonuç, araştırmamızla
paraleldir.
Sonuç olarak, elde edilen bulgulara göre güreş stilleri arasında güreşçilerin benzerlikler
gösteren parametreleri dışında farklılık gösteren yetileri serbest stil güreşçilerde abdominal kuvvetin yüksek olduğu, greko-romen stil güreşçilerde ise el ve ön kol kasları
ile bacak kaslarının maksimal kuvvete bağlı
sergilediği patlayıcı kuvvetin serbest stil güreşçilere göre baskın olduğu görülmektedir.
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Güreş stillerinde uygulanan tekniklerin yapısına bağlı özelleşmiş motorik özelliklerin
bu farklılığa sebep olduğu düşünülmektedir.
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AYDIN İLİNDEKİ OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA OBEZİTE
VE AŞIRI KİLOLULUK PREVELANSI1
Gonca KARAYAĞIZ MUSLU1, Murat ÖZŞAKER2, Figen YARDIMCI1, Gülçin ÖZALP
GERÇEKER1
1 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
2 Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Özet: Çocuklarda obezite gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde dünya çapında bir sorundur. Çocukluk
çağında obezite yaşamı tehdit eden kronik bir hastalığa ve olumsuz psikolojik sonuçlara yol açabilir.
Bu çalışmada Aydın ilinde ilköğretim okullarında okuyan çocuklarda aşırı kiloluk ve obezite
prevelansının saptanması amacıyla planlanmıştır. Aydın il merkezinde farklı sosyo-ekonomik
düzeylerde randomize olarak seçilmiş 5 ilköğretim okulunda okuyan 7-15 yaş arası 2331 öğrenci
(1101 kız, 1230 erkek) çalışma örneklemini oluşturmuştur. Fiziksel ölçümler (ağırlık, boy) tüm
çocuklardan yaygın olarak kullanılan prosedürlerle alınmıştır. Her öğrencinin kilosu kalibre
edilmiş tıbbi ölçüm cihazı (max 200 kg, 450 ıbs, 32 sts, d= 0.1 kg/0,2 ibs) ile ölçülmüştür ve boyu
milimetrik boy ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Tüm öğrencilerden bu ölçümler için ayakkabılarını
çıkarmaları istenmiştir. Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ve VKİ persantilleri her öğrenci için Auxology
programında hesaplanmıştır. 95. Persantilin üzerinde olan VKİ değerleri obez, 85-95. Persantil arası
aşırı kilolu olarak kabul edilmiştir. Obezite prevelansı kızlarda %13.7 ve erkeklerde %21.5 iken,
aşırı kiloluk prevelansı kızlarda %12.9 ve erkeklerde %13.6 olarak bulunmuştur. Obezite ve aşırı
kiloluk prevelansı erkeklerde istatistiksel olarak daha fazla bulunurken (p<0.05), yaşa göre obezite
ve aşırı kiloluk prevelansında istatistiksel olarak bir farklılık yoktur (p>0.05).
Anahtar Kelimeler: Obezite, okul çocukluğu, prevelans.

THE PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY
AMONG SCHOOL AGED CHİLDREN IN AYDIN
Abstract: Obesity among children is a problem in both developed and less developed countries
around the world. Obesity in childhood might leads to life threatening chronic diseases and to
negative psychological consequence. The study aims to determine the prevalence of overweight and
obesity among the school age children in Aydın. Study sample was composed of 2331 students (1101
female and 1230 male) aged between 7 and 15 years studying at 5 randomly selected public primary
schools with different socio-economic levels in Aydın center. Physical measures (i.e., weight, height)
were obtained for all children, all of which were measured using widely utilized procedures. Each
student’s weight was measured using a calibrated medical scale (max 200 kg, 450 ıbs, 32 sts, d= 0.1
kg/0,2 ibs) and his/her height was measured using a milimetric height scale. All students were asked
1 Bu çalışma İstanbul’da 1-2Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleşen “1st PNAE Congress on
Paediatric Nursing” te 1 Aralık 2011 tarihinde poster bildiri olarak sunulmuştur.
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to remove their shoes for these measurements. BMI and BMI percentile were calculated for each
student participant using a Auxolgy program. BMI values higher than 95th percentile were accepted
as being obese and those in between 85–94th percentile are accepted as overweight. It was found
that the prevalence of overweight among girls and boys was 12.9 and 13.6% while the prevalence
of obesity among girls and boys 13.7% and 21.5%. There was no significant differences in the
prevalence of overweight and obesity between ages (p>0.05). while it was found that prevalence of
overweight and obesity significantly higher at boys (p<0.05)
Key Words: Obesity, school childhood, prevalence

GİRİŞ
Beslenme büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu bebeklik ve çocukluk döneminde
büyük öneme sahiptir. Hayatın ilk evrelerinde yeterli ve dengeli beslenilmediğinde büyüme ve gelişme aksamakta ve sonuçta tüm
yaşamı olumsuz etkileyecek hastalıklarla
baş etme durumunda kalınmaktadır. Yeterli
beslenme vücudun yaşaması ve çalışmasının sürdürülmesi için enerjinin alınmasını,
dengeli beslenme ise gerekli enerjinin ihtiyaç duyulan kadar alınmasını ifade etmektedir. Bireyin sağlıklı olması kişinin gerekli
olan besin öğelerini yeterli ve dengeli bir
şekilde almasına bağlıdır. Dengesiz beslenme ve hareketsizlik obeziteye yol açmaktadır (Atamtürk 2009: 10–14).
Obezite, enerji alımının enerji tüketiminden
daha fazla olduğu durumlarda yağ dokusunun artmasıyla ortaya çıkan sosyal, psikolojik ve ciddi tıbbi sorunlar yaratabilen
önemli bir sağlık sorunudur ve dünyanın
pek çok ülkesinde obezite sıklığının arttığı
görülmektedir (Parlak ve Çetinkaya 2007;
24–35). Günümüz beslenme alışkanlıklarında yağların ve karbonhidratların fazla tüketilmesi ve çocukların fizik aktiviteden uzaklaşarak televizyon ve bilgisayar oyunlarına
yönelmeleri bu artışın önemli sebeplerinden
biridir (Karasalihoğlu 2005: 66–71). Has-

talık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)
2007- 2008 Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması’nda (NHANES) 2–19
yaş arası çocuk ve adölesanlarda obezite
prevelansının %16.9 olduğu belirlenmiştir.
Bu araştırmaya göre Amerika’da çocukluk
çağı obezite prevelansında ırksal ve etnik
farklılıklar olduğu, beyaz ırkta erkeklerde,
siyah ırkta ise kızlarda obezite prevelansının daha fazla olduğu belirlenmiştir (http://
www.cdc.gov/nchs/data/hestat/overweight/
overweight99.htm. Ogden C, Carroll M.
Prevalence of obesity among children and
adolescents: United States, trends 1963–
1965 through 2007–2008 (Erişim Tarihi:
28. 11. 2011) . Meksika’da yapılan bir çalışmada 6–14 yaş okul çağındaki çocuklarda
obezite prevelansının %28 olduğu ve beş yıl
içinde obezite prevelansının arttığı bulunmuştur (Bacardi-Gascón ve ark, 2009: 226–
236). Midha ve ark. (2011) tarafından yapılan meta-analiz çalışmasında; Hindistan’da
çocuklarda aşırı kiloluluk prevelansının
%12.6, obezite prevelansının ise %3.3 olduğu gösterilmiştir. Kanada’da yapılan bir
başka çalışmada ise 6–17 yaş grubu çocuklarda aşırı kiloluluk ve obezite prevelansının %28 olduğu belirlenmiştir (Haque ve
ark, 2006: 143–147).
Ülkemizde de çocuklarda obezitenin belir69
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lenmesine yönelik yapılan çok sayıda araştırma vardır ancak bu çalışmalar bölgesel
düzeyde, farklı illerde yapılmıştır. Yapılan
çalışmalarda okul çağı çocuklarında obezite prevelansının Ankara’da %4.8 (Şimşek
ve ark., 2005: 163-166); Muğla’da kızlarda %7.6, erkeklerde %9.1 (Süzek ve ark.,
2005: 290-295); Bakırköy’de %8.4 (Öztora ve ark., 2006: 11-14); Bursa’da kızlarda
%1.5, erkeklerde %1.8 (Akış ve ark., 2003:
17-20); Diyarbakır ve çevresinde % 0.9
(Ece ve ark., 2004: 128-136); Mardin ilindeki kızlarda %4.4, erkeklerde %4.3 (Gözü
2007: 31-35); Denizli’de ise obezite sıklığının %1.4 (Semiz ve ark., 2008: 1-4) olduğu
belirlenmiştir. Ülkemizde geneli yansıtan
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından (2011) yapılan
“Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarında (6-10
Yaş Grubu) Büyümenin İzlenmesi (TOÇBİ)
Projesi Araştırma Raporu”na göre; kentlerde çocukların %8.5’i, kırsalda ise %7.5’i
obezdir. Aşırı kiloluluk durumuna bakıldığında kentlerde çocukların %16.3’ü, kırsalda ise %11.9’u aşırı kilolu olarak saptanmıştır. Veriler aşırı kiloluluk durumunun oldukça önemli bir sorun olduğunu ve gerekli
önlemler alınmadığında obezite sorununa
doğru kaymanın olabileceğini göstermektedir. Obezite sorununun en fazla görüldüğü
bölgeler İstanbul (%13.0) ve Batı Marmara (%11.7)’dır. Obezitenin en düşük olduğu
bölgeler Kuzeydoğu Anadolu (%2.3), Doğu
Anadolu (%2.4) ve Güneydoğu Anadolu
(%0.9) bölgeleridir (Irmak ve ark., 2011:
1-121).
Çocukluk çağı obezitesi hipertansiyon, dis-

lipidemi, ateroskleroz, erişkin dönemde metabolik sendrom, insülin direnci, polikistik
over, menstruel anormallikler gibi fizyolojik sorunlara ve sosyal etiketlenme, benlik
saygısı ve yaşam kalitesinde azalma, depresyon gibi psikolojik sorunlara da yol açabilmektedir (Loke 2002: 702–704, Burke
2006: 831–837, Hassink 2003: 357–374).
Obez çocukların 1/3’ü, obez adolesanların
ise %80’i erişkin yaşa ulaştıklarında obez
kalmaktadırlar. Bu nedenle obezitenin çocukluk çağında tanımlanması ve tedavisi
erişkin dönemde obeziteye bağlı komplikasyonların önlenmesi açısından son derece önemlidir (Karasalihoğlu 2005: 66–71).
Gelişmiş ülkelerde (ABD, Kanada, Avusturalya gibi) obezite ve obezitenin yol açtığı
hastalıklardan korunmak için ülke ekonomilerinden büyük bir pay ayrılmaktadır. Benzer durumda ülkemizde de Sağlık Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca ortaklaşa
çalışmaların yapıldığı ancak bu çalışmaların yeterli olmadığı bilinmektedir (Irmak ve
ark., 2011: 1–121).
Klinik olarak obeziteyi tanımlamak için,
kilonun boyun karesine oranlanması (kg/
m2) ile elde edilen vücut kitle indeksi kullanılmaktadır. Buna göre erişkinlerde vücut
kitle indeksi (VKİ) 25’in üzerinde olan kişiler aşırı kilolu, 30’un üzerinde olanlar obez
olarak tanımlanır. Çocuklarda ise yaş ve
cinse göre hazırlanan VKİ persantil eğrileri kullanılarak 85. persantilin üzerinde olan
çocuklar aşırı kilolu, 95. persantilin üzerinde olanlar ise obez olarak sınıflandırılmaktadır (Babaoğlu ve Hatun 2002: 8–10).

70

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak-Şubat-Mart 2012 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 2 Shoo January- February- March 2012 Volume:03 Issue:02 Jel Kodu: JEL M

www.sstbdergisi.com

AMAÇ
Bu çalışma Aydın ilinde 7–15 yaş grubundaki çocuklarda aşırı kiloluluk ve obezite
prevelansını saptamak amacı ile yapılmıştır.

YÖNTEM
Araştırmanın Tipi:
Aydın ilinde beş ilköğretim okulunda okuyan 7–15 yaş grubundaki çocuklarda aşırı
kiloluluk ve obezite prevelansını saptamak
amacı ile yapılan bu çalışma kesitsel olup
tanımlayıcı tipte epidemiyolojik bir çalışmadır.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi:
Araştırma, Aydın il merkezindeki toplam
beş okulda yürütülmüştür. Aydın il merkezinde 67 ilköğretim okulunda eğitim gören
7–15 yaş grubu toplam 30087 sayıda öğrenci araştırmanın evrenini oluşturmuştur.
Çalışmaya katılan çocukların okulları, ilin
sosyoekonomik ve kültürel yapısını en iyi
yansıtan beş farklı okul olacak şekilde seçilmiş ve çalışmaya alınan öğrenciler tabakalı
küme örnekleme (randomizasyon) yöntemi
ile belirlenmiştir. Sosyoekonomik düzeyin değerlendirilmesi için, örnek grupları
il merkezi, gecekondu bölgesi ve orta sosyal sınıfın yaşadığı mahalleler olmak üzere
farklı coğrafik bölgelerde yer alan okullardan seçilerek oluşturulmuştur Sosyoekonomik düzeyin belirlenmesinde Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden bilgi
alınmıştır. Örneklem büyüklüğü evrendeki

birey sayısının bilinmesine dayalı formülle
hesaplanmış (beklenen obezite sıklığı TOÇBİ Projesi Araştırma sonucu referans alınarak %8.5, güven düzeyi % 95 ve %5 sapma
olarak ele alınmış) ve örneklem sayısının
2458 kişi olması gerektiği bulunmuştur. Belirtilen beş okulda çalışmaya katılmaya gönüllü olan 2331 çocuk araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin
yaş ve cinsiyete göre dağılımları Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerin Yaş ve Cinsiyete
Göre Dağılımları
YAŞ

KIZ

%

ERKEK

%

TOPLAM

7

80

7,3

87

7,1

167

8

85

7,7

97

7,9

182

9

89

8,1

93

7,6

182

10

94

8,5

107

8,7

201

11

90

8,2

83

6,7

173

12

227

20,6

240

19,5

467

13

220

20,0

256

20,8

476

14

203

18,4

242

19,7

445

15

13

1,2

25

2.0

38

Tablo 1 incelendiğinde araştırma kapsamına alınan çocukların %47.2’si kız (1101),
%52.8’i erkektir (1230). Çocukların %20
.4’ü 13 yaş, %20.0’si 12 yaş, %19.1’i 14 yaş
grubundadır. Kız öğrencilerin %20.6’sı 12
yaş %20.0’si 13 yaş grubunda iken, erkek
çocukların %20.8’i 13 yaş, %19.7’si 14 yaş
grubundadır .
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Verilerin Toplanması:
Çocukların tüm antropometrik ölçümleri
beden eğitimi öğretmenleri tarafından sınıflarda yapılmıştır. Ölçme hatalarını azaltmak
için ölçümler standart ölçüm araçları (digital tartı ve milimetrik tahta mezure) ile aynı
öğretmen tarafından yapılmıştır. Çocukların
ayakkabısız olarak boy uzunlukları, okul
formaları üzerlerinde olmak üzere dijital
tartı ile vücut ağırlığı ölçümleri alınmıştır,
her yaş çocuk için belirlenmiş olan ortalama
giysi ağırlığı (iç çamaşır üzerine, dış giysi
kızlarda önlük ve çorap, erkeklerde önlük,
pantolon ve çorap) bu ölçümden çıkartılarak çıplak ağırlık olarak kaydedilmiştir. Örneklemden elde edilen verilerle oluşturulan
vücut kitle indeksi (VKİ) persantil eğrisine
göre 85-95. persantil arasındaki olgular aşırı
kilolu, 95.persantil üzerindeki olgular obez
olarak tanımlanmıştır.

Veri Toplama Araçları
Çocukların vücut ağırlığı Digital Tartı (Tefal marka, max 200 kg, 450 ıbs, 32 sts, d=
0.1 kg/0,2 ibs) ile boy uzunlukları ise Milimetrik Tahta Mezure ile ölçülmüştür. Her
çocuğun vücut kitle indeksi (VKI) ve vücut
kitle indeksi persantil değeri (VKI Persantil) hesaplanmıştır.

Verilerin Analizi:
Sosyodemografik özellikler sayı (n) ve yüzde ile (%), obezite ve aşırı kiloluluğun yaş,

cinsiyet ve sosyoekonomik düzeye göre dağılımı ki-kare analizi ile değerlendirilmiştir.
Etik Boyutu:
Araştırma öncesi İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden ve araştırmanın yürütüldüğü kurumlardan sözel izin alınmıştır. Çalışmanın amacı çocuklara anlatılmış ve gönüllü kişiler çalışma kapsamına alınmıştır.
Araştırma kapsamına alınan bireylerin kimlik bilgileri gizli tutulmuştur.

BULGULAR
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin
%4.4’ü zayıf (103), %64.5’i normal kiloda (1503), %13.3’ü aşırı kilolu (309) ve
%17.8’i obez (416) olarak belirlenmiştir.
Öğrencilerin yaş ve cinsiyete göre aşırı kiloluluk prevelansı Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Öğrencilerin Yaş ve Cinsiyete
Göre Aşırı Kiloluluk Prevelansı
YAŞ

KIZ

%

ERKEK

%

TOPLAM

7

7

4.9

15

9.0

22

8

11

7.7

11

6.6

22

9

5

3.5

7

4.2

12

10

10

7.0

10

6.0

20

11

10

7.0

12

7.2

22

12

31

21.8

35

21.0

66

13

37

26.1

45

26.9

82

14

27

19.0

31

18.6

58

15

4

2.8

1

0.6

5
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Tablo 2 incelendiğinde kız ve erkek öğrencilerde aşırı kiloluluk oranının en yüksek 13
yaş grubunda olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin yaş ve cinsiyete göre obezite
prevelansı Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Öğrencilerin Yaş ve Cinsiyete Göre Obezite Prevelansı
YAŞ

KIZ

%

ERKEK

%

TOPLAM

7

9

6.0

17

6.4

26

8

8

5.3

20

7.5

28

9

17

11.3

17

6.4

34

10

19

12.6

25

9.4

44

11

15

9.9

19

7.2

34

12

26

17.2

49

18.5

75

13

26

17.2

56

21.1

82

14

30

19.9

59

22.3

89

15

1

0.7

3

1.1

4

Tablo 3 incelendiğinde kız ve erkekler için
obezite oranı 14 yaş grubunda en yüksektir
(Tablo 3).

Öğrencilerin cinsiyet gruplarına göre aşırı
kilolu olma ve obezite durumlarının karşılaştırılması Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4: Öğrencilerin Cinsiyet Gruplarına Göre Aşırı Kiloluluk
ve Obezite Durumlarının Karşılaştırılması
Kilo Durumu
Cinsiyet

Zayıf

Normal

Kilo Fazlalığı

Obez

n

%

n

%

n

%

n

%

Kız

58

5.3

750

68.1

142

12.9

151

13.7

Erkek

45

3.7

753

61.2

167

13.6

265

21.5

X2 : 27.85

P: 0.000
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Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin cinsiyeti ile kilo durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır
(p<0.05). Erkek öğrencilerde obezite oranının yüksek olduğu belirlenmiştir.

Öğrencilerin yaş gruplarına göre aşırı kiloluluk ve obezite durumlarının karşılaştırılması Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5: Öğrencilerin Yaş Gruplarına Göre Aşırı Kiloluluk
ve Obezite Durumlarının Karşılaştırılması
VÜCUT KİTLE İNDEKSİ PERSENTİL DEĞERLERİ
Yaş
7

n
7

Zayıf

%
4.2

Normal
n
%
112
67.1

Aşırı kilolu
n
%
22
13.2

n
26

Obez
%
15.6

8

3

1.6

129

70.9

22

12.1

28

15.4

9
10

10
10

5.5
5.0

126
127

69.2
63.2

12
20

6.6
10.0

34
44

18.7
21.9

11

6

3.5

111

64.2

22

12.7

34

19.7

12

28

6.0

298

63.8

66

14.1

75

16.1

13

14

2.9

298

62.6

82

17.2

82

17.2

14
15

22
3

4.9
7.9

276
26

62.0
68.4

58
5

13.0
13.2

89
4

20.0
10.5

X2 : 33.76

p: 0.08

Öğrencilerin sosyodemografik özelliklerine
göre aşırı kiloluluk ve obezite durumlarının
karşılaştırılması Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin yaş
grupları ile kilo durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05).

Tablo 6: Öğrencilerin Sosyodemografik Özelliklerine Göre
Aşırı Kiloluluk ve Obezite Durumlarının Karşılaştırılması
VÜCUT KİTLE İNDEKSİ PERSENTİL DEĞERLERİ
Sosyoekonomik
Düzey

Zayıf

Normal

Aşırı kilolu

Obez

n

%

n

%

n

%

n

%

Düşük

41

39.8

501

33.3

117

37.9

155

37.3

Orta

41

39.8

559

37.2

93

30.1

91

21.9

Yüksek

21

20.4

443

29.5

99

32.0

170

40.9

X : 45.91
2

p: 0.000
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Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin gelir
düzeyi ile aşırı kilolu ve obez olma durumları karşılaştırıldığında zayıf öğrencilerin
%39.8’inin düşük ve orta gelir düzeyinde,
normal kilodaki öğrencilerin %37.2’sinin
orta gelir düzeyinde, aşırı kilolu olan öğrencilerin %37.9’unun düşük gelir düzeyinde,
obez öğrencilerin %40.9’unun yüksek gelir
düzeyinde olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir
(Tablo 6).

TARTIŞMA
Obezite şehirde yaşayan okul çocukları için
dünyada sıklığı artan önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma ile Aydın ilinde beş ilköğretim okulunda okuyan
7-15 yaş okul çağı çocuklarda aşırı kiloluluk
prevelansının %13.3, obezite prevelansının
%17.8 olduğu belirlenmiştir. Gelişmiş ve
çok kültürlü bir ülke olan Amerika’da 2-19
yaş arası çocuk ve adölesanlarda obezite
prevelansının %16.9 olduğu belirlenmiştir
(http://www.cdc.gov/nchs/data/hestat/overweight/overweight99.htm. Ogden C, Carroll M. Prevalence of obesity among children and adolescents: United States, trends
1963–1965 through 2007–2008 (Erişim Tarihi: 28. 11. 2011) . Türkiye gibi gelişmekte
olan ülkeler arasında yer alan Meksika ve
Hindistan’da okul çağı çocuklarda obezite prevelansının sırası ile %28 (BacardiGascón ve ark., 2009: 226–236) ve %3.3
olduğu gösterilmiştir (Midha ve ark., 2011:
1-4). Ülkemizde yapılan çalışmalarda da

obezite sıklığına çeşitli bölgelerde bakılmıştır. Öztora ve ark. (2006), Bakırköy ilçesinde, özel bir ilköğretim okuluna devam
eden 6–15 yaş grubu 299 öğrenci ile yaptıkları çalışmada aşırı kilolu olma oranı %26.7,
obezite oranı ise %8.4 olarak bulunmuştur
Şimşek ve ark. (2005) tarafından Ankara ili
Mamak ilçesine bağlı bir ilköğretim okulunda ve lisede 6–17 yaş grubundaki 1510
çocuğun boy ve ağırlıkları ölçülerek vücut
indeksi (VKI) ve relatif vücut kitle indeksi
(RVKI: Aktüel VKI / olması gereken VKI
x100) hesaplanmış, RVKI değerlerine göre
tüm çocukların %4.8’i obez olarak bulunmuştur. Bursa ili Orhangazi ilçe merkezindeki 6 ilköğretim okulunda okuyan 6–14
yaş 5795 çocukta aşırı kilolu ve obezite
prevalansının saptamak amacı ile yapılan
çalışmada aşırı kiloluluk prevalansı kızlarda %9.1, erkeklerde %8.4; obezite prevalansı kızlarda %1.5, erkeklerde %1.8 olarak
bulunmuştur (Akış ve ark., 2003: 17-20).
Diyarbakır ve çevresinde seçilen 23 okuldaki 9-17 yaş arası 3040 çocukta vücut kitle
indeksi (kg/m2) sonuçlarına göre 64 çocuk
(%2.1) aşırı kilolu, 30’u obez (% 0.9) bulunmuştur (Ece ve ark., 2004: 128-136).
Atamtürk (2009) çalışmasında Ankara’da
yaşayan alt sosyoekonomik düzeydeki çocuklarda aşırı kiloluluk oranının erkeklerde %7.6, kızlarda %3.8 olduğunu, obezite
oranının ise erkeklerde %1.4, kızlarda %2.2
ise olduğunu belirtmiştir. Muğla’da yapılan
çalışma ise 6–15 yaş arası 4260 okul çocuğunda kız öğrencilerin %7.6’sının, erkek
öğrencilerin ise %9.1’inin aşırı kilolu veya
obez olduğunu göstermiştir (Süzek ve ark.,
2005: 290-295). Gözü (2007), Mardin İli
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merkez ilköğretim okullarında okuyan 6-15
yaş grubundaki 715 çocukta aşırı kiloluluk
prevelansının kızlarda %16.9, erkeklerde
%12.7, obezite prevelansının ise kızlarda
%4.4, erkeklerde %4.3 olduğunu göstermiştir.
Türkiye genelinde 15 Kasım 2008 – 31
Ocak 2009 tarihleri arasında 26 ilde 140 ilköğretim okulunda 1.- 4. sınıflarda eğitim
ve öğretim gören 6–10 yaş grubu çocuklarda yürütülmüş kesitsel çalışmada çocukların %6.5’inin şişman, %14.3’ünün aşırı
kilolu olduğu bulunmuştur (Irmak ve ark.,
2011: 1–121). Araştırmamızdan elde edilen
bulgular ile sonucu Türkiye geneli ve ülkemizin diğer bölgeleriyle karşılaştırıldığında,
obezite sıklığının Aydın ilinde daha yüksek
olduğunu ve obezite sıklığının hızlı bir şekilde arttığını göstermektedir.
Çalışmamızda kız ve erkek öğrencilerde aşırı kiloluluk oranının 13 yaş grubunda, obezite oranının ise 14 yaş grubunda en yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin yaş
grupları bakımından kilo durumları benzerlik göstermektedir. Irmak ve ark., (2010) çalışmasındaki 26 ilde 140 ilköğretim okulunda 1.- 4. sınıflarda eğitim ve öğretim gören
6–10 yaş grubu çocuklarda yürütülmüş kesitsel çalışmada çocuklarda şişmanlık görülme sıklığının 9 yaşta en yüksek olduğu bulunmuştur. Ankara ilinde yapılan çalışmada
obezitenin 12-17 yaş arasında 6-11 yaş grubu çocuklara göre daha sık gözlendiği belirlenmiştir (Şimşek ve ark., 2005:163-166).
Akış ve ark., (2003:17-20) çalışmasında da
kızlarda yaş grupları büyüdükçe aşırı kilo-

lu olma prevalansının arttığı bulunmuştur.
Özellikle puberte öncesinde hormonlarda
meydana gelen farklılaşmalar enerji harcanmasında değişikliklere yol açmaktadır.
Çalışmamızda öğrencilerin kilo durumları
cinsiyetleri bakımında farklılık gösterdiği
ve erkek öğrencilerde obezite oranının kız
öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öztora ve ark. (2006:11-14) çalışmasında çocukluk çağı obezitesi açısından
belirgin cinsiyet farkı olmadığı, bir başka
çalışmada ise istatistiksel olarak anlamlı
fark olmamakla birlikte erkeklerde obezite
sıklığının daha yüksek olduğu bulunmuştur
(Andıran ve ark., 2007: 31–33). Süzek ve
ark. (2005: 290-295) çalışmasında cinsiyete
göre obezite görülme durumu karşılaştırıldığında erkek çocuklarda obezite görülme
oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülmüş olan geniş çaplı çalışmada da
erkeklerde yaşlara göre (oran: %6.1-9.5)
obezite görülme sıklığının kızlardan (oran:
%4.8-6.1) daha fazla olduğu bulunmuştur
(Irmak ve ark., 2011). Erkek öğrencilerde
kız öğrencilere göre obezite sıklığının daha
yüksek olması prepubertal dönemde kızların beden imajlarına daha düşkün olmaları
ve bu nedenle kalorisi yüksek gıdaları tüketme sıklıklarının daha düşük olmasına bağlı
olabilir.
Araştırmalar gelişmiş ülkelerde düşük sosyoekonomik düzeylerde, gelişmekte olan
ülkelerde yüksek sosyoekonomik düzeye
sahip popülasyonda obezitenin daha sık
gözlendiğini bildirmektedir (De Spiegelace
ve ark, 1998: 268 -74).
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Çalışmamızda obezite saptanan olguların çoğunluğunun sosyoekonomik düzeyi
daha yüksek olan grubu temsil eden okulda
gözlemlenmesi benzerlik göstermektedir.
Atamtürk (2009:10-14)’ün çalışmasında alt
sosyoekonomik düzeyde obezite sıklığının
yüksek sosyoekonomik düzeye göre daha
düşük olduğunu belirtmiştir. Yüksek gelir
düzeyi ile doğru orantılı olarak çocukların
ulaşabildiği besin tüketim maddelerinin
çokluğu ve çeşitliliği artmaktadır. Bu bulgular kapsamında toplumumuzda obezite gelişiminde çevresel faktörlerin genetik faktörlerden daha etkin olduğunun göstergesi
olup, yiyeceklere kolay ulaşma ve yanlış
beslenme alışkanlıkları yanında, hareketsiz
yaşam tarzına dikkati çekmekte ve bu konuda önlem alınmasını gündeme getirmektedir.

SONUÇ
Bu araştırma Aydın ilinde aşırı kiloluluk
ve obezitenin özellikle erkek öğrencilerde önemli bir sorun olduğunu göstermiştir.
Ayrıca Türkiye’de yaşanılan coğrafyaya ve
sosyoekonomik düzeye bağlı olarak obezite
oranlarının da değişiklik gösterdiği söylenebilir. Pilot çalışma niteliğindeki araştırmamızda obezite prevelansının yüksek olması,
sağlık ve sosyal yardım sistemi iyileştirilinceye kadar, birçok ülkede yapıldığı gibi
kitlesel okul taramaları yapılmasının ve taramalarda obez ya da aşırı kilolu saptananların düzenli tetkik edilmesinin gerekliliğini
göstermektedir. Bu nedenle çocukların sağ-

lık izlemlerinde çocuğun ve ailenin obezite
riski açısından değerlendirilmesi ve gerekli
koruma önlemlerinin alınması önemlidir.
Bu sonuç bağlamında okul çağı çocuklarında;
•

Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin
önemi konularında eğitim ve bilinçlendirme çabalarının yürütülmesi,

•

Okul müfredatında beslenme ve fiziksel
aktivite konularına yer verilmesi ve pratik uygulamalarının yapılması,

•

Çocuklarda büyümenin doğumdan itibaren izlenmesi ve okul çağında da sürdürülmesi ve değerlendirilmesi

•

Özellikle anasınıflarından itibaren hareket eğitimi derslerinin ve beden eğitimi
ve spor derslerinin yer alması; okullardaki hareket ve oyun alanlarının fiziksel
kabiliyetlerinin arttırılması bu derslere
sınıf öğretmenleri değil alanında uzman
beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin
girmeleri sağlanarak genel anlamda hareket eden okul konseptinin yaygınlaştırılması konuları önem kazanmaktadır.
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EDİRNE İLİ MERKEZİNDE YAŞAYAN 18 YAŞ ÜSTÜ
POPÜLASYONDA ORTOSTATİK ÖZELLİKLİ
BAŞAĞRISI PREVALANSI1
Bülent KANDEMİR
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.B.D.
Özet: Aile hekimlerinin toplumda en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının ilk sıralarında yer alan
baş ağrısının ayırıcı tanılarından birisi İntrakraniyal Hipotansiyondur. Uluslararası ve ulusal düzeyde Ortostatik Baş ağrısı hakkında yapılmış toplum kaynaklı çalışmalar yetersizdir. Bundan dolayı
Edirne’de yaşayan 18 yaş üstü popülasyonda Ortostatik Baş ağrısı prevalansını saptamak
amacıyla bir saha çalışması planladık. Bu araştırma, Edirne şehir merkezindeki 18 yaş üzerindeki popülasyonda İntrakraniyal Hipotansiyon Prevalansının belirlenmesi amacıyla 1810 (909 erkek,
901 kadın) katılımcı üzerinde yapılmış tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir araştırmadır. Seçilen örneklemin, tüm evreni temsil etmesine dikkat edildi..Katılımcıların %29,1’inin çalışmadığı,
%19,3’ünün memur olduğu, %15,8’inin diğer meslek gruplarından olduğu, %10,3’ünün işçi olduğu,
%9,8’inin serbest çalıştığı, %8,6’sının özel sektörde çalıştığı, %7’sinin sağlık çalışanı olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda; başağrılarının ortostatik özellikte olma durumu, başağrılarının bazen
ortostatik karakterde olmakla birlikte ortostatik olmayan baş ağrıları olma durumu, ortostatik baş
ağrısı dışında başka şikayetlerin olma durumu, ayağa kalkınca dengesizlik şikayeti olma durumu
ile alkol kullanma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir
(p<0,05). Sonuç olarak; aile hekimi başağrısı olan her hastaya ağrı kesici yazması doğru olmamakla
beraber, ön tanı ve ayırıcı tanıları düşünebilmesi gerekir. Bu araştırmayla İntrakraniyal Hipotansiyona spesifik semptomların sıklığını belirleyerek hekimlerin doğru teşhisle hastaların
sevkini yapabilmeyi ve gereksiz ağrı kesici kullanımını azaltmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Baş Ağrısı Prevelansı, Hıpotansiyona Spesifik Semptomları, Ortatastik Baş
Ağırısı

1 Bu makale Yazarın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Prof.Dr.Nezih DAĞDEVİREN
danışmanlığında Aile Hekimliği A.B.D. da yapılan Tıp Uzmanlık Tezinden Yararlanılarak
hazırlanmıştır.
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ORTHOSTATİC HEADACHE PREVALENCE İN
POPULATİON ABOVE THE AGE OF 18 LİVİNG İN
EDİRNE CİTY CENTER ABSTRACT
One of the distinctive diagnoses of headache which is placed near the top and seen as common
health problems by family doctors in society is Intracranial Hypotension. International and national
society-oriented studies made about Intracranial Hypotension are inadequate. Therefore, we planned
a field work with the purpose of determining Intracranial Hypotension prevalence in population
above the age of 18 living in Edirne city. This research is a definitive and cross-sectional research
made on 1810 participants (909 men, 901 women) with the purpose of determining the Intracranial
Hypotension prevalence in population above the age of 18 and living in Edirne city centre. It was
paid attention that selected sample complied with all population. It was determined that 29.1% of
the participants were unemployed; 19.3% of them were civil servants; 15.8% was from other occupational groups; 10.3% was worker; 9.8% was self employed persons; 8.6% worked in private
sector; 7% was medical staff. In our study, it was ascertained that there was a significant relation in
statistical terms between the condition of headache’s being orthostatic, the situation of sometimes
being orthostatic but not always being orthostatic for headaches, being other complaints apart from
orthostatic headaches, imbalance in standing position and alcohol usage (p<0,05).As a result, it is
wrong for family doctor to prescribe medication for each patient who has headaches. Besides he should consider pre-diagnoses and differential diagnoses. We aimed at decreasing unnecessary usage of
painkillers, being able to refer patients with true diagnosis by determining the frequency of specific
symptoms of Intracranial Hypotension.
Key Words: Headache Prevalence, Symptoms Specific To Hypotensıon, Orthostatic Headache

GİRİŞ VE AMAÇ
Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon (SİH),
spontan spinal Beyin Omirilik Sıvısı (BOS)
kaçağından kaynaklanan ve nadir görülen
bir rahatsızlıktır (1). Teşhis konulması zor
bir hastalıktır. Prototip klinik belirtiler, ortostatik baş ağrısı ve BOS basıncıyla nitelendirilmektedir.
Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon (SİH),
nörolojik literatürde açık bir şekilde tanımlanmasına rağmen, genellikle baş ağrısı tanı ve tedavi incelemelerinde ve dahiliye literatüründe bahsedilmemiştir (2,3).

Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon (SİH)
ilk olarak 1938 yılında Alman nörolog Georg Schaltenbrand tarafından “aliquorrhoea” olarak tanımlanmıştır (4). Daha sonraları bu tanımın düşük basınç altında olduğu
fark edilerek “hypoliquorrhoea” terimi kullanılmaya başlanmıştır (5).
Ortostatik hipotansiyon, bireyin yatar pozisyondan oturur pozisyona geçmesine veya
aniden ayağa kalkmasına bağlı olarak gelişen bir semptomdur (6,7).
1950’li yıllardan sonra İntrakraniyal Hipotansiyon (İH) terimi kullanılmıştır. BOS
açılış basınçları her zaman düşük olmadığı
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için SİH hastalarında BOS hipovolemisi
olarak kullanılmıştır. SİH olgularının çoğunluğunda spontan spinal BOS kaçağı tercih edilen bir terim olmaktadır.
Uluslararası Başağrısı Komitesi [International Headache Society (IHS)], İntrakraniyal Hipotansiyonun (İH) en önemli belirtisi olan postüral baş ağrısını; dik postürde
15 dakikadan kısa bir sürede ortaya çıkan
veya şiddetlenen, yatar pozisyonda da 30
dakikadan daha az sürede hafifleyen veya
geçen baş ağrısı olarak tanımlamıştır (8).
İH, BOS basıncının 60 mm H2O ve altında
olmasından kaynaklanır (8,9). BOS basıncının normal sınırları yaklaşık olarak 60-180
mm H2O’dur (10). Bazı hastalarda tipik
semptomlar görülmesine rağmen, normal
BOS basıncı görülmektedir (11-17). Birçok
vakada bazı bulgularda semptom süresi ve
BOS bulguları arasındaki ilişki tam olarak
kanıtlanmamıştır (12,13,15,17,18).
İntrakraniyal hipotansiyonun diğer baş ağrısına sebep olan hastalıklardan farklı belirti,
bulgu, tanı ve tedavi yöntemi olması ayrıca dünya üzerinde hastalığın prevalansını
saptamaya yönelik toplum kaynaklı saha
çalışmalarının yetersizliği sebebiyle Edirne
şehir merkezinde ortostatik özellikli başağrısı prevalansını saptamaya yönelik bir saha
çalışması planladık. Planladığımız bu çalışmada, kullandığımız anketlerin dünya standartlarına uygun olmasına ve anket verilerinin doğru yorumlanmasına dikkat ettik.

SPONTAN İNTRAKRANIYAL
HIPOTANSIYON (SİH) BAŞAĞRISI
1. Epidemiyoloji

Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon (SİH)
un nadir bir hastalık olduğu düşünülürken,
yeni araştırmaların bulguları tam tersine
genç ve orta yaşlı bireylerde gelişen baş ağrısının sebebi olduğu belirlenmiştir. Schievink ve arkadaşlarının (19) yaptığı çalışmada SİH prevalansı 50000’de bir olarak hesaplandığı saptanmıştır. Yakın bir zamanda
yapılan bir çalışmada acil servise başvuran
hastaların radyolojik bulguları gözden geçirildiği zaman subaraknoid kanama sıklığının
yarısı kadar SİH gözlendiği (100000’de 5)
saptanmıştır (20). SİH bulguları genellikle
50-60’lı yaşlarda görüldüğü belirlenmiştir.
İnsidans en yüksek değere ise 40’lı yaşlarda
ulaşmaktadır (21). SİH cinsiyet üzerinden
incelendiğinde, kadınlar erkeklerden 1,5:1
oranı ile daha sık etkilenmektedir.
2. Etiyoloji Ve Patogenez
Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon (SİH)
un spinal BOS kaçağına bağlı olarak geliştiği kabul edilmektedir. SİH teşhisi zor
bir hastalık olduğu için, spinal BOS lokal
bir rahatsızlık vermediği sürece gözden kaçabilir.
Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon (SİH)
un başka bir özelliği ise; BOS’un steril spinal epidural venöz pleksus ve perispinal
yumuşak doku tarafından absorbe edilmesi sonuncunda menenjit riski artmaktadır.
İntrakraniyal Hipotansiyon (İH), klinik ve
radyolojik bulguları belirten otore ve rinore
olgularında spinal BOS kaçağınında araştırılması uygun olur. Çünkü BOS kaçağının da etkilerinden biri baş ağrısıdır. Spontan spinal BOS kaçağının sebebi tam olarak
bilinmemektedir. BOS kaçağının spinal meninkslerdeki zayıflıktan şüphelenilmektedir
(20). Cerrahi işlem sırasında dura delik82
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leri, divertikülleri ve normal spinal sinir
köklerini çevreleyen duranın tamamen yokluğu saptanabilmektedir (22,23,21).
Vasküler tipte olan baş ağrısı belirtileri
olarak; boyun ağrısı, interskapular ağrı,
bulantı, kusma, baş dönmesi, horizontal
diplopi, işitme değişiklikleri, görme bozuklukları, yüzde uyuşma, üst ekstremitelerde
güçsüzlük gibi semptomlardır (6).
Baş ağrısı, farklı birçok teşhisin konduğu,
ayakta tedavisi yapılan yaygın bir problemdir. Özellikle gençlerdeki çoğu baş ağrısı
intrakraniyal bir hastalığın sonucu değildir,
özellikle baş ağrıları kronikse bunların stres
ve vasküler baş ağrıları olduğu düşünülür.
En yaygın vasküler baş ağrısı türü yaygın
migrendir. Diğer türleri ise klasik migren,
küme tipi baş ağrısı, öksürük baş ağrısı, efor
baş ağrısı ve post-koital baş ağrılarıdır. Yeni
ortaya çıkmış ve akut baş ağrıları bazı ciddi
intrakraniyal rahatsızlıkların olabileceğine
dikkat çekmektedir. Bu olasılıklar enfeksiyon (menenjit, ensefalit veya beyin apsesi), kanama (subdural, subaraknoid veya
intraserebral) ve tümördür (iyi huylu primer
beyin tümörü, kötü huylu primer beyin tümörü veya metastatik tümör).
Kronik migren (KM) ve kronik gerilim tipi
baş ağrısı (KGTB) arasındaki ilişkiyi doğru bir biçimde değerlendirmek için konuyla
doğal olarak alakalı iki yönünü ele almamız
gerekmektedir. Bunlardan birincisi aurasız migren ve epizodik gerilim tipi baş
ağrısı arasındaki bağlantıdır ve ikincisi ise
kronik günlük baş ağrılarının (KGB) karakterizasyonudur (24).
Spontan intrakraniyal hipotansiyon temel
bir klinik özelliği olan yeni başlamış bir
baş ağrısının türüdür. Bu özellik de hasta

yattığında hemen etkili bir rahatlık sağlayan, fakat otururken veya ayaktayken tekrarlayan ağrılardır. Başağrısının bu özelliği bilinen lomber ponksiyon sonrasında
görülen başağrısına benzer fakat lomber
ponksiyon öyküsü yoktur. Lomber ponksiyon, hekimlerin BOS örneği elde etmek için
başvurdukları bir girişimdir.. Fakat mevcut
pnömosefalusu arttırabileceği ve çok kısa
zamanda hastada herniasyona kadar gidebilecek önemli sorunlara yol açabilirler (25).
Lomber ponksiyon yapıldığında kesin bir
teşhis için düşük açılış basıncının görülmesi
gerekir. Eğer en katı teşhis kriteri izleniyorsa bu basınç BOS basıncı 70 mm H2O hatta
belki de 30 mm H2O altında olmalıdır.
Gösterilen BOS basıncı doğru bir şekilde
yansıttığını doğrulamak için spinal sıvı Valsalva manevrasıyla serbest bir şekilde akmalıdır; eğer bu olmuyorsa o zaman spinal
bir blok olabilir veya iğne yanlış yerleştirilmiştir. Stile iğneden çekildiğinde bir emme
sesi duyulabilir ve görüntüleme çalışmaları
subaraknoid boşluktaki havayı gösterebilir
(7).

3. Tanı
2004 yılında yayınlanan Uluslararası Baş
Ağrısı Sınıflamasındaki (ICHD-II) kriterlerin SİH tanısını tam olarak yansıtmadığı
belirlenmiştir. SİH’ın birçok radyolojik ve
klinik bulguları mevcuttur. Bunun sebebi de
olguların tamamında 15 dakika oturma ve
ayakta kalma ile ortaya çıkan ortostatik
baş ağrısının 72 saat içinde tamamen
geçmesinin izlenmemesinden kaynaklanır. İH için radyolojik ve klinik bulgular
üzerine yeni tanısal kriterler belirlenmiştir
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(26).

4. Diğer Başağrısı Tipleri:
Klinik olarak baş ağırısı tipleri;
Ø Ortostatik başağrısı
Ø Efora bağlı baş ağrısı
Ø Küme başağrısı

4.1Ortostatik baş ağrısı;
Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon (SIH),
klinik olarak lomber fonsiyon sonrası
oluşan başağrısına benzemekte ve ortostatik
başağrısı ile karakterize edilen nadir görülen bir klinik sendromdur. SIH’ın en tipik
ve en sık görülen bulgusu ayağa kalktıktan
saniyeler veya dakikalar sonra gelişen ortostatik başağrısıdır. Yatarak gelişen başağrısının düzelmesi daha yaygın görülmekte
ve ortalama 30 dakika süre içinde gerçekleşmektedir. Ortostatik hipotansiyon,
bireyin yatar pozisyondan oturur pozisyona geçmesine, aniden ayağa kalkmasına bağlı olarak gelişen fiziksel bir semptom
olarak görülür (27). Senkopun yaygın sebebi olan ortostatik hipotansiyon hastalık,
sakatlık ve hatta ölüme bile neden olabilen önemli bir risk faktörüdür. Semptomatik
veya asemptomatik olarak seyredebilir (2829).
Yaşlılarda, yaşlılık etkisi ile homeostatik
mekanizmanın bozulması ve sempatik sinir
sisteminin zayıflaması nedeniyle yaygındır.
Özellikle yaşlı bireylerde daha sık görülür
ve yaygındır. Yapılan çalışmalarda huzurev-

lerinde %4-67,9 arasında görülme sıklığı
saptanmıştır (30-31).
Başağrısı frontotemporale veya daha sıklıkla oksipital bölgelere lokalize olabilmektedir. Her zaman simetrik olmasa bile hiçbir
zaman tek taraflı değildir. Hastaların çoğu
başağrısı gününü hatırlamaktadır. Bu tip
başağrısı subaraknoid kanamayı akla getirmekte ve serebral anjiografi gibi invaziv
prosedürlerin uygulanmasına sebep olmaktadır (32).
Ortostatik hipotansiyonun ölüm oranının
artmasında da etkili risk faktörü olduğu
saptanmıştır (32-33). Başağrısının gerçek
mekanizması tam olarak bilinmemektedir.
Beynin BOS içerisinde yüzerliliğini kaybetmesi nedeni ile aşağıya doğru sarkmasına bağlı ağrıya hassas yapıların, özellikle intrakraniyal ve üst servikal duranın
gerilimine bağlı olduğu düşünülmektedir.
Ağrıya hassas intrakraniyal venöz yapıların
dilatasyonuna da bağlıdır.

4.2 Efora bağlı başağrısı;
Uzun süre çalışan bireylerde, egzersi yapan atletlerde sık sık yarışmalara katılan
sporcularda görülen bir baş ağrısı tipidir.
Zonklayıcı tarzda ve ense, şakaklarda çok
şiddetli olan bir ağrı türüdür.

4.3. Küme Başağrısı;
Küme başağrısı özellikle göz çevresinde
alın ve şakakta tek taraflı olarak görülen
başağrısı tipidir. 20-40 yaş arası erkelerde
dah sıklıkla görülür. Tipik özellikleri; ağrı
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ataklar biçimdedir, uyuduktan sonra 3-5
saat sonra yada sabah erken saatlerde aynı
zamanlı olarak başlar, tek taraflı bir ağrı
tipidir, göz çevresinde daha şiddetlidir.
Birkaç hafta ile aylar sürebilen krizler şeklindedir. Alkol

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bu araştırma, Edirne şehir merkezindeki
Edirne İli Merkezinde yaşayan 18 yaş üstü
popülasyonda ortostatik özellikli başağrısı
prevalansının belirlenmesi amacıyla planlanmış, tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır.
Araştırma Edirne merkezinde gerçekleşmiştir. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’nden edinilen 2008 yılı ortası nüfus verilerine göre hedef nüfus 159561 kişiden oluşmuştur.
Çalışma evreni Edirne şehir merkezinde
yaşayan erişkinlerdir. Evreni temsil edecek
örneklem 2008 yılı ortası nüfusa dayanarak belirlenmiştir. Örneklem hazırlandığı
sırada hazır olan en son veriler olduğundan
2008 yıl ortası nüfus verileri kullanılmıştır.
Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen 39 Aile Hekimliği biriminin şehir
merkezindeki nüfus ve coğrafi alanları,
kümeleri oluşturmaktadır. Nüfusu en az kümeden 7’nin üzerinde katılımcı seçilerek
başlanıp, her kümeden nüfuslara göre ağırlıklı sayılarda katılımcı örnekleme dahil
edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen kişiler belirlenmiş kümelere ait coğrafi bölgelerden
araştırmacı tarafından rastlantısal olarak seçilmiştir. Küme nüfuslarının birbirine yakın
olmasına çalışılmıştır.

Çalışma evreni 116033 kişidir. Araştırma
örneklemi 1810 kişidir. Örneklem kişi sayısı üzerinden belirlenmiştir ve evrenin
%1,55’ini oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından rastgele seçilen kişilere gerekli
açıklama yapıldıktan sonra sözlü onayları
istenmiştir. Çalışmanın planlama aşaması
Nisan-Temmuz 2008 tarihlerinde tamamlanmıştır. Bu sürede çalışma için literatür
araştırmaları yapılmış, örneklem seçimi ile
ilgili veriler toplanmış ve anketin hazırlanması ile ilgili işler tamamlanmıştır. Temmuz
2009- Aralık 2009 tarihleri arasında 5 ayda
veriler toplanmıştır. Aralık 2009-Ocak 2010
tarihlerinde ise verilerin analizi yapılmış
ve tez yazılmıştır. Çalışma yaklaşık 22 ay
sürmüştür. Verilerin toplanması amacıyla
bu araştırma için araştırmacı tarafından
geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Anket, katılımcıların sosyodemografik bilgilerini, baş ağrısı muayeneleri hakkındaki
bilgi, tutum ve davranışlarını s o r g u l a y a n
kadınlar için toplam 51 soru, erkekler için
toplam 43 soru içermektedir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler gözden geçirilip, SPSS 15.0 istatistik programı kullanılarak uygun istatistiksel analizler yapıldı.

BULGULAR
Araştırma sonunda 1810 kişiye ait verilerin
analizi yapıldı. Katılımcıların yaş ortalaması 42,71±15,22’dir. Erişkinlerin yaş dağılımı 20-87yaş aralığındadır.
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Tablo 1. Yaş sınıflandırması
Yaş

Kişi sayısı (n)

Yüzdesi (%)

20-29 yaş

470

26,0

30-39 yaş

375

20,7

40-49 yaş

367

20,3

50-59 yaş

299

16,5

60-69 yaş

208

11,5

70 yaş ve üzeri

91

5,0

Toplam

1810

100,0

Katılımcıların cinsiyet durumu incelendiğinde (n=1810) bunun %49,8’inin(n=901)
kadın, %50,2’sinin (n=909) erkek olduğu
tespit edildi.
Katılımcılar arasında herhangi bir sosyal
güvenceye sahip olanların oranı %95,5
(n=1728) olarak bulundu.
Eğitim durumlarına bakıldığında (n=1810)
%2,9’unun (n=52) okuma yazma bilmediği,
%2,6’sının (n=47) okuma yazma bildiği ancak ilkokulu bitirmediği belirlendi.
%22,3’ünün (n=404) ilkokul, %12,6’sinin
(n=229) ortaokul, %28,7’sinin (n=519)
lise, %30,9’unun (n=559) üniversite mezunu olduğu saptandı.
Katılımcıların meslek dağılımları incelendiğinde (n=1810), %29,1’i (n=526) işsiz, ev
hanımı, öğrenci, emekli olduğu ,% 7 sinin
sağlık çalışanı, %19.4 memur, %10.3 ünün
işçi, %9.8 inin serbest meslek sahibi,%8.6
sının özel sektörde çalıştığı saptandı.

Katılımcıların (n=1810) %74,6’sı (n=1351)
evli, %17,9’u (n=324) bekâr, %7,5’i
(n=135) dul/boşanmış olarak bulundu.
Katılımcıların
(n=1810)
%74,6’sının
(n=1350) çocuğu vardı, çocuk sayısı ortalaması 2,00±0,99’dur.
Katılımcıların (n=1810) sigara kullanım
durumları incelendiğinde %48,4’ünün
(n=875) hiç sigara içmediği, %16,5’inin
(n=299) sigarayı bıraktığı, %35,1’inin
(n=636) sigara içtiği tespit edilmiştir. Cinsiyetler açısından incelendiğinde sigara
kullanımı erkekler arasında, kadınlara kıyasla daha fazla olarak saptandı . Sigarayı bırakmış ve halen sigara kullanmakta
olan katılımcıların (n=935) sigara kullanmaya başlama yaşı ortalaması 18,64±4,52;
ortancası 18 (minimum 7, maksimum 60 )
yıl olarak bulundu. Halen sigara kullanmakta olan katılımcıların (n=636) sigara kullanmaya başlama yaşı ortalaması 18,57±4,64;
ortancası 18 (minimum 7, maksimum 60)
yıl olarak bulundu. Sigarayı bırakmış olan
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katılımcıların (n=299) başlama yaşı ortalaması 18,79±4,26; ortancası 18 (minimum 7,
maksimum 42 ) yıl olarak bulundu.
Halen sigara kullanmakta olan katılımcıların (n=636) günlük ortalama içtikleri sigara miktarları 16,65±8,88 ortancası 17,50
(minimum 1, maksimum 60) adet olarak
bulundu. Sigarayı bırakmış olan katılımcıların (n=299) 16,36±11,27; ortancası 15
(minimum 1,maksimum 60) adet olarak bulundu.
Katılımcıların (n=1810) alkol kullanım durumları incelendiğinde %71,8’inin (n=1299)
alkol kullanmadığı, %28,2’sinin (n=511) alkol kullandığı tespit edilmiştir. Erkekler, kadınlara oranla istatistiksel olarak daha fazla
düzenli alkol kullanma alışkanlığına sahipti. Sigara kullananların daha fazla düzenli
alkol kullanma alışkanlığına sahip oldukları saptanmıştır. Alkol kullanan katılımcıların (n=511) CAGE alkol bağımlılık
riski testine göre
%85,1’inde (n=435) risk olmadığı,
%14,9’unda (n=76) alkol kötüye kullanımı ya da bağımlılık riski olduğu saptandı.
Katılımcıların vücut kitle indeksleri incelendiğinde (n=1810) %2,3’ünün (n=42)
düşük kilolu, %42,8’inin (n=774) normal
kilolu, %39,0’ının (n=705) fazla kilolu,
%12,8’inin (n=231) sınıf I obez, %2,5’inin
(n=46) sınıf II obez, %0,7’sinin (n=12) aşırı
(sınıf III) obez olduğu bulundu. Kadın katılımcıların vücut kitle indeksi değerleri erkek katılımcılarım vücut kitle indeksi değerlerinden anlamlı olarak daha yüksek
saptanmıştır.
Katılımcıların (n=1810), kronik
talığa sahip olma durumlarına

hasgöre

yapılan incelemede, %40,6’sının (n=734)
en az bir kronik hastalığa sahip olduğu,
%59,4’ünün (n=1076) kronik bir hastalığı
olmadığı kendi ifadelerine göre tespit edilmiştir.
Katılımcıların kronik hastalık öyküsü incelendiğinde %16,9’unda(n=306) hipertansiyon, %6,8’inde (n=123) mide/barsak/
karaciğer hastalığı, %6,5’inde (n=117)
diabetes mellitus, %5,6’sında (n=101) hiperlipidemi, %5,4’ünde (n=98) bir eklem
hastalığı,%4,5’inde (n=82) bir psikiyatrik hastalık, %4’ünde (n=73) kalp hastalığı, %4’ünde (n=73) solunum hastalığı,
%1,2’sinde (n=22) kanser ve %7,5’inde
(n=136) bu kategoriler altında sınıflandırılmayan diğer hastalıklardan biri olduğu
öğrenildi.
Kronik hastalığı olan katılımcıların (n=734)
%22,2’si (n=163) hastalıkları ile ilgili ilaç
kullanmazken; %77,8’i (n=571) hastalıkları
ile ilgili en az bir ilaç kullanmaktaydı.

SONUÇLAR
Katılımcıların %50,2’sinin erkek, %49,8
inin kadın olduğu,
•

Katılımcıların yaş ortalamasının
42,71±15,22, VKI ortalamasının
25,87±4,33, baş

•

Ağrısı olmasının süresi 125,13±130,91,
başağrısı başlama yaşı 26,09±14,14 olduğu,

•

Bireylerin %48,7’sinin 40 yaş ve altı
olduğu, %40,7’sinin 46 yaş ve üzeri olduğu,
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•

%10,6’sının 41-45 yaş arası olduğu,

•

Katılımcıların %71,77’sinin alkol kullanmadığı, %28,23’ünün alkol kullandığı,

•

%48,34’ünün sigara içmediği, daha
öncede hiç içmediği, %35,14’ünün sigara kullandığı, %16,52’sinin ise sigara
kullanmadığı fakat daha öncesinde kullandığı,

•

Bireylerin VKİ değerleri incelendiğinde; %41,9’unun VKİ değerinin
18,6-24,9 arasında olduğu, %39,4’ünün
VKİ değerinin 25-29,9 arasında olduğu,
%13’ünün VKİ değerinin 30-34,9 arasında olduğu, %2,6’sının VKİ değerinin 35-39,9 arasında olduğu,

•

Katılımcıların %59,4’ünün kronik
hastalığı olmadığı, %40,6’sının kronik
hastalığ olduğu,

•

Bireylerin %30,9’unun üniversite mezunu olduğu, %28,7’sinin lise mezunu
olduğu, %22,3’ünün ilkokul mezunu
olduğu, %12,7’sinin ortaokul mezunu
olduğu, %2,9’unun okur yazar olmadığı
belirlenmiştir.

•

Katılımcıların %29,1’inin çalışmadığı,
%19,3’ünün memur olduğu, %15,8’inin
diğer meslek gruplarından olduğu,
%10,3’ünün işçi olduğu,%9,8’inin serbest çalıştığı, %8,6’sının özel sektörde
çalıştığı, %7’sinin sağlık çalışanı olduğu,

•

Çalışmamızda; başağrılarının ortostatik özellikte olma durumu, başağrılarının bazen ortostatik karakterde olmakla birlikte ortostatik olmayan baş

ağrıları olma durumu, ortostatik baş
ağrısı dışında başka şikayetlerin olma
durumu, ayağa kalkınca dengesizlik
şikayeti olma durumu ile alkol kullanma durumu arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir
(p<0,05). Ayağa kalkınca kulakta çınlama ve uğultu hissi olma durumu, ayağa
kalkınca işitme azalma olma durumu,
ayağa kalkınca kollarda karıncalanma
ve uyuşukluk şikayeti olma durumu,
ayağa kalkınca çift görme şikayeti olma
durumu, ayağa kalkınca unutkanlık ve
uykululuk şikayetleri olma durumu ile
alkol kullanma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).
•

Araştırmamızda, ortostatik baş ağrısı
dışında başka şikayetleri olma durumu, ayağa kalkınca işitmede azalma
olma durumu, ayağa kalkınca kollarda karıncalanma ve uyuşukluk şikayeti
olma durumu ile sigara içme durumu
arasında istatistiksel olarak ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Ayağa
kalkınca kulakta çınlama ve uğultu
hissi olma durumu, ayağa kalkınca çift
görme şikayeti olma durumu, kalkınca
unutkanlık ve uykululuk şikayetleri
olma durumu, ayağa kalkınca dengesizlik şikayeti olma durumu ile sigara
içme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).

•

Araştırma sonucunda baş ağrılarının
ortostatik özellikte olma durumu, başağrılarının bazen ortostatik karakterde olmakla birlikte ortostatik olmayan
başağrıları olma durumu, ortostatik
baş ağrısı dışında başka şikayetleri
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olma durumu, ayağa kalkınca kulakta
çınlama ve uğultu hissi olma durumu,
ayağa kalkınca işitmede azalma olma
durumu, ayağa kalkınca kollarda karıncalanma ve uyuşukluk şikayeti olma
durumu, ayağa kalkınca çift görme
şikayeti olma durumu, ayağa kalkınca
unutkanlık ve uykululuk şikayetleri
olma durumu, ayağa kalkınca dengesizlik şikayeti olma durumu ile VKİ
değerleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir
(p>0,05).
•

•

Çalışmamızda ortostatik baş ağrısı dışında başka şikayetleri olma durumu,
ayağa kalkınca kulakta çınlanma ve
uğultu hissi olma durumu, ayağa kalkınca işitmede azalma olma durumu,
ayağa kalkınca kollarda karıncalanma
ve uyuşukluk şikayeti olma durumu,
ayağa kalkınca çift görme şikayeti olma
durumu ile kronik hastalığı olma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,05).
Araştırma sonucunda baş ağrılarının
ortostatik özellikte olma durumu, başağrıları bazen ortostatik karakterde
olmakla birlikte ortostatik olmayan
başağrılarının olma durumu, ayağa
kalkınca unutkanlık ve uykululuk şikayetleri olma durumu, ayağa kalkınca
dengesizlik şikayeti olma durumu ile
kronik hastalığı olma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı belirlenmiştir (p>0,05).
Araştırma sonucunda başağrılarının bazen ortostatik karakterde olmakla birlikte ortostatik olmayan başağrılarının
olma durumu, ortostatik baş ağrısı dışında başka şikayetleri olma durumu, ayağa

kalkınca kulakta çınlama ve uğultu hissi
olma durumu, ayağa kalkınca işitmede
azalma olma durumu, ayağa kalkınca
kollarda karıncalanma ve uyuşukluk
şikayeti olma durumu, ayağa kalkınca
çift görme şikayeti olma durumu, ayağa kalkınca unutkanlık ve uykululuk
şikayetleri olma durumu, ayağa kalkınca dengesizlik şikayeti olma durumu ile eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu
saptanmıştır (p<0,05).Araştırma sonucunda baş ağrılarının ortostatik özellikte
olma durumu ile eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmadığı saptanmıştır (p>0,05).
•

Çalışmamızda baş ağrılarının ortostatik
özellikte olma durumu, başağrılarının
bazen ortostatik karakterde olmakla
birlikte ortostatik olmayan başağrılarının olma durumu, ayağa kalkınca
kollarda karıncalanma ve uyuşukluk
şikayeti olma durumu, ayağa kalkınca çift görme şikayeti olma durumu,
ayağa kalkınca unutkanlık ve uykululuk şikayetleri olma durumu ile cinsiyet durumu arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir
(p<0,05). Ortostatik baş ağrısı dışında
başka şikayetleri olma durumu, ayağa
kalkınca kulakta çınlama ve uğultu hissi
olma durumu, ayağa kalkınca işitmede
azalma olma durumu ile cinsiyet durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığı belirlenmiştir (p>0,05).

•

Araştırma sonucunda başağrılarının
bazen ortostatik karakterde olmakla
birlikte ortostatik olmayan başağrılarının olma durumu, ortostatik baş ağrısı
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dışında başka şikayetleri olma durumu, kalkınca kollarda karıncalanma ve
uyuşukluk şikayeti olma durumu, ayağa
kalkınca çift görme şikayeti olma durumu ile meslek durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu
belirlenmiştir (p<0,05). Baş ağrılarının
ortostatik özellikte olma durumu, ayağa
kalkınca kulakta çınlama ve
•

•

uğultu hissi olma durumu, ayağa kalkınca işitmede azalma olma durumu,
ayağa kalkınca unutkanlık ve uykululuk
şikayetleri olma durumu, ayağa kalkınca dengesizlik şikayeti olma durumu
ile meslek durumu arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).
Araştırma sonucunda ayağa kalkınca
çift görme şikayeti olma durumu, ayağa
kalkınca unutkanlık ve uykululuk şikayetleri olma durumu, başağrıları bazen
ortostatik karakterde olmakla birlikte
ortostatik olmayan başağrılarının olma
durumu ile yaş durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Araştırma sonucunda baş ağrılarının ortostatik
özellikte olma durumu, ortostatik baş
ağrısı dışında başka şikayetleri olma durumu, ayağa kalkınca kulakta çınlama
ve uğultu hissi olma durumu, kalkınca
işitmede azalma olma durumu, ayağa
kalkınca kollarda karıncalanma ve
uyuşukluk şikayeti olma durumu, ayağa kalkınca dengesizlik şikayeti olma
durumu ile yaş durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı
belirlenmiştir (p>0,05).

•

Sonuç olarak; aile hekimi başağrısı
olan her hastaya ağrı kesici yazması doğru olmamakla beraber, ön tanı ve
ayırıcı tanıları düşünebilmesi gerekir.
Bu araştırmayla İntrakraniyal Hipotansiyona spesifik semptomların sıklığını
belirleyerek hekimlerin doğru teşhisle
hastaların sevkini yapabilmeyi ve gereksiz ağrı kesici kullanımını azaltmayı amaçladık.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI
Saliha ALTIPARMAK
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Özet: Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumlarını ve etkileyen etmenleri saptamaktır. Gereç-Yöntem: Celal Bayar Üniversitesi’nin Sağlık Yüksek Okulu,
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Fen Edebiyat Fakültesinde okuyan birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri çalışmanın evrenini oluşturmuştur (n= 1222).
Çalışmaya araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler alınmıştır (n=1129; katılım yüzdesi %92.3).
Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi
Formu” ve öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla Berberoğlu ve Tosunoğlu (1995) tarafından üniversite öğrencilerinin çevresel tutumlarını belirlemek amacıyla geliştirilmiş 21 maddeli “Çevresel Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Formlar öğrencilere araştırmacıların gözetiminde, anketin amacı ve gereklerini belirten bir ön bilgilendirme yapıldıktan sonra
uygulanmıştır. Veriler, SPSS programında, Cronbach Alpha, yüzdelik, ortalama, standart sapma,
Mann Whıtney U, Kruskal Wallis analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya
katılanların %60.1’i kız öğrencilerden %39.9’u erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş
ortalaması ise 21.3±2.3 (17-34). Öğrencilerin %88.8’ı çevre ile ilgili konulara duyarlı olduğunu belirtmesine karşın, %95.2’unun herhangi bir çevre kuruluşunun çevre ile ilgili etkinliklerine katılmadığını bildirmiştir. Analizler KIZ öğrencilerin çevresel davranış ve tutumlarının erkek öğrencilere
göre daha olumlu olduğunu göstermiştir. Çevre ile ilgili eğitim alanların çevre tutumlarının daha
yüksek olduğu belirlendi. Sonuç: Sonuç olarak, duyarlı olması beklenen bir toplum kesiminin konuya yeterli ilgiyi göstermediği, farkındalık ve duyarlılıkların yetersiz olduğu görülmüştür. Eğitim,
çevre tutumunu pozitif yönde etkileyen önemli bir durumdur.
Anahtar Kelimeler: Çevre, çevreye tutum, üniversite öğrencisi

UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES
TOWARDS ENVIRONMENTAL
Abstract: The purpose of this study was to determine university students’ attitudes towards environmental problems and the influence of socio-demographic characteristics on it. Material-Method:
The present descriptive study was carried out at the Celal Bayar University School of Health, School of Physical Education and Sports, School of Applied Sciences, Faculty of Science and Letters
(N=1122). A total of 1129 students, who have enrolled in first and fourth grades were surveyed by
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a questionnaire form (the percentage of research: %92.3). Datas in this study which performed as
descriptive were collected by using “Personal Information Form” and students’ attitudes towards
environmental issues in order to measure the “Environmental Attitude Scale” which prepared by researchers. Forms have been applied to students under the supervision of researchers by indicating the
purpose of the survey after a pre-informing. Datas were evaluated by using Cronbach Alpha, percentage, mean, standard deviation, Mann Whitney U, Kruskal-Wallis analysis in SPSS. Results: 39.9
% of the participating students are male students, 60.1 % of them are female students. The average
age of students ranged from 21.3±2.3 (17-34). Although 88.8% of the students have stated that they
were sensitive to environmental issues, 95.2% of them have not participitated to an activity about
environmental issues. The results based on the mean values showed that female students’ behaviors
and attitudes for environment were more positive although male students’ environmental knowledge
was found better. The students who had environmental courses before had more positive environmental behaviours. Conclusion: We should pay the effort to render them more knowledgeable about
environmental problems at local and global level before their graduation. Education is an important
condition affecting a positive attitude of the environment.
Key words: environmental, environmental attitudes, university students.

GİRİŞ
İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hem
çevresinden etkilenmekte hem de çeşitli faaliyetleriyle çevresini etkilemektedir
(Erten, 2003). Son yüzyılda ki nüfus artışı,
sanayileşme ve bunlara bağlı olarak hızla
artan doğal kaynak talebi yerküre üzerinde ciddi değişimlere yol açmıştır. Sanayi,
ziraat ve ticaret yapılarında meydana gelen
değişiklikler toprak kullanımında ciddi değişikliklere neden olmuştur. Değişikliklere
paralel olarak yerel, bölgesel ve küresel düzeyde ekosistem etkilenmiştir. Ekosistemde
meydana gelen bu değişim yalnızca fiziksel
veya kimyasal değişim olmayıp, insan sağlığı, ekonomi, sosyal adalet, ulusal güvenlik
gibi birçok olguya da bakış açısını değiştirmesi açısından önemlidir.

Doğanın kendini yenileme yeteneği sınırlıdır. Bu nedenle var olan ekolojik dengelerin bozulmasını önlemek insanoğlunun
yaşamını devam ettirmesi bakımından son
derece önemlidir. Çevre sorunlarının temellerini insanlardaki bilinç, düşünce, tutum ve
davranışlar oluşturmaktadır. Tutum ve davranışların pozitif yönde gelişmesi için ise
köklü toplumsal değişimden ve kaliteli çevre eğitiminin yaygınlaşmasından geçmektedir (Kayhanoğlu 2008).
Doğal kaynaklara yönelik birçok tartışma
ve tezatlıklar insanlar arasında farklı algılama düzeylerinden kaynaklanmaktadır.
İnsanların çevre algılamasını doğru analiz
edebilmek sürdürülebilir çevre politikaları
belirlenmesi açısından oldukça önemlidir.
Farklı demografik özelliklere sahip bireyler aynı çevre olgusunu farklı algılamakta
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veya farklı tepkiler verebilmektedir. Çünkü
kişilerin çevreye olan tutumları onların algılarında değişime neden olmaktadır (Ertan
2004).
Kişilerin çevre ile ilgili farklı tutumları vardır. Tutum, bir objeye, bir duruma, bir olguya veya bir olaya ilişkin geliştirilen, oldukça
tutarlı (sürekli) duygu, düşünce ve davranış
bileşiminden oluşan bir eğilimdir. İnsanlar
tutumlarını, doğuştan getirmeyip yaşam
boyunca, kimi zaman kendi deneyimlerine,
kimi zaman ise diğer insanların aktardıklarına, kimi zaman da her ikisinin etkileşimine dayalı olarak geliştirirler (Ülgen, 1995).
Doğa bilimciler son 30 yılda çevre konusunda ciddi sonuçlar ortaya koymalarına
rağmen çözüme yönelik fazla bir ilerleme
kaydedilememiştir. Bunun temel nedeni
insanların çevreye karşı tutumlarında değişiklik sağlanamaması olabilir. Bunun
sağlanması için de insanların çevreye karşı
tutum düzeylerinin ve etkileyen etmenlerin
bilinmesi gerekir. Birçok araştırmacı çevreye yönelik çalışmaların gençler üzerinde
yoğunlaşması gerektiği konusunda hem fikirdir. Gerekçe olarak ise; geleceğin karar
vericilerinin gençler olması ve ayrıca ister
yerel ister küresel düzeyde olsun çevre sorunlarının çözümü bireyin eğitim yoluyla
algılama ve duyarlılığının değiştirilmesine
bağlı olduğu ileri sürülmektedir. Bu gerekçe
ile planlanan çalışma, gençlerin çevreye ve

çevre sorunlarına yönelik tutumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir.

GEREÇ-YÖNTEM
Çalışma tanımlayıcı kesitsel tiptedir. Çalışmada veriler 01.02.2010 ve 01.06.2010
tarihleri arasında toplandı. Çalışmanın evrenini Celal Bayar Üniversitesi’nin Sağlık
Yüksek Okulu, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek
Okulu ve Fen Edebiyat Fakültesinde okuyan 1.ve 4. sınıf öğrencileri oluşturdu (n=
1222). Çalışmaya araştırmaya katılmayı kabul eden tüm öğrenciler alındı (n=1129; katılım yüzdesi %92.3). Araştırmada verilerin
toplanmasında iki form kullanıldı; Öğrenci
tanıtım formu ve çevre ile “Çevresel Tutum
Ölçeği”.
Öğrenci tanıtım formu: Bireylerin yaş, cins,
bölüm, sınıf, yaşanılan yer, anne-baba eğitimi, gelir algısı gibi sosyo-demografik bilgilerin yanı sıra daha önce çevre ile ilgili bir
eğitim alma, çevre ile ilgili seminere katılma, çevre ile ilgili bir derneğe üye olma,
çevre sorunlarına ilgili olma gibi bilgileri
içeren formdur.
Çevresel Tutum Ölçeği: Berberoğlu ve Tosunoğlu (1995) tarafından üniversite öğrencilerinin çevresel tutumlarını belirlemek
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amacıyla geliştirilmiş 21 maddeli bir ölçektir. Ölçekte nüfus artışı, enerji tasarrufu,
çevresel sorunlar ve nükleer enerji olmak
üzere 4 alt boyut bulunmaktadır. Ölçek beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 21, en yüksek puan ise
105’tir. Ölçek değerlendirmesinde;
3.4.6.11.12.13.14.17.20 ve 21.maddelerde
5: Kesinlikle Katılıyorum, 4:Katılıyorum,
3: Kararsızım, 2: Katılmıyorum, 1: Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde hesaplanmış,1.
2. 5. 7. 8. 9. 10. 15. 16. 18 ve 19. maddeler ise tersine çevrilerek, 1: Kesinlikle Katılıyorum, 2:Katılıyorum, 3: Kararsızım,
4: Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde değerlendirilmiştir (Berberoğlu ve Tosunoğlu 1995). Berberoğlu ve
Tosunoğlu’nun geliştirdiği çevresel tutum
ölçeğinin iç tutarlılığı α: 0.77 olarak bildirilmiştir. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach
alfa değeri 0.77 bulunmuştur.
Veriler SPSS 15.00 programında analiz
edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde
sayı, yüzdelik ve ortalama hesaplamalar, t
testi ve tek yönlü varyans analizi. Tekli analizlerde anlamlı bulunan değişkenler çevre
tutum puanları ortalamaları cutt-off alınarak
lojistik regresyon analizine alınmıştır.

BULGULAR
Öğrencilerin 574’ü (%50.8) 20-25 yaş grubundadır. Yaş dağılımı 21.3±2.3 (17-34).
Öğrencilerin 678’i (%60.1) kadındır. 583’ü
(%51.6) birinci sınıf öğrencisidir. 739’unun
(%65.5) anne eğitimi, 511’inin (%45.3)
baba eğitimi ilköğretim ve altındadır. 947’si
(%83.9) herhangi bir işte çalışmamaktadır.
451’i (%39.9) öğrenci yurdunda kalmaktadır (Tablo 1).
Tablo 2’de öğrencilerin çevre konularına
yönelik ilgi ve eğilimleri görülmektedir.
Öğrencilerin 712’si (%63.1) derslerinde
çevre ile ilgili eğitim aldıklarını, yalnızca
49’u (%4.3) ders dışında çevre ile ilgili bir
eğitime katıldığını belirtmiştir. Öğrencilerin 374’ü (%33.1) çevre ile ilgilendiğini,
629’u (%55.5) çevre ile bazen ilgilendiğini
ve 126’sı (%11.2) ilgilenmediğini ifade etmiştir. En çok ilgilenilen çevre konusu 126
(%11.2) ile “çevre kirliliğidir. Bunu küresel
ısınma (%4.0) ve doğal kaynakların korunması (%2.9) izlemektedir (Tablo 2).
Öğrencilerin “çevre tutum ölçeği” puan dağılımı 80.2±9.8 (43-105)’ dir. Çevre tutum
ölçeği ve bağımsız değişkenler karşılaştırıldığında kız öğrencilerin erkek öğrencilere
göre, derslerde çevre ile ilgili eğitim alanların eğitim almayanlara göre ve çevre ile
ilgili olduğunu ifade edenlerin ilgisiz olduğunu ifade edenlere göre ve anne-baba eğitimi ilköğretim altında olanların anne-baba
97

ULUSLARARASI
ULUSLARARASI HAKEMLİ
HAKEMLİAKADEMİK
AKADEMİK SAĞLIK
SAĞLIKVE
VETIP
TIPBİLİMLERİ
BİLİMLERİ DERGİSİ
DERGİSİ
Ocak-Şubat-Mart 2012 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 2 Shoo January- February- March 2012 Volume:03 Issue:02 Jel Kodu: JEL IM

www.sstbdergisi.com
www.sstbdergisi.com

eğitimi ilköğretim üzerinde olanlara göre
daha iyi olduğu belirlenmiştir (Tablo 3).
Tablo 4’te öğrencilerin “Çevre Tutum
Ölçeği”nden aldıkları puanlar ve bağımsız
değişkenlerin karşılaştırılmasında tekli analizlerde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunan değişkenler lojistik regresyon modeline alınmıştır. Buna göre kız olma, derslerde
çevre ile ilgili eğitim alma ve çevreye karşı
ilgili olma çevre tutumunu etkileyen değişkenlerdir (Tablo 4).

TARTIŞMA
Günümüzde yaşanan çeşitli çevre sorunlarının artık sınır tanımaz bir hal alıp küresel
boyutlara ulaşması bu konuda acil önlemler
alınması gerektiği sonucunu doğurmuştur.
Çevre sorunları oluşmadan önce önlemeye
yönelik çalışmalar daha önemlidir. Bu da
ancak özellikle geleceğin sahibi olan gençlerde çevreye olan tutumu pozitif yönde geliştirerek sağlanabilir.
Çalışmada kızlarda erkeklere göre çevre
tutum puanları 2 kat daha yüksek bulunmuştur. Literatür incelendiğinde, Çabuk ve
Karacaoğlu’nun (2003), Sama’nın (2003),
Erol ve Gezer’in (2006), Özdemir ve arkadaşları (2004), Vaizoğlu ve arkadaşları
(2005) üniversite öğrencileri ile yaptıkları
çalışmalarda da kız öğrencilerin çevre tu-

tum puanları erkek öğrencilerden daha yüksek olarak bulunmuştur. Yurt dışı literatürde
de kız öğrencilerin çevre tutum puanı erkeklere göre daha iyidir (Wallis ve Douglas,
2007; Hampel ve ark., 1994; Fortmann ve
ark., 1990). Cinsiyet farklılığının çevreye
tutum konusunda yarattığı farklılık erkek
ve kadınların doğal kaynak kullanımları ile
ilgili algı farklılığını ortadan kaldırabilecek
içeriğe sahip olan eğitimler ile dengelenebilir. Bu eğitimlere sürdürülebilir kalkınma
için eğitimleri de eklenebilir. Çünkü, sürdürülebilir kalkınma için eğitim içeriği, çevre eğitiminden farklı olarak, doğal kaynak
kullanımlarının çevresel etkileri ile birlikte,
ekonomik ve sosyal etkilerini ve sonuçlarını da kapsamaktadır. Bu yaklaşım, hem doğaya yönelik daha güçlü duyarlılığa sahip
olan bayanlara, hem de doğal kaynaklardan
fayda sağlamaya yatkın olan erkeklere hitap
etmektedir (Teksöz ve ark., 2010).
Çalışmada çevreye ilgi duyanların çevre tutum puanları ilgi duymayanlara göre 4 kat;
derslerde çevre ile ilgili eğitim alanların
çevre tutum puanlarının eğitim almayanlara
göre 1.3 kat daha yüksek olarak bulunmuştur. Çevre eğitimi, çevre sorunlarının çözümü için gerekli ortamın oluşturulmasında
büyük bir öneme sahiptir. Çevre eğitimini
toplumun çevresini tanıma, var olan ve gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarını çözebilmesi için stratejiler geliştirebilme süreci
olarak değerlendirebiliriz. Literatürde de
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çevre ile ilgili eğitim alanlarda almayanlara göre çevre tutum puanlarının daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Nurcan ve ark.
2009; Şama 2003; Özmen ve ark., 2005)
Çevre ile ilgili herhangi bir eğitim alanların çevre tutum puanlarının diğerlerine göre
daha yüksek bulunması beklenen bir sonuçtur. Ülkemizde üniversite öğrencileri genelinde, çevreyle ilgili konulara duyarlı olan
öğrencilerin olmayanlara göre çevreye karşı
tutumlarının daha yüksek düzeyde olduğunu belirten birçok çalışma bulunmaktadır
(Nurcan ve ark. 2009; Şama 2003; Özmen
ve ark., 2005; Tabak ve ark.2003; Ek 2009).
Literatürde bazı araştırmacılara göre öğrencinin çevreyle ilgili bilgisini yükseltmek
onun çevreye yönelik tutumunu olumlu
yönde gelişmesini sağlar. Bazı araştırmacılar öğrencilerin çevresel kurslara katılımlarının onların sorumlu çevresel davranışlarının artmasına ve çevre sorunlarının farkına
varmalarını sağladığını düşünürken bazıları
da bunun aksine çevresel tutumun oluşmasında spesifik kurslara katılımdan daha çok
yasam deneyiminin etkili olduğunu düşünmektedirler (Bradley ve ark., 2001).
Çalışmamızda öğrencilerin yaş gruplarına
göre çevre tutum ölçeği puan ortalamaları
arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmamıştır. Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile yapılan bir çalışmaya göre de
yaş gruplarına göre öğrencilerin çevre duyarlılığı arasında anlamlı bir fark olmadığı

bildirilmiştir (Çabuk ve Karacaoğlu 2003).
Ek ve arkadaşlarının aynı ölçeği kullanarak
yapmış oldukları çalışmada (2009) ise, yaş
ile ölçek puanı arasında anlamlı fark bulunmuştur. 21 yaş ve üzeri olan öğrencilerin puanlarının 20 yaş ve altına oranla daha
yüksek olduğu saptanmıştır.
Çalışmamızda tekli analizlerde anne baba
eğitimi ile çevre tutumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuşken bu
durum çoklu analizlerde istatistiksel olarak
anlamlı olarak bulunmamıştır. çoklu analizlerde anne eğitimi, baba eğitimi ile çevre tutum ölçeği puan ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Benzer çalışmalarda anne ve
babanın öğrenim durumunun öğrencilerin
çevresel duyarlılık puan ortalamaları arasında fark saptanmamıştır (Özdemir ve ark.,
2004; Ek ve ark., 2009).
Çalışmada gençlerin en çok ilgilendikleri çevre sorunu çevre kirliliğidir. Bu sonuç
Çelen ve arkadaşlarının (2002) ve Oğuz ve
arkadaşlarının (Oğuz ve ark., 2011) yüksek
öğretim öğrencilerinde yaptıkları çalışmalar
ile uyumludur. Çelen ve arkadaşları bu durumu “etkisi kısa sürede ortaya çıkabilecek
ve gözle görülen sorunların önemsendiği”
şeklinde yorumlamışlardır.
Çalışmada tekli analizlerde çevre tutumunun anne-baba eğitiminin ilköğretim altında
olan öğrencilerde anne-baba eğitimi ilköğ99
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retim olanlara göre daha iyi olarak belirlenmiştir. İlgili araştırmalarda anne-baba eğitim ve gelir düzeyi yüksek olan öğrencilerin
çevresel tutumlarının daha olumlu olduğu
(Sama, 1997; Erol ve Gezer 2006; Nurcan
ve ark. 2009; Şama 2003; Özmen ve ark.,
2005; Tabak ve ark., 2003; Ek 2009) görülürken bu araştırmada anne-baba eğitimi
ilköğretim altında olanların çevre tutum puanları anne-baba eğitimi ilköğretim üzerinde olanlara göre daha yüksek bulunmuştur.
Bu sonuç, Diekman ve Preisendörfer (1992,
Akt: Erten, 2005, s. 95)’ in “Low-cost/High
cost” teorisi ile yorumlanabilir. Bu teoriye
göre bireyler çevreye yararlı davranışları
yerine getirirken kendi açılarından “masraf/
fayda” yönünü düşünmektedir. Okur-yazar veya ilkokul mezunu olan ebeveynlerin
meslek grupları ve aylık gelirleri göz önüne
alındığında sınırlı olan ekonomik kaynakları
akılcı kullanma yönünde, enerji ve su savurganlığına karşı aile bireylerinin birbirlerini
uyarmaları şeklinde davranışların gelişmesi
doğaldır. Çünkü su, elektrik ve yakıt tüketimi ne kadar fazla ise bunların kullanımı için
harcanacak para da o kadar fazla olacaktır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda gençlerde çevre tutumunu pozitif
yönde etkileyen en önemli faktörler; çevre ile ilgili eğitim alma, çevreye karşı ilgili

olma ve kız olmadır.
Konu ile ilgili diğer yükseköğretim programlarında yapılan çalışmalar da benzer
sonuçlar ortaya koyduğu için, yükseköğretimde çevre ile ilgili olarak ulusal bir strateji ve politika geliştirilmesinin zorunluluğu
ortadadır (Erten, 2006). Sürdürülebilir toplumların yaratılmasında, toplumdaki bireylerin yeterli bilgi, beceri ve tutumlara sahip
olmasının gerekliliği göz önüne alınarak,
yükseköğretim kurumlarının bu konudaki
rollerinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi
gerekmektedir. Ayrıca ilk ve orta öğretimde
de çevre ile ilgili derslerin müfredata alınmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Bununla birlikte çevre konusunda okullarda
yalnızca öğrenci eğitimleri değil ana-baba
eğitimleri ile çocukların ve gençlerin çevreye tutumları artırılabilir.
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Tablo 1. Öğrencilerin sosyo-demografik özellikler
Özellik

n

%

Yaş
16-20
21-24
25-29
30-34

473
574
74
8

41,9
50,8
6,6
0,7

Yaş dağılımı

21.3±2.3 (17-34)

Cinsiyet
Kadın
Erkek

678
451

60.1
39.9

Sınıf
Birinci sınıf
Dördüncü sınıf

583
546

51.6
48.4

Anne eğitim
İlköğretim üzeri
İlköğretim ve altı

390
739

34.5
65.5

Baba eğitim
İlköğretim üzeri
İlköğretim ve altı

618
511

54.7
45.3

Çalışma durumu
Çalışan
Çalışmayan

182
947

16.1
83.9

Aile türü
Çekirdek aile
Geniş aile
Parçalanmış aile

887
201
41

78.6
17.8
3.6

Şu anda kaldığı yer
Ailesinin yanında
Arkadaşları ile evde
Öğrenci yurdunda
Akrabalarının yanında

318
334
451
26

28.2
29.6
39.9
2.3

Gelir algısı
Gelir gideri karşılamıyor
Gelir gideri karşılıyor
Gelir giderden fazla

255
688
186

22.6
60.9
16.5

Toplam

1129

100.0
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Tablo 2. Öğrencilerin çevre konularına yönelik ilgi ve eğilimleri
Özellik

n

%

Derslerde çevre ile ilgili eğitim alma
Eğitim alan
Eğitim almayan

712
417

63.1
36.9

Ders dışında çevre ile ilgili eğitim alma
Eğitim alan
Eğitim almayan

49
1080

4.3
95.7

Çevre ile ilgi durumu (kendi ifadesi)
İlgili
Bazen ilgili
İlgisiz

374
629
126

33.1
55.7
11.2

En çok ilgilenilen konu
Çevre kirliliği
Küresel ısınma
Ağaçlandırma
Doğal kaynakların korunması
Nükleer santraller
Diğer (afet, gürültü)
Belirtmeyen

126
45
24
33
9
4
888

11.2
4.0
2.1
2.9
0.8
0.4
78.7

Herhangi bir çevre kuruluşuna üyelik
Üye olan
Üye olmayan

54
1075

4.8
95.2

Toplam

1129

100.0
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Tablo 3. Öğrencilerin “Çevre Tutum Ölçeği” nden aldıkları puanlar
bazı özelliklerin karşılaştırılması.
n

X±SS

t/F

p

473
574
82

80.1±9.8
80.4±10.0
80.4±7.8

0.199

0.820

678
451

82.0±8.8
77.6±10.6

7.426

0.000

Sınıf**
Birinci sınıf
Dördüncü sınıf

583
546

79.8±9.9
80.7±9.6

-1.675

0.094

Anne eğitim**
İlköğretim üzeri
İlköğretim ve altı

390
739

79.3±9.4
80.7±9.9

-2.412

0.016

Baba eğitim**
İlköğretim üzeri
İlköğretim ve altı

618
511

79.6±9.6
81.0±9.9

-2.256

0.024

Çalışma durumu**
Çalışan
Çalışmayan

182
947

79.1±9.2
80.5±9.9

-1.759

0.079

874
255

80.2±10.1
80.5±9.7

0.475

0.635

887
201
41

80.5±9.9
78.8±9.6
81.4±7.9

2.616

0.074

712
417

80.9±9.8
79.1±9.1

2.911

0.004

Ders dışında çevre ile ilgili eğitim alma**
Eğitim alan
Eğitim almayan

49
1080

80.2±9.8
80.5±8.6

-0.200

0.841

Çevre ile ilgi durumu (kendi ifadesi)**
İlgili
İlgisiz

374
1003

81.2±9.1
72.7±11.4

9.526

0.000

Herhangi bir çevre kuruluşuna üyelik**
Üye olan
Üye olmayan

54
1075

82.7±9.9
80.1±9.8

1.906

0.065

Yaş*
16-20
21-24
25 ve üzeri
Cinsiyet**
Kadın
Erkek

Gelir algısı**
Gelir gideri karşılıyor
Gelir gideri karşılamıyor
Aile türü*
Çekirdek aile
Geniş aile
Parçalanmış aile
Derslerde çevre ile ilgili eğitim alma**
Eğitim alan
Eğitim almayan

*One Way-ANOVA
**Student t-Test
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Tablo 4. Öğrencilerin “Çevre Tutum Ölçeği”nden aldıkları puanlar ve bağımsız değişkenlerin karşılaştırılması; lojistik regresyon (Manisa. 2011 )
B

SE

P

OR (%95 GA)

Cins

0.680

0.126

0.000

2.0 (1,5-2,5)

Derslerde çevre ile ilgili eğitim alma

0.264

0.129

0.040

1.3 (1.0-1.6)

Çevreye ilgi

1.393

0.226

0.000

4.0 (2.5-6.2)

Modele alınan değişkenler:
Cinsiyet: kadın (ref) (0), erkek (1)
Anne Eğitim: ilköğretim ve altı (ref) (0), İlköğretim üzeri (1)

Derslerde çevre ile ilgili eğitim alma: Eğitim alan (ref) (0), eğitim almayan (1)
Çevreye karşı ilgi (kendi ifadesi): İlgili
olma ref (0), ilgili olmama (1)

Baba Eğitim: ilköğretim ve altı (ref) (0), İlköğretim üzeri (1)
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THE HEALTH-EXERCISE/PHYSICAL ACTIVITY
LEVELS OF TURKISH PEOPLE
Ayşe AYDIN1, Semiyha TUNCEL2, Fehmi TUNCEL2
1-2
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Abstract: The purpose of this study was to determine the health-exercise/physical activity habits
and consciousness level of Turkish people. For this purpose, an 82- item questionnaire (31 of these
items were related with personal information, 51 of them were related with exercise consciousness
levels) developed by researchers was given to the people who volunteers (n=120). The obtained data
was analyzed by using the statistical package in order to get descriptive statistics and also comparisons were made in gender. As a result, it was not seen that people exercise/physical activity levels
were significantly different in terms of gender.
Key Words: Health; Exercise/physical activity habit; Turkish People

TÜRK HALKININ SAĞLIK EGZERSİZ VE
FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ
Özet: Bu çalışmanın amacı, Türk toplumunun sağlık egzersiz/ fiziksel aktivite alışkanlıklarını ve
bilinçlilik düzeylerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırıcılar tarafından geliştirilen 82
maddelik (31’i kişisel bilgilere, 51’i egzersiz bilinç düzeyine yönelik) bir anket gönüllü kişilere
(n=120) uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistik paket programında betimsel (tanımlayıcı) istatistikleri yapılmış ve buna ek olarak cinsiyete göre kıyaslamalar yapılmıştır. Araştırma sonunda,
Türk toplumunun sağlık-egzersiz/fiziksel aktivite düzeylerinde cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık; egzersiz/fiziksel aktivite alışkanlığı; Türk Toplumu

Bu çalışma 22. TAFISA Dünya kongresinde poster sunum olarak sunulmuştur.
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INTRODUCTION
Physical activity has been defined as any
bodily movement produced by skeletal
muscle action that results in energy expenditure above resting. As a result, the term
physical activity includes virtually forms of
human movement, including occupational
activities (e.g., lifting, digging, sweeping),
household tasks (e.g., sweeping, mowing),
transportation (e.g., walking to school or
work), and leisure pursuits (e.g. recreational
walk- ing, basketball, and soccer). Exercise is a specific type of physical activity that
has been defined as planned, structured, and
repetitive bodily movement done to improve or maintain one or more components of
physical fitness (Kirk at all,2006)
Today lots of studies have been done about
physical activity and health.
For example Öksüz mentioned the benefits
of exercise in the treatment of hypertension.
The people who are sedentary have hypertension risk more than regularly physically
active people (Öksüz,2004). In another
study, Atalay and Laaksoonen stated that the
physical exercise is an important tool in the
prevention and treatment of diseases including diabetes. (Atalay,2002). In his study,
Soyupek and Aşkın discussed the role and

benefits of exercise in the patients receiving
dialysis (Soyupek,2010). In another study,
Tekin and Kaldırımcı stated that recreational physical activity significantly decrease
depression scores (Tekin,2008). Also lots of
studies have been done about physical activity and obesity. For example Üstün at all
stated that the risk of being obese have more
than for inactive people (Uskun,2005). As a
result, regular participation in physical activity are neceserry to have healthy life. İnfact it reduce risk of coronary heart disease,
hypertension, type II diabetes mellitus, obesity, cancers, and some mental health problems. Beside this Long-term studies have
demonstrated that dead rate caused by this
illness was lower for active people.
In the light of the above explanation, the
purpose of this study was to determine the
health-exercise/physical activity habits and
consciousness level of Turkish people.

MATERIAL AND METHODS
Study Group
Participants were 120 people (78 female
and 42 male) who live in Ankara, İstanbul,
Mersin and Samsun. Personal data about the
participants are given at Table 1.
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Table 1. Personal data about the subjects
Female

Male

City

n

%

City

n

%

Ankara

35

44.9

Ankara

15

35.7

Mersin

10

12.8

Mersin

8

19.0

İstanbul

11

14.1

İstanbul

5

11.9

Samsun

22

28.2

Samsun

14

33.4

Total

78

100

Total

42

100

Collecting Data

items related to exercise consciousness levels were applied with the responses of “1:
no idea, 2: heard of it, 3: I know very well”.
The questionnaire was administrated to the
volunteer participants in Turkey.

In ordet to get related data “Health-Exercise/Physical Activity consciousness level”
questionnaire developed by Tuncel and Tuncel was used.(Tuncel,2011). Questionnaire
was made up of total 82 items, 31 of them
related to personal information and healthexercise/physical activity habits and 51 of
them related to exercise consciousness level. Cronbach alfa internal consistency was
used to calculate the reliability of the points
of 51 items related to exercise consciousness levels and alpha values is .96. These

Analysis of Data
Obtained personal and health-exercise/
physical activity habits data was taken as
descriptive. For gender comparison was
analised by t-test. T-test results in terms of
gender variable are given in Table 2.

Table 2: T-Test Results İn Terms Of Gender Variable.
p>0,05
Exercisegender
female
male

N

Std. Dv.

df

t

sig

78

,493

118

-,949

,345

42

,468

87,866

-,964

,338
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According to the results of the table, it was
not seen that people exercise/physical activity levels were significantly different in
terms of gender.

RESULTS
In this part, data related to physical measurements, nutrition, drink, television ,compu-

ter and training habits, stress status and the
comparison related to the gender are given.
I. Data Related to Physical Measurements, Nutrition, Drink, Television, Computer And Training Habits, Stress Status
of Turkish People
The results related to physical measurements of the Turkish People are given at
Table 3.

Table 3. Results related to physical measurements of female and male
Female

n

x̅

sd

Male

n

x̅

sd

Weight (kg)

78

68.4

6.3

Weight (kg)

42

81

7.2

Height (cm)

78

168

7.8

Height (cm)

42

179

6.8

As can be seen at Table 2, total 78 female who responded the questionnaire had an
average body weight of 68.4 kg and average
height of 168 cm., 42 male who responded

the questionnaire had an average body weight of 81 kg and average height of 179 cm.
The drink habits of the participants are given at Table 4.
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Table 4. Data related to drink habits of female and male
Drink Habits

Female
n

%

Male
n

%

Do you drink alcohol?
30

38.5

Yes

24

57.1

48

61.5

No

18

42.9

78

100

Total

42

100

Do you smoke cigarettes?
37

47.4

Yes

28

66.7

41

52.6

No

14

33.3

78

100

Total

42

100

Do you drink coffee?
45

57.7

Yes

22

52.4

33

42.3

No

20

47.6

78

100

Total

42

100

Do you drink tea?
70

89.7

Yes

38

90.5

8

10.3

No

4

9.5

78

100

Total

42

100

Do you drink cola?
15

19.2

Yes

12

28.6

63

80.8

No

30

71.4

78

100

Total

42

100

x̅

sd

Glass of water drunk everyday

x̅

sd

n=120

As can be understood from Table 3, 38.5%
of the female and 57.1% of male drink alcohol, 57.2% of female and 52.4% of male
drink coffee, 89.7% of female and 90.5% of
male drink tea, 19.2% of female and 28.6%

of male drink cola. Although 47.4% of female and 66.7% of male smoke cigarettes.
Nutrition habits of the female and male are
given at Table 5.
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Table 5. Data related to nutritional habits of the Turkish People
Nutritional Habits

Female
n

Male

%

n

%

Yes

28

66.7

Do you have breakfast regularly?
54

69.2

8

10.3

No

9

21.4

16

20.5

Sometimes

5

11.9

78

100

Total

42

100

Yes

17

40.5

Do you have fast food at least one time in a week?
20

25.7

58

74.3

No

25

59.5

78

100

Total

42

100

Yes

9

21.4

Do you have fish at least on time in a week?
19

24.4

59

75.6

No

33

78.6

78

100

Total

42

100

Do you consume red meat?
62

78.5

Yes

41

97.6

16

21.5

No

1

2.4

78

100

Total

42

100

Do you think you are overweight?
54

69.2

Yes

7

16.7

24

30.8

No

35

83.3

78

100

Total

42

100

According to Table 4, 69.2% of the female
week, 78.5% of female and 97.6% male eat
and 66.7% of male have regular breakfast
red meat. 30.8% of female and 83.3% male
and, 20.5% of the female and 11.9% of male
stated that they are not overweight. The rehave sometimes breakfast. 25.7 % of female
sults related to the habits of the Turkish Peand 40.5% male eat fast food type of meal
ople related to their television and computer
at least one time in a week, 24.4% female
habits are given at Table 6.
and 21.4% male eat fish at least on time in a
Table 6. Data related to television and computer habits of the Turkish People
Female
watched
television
hours a day
used
computer
hours a day
(n=78)

x̅
3.15

Sd

Male

1.21

watched
television
hours a day

1.85

2.55

used
computer
hours a day
(n=42)

x̅
2.18

1.23

Sd

3.10

2.56

112

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak-Şubat-Mart 2012 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 2 Shoo January- February- March 2012 Volume:03 Issue:02 Jel Kodu: JEL M

www.sstbdergisi.com

As it is seen Table 5, female watch television about 3 hours and 15 minutes every day
and use computer almost 1 hours and 85 minutes in a day. Differently, male watch tele-

vision about 2 hours and 18 minutes every
day and use computer almost 3 hours and 10
minutes in a day. The exercise habits of the
players are given at Table 7.

Table 7. Results related to exercise habits of the Turkish People
Exercise Habits

Female
n

%

Male
n

%

Do you exercise regularly?
31

39.3

Yes

13

31

47

60.7

No

29

69

78

100

Total

42

100

What types of exercises do you do?
25

32

Jogging-walking

15

35.7

10

12.8

Swimming

8

19

5

6.4

Fitness

8

19

7

9

Pilates

-

-

6

7.6

Others

11

26.3

78

100

Total

42

100

0-45 minutes

9

69.2

How long do you exercise?
26

83.9

3

9.6

46-90 minutes

3

23

2

6.4

91 minutes and more

1

7.7

31

100

Total

13

100

Most of the people (60.7% female and 69%
male) stated that they are not exercise regularly. Whereas 39.3% female and 31%
male stated that they are exercise regularly,

especially go jogging-walking (32% female and 35.5% male) and the duration of
exercise is between 0-45 minutes (83.9%
female and 69.2% male).
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Table 8. The results related to stress status and stress
management methods of the Turkish People
Stress status and stress management methods

Female
n

%

Male
n

%

Do you often feel yourself tense and stressful?
35

44.9

Yes

10

23.8

43

55.1

No

32

76.2

78

100

Total

42

100

36

85.8

Do you have regular sleep?
52

66.7

Yes

26

33.3

No

6

14.2

78

100

Total

42

100

Yes

15

35.7

Do you often feel yourself tired?
25

32

53

68

No

27

64.3

78

100

Total

42

100

Do you have a stress management technique?
33

42.3

Yes

6

14.3

7

21.2

Doing exercise

4

66.7

26

78.8

Other (music, book, trip, shopping, sleep)

2

33.3

45

57.7

No

36

85.7

Most of the female (55.1%) and male
(76.2%) stated that they do not feel themselves tense/stressful and tired (68% of female
and 64.3% of male). 66.7% of female and
85.8% of male have regular sleep. In addition to this, 57.7% of female and 85.7% of
male stated that they have no stress management strategy.

II. Health-Exercise/Physical Activity Habits And Consciousness Levels Of The
Turkish People’ Descriptive Statistics
And Variables Comparisons
The Turkish People’ health-exercise/physical activity habits and consciousness level
descriptive statistics are stated at Table 9.
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Table 9. Health-Exercise/Physical activity consciousness level of mean
values of the Turkish People’
Regular Exercise/Physical Activity
1.

Helps to reduce body weight, especially body fat.

x̅
2.56

54

sd

2.

Develops balance and coordination.

2.56

67

3.

Helps you to relax.

2.50

48

4.

Helps to have new friends and to socialize.

2.47

41

5.

Helps you to have a life style on your own without depending on others.

2.47

86

6.

Helps you to recover from extreme fatique.

2.41

85

7.

Develops group thought, interpersonal relationships, and the concept of mutual respect.

2.41

81

8.

Contributes to lean body tissue.

2.40

42

9.

Helps heart, respiratory, circulatory and digestive systems work regularly and more productive.

2.31

51

10. Helps and improves your resistance against drug abuse .

2.29

59

11. Helps you to get rid of depression.

2.15

74

12. Increases your chances of staying alive if you have a heart attack (myocardial enfarctus).

2.15

77

13. Helps to organism to utilize fats as energy sources during physical activity.

2.15

77

14. Improves your self confidence.

2.15

88

15. Eases adaptation to the conditions of cold and hot weather.

2.08

81

16. Develops body posture (stance) and physical appearance.

2.08

72

17. Helps to develop general health consciousness.

2.08

48

18. Generally affects your psychology positively.

2.06

46

19. Helps you to manage stress more effectively.

2.06

70

20. Improves the quality of life significantly (environmental sensitivity, being happy, etc.)

2.05

79

21. Helps us to get a better, easy and good quality sleep.

2.05

75

22. Helps to prevent back ache and stomach fat and when they develop, helps to get rid of them.

2.04

65

23. Helps you for your muscle balance .

2.04

68

24. Decreases heart beats (pulse) at the maximal levels.

2.01

64

25. Decreases the level of anxiety.

2.01

77

26. Increases good cholesterol (HDL).

2.01

78

27. Helps you to exercise more intensely and longer without getting tired (without collecting lactic acid)
by increasing the anaerobic threshold.

2.00

78

28. Decreases the risk of osteoporosis.

2.00

50

29. Improves your resistance to injuries.

2.00

65

30. Increases your productivity at work and decreases absence from job.

2.00

89

31. In type I (insulin dependent) diabetes helps to lowering insulin by controlling blood sugar level.

2.00

62

32. Reduces the risk of heart disease.

2.00

63

33. Improves the work of your immune system.

2.00

50

34. Develops glucose (sugar) tolerance.

1.99

87

35. Develops coroner arteries which feed the heart muscle.

1.98

69

36. Decreases the risk of hypertension (high blood pressure).

1.98

69

37. Contributes the decrease of resting heart rate.

1.95

87

38. Increases maximal oxygen uptake (the best measure of body work capacity).

1.94

70
115

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak-Şubat-Mart 2012 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 2 Shoo January- February- March 2012 Volume:03 Issue:02 Jel Kodu: JEL M

www.sstbdergisi.com

1.

Eliminates the negative effects on bone health and improves bone density.

1.92

76

2.

Contributes to the decreased incidence of heart dysrhythms.

1.92

75

3.

Helps the healing of general disorders during pregnancy (for example headache, stomach burn,
constipation,)

1.92

81

4.

Prevents developing arteriosclerosis by diminishing the levels of lipids, cholesterols and low density
lipoproteins.

1.91

76

5.

Increases stroke volume (the amount of blood pumped at each beat of the heart muscles).

1.91

70

6.

Develops your muscles to receive oxygen from the blood and to utilize it.

1.91

59

7.

Helps skin nutrition by improving the blood flow to it.

1.90

65

8.

Increases the resistance of organism against upper respiratory problems.

1.84

70

9.

Improves oxygen diffusion from lungs to blood.

1.32

88

10. Increases the effectiveness of intelligence by increasing the oxygen flow to brain.

1.32

45

11. Helps to ease light headaches.

1.30

54

12. Decreases the risk of constipation and colon cancer.

1.26

46

13. Develops sexual desire (lipido), performance, and satisfaction.

1.25

58

Except the items 47,48,49,50 and 51, all
items’ means are average and above average. This means that most of the people were
aware of the benefits of exercise/physical
activity. As a matter of fact, the consciousness levels of the Turkish people related to
the benefits of exercise/physical activity are
middle level and high. Besides this, general
mean of exercise/physical activity consciousness level of Turkish people is = 1.99 in
other words Turkish people stated that they
know benefits of health-exercise/physical
activity.

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
This study was carried out to determine
the health, exercise and physical activity
and consciousness levels of Turkish People who live in Ankara, İstanbul, Mersin
and Samsun. It was concluded that , fema-

le and 57.1% of male drink alcohol, 57.2%
of female and 52.4% of male drink coffee,
89.7% of female and 90.5% of male drink
tea, 19.2% of female and 28.6% of male
drink cola. Although 47.4% of female and
66.7% of male smoke cigarettes. 69.2% of
the female and 66.7% of male have regular breakfast and, 20.5% of the female and
11.9% of male have sometimes breakfast.
25.7 % of female and 40.5% male eat fast
food type of meal at least one time in a
week, 24.4% female and 21.4% male eat
fish at least on time in a week, 78.5% of female and 97.6% male eat red meat. 30.8%
of female and 83.3% male stated that they
are not overweight. Female watch television
about 3 hours and 15 minutes every day and
use computer almost 1 hours and 85 minutes
in a day. Differently, male watch television
about 2 hours and 18 minutes every day and
use computer almost 3 hours and 10 minutes in a day. Most of the people (60.7% female and 69% male) stated that they are not
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exercise regularly. Whereas 39.3% female
and 31% male stated that they are exercise regularly, especially go jogging-walking
(32% female and 35.5% male) and the duration of exercise is between 0-45 minutes
(83.9% female and 69.2% male).
When the stress status of the people were
examined, it was seen that most of the female (55.1%) and male (76.2%) stated that
they do not feel themselves tense/stressful and tired (68% of female and 64.3%
of male). 66.7% of female and 85.8% of
male have regular sleep. In addition to this,
57.7% of female and 85.7% of male stated
that they wwhave no stress management
strategy. The consciousness levels of both
female and male related to the benefits of
exercise/physical activity are middle level
and high. In fact both groups stated that they
generally know benefits of health-exercise/
physical activity.
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ERKEK ADOLESAN GÜREŞÇİLERİN ANTROPOMETRİK
PROFİL NORMLARI1
Işık BAYRAKTAR1, Gökhan DELICEOĞLU2, Ayla TEKELIOĞLU1,
Meral HAZIR1
Banu Kabak1 Perihan Ufuk1
1

Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, SESAM
2

Kırıkkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Özet: Bu çalışmanın amacını, güreş branşındaki 13-17 yaş grubu Türk sporcuların yıllara göre
antropometrik yetilerine ait norm değerlerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Araştırma grubunu, 1317 yaş aralığında 33 farklı ilde spor yapan ve tüm yurt çapındaki faal lisanslı güreşçilerin yaklaşık
%8,3’ü olan, 415 gönüllü erkek güreşçi oluşturmaktadır. Sporcuların somatotip, vücut yağ oranı ve
vücut kitle indekslerini belirlemek için boy uzunlukları, vücut ağırlıkları, deri kıvrımı kalınlıkları,
çap ve çevre ölçümleri elde edilmiştir. Araştırma grubundan elde edilen verilerin ortalama, standart
sapma ve yüzdelik değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlardan %10’luk dilimler halinde norm değerleri
elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre VKİ değerleri yaş artışına paralel olarak artmıştır.
Endormorfi değerleri 13 yaşında en yüksek, 15 yaşında en düşük değerdedir. Mezomorfi değerleri
ise yaş artışına paralel olarak artarken, ektomorfi değerleri azalmıştır. Branşın yapısına uygun olarak
tüm yaş gruplarında dengeli mezomorfi (2-5-2) görülmektedir. Sporcuların 17 yaş değerlerinin,
büyükler kategorisindeki elit sporculara yakın düzeyde olması, yetenek seçiminin son evresine
gelindiğini ve kademeli olarak erişkin antrenmanlarına geçiş yapılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Güreş, Adolesan, Antropometrik, Norm

ANTHROPOMETRIC PROFILE NORMS OF ADOLESCENT
MALE WRESTLER
Abstract: The aim of this study is to elucidate norm values for antropometric talent in groups of
13-17 year old turkish wrestling athletes equivalent to their ages. The research group consists of
415, 13-17 year old, volunteer men athletes which are doing sports in 33 different states throughout
turkey and making up 8,3% of the entire Turkish licensed wrestlers. To search out the somatotype,
body fat rate and body mass index of the athletes, their height, their weight, skinfold thicness,
diameter measures are made. The average, standart deviation and the percentile values of the given
values were calculated. These results were turned into 10% segments and so the norm values were
put out. According to our research results the BMI is improving parallel to the age. The endomorph
values are lowest at the age of 13, highest at the age of 15. The mezomorph values are increasing
1 Bu çalışma 1 nci sırada yer alan yazarın Gazi Ünv.Sağlık Bilimler Enst.de 2010tarihinde
yapılan doktora tezinden türetilerek hazırlanmıştır.
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parallel to the age, the ectomorph values are decreasing. In accordance to the structure of wrestling a
balanced mezomorphy is seen throughout all ages. The values for 17 years old wrestler are showing
that they are near to the level of the senior category. This is the last stage of talent selection, now they
can step by step cross over to adult training.
Key Words: Wrestling, Adolescent, Anthropometric, Norms

GİRİŞ
Yetenek seçimi ve eğitimi, olimpik başarının temelini oluşturması sebebiyle spor
bilimcilerinin üzerinde en çok durduğu konuların başında gelir. Branşın özelliklerine
uygun antropometrik özelliklere sahip sporcuların bulunması ve antrene edilmesi temel
hedeftir. Seçilmiş sporcuların, branşın özelleşmiş antrenmanlarına gösterdikleri uyum
da yetenek seçimi sürecinin bir parçasıdır.
Bu bağlamda antropometrik özellikler -yeteneğin bulunması ve eğitilmesi aşamalarında- güreş branşındaki sporcuların üst düzey
verim gelişimi potansiyellerinin önceden
tespit ve takip edilmesi açısından oldukça
önemlidir.
Antropometrik özelliklerin belirlenmesi
için yağlı-yağsız vücut kitlesi ve vücudun
yapısal özellikleri olan yağlılık, kaslılık ve
boy-vücut ağırlığı ilişkisi de sınıflanabilmektedir (somatotipleme). Bununla birlikte vücut kompozisyonu ve somatotipleme
için belirli anatomik noktalardan çap, çevre,
uzunluk, deri kıvrım kalınlığı gibi ölçümler
yapılmaktadır (Tamer 2000). Fox ve ark.
(1999)’un vücut kompozisyonu egzersiz
performansı ile ilgilidir açıklaması bağlamında sporcuların antropometrik yapısı,

yağ yüzde değerleri ve somatotip tespit edilmesi gerekmektedir.
AMAÇ
Araştırmamızın amacını, güreş branşındaki 13-17 yaş grubu Türk sporcuların yıllara göre antropometrik yetilerine ait norm
değerlerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda güreş branşındaki
yetenek seçimi aşamalarında sayısallaşmış
veriler üzerinden güreşçilerin antropometrik yetileri hakkında değerlendirilmeler yapılabilecektir.

KAPSAM
Araştırma grubunu, 13-17 yaş aralığında 33
farklı ilde spor yapan 415 gönüllü erkek güreşçi oluşturmaktadır. Resmi kayıtlara göre
13-17 yaş arası faal lisanslı erkek sporcu
sayılarının güreş branşında %8,3’üne ulaşılmıştır (Bayraktar 2010). Test ve ölçümler
Ekim 2009- Mart 2010 tarihleri arasında,
sağlık açısından sakınca bulunmayan, test
ve ölçüm tarihlerinde 13, 14, 15, 16 ve 17
yaşından gün almış olan sporcular değerlendirmeye alınmıştır.
Araştırma grubu 13 ve 14 yaş grubu sporcuların, genel olarak hem serbest stilde hem
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de grekoromen stilde müsabakalara katılması, uzmanlaşmanın 15 yaşından itibaren
gerçekleşmesi sebebiyle araştırma grubu da
15-16-17 yaşlarında serbest ve grekoromen
ayrımı yapılmıştır.
Araştırma grubunun boy uzunluğu, vücut
ağırlığı ve vücut kitle indeksi parametrelerine ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1 incelendiğinde, serbest ve greko-romen stil güreşçilerin yakın değerlere sahip
olduğu görülmektedir.

cudun sağ tarafından alınmıştır. Somatotipin belirlenmesinde Heath-Carter Formülü
kullanılmıştır (Carter ve Heath 1990). Vücut yağ oranının belirlenmesi için Siri’nin
geliştirdiği formül kullanılmıştır (Durnin ve
Womersley 1974:77-97, Siri 1956).
Verilerin Analizi: Araştırma grubunun boy
uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi (VKİ), vücut yağ yüzdesi ve somatotip
değerlerinin ortalama, standart sapma ve
yüzdelik değerleri hesaplanmıştır. Ölçüm
sonuçlarının aritmetik ortalaması (X), standart sapması (SS) ve %10’luk dilimler halinde norm çalışması ile tablolaştırılmıştır.
Tablolardaki normların kullanımında; Kanada standardı olarak kabul edilen aşağıda
belirtilen derecelendirmeler kriter olarak
alınmıştır (Ed 1998).
•

% 20 lik değerin altındaki skorlar “düşük”

•

% 21-40 aralık arasındaki değerler “ortalama altı”

•

% 41-60 aralık arasındaki değerler “ortalama”

•

% 61-80’in arasındaki değerler “ortalama üstü”

•

% 81’in üzerindeki değerler “çok yüksek” olarak değerlendirilmiştir.

YÖNTEM
Araştırma kapsamında verilerin toplanması
ve analizi aşağıda verilmiştir.
Verilerin Toplanması: Sporcuların somatotip, vücut yağ oranı ve vücut kitle indekslerini belirlemek için boy uzunlukları, vücut ağırlıkları, triseps, biseps, subskapula,
suprailiak ve medial calf deri kıvrımı kalınlıkları, humerus bikondüler ve femur bikondüler çap ölçümleri, kasılı kol ve baldır
çevre ölçümleri elde edilmiştir. Bütün deri
kıvrımı kalınlık, çap ve çevre ölçümleri vü-
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BULGULAR
Araştırma grubundan elde edilen Vücut Yağ
Yüzdesi (VYY), somatotip değerlerin ortalama ve standart sapma değerleri ile VKİ,
VYY ve somatotip değerlerine ilişkin norm
değerleri tablolar halinde verilmiştir.

Tablo 3 incelendiğinde güreşçilerin VKİ değerleri yaş artışına paralel olarak artmaktadır. Araştırma grubundan elde edilen VYY
parametrelerine ilişkin norm değerleri tablo
4’de verilmiştir.

Araştırma grubundan elde edilen VYY ve
Somatotip değerleri Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2 incelendiğinde grekoromen stil güreşçilerde VYY, endomorfi ve mezomorfi
değerlerinin daha yüksek olduğu, ektomorfi
değerlerinin de en düşük olduğu görülmektedir. Araştırma grubundan elde edilen VKİ
parametresine ilişkin norm değerleri tablo
3’de verilmiştir.

Tablo 4 incelendiğinde güreşçilerin VYY
değerleri ise 13 yaş dışında yaş artışına paralel olarak düşmekte ve 17 yaştan sonra
yükseldiği görülmektedir. Araştırma grubunu oluşturan güreşçilerin endomorfi değerlerine ilişkin norm değerleri tablo 5’de
verilmiştir.
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Tablo 5 incelendiğinde güreşçilerin endomorfi değerleri 13 yaşında en yüksek değere sahipken, 15 yaşından itibaren de yaş
artışına paralel olarak artış göstermektedir.
Araştırma grubunu oluşturan güreşçilerin
mezomorfi değerlerine ilişkin norm değerleri tablo 6’de verilmiştir.

Tablo 7 incelendiğinde güreşçilerin ektomorfi değerleri yaş artışına paralel olarak
azalmaktadır.
Yukarıdaki tablolarda belirtilen çarpıklık
katsayıları incelendiğinde çarpıklık katsayısının +1 ile -1 arasında sınırlı kalması dağılımın normale yakın bir dağılım gösterdiği
şeklinde yorumlanabilir. Normal dağılıma
göre basıklık katsayıları incelendiğinde verilerin genellikle daha basık bir dağılım gösterdiği saptanmıştır.
Araştırma grubunu oluşturan güreşçilerin
yaşlara göre somatotip ortalama değerleri
tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 6 incelendiğinde güreşçilerin mezomorfi değerleri yaş artışına paralel olarak
artmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan
güreşçilerin ektomorfi değerlerine ilişkin
norm değerleri tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 8 incelendiğinde tüm yaş gruplarında mezomorfik yapının yüksek olduğu,
13- 15 yaşları arasında ektomorfik yapının,
endomorfik yapıdan yüksek olduğu 16-17
yaşında endomorfik yapının yükseldiği görülmektedir. Tüm yaş gruplarının dengeli
mezomorfi olduğu da anlaşılmaktadır.

TARTIŞMA ve SONUÇ
Boy Uzunluğu: Vücut uzuv bölümlerinin
uzunluk, genişlik ve çevre olarak birbirlerine oranları sportif aktivitelerde mekanik
yönden kimin daha avantajlı olacağı konusunda bilgi vermektedir (Kürkçü ve Hazar
2006:197-199). Araştırmalarda belirleyici
unsur olarak karşımıza çıkan boy uzunluğu
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faktörü, fiziksel gelişimin takip edilmesi ve
fiziksel yapıyla ilgili bilgi sahibi olunması
açısından önemlidir (Pekel 2007).

görülmüştür (WHO 2007). Bodur ve Uğuz
(2007) ile Kavak’ın (2006) çalışmaları araştırma bulguları ile yakın değerlerdedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) büyüme referansları, tüm kategorilerde, araştırmamızdaki bulgulardan yüksektir (WHO
2007). Kavak’ın (2006) araştırmasındaki
13-15 yaş grubu boy uzunluk ortalama değerleri, araştırma grubumuzdaki sporcuların
ortalama değerlerinden düşük olduğu görülmüştür. İsveç’te 13 yaş grubunda yapılan
bir araştırmada (n=323) 157,1±8,2 cm boy
uzunluk ortalaması tespit edilmiş, bu değer
araştırma bulgularımızdan yüksektir (Örjan
ve ark. 2005: 172-179).

DSÖ tarafından yapılmış VKİ sınıflamasına
göre 18.5 kg/m2 altında ise zayıf, 18.5-24.9
kg/m2 arası normal, 25-29.9 kg/m2 arası
aşırı kilolu, 30 kg/m2 üzeri ise obez olarak
kabul edilmektedir (WHO2007). Araştırma
bulguları bu değerlerle karşılaştırıldığında
grubun, kabul edilen normal seviyede VKİ
değerleri olduğu görülmüştür.

Güreşle ilgili yapılan araştırmalarda elde
edilen boy uzunluk değerlerine ait bulgular araştırma bulgularımızla benzerlik göstermektedir (Aydos ve ark. 1997:31-38,
Kürkçü ve ark. 2006:197-199, Ziyagil ve
ark. 1996:9-16). Bununla birlikte elit güreşçiler üzerinde yapılan çalışmaların, araştırma grubumuzdaki 17 yaş güreşçilerin boy
uzunluk değerleri ile yakın değerlerde olduğu görülmüştür (Mirzaei ve ark 2008: 8-11,
Öcal 2007).
Vücut Kitle İndeksi (VKİ): Kişinin kilo sınırlarını gösteren VKİ değeri, toplam vücut
yağı ile ilişkilidir (Açıkada 2008). Fiziksel
ve fizyolojik profillerin belirlendiği çalışmalarda sıklıkla kullanıldığı görülmüştür
(Coşan 2000, Pekel 2007, Kavak 2006).
Araştırma grubundaki güreşçilerin, DSÖ
büyüme referanslarına göre, her kategoride, yüksek VKİ değerlerine sahip olduğu

Vücut Yağ Yüzdesi (VYY): VYY, sağlık
kriteri olmanın yanında, sportif performansın önemli bir belirgeni kabul edilmektedir.
Birçok spor dalında VYY ile performans
kriterleri arasında olumsuz ilişki olduğu
spor bilimcilerince bilinmektedir (Açıkada
ve ark. 1991: 1-25).
Araştırma grubundaki serbest ve grekoromen stil güreşçilerin VYY’nin benzerlik
gösterdiği tespit edilmiştir. Spor dalına, yaşa,
popülasyona ve performans düzeyine göre
VYY’nin değişeceği bilinmektedir(Açıkada
ve ark. 1991: 1-25).
Bodur ve Uğuz (2007) VYY’ni 13 yaş için
ortalama 15.8±7.0, 14 yaş için 14.4±9.6, 15
yaş için %13.9±7.9 olarak tespit etmişlerdir.
Mackenzie (2005), erkek sporcularda VYY
değerinin %6-12 arasında olması gerektiğini belirtmiştir.
Kürkçü ve ark. (2007), 13 yaş grekoromen
güreşçilerde %7.27±0.55 değerini, Aydos
ve Kürkçü (1997) ise güreşçilerde 13-14
yaş grubu %7.76±2.14, 15-16 yaş grubu
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7.46±2.24, 17-18 yaş grubunda 7.94±2.32
değerini bulmuştur. Kürkçü ve Hazar’ın
(2006) yıldız güreşçilerde (12-18 yaş) tespit
ettiği değer ise %8.09±1.58’dir. Ziyagil ve
ark. (1996) ise yıldız güreşçilerde VYY’sini
%6.71±1.32 olarak ölçmüşlerdir. Bu sonuçlar, araştırmamızın güreş için ortalama değerlerinin altında olmakla birlikte, yüzdelik
dilimlerde %81-99’luk “mükemmel” dilimde değerlendirilmektedir.
Cicioğlu ve ark. (2006:384-388), genç güreş
milli takımlarla yaptığı çalışmada serbest
(%13.65±4.76) ve grekoromen stil güreşçilerin (%13.48±5.35) VYY’leri arasında
anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05) sonucu
bulunmuştur. Öcal (2007), büyük güreş milli takımında serbest için %9.85 ve grekoromen stil için %12.3 değerlerini elde etmiştir.
Mirzaei ve Akbar (2008: 8-11) İranlı grekoromen stil güreşçilerde (n=141) yaptığı
araştırmada VYY’ni, gençlerde %10.8±4.1
ve büyüklerde %11.3±3.8 değerini bulmuştur. Mirzaei ve ark. (2009: 2339-2344) tarafından İranlı elit genç serbest stil güreşçilerdeki VYY değeri %10.6±3.8’dir. Araştırma
grubu güreşçilerinin VYY değerlerinin, bu
çalışmalardaki aralıklarda olduğu görülmüştür.
Somatotip: Somatotip tek başına performansın bir belirleyicisi olmamakla birlikte
başarılı sporcularda fiziksel yeteneklerdeki
varyansın %25-60’ı somatotiple açıklandığı
bilinmektedir. Araştırmamızın yaş grubunu
da kapsayan, (12-18 yaş grubu) diğerlerine göre daha başarılı olan genç sporcuların
aynı daldaki erişkin sporculara benzer so-

matotip özelliklerine sahip oldukları saptanmıştır. Somatotip doğuştan getirilen fakat antrenmanla değiştirilen bir özelliktir
(Açıkada 2008).
Araştırma grubunun mezomorfi puanlarının
yaşla doğru orantılı olarak geliştiği gözlenmiştir. Fox’a (1999) göre güreşçilerin 2-6-1
somatotip dağılımı vardır.
Araştırma kapsamındaki serbest (2.34-5.592.35 – dengeli mezomorfi) ve grekoromen
(2.50-5.67-2.15– dengeli mezomorfi) stil
güreşçiler arasında anlamlı fark bulunmamış, somatotiplerinin benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öcal’ın (2007) araştırmasında da elit güreşçilerin somotatiplerinin
güreş stillerine göre farklılık göstermediğini
belirlemiştir. Kürkçü ve Hazar (2006) yıldız güreşçilerin ölçümünde 2.35-7.07-2.40
somatotip değerlerini ortaya koymuştur. Cicioğlu ve ark. (2006) genç güreş milli takımı ölçümlerinde, serbest stil için 2.37-6.830.93 ve grekoromen stil için 2.91-6.41-1.17
katsayılarına ulaşmıştır. Kürkçü ve ark.
(2009) başka bir araştırmada (yaş=15.80,
n=30) güreşçilerin somatotiplerini 2.357.07-2.40 şeklinde vermiştir. Ziyagil ve ark.
(1994: 34-36) 16-17 yaş Türkiye birincisi
olan güreşçilerin somatotip değerlerini, 1.78
-6.92- 1.67, Türkiye ikincisi olan güreşçilerin 1.94-6.70-1.69 olarak tespit etmişlerdir.
Gürses ve Olgun (1979) da Türk güreşçilerinin somatotip değerlerini 2.39-5.88-1.44
olarak bildirmiştir. Çalışmamızda elde
edilen somatotip değerleri, araştırmacıların
konu ile ilgili yaptıkları çalışmalar ile benzerlik göstermektedir.
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Sonuç olarak, antropometrik özelliklerin
yaşa, antrenman yılına, branşa, ülkelere
göre farklılıklar gösterdiği söylenebilir.
Sporcuların 17 yaş değerlerinin, büyükler
kategorisindeki elit sporculara yakın düzeyde olması, yetenek seçiminin son evresine
gelindiğini ve kademeli olarak erişkin antrenmanlarına geçiş yapılabileceğini göstermektedir.
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RADYOLOJIK ANOMALI OLMAKSIZIN
SPINAL KORD YARALANMASI (SCIWORA)
Arsal ACARBAŞ
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Özet: Radyolojik anomali olmaksızın spinal kord yaralanması (SCIWORA) pediatrik literatürde iyi
incelenmiş myelopatiye neden olan akut travma bulgusudur.İlk olarak 1982’de Pang ve Wilberger
tarafından tanımlanmıştır.
SCIOWARA insidansı pediatrik yaş grubunda erişkinlere oranla daha fazladır.Başın göreceli olarak
daha büyük olması , gelişimini tamamlamamış aksiyal iskelet ve boyun kasları , ligamanların esnek
olması nedeniyle artmış hareketlilik nedenlerdendir. Myelopatik bulgular geçiçi iskemik ataklardan
ilerleyici nörolojik defisitlere kadar değişir.Tanı amaçlı radyolojik tetkiklerde direk grafiler,
bilgisayarlı tomoğrafi ve dinamik grafilerden yaralanılır.Radyolojik incelemelerde ve bilgisayarlı
tomoğrafide patolojiyi oluşturan spinal kor yaralanması görülmeyebilir.Mrg inceleme tanıda altın
standarttır.Spinal kordda oluşan ödem , kanama ve kontüzyon MRG incelemesinde ortaya çıkarılır.
Anahtar Kelimeler: pediatrik , SCIWORA , spinal yaralanma

Spinal cord injury without radiographic abnormality (SCIWORA)
Abstract: Spinal cord injury without radiographic abnormality (SCIWORA) is a clinical syndrome
of acute traumatic myelopathy, well documented in the pediatric literature .It was first described
by Pang and Wilberger in 1982.The incidence of SCIWORA in pediatric groups is more frequent
than the adults, due to the relatively large size of the head and the greater inherent mobility in the
immature axial skeleton and neck muscles, combined with ligamentous laxity or disruption. The
myelopathic findings ranged from mild transient symptoms to permanent neurological deficits. In
diagnosing, radiological studies include computed tomography and direct x-ray radiographs carried
out in a dynamic and static plan. Traumatic findings and additional pathologies might not be detected
in x-ray radiographs and computed tomography .Magnetic resonance imaging(MRI) is the gold
standart diagnostic examination. Edema in spinal cord, contusion, and hemorrhage can be detected
in MRIIn this study we were compiled information about SCIWORA.
Key Words: pediatrik , ,SCIWORA , spinal ınjury
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GİRİŞ
Çocuk hastalarda radyolojik bir anormallik
(vertebralarda fraktür ya da dislokasyon)
olmadan görülen spinal kord yaralanmaları
“SCIWORA” (Spinal Cord Injury Without
Radiographic Abnormality) olarak adlandırılmaktadır. 1982 yılında Pang ve Wilberger
tarafından tanımlanmıştır.Yaralanma sıklıkla servikal ve torasik bölgelerde görülür.
MRG tanı koydurucudur.Radyografik Bozukluk Göstermeyen medulla spinalis yaralanması SCIWORA, travma sonrası objektif miyelopati bulguları olmasına rağmen
omurganın direk radyografilerinde, tomografilerinde ve miyelografilerinde kırık veya
dislokasyon bulgusunun olmaması şeklinde
tanımlanan, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) öncesi bir terimdir (1,2)

PATOFİZYOLOJİ
SCIWORA insidansı küçük çocuklarda (doğum-9 yaş) daha yüksektir . Bu durum pediyatrik omurganın kendine özel anatomik
ve biyomekanik özelliklerinden kaynaklanır .Kemik hasarı olmaksızın kapalı omurga
travması ile birlikte belirgin nörolojik defisit geliştiren patogenez kesin belli değildir
. Pek cok araştırmacı pediyatrik omurganın
gelişimsel özelliğine bağlı olarak esnemeye ve uzamaya uygun olmasına karşın medulla spinalis esnekliğinin cok az olmasını
SCIWORA’da olası hasar mekanizması olarak düşünmektedir .SCIWORA genellikle
motorlu araç kazası, yüksekten düşme, spor
yaralanmaları ve çocuk istismarı gibi cid-

di travmalara bağlı gelişir . Patogenezde 4
hasar mekanizması rol oynar. Bunlar, hiperekstansiyon, fleksiyon, distraksiyon ve medulla spinalis iskemisidir . SCIWORA’ya
bağlı medulla spinalis yaralanması olan
çocukların yaklaşık %25-50’sinde nörolojik bozuklukların başlangıcı gecikebilir. Bu
süre birkaç dakika ile 4 gün arasında değişir
. Bu hastaların pek çoğu genellikle parestezi veya subjektif güçsüzlük benzeri geçici,
silik nörolojik semptomlardan yakınabilirler. Bu latent süreden muhtemelen, medulla
spinaliste daha önceden başlamış hasar sürecinin progresif olarak yayılması sorumlu
olabilir (2,3)
Erişkin tip medulla spinalis yaralanması ile
çocukluk çağı yaralanmaları arasında farklılıklar vardır. Gelişimini tamamlamamış pediatrik omurga , başın vücuda göreceli olarak daha büyük olması ligamanların daha
esnek olmaları ve servikal kasların yeterince güçlü olmamaları sebebler arasındadır.
Pediatrik omurgaya özgü genel özellikleri
şöyle sıralayabiliriz .
1. Boyun ve gövdeye oranla baş oldukça
büyüktür ve bu durum
2. servikal omurgaya binen fleksiyon, ekstansiyon ve makaslama
3. kuvvetlerini artırır.
4. Paraspinal kasların gelişimi tamamlanmamıştır
5. Faset eklemler oldukca sığ ve horizontal
duruş pozisyonundadır
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6. Faset eklem ve ligamanlar daha esnek
ve elastiktir.
7. Vertebral ossifikasyon tamamlanmamıştır.
8. İntervertebral disklerde su iceriği yüksek ve disk elastikiyeti fazla olduğundan vertikal yüklenme etkisi artmıştır.
Genel olarak juvenil yaşlardaki omurga hipermobil özelliktedir. Yüksek elastikiyet
özelliği neonatal yaş grubunda spinal kolon
boyunun yaklaşık 5 cm uzatılabilmesine
imkan sağlar . Buna karşın medulla spinalisin uzayabilme yeteneği çok daha kısıtlıdır.
Elastik olmayan spinal kordun 0,5 cm uzaması bile ciddi hasarlanma ortaya çıkarabilmektedir. Spinal kolonun medula spinalise
göre daha esnek olması radyolojik hasar
izlenmeksizin kord hasarı ortaya çıkmasına
neden olabilir.(4,5)
Ayrıca vertebral arterin C1 ve occipital kemik arasındaki geçişi ve rotasyonu esnasında geçirilen travmaya bağlı olarak sıkışması
da söz konusu riskler arasındadır (6).

TANI
SCIWORA, travma sonrası objektif miyelopati bulguları olmasına rağmen omurganın
direk radyografilerinde, tomografilerinde ve
miyelografilerinde kırık veya dislokasyon
bulgusunun olmaması şeklinde tanımlanan,
MRG öncesi bir terimdir.SCIWORA tanısında konvansiyonel radyografiler, lineer ya
da spiral BT’nin tanısal değeri olmamasına

karşın, MRG tanı koydurucudur.Grabb ve
Pang olgularında yaralanma sonrası 3 ve
12 aylık MRG incelemelerinde kanamaya
bağlı hematomiyeli gelişimini göstermişler
ve MRG bulgularını dört kategoride sınıflamışlardır. A) major kanama: kordun %50
üzerinde tutulumu, B) minör kanama: kordun %50 altında tutulumu, C) sadece ödem,
D) bulgu yok. Bu sınıflama ile nörolojik
durum ve olayın prognozu arasında korelasyon kurulabildiğini belirtmişlerdir (7,8)

TEDAVİ
SCIWORA tedavisinde cerrahi nadiren gerekir, çoğu hasta konservatif yaklaşımla
planlanan rehabilitasyon programı ile başarılı bir şekilde tedavi edilir. Yaralanmadan
sonraki ilk 8 saatte 30 mg/kg metil prednizolon IV bolus, sonraki 23 saat boyunca da
5,4 mg/kg/saat infüzyon şeklinde verilmelidir(9).
Cerrahi tedavi servikal disk hernisi ya da
ektradural hematom ile beraber olan ilerleyici nörolojik defisit varsa veya ekstarnal
fiksarör ile omurga dışarıdan stabilize edilemiyorsa uygulanabilir.Dinamik incelemelerde ligaman hasarı izleniyor , ilerleyici nörodefisit varsa ve travma tekrarı riski
mevcut ise eksternal fiksatör uygulanır(10).
Ayrıca bu hastalarda, uzun dönemde idrar
inkontinansına bağlı enfeksiyonlar, uzun
süreli hareketsizliğe bağlı pulmoner hastalıklar ve bunlara bağlı sepsis izlenmesi
önemli sorunlar arasındadır. Bir yıllık mor130
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talite oranı %5-10 arasında değişmektedir.
Özellikle üst servikal yaralanması olan hastalarda komplikasyonlar daha sık görülmektedir (2).

CAVINESS AC. , 2008. Evaluation of cervical spine injuries in children and
adolescents.In: UpToDate, Rose, BD
(Ed), UpToDate, Waltham, MA
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LEVENTHAL MR., 1998. Fractures, dislocations, fracture-dislocations of spine.
In: Canale ST, ed. Campbell’s Operative Orthopaedics. 9th ed. St. Louis:
MOSBY, 2704-2790.

Travma ile başvuran ve konvansiyonel incelemelerinde patoloji izlenmeyen ama nörodefisiti mevcut olan her hastada SCIWORA
akla gelmeli ve tanıda altın standart olan
MRG incelemesi yapılarak lezyon düzeyi
belirlenmelidir. Patolojinin seviyesine bağlı
olarak yoğun bakım destek tedavisi ve erken dönem steroid tedavisi başlanmalıdır.
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PUVA TEDAVİSİNDE OLUŞAN
OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİ
Vedat ÇİMEN
Darıca Farabi Devlet Hastanesi Dermatoloji Kliniği
Özet: UV ışınları deride hasar oluşturan reaktif oksijen türlerini ortaya çıkarır. PUVA tedavisi de
hücre membran yapısında hasar oluşturmakta, glutatyon ve hidrojen peroksidi temizleyen enzimlerde
azalma yaparak hücresel fonksiyonlarda bozulmaya neden olmaktadır. Vitamin E (α-tocoferol) lipid
peroksidasyonu aracılığıyla oluşan serbest radikalleri engelleyen biyolojik bir antioksidandır. Bu
çalışmada PUVA uygulamasının oluşturduğu oksidatif strese antioksidan vitamin olan E vitamininin
koruyucu etkisinin araştırılması amaçlandı. Çalışma prospektif ve çapraz kontrollü olarak tasarlandı.
18-60 yaşları arasında PUVA tedavisi alan olgular arasından 40 hasta çalışmaya dahil edildi. PUVA
tedavisi almakta olan hastaların bir grubuna (n=20) antioksidan olarak E vitamini 300 mg/gün
verilirken PUVA tedavisine devam eden ancak E vitamini almayanlardan ise kontrol grubu (n=20)
oluşturuldu. Hastalar PUVA tedavisi almaya devam ederken bir haftalık antioksidansız dönem
sonrasında gruplar kendi aralarında yer değiştirerek çaprazlama yapıldı. Hastaların PUVA tedavisi
öncesi ve sonrasında venöz kan örneklerini alınarak total oksidan status (TAS) ve total antioksidan
(TOS) d eğerlerini karşılaştırıldı. PUVA uygulaması sonrasında plazma total oksidan status (TOS)
düzeyinde artış, plazma total antioksidan status (TAS) düzeyinde ise azalma oluştuğunu, antioksidan
olarak vitamin E uygulanması plazma TAS düzeyinde artış oluştururken plazma TOS düzeyindeki
artışı engelleyerek oksidatif strese karşı koruyucu etki gösterdiğini saptadık.
Anahtar Kelimeler: Total antioksidan status, Total oksidan status, antioksidan, oksidatif stres, E
vitamini, PUVA

THE EFFECTS OF ANTIOXIDANTS ON OXIDATIVE STRESS
CREATED IN UVA TREATMENT
Abstract: UV rays reveal reactive oxygen types which create damage on skin. PUVA treatment
creates damage in the cell membrane structure, cause cellular function disorder by causing a decrease
in enzymes which clean glutathione and hydrogen peroxide. Vitamin E (α-tocoferol) is a biologic
antioxidant which prevents free radicals created via lipid peroxidation. In this study, research of
protective effect of vitamin E being an antioxidant vitamin on oxidative stress created by PUVA
practice has been aimed. The study has been designed as prospective and cross checked. 40 patients
among the cases receiving PUVA treatment between the ages of 18-60 have been included in the
study. While 300 mg/day of vitamin E is given to a group of patients (n=20) as antioxidant, a control
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group has been created from the ones who continue PUVA treatment but not receiving vitamin E.
While patients continue to receive PUVA treatment, a crossing has been made by replacing the
groups between themselves after a week’s period without antioxidant. Total antioxidant status (TAS)
and total antioxidant (TOS) values of patients have been compared by being taken their venous blood
samples before and after PUVA treatment. Following PUVA treatment, we ascertained that there was
an increase in plasma total oxidant status (TOS) level, and a decrease in plasma total antioxidant
status (TAS) level; while vitamin E practice as antioxidant created an increase in plasma TAS level,
it showed a protective effect against oxidative stress by preventing the increase in plasma TOS level.
Key Words: Total antioxidant status, Total oxidant status, antioxidant, oxidative stress, vitamin E,
PUVA

GİRİŞ
Organizmada oluşan zararlı oksidatif reaksiyonlar enzimatik ve nonenzimatik antioksidan sistemler tarafından temizlenir. Bazı
durumlarda oksidanların artışı ve antioksidanların azalması ile oksidatif/antioksidatif
denge oksidatif durum yönüne kayabilir.
Potent serbest radikal reaksiyonları Fenton
reaksiyonu yoluyla hidroksil radikalinin
üretilmesiyle başlar ve bu reaksiyonların sonucu olarak oluşan biyomoleküller hücrede
oksidatif hasara yol açar. Hidroksil radikali
(OH.) ve türevleri reaktif oksijen ürünlerinin en zararlı olanıdır ve doku hasarında temel sorumludurlar. Antioksidan moleküller
bu zararlı etkileri önlerler(1).
Hücrede oksidatif reaksiyonları kontrol
eden mekanizmalar bozulduğunda serbet
radikallerin üretimi artar. Belirgin hücresel hasar oluşturan bu durum yalnızca serbest radikal oluşumuna değil aynı zamanda
nükleus gibi hücresel kompartımanlarda
biriken moleküllere bağlıdır. Vitamin E
(α-tocoferol) lipid peroksidasyonu aracılığıyla oluşan serbest radikalleri engelleyen
biyolojik bir antioksidandır. Ratlarda yapı-

lan çalışmalarda α-tocoferolün antioksidan
etkileri olmasının ötesinde serbest radikal
oluşumunu engellediği ve yaşlanma sürecini kontrol ettiği gösterilmiştir(2).
PUVA ( psoralen + ultraviyole A ) ve UVB
deri hastalıklarında yaygın olarak kullanılan fototerapilerdir. Keratinosit kültürlerinde PUVA ve UVB oksidatif stres üzerine
artırıcı etki oluşturmaktadır. Terapotik dozlarda uygulanan PUVA ve UVB hücrelerde
oksidatif DNA hasarını artırmaktadır. DNA
hasarı hidrojen peroksit (H2O2), superoksit
anyonları (O2- ), singlet oksijen ve hidroksil
radikalleri (·OH) gibi reaktif oksijen ürünleri ile artmaktadır(3).

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİNİN ETKİLERİ
ROT oluşumu; enflamasyon, radyasyon,
yaşlanma, normalden yüksek parsiyel oksijen basıncı (pO2), ozon (O3) ve azot dioksit
(NO2•), kimyasal maddeler ve ilaçlar gibi
bazıuyarıların etkisiyle artar (Şekil 1).
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Şekil 1. Reaktif Oksijen Türleri oluşturan bazı uyaranlar
Serbest radikallerin proteinlere etkileri:
Serbest radikallerin proteinlerde yaptığı hasarın büyüklüğü aminoasit kompozisyonların protein konformasyonuna, aminoasitlerin lokalizasyonuna ve hasar gören proteinin tamir yeteneğine bağlıdır. Proteinin hücresel lokalizasyonuna ve radikalin toksisite
gücüne göre protein harabiyetinin boyutları
değişebilir. Doymamış bağ ve kükürt içeren triptofan, tirozin, fenilalanin, histidin,
metiyonin, sistein gibi aminoasitlere sahip
proteinler serbest radikallerden kolaylıkla
etkilenirler. Bu etki sonucunda özellikle sülfür radikalleri ve karbon merkezli organik
radikaller oluşur. Serbest radikallerin etkileri sonunda, yapılarında fazla sayıda disülfit
bağı bulunan immünoglobülin G (IgG) ve
albümin gibi proteinlerin tersiyer yapıları
bozulur, normal fonksiyonlarını yerine getiremezler. Prolin ve lizin, ‘‘ROT’’ üreten
reaksiyonlara maruz kaldıklarında enzimatik olmayan hidroksilasyona uğrayabilirler.

Hemoglobin gibi hem proteinleri de serbest
radikallerden önemli oranda zarar görürler.
Özellikle oksihemoglobinin süperoksit radikali (O2•─) veya hidrojen peroksitle (H2O2)
reaksiyonu methemoglobin oluşumuna neden olur (4,5,6,7).
Serbest radikallerin lipidlere etkileri:
Hücre membranları poliansatüre yağ asitlerinden (PUFA) ve kolesterolden zengindir,
kolaylıkla oksidan radikallerden etkilenirler. Hücre membranlarındaki kolesterol ve
yağ asitlerinin doymamış bağları, serbest
radikallerle kolayca reaksiyona girerek peroksidasyon ürünleri oluştururlar. PUFA’nın
oksidatif yıkımı lipid peroksidasyonu olarak bilinir. Lipid peroksidasyonu kendi
kendini devam ettiren zincir reaksiyonu
şeklinde ilerler ve oldukça zararlıdır. Hücre membranlarında lipid serbest radikalleri
(L•) ve lipid peroksit radikallerinin (LOO•)
oluşması, reaktif oksijen türlerinin (ROT)
neden olduğu hücre hasarının önemli bir
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özelliği olarak kabul edilir. Serbest radikallerin sebep olduğu lipid peroksidasyonuna
“nonenzimatik lipid peroksidasyonu” denir.
Nonenzimatik lipid peroksidasyonu çok zararlı bir zincir reaksiyonudur.
Direkt olarak membran yapısına ve ürettiği reaktif aldehitlerle indirekt olarak diğer
hücre bileşenlerine zarar verir. Böylece
doku hasarına ve birçok hastalığa neden
olur. Plazma membranı ve subsellüler organel lipid peroksidasyonu serbest radikal
kaynaklarının hepsiyle uyarılabilir ve geçiş

metallerinin varlığında artar (4,5,6,7).
Serbest Radikallere Karşı Hücresel Savunma
(Antioksidan Savunma Sistemleri, Antioksidanlar)
Reaktif oksijen türlerinin (ROT) oluşumunu ve bunların meydana getirdiği hasarı önlemek için birçok savunma mekanizmaları
vardır. Bu mekanizmalar “antioksidan savunma sistemleri” veya kısaca “antioksidanlar” olarak bilinirler (Şekil 2).

Şekil 2. Vücutta bulunan bazı antioksidanlar
Antioksidanlar dört ayrı şekilde etki
ederler:
1. Serbest oksijen radikallerini etkileyerek
onları tutma veya daha zayıf yeni moleküle çevirme toplayıcı etkidir. Antioksidan enzimler, trakeobronşiyal mukus ve
küçük moleküller bu tip etki gösterirler.
2. Serbest oksijen radikalleriyle etkileşip
onlara bir hidrojen aktararak aktivitelerini azaltma veya aktif olmayan şekle

dönüştürme bastırıcı etkidir. Vitaminler,
flavanoidler bu tarz bir etkiye sahiptirler.
3. Serbest oksijen radikallerini bağlayarak
zincirlerini kırıp fonksiyonlarını engelleyici etki zincir kırıcı etkidir. Hemoglobin, seruloplazmin ve mineraller zincir
kırıcı etki gösterirler.
4. Serbest radikallerin oluşturdukları hasarın onarılması onarıcı etkidir(8,9).
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VİTAMİN E VE ANTİOKSİDAN ETKİNLİĞİ
Vitamin E (α-tocoferol) lipid peroksidasyonu aracılığıyla oluşan serbest radikalleri engelleyen biyolojik bir antioksidandır.
Ratlarda yapılan çalışmalarda α-tocoferolün
antioksidan etkileri olmasının ötesinde serbest radikal olumunu engellediği ve yaşlanma sürecini kontrol ettiği gösterilmiştir(2).
Vitamin E olarak adlandırılan moleküllerin
α-β-γ-δ tocopherol olmak üzere hücresel etkiler oluşturan dört tocopherol alt grubu vardır. Bu moleküllerin hepsinin antioksidan
aktiviteleri vardır fakat kimyasal ve biyolojik olarak en aktif olan α- tocopheroldür.
α- tocopherol primer lipid peroksidasyon
ürünleri olan yağ asidi peroksil radikalleri
ile reaksiyona girer. α-tocopherol monosit-

lerin membranında NADPH-oxidaz enzim
kompleksinin birikimini bozarak solunum
patlamasını (respiratory burst) süperoksit
oluşumunu önler. Monositlerde sitozolik
faktör p47phox un translosyon ve fosforilasyonu α- tocopherol ile azalır. Sitozolik faktör p47phox un azalmış fosforilasyonu proteinkinaz C (PKC) aktivitesini azaltır(10).

BULGULAR
Çalışma Şubat 2009 ile Mayıs 2009 tarihleri
arasında, Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği ve Biyokimya kliniğinde gerçekleştirildi. Bu çalışmada, kontrol ve hasta grupları
oluşturulacak şekilde toplam 40 hasta ile çalışmaya başlandı Çalışmayı tamamlayan 38
hastanın sonuçları değerlendirmeye alındı

Tablo3: hasta gruplarının oluşturulması
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Değerlendirme dışı kalan 2 hastadan biri
PUVA tedavisi almakta iken plak tip psoriasis püstüler psoriasis formuna dönüştü ve
PUVA tedavisi kesilerek sistemik tedaviye
alındığından çalışmadan çıkarıldı. Diğer
hasta ise çalışma devam ederken PUVA te-

davisine devam etmeyi bıraktı ve çalışma
süresince hastaya ulaşılamadı.
Çalışma sırasında her hastadan dörder defa
olmak üzere PUVA tedavi öncesi ve sonrası
olmak üzere toplam 8 defa kan örneği alındı
(Tablo 1).

Tablo:1 Serum Total antioksidan status ( TAS ) ve Total oksidan status (TOS) için kan örneklerinin kodlanması
Antioksidan Grubu (Grup 1)
Antioksidan almayan kontrol grubu (Grıp 2)
TAS1Ö1: PUVA ted. öncesi birinci kan
TAS2Ö1: PUVA öncesi birinci kan örneği
örneği
TAS1S1: PUVA sonrası birinci kan örneği TAS2S1: PUVA sonrası birinci kan örneği
TAS1Ö2: PUVA öncesi ikinci kan örneği TAS2Ö2: PUVA öncesi ikinci kan örneği
TAS1S2: PUVA sonrası ikinci kan örneği TAS2S2: PUVA sonrası ikinci kan örneği
TOS1Ö1: PUVA öncesi birinci kan örneği TOS2Ö1: PUVA öncesi birinci kan örneği
TOS1S1: PUVA sonrası birinci kan örneği TOS2S1: PUVA sonrası birinci kan örneği
TOS1Ö2: PUVA öncesi ikinci kan örneği TOS2Ö2: PUVA öncesi ikinci kan örneği
TOS1S2: PUVA sonrası ikinci kan örneği TOS2S2: PUVA sonrası ikinci kan örneği
Çalışmaya alınan 38 hastanın ortalama yaşları 40.7 iken 20 si kadın 18 i kadındı (Tablo
2)

13 hasta psoriasis, 11 hasta vitiligo, 10 hasta
MF ve 4 hasta alopesi tanılarıyla PUVA tedavisi almaktaydı

Tablo: 2 Demografik veriler.
HASTA
N

38

Yaş (yıl)

40.74 ± 11.495

Cinsiyet (kadın/erkek)

20/18
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Plazma TAS seviyeleri açısından antioksidan ( Grup 1 ) grubunda;
TAS1Ö1 ile TAS1S2 grublarının ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık bulunmuştur. (p=0,037). Total
antioksidan status (TAS) sonuçlarına göre
antioksidan grubunda birinci hafta PUVA
öncesi değerlere göre ikinci hafta PUVA
sonrası değerlerde istatistiksel olarak anlamlı bir artış olmuştur.
TAS1Ö2 ileTAS1S2 grublarının ölçüm de-

ğerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık bulunmuştur. (p=0,025). Total
antioksidan status (TAS) sonuçlarına göre
antioksidan grubunda ikinci hafta PUVA
öncesi değerlere göre ikinci hafta PUVA
sonrası değerlerde istatistiksel olarak anlamlı bir artış olmuştur
Diğer grublarının ölçüm değerleri arasında
PUVA öncesi ve sonrası sonuçlar açısından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır.(p>0,05). ( Tablo 3 )

Tablo 3. TAS antioksidan alan grup ( grup 1 ) sonuçları
GRUP

İncelenen alt grup
TAS1Ö1
(mmol Trolox Equiv./L)

TAS
antioksidan
alan grup
(Grup 1)

TAS1S1
(mmol Trolox Equiv./L)
TAS1Ö2
(mmol Trolox Equiv./L)

karşılaştırılan
alt grup
TAS1S1
TAS1Ö2

Farkların
ortalaması
-0,114
-0,078

0,074
0,290

TAS1S2

-0,149

0,037

TAS1Ö1
TAS1Ö2

0,114
0,037

0,074
0,320

TAS1S2

-0,034

0,148

TAS1Ö1
TAS1S1

0,078
-0,037

0,290
0,320

TAS1S2

-0,071

0,025

p

TAS1Ö1
0,149
0,037
TAS1S2
TAS1S1
0,034
0,148
(mmol Trolox Equiv./L)
0,025
TAS1Ö2
-0,071
Grupların kendi içindeki değişimini değerlendirmek için Tekrarlı Ölçümler Analizi (
Repeated Measures) testi kullanılmıştır.
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Plazma TAS seviyeleri açısından antioksidan almayan ( grup 2 ) grubunda;
TASÖ1 ile TASÖ2 grublarının ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık bulunmuştur. (p=0,030). Total
antioksidan status (TAS) sonuçlarına göre
antioksidan almayan grubunda birinci hafta PUVA öncesi değerlere göre ikinci hafta
PUVA öncesi değerlerde istatistiksel olarak
anlamlı bir azalma olmuştur.
TASS1 ile TASÖ2 grublarının ölçüm de-

ğerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık bulunmuştur (p=0,026). Total
antioksidan status (TAS) sonuçlarına göre
antioksidan almayan grubunda birinci hafta PUVA sonrası değerlere göre ikinci hafta
PUVA öncesi değerlerde istatistiksel olarak
anlamlı bir azalma olmuştur.
Diğer grublarının ölçüm değerleri arasında
PUVA öncesi ve sonrası sonuçlar açısından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). ( Tablo 4 )

Tablo 4. TAS antioksidan almayan grup ( grup 2 ) sonuçları
karşılaştırılan Farkların
p
alt grup
ortalaması
TAS2S1
-0,005
TAS2Ö1
(mmol Trolox
TAS2Ö2
0,172
Equiv./L)
TAS2S2
0,089
TAS2Ö1
0,005
TAS2S1
(mmol Trolox
TAS2Ö2
0,177
Equiv./L)
TAS2S2
0,094
TAS antioksidan
TAS2Ö1
-0,172
TAS2Ö2
almayan grup
(mmol Trolox
TAS2S1
-0,177
(Grup 2)
Equiv./L)
TAS2S2
-0,083
TAS2Ö1
-0,089
TAS2S2
(mmol Trolox
TAS2S1
-0,094
Equiv./L)
TAS2Ö2
0,083
Grupların kendi içindeki değişimini değerlendirmek için Tekrarlı Ölçümler Analizi
( Repeated Measures) testi kullanılmıştır
GRUP

İncelenen alt grup

Plazma TOS seviyeleri açısından antioksidan alan ( grup 1 )grubunda

0,721
0,030
0,103
0,721
0,026
0,093
0,030
0,026
0,193
0,103
0,093
0,193

PUVA öncesi ve sonrası sonuçlar açısından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). (Tablo 5)
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Tablo 5. TOS antioksidan alan hasta ( grup 1 ) sonuçları
GRUP

İncelenen alt grup

TOS antioksidan
alan grup
(Grup 1)

TOS1Ö1
(μmol H2O2
Equiv./L)
TOS1S1
(μmol H2O2
Equiv./L)
TOS1Ö2
(μmol H2O2
Equiv./L)
TOS1S2
(μmol H2O2
Equiv./L)

karşılaştırılan
alt grup
TOS1S1
TOS1Ö2
TOS1S2
TOS1Ö1
TOS1Ö2
TOS1S2
TOS1Ö1
TOS1S1
TOS1S2
TOS1Ö1
TOS1S1
TOS1Ö2

Farkların
ortalaması
0,380
0,088
0,215
-0,380
-0,293
-0,165
-0,088
0,293
0,128
-0,215
0,165
-0,128

p
0,298
0,877
0,715
0,298
0,600
0,696
0,877
0,600
0,858
0,715
0,696
0,858

Grupların kendi içindeki değişimini değerlendirmek için Tekrarlı Ölçümler Analizi ( Repeated Measures)
testi kullanılmıştır

Tablo 6. TOS antioksidan almayan hasta ( grup 2 ) sonuçları
GRUP

İncelenen alt grup
TOSÖ1
(μmol H2O2
Equiv./L)
TOSS1
(μmol H2O2
Equiv./L)

2

TOSÖ2
(μmol H2O2
Equiv./L)

TOSS1
TOSÖ2

Farkların
ortalaması
-0,807
1,687

0,304
0,046

TOSS2

1,461

0,065

TOSÖ1
TOSÖ2

0,807
2,494

0,304
0,021

TOSS2

2,268

0,037

TOSÖ1
TOSS1

-1,687
-2,494

0,046
0,021

TOSS2

-0,226

0,328

karşılaştırılan alt grup

p

TOSÖ1
-1,461
0,065
TOSS2
TOSS1
-2,268
0,037
(μmol H2O2
TOSÖ2
0,226
0,328
Equiv./L)
Grupların kendi içindeki değişimini değerlendirmek için Tekrarlı Ölçümler Analizi
(Repeated Measures) testi kullanılmıştır
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Plazma TOS seviyeleri Antioksidan almayan (grup 2) grubunda

Verilerdeki uç değerleri içeren sonuçlar
(>10 μmol H2O2 Equiv./L) çalışma dışı bırakılarak tekrar istatitiksel inceleme yapıldı.
(Tablo 7)

Tekrarlı Ölçümler Analizi ( Repeated Measures) testi ile elde edilen sonuçlar anlamlı
değildi. (Tablo6)

Tablo 7. TOS antioksidan almayan hasta ( grup 2 ) sonuçları
GRUP

İncelenen alt grup

n

Mean

Std. deviasyon

TOS2Ö1
(μmol H2O2 Equiv./L)

31

3,67

1,34

TOS2S1
31
4,07
1,77
(μmol H2O2 Equiv./L)
TOS2Ö2
37
3,50
1,20
(μmol H2O2 Equiv./L)
TOS2S2
37
3,89
1,40
(μmol H2O2 Equiv./L)
Grupları değerlendirmek için Paired Samples Statics - t testi kullanılmıştır

TOS
antioksidan
almayan grup
(Grup 2)

GRUP

İncelenen alt grup

TOS
antioksidan
almayan grup
(Grup 2)

TOS2Ö1- TOS2S1
(μmol H2O2
Equiv./L)
TOS2S1- TOS2S2
(μmol H2O2
Equiv./L)

n

Mean

Std.
deviasyon

t

p

31

-0,40

1.50

-1,486

0,148

37

-0,39

0,99

-2,393

0,022

Grupları değerlendirmek için Paired Samples Statics - t testi kullanılmıştır
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TOS2Ö1- TOS2S1 grublarının ölçüm değerleri arasındaki farklılık istatiksel olarak
anlamlı kabul edilmesede, birinci hafta
PUVA öncesi plazma TOS değerine (3,67)
göre PUVA sonrası plazma TOS değerinde(4,07) artış gözlenmiştir.
TOS2Ö2- TOS2S2 grublarının ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık bulunmuştur (p=0,022) ikinci
hafta PUVA öncesi plazma TOS değerine
göre PUVA sonrası plazma TOS değerinde
istatisel olarak anlamlı düzeyde artış gözlenmiştir (Tablo 7)
Plazma TOS seviyelerinin değerlendirilmesinde grup 2 içerisindeki aşırı uç değerler
(10 μmol H2O2 Equiv./L üzerindeki sonuçlar) değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Bağımsız gruplar arasında yapılan karşılaştırmada;
TAS ve TOS değerlerindeki değişimler antioksidan alan 1.grup ile almayan grup 2.
grup arasında karşılaştırıldı.
TASÖ1Ö2: 1. ve 2. grublarının ölçüm değerleri karşılaştırılmasında TASÖ1 ile
TASÖ2 değerleri arasındaki değişimlerin
ortalama farklılıkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p= 0,020). PUVA öncesi 1. hafta değerleri ile PUVA öncesi 2. hafta
değerleri arasındaki değişimlerin ortalama
farklılıklarında antioksidan verilen hastalarda antioksidan verilmeyen hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yükseklik
saptanmıştır.

TASÖ1S2: 1. ve 2. grublarının ölçüm değerleri karşılaştırılmasında TASÖ1 ile TASS2
değerleri arasındaki değişimlerin ortalama farklılıkları istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. (p=0,008). PUVA öncesi 1.
hafta değerleri ile PUVA sonrası 2. hafta
değerleri arasındaki değişimlerin ortalama
farklılıklarında antioksidan verilen hastalarda antioksidan verilmeyen hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yükseklik
saptnmıştır.
TASS1S2: 1. ve 2. grublarının ölçüm değerleri karşılaştırılmasında TASÖ1 ile TASS2
değerleri arasındaki değişimlerin ortalama farklılıkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p=0,034). PUVA sonrası
1. hafta değerleri ile PUVA onrası 2. hafta
değerleri arasındaki değişimlerin ortalama
farklılıklarında antioksidan verilen hastalarda antioksidan verilmeyen hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yükseklik
saptanmıştır.
TOSS1Ö2: 1. ve 2. grublarının ölçüm değerleri karşılaştırılmasında TOSS1 ile
TOSÖ2 değerleri arasındaki değişimlerin
ortalama farklılıkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p=0,020). PUVA sonrası 1. hafta değerleri ile PUVA öncesi 2. hafta
değerleri arasındaki değişimlerin ortalama
farklılıklarında antioksidan verilmeyen hastalarda antioksidan verilen hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yükseklik
saptanmıştır.
TOSS1S2: 1. ve 2. grublarının ölçüm değerleri karşılaştırılmasında TOSS1 ile TOSS2
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değerleri arasındaki değişimlerin ortalama
farklılıkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p=0,035). ). PUVA sonrası 1.
hafta değerleri ile PUVA sonrası 2. hafta
değerleri arasındaki değişimlerin ortalama
farklılıklarında antioksidan verilmeyen has-

talarda antioksidan verilen hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yükseklik
saptanmıştır. (Tablo 8)
Diğer grublarının ölçüm değerleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05) (Tablo 7).

Tablo 8: Bağımsız gruplar (Grup 1 ve Grup 2)arasında yapılan karşılaştırma
karşılaştırılan alt grup

Farkların ortalaması

p

TASÖ1S1

-0,10911

0,092

TASÖ1Ö2

-0,24974

0,020

TASÖ1S2

-0,23758

0,008

TASS1Ö2

-0,14063

0,100

TASS1S2

-0,12847

0,034

TASÖ2S2

0,01216

0,862

TOSÖ1S1

1,18763

0,169

TOSÖ1Ö2

-1,59895

0,112

TOSÖ1S2

-1,24526

0,201

TOSS1Ö2

-2,78658

0,020

TOSS1S2

-2,43289

0,035

TOSÖ2S2

0,35368

0,635
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Tablo 9: Antioksidan alan hasta grubu (Grup 1) ölçümleri ile ilişkili değerler
Alt grup

N

Minimum

Maximum

Mean

TASÖ1

38

0,289

2,654

1,99439

TASS1

38

1,670

2,691

2,10866

TASÖ1S1

38

-1,77

0,21

-0,1143

TASÖ1Ö2

38

-1,77

1,02

-0,0776

TASÖ1S2

38

-2,01

0,16

-0,1486

TASÖ2

38

0,890

2,706

2,07203

TASS1Ö2

38

-0,36

1,08

0,0366

TASS1S2

38

-0,42

0,19

-0,0343

TASS2

38

1,547

2,710

2,14295

TASÖ2S2

38

-0,96

0,16

-0,0709

TOSÖ1

38

0,38

8,92

3,9737

TOSS1

38

0,47

7,23

3,5934

TOSÖ1S1

38

-6,85

5,40

0,3803

TOSÖ1Ö2

38

-16,32

5,82

0,0876

TOSÖ1S2

38

-16,08

8,27

0,2153

TOSÖ2

38

0,41

24,92

3,8861

TOSS1Ö2

38

-19,71

2,60

-0,2926

TOSS1S2

38

-12,55

3,87

-0,1650

TOSS2

38

0,38

16,65

3,7584

TOSÖ2S2

38

-12,11

22,11

0,1276
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Tablo 10: Antioksidan almayan kontrol grubu (Grup 2) ölçümleri ile ilişkili değerler
Allt grup

N

Minimum

Maximum

Mean

TASÖ1

38

1,688

2,643

2,14363

TASS1

38

1,683

2,709

2,14879

TASÖ1S1

38

-0,20

0,25

-0,0052

TASÖ1Ö2

38

-0,26

1,76

0,1721

TASÖ1S2

38

-0,21

1,87

0,0890

TASÖ2

38

,258

2,678

1,97153

TASS1Ö2

38

-021

1,70

0,1773

TASS1S2

38

-0,21

1,90

0,0942

TASS2

38

0,478

2,666

2,05461

TASÖ2S2

38

-1,78

0,25

-0,0831

TOSÖ1

38

0,65

28,84

5,3558

TOSS1

38

2,34

34,65

6,1632

TOSÖ1S1

38

-16,22

16,56

-0,8074

TOSÖ1Ö2

38

-3,53

23,73

1,6866

TOSÖ1S2

38

-3,56

22,33

1,4605

TOSÖ2

38

1,86

9,83

3,6692

TOSS1Ö2

38

-2,81

29,54

2,4939

TOSS1S2

38

-3,43

28,14

2,2679

TOSS2

38

1,97

7,54

3,8953

TOSÖ2S2

38

-3,23

5,84

-0,2261
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5. TARTIŞMA
Vücutta metabolik reaksiyonların sonucu
olarak serbest radikal ve non-radikal formunda çeşitli reaktif ürünler üretilir. Oksijen türevi veya nitrojen türevi olan bu
ürünler prooksidan olarak adlandırılırlar.
Bu reaktif ürünler protein, DNA ve lipid
gibi makromoleküllere saldırarak hücre ve
dokularda hasar oluşturur. Serbest radikallerin oluşturduğu hücresel hasarı önlemek
için organizma antioksidatif sistem olarak
adlandırılan savunma mekanizmalarına sahiptir. Süperoksit dismutaz (SOD), katalaz
(CAT), glutatyon peroksidaz (GSHPx) ve
glutatyon redüktaz (GSSGR) gibi enzimleri, Se, Mn, Cu ve Zn gibi mineralleri ve
A, C ve E vitaminler gibi vitaminleri içeren
antioksidanlar endojen üretilirler veya eksojen kaynaklardan alınırlar. Ayrıca glutatyon,
flavonoidler, bilirubin, urik asit gibi bileşiklerde antioksidan aktivite içerirler. Plazma
proteinleri geçiş metalleri ile şelat oluşturarak, reaktif oksijen türlerinin üretilmesini ve
lipid peroksidasyonunu önleyebilirler.
Vitaminler insan derisinin doğal bir üyesidir
ve deri antioksidan sisteminin bir parçasıdır.
Deride antioksidan aktiviteyi geri kazanmak
için vitaminler gibi doğal antioksidanların
kullanımına ilgi artmıştır. A, C, E ve B3 vitamininin etkili antioksidan ve antienflamatuar etkilere sahip oldukları gösterilmiştir
ama bu etkileri elde edebilmek için ürünler
uygun formüllerde hazırlanmalıdır. Alfa-tokoferol (E vitamini), L-askorbik asit (C vitamini), retinol (A vitamini) ve niasinamid
(B3 vitamini) içeren ürünler fotoyaşlanma-

nın tedavisinde etkilidir. Bu bileşikler aynı
zamanda enflamatuar dermatozlar, akne,
pigmentasyon hastalıkları ve yara iyileşmesinin tedavilerinde de etkiler göstermişlerdir(11)
Ultraviole ışınları deride reaktif oksijen
türlerinin üretimini artırır. Oluşan oksidatif
stres hedef dokunun hücrelerinde hasar yapar. Vitamin E deride oksidatif stres sonucu
oluşan hasardan korunmada kullanılabilen
majör bir antioksidandır(12).
PUVA tedavisi hücre membran yapısında hasar oluşturur, glutatyon ve hidrojen
peroksidi temizleyen enzimlerde azalma
yaparak hücresel fonksiyonları bozar. İnsan fibroblastlarına 8-methoxypsoralen ve
ultraviolet-A (PUVA) uygulanması stresle
uyarılan (stress-induced) hücresel yaşlanmaya yol açmaktadır. Briganti ve akadaşlarının yaptığı bir çalışmada PUVA ile uyarılan hücresel yaşlanmaya alfa-tocoferol,
N-acetilsistein, alfa-lipoik asit gibi antioksidanların etkileri ve antioksidan savunma
sisteminin reaktif oksijen türleri üzerine
etkileri araştırılmış. Araştırmacılar alfa-tocoferol, N-acetilsistein, alfa-lipoik asit gibi
küçük moleküllü antioksidanların PUVA ile
uyarılan yaşlanmaya karşı koruyucu etkinliği olduğunu göstermişlerdir(13).
Biz çalışmamızda PUVA uygulamasının
total oksidatif streste artış oluşturduğu bilgisinden yola çıkarak, PUVA’nın oluşturduğu oksidatif strese antioksidan vitamin
olan E vitamininin koruyucu etkisinin olup
olmadığını araştırmayı amaçladık. Pek çok
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çalışmada vitamin E’ nin antioksidan etkinliği belirtilmiştir. Fakat antioksidan tedavi
olarak kullanıldığında vitamin E’ nin etkisiz
olduğunu ifade eden yayınlar da mevcuttur
(12-16).
Antioksidan özelliklere sahip olan maddelerle desteklemenin insan deri fibroblastlarının UV kaynaklı oksidatif strese adaptif
yanıtına etkisi in vitro olarak çalışılmıştır.
UV kaynaklı radyasyonun fibroblastlarda
önemli derecede oksidatif strese yol açtığı
tespit edilmiş, bu durum superoksit anyonlarının salınımının ve lipid peroksidasyonunun artmasına neden olmuştur. UV kaynaklı
radyasyonun sub-letal dozlarının da fibroblast antioksidan savunmalarında adaptif
yanıtlara ve katalaz ve süperoksit dismutaz
aktivitelerinde geçici bir yükselmeyi takiben daha yavaş ve fazla miktarda hücresel
glutatyon içeriğinde artışa yol açtığı bulunmuştur. Fibroblastların antioksidanlarla desteklenmesi, Trolox (alfa-tokoferolün suda
çözünen bir analogu), askorbik asit veya
beta-karoten bu yanıtlarda farklı etkilere
yol açmıştır. Trolox desteği UVR kaynaklı
hücresel oksidatif stresi konsantrasyona bağımlı bir şekilde azaltmıştır. Askorbik asit
ise fibroblastlardan süperoksit salınımını artırken, aynı zamanda katalaz ve süperoksit
dizmutaz aktivitelerindeki adaptif yükselmelerin şiddetini azaltmış ve glutatyon miktarını artırmış. Bu in vitro çalışmada E vitamini analoğunun UV radyasyon kaynaklı
oksidatif stresi azalttığını belirtilmiştir(14).
Metin ve arkadaşlarının yaptığı hayvan deneyi çalışmasında E vitamini uygulaması-

nın egzersizle artan oksidatif stres üzerindeki etkisini araştırılmış. Lipid peroksidasyonunun belirtisi olarak glutatyon (GSH) ve
tiobarbitürik asit seviyeleri ölçülmüştür. E
vitamini lipid peroksidasyonunda erken defans sisteminde en önemli antioksidan olduğu için, E vitamini desteği farelerde tiobarbitürik asit seviyeleri belirgin olarak düşük
bulunmuş. Yine, E vitamini uygulanmış farelerde, glutatyon yanıtının belirgin şekilde
yüksek olduğu gözlenmiştir Bu sonuçlar, E
vitamini desteğinin GSH seviyesinin korunmasında rol oynadığına işaret etmektedir
denilmiştir (17).
Antioksidan maddelerin kültüre edilmiş insan epitelyal hücrelerinde radyasyon kaynaklı oksidatif strese karşı koruyucu etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan
çalışmada; insan epitelyal hücrelerine X
ışınları, gama ışınları, protonlar ya da yüksek kütleli, yüksek atom ağırlıklı moleküller
ve yüksek enerjili partiküller ile radyasyon
uygulanmış. N-asetilsistein, askorbik asit,
sodyum askorbat, koenzim Q10, alfa-lipoik
asit, l-selenometionin ve vitamin E süksinatın radyasyon kaynaklı oksidatif strese etkisi araştırılmıştır. Sonuçlar antioksidanların
radyasyon kaynaklı oksidatif hasara karşı
korumada etkili olduğunu göstermiş ve radyasyon maruziyetinden önce ve sırasında
hücrelerin bu maddelerin kombinasyonuna
tabi tutulması ile neredeyse tam korumaya
ulaşılmıştır(18).
Total antioksidan status (TAS) sonuçlarına
göre antioksidan almayan kontrol grubunda
(grup2) birinci hafta PUVA öncesi değerle147
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re göre ikinci hafta PUVA öncesi değerlerde
istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olması (p=0,030) ve birinci hafta PUVA sonrası değerlere göre ikinci hafta PUVA öncesi
değerlerde istatistiksel olarak anlamlı bir
azalma olması (p=0,030) antioksidan verilmeyen grupta PUVA tedavisine bağlı olarak
total antioksidan kapasitede azalma olabileceğini göstermektedir.
Sonuç olarak çalışmamızda elde ettiğimiz
bu sonuçlara göre PUVA ugulaması hastalarda plazma TOS düzeyinde artış, plazma
TAS düzeyinde ise azalma oluşturmaktadır.
Antioksidan olarak vitamin E uygulanması
plazma TAS düzeyinde artış oluştururken
plazma TOS düzeyindeki artışı engelleyerek oksidatif strese karşı koruyucu etki
göstermiştir. Çalışmamızda ulaştığımız sonuçlar daha önceden yapılan çalışmalardaki
sonuçlarla benzer şekilde antioksidan vitamin uygulanmasının oksidatif strese karşı koruyucu olabileceğini göstermektedir
(12,13,14,19,20,21,22).
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Bülent DURAN

ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Bülent TUTLUOĞLU

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

C.Avni BABACAN

GAZİ ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Cemal AYGIT

BAĞCILAR DEVLET HASTANESİ KKB.

PROF.DR.

Cihan URAS

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Cumhur BİLGİ

GATA TIP FAKÜLTESİ

PROF.DR.

Efsun Ezele ESATOĞLU

ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

PROF.DR.

Engin ŞARER

ANKARA ÜNV. ECZACILIK FAKÜLTESİ

PROF.DR.

Erdal ZORBA

GAZİ ÜNV. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU
HAREKET ve ANTRENMAN BİLİMLERİ A.B.D.

PROF.DR.

Erol AYAZ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Esat Uğur GÖRPE

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Fahri ERDOĞAN

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Fazilet KAYASELÇUK

BAŞKENT ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Fehmi TUNCEL

ANKARA ÜNV. SPOK YÜKSEK OKULU HAREKET ve
ANTREMAN BİLİMLERİ A.B.D.

PROF.DR.

Ferhat ERİŞİR

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Feridun ŞİRİN

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Figen GÜRSOY

ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

PROF.DR.

Göksel ŞENER

MARMARA ÜNV. ECZACILIK FAK.
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PROF.DR.

Gülden PEKCAN

HACETTEPE ÜNV. BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ

PROF.DR.

Gülden Z. OMURTAG

MARMARA ÜNV. ECZACILIK FAK.

PROF.DR.

Güler KAHRAMAN

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Gülgün ERSOY

HACETTEPE ÜNV. BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ

PROF.DR.

Gülsen KORFALI

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

H. İnci GÜL

ATATÜRK ÜNV.ECZACILIK FAK.

PROF.DR.

Hasan BAĞCI

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

PROF.DR.

Hayri ERKOL

ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Hüseyin ÖZ

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

İlkay YILDIZ

ANKARA ÜNV. ECZACILIK FAKÜLTESİ

PROF.DR.

İlkin ÇAVUŞOĞLU

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

İnci ALİCAN

MARMARA ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

İrfan PAPİLA

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

İsmail ÇEPNİ

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

İsmet KIRPINAR

ATATÜRK ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Kadir BAL

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Kadir Emre AKKUŞ

CERRAHPAŞA TIP FAK. ÜROLOJİ A.B.D.

PROF.DR.

Kaya ÖZKUŞ

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Kenan GÜMÜŞTEKİN

ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Levent KIRILMAZ

EGE ÜNV. ECZACILIK FAKÜLTESİ

PROF.DR.

Levent Naci ÖZLÜOĞLU

BAŞKENT ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Leyla SAĞLAM

ATATÜRK ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Maksut COŞKUN

ANKARA ÜNV. ECZACILIK FAKÜLTESİ

PROF.DR.

Mehmet ADA

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Mehmet BAYKARA

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Mehmet ZARİFOĞLU

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Mehmet Akif ZİYAGİL

AMASYA ÜNV. SPOR YÜKSEK OKULU HAREKET ve
ANTREMAN BİLİMLERİ A.B.D.

PROF.DR.

Mehmet Faik ÖZÇELİK

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Mehmet GÜNAY

GAZİ ÜNV. SPOR YÜKSEK OKULU HAREKET ve ANTREMAN
BİLİMLERİ A.B.D.

PROF.DR.

Mehmet Tahir ALTUĞ

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Melahat Emine DÖNMEZ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Mete DÜREN

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Metin ÖZATA

GATA TIP FAKÜLTESİ

PROF.DR.

Metin ÖZKAN

GATA TIP FAKÜLTESİ

PROF.DR.

Murat HANCI

CERRAHPAŞA TIP FAK.
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PROF.DR.

Murat HÖKELEK

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

PROF.DR.

Murat TUNCER

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Mustafa GÜL

ATATÜRK ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Mustafa YÜKSEL

MARMARA ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Nazan BİLGEL

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Nazım KORKUT

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Nezih ÖZKAN

ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. TIP FAK.BEYİN ve SİNİR
CERRAHİSİ A.B.D.BŞK.

PROF.DR.

Nilgün SARP

ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. SAĞLIK
KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ A.B.D.

PROF.DR.

Niyazi ENİSELER

CELAL BAYAR ÜNV. SPOR YÜK.OKULU HAREKET ve
ANTREMAN BİLİMLERİ A.B.D.

PROF.DR.

Nusret KORUN

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Osman AKTAŞ

ATATÜRK ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Osman DÖNMEZ

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Osman YEŞİLDAĞ

MARMARA ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Osman ŞENER

GATA TIP FAKÜLTESİ

PROF.DR.

Özgür KASAPÇOPUR

ÇAPA TIP FAK.

PROF.DR.

Pamir ERDİNÇLER

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Pınar ÇAKIROĞLU

ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

PROF.DR.

Ramazan YILMAZ

MEVLANA ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Rasim KALE

K.T.Ü. SPOR YÜKSEK OKULU HAREKET ve ANTREMAN
BİLİMLERİ A.B.D.

PROF.DR.

Sadık KILIÇTURGAY

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Saffet KARACA

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Salih PEKMEZCİ

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Samet KOÇ

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Sebati ÖZDEMİR

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Selçuk KÖKSAL

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Senihe Rengin YILDIRIM
GRIFFIN

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Seyfettin ULUDAĞ

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Sibel GÜRÜN

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Suat Nail ÖMEROĞLU

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Süleyman ATAUS

ÇAPA TIP FAK.

PROF.DR.

Süreyya ÖLGEN

ANKARA ÜNV. ECZACILIK FAKÜLTESİ

PROF.DR.

Ş.Erol BOLU

GATA TIP FAKÜLTESİ

PROF.DR.

Şafak ERMERTCAN

EGE ÜNV. ECZACILIK FAKÜLTESİ

PROF.DR.

Şefik GÖRKEY

MARMARA ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Şefik GÜRAN

GATA TIP FAKÜLTESİ

PROF.DR.

Şehamet BÜLBÜL

MARMARA ÜNV. İ.İ.B.F.

PROF.DR.

Şengül HABLEMİTOĞLU

ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.
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PROF.DR.

Tanju BEĞER

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Tarık AKÇAL

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Turgut İPEK

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Tülin Tiraje CELKAN

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Türkan YURDUN

MARMARA ÜNV. ECZACILIK FAK.

PROF.DR.

Ünal EGELİ

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Veli DUYAN

ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

PROF.DR.

Yakup HACI

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN.EDB.FAK.İSTATİSTİK
BÖLÜMÜ

PROF.DR.

Yakup Sancar BARIŞ

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

PROF.DR.

Yalın DİKMEN

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Yücel KADIOĞLU

ATATÜRK ÜNV. ECZACILIK FAK.

PROF.DR.

Zehra Zerrin ERKOL

ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Zeliha YAZICI

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Zeynep KAHVECİ

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

PROF.DR.

Zeynep Oşar SİVA

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Ziya SALİHOĞLU

CERRAHPAŞA TIP FAK.

PROF.DR.

Züleyha ALPER

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR

Acar TÜZÜNER

ANKARA ÜNV. TIP. FAK. GENEL CERRAHİ A.B.D.

DOÇ.DR.

Burat TANDER

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK
CERRAHİSİ A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR.

Burçak BİLGİNER

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE
SİNİR CERRAHİSİ A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR.

Cetin YAMAN

SAKARYA ÜNV. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

DOÇ.DR

Ergün TOZKOPARAN

GATA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI A.B.D.

DOÇ.DR.

Hakan GÜVEN

OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL
CERRAHİ KLİNİK ŞEF. YRD.

DOÇ.DR.

Mine ÖZYAZICI

EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK
TEKNOLOJİ A.B.D.

DOÇ.DR.

Mustafa TUNCA

GATA TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ A.B.D. ÖĞRETİM
ÜYESİ

Doç. Dr.

Nimet Sevgi Gençalp

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ.DR.

Abdi ÖZASLAN

CERRAHPAŞA TIP FAK.

DOÇ.DR.

Abdülgani TATAR

ATATÜRK ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Ahmet UYGUN

GATA TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Ahmet Yılmaz ÇOBAN

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Ali BENİAN

CERRAHPAŞA TIP FAK.

DOÇ.DR.

Alis ÖZÇAKIR

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Ayda ÇELEBİOĞLU

ATATÜRK ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Ayşin ALAGÖL

BAĞCILAR DEVLET HASTANESİ KKB.

DOÇ.DR.

Azize Yaman ŞENER

MARMARA ÜNV. ECZACILIK FAK.
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DOÇ.DR.

Barış BAYKAL

GATA TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Benan MUSELLİM

CERRAHPAŞA TIP FAK.

DOÇ.DR.

Betül Sever YILMAZ

ANKARA ÜNV. ECZACILIK FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Bilge YILMAZ

GATA TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Canan KARAALP

EGE ÜNV. ECZACILIK FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Emel IRGIL

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Emin Özgür AKGÜL

GATA TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Emine ÖZMETE

ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

DOÇ.DR.

Erdinç ESEN

GAZİ ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Ergün BOZOĞLU

GATA TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Erol KOÇ

GATA TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR

Ertuğrul GELEN

SAKARYA ÜNV. SPOR YÜKSEK OKULU HAREKET ve
ANTREMAN BİLİMLERİ A.B.D.

DOÇ.DR.

Fadıl ÖZYENER

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR

Fatih KILINÇ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. SPOR YÜKSEK OKULU
HAREKET ve ANTREMAN BİLİMLERİ A.B.D.

DOÇ.DR.

Fatma Nur KAYASELÇUK ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Fevziye CANBAZ TOSUN 19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Feyza KARAGÖZ
GÜZEY

BAĞCILAR DEVLET HASTANESİ KKB.

DOÇ.DR.

Gökhan GÖKTALAY

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Gülşen ERYILMAZ

ATATÜRK ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

H. Koray TOPGÜL

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Hakan USLU

ATATÜRK ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Hakkı Tangut AKAY

BAŞKENT ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Halil YAMAN

GATA TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Haşim OLGUN

ATATÜRK ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR

Hülya Gökmen ÖZEL

HACETTEPE ÜNV. BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ

DOÇ.DR.

İlker ERCAN

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

İlker TAŞÇI

GATA TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Koray
KARABEKİROĞLU

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Lale YÜCEYAR

CERRAHPAŞA TIP FAK.

DOÇ.DR.

M.Ayberk KURT

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

M.Hamidullah UYANIK

ATATÜRK ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Mahmut Can
YAĞMURDUR

BAŞKENT ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Mehmet ERGÜN

GAZİ ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Mehmet TOP

HACETTEPE ÜNV. İ.İ.B.F. SAĞLIK İDARESİ BÖLÜMÜ

DOÇ.DR.

Mehmet Ali
TAŞKAYNATAN

GATA TIP FAKÜLTESİ
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DOÇ.DR

Mehmet GÜÇLÜ

GAZİ ÜNV. SPOR MESLEK YÜKSEK OKULU HAREKET ve
ANTREMAN BİLİMLERİ A.B.D.

DOÇ.DR.

Mehmet Levent ALTUN

ANKARA ÜNV. ECZACILIK FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Mehtap BULUT

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Mesut SANCAR

MARMARA ÜNV. ECZACILIK FAKÜLTESİ KLİNİK
ECZACILIK A.B.D.

DOÇ.DR

Metin YAMAN

GAZİ ÜNV. SPOR MESLEK YÜKSEK OKULU HAREKET ve
ANTREMAN BİLİMLERİ A.B.D.

DOÇ.DR.

Muzaffer BAHÇİVAN

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Nadiye Pınar AY

MARMARA ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Nebahat GÜLCÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Necdet KOCABIYIK

GATA TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Nermin KELEBEK
GİRGİN

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Nermin KILIÇ

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Neylan ZİYALAR

İSTANBUL ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ

DOÇ.DR.

Nihal APAYDIN

ANKARA ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Nurten KARA

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Osman SABUNCUOĞLU

MARMARA ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Ömer Rıfkı ÖNDER

ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

DOÇ.DR.

Özcan SAYGIN

MUĞLA ÜNV. SPOR YÜKSEK OKULU HAREKET ve
ANTREMAN BİLİMLERİ A.B.D.

DOÇ.DR.

Özdemir SEVİNÇ

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Polat DURSUN

BAŞKENT ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Polat DURUKAN

ERCİYES TIP FAK.

DOÇ.DR.

Recep SÜTÇÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Salih GÜLŞEN

BAŞKENT ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Serdar KULA

GAZİ ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Sibel BARIŞ

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Sinem GÖKTÜRK

MARMARA ÜNV. ECZACILIK FAK.

DOÇ.DR.

Şermin TETİK

ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNV. ECZACILIK FAK.

DOÇ.DR.

Şule APİKOĞLU RABUŞ

MARMARA ÜNV. ECZACILIK FAK.

DOÇ.DR.

Ümit BİNGÖL

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Ümit Süleyman ŞEHİRLİ

MARMARA ÜNV. TIP FAK.

DOÇ.DR.

Yalçın KIRICI

GATA TIP FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.

Yeşim UNCU

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Ali KUZU

SAKARYA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ MYO. YBP. BŞK.

YRD.DOÇ.
DR.

Cengiz AKALAN

ANKARA ÜNV. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ANTRENÖR EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANI

YRD.DOÇ.
DR.

Gökhan BOZKURT

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE
SİNİR CERRAHİSİ A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ
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YRD.DOÇ.
DR.

GökhanDELİCEOĞLU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR
YÜKSEK OKULU HAREKET ve ANTREMAN A.B.D. ÖĞRETİM
ÜYESİ

YDR.DOÇ.
DR.

Haluk ÖZSARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ ve
REHABİLİTASYON A.B.D.

YRD.DOÇ.
DR.

Hülagü KAPTAN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRÜRJİ
A.B.D.

YRD.DOÇ.
DR.

Nuran AKYURT

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ MESLEK
YÜK.OKULU RADYOLOJİ BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR.

Oya KERİMOĞLU
(SİPAHİGİL)

MARMARA ÜNV. ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK
TEKNOLOJİ A.B.D.

YRD.DOÇ.
DR.

Saliha ALTIPARMAK

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU
HALK SAĞLIĞI A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR.

İbrahim ÇAM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR
YÜKSEK OKULU ÖĞRETİM ÜYESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Ali Demir SEZER

MARMARA ÜNV. ECZACILIK FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Aslı UÇAR

ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Ayhan ÖZŞAHİN

MARMARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Ayşe Sezen BAYOĞLU

ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Bahadır Bülent GÜNGÖR

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Birsen BİLGİCİ

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Bülent EDİZ

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Canan Oğan HASÇİÇEK

ANKARA ÜNV. ECZACILIK FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Cengiz IŞIK

ABANT İZZET BAYSAL ÜNV TIP FAK. TIP FAKÜLTESİ
ORTOPETİ VE TARVMATOLOJİ A.B.D.

YRD.DOÇ.
DR.

Cumhur ASLAN

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN.EDB.FAK.İSTATİSTİK
BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR.

Doğan BIÇKI

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN.EDB.FAK.İSTATİSTİK
BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR.

Ebru Özgül GÜLER

ÇUKUROVA ÜNV. İ.İ.B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR.

Eda PURUTÇUOĞLU

ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Emel Öykü ÇETİN
UYANIKGİL

EGE ÜNV. ECZACILIK FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Fatma DEMİRKAYA
MİLOĞLU

ATATÜRK ÜNV. ECZACILIK FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Gökşin ŞENGÜL

ATATÜRK ÜNV. TIP FAK.
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YRD.DOÇ.
DR.

Gülten HERGÜNER

SAKARYA ÜNV. SPOR MESLEK YÜK.OKULU

YRD.DOÇ.
DR.

Gülşen KIRLA

ÇUKUROVA ÜNV. İ.İ.B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR.

Gürol AÇIKGÖZ

GATA TIP FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Hadiye ÖZER

ATATÜRK ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Hasan ALAÇAM

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Havva ÖZKAN

ATATÜRK ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

İlhan KARABIÇAK

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Kaan KÜÇÜKOĞLU

ATATÜRK ÜNV. ECZACILIK FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Konçuy SİVRİOĞLU

ULUDAĞ ÜNV. TIP FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Koray AYDEMİR

GATA TIP FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

M. Ahmet TUNÇKIRAN

BAŞKENT ÜNV. TIP FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

M. Burak HOŞCAN

BAŞKENT ÜNV. TIP FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Mahmut AKBOLAT

SAKARYA ÜNV. SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O.

YRD.DOÇ.
DR.

Mehmet Devrim TOPSES

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN.EDB.FAK.İSTATİSTİK
BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR.

Mehmet Zeki
HAZNEDAROĞLU

EGE ÜNV. ECZACILIK FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Meltem ÇETİN

ATATÜRK ÜNV. ECZACILIK FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Mithat GÜNAYDIN

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Murat YÜCE

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Müdriye Yıldız BIÇAKÇI

ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Nermin Nükhet MAS

AFYON KOCATEPE ÜNV. TIP FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Okan
İSTANBULLUOĞLU

BAŞKENT ÜNV. TIP FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Oktay BÜYÜKAŞIK

ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. TIP FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Oktay SARI

GATA TIP FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Onursal BUĞRA

ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. TIP FAK.
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YRD.DOÇ.
DR.

Ömer TANTUŞ

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Petek BALLAR

EGE ÜNV. ECZACILIK FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ

SAKARYA ÜNV. SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O.

YRD.DOÇ.
DR.

Selma DÜZENLİ
GEBDİREMEN

ABANT İZZET BAYSAL ÜNV. TIP FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Serap ALTUNTAŞ

ATATÜRK ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Sevda LAFÇI

AFYON KOCATEPE ÜNV. TIP FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Sezgin Özgür GÜNEŞ

19 MAYIS ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Şeref ULUOCAK

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN.EDB.FAK.İSTATİSTİK
BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR.

Tümer ULUS

CERRAHPAŞA TIP FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Türkan YILDIRIM

ANKARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

YRD.DOÇ.
DR.

Ümit AYDOĞAN

GATA TIP FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.
DR.

Ünal BİLİR

ÇANAKKALE 18 MART ÜNV. FEN.EDB.FAK.İSTATİSTİK
BÖLÜMÜ

YRD.DOÇ.
DR.

Yalçın KARAGÖZ

ATATÜRK ÜNV. ECZACILIK FAK.

UZM.DR.

Cihan İŞLER

BAĞCILAR DEVLET HASTANESİ BEYİN CERRAHİSİ
KLİĞİNİ BAŞASİSTANI

UZM.DR.

Habib GEDİK

OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI
BÖLÜMÜ

DR.

Hacı Ahmet PEKEL

GAZİ ÜNV. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

DR.

Işık BAYRAKTAR

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SESAM

UZM.DR.

M. Ömür KASIMCAN

ÖZEL

DR

İlker ATEŞ

ANKARA ÜNV. ECZACILIK FAK. TOKSİKOLOJİ A.B.D.
ÖĞRETİM ÜYESİ

UZM.DR.

Ali FIRAT

ANKARA ÜNV. TIP FAK.

UZM.DR.

Ayhan CÖMERT

ANKARA ÜNV. TIP FAK.

UZM.DR.

Hacer ÖNEN

GAZİ ÜNV. TIP FAK.

UZM.DR.

Hasene ÖZÇAM AK

SAMATYA DEVLET HASTANESİ KADIN DOĞUM

UZM.DR.

Kamil ÖZDİL

ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI
KLİNİĞİ

UZM.DR.

Mehmet ERTENÜ

ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI
KLİNİĞİ
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UZM.DR.

Melda KORKMAZ

BALTA LİMANI HASTANESİ FİZİK TEDAVİ ve
REHABİLİTASYON KLİĞİNİ İSTANBUL

UZM.DR.

Nuran AKYURT

MARMARA ÜNV. SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

UZM.DR.

Sıtkı ARI

UZM.DR.

Tonguç DEMİR BERKOL

BAKIRKÖY SADİ KONUK EĞİTİM HASTANESİ

UZM.DR.

Tülin ŞENGÜL

ANKARA ÜNV. TIP FAK.

UZM.DR.

Ümit TAŞKIN

BAĞCILAR DEVLET HASTANESİ KKB.

UZM.DR.

Vedat ÇİMEN

DARICA FARABİ DEVLET HASTANESİ
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