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ÖNSÖZ 
 

Emniyet Teşkilatının orta ve üst düzey polis amirlerini yetiştiren Ankara Polis Koleji 
1938 yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla kurulmuştur. 
Kurulduğu yıldan beri üst düzey birçok polis amiri yetiştiren Ankara Polis Koleji 
Emniyet Teşkilatının en önemli eğitim ve öğretim kurumudur. 
 
 Ankara Polis Koleji öğrencilerinin fiziksel uygunluk düzeyi hakkında görüş 
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1. GİRİŞ  

 

Fiziksel uygunluk; aşırı yorgunluk olmaksızın kişinin kendini fiziksel, fizyolojik ve 

psikolojik olarak iyi hissetmesi ile birlikte günlük aktiviteleri sağlıklı ve uyanık bir 

şekilde yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Yine fiziksel uygunluk, iyilik 

hali ve sağlıklı olmak için ana unsurdur (U.S. Department of Health and Human 

Services, USDHHS, 1996). 

  

Çocukluk ve erişkinlik dönem çağı arasındaki biyolojik, fizyolojik ve kognitif 

gelişme dönemi olan adolesan dönemde fiziksel uygunluk düzeyinin belirlenmesi 

sağlıklı bireyler yetişmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Fiziksel uygunluk 

düzeyi genetik, büyüme, çevre ve fiziksel aktivite düzeyinden etkilenmektedir. 

Çocukluk ve adolesan dönemde, bireyler hızlı bir gelişme ve fiziksel yönden 

değişme göstermektedir. Bu değişim fiziksel aktivite düzeyini ve sağlıkla ilgili 

fiziksel uygunluk parametreleri olan kuvvet, esneklik, vücut kompozisyonu ve 

aerobik dayanıklılığı da etkilemektedir (USDHHS. 1996, USDHHS. 1997, Health ve 

ark., 1993, Pangrazi, R.P., 2002, Sallis ve ark., 1994).  

 

 Yapılan çalışmalar dünyada ve ülkemizde çocukların özellikle de şehirde 

yaşayanların giderek pasifleşmeye başladığını göstermektedir. Şehirleşmenin 

getirdiği endüstrileşme ve teknolojik gelişmeler fiziksel inaktiviteyi gittikçe 

artırmakta; gençlerin ve çocukların televizyon izleme, bilgisayar başında oturma, 

internet kafede oyun oynama gibi sedanter aktivitelerde harcanan zamanın artmasına 

neden olmaktadır (Pangrazi R.P., 2002; Özdirenç M., 2005). Fiziksel inaktivite 

kardiyovasküler hastalıklar ile depresyon, kas eklem rahatsızlıkları, hipertansiyon, 

obezite, kanser ve diyabeti kapsayan tüm diğer kronik hastalıklar için değiştirilebilir 

bir risk faktörüdür ( Darren E.R. ve ark., 2006; Koutedakis, 2003). Fiziksel inaktivite 

ile azalan toplam günlük enerji harcaması sonucunda obezite ortaya çıkmaktadır ve 6 

yaşından itibaren bu azalma belirgin şekilde 18 yaşına kadar devam etmektedir 

(USDHHS, 1996; Corbin B. C. ve ark., 2004; Pangrazi R.P., 1999; Pangrazi R.P., 



2002). Çocukluk dönemi obezitesi, 21. yüzyılın en büyük halk sağlığı, sosyal ve 

ekonomik tehditlerinden biridir. 1980’den beri, aşırı kilolu çocukların yüzdesi iki 

kattan daha fazla artarken; bu oranın adolesanlarda üç kattan daha fazla arttığı 

belirlenmiştir (Lee S.M. ve ark, 2006). Obezite; birçok ciddi hastalık türünde ve Tip 

2 diyabet, yüksek tansiyon, dislipidemi, koroner kalp hastalığı, safra kesesi 

hastalıkları, solunum sistem hastalıkları, çeşitli kanser türleri ve osteoartrit gibi 

hastalıkları kapsayan metabolik bozukluklarla ilişkilidir (Blair S.N. ve ark., 2000; 

Westerstahl ve ark., 2003). Çocukluk ve adolesan dönemde meydana gelen obezite 

endişe vericidir çünkü çocukluk ve adolesan dönem obezlerin, yetişkinlik dönemde 

obez olma ihtimalleri diğer çocuklara göre daha fazladır (USDHHS, 2002). 

Çocukluk ve adolesan dönem obezitesi başta Amerika olmak üzere tüm dünyada 

büyük bir sağlık ve ekonomik problemdir. Obezite tedavisinin ekonomiye direkt 

etkisi yalnızca Amerika’da 70 milyar dolar, Kanada da 2.1 milyar dolar olduğu 

tahmin edilmektedir (Colditz,1999; Katzmarzyk ve ark.,2000). Dünya Sağlık 

Örgütüne (2003) göre fiziksel inaktivite dünya genelinde ortalama 1.9 milyon insanın 

ölümüne neden olmaktadır. Fiziksel inaktivite meme kanseri, kolon kanseri, rektum 

kanseri ve diyabet hastalığının yaklaşık %10-16’sına, iskemik kalp hastalıklarının ise 

yaklaşık %22’sine neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün minimum fiziksel 

aktivite tavsiyesine uymayanlarda kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riski ise 

1.5 kat artmaktadır(WHO, 2003; WHO, 2000). Bilimsel birçok çalışma; çocuklarda 

ve adolesanlarda ki sedanter yaşam stilinin fiziksel aktivitenin azalması ile birlikte 

fiziksel uygunluk düzeyinin de azalması sonucunda; fonksiyonel kapasiteyi azalttığı 

kronik hastalıkların morbitide ve mortalitesini artırdığını göstermektedir (Goran M.I. 

ve ark., 2005; WHO, 2003; WHO, 2000; USDHHS., 2002; Schlicker ve ark., 1994, 

Corbin ve ark., 2001).    

 

Yukarıda belirtilen olumsuzlukları engellemek ve gereken önlemleri almak 

önemlidir. Bu nedenle çocuklarda ve adolesanlarda fiziksel uygunluk ve fiziksel 

aktivite düzeyinin değerlendirilmesi sağlık, beden eğitimi ve egzersiz için ön 

koşuldur. Okullar, öğrenciler açısından fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk için 

önemli rol oynamaktadır, çünkü gençlerin %95’i okula gitmektedir (Lee S.M., 2006; 

Mikkelsson L., 2006). Ülkemizde 5 milyondan fazla bir nüfus 15-19 yaş 



grubundadır. Bunlardan 3,5 milyon kadarı öğrencidir (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 

1998). Bu nedenle genç kuşağın yeterli fiziksel uygunluk düzeyine çıkartılması hem 

şimdi hem de gelecek kuşakların sağlıklı yetişmesine zemin hazırlayacaktır. 

Uygulanan fiziksel uygunluk testleri, normal büyüme, gelişme ve fiziksel performans 

modellerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. 

 

Yetenek, beceri, performans ve fiziksel uygunluk testleri, bedensel eğitimde 

başarı ve ilerlemenin belli bir program dahilindeki gelişiminin incelenmesine ve 

sınıflandırılmasına imkan sağlar. Bu testler, öğrencilerin veya sporcuların, her 

faaliyetteki kabiliyet düzeylerine göre sınıflandırmaları da spor branşlarında, okul içi 

veya diğer yarışmalarda grupların denklenmesine imkan sağlayarak eğitime yönelik 

ilerlemenin ölçülmesine imkan sağlar. Yetenek, beceri, performans ve fiziksel 

uygunluğun belirlenmesi, spor branşlarında süreklilik ve teşvik sağlayıcı önemli bir 

etkendir. Bedensel faaliyetlerdeki ortak başarı için, yeterli olmayan beceri ve 

motivasyon arzu edilen başarıyı engelleyici önemli faktördür (Kamar, A., 2003; 

Aarnio, 2002). Çocukluktan ergenliğe geçiş olan adolesan dönem bireyleri spor 

branşını da bu dönemde seçerler.  Ankara Polis Koleji için bu testler; toplam (17) 

onyedi branşta yaklaşık dört yüz öğrencinin spor yaptığı göz önüne alındığında 

sportif başarı ve branş seçiminde doğru tespit için çok önemlidir. 

 

Polislik mesleğinin özelliği dolayısıyla; Ankara Polis Koleji öğrencileri 

sonraki bölümlerde detaylı şekilde açıklandığı gibi tüm Türkiye’de yapılan bir 

sınavdan başarılı olduktan sonra  tekrar bir fiziksel yeterlilik sınavı ve sağlık 

testlerine tabii tutulmaktadır. Sağlık taramasında; öğrenciler  13 branşta tam 

teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alarak tam sağlıklı olduklarını 

belgelemektedirler. Bu nedenle Ankara Polis Koleji öğrencileri seçilmiş özel bir 

gruptur. Polis Koleji öğrencilerinin fiziksel uygunluk düzeyleri ülkemiz sağlıklı 

adolesanlarının fiziksel uygunluk düzeyinden farklı olabileceği düşünülmektedir.  

 

Bu araştırmanın temel amacı ise; 15-18 yaşları arasındaki Ankara Polis 

Koleji öğrencilerinin sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk düzeylerini tespit ederek Polis 



Koleji öğrencilerinin fiziksel uygunluk profillerini ortaya koymak ve fiziksel 

uygunluk düzeylerinin yaş, spora katılım durumu ve spor branşlarına göre değişim 

gösterip göstermediğini saptamaktır. 

 

Bu temel amaç ışığında;  yapılan bu araştırma ile altta belirtilen sorulara 

cevap aranacaktır. 

 

� Yaş ve spora katılım durumu ile fiziksel uygunluk parametrelerinden 

olan; 

 

1. Vücut kompozisyonu (Boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut kitle 

indeksi ve vücut yağ yüzdesi)  nasıl bir değişiklik göstermektedir? 

2. Kassal uygunluk (kassal kuvvet ve kassal dayanıklılık) nasıl bir 

değişiklik göstermektedir? 

3. Esneklik nasıl bir değişiklik göstermektedir? 

4. Aerobik dayanıklılık nasıl bir değişiklik göstermektedir? 

 

1.1. Fiziksel Uygunluğun Tanımı  

 

Daha önce açıklandığı gibi fiziksel uygunluk genel anlamda aşırı yorgunluk 

olmaksızın kişinin fiziksel, fizyolojik ve psikolojik olarak iyi hissetmesi ile birlikte 

günlük aktiviteleri başarma yeteneğidir(PCPFS, 2005; USDHHS, 1996).  Batılılardan 

tarafından kullanılan “Physical Fitness” karşılığı olarak ülkemizde “fiziksel 

uygunluk” ve “kondisyon”  kelimeleri kullanılmaktadır (Zorba, E., 2001). Hastalık 

Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control) ise fiziksel uygunluğu 

sağlık ve yetenekle ilgili nitelikler takımı olarak tanımlamaktadır. Fiziksel uygunluk 

seviyelerine göre insanların ölüm oranlarını incelenmiş ve fiziksel uygunluk seviyesi 

düşük olan kişilerin ölüm oranlarını yüksek, uygunluk seviyesi yüksek olanların ise 

düşük bulunmuştur (USDHHS CDC, 1997). 

 



 Fiziksel uygunluk; yaş, cinsiyet, genetik, kişisel davranışlar, egzersiz ve 

yemek alışkanlıklarından etkilenmektedir. Bu parametrelerden ilk 3’ü değişmezken 

diğerleri kişisel çabalarla değişebilir (PCPFS., 2005; Pangrazi ve ark., 2002). 

 

 Çocuklarda ve adolesanlarda fiziksel uygunluk değerlendirirken fiziksel 

uygunluğun etkilendiği yaş ve cinsiyetin göz önünde bulunması gerekir.  

 

 Fiziksel uygunluk yalnızca sporlara özgü değil, aynı zamanda sağlıkla ilgili 

komponentler de içermektedir. Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk; vücudun fonksiyonel 

kapasitesini arttıran komponentlerden oluşur. Bu çerçevede fiziksel uygunluk iki 

şekilde değerlendirilir. 

 

1) Sağlıkla ilgili uygunluk (American College of Sports Medicine, 2005; 

Darren ve ark., 2006); 

a. Aerobik Dayanıklılık 

b. Vücut Kompozisyonu/Beslenme  

c. Kassal Uygunluk (Kassal kuvvet, kassal dayanıklılık, 

esneklik) 

 

2) Sporla ilgili uygunluk (Ergun, N., 1997; Bouchard, 1994) 

a. Sağlıkla ilgili uygunluk komponentleri 

b. Patlayıcı kuvvet, güç, hız, çeviklik 

c. Koordinasyon, denge, reaksiyon zamanı 

d. Özel bir disiplinle ilişkili diğer yetenekler 

 

CDC’ye göre sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk, kardiyorespiratuar dayanıklılık, 

kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik ve vücut kompozisyonunu kapsar (USDHHS, 

CDC, 1997). Eğer bu komponentlerden birinde yetersizlik yada standartların altında 

bir durum varsa o zaman kişi için “ fiziksel uygunluk düzeyi düşüktür ” denir. (Ergun 

N ve ark., 1997 ) . CDC’ye göre beceriyle ilişkili fiziksel uygunluk; denge, çeviklik, 

güç, reaksiyon zamanı, hız ve koordinasyonu kapsar (USDHHS,1996). 



 

 1.2. Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Parametreleri 

 

Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk testleri, bireylerin belli özelliklerini değerlendirmek 

amacıyla düzenlenen ve farklı populasyonlarda farklı özellikleri birbiriyle 

karşılaştırmaya yarayan testlerdir. Fiziksel aktivite düzeyini ortaya koyarak, fiziksel 

aktivitenin artırılması ile sağlık risklerini azaltarak sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk 

düzeyini artırmayı amaç ettiği için bu testler çok önemlidir(Corbin C.B. ve ark., 

2001; Zorba, E., 2001). Adolesan dönemde epifiz plakları henüz kapanmadığından 

aşırı yüklenmeden kaçınılmalıdır. Aşırı yüklenme büyümeyi olumsuz etkilediği 

görüşü kabul edilmektedir. Bu nedenle bireylerin fiziksel uygunluk kapasitesi 

bilinmeli ve gereksiz zorlanmalardan kaçınılmalıdır (Pratt ve ark., 1989). 

 

 Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk parametreleri değerlendirmeden önce insan 

vücudunun fiziksel özelliklerini bir takım ölçme özellikleriyle değerlendirilen ve 

fiziksel yapı özelliklerini oluşturarak sınıflama yapan sistematik bir teknik olan 

antropometrik ölçümler yapılır. Antropometrik ölçümleri ile büyüme ve gelişme 

hakkında fikir elde edilebilir. Aynı ve farklı çevrede yaşayan farklı etnik gruplar 

arasında antropometrik ve vücut kompozisyonu açısından farklılıklar 

gözlenmektedir. Antropometrik ölçümler spora yeni başlayanlarda ve sağlık için 

egzersiz programı alanlarda bireyin vücudun fiziksel özellikleri hakkında bilgi almak 

için kullanılan iyi bir teknik olarak gösterilmektedir (Sampei M.A. ve ark., 2003; 

Ergun N. ve ark,1997; Benefice E. ve ark., 2005 ). 

 

 Daha önce belirtildiği gibi; sağlık ilişkili fiziksel uygunluk parametrelerinin 

kişisel parametreleri; vücut kompozisyonu, aerobik dayanıklılık, kassal kuvvet, 

kassal dayanıklılık ve esnekliktir (ACSM, 2005).   

  

 



1.2.1. Vücut Kompozisyonu 

 

Fiziksel uygunluk parametrelerinden biri olan vücut kompozisyonunun belirlenmesi; 

klinik sağlık bakımından, egzersiz bilimlerinde ve kilo kontrolünde önemli bir 

faktördür. Vücut kompozisyonu beslenme alışkanlığı ve fiziksel aktivite arasındaki 

dengeyi yansıtmaktadır. Yalnızca vücut kilosu yanıltıcı olabilir. Bu nedenle ölçümler 

kas ve yağ oranı arasındaki ilişkiyi doğru olarak söylemez (Salmi J.A.,2003). 

 

Vücut Kompozisyonu; Yağlı ve yağsız vücut dokularından oluşmuş vücut 

ağırlığının göreceli oranları olarak tanımlanabilir. Vücut kompozisyonu 

ölçümlerinde temel hareket noktası vücut yoğunluğunu bularak buradan vücut yağ 

yüzdesini tahmin etmek veya hesaplamaktır (Heyward, V.H.,1998). 

 

 Vücut, kimyasal olarak; yağ, protein, karbonhidrat, mineral ve sudan, 

anatomik olarak ise adipoz doku, kemik, kas ve organlar olmak üzere farklı 

elementlerden oluşmuştur. Bu elementlerden, protein, karbonhidrat, mineral ve su 

vücut için küçük miktar yağ içerir. Deri altı ve depo yağları ile esansiyel yağlar ise 

vücut için yüksek miktarda yağ içerir (Salmi J.A., 2003). 

 

 Büyüme ve yaşlanma ile biriken yağ miktarı beslenme,  egzersiz alışkanlığı 

ve kalıtıma bağlıdır. Kalıtım değişmez ancak diğer değişkenler yağ depolarını 

artırmak ve azaltmak için değiştirilebilir.  

 

 Araştırmalar; vücut yağ oranı ile kardiyovasküler risk faktörleri (Kan basıncı 

ve kan yağları) arasında yüksek bir ilişki göstermektedir (Lohman T.G. ve ark., 

2002). Vücut yağının yüksek oranda olması kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon, 

kanser, hiperlipidemi ve diğer sağlık problemlerinde yüksek risk faktörüdür ve 

mortalite oranını artırmaktadır. Çocukluk ve adolesan dönemdeki yüksek yağ 

oranının yetişkinlikte ortaya çıkan obezite ile ilişkili koroner kalp hastalığı, 

hipertansiyon, hiperlipidemi ve tip 2 diyabet gibi hastalıkların gelecekte oluşmasında 



önemli hazırlayıcı etken olduğunu göstermektedir (Welk J.G., 2000; Lohman ve ark., 

2002). 

 

 Yağ oranı yaş ve cinsiyetten etkilenir.(Zorba E. ve ark., 1999) Bütün yaşlarda 

kızlar erkeklerden daha yağlıdır (Lohman ve ark., 2002) 

 

    Tablo 1.1.  Vücut yağ yüzdesine bağlı risk düzeyleri 
  

Erkek 

 

Bayan 

Azalma Nedeniyle Risk ≤5% ≤8% 

Ortalama Altı 6-14 9-22 

Ortalama 15 23 

Ortalama Üstü 16-24 24-31 

Artış Nedeniyle Risk 25 32 

     *Lohman,1992 

 

 Yapılan son çalışmalar, dünyanın giderek pasifleşmeye başladığını, hem 

erişkinlik hemde çocukluk çağında kilo artışı ve obezite prevelansında artış olduğu 

göstermektedir (USDHHS, 1996; Corbin B. C. ve ark., 2004; Pangrazi R.P., 1999; 

Pangrazi R.P., 2002). Bu sebeple; obezite tüm ülkelerde görülen geniş dağılımı 

nedeniyle global bir sorundur. Televizyon izleme süresi ile vücut kitle indeksi, 

triceps skinfold kalınlığı ve vücut yağ oranı ile güçlü bir ilişki bulunmuştur(Özdirenç 

M., 2005). Ergenlik ve çocukluk dönem obezitesi dünyada özellikle ABD’ de en 

büyük sağlık problemidir (Must, 1999). Bu dönemde meydana gelen obezite 

erişkinlik çağı obezitesinin habercisidir ve hastalık ve ölüm riskini artırır. Fiziksel 

aktivitenin düşmesi ve sedanter yaşam obezitenin gelişmesine neden olan faktörlerdir 

(Heyward, V.H.,1998). 

 

Vücut kompozisyonu değerlendirmek yeni ve özellikli gelişimlere yol 

açmıştır. Bu değerlendirme yöntemleri genel itibariyle Laboratuar ve Saha Teknikleri 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

 



 Sualtı Tartı Yönetimi; vücut kompozisyonu ölçümünde “altın standart” 

olarak kabul edilir. Arşimed Prensibine, suyun kaldırma kuvveti prensibine dayanır. 

Kas ve kemikler yağ dokusuna göre daha yoğun olduklarından, kas ve kemikten 

zengin vücut yapıları su içinde daha ağır olurlar. Vücudun su içindeki ve su dışındaki 

ağırlığı ölçülerek vücut yoğunluğu bulunur, vücut yoğunluğu yardımıyla da vücut 

yağ yüzdesi hesaplanır (Heyward, V.H.,1998, Lohman, 2002; Salmi J.A., 2003, 

Tsunawake, 2003).  

 

Vücut kompozisyonunun saha ölçüm metotlarından biri olan bioelektrik 

direnç ölçüm yöntemi ile yağ oranının analizi hızlı, noninvaziv, ve diğer yöntemlere 

oranla rölatif olarak pahalı olmayan bir ölçümdür. Bioelektrik direnç vücut 

dokularının az miktardaki zararsız bir elektrik akımına direncinin ölçülmesidir. 

Elektrik akımları suyun çok olduğu vücut dokularından (kan, idrar ve kaslar) diğer 

dokulara (kemik, yağ veya hava gibi) daha kolay geçer. Bu yöntemle vücuttan geçen 

elektrik akımlarının hızı ve gücü ölçülür ve bu sonuçlar boy, kilo, cinsiyet gibi 

bilgiler ile kişinin vücut yağ oranının belirlenmesinde kullanılır (Heyward, 

V.H.,1998, Lintsi, 2004; Salmi J.A.,2003, Lorenzo A.D., 1998 ). 

 

Deri altı yağ kalınlığı ölçümleri; bir skinfold kaliper ile indirekt olarak derialtı 

subkutan adipoz dokunun kalınlığının ölçülmesidir. Toplam vücut yağının % 50 sinin 

deri altındaki yağ depolarında toplandığı ve bunun toplam yağ miktarı ile ilişkili 

olduğu gerekçesine dayanır. Bu noktadan hareketle;1930 yılından önce geliştirilen 

özel “kıskaç-tipi kalibre” aleti ile (kaliper) vücudun belirli bölgelerinden yapılan deri 

altı yağ ölçümü ile vücut yağ oranı doğru olarak hesaplanabilmektedir. Günümüzde 

seçilmiş bölgelerde deri kıvrımı ölçümü (skinfold), vücut kompozisyonunu 

belirlemede geçerliliği ve güvenirliliği olan basit, ucuz ve kolay bir yöntemdir. 

Skinfold ölçümü ve su altı tartı yöntemi ile tahmini vücut yağ oranı arasında yüksek 

(r = 0.90 ) korelasyon bulunmuştur. Vücut yağ oranını tahmin etmek için deri kıvrım 

kalınlıklarına göre denklemler geliştirilmiştir (Heyward V.H.,1998; Slaughter, 1988; 

Wong W.W. ve ark., 2000). Yetişkinler için geliştirilmiş denklemler çocuklar için 

uygun değildir. Çocuklar yetişkinlerden daha düşük kemik mineral içeriğine ve daha 

yüksek su içeriğine sahiptirler. Bu nedenler oranın yüksek tahmin edilmesine sebep 



olmaktadır. Ölçümler sonucunda pek çok populasyonlara özel formüller 

kullanılmaktadır. Sporcuların yağ yüzdelerinin hesaplanmasında en yaygın kullanılan 

skinfold yöntemi ile yapılmış çok çalışma vardır.1968, 1972, 1976 Olimpiyatlarında 

erkek sporcuların bayan sporculardan daha az yağ yüzdesine sahip oldukları, erkek 

ve bayan sporcuların gövde skinfold değerleri benzer bulunmuştur. Bu da spora 

katılımın gövde skinfold değerlerini azaltarak olumlu olarak etkilediğini 

göstermektedir.  Triceps ve bacak medialinden alınan deri altı kalınlıkların; Slaughter 

tarafından bulunan formülle yerleştirilmesi ile elde edilen vücut yağ oranı 6-17 yaş 

çocuk ve adolesanlarda kullanılmaktadır (Zorba E.,2001; Ergun N,1997; Heyward 

V.H.,1998, Slaughter, 1988).   

 

Diğer Ölçüm Yöntemleri; 

• DEXA Yöntemi, 

•  Bilgisayarlı Tomografi,  

• Manyetik Rezonans Görüntüleme, 

• Dilution (Seyreltme Yöntemi), 

• Nötron Aktivasyon Analiz Yöntemi, 

• Infraruj Etkileşimli Ölçümler, 

• Çevre ve Diğer Ölçüm Metotları; 

� Bel Çevresi Ölçümü 

� Bel-Kalça Oranı;  Vücut yağ dağılımı obezite ile ilişkili sağlık 

riskinin önemli bir göstergesidir. Gövdede özellikle de 

abdominal bölgede yağ birikmesi fazla olanlar hipertansiyon, 

tip II diyabet, hiperlipidemi, KAH açısından artmış risk 

altındadırlar. 

� Abdominal Çap Ölçümü; 

� Vücut Kitle İndeksi; Bireylerin kilogram birimiyle belirlenen 

vücut ağırlıkları, metre cinsinden elde edilmiş  boy 

uzunluklarının  karesine bölünmesi şekilde formüle edilerek 



vücut kitle indeksi  bulunmaktadır ve kg/m² ile ifade 

edilmektedir. (Vücut Ağırlığı/Boy Uzunluğu²(m) ) Vücut Kitle 

İndeksi (VKİ), kalp hastalığı ve diyabetten dolayı tüm ölüm 

nedenlerinin hızı ile ilişkilidir (Ergun, N. ve ark., 1997; 

ACSM, 1998) .  

 

     Tablo 1.2. Vücut kitle indeksine göre yetişkinler için risk düzeyleri  
20-24.9 kg/m2                                                 Arzu edilen sınırlar 

25-29.9 kg/m2                                                 1.derece obezite 

30-40 kg/m2                                                    2.derece obezite 

>40 kg/m2                                                       3.derece obezite (morbid obez) 

 

1.2.2. Kassal Uygunluk 

 

1.2.2.1. Kassal Kuvvet  

 

Kassal kuvvet; kas veya kas gruplarının istemli olarak  dirence karşı kasılması için 

sarf edilen maksimal güç  olarak tanımlanır. Kuvvet, dirençle karşı karşıya kalan 

kasların kasılabilme ve bu direnç karşısında belirli bir ölçüde dayanabilme yeteneği 

diğer bir tanımdır (Hockey, 1993). 

 

 Kassal kuvvet değişik şekilde sınıflandırılmaktadır. Letzelter kuvveti; genel 

kuvvet ve özel kuvvet olarak  ikiye ayırmaktadır. Genel kuvvet; kuvvetin herhangi 

bir spor dalına yönelmeden, genel anlamda tüm kasların kuvvetidir. Özel kuvvet ise 

belli bir spor dalına özel olan kuvvettir (Zorba E.,2001). 

 

 Diğer kuvvet türleri ise aşağıda açıklanmıştır. 

 



İzotonik ( Dinamik) kuvvet; kasın tekrarlayıcı kasılmalarıdır. Hareketin bütün 

derecesi süresince kuvvet ölçülür. Barfiks, Mekik, Bench Squat, Şınav, Dip Strength 

(paralel bar), Bench press testleri kullanılabilir. 

  

Statik kuvvet veya izometrik kuvvet;  Dirençsiz veya eklemlerde hareket 

olmadan kuvveti ölçmek amacıyla yapılan bu testlerde kasın dış uzunluğunda 

herhangi bir değişiklik yoktur, fakat gerilimi artmıştır. Genel olarak özel kas grupları 

için ölçülür. Statik kuvvet ölçümü için; Iso-Scale Dinamometresi, Cable Tensiometre 

Dinamometresi, Kavrama Dinamometresi ve Sırt ve bacak dinamometreleri ile 

ölçülebilir. 

 

Eksentrik Kuvveti; kasılma sırasında kasın uzamasına karşılık gelir. Eksentrik 

kasılma sırasında direnç için yer çekimi kullanılır. Yürümenin fazı sırasında, yokuş 

aşağı inerken, merdiven inerken kasın kasılması bu kasılmaya örnektir. Barfiks 

çekerken kişinin kendini aşağıya bırakması sırasında oluşan hareket için gerekli olan 

kasılmada eksentrik kuvvete örnektir. 

 

İzokinetik kuvvet; Normal eklem hareketinin üzerinde tüm eklem açılarında 

sabit hızda kasın kasılması ile geliştirilen gerilimin maksimal olması izokinetik 

kontraksiyonu doğurur. Özel makinelerle ölçülmektedir. 

 

Patlayıcı Kuvvet (Çabuk Kuvvet) veya Güç; Sinir kas sisteminin yüksek bir 

hızla kasılarak direncin yenebilme yeteneğine çabuk kuvvet denir. Diğer bir tanımda 

ise; mümkün olan en kısa zamanda maksimum gücü ortaya çıkarma yeteneğidir. 

Patlayıcı kuvvet yaygın sporların hepsinde performansı belirleyen önemli bir fiziksel 

özelliktir. Sıçrama testleri, durarak uzun atlama ve sağlık topu fırlatma gibi testler  

patlayıcı kuvvetin ölçümünde kullanılır (Ergun, N,1997; Zorba E., 2001; Plowman, 

2002, Robert ve ark., 1991).   

 

 



1.2.2.2. Kassal Dayanıklılık (Endurans) 

 

Kassal dayanıklılık, bir kas grubunun, benzer hareketleri veya gerilimleri tekrarlama 

yeteneği veya belli bir zaman süresince maksimal istemli kontraksiyonun belli bir 

oranını statik olarak koruma yeteneği veya kapasitesidir. Enduransın iyi olması 

yorgunluğu geciktirir. 

 

 Çocuklarda ve adolesanlarda kassal enduransı hem değerlendirmek hem de 

gelişimini sağlamak için 30 saniyede yapılan Mekik, Şınav ve barfiks gibi 

hareketlerin tekrar sayısına bakılır (Plowman, 2002) . 

   

FITNESSGRAM test bataryasındaki fiziksel uygunluk testleri milyonlarca 

çocuk ve adolesanlar üzerinde denenmiş ve kullanılmasının oldukça güvenli olduğu 

ispatlanmıştır. Bu test bataryasının, sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk 

parametrelerinden kas kuvveti ve enduransı ilgilendiren üst gövde kuvveti için 

modifiye pull-up testi, 90 derece push up testi, bükülü kolla asılma testi, abdominal 

kuvvet için mekik (curl up) testleri öğrencilere kolaylıkla uygulanmaktadır. Bu 

testler kassal dayanıklılıkla beraber kassal kuvvet hakkında da bilgi vermektedirler 

(Plowman, 2002, Welk, G. J, 2002). 

 

AAHPERD fiziksel uygunluk test bataryasında ise barfikste kol çekme, dizler 

bükülü mekik, durarak uzun atlama kassal kuvvet ve  enduransı ölçen testler 

uygulanmaktadır. EUROFIT test bataryasında, durarak uzun atlama, mekik, bükülü 

kolla asılma testleridir. İzometrik kuvvet ölçümü için el dinamometresi ile kavrama 

kuvveti ölçümü bu testlerden sıklıkla kullanılanlara örneklerdendir (Ergun, N., 1997; 

Zorba E, 2001; Tamer, K., 1995, AAHPERD, 1999; Plowman, 2002).   

 

 

 



1.2.3. Esneklik 

 

Esneklik fiziksel uygunluğun sağlıkla ilgili en önemli komponentlerinden biridir 

çünkü fonksiyonel sağlıkta önemlidir (CDE, 2005). Esneklik bir eklem etrafında 

hareket yeteneği ve kullanılan kasın  mümkün kıldığı optimal hareketlilik olarak 

tanımlanır (Zorba, E., 1999; Ergun, N., 1997)  

 

 Esneklik spor performansında, yaralanmaların önlenmesinde ve 

rehabilitasyonda çok önemlidir. Spor türünün ihtiyaçlarına uygun optimal bir 

gelişimi sağlamasında, kuvvet ve hız gibi fiziksel faktörlerin ve tekniğin 

geliştirilmesinde etkili olmaktadır. Kemik, kas ligamentleri, tendonlar, eklem 

kapsülü, deri, vücut yağ oranı esnekliği kısıtlayan faktörlerdir. Esneklik, eklem 

yapısına, kas lifleri ve derinin gerilme yeteneğine, kasların ısınma derecesine, genel 

vücut ısısına, yorgunluğa, günün saatlerine, kişisel duygusal duruma ve dış ortamın 

ısısına bağlı olmakla birlikte aynı zamanda yaş ve cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. Kadınların eklem hareket genişliği erkeklerinden fazladır. Bunun da 

nedeni erkeklerin eklem hareketinde azalmaya neden olan geniş iskelet kaslarına 

sahip olmasıdır. Yetersiz kas kuvveti hareket genişliğini azalttır (Zorba, E., 1999; 

Ergun, N., 1997)  

 

 Yetersiz esneklik; yeni ve değişik hareketlerin öğrenilmesini zorlaştırmakta, 

sporcunun yaralanma riskini artırmakta, kuvvet hız ve koordinasyon gelişimini 

olumsuz etkilemekte ve hareketin kaliteli yapılma yeteneğini sınırlandırmaktadır 

(ACSM, 1998; Ziyagil M.A. ve ark., 1994). Bu nedenle kassal kuvvetin ve 

esnekliğin geliştirilmesi, sakatlık potansiyeli azaltmak ve kişinin yeteneklerini 

geliştirmek için yapılan aktivite programlarında bulunması önemlidir (USDHHS, 

1996 ). 

 

 Esnekliğin doğru ve geçerli olarak ölçülmesi zordur. Esnekliği belirlemek 

için doğrudan ve dolaylı yönden yapılan testlerle ölçülmektedir. Laboratuar 

ortamında yapılan doğrudan ölçümler; goniometre, Leighton fleksiometre, 



elektrogonyometre, inklinometre, fotografi, radyografi cihazları kullanılarak ölçülür. 

Laboratuar dışında yapılan dolaylı ölçümler de ise saha testleri yapılır. Saha testleri; 

Cureton testi (Zemine değme, gövde fleksiyonu, gövde ekstansiyonu, gövde lateral 

fleksiyonu) Wells ve Dillon testi (ayakta hafifçe eğilme, otur-uzan) pratik olarak 

kullanılır(Plowman S.A., 2002; Ergun, N., 1997; USDHHS, 1996). 

 

 Çocuklar ve adolesanlar için (8-19 yaş)  geliştirilen ve geçerliliği güvenirliliği 

yüksek olduğu belirlenen FITNESSGRAM ve AAHPERD fiziksel uygunluk testleri 

başta olmak üzere birçok test protokolünde  esneklik ölçümlerinin  saha testlerinden 

olan; omuz germe testi, otur uzan testi ve modifiye otur uzan testleri 

kullanılmaktadır. Bu testlerden otur uzan testi ve modifiye otur uzan testleri alt sırt, 

hamstring kasları ve gövde esnekliği hakkında bilgi vererek genel esneklik 

konusunda tahmin yapmayı sağlar (CDE, 2005; Plowman, 2002; Minkler, 1999). 

 

1.2.4. Aerobik Dayanıklılık   

 

Aerobik dayanıklılık, deniz seviyesinde yapılan maksimal egzersiz sırasında vücudun 

kullandığı maksimum oksijen miktarını yansıtmaktadır. Aerobik güç, maksimal 

oksijen miktarı ve kardiyorespiratuar dayanıklılık olarak da bilinir (Wilmore ve ark., 

1994; USDHHS. 1996.). Aerobik dayanıklılığın yüksekliği, akciğer kapilleri ile kan 

damarları arasındaki oksijen değişim kapasitesi ile kardiyovasküler sistem ve kaslar 

arasındaki oksijen değişim ve kasların oksijen kullanma kapasitelerine bağlıdır ve 

çalışan kaslara gerekli oksijeni sağlayan akciğer, kalp ve kan damarların etkinliğini 

gösterir. Kardiyovasküler endurans, dolaşım ve solunum sistemlerinin egzersiz ve iş 

karşısında uyum sağlayabilme yeteneği ve aynı zamanda sağlıklı olmanın bir 

göstergesidir (Cureton ve ark., 2002). Kaslara yetersiz oksijen gittiği zaman çalışma 

kapasitesi aniden düşer. Vücut ne kadar çok oksijen alabilir ve kullanabilirse, bir 

yüklenmenin uzun süre devam ettirilmesi ve yorgunluk oluşmadan  fazla iş yapabilir.   

 



Aerobik dayanıklılık; kardiyovasküler ve dolaşım sisteminin kapasitesini 

gösteren önemli bir fiziksel uygunluk komponentidir (Cureton ve ark, 2002). Sağlık 

yönünden düşünüldüğünde, iyi bir kardiyorespiratuar uyum bazı kanser türleri, 

diyabet, obezite, koroner kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve diğer sağlık 

problemlerine yakalanma riskini azalttığı gösterilmiştir (Blair ve ark, 2000, Boreham 

ve ark., 2002). 

 

Aerobik dayanıklılık endurans sporlarında performansa etki eden en önemli 

fizyolojik faktördür. Bu nedenle sporcuların aerobik dayanıklılığı ölçülürken o spora 

özgü hareketler esnasında ölçülmesi en uygun yöntemdir. Aerobik potansiyel veya 

oksijenin varlığında organizmanın enerji üretme kapasitesi sporcunun dayanıklılık 

kapasitesini belirler. Bir sporcu aerobik dayanıklılığını geliştirirse, anaerobik 

kapasite de gelişecektir. Sporcu bu şekilde oksijen borçlanmasına gitmeden uzun 

süre fonksiyon yapabilecektir ve oksijen borcuna girdiği takdirde kısa sürede 

toparlanacaktır. Aerobik dayanıklılığın en geçerli ölçümü ise maksimum oksijen 

tüketimi (VO2max) olarak kabul edilir. Burada bir dakikalık egzersiz için vücut 

ağırlığının her kilogramı için harcanan oksijen miktarının, mililitre cinsinden 

ölçülmesi dikkate alınır. 

 

Belirtildiği gibi aerobik dayanıklılığın ölçülmesindeki en geçerli yol 

maksimum oksijen tüketimini (VO2max) belirlemektir. Aerobik uygunluk testleriyle 

belirlenir. Sağlıklı kişilerde büyük kas gruplarının katıldığı dinamik aktivite ölçülür 

(USDHHS, 1996) Aerobik uygunluk testleri direkt (laboratuar) ölçümler ve indirekt  

testler olarak üzere iki grup altında incelenir. 

 

 Aerobik dayanıklılığın direkt ölçülmesi, gelişmiş makineler kullanılması 

aracılığıyla derecelendirilmiş egzersiz testleri kullanarak kullanılan oksijen 

miktarının devamlı olarak laboratuar ortamında ölçülmesidir.  Douglas bag yada 

balon bir torba içerisine ekspire edilmiş hava miktarının analizini içerir. Maksimum 

oksijen miktarını (VO2max) Koşu Bandı (Tread mill), Bisiklet Ergometresi ve step 

(basamak) testleri ile ölçmek mümkündür. Bu testler sırasında şiddetli egzersiz 



boyunca alınan oksijen miktarı artar. Bir noktada bu artış durur ve bir plato yapar. 

İşte bu plato noktasındaki maksimal oksijen miktarı aerobik dayanıklılık kapasitesini 

gösterir. Aerobik dayanıklılığın laboratuar ortamında ölçülmesi özel laboratuar 

ortamında yapılması gereken pahalı bir ölçüm tekniğidir. Bu ölçümlerin güvenirliği  

yüksek olmasına rağmen maliyetinin yüksek olması, özel ortama ve eğitimli 

teknisyenlere ihtiyaç duyulması ve bir kişinin ölçümünün en az 30 dakika sürmesi 

nedeniyle pratikte ve saha da bir çok kişinin ve öğrencinin bulunduğu ortamlarda 

kullanılması çok mümkün değildir (Cureton ve ark, 2002).  

 

 Laboratuar şartlarının uygun olmadığı zaman basit ve uygulanması kolay saha 

testleri tercih edilebilir. Dolaylı yolla ölçülen maksimum oksijen miktarı oldukça 

sağlıklı sonuçlar vermektedir. Uygulaması kolay olan bu testlerin çok kişinin 

bulunduğu okul ortamlarında kullanılmasına imkan sağlamıştır. Bu nedenle çocuklar 

ve adolesanlar için geliştiren  bir çok test bataryasında saha testleri daha çok yer 

almaktadır. Geliştirilen saha testleri; Aerobik koşu testleri (12 dakika mesafeye karşı 

Cooper testi, 1.5 mil zamana karşı koşu testi,1 mil zamana karşı AAHPERD koşu 

testi , 9 dakika mesafeye karşı koşu testi) Dayanıklılık mekik testi, Forestry adım 

testi, 2 kilometre yürüyüş testi ve Astrand Bisiklet testleridir (Zorba, E., 1999; Ergun, 

N.,1997; Kamar A., 2003). 

 

Çocuklar ve adolesanlar için (8-19 yaş)  geliştirilen ve geçerliliği güvenirliliği 

yüksek olduğu belirlenen FITNESSGRAM testinde saha testlerinde üçü 

kullanılmaktadır. Bu testlerden koşu performansı ve katılım gerektiren bu testlerin 

ikisinde yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı ve VKI dikkate alınarak aerobik dayanıklık 

tahmin edilmekte olup üçüncü test olan bir mil (1609 metre) yürü testinde ise kalp 

atım hızı dikkate alınarak aerobik dayanıklılık tahmin edilmektedir. FITNESSGRAM 

testinde, 20 metre mekik koşusu (PACER; Progressive Aerobic Cardiovascular 

Endurance Run), Bir Mil Koşu Testi (1609 metre) ve Bir Mil Yürü Testleri 

bulunmaktadır (California Department of Education,2005; Cureton ve ark, 2002).  

 



1982’de ilk kez Leger ve Lambert tarafından tanımlanan ve 1988 yılında 

Leger tarafından revize edilen PACER testi çok aşamalı test olan 20 metre shuttle 

run testinden adapte edilmiştir. Bir teyp ve CD aracılığıyla koşunun hızı ve ritmi 

sinyallerle katılımcılara bildirilir. Kişiler ne kadar süre koşuya devam edebilirse 

maksimal oksijen tüketimi o oranda yüksektir. Leger ve arkadaşları 1988’de, 

başlangıç hızı 8.5 kilometre olan ve her bir dakikada hız 0.5 km/saat artırılan testinde 

test olan  kişinin koşu temposuna yetişemediği son safhadaki hızı ve kişinin yaşı 

kullanılarak maksimal oksijen tüketimi tahmin etmeye yarayan bir regresyon 

geliştirmiştir. PACER testi, çocuk, adolesan ve genç yetişkinler için eğlenceli bir 

alternatif mesafe koşusudur (Leger ve ark., 1982; Cureton ve ark., 2002; Leger ve 

ark., 1988; Liu ve ark., 1992). 

 

Bir Mil Koşu Testinde amaç mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde 

belirlenen mesafeyi tamamlamaktır.Ortalama mesafe bitirme süresinden maksimal 

oksijen tüketimini tahmin etmek mümkündür. Yaş, cinsiyet ve vücut yağ oranı 

aerobik dayanıklılık tahmini miktarını etkilemektedir. Bu nedenle 

FITNESGRAM’da, Aerobik dayanıklılık; yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi ve 1 

mil bitirme süresinin dikkate alınarak yapılan Cureton tarafından geliştirilen eşitlik 

aracılığıyla tahmin edilir. Bu formül çocuklar ve adolesanlar gibi geniş bir grupta 

kullanabilir (Cureton ve ark., 1994; 2002). 

 

Bir Mil Yürü Testi; bir mil koşu testinde olduğu gibi amaç mümkün 

olduğunca bir mili yürüyerek tamamlamaktır. Vücut ağırlığının, yürüyüş hızının ve  

yürüyüş sonu kalp atım hızının bilinmesi ile yürüyüş boyunca kullanılan oksijen 

miktarı saptanarak aerobik dayanıklılık belirlenir. FITNESSGRAM testinde; aerobik 

dayanıklılık Kline ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve yüksek okul öğrencilerinde 

geçerliliği ve güvenirliliği gösterilmiş  yaş, cinsiyet, ağırlık bir mil yürüyüş zamanı 

ve yürüyüş sonu kalp hızının kullanılması ile geliştirilen eşitlikle tahmin 

edilmektedir (Cureton ve ark., 2002; McSwegin ve ark., 1998, Kamar A., 2003).  

 

 



1.3. Adolesanlarda Fiziksel Uygunluk 

 

Çocukluk ve adolesan dönemde, bireyler hızlı bir gelişme ve fiziksel yönden 

değişme göstermektedir. Bu değişim fiziksel aktivite düzeyini ve sağlıkla ilgili 

fiziksel uygunluk parametreleri olan kuvvet, esneklik, vücut kompozisyonu ve 

aerobik dayanıklılığı da etkilemektedir (USDHHS. 1996, USDHHS. 1997, Health ve 

ark., 1993, Pangrazi, R.P., 2002, Sallis ve ark., 1994).  

 

 Büyüme, gelişme ve olgunlaşma terimleri, vücudun doğuştan itibaren 

meydana gelen değişiklikleri tanımlar. Büyüme, vücudun herhangi bir bölümündeki 

organların uzunluk ve ağırlık yönünden ölçülebilen artışıdır. Boy uzunluğu ve vücut 

ağırlığı, büyüme ve gelişme hızını değerlendirmede en sık kullanılan değişkendir. 

Puberteden hemen önce boy belirgin şekilde artarken, erkeklerde 17,8 yaş civarında 

tam erişkin boyuna ulaşıncaya kadar yavaş şekilde artmaktadır. Boydaki en yüksek 

büyüme hızı erkeklerde 14 yaşında gerçekleşir. Vücut ağırlığı 7-10 yaş arasında sabit 

şekilde artarken, erkeklerde en yüksek artış 14,5 yaşında gerçekleşir (Wilmore ve 

ark., 1999). 

 

 Vücut yağ oranı yaş ve cinsiyetten etkilenir (Zorba, E., 1999) Bütün yaşlarda 

kızlar erkeklerden daha yağlıdırlar. Ergenlik döneminden sonra 14-16 yaşlarında 

kızların ortalama vücut yağ oranı %21-23 iken, erkeklerin vücut yağ oranı %10-12 

olmaktadır. Çocukluk ve adolesan dönemdeki yüksek yağ oranının yetişkinlikte 

ortaya çıkan obezite ile ilişkili koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, hiperlipidemi ve 

tip 2 diyabet gibi hastalıkların gelecekte oluşmasında önemli hazırlayıcı etken 

olduğunu göstermektedir (Welk J.G., 2000; Lohman ve ark., 2002). 

 

Kuvvet, yaşla birlikte, boy, vücut ağırlığı, iskelet sisteminin gelişimi ve bütün 

vücudun kas kütlesine bağlı olarak artar. Yapılan çalışmalarda, kas kuvvetindeki artış 

10-11 yaşlarında cinsiyet farklılıklarının ortaya çıkmasıyla en hızlı düzeye çıktığı 

bildirilmektedir. Yaş artışı ile kas kütlesi artıkça kuvvet de artar. En yüksek kuvvete 

genellikle kadınlarda 20 yaş, erkeklerde ise 20-30 yaşında ulaşılır. Ergenlik 



dönemine eşlik eden hormonal değişikler erkeklerde kas kütlesini artırdığından 

belirgin bir kuvvet artışı olmaktadır (Wilmore ve ark., 1999, Otman S., 1995; Branta, 

1984).  

 

Esneklik de adolesan dönemde meydana gelen anatomik ve fizyolojik 

değişikliklerden etkilenmektedir. 5-8 yaşları arasındaki erkeklerde esneklik sabittir. 

12-13 yaşlarına ulaşınca azalırken, 13-15 yaşları arasında sabit kalır ve sonra 18 

yaşına kadar tekrar artar (Pratt ve ark., 1989).   

  

 Aerobik dayanıklılık kız ve erkeklerde büyük ölçüde 5-8 yaşları arasında 

gelişir, daha sonraki dönemlerde gelişim yavaştır. Erkeklerde 18, kızlarda 14 

yaşından sonra yavaş bir değişim gösterir. Aerobik dayanıklılık erkeklerde 5–17 

yaşları arasında yaşla doğru orantılı artar (Armstrong ve ark., 1994). 

 

1.4. Polislik Mesleği ve Polis Koleji Hakkında Genel Bilgiler 

 

1.4.1.  Polis ve Polislik Kavramları 

 

Polis deyimi çeşitli evrelerden geçmiş, kökeni Yunanca ve Latince'den gelen bir 

kelimedir. Eski Yunanca'da politika anlamına gelen "politeia" ve aynı anlama gelen 

Latince karşılığı "politia" ile İngilizce’deki karşılığı olan "policy" kelimelerinden 

türemiştir. Eski Yunan'da "kent" veya "şehir", Latince'de "kamusal yönetim", "siyasi 

teşkilat" karşılığı kullanılan "polis", daha sonradan anlamını genişleterek "kent 

teşkilatı" ve "devlet yönetimi" gibi manalarda da kullanılmıştır. Bu anlamda polis 

deyimi, sitenin tüm kamu hizmetlerinin karşılığı olarak ifade edilmiştir (Şafak, A., 

1999; Yaşar, Y.,1996; Geleri, A., 2001). 

  

 Türk polis literatüründe; Polis, kamu düzeni ve güvenliğini koruyan, yasaların 

eşit ve adil uygulanmasını sağlayan, kanun ve nizamların kendisine verdiği görevleri 

yerine getiren emniyet hizmetleri sınıfından silahlı bir kuvvettir (Yaşar, Y.,1996). 



3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda Polis; "Silahlı icra ve inzibat kuvveti" 

olarak tanımlanır (Emniyet Teşkilatı Kanunu Madde 1). 2559 sayılı Polis Vazife ve 

Salahiyet Kanunu'nda ise Polis; "Asayişi, amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken 

masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını 

temin eder. Yardım isteyenlere yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet 

eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar" denilmek 

suretiyle esnek bir biçimde asli görevleri ve yetkileri ifadesini bulmuş oluyor (Polis 

Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Madde 4). 

 

  Polisin düzenlemekle görevli olduğu güvenlik; insanların en temel 

ihtiyaçlarından bir olup, herhangi bir tehlikeden uzak bulunma, emin ve rahat olma 

durumudur.(Şafak, A., 1999) 

 

Güvenlik hizmetlerini yerine getiren polis görevinin gereği olarak bazı 

zorluklarla ve tehlikelerle karşı karşıyadır. Polis genel asayişi, halkın can ve mal 

güvenliğini korurken öte yandan her türlü tehlikeye karşı kendi can güvenliğini de 

korumak durumundadır. Polis yerine getirdiği hizmetin gereği olarak, genellikle 

olumsuz durumlarla ve suçlarla mücadele etmek durumundadır, buna paralel olarak 

her türlü tehlikeye ve gelişmeye karşı her an hazırlıklı olmalıdır. 

 

Polislik mesleği yüksek risk taşıyan bir meslek olduğundan, bu risklerin 

ortaya çıkardığı olumsuz koşullarla mücadele etmek ve suçlarla mücadele konusunda 

yüksek efor sarf etmek durumundadır. Her polisin en önemli düşüncesi hayatta 

kalmaktır. İşi oldukça zor ve riskli olan polis görev esnasında ve dışında 

karşılaşabileceği tehlikelerin farkında olmalıdır. Her zaman tetikte ve istekli olmayan 

memur kendisi, görev arkadaşı, çevredeki masum insanlar ve hatta bazen de 

suçlunun ciddi bir şekilde yaralanması veya ölmesi ile sonuçlanabilecek ciddi riskleri 

üzerinde taşımaktadır. Bu nedenle polis sağlıklı, dinç ve fiziksel kapasitesi üst 

düzeyde olmalıdır. 

 



Sağlıklı ve sağlam olarak hayatta kalma yeteneği personelin bilgisine, 

çalışmasına, fiziksel durumuna ve biraz da şansına bağlıdır. Hayatta kalma teknikleri 

öğrenilebilir ve bu konuda pratik yapılabilir. Personelin fiziksel kondisyonu, durumu 

hem bir kişisel gurur hem de bir emniyet konusudur. Polislik yapısı itibariyle farklı 

birçok stresli durum yaratabilir. Bu stresli durumların her biri kalp atışları, kan 

basıncı ve diğer birçok ciddi konularda fiziksel ve psikolojik değişmelere neden olur. 

İyi bir fiziksel kondisyona sahip olan personel vücut kimyasında meydana gelen bu 

şiddetli değişikliklerin üstesinden daha kolay gelebilir. Ancak zayıf fiziksel yapıda 

olan personel yüksek seviyede stres veya karşı koyma içeren bir olay ile 

karşılaştıklarında bazen kalp krizi veya tansiyon yükselmesi gibi ciddi sıkıntılar 

yaşayabilir (Geleri, A., 2001). 

 

Egzersiz, hareketsiz bir yaşam süren insanların karşılaşabileceği organik ve 

fiziki bozuklukları önlemenin yanı sıra, beden sağlığını korur, fizyolojik kapasiteyi 

ve fiziksel uygunluğu geliştirir. Öte yandan organizmayı strese ve fizyolojik 

rahatsızlıklara karşı dirençli hale getirir. 

 

Bu nedenle iyi bir polis, gerek fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak, gerekse, 

uzun yıllar verimli bir şekilde hizmet sunmak için düzenli olarak egzersiz ve spor 

yapmalıdır, bu sayede her türlü zorluğa karşı hazırlıklı ve dirençli olurken, aynı 

zamanda sağlıklı bir bedene sahip olacaktır (Zorba, 1999). 

 

Polislerin görevi nedeniyle ortaya çıkan ve yukarıda açıklanan özel durumları 

nedeniyle fiziksel, fizyolojik ve ruhsal yönden sağlıklı olmaları toplumun huzur ve 

güvenliği için önemlidir. Bu nedenle Türk Polis Teşkilatının gelecekte amir ve 

memur olarak istihdam edeceği personelin fiziksel, fizyolojik ve ruhsal yönden 

yeterli olması için bir çok yasal düzenleme oluşturulmuştur. Emniyet Teşkilatı Sağlık 

Şartları Yönetmeliği, Polis  Meslek Yüksek Okulları  Giriş Yönetmeliği, Polis 

Kolejine Giriş Yönetmeliği, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri 

Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Giriş 



Yönetmeliklerinin hepsinde fiziki yeterlilikle ilgili asgari şartlar ve düzenlemeler 

belirlenmiştir.  

 

1.4.2. Polis Koleji Hakkında Genel Bilgiler 

 

Polis Koleji, Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademede amir yetiştiren Polis 

Akademisinin veya Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyduğu branşlarda Fakülte ve 

Yüksekokulların öğrenci kaynağını sağlamak amacıyla kurulmuş, Emniyet Genel 

Müdürlüğüne bağlı parasız yatılı, resmi üniformalı bir eğitim-öğretim kurumudur. 

 

 Polis Kolejine her yıl yapılan sınavla, İlköğretim okullarını üç ve daha yukarı 

diploma notu ile bitiren 16 yaşından (Hzr. Sınıfları için 17 yaşından) gün almamış 

kız ve erkek öğrenciler alınmaktadır. Polis Koleji'ne iki basamak halinde yapılan 

sınav ile öğrenci alınmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu birinci 

basamak sınav Polis Koleji Aday Tespit Sınavı olarak adlandırılmıştır. Polis Koleji 

Aday Tespit Sınavı sonucunda en yüksek puandan en düşük puana doğru o yıl Koleje 

alınacak öğrenci sayısının on katı kadar aday başarılı sayılır. “Polis Koleji Aday 

Tespit Sınavı”nda başarılı olan adaylar ayrıca; Polis Kolejinde Mülakat, Beden 

Eğitimi ve Yazılı Sınav olmak üzere 3 ayrı sınava tabi tutulmaktadır. 

 

a. Mülakat Sınavında; Adayın konuşma düzgünlüğü, fiziki  görünüşü, kendine güven 

derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti  değerlendirilecektir. Mülakat sınavında başarılı 

olan adaylar, beden eğitimi sınavına alınmaktadır. 

 b. Beden Eğitimi Sınavında; Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, belirlenen bir 

parkurda atlama, sıçrama, şınav, mekik, koşu gibi çeşitli hareketleri içeren beden 

eğitimi sınavına tabi tutulmaktadır. Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin on dördüncü  

(14) maddesinde “Beden eğitimi sınavında yetersiz puan alarak başarısız duruma 

düşen adayların sınav giriş kartı iptal edilir. Bunlar yazılı sınava alınmazlar.” hükmü 



yer almaktadır. Ancak Polis Kolejinden alınan verilere göre çalışmamızda 

değerlendirilen öğrencilerin girdiği yıllardaki Beden Eğitimi Sınavların çok az 

öğrenci elenmiştir. 2002,2003 ve 2005 yıllarında hiçbir öğrenci elenmemiş; 2004 

yılında ise sadece 3 öğrenci bu sınavda başarısız olmuştur. Bu veriler ışığında fiziki 

yeterlilik sınavına giren çok sayıdaki öğrenciden hiçbirinin başarısız olmaması 

Beden Eğitimi Sınavının içerik ve değerlendirme yönteminin yeniden irdelenmesi 

gerektiğini düşündürmektedir. 

 c. Yazılı Sınavda;  Matematik, Fen, Türkçe ve Dil Yeteneği, Sosyal ve Yabancı dil 

sorularından oluşan  test usulüyle aşağıda belirtilen ağırlıklarda yazılı sınav 

yapılmaktadır. Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin başarı listesinin tanzimi ile ilgili 

altıncı maddesinde “Puanların eşitliği halinde, sırası ile beden eğitimi, matematik, 

fen, Türkçe ve dil yeteneği, sosyal ve yabancı dil grupları puanları öncelik için 

dikkate alınır.” denilmektedir.  

 

 Polis Koleji Aday Tespit ve Polis Koleji Giriş Sınavlarında başarılı olan aday 

öğrencilere okulun denetim ve gözetiminde tam teşekküllü devlet hastanelerinden 

sağlık kurulu raporu aldırılır. Aday öğrencilerden istenen Sağlık Kurulu Raporları 

aşağıda belirtilen muayene, bulgu ve sonuçları ile radyolojik inceleme ve laboratuar 

tetkiklerinin sonuçlarını kapsar. Öğrenciler hastanede; Dahiliye (Kardiyoloji, 

Endokrinoloji, Nefroloji, Hematoloji, Gastroenteroloji,Romatoloji, Enfeksiyon 

Hastalıkları), Genel Cerrahi, Solunum Sistemi Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları, Ağız ve Diş Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Ürogenital Sistem 

Hastalıkları, Kadın Hastalıkları,  Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları,  Sinir Sistemi 

Hastalıkları,  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,  Cilt Hastalıkları branşlarında muayene 

olurlar. Hastanelerde yapılacak tetkikleri ise şunlardır; Tam kan sayımı, 

Sedimentasyon, Tam İdrar Tetkiki, Serum Biyokimyası, AKŞ, ALT, AST, Üre, Cre, 

Seroloji, VDRL (veya RPR), HbsAg, Anti HIV I-II, Anti HCV, HCV RNA (Anti 

HCV (+) pozitif olanlarda), EKG, Akciğer Grafisidir. 

 



 Öğrenci adaylarının yukarıda belirtilen bütün sistem muayeneleri normal 

olacak; kronik, ilerleyici ya da ilerleme ve nüks ihtimali olan bir hastalığı 

bulunmayacaktır. Yukarıda belirtilen tetkikler yönünden aday tam sağlam olacaktır. 

Polis Kolejine alınacak öğrencilerde bedensel ve hormonal gelişim devam etmekte 

olduğundan; aşağıda verilen yaş-boy tablosuna göre değerlendirme yapılır. 

 

Tablo 1.3. Polis Koleji Kılavuzuna göre yaş ve cinsiyete göre 
 boy uzunluklarının alt sınırı (cm) 

Yaş Erkeklerde Boy (cm) Kızlarda Boy (cm) 
13 yaşından gün almamış olan 139 144 
14 yaşından gün almamış olan 144 147 
15 yaşından gün almamış olan 151 151 
16 yaşından gün almamış olan 156 156 

  

 Yukarıda açıklanan sınav ve değerlendirme aşamalarından anlaşılacağı üzere 

fiziksel, fizyolojik ve ruhsal yönden sağlıklı olan adolesanların Emniyet Teşkilatına 

alınması için yasal düzenlemeler getirilmiştir. Bu sayede gelecekte birer polis amiri 

olacak olan Polis Koleji öğrencilerinin ilerde polislik mesleğinin  uzun yıllar verimli 

bir şekilde yapmaları amaç edilmiştir. Bu nedenle Ankara Polis Koleji öğrencileri 

seçilmiş özel bir gruptur. Polis Koleji öğrencilerinin fiziksel uygunluk düzeyleri 

ülkemiz sağlıklı adolesanlarının fiziksel uygunluk düzeyinden yüksek olması 

gerektiği düşünülmektedir. 

 

Bu nedenle; Polis Koleji'nde Atıcılık, Atletizm, Basketbol, Badminton, Buz 

Hokeyi, Futbol, Güreş, Hentbol, Judo, Karate-Do, Masa Tenisi, Satranç, Taekwondo, 

Tenis, Voleybol, Yüzme ve Aikido olmak üzere toplam (17) onyedi branşta yaklaşık 

dört yüz öğrenci ile aktif spor yapılmaktadır. Branş çalıştırıcıları antrenör belgelerine 

sahip 5 Beden Eğitimi Öğretmeni, 3 Öğretmen, 3 Emniyet Amiri, 1 Başkomiser, 4 

Komiser ve 5 Polis Memuru olmak üzere toplam 21 kişiden oluşmaktadır. 

 



 Sportif faaliyetlerin etkin şekilde yapılması için Polis Kolejinde bir çok devlet 

okulunda bulunmayan; iki adet kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, 

sauna, tenis kortları, halı futbol sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, mini golf 

sahası, inline pisti ve kondisyon salonu bulunmaktadır (Polis Koleji Aday Tespit 

Sınavı Kılavuzu, 2006; Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

2.1. Denekler 

 

Çalışma, Mart-Nisan-Mayıs 2006 tarihleri arasında, Ankara ilinde bulunan İçişleri 

Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Polis Koleji’nde eğitim ve 

öğretime devam eden 15-18 yaş grubu, çalışmaya katılmaya istekli 713 erkek öğrenci 

üzerinde yapılmıştır.  

 

 Okulda test ve ölçümlerin yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığından izin 

alınmış olup; Ankara Polis Koleji idaresi tarafından Beden Eğitimi ve Spor Dersleri 

ve serbest zaman aktivite etkinlikleri süresince gerekli ölçüm ve testlerin yapılması 

için tüm kolaylıklar sağlanmıştır.  

 

2.2. Ölçüm Yöntemleri 

 

Ölçümlerden en az bir gün önce öğrencilere uygulanacak testler hakkında bilgi 

verilmiş ve testlerde kullanılan araç, gereç ve aletler tanıtılmıştır. Öğrencilere teste 

katılıma istekli olduklarına dair onam formu imzalatılmıştır.  

 

Öğrencilerin fiziksel uygunlukları; FITNESSGRAM ve American Alliance 

for Health, Physical Education, Recration and Dance (AAHPERD)’in, fiziksel 

uygunluk test bataryalarından seçilen testlerle değerlendirilmiştir. Belirlenen fiziksel 

uygunluk seviyeleri spor yapma düzeyleri ile ilişkilendirerek yaş ve spor branşlarına 

bağlı değişim saptanmıştır.  

 

Çalışma grubunu oluşturan öğrenciler fiziksel uygunluk parametreleri dışında  

aşağıda belirtilen genel özellikleri de içeren bir form oluşturulmuştur ;  



 

• Adı Soyadı 

• Doğum Tarihi 

• Cinsiyeti 

• Dominant Tarafı 

• Spor yapıp yapmadığı 

• Spor Yapanlar  için; 

  a) Haftalık antrenman saati  

  b) Spor branşı 

  c) Ne kadar süredir spor yaptığı ( ay olarak hesaplanmış) 

 

 Herhangi bir okul takımında düzenli olarak spora katılmayıp; yalnızca okulda 

zorunlu ders olarak verilen haftalık ikişer saatlik Beden Eğitimi ve Spor ile Yakın 

Savunma Dersine katılan öğrenciler spor yapmayan grupta değerlendirilmiştir. 

  

  Zorunlu  Beden Eğitimi ve Spor ile Yakın Savunma Derslerine  ek olarak 

okul takımlarınca yapılan antrenmanlara hafta içi en 3 az gün 2 saat katıldığı 

antrenörlerince teyit edilen öğrenciler spor yapan grupta değerlendirilmiştir.    

 

2.3. Vücut Kompozisyonunun Ölçümü 

 

2.3.1. Boy Uzunluğu, Vücut Ağırlığı ve Vücut Kitle İndeksinin Ölçümü 

 

Deneklerin vücut ağırlığı ölçümleri hassaslık derecesi 0,1 kg. olan ağırlık ölçerle, 

üzerlerinde şortla ayakkabıları çıkartılarak; boy ölçümleri ise yine hassaslık derecesi 

0,1 cm. olan ölçüm aracı kullanılarak, başlarında ölçümün güvenirliğini 

etkileyebilecek hiç bir şey olmadan hafif giysilerle ve ayakkabıları çıkartılarak 

yapılmıştır. Deneklerin ağırlık ve boy ölçümleri yalın ayak ya da çorapla, baş dik, 

ayak tabanları terazi üzerinde düz olarak basmış,dizler gergin, topuklar bitişik, vücut 



dik pozisyonda ve deneğin sırtı boy ölçen skalaya dönük olacak şekilde yapılarak; 

elde edilen vücut ağırlığı (kg) ve boy (cm) değerleri bilgi formuna kayıt edilmiştir. 

Vücut Kitle İndeksi; öğrencilerin vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine 

bölünmesi ile hesaplanmıştır. 

 

2.3.2. Vücut Yağ Yüzdesinin Hesaplanması  

 

Vücut yağ yüzdesi dokuz bölgeden alınan skinfold deri altı yağ değerleri ve 

Slaughter ve arkadaşlarının skinfold kalınlıkları eşitliği aracılığıyla hesaplanmıştır 

(Slaughter,1988).  

Slaughter’in erkekler için geliştirdiği vücut yağ yüzdesi formül; 

 (Vücut Yağ Yüzdesi) = 0,735 * (Triceps+Bacak Mediali) + 1 

 

Deri Altı Yağ Kalınlık Ölçümü; Holtain marka skinfold adı verilen özel 

kaliperle yapılmıştır. Vücudun dokuz ayrı anatomik bölgesinden (Pektoral, Biceps, 

Triceps, Subscapular, Abdominal, Suprailiac, Uyluk, Orta Aksillar ve Bacak 

Medialinden) erkek öğrencilerden deri kıvrımı kalınlıkları alınmıştır. Tüm ölçümler 

dominant taraftan alınmıştır. 

 

Deri kıvrımı kalınlığının ölçümü, başparmak ve işaret parmağıyla deri ve deri 

altı yağı tutularak, doğal deri katlanması yönünde ve kas dokusundan uzağa çekilerek 

yapılır. Deri kalınlığı ve deri altı yağ dokusu Holtain marka skinfold kaliperin uçları 

deri üzerine her noktada sabit basınç yapmaktadır. Skinfold göstergesi görülen değer 

milimetre cinsinden kayıt edilir (Heyward V.H.,1998, Jackson ve ark.,1985). 

 

Biceps Deri Altı Yağ Kalınlığı Ölçümü; dirsekler düz, kollar gevşek ve gövde 

yanındayken akromion ve olecranon arasındaki mesafenin orta noktasından ve kolun 

ön yüzünden, vertikal olarak ölçümler yapılmıştır (Heyward V.H.,1998, Harrison ve 

ark., 1988). 

 



Triceps Deri Altı Yağ Kalınlığı Ölçümü; dirsekler düz, kollar gevşek ve 

gövde yanındayken akromion ve olecranon arasındaki mesafenin orta noktasından ve 

kolun ön yüzünden, vertikal olarak ölçümler yapılmıştır(Heyward V.H.,1998, 

Harrison ve ark., 1988). 

 

Pektoral Bölge Deri Altı Yağ Kalınlığı Ölçümü; Göğüs ucu ile ön aksillar 

çizginin üst noktası arasındaki mesafenin orta noktasından ölçümler yapılmıştır 

(Heyward V.H.,1998, Harrison ve ark., 1988).  

 

Abdominal Bölge Deri Altı Yağ Kalınlığı Ölçümü; Bireylerin göbeklerinin 2-

3 cm. dominant tarafının dış tarafına doğru anatomik deri kıvrımına uygun olarak 

ölçüm yapılmıştır (Heyward V.H.,1998, Harrison ve ark., 1988).  

 

Orta Aksillar Bölge Deri Altı Yağ Kalınlığı Ölçümü; Ön ve arka koltuk altı 

çizgisinin orta noktasıyla göğüs memesinin iz düşümünün kesiştiği noktadan yatay 

olarak ölçüm yapılmıştır (Heyward V.H.,1998, Harrison ve ark., 1988). 

 

Suprailiak Bölge Deri Altı Yağ Kalınlığı Ölçümü; Vücudun yan orta 

hattından iliumun hemen üstünden (Kristailiacanın bir kaç cm. üstü) alınan hafif 

diyagonal (yarım yatay) olarak ölçüm yapılmıştır (Heyward V.H.,1998, Harrison ve 

ark., 1988).  

Subscapular  Bölge Deri Altı Yağ Kalınlığı Ölçümü; Kollar serbest durumda 

ve vücut gevşemiş iken kürek kemiğinin alt kenarından dış kenar boyunca hafif 

diyagonal olarak ölçüm yapılmıştır (Heyward V.H.,1998, Harrison ve ark., 1988). 

 

Uyluk Deri Altı Yağ Kalınlığı Ölçümü; Öğrencilerden ağırlığını ölçüm 

yapılmayan tarafa (nondominat) vermesi istendikten sonra  ölçüm yapılan dizi hafif 

bükerek yerle temasta ve gevşek bir pozisyona getirilmesi söylenmiştir. Bu 

pozisyonda kalça eklemi ile diz kapağının üst kenarı arasında kalan mesafenin orta 

noktasından vertikal olarak ölçüm yapılmıştır (Heyward V.H.,1998). 



Bacak Mediali (Calf) Deri Altı Yağ Kalınlığı Ölçümü; Diz ve kalça 90 derece 

bükülü olacak şekilde öğrenci bir sandalye oturması söylenmiştir. Baldırın en kalın 

noktasının (Bacağın orta noktası) bacağın içi yüzüne olan izdüşümünden vertikal 

olarak ölçüm yapılmıştır(Heyward V.H.,1998, Harrison ve ark., 1988).   

 

2.4. Kassal Uygunluğun Ölçümü 

 

2.4.1. Kassal Kuvvetin Ölçümü 

 

Öğrencilerin kassal kuvveti el dinamometresi ile ölçülen kavrama kuvveti ile 

değerlendirilmiştir. 

 

 Kavrama kuvveti, Takei Marka  TKK 5101 Grip-D model el dinamometresi 

ile sağ ve sol el ayrı ayrı ölçülmüştür. Öğrenci ayakta dik durumda dururken, başı dik 

karşıya bakarken, dinamometrenin büyüklüğü orta parmağın orta kısmı (2. Phalanks) 

dik bir açıda olacak şekilde ayarlandıktan sonra ön kol hafif bükülü el supinasyon 

pozisyonundayken hızlı ve maksimal olarak kuvvet uygulaması istendi ve 

dinamometrede yazan en yüksek kuvvet kaydedilmesi ile ölçülmüştür. Test 30 saniye 

aralıklarla iki kez tekrarlanarak en yüksek skor kayıt edilmiştir. 

 

  
Şekil 2.1. El kavrama kuvveti ölçümü            Şekil 2.2.  Takei marka  el dinamometresi 

 



2.4.2. Kassal Dayanıklılığın Ölçümü 

 

Kassal dayanıklılık mekik testi ile ölçülmüştür. Mekik testi abdominal kuvvet ve 

dayanaklılık için geliştirilmiş bir testtir. Mekik testinde öğrencilere; ayak tabanları 

mindere yapışık, dizler bükülü (90 derece) eller boyunda ve yanlarda, gövde dik, 

omuzlar yer ile temas edecek şekilde sırtüstü uzanması söylendi. Bu pozisyondan 

dirsekler dizlere dokunacak şekilde oturmaya pozisyona geçmesi istendi. “Başla” 

komutuyla bu harekete başlayan öğrencilerin 30 saniyedeki ara değer ve 1 dakika 

sonundaki Dur komutuna kadar yaptıkları mekik sayısı forma kaydedildi.  

 

2.5. Esnekliğin Ölçülmesi 

 

Öğrencilerin esneklikleri otur-uzan testi ile ölçülmüştür. Otur uzan testinde; öğrenci 

uzun oturma pozisyonunda ayakları 90 derece olacak şekilde alt yüzün uzunluğu 35 

cm., üst yüzün uzunluğu 50 cm olan, genişliği 45 cm ve yüksekliği 32 cm. olan bir 

taburenin kenarına topuğu değecek şekilde oturur. Taburenin üstüne ölçümleri 

gerçekleştirmek için 0-50 cm. ölçüm yapabilen, cetvel monte edilir.Taburenin 

hareket etmesini engellemek için duvar kenarına yerleştirilmesine dikkat edilir. 

Bireyden bulunduğu pozisyondan ayak tabanını tabureden çekmeyecek şekilde 

dayamasını ve elleri üst üste olacak ve orta parmakları aynı hizada olacak şekilde 

dizleri ekstansiyonda iken başka bir cetveli, tabure üzerine monte edilen cetvel 

üzerinde ağrı sınırını zorlamadan uzanarak yapılır. Test iki kez tekrarlanır ve 

öğrencinin uzanabildiği en uzak mesafe kaydedilir.  

 

   
Şekil 2.3. Otur-Uzan sehpası üstten               Şekil 2.4. Otur-Uzan sehpası yandan  



 

2.6. Aerobik Dayanıklılığın Ölçülmesi 

 

Aerobik dayanıklılık bir mil koşu testi ile ölçülmüştür. Öğrenciler daha önceden 

belirlenen 1609 metrelik mesafeyi mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde koşarak 

tamamlanması istenmiştir. Başla komutuyla öğrencilerin koşuya başlaması 

bildirirken kronometre ile koşu süresi kaydedilmiştir.  

 

Ortalama mesafe bitirme süresinden maksimal oksijen tüketimini tahmin 

etmek mümkündür. Aerobik dayanıklılık (VO2max); yaş, cinsiyet ve vücut kitle 

indeksi ve 1 mil bitirme süresinin dikkate alınarak yapılan Cureton tarafından 

geliştirilen eşitlik aracılığıyla tahmin edilmiştir. Bu formül çocuklar ve adolesanlar 

gibi geniş bir grupta kullanabilir (Cureton ve ark., 1994). 

 

Cureton tarafından geliştirilen formül; 

 

VO2 max   = 0.21 (Yaş x Cinsiyet Kodu) - 0.84 (Vücut Kitle İndeksi) - 8.41 

(Koşu Süresi) + 0.34 (Koşu Süresi)² + 108.94 

 

Cinsiyet Kodu: Erkekler için 1 Kızlar için 0 kullanılır. 

 

2.7. Verilerin Analizi 

 

Veriler, SPSS 11.0 for Windows paket programı kullanılarak, bağımsız gruplarda t 

testi, çoklu gruplarda ANOVA tek yönlü varyans analiz yöntemi, Tukey HSD testi 

ile değerlendirildi. Tüm sonuçlarda anlamlılık p değeri 0.05 olarak seçilmiştir. 

Veriler yüzde (%) dağılımı, ortalama, standart sapma (SD) olarak verildi.  

 
 



3. BULGULAR 

 

15-18 yaşları arasındaki Ankara Polis Koleji öğrencilerinin sağlıkla ilişkili fiziksel 

uygunluk düzeylerini tespit ederek Ankara Polis Koleji öğrencilerinin fiziksel 

uygunluk profillerini ortaya koymak ve fiziksel uygunluk düzeylerinin yaş, spora 

katılım durumu ve spor branşlarına göre değişim gösterip göstermediğini saptamak 

amacıyla yapılan bu çalışmaya 713 erkek öğrenci katıldı. 

 

 713 erkek öğrencinin 366’sı (%51,3’ü) bir branşta spor yaparken, 347 öğrenci 

(%48,7’si) spor yapmamaktadır. 

  

3.1. Deneklerin Fiziksel Özellikleri 

 

Çalışmaya katılan 713 erkek öğrencinin yaş ortalaması 16.44±1.12 yıl, vücut 

ağırlıkların ortalaması 66.18±8.95 kg, boy uzunluklarının ortalaması 175.07±6.12 cm 

ve Vücut Kitle İndekslerinin ortalaması 21.55 ± 2.34 kg/m² olduğu bulunmuştur 

(Tablo 3.1). 

 

Tablo 3.1. Deneklerin fiziksel özellikleri 

Fiziksel Özellik 
Vücut 

Ağırlığı (kg) 

Boy 
Uzunluğu 

(cm) 

Vücut Kitle 
İndeksi (kg/m2) 

Yaş (yıl) 

Birey Sayısı  713 713 713 713 
Ortalama 66,18 175,07 21,54 16,44 

Std. Sapma 8,95 6,12 2,34 1,12 
 

3.2. Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Yaşa Bağlı Değişimi 

 

3.2.1. Vücut Kompozisyonun Yaşa Bağlı Değişimi 



 

3.2.1.1 Boy Uzunluğunun Yaşa Bağlı Değişimi 

 

Öğrencilerin yaşa göre ortalama boy uzunlukları karşılaştırıldığında yaş grupları 

arasında anlamlı bir fark olduğu (p‹0.05) bulunmuştur (Tablo 3.2, Şekil 3.1). 15 

yaşından 17 yaşına kadar boy uzunluğu artış gösterirken 18 yaşında bu artış 

durmuştur. 

  
Tablo 3.2. Yaş gruplarına göre ortalama boy uzunluğu (cm) 

Min. Maks. ANOVA 
Fiziksel 
Özellik 

Yaş 
Birey 
Sayısı 

Ort. Boy 
Uzunluğu 

(cm) 

Std.  
Sapma   F SIG. 

BOY 15 167 171,35 5,99 154 186 
 16 177 174,31 5,88 159 194 
 17 203 177,24 5,28 165 193 
 18 166 176,96 5,51 159 190 
 Toplam 713 175,07 6,12 154 194 

41.33 ,000* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 
 Tukey Hsd testi ile yaş gruplarının birbiriyle olan farkı değerlendirildiğinde 

(Tablo 3.3); boy uzunluğu değerlerinde 17-18 yaş grubu arasında anlamlı bir fark 

olmadığı (p›0.05),  diğer tüm gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu (p‹0.05) 

bulunmuştur. 

 
Tablo 3.3. Boy uzunluğu (Tukey HSD)                   
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 Şekil 3.1.Yaş gruplarına göre boy uzunluğu(cm) 

 

 (I) YAS (J) YAS Ort. Fark. Sig. 
 15 16 -2,96* ,000 

 17 -5,89* ,000 
 18 -5,62* ,000 

16 15 2,96* ,000 
 17 -2,93* ,000 
 18 -2,65* ,000 

17 15 5,89* ,000 
 16 2,93* ,000 
 18 ,28 ,967 

18 15 5,62* ,000 
 16 2,65* ,000 
 17 -,28 ,967 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 



3.2.1.2. Vücut Ağırlığının Yaşa Bağlı Değişimi 

 

Öğrencilerin yaşa göre ortalama vücut ağırlıkları karşılaştırıldığında yaş grupları 

arasında anlamlı bir fark olduğu (p ‹ 0.05) bulunmuştur (Tablo 3.4). Vücut ağırlığının 

yaşla beraber anlamlı olarak arttığı bulunmuştur.  

 

Tablo 3.4. Yaş gruplarına göre ortalama vücut ağırlığı (kg) 
Min. Maks. ANOVA Fiziksel 

Özellik 
Yaş 

Birey 
Sayısı 

Ortalama 
Kilo (kg) 

Std.  
Sapma   F SIG. 

KILO 15 167 60,65 8,60 39 85 
 16 177 64,75 8,18 45 90 
 17 203 68,82 7,80 52 97 
 18 166 70,05 8,28 53 99 
 Toplam 713 66,18 8,95 39 99 

46.46 ,000* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

Tukey Hsd testi ile yaş gruplarının birbiriyle olan farkı değerlendirildiğinde; 

yaş artıkça vücut ağırlığın arttığı ancak ortalama vücut ağırlıklarının boy 

uzunluğunda olduğu gibi 17–18 yaş grubu arasında anlamlı bir fark olmadığı 

(p›0.05),  diğer tüm gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu (p ‹ 0.05) bulunmuştur 

(Tablo 3.5, Şekil 3.2). 

 

Tablo 3.5. Vücut Ağırlığı (Tukey HSD)        
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Şekil 3.2.Yaş gruplarına göre vücut ağırlığı (kg)  

 

(I) YAS (J) YAS Ort. Fark. Sig. 
15 16 -4,11 ,000* 
 17 -8,17 ,000* 
 18 -9,40 ,000* 

16 15 4,11 ,000* 
 17 -4,07 ,000* 
  18 -5,29 ,000* 

17 15 8,17 ,000* 
 16 4,07 ,000* 
 18 -1,23 ,481 

18 15 9,40 ,000* 
 16 5,29 ,000* 
 17 1,23 ,481 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 



3.2.1.3. Vücut Kitle İndeksinin Yaşa Bağlı Değişimi 

 

Öğrencilerin yaşa göre vücut kitle indeksi değerleri karşılaştırıldığında yaş grupları 

arasında anlamlı bir fark olduğu (p ‹ 0.05) bulunmuştur (Tablo 3.6). Vücut kitle 

indeksi değerinin yaşla beraber arttığı bulunmuştur. 

 

Tablo 3.6. Yaş gruplarına göre ortalama vücut kitle indeksi (kg/m2) 
Min. Maks. ANOVA Fiziksel  

Özellik 
Yaş 

Birey 
Sayısı 

Ortalama 
VKI (kg/m2) 

Std.  
Sapma   F SIG. 

VKI 15 167 20,61 2,43 15,61 30,67 
 16 177 21,27 2,09 15,57 27,17 
 17 203 21,88 2,10 17,52 28,96 
 18 166 22,36 2,41 17,09 30,93 
 Toplam 713 21,54 2,34 15,57 30,93 

19.16 ,000* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

Tukey Hsd testi kullanarak yaş gruplarının birbiriyle olan farkı 

değerlendirildiğinde; yaş artıkça vücut kitle indeksi değerinin arttığı ancak ortalama 

vücut kitle indeksi değerindeki artışın, 17–18 yaş grubu arasında anlamlı bir fark 

olmadığı ( p › 0.05),  diğer tüm gruplarda ise anlamlı bir fark olduğu (p ‹ 0.05) 

bulunmuştur (Tablo 3.7, Şekil 3.3).  

 

Tablo 3.7. Vücut kitle indeksi (Tukey HSD)        
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 Şekil 3.3. Yaş gruplarına göre VKI (kg/m2) 
 

(I) YAS (J) YAS Ort. Fark. Sig. 
15 16 -,6575 ,035*
 17 -1,2749 ,000*
 18 -1,7485 ,000*

16 15 ,6575 ,035*
 17 -,6174 ,039*
  18 -1,0911 ,000*

17 15 1,2749 ,000*
 16 ,6174 ,039*
 18 -,4736 ,186

18 15 1,7485 ,000*
 16 1,0911 ,000*
 17 ,4736 ,186

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 



3.2.1.4.  Deri Altı Yağ Kalınlığı Değerlerinin Yaşa Bağlı Değişimi 
 

Öğrencilerin yaşa göre ortalama deri altı yağ kalınlıkları karşılaştırıldığında yaş 

grupları arasında abdominal, bacak mediali, subscapular, suprailiac ve orta aksillar 

deri altı yağ kalınlığı arasında anlamlı bir fark (p‹0.05) bulunmuştur (Tablo3.8). 

 

Tablo 3.8.  Yaş gruplarına göre ortalama deri altı yağ kalınlıkları 1 (mm) 
Fiziksel 
Özellik 

Yaş 
Birey 
Sayısı 

Ort.  
(mm)  

Std.  
Sapma 

Min. Maks. F SIG. 

Abdominal 15 167 15,32 7,57 5,3 48,0 
 16 177 17,90 8,15 5,8 44,0 
 17 203 19,82 9,24 6,5 48,0 
 18 166 21,41 9,66 7,1 48,0 
 Toplam 713 18,66 8,97 5,3 48,0 

15,301 0,000* 

Bacak 15 167 12,65 5,05 5,50 31,20 
Mediali 16 177 11,27 4,23 5,00 27,00 

Calf 17 203 11,03 4,97 4,25 31,60 
 18 166 10,46 4,41 4,00 27,00 
 Toplam 713 11,34 4,75 4,00 31,60 

6,593 0,000* 

Subscapular 15 167 9,14 4,16 4,4 29,4 
 16 177 10,10 3,88 4,9 29,3 
 17 203 11,01 4,55 4,6 30,8 
 18 166 11,31 4,94 6,0 37,8 
 Toplam 713 10,42 4,47 4,4 37,8 

8,447 0,000* 

Suprailiak 15 167 9,874 6,49 3,70 48,00 
 16 177 9,653 5,86 2,60 35,80 
 17 203 11,31 7,50 4,00 39,65 
 18 166 11,78 7,52 4,20 40,00 
 Toplam 713 10,67 6,94 2,60 48,00 

4,053 0,007* 

Orta 15 167 9,04 4,59 3,7 32,1 
Aksillar 16 177 9,57 4,53 4,2 29,0 

 17 203 10,30 5,03 4,3 28,0 
 18 166 10,83 5,71 4,0 37,8 
 Toplam 713 9,94 5,02 3,7 37,8 

4,238 0,006* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

 

 

 



Öğrencilerin yaşa göre ortalama deri altı yağ kalınlıkları karşılaştırıldığında 

yaş grupları arasında; pektoral, uyluk, triceps ve biceps deri altı yağ kalınlığı 

arasında anlamlı bir fark (p›0.05) bulunmamıştır (Tablo3.9). 

 

Tablo 3.9.  Yaş gruplarına göre ortalama deri altı yağ kalınlıkları 2 (mm) 
Fiziksel 
Özellik 

Yaş 
Birey 
Sayısı 

Ort.  
(mm)  

Std.  
Sapma 

Min. Maks. F SIG. 

Pektoral 15 167 7,59 4,08 3,60 32,20 
 16 177 7,60 3,75 3,30 23,00 
 17 203 8,28 4,73 3,70 31,15 
 18 166 8,25 4,90 3,60 39,00 
 Toplam 713 7,94 4,40 3,30 39,00 

1,399 0,242 

Uyluk 15 167 16,23 6,68 6,9 45,0 
 16 177 15,64 5,72 5,6 34,0 
 17 203 16,01 6,79 6,8 40,0 
 18 166 16,02 6,50 5,2 33,0 

0,255 0,858 

Triceps 15 167 9,84 4,87 4,0 31,0 
 16 177 9,47 3,69 3,7 24,4 
 17 203 9,53 3,59 3,8 22,0 
 18 166 9,53 3,36 3,8 24,0 
 Toplam 713 9,59 3,89 3,7 31,0 

0,307 0,820 

Biceps 15 167 5,11 2,02 2,8 17,0 
 16 177 4,72 1,59 2,5 13,5 
 17 203 4,82 1,68 2,6 12,2 
 18 166 4,71 1,72 2,4 12,1 
 Toplam 713 4,84 1,76 2,4 17,0 

1,856 0,136 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

3.2.1.5. Vücut Yağ Yüzdesinin Yaşa Bağlı Değişimi 

  

Öğrencilerin Vücut Yağ Yüzdesi (VYY), Slaughterin skinfold ölçümleriyle elde 

edilen deri altı yağ kalınlıklarının formüle edilmesi ile bulunmuştur.  

 

Ortalama vücut yağ yüzdesi yaşa göre karşılaştırıldığında yaş grupları 

arasında anlamlı bir fark olduğu (p‹0.05) bulunmuştur (Tablo 3.10). 15 yaşından 18 

yaşına kadar vücut yağ yüzdesinde azalma olduğu bulunmuştur. 

 

 



Tablo 3.10. Yaş gruplarına göre vücut yağ yüzdesi   
Min. Maks. ANOVA Fiziksel 

Özellik 
Yaş 

Birey 
Sayısı 

Ortalama 
VYY%  

Std.  
Sapma   F SIG. 

VYO % 15 167 17,53 6,93 8,28 46,13 
 16 177 16,25 5,48 8,20 35,99 
 17 203 16,11 6,04 7,62 39,22 
 18 166 15,69 5,32 6,73 37,46 
 Toplam 713 16,38 6,00 6,73 46,13 

2,950 ,032* 

* p anlamlılık değeri 0.05 

 

Tukey HSD testi kullanılarak yaş gruplarının birbiriyle olan farkı 

değerlendirildiğinde, skinfold kalınlıkları ile hesaplanan ortalama vücut yağ 

yüzdesine göre; 15 yaş grubu ile 18 yaş grubu arasında anlamlı bir fark olduğu 

bulunmuştur (Tablo 3.11, Şekil 3.4). 

   

Tablo 3.11. Vücut yağ yüzdesi (Tukey HSD)     
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Şekil 3.4.Yaş gruplarına göre VYY (%) 

     
 

 

 

 

(I)YAS (J)YAS Ort. Fark. Sig. 

15 16 1,2825 ,192 

 17 1,4160 ,106 

 18 1,8355 ,026* 

16 15 -1,2825 ,192 

 17 ,1335 ,996 

 18 ,5530 ,827 

17 15 -1,4160 ,106 

 16 -,1335 ,996 

 18 ,4195 ,908 

18 15 -1,8355 ,026* 

 16 -,5530 ,827 

 17 -,4195 ,908 

* p anlamlılık değeri 0.05 



 
3.2.2. Kassal Uygunluğun Yaşa Bağlı Değişimi 

  

3.2.2.1. Kassal Kuvvetin Yaşa Bağlı Değişimi 

 

Çalışmaya katılan 713 öğrencilerinin 665’inin dominant tarafı sağ (%93,3), 48’inin 

dominant tarafı (% 6.7) sol olarak bulunmuştur (Tablo 3.12). 

 

 Dominant tarafı sağ olan öğrencilerin ortalama sağ kavrama kuvveti (37,23), 

sol kavrama kuvvetinden (34,71) daha yüksek bulunmuştur. Dominant tarafı sol olan 

öğrencilerin sol kavrama kuvveti (36,07), sağ kavrama kuvvetinden (35,950) daha 

yüksek bulunmuştur. Toplam kavrama kuvveti karşılaştırıldığında ise dominant tarafı 

sol olan öğrenciler daha kuvvetli olduğu saptanmıştır (Tablo 3.12). 

 
Tablo 3.12. Kavrama kuvveti değerleri (kg) 

KAVRAMA 
KUVVETİ 

DOMINANT 
 Birey 
Sayısı 

Kavrama 
Kuvveti (kg) 

Std.  
Sapma 

Yüzdelik 
Oran (%) 

SAG KAVRAMA SAĞ 665 37,23 6,19 93.3 
 SOL 48 35,95 5,55 6.7 

SOL KAVRAMA SAĞ 665 34,71 6,11 93.3 
 SOL 48 36,07 5,57 6.7 

KAVRAMA  SAĞ 665 71,94 11,79 93.3 
TOPLAM SOL 48 72,01 10,75 6.7 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 

  
   Öğrencilerin yaşa göre ortalama kavrama kuvveti karşılaştırıldığında yaş 

grupları arasında anlamlı bir fark (p‹0.05) bulunmuştur (Tablo 3.13, Şekil 3.5). 

Kassal kuvvet 15 yaşından 17 yaşına kadar artış gösterirken 18 yaşında bu artış 

durmuştur. 

 
Tablo 3.13. Yaş gruplarına göre kavrama kuvveti (kg) 

ANOVA 
Yaş 

Birey 
Sayısı 

Kavrama 
Kuvveti (kg) 

Std. 
Sapma F SIG. 

15 167 63,53 11,18 
16 177 71,76 10,63 
17 203 75,83 10,79 
18 166 75,86 9,88 

Top 713 71,95 11,71 

51,31 ,000* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır 



 
Tukey HSD testi kullanılarak yaş gruplarının birbiriyle olan farkı 

değerlendirildiğinde, yaş artıkça kavrama kuvvetinin arttığı ve kavrama kuvveti ile 

17–18 yaş grubu arasında anlamlı bir fark olmadığı ( p › 0.05),  diğer tüm gruplarda 

ise anlamlı bir fark olduğu (p ‹ 0.05) bulunmuştur (Tablo 3.14).  

 
Tablo 3.14. Kavrama Kuvveti (Tukey HSD)      
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Şekil 3.5. Yaş gruplarına göre kavrama kuvveti  

 

3.2.2.2. Kassal Dayanıklılığın Yaşa Bağlı Değişimi 

 

Öğrencilerin yaş gruplarına göre kassal dayanıklılıkları 30 saniye ortalama mekik 

sayıları ile karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu (p ‹ 0.05) 

bulunmuştur (Tablo 3.15). Yaş artıkça kassal dayanıklılık artış göstermiştir (Şekil 

3.6). 15 yaşında 25.69 olan ortalama mekik sayısı, 18 yaşında 26.92’ye kadar 

yükselmiştir. 

 
Tablo 3.15. Yaş gruplarına göre 30 saniye mekik sayıları 

Min. Maks. ANOVA 
 Yaş 

Birey 
Sayısı 

Ort.  Mekik 
Sayısı 

Std. 
Sapma   F SIG. 

15 167 25,69 2,82 17 33 
16 177 26,54 2,54 21 34 
17 203 26,72 3,31 18 36 
18 166 26,92 3,27 19 42 

30 
Saniye 
Mekik 
Sayısı 

Toplam 713 26,48 3,04 17 42 

5.448 
 

,001* 

* p anlamlılık değeri 0.05 

(I)YAS (J)YAS Ort. Fark. Sig. 
15 16 -8,229 ,000* 

 17 -12,297 ,000* 

 18 -12,334 ,000* 

16 15 8,229 ,000* 

 17 -4,069 ,001* 

  18 -4,105 ,002* 

17 15 12,297 ,000* 

 16 4,069 ,001* 

 18 -3,676 1,000 

18 15 12,334 ,000* 

 16 4,105 ,002* 

 17 3,676 1,000 

* p anlamlılık değeri 0.05 



 

Öğrencilerin yaş gruplarına göre 60 saniye ortalama mekik sayıları 

karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu (p ‹ 0.05) bulunmuştur 

(Tablo 3.16). Yaş artıkça çekilen mekik sayısı artış göstermiştir (Şekil 3.7).  

 
Tablo 3.16. Yaş gruplarına göre 60 saniye mekik sayıları 

Min. Maks. ANOVA 
 Yaş 

Birey 
Sayısı 

Ort.  Mekik 
Sayısı 

Std. 
Sapma   F SIG. 

15 167 47,83 5,68 30 61 
16 177 49,79 5,08 38 65 
17 203 50,47 6,61 34 69 
18 166 50,90 6,68 30 80 

60 
Saniye 
Mekik 
Sayısı 

Toplam 713 49,78 6,16 30 80 

8.541 ,000* 

* p anlamlılık değeri 0.05 
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  Şekil 3.6. Yaş gruplarına göre                        Şekil 3.7. Yaş gruplarına göre  
   30 saniye mekik sayısı                                    60 saniye mekik sayısı 
 

 

  

 

 

 

 



 Yaş gruplarının kendi aralarındaki değişimi incelendiğinde, her iki sürede de 

(30 ve 60 saniye) 15 yaş grubu öğrencilerinin ortalama mekik sayıları, diğer tüm 

grupların mekik sayıları ile karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık olduğu 

bulunmuştur. Diğer yaş gruplarındaki öğrencilerin ortalama mekik sayıları 15 yaş 

grubu dışındaki tüm gruplarla karşılaştırıldığında anlamlı bir fark olmadığı 

bulunmuştur (Tablo 3.17, Tablo 3.18). 

 

 

Tablo 3.17. 30 s Mekik Sayısı                       Tablo 3.18.  60 s Mekik Sayısı  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAS YAS 
Ort. 

Fark. 
Sig. 

15 16 -,85 ,043* 
 17 -1,03 ,006* 
 18 -1,23 ,001* 

16 15 ,85 ,043* 
 17 -,17 ,943 
 18 -,37 ,660 

17 15 1,03 ,006* 
 16 ,17 ,943 
 18 -,20 ,922 

18 15 1,23 ,001* 
 16 ,37 ,660 
 17 ,20 ,922 

* p anlamlılık değeri 0.05 

YAS YAS 
Ort. 

Fark. 
Sig. 

15 16 -1,96 ,014* 
 17 -2,64 ,000* 
 18 -3,08 ,000* 

16 15 1,96 ,014* 
 17 -,68 ,699 
 18 -1,11 ,325 

17 15 2,64 ,000* 
 16 ,68 ,699 
 18 -,44 ,902 

18 15 3,08 ,000* 
 16 1,11 ,325 
 17 ,44 ,902 

* p anlamlılık değeri 0.05 



3.2.3.  Esnekliğin Yaşa Bağlı Değişimi 

 

Öğrencilerin yaş gruplarına göre ortalama esneklik değerleri karşılaştırıldığında yaş 

grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı (p›0.05) bulunmuştur (Tablo 3.19, Şekil 

3.8).  

 

Tablo 3.19.  Yaş gruplarına göre esneklik (cm) 
Min. Maks. ANOVA 

 Yaş 
Birey 
Sayısı 

Ortalama 
(cm) 

Std. 
Sapma   F SIG. 

15 167 29,76 6,14 3,0 44,0 
16 177 31,11 6,97 11,0 50,0 
17 203 31,68 7,21 ,0 50,0 
18 166 31,09 7,20 5,7 50,0 

Otur 
Uzan 
Testi 

Toplam 713 30,95 6,93 ,0 50,0 

2,462 ,061 

* p anlamlılık değeri 0.05 
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Şekil 3.8. Yaş gruplarına göre esneklik (cm) 

 



3.2.4. Aerobik Kapasitenin Yaşa Bağlı Değişimi 
  

Öğrencilerin yaş gruplarına göre bir mil koşusunu bitirme süreleri karşılaştırıldığında 

yaş grupları arasında anlamlı bir fark olduğu (p‹0.05) bulunmuştur (Tablo 3.20). Yaş 

artıkça bir mil koşusunu bitirme sürelerinin kısaldığı bulunmuştur. 

 

Tablo 3.20.  Yaş gruplarına göre bir mil koşu süresi (s) 
Min. Maks. ANOVA 

Yaş 
Birey 
Sayısı 

Koşu Süresi 
(s) 

Std. 
Sapma   F SIG. 

15 167 409,18 26,35 348 495 
16 177 403,60 23,27 334 492 
17 203 392,25 34,84 319 542 
18 166 389,80 34,34 309 530 

Toplam 713 398,46 31,23 309 542 

16,049 ,000* 

* p anlamlılık değeri 0.05 

 

Tukey HSD testi kullanılarak yaş gruplarının birbiriyle olan farkı 

değerlendirildiğinde, bir mil koşu süresinin 15-16 yaş grubu ve 17-18 yaş grubu  

arasında anlamlı bir fark olmadığı (p›0.05), diğer tüm gruplarda anlamlı bir fark 

olduğu (p ‹ 0.05) bulunmuştur (Tablo 3.21). Yaş artıkça bir mil koşu süresi azalma 

göstermektedir (Şekil 3.9).  

 

Tablo 3.21. Bir Mil Koşu Süresi 
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 Şekil 3.9. Yaş gruplarına göre koşu süresi (s) 

 
 

YAS YAS 
Ort. 

Fark. 
Sig. 

15 16 5,58 ,320 
 17 16,93 ,000* 
 18 19,38 ,000* 

16 15 -5,58 ,320 
 17 11,35 ,002* 
 18 13,81 ,000* 

17 15 -16,93 ,000* 
 16 -11,35 ,002* 
 18 2,46 ,866 

18 15 -19,38 ,000* 
 16 -13,81 ,000* 
 17 -2,46 ,866 

* p anlamlılık değeri 0.05 



Öğrencilerin yaş gruplarına göre Cureton formülü ile hesaplanan maksimal oksijen 

tüketim değerleri karşılaştırıldığında yaş grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı 

(p › 0.05) bulunmuştur (Tablo 3.22, Şekil 3.10). 

 
 
Tablo 3.22. Yaş Gruplarına Göre Maksimal Oksijen Tüketim Değeri (ml/kg/dk) 

Min. Maks. ANOVA 
 Yaş 

Birey 
Sayısı 

VO2 max 
(ml/kg/dk) 

Std. 
Sapma   F SIG. 

15 167 53,27 2,67 52,86 53,68 
16 177 53,28 2,57 52,90 53,66 
17 203 53,77 3,33 53,31 54,23 
18 166 53,73 3,53 53,19 54,28 

Bir Mil 
Koşu 
Testi 

Toplam 713 53,52 3,06 53,30 53,75 

1,476 ,220 

* p anlamlılık değeri 0.05 
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Şekil 3.10. Yaş gruplarına göre maksimal oksijen tüketim değeri (ml/kg/dk) 
 



3.3. Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Spora Katılım Durumuna Bağlı 

Değişimi 

 

Öğrencilerin yaşa ve spor yapma durumlarına göre dağılımı tablo 3.23’de 

gösterilmiştir. Öğrencilerin 366’sı (%51,3’ü) bir branşta spor yaparken, 347 öğrenci 

(%48,7’si) spor yapmamaktadır.  

 

15 yaş grubundaki öğrencilerin %73,7’si, 16 yaş grubundaki öğrencilerin 

%59,3’ü, 17 yaş grubundaki öğrencilerin %36’sı, 18 yaşındaki öğrencilerin %38’i bir 

branşta spor yaptığı belirlenmiştir.  

 

Yaş artıkça öğrencilerin dersler ve üniversite sınavı nedeniyle sporu bıraktığı 

tahmin edilmektedir (Tablo 3.23).  

 

Tablo 3.23. Yaşa ve spora katılım durumuna göre dağılım 

  
SPORA KATILIM DURUMU 

 
TOPLAM 

YAS  SPOR YAPAN SPOR YAPMAYAN  
15 Birey Sayısı 123 44 167 
 Genel Dağılım % 17,3% 6,2% 23,4% 
 Grup İçi Dağılım % 73,7% 26,3% 100% 

16 Birey Sayısı 105 72 177 
 Yüzdelik Dağılım 14,7% 10,1% 24,8% 
 Grup İçi Dağılım % 59,3% 40,7% 100% 

17 Birey Sayısı 74 129 203 
 Yüzdelik Dağılım 10,4% 18,1% 28,5% 
 Grup İçi Dağılım % 36,5% 63,5% 100% 

18 Birey Sayısı 64 102 166 
 Yüzdelik Dağılım 9,0% 14,3% 23,3% 
 Grup İçi Dağılım % 38,6% 61,4% 100% 

TOPLAM Birey Sayısı 366 347 713 
 Yüzdelik Dağılım 51,3% 48,7% 100,0% 
 Grup İçi Dağılım % 51,3% 48,7% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 



3.3.1. Vücut Kompozisyonunun Spora Katılım Durumuna Bağlı Değişimi 
 

3.3.1.1. Boy Uzunluğunun Spora Katılım Durumuna Bağlı Değişimi 
 

Yaş grupları dikkate alınmaksızın genel olarak spor yapma durumuna göre 

öğrencilerin ortalama boy uzunluklarının karşılaştırıldığında; spor yapan ve 

yapmayan gruplar arasında anlamlı bir fark ( p ‹ 0.05) bulunmuştur (Tablo 3.24). 

Spor yapan öğrencilerin ortalama boy uzunlukları, her yaş grubunda spor 

yapmayanlara oranla daha yüksek olduğu bulunmasına rağmen yaş dikkate 

alınmadığında spor yapmayan öğrenci grubunun boy uzunluk ortalaması, spor yapan 

öğrenci grubuna göre daha yüksek bulunmuştur (Şekil 3.11).  

 
Tablo 3.24. Spora katılım durumlarına göre boy uzunlukları (cm) 

T Testi SPORA KATILIM 
DURUMU 

Birey 
Sayısı  

Ortalama 
Boy Uzunluğu (cm) 

Std.  
Sapma T Sig. (2tailed) 

SPOR YAPAN 366 174,55 6,46 
SPOR YAPMAYAN 347 175,61 5,70 

-2,315 ,021* 

* p değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
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                   Şekil 3.11. Boy uzunluğunun yaş ve spora katılım durumuna bağlı değişimi (cm) 



Tüm yaş grupları kendi içinde spor yapıp yapmamasına göre ortalama boy 

uzunluklarının karşılaştırıldığında; ise anlamlı bir fark  ( p › 0.05 ) bulunmamıştır 

(Tablo 3.25). 

 
 Tablo 3.25 Yaş gruplarının kendi içinde spora katılım  
durumuna göre boy uzunluğu değerlerinin karşılaştırılması  

Spor Yapmayan Spor Yapan T Testi 
YAS 

Ort. N S. Dev. Ort. N S. Dev. t Sig. (2tailed) 
15 170,93 44 6,15 171,50 123 5,82 0,535 0,594 
16 174,15 72 5,90 174,42 105 6,15 0,295 0,768 
17 177,03 129 6,09 177,60 74 5,90 0,740 0,460 
18 176,86 102 6,46 177,13 64 6,09 0,298 0,766 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

Öğrencilerin spor branşlarına göre boy uzunlukları karşılaştırıldığında gruplar 

arasında anlamlı bir fark olduğu (p‹0.05) bulunmuştur. 180 cm ile en yüksek boy 

uzunluğuna sahip öğrencilerin basketbol sporu yaptığı bulunurken, en düşük boy 

uzunluğu ortalaması ise 170 cm ile badminton sporu yapan öğrenci grubunda 

bulunmuştur (Tablo 3.26).     

 

Tablo 3.26. Spor branşlarına göre boy uzunluğu (cm) 
ANOVA 

SPOR BRANŞI 
Birey 
Sayısı 

Boy Uzunluğu 
(cm) 

Std. 
Sapma 

Min. Maks. 
F SIG 

AIKIDO 28 173,04 5,97 160 188 
ATICILIK 17 174,88 5,28 165 184 

ATLETIZM 11 176,91 8,26 164 187 
BADMINTON 19 170,11 5,33 159 178 
BASKETBOL 17 180,29 6,64 167 193 
BUZ HOKEYI 19 175,79 5,72 166 189 

FUTBOL 42 177,81 5,91 167 190 
GURES 36 171,94 4,88 162 183 

HENTBOL 37 175,41 6,15 165 189 
JUDO 22 173,32 6,03 161 183 

KARATE 36 173,58 6,64 159 185 
MASA TENISI 12 172,75 5,99 165 183 

TENIS 24 172,71 5,60 164 185 
VOLEYBOL 18 176,83 7,38 165 194 

YÜZME 28 174,09 6,76 159 188 
TOPLAM 366 174,55 6,46 159 194 

4,011 0,000* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 
 
 
 



3.3.1.2. Vücut Ağırlığının Spora Katılım Durumuna Bağlı Değişimi 
 

Yaş grupları dikkate alınmaksızın genel olarak spor yapma durumuna göre 

öğrencilerin ortalama vücut ağırlıkları karşılaştırıldığında; spor yapan ve yapmayan 

gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu ( p‹0.05) bulunmuştur (Tablo 3.27). Spor 

yapan öğrencilerin spor yapmayan öğrencilere göre daha düşük vücut ağırlıklarına 

sahip olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3.27.  Spora katılım durumuna göre vücut ağırlığı değerleri (kg) 
T Testi 

SPORA KATILIM 
DURUMU 

Birey 
Sayısı 

Ortalama 
Vücut Ağırlığı 

(kg) 

Std. 
Sapma T Sig. (2tailed) 

SPOR YAPAN 366 64,99 8,76 
SPOR YAPMAYAN 347 67,45 8,99 

-3,702 ,000* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

Spor yapan öğrencilerin ortalama vücut ağırlıkları 15, 16 ve 18 yaş 

gruplarında spor yapmayanlara oranla daha düşük olduğu bulunmuştur. 17 yaş 

grubundaki spor yapan öğrencilerin vücut ağırlıkları ise spor yapmayan öğrencilere 

göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Tüm yaş grupları kendi içinde spor yapıp 

yapmamasına göre ortalama vücut ağırlıkları karşılaştırıldığında; ise anlamlı bir fark  

( p›0.05 ) bulunmamıştır (Tablo 3.28, Şekil 3.12). 

 

Tablo 3.28. Yaş gruplarının kendi içinde spora katılım durumuna göre  
vücut ağırlığı değerlerinin karşılaştırılması  

Spor Yapmayan Spor Yapan T Testi 
YAS 

Ort. N S. Dev. Ort. N S. Dev. T Sig. (2tailed) 
15 61,62 44 10,05 60,3 123 8,03 -0,875 0,383 
16 64,97 72 8,86 64,61 105 7,71 -0,291 0,771 
17 68,33 129 7,51 69,68 74 8,26 -1,183 0,238 
18 70,59 102 8,77 69,19 64 7,43 1,058 0,292 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

Öğrencilerin spor branşlarına göre ortalama vücut ağırlıkları 

karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu (p ‹ 0.05) gösterilmiştir 

(Tablo 3.32). 68,26 kg ile en yüksek vücut ağırlıklarına sahip öğrencilerin basketbol 

sporu yaptığı bulunurken en düşük vücut ağırlığı ortalamasının ise 59,07 kg ile 

badminton sporu yapan öğrenci grubunda bulunmuştur (Tablo 3.29 ve Şekil 3.13). 



Tablo 3.29.  Spor branşlarına göre vücut ağırlıkları (kg) 
ANOVA 

SPOR BRANŞI 
Birey 
Sayısı 

Vücut Ağırlığı 
(kg) 

Std. 
Sapma 

Min. Maks. 
F SIG 

AIKIDO 28 62,09 8,25 48 79 
ATICILIK 17 67,89 9,44 53 94 

ATLETIZM 11 65,62 6,80 55 76 
BADMINTON 19 59,07 8,98 42 73 
BASKETBOL 17 68,26 8,35 55 80 
BUZ HOKEYI 19 65,99 7,38 50 75 

FUTBOL 42 68,11 7,95 53 85 
GURES 36 66,59 10,90 43 97 

HENTBOL 37 64,54 7,76 45 82 
JUDO 22 65,66 7,96 48 81 

KARATE 36 62,18 9,24 43 85 
MASA TENISI 12 62,86 8,24 53 78 

TENIS 24 62,38 7,15 49 83 
VOLEYBOL 18 64,87 7,85 53 79 

YÜZME 28 67,36 8,78 49 85 
TOPLAM 366 64,99 8,76 42 97 

2,383 0,004* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
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 Şekil 3.12. Vücut ağırlığının spor branşına        Şekil 3.13. Vücut ağırlığının yaş ve spora katılım 
  bağlı değişimi     durumuna bağlı değişimi   
  
 



3.3.1.3. Vücut Kitle İndeksi Değerinin Spora Katılım Durumuna Bağlı Değişimi 
 

Yaş grupları dikkate alınmaksızın genel olarak spor yapma durumuna göre 

öğrencilerin ortalama vücut kitle indeksi değerleri karşılaştırıldığında; spor yapan ve 

yapmayan gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu (p‹0.05) bulunmuştur (Tablo 

3.30). Spor yapmayan öğrenci grubu spor yapan öğrenci grubuna göre daha yüksek 

vücut kitle indeksi değerlerine sahiptir. 

 
Tablo 3.30. Spora katılım durumuna göre VKI değerleri (kg/m2) 

T Testi SPORA KATILIM 
DURUMU 

Birey 
Sayısı 

VKI (kg/m2) 
Std. 

Sapma T Sig. (2tailed) 
SPOR YAPAN 366 21,27 2,22 

SPOR YAPMAYAN 347 21,83 2,43 
-3,183 0,002* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

Spor yapan öğrencilerin ortalama vücut kitle indeksi değerleri 17 yaş grubu 

dışındaki tüm yaş gruplarında spor yapmayanlara oranla daha düşük olduğu 

bulunmuştur. 17 yaş grubundaki spor yapan öğrencilerin vücut kitle indeksleri 22,03 

iken spor yapmayan öğrencilerde bu değer 21,78 olarak bulunmuştur. Ancak tüm yaş 

grupları kendi içinde spor yapıp yapmamasına göre ortalama vücut kitle indeksi 

değerleri karşılaştırıldığında; ise anlamlı bir fark  (p›0.05) bulunmamıştır (Tablo 

3.31, Şekil 3.14). 

 
Tablo 3.31. Yaş gruplarının kendi içinde spora katılım durumuna göre  
VKI değerlerinin karşılaştırılması 

Spor Yapmayan Spor Yapan T Testi 
YAS 

Ort. N S. Dev. Ort. N S. Dev. T Sig. (2tailed) 
15 21,00 44 2,62 20,47 123 2,35 -1,275 0,215 
16 21,37 72 2,31 21,20 105 1,93 -0,546 0,586 
17 21,78 129 2,09 22,06 74 2,13 0,886 0,377 
18 22,56 102 2,65 22,03 64 1,95 -1,370 0,172 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

Öğrencilerin spor branşlarına göre ortalama vücut kitle indeksi değerleri 

karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu (p‹0.05) bulunmuştur 

(Tablo 3.32). Güreş sporcuları en yüksek VKI değerlerine, Badminton sporcuları en 

düşük VKI değerlerine sahiptir (Tablo 3.32, Şekil 3.15). 

 



Tablo 3.32. Spor branşlarına göre vücut kitle indeksi değerleri (kg/m2) 
ANOVA 

SPOR BRANŞI 
Birey 
Sayısı 

VKI 
(kg/m2) 

Std. 
Sapma 

Min. Maks. 
F SIG 

AIKIDO 28 20,68 1,99 16,56 24,22 
ATICILIK 17 22,14 2,33 18,58 27,76 

ATLETIZM 11 20,97 1,82 17,82 24,37 
BADMINTON 19 20,36 2,58 15,57 23,62 
BASKETBOL 17 20,92 1,54 18,81 23,72 
BUZ HOKEYI 19 21,31 1,85 17,10 24,13 

FUTBOL 42 21,51 2,00 18,00 28,08 
GURES 36 22,44 3,02 15,61 30,67 

HENTBOL 37 20,93 1,86 16,53 24,11 
JUDO 22 21,80 1,93 18,00 25,47 

KARATE 36 20,57 2,40 17,09 28,56 
MASA TENISI 12 20,98 1,70 18,64 24,12 

TENIS 24 20,90 2,06 17,57 24,90 
VOLEYBOL 18 20,67 1,32 18,60 23,04 

YÜZME 28 22,18 2,34 17,60 27,00 
TOPLAM 366 21,2770 2,22 15,57 30,67 

2,365 0,004 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
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Şekil 3.14. VKI değerinin yaşa ve spor                 Şekil 3.15. VKI değerinin spor branşına    
yapma durumuna bağlı değişimi                          bağlı değişimi 
    



 
3.3.1.4. Deri Altı Yağ Kalınlığı Değerlerinin Spora Katılım Durumuna Bağlı 
Değişimi 

 

Yaş grupları dikkate alınmaksızın genel olarak spor yapma durumuna göre 

öğrencilerin deri altı yağ kalınlık değerleri karşılaştırıldığında; spor yapan ve 

yapmayan gruplar arasında triceps, pektoral, abdominal, uyluk, subscapular, 

suprailiac ve orta aksillar deri altı yağ kalınlık değerlerinde anlamlı bir fark olduğu 

(p‹0.05) bulunmuştur Spor yapmayan öğrenciler spor yapan öğrencilere göre daha 

yüksek deri altı yağ kalınlığı değerlerine sahiptir.  Spor yapan öğrencilerin, spor 

yapmayan öğrencilere göre bölgesel olarak, abdominal %18.65, suprailiak %16.26, 

subscapular %14.89, pektoral %13.91, ortaaksillar %13.21, uyluk %10.14, triceps 

%7.42  oranında daha düşük deri altı kalınlığına sahip oldukları saptanmıştır(Tablo 

3.33). 

 
Tablo 3.33. Spora katılım durumuna bağlı deri altı yağ kalınlığı 1 (mm) 

BÖLGE 
SPORA KATILIM 

DURUMU 
Birey 
Sayısı 

Kalınlık 
(mm) 

Std. 
Sapma 

T Sig.  

SPOR YAPAN 366 9,23 3,61 
TRICEPS 

SPOR YAPMAYAN 347 9,97 4,15 
-2,537 0,011 

SPOR YAPAN 366 7,36 3,74 
PEKTORAL 

SPOR YAPMAYAN 347 8,55 4,94 
-3,636 0,000 

SPOR YAPAN 366 16,79 7,90 
ABDOMİNAL 

SPOR YAPMAYAN 347 20,64 9,60 
-5,851 0,000 

SPOR YAPAN 366 15,14 5,88 
UYLUK 

SPOR YAPMAYAN 347 16,85 6,87 
-3,569 0,000 

SPOR YAPAN 366 9,60 3,51 
SUBSCAPULAR 

SPOR YAPMAYAN 347 11,28 5,16 
-5,125 0,000 

SPOR YAPAN 366 9,71 5,75 
SUPRAİLİAK 

SPOR YAPMAYAN 347 11,68 7,89 
-3,810 0,000 

SPOR YAPAN 366 9,26 4,36 
ORTA AKSİLLAR 

SPOR YAPMAYAN 347 10,67 5,54 
-3,776 0,000 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 
 
 

 Yaş grupları dikkate alınmaksızın genel olarak spor yapma durumuna göre 

öğrencilerin deri altı yağ kalınlık değerleri karşılaştırıldığında; spor yapan ve 

yapmayan gruplar arasında biceps ve bacak mediali deri altı yağ kalınlık değerlerinde 

anlamlı bir fark (p›0.05) bulunmamıştır (Tablo 3.34). 



 
Tablo 3.34 Spora katılım durumuna göre deri altı yağ kalınlığı 2 (mm) 

BÖLGE 
SPORA KATILIM 

DURUMU 
Birey 
Sayısı 

Kalınlık 
(mm) 

Std. 
Sapma 

T Sig.  

SPOR YAPAN 366 11,07 4,32 
BACAK MED. 

SPOR YAPMAYAN 347 11,61 5,15 
-1,523 0,128 

SPOR YAPAN 366 4,72 1,67 
BICEPS 

SPOR YAPMAYAN 347 4,96 1,83 
-1,853 0,064 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

3.3.1.5. Vücut Yağ Yüzdesinin Spora Katılım Durumuna Bağlı Değişimi  
 

Vücut yağ yüzdelerini spor yapma durumuna göre karşılaştırıldığında; spor yapan ve 

yapmayan gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu (p‹0.05) bulunmuştur (Tablo 

3.35). Spor yapan öğrencilerin ortalama vücut yağ yüzdesi, spor yapmayanlara göre 

her yaşta daha düşük olduğu bulunmuştur (Şekil 3.16).  

 
Tablo 3.35. Spora katılım durumuna göre Vücut Yağ Yüzdesi (%) 

Yöntem 
SPORA KATILIM 

DURUMU 
Birey 
Sayısı 

VYY 
(%) 

Std. 
Sapma 

T Sig. 

SPOR YAPAN 366 15,92 5,44 
SLAUGHTER 

SPOR YAPMAYAN 347 16,86 6,51 
-2,096 0,036* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

Tüm yaş grupları kendi içinde spor yapıp yapmamasına göre vücut yağ 

yüzdeleri karşılaştırıldığında, 18 yaş grubundaki spor yapan öğrenciler ile spor 

yapmayan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık (p‹0.05) bulunmuştur (Tablo 3.36, 

Şekil 3.16).  Spor yapan öğrencilerin, spor yapmayan öğrencilere göre daha düşük 

vücut yağ yüzdesine sahip oldukları saptanmıştır. 

 
Tablo 3.36. Yaş gruplarının kendi içinde spora katılım durumuna göre VYY (%) 

YAS 
SPORA KATILIM  

DURUMU 
Birey  
Sayısı 

Vücut Yağ Yüzdesi 
(%) 

T Sig. 

15 SPOR YAPMAYAN 44 18,82 
 SPOR YAPAN 123 17,07 

1,444 0,151 

16 SPOR YAPMAYAN 72 16,76 
 SPOR YAPAN 105 15,89 

1,034 0,303 

17 SPOR YAPMAYAN 129 16,45 
 SPOR YAPAN 74 15,52 

1,058 0,291 

18 SPOR YAPMAYAN 102 16,61 
 SPOR YAPAN 64 14,24 

2,858 0,005* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
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Şekil 3.16.  VYY (%) yaşa ve spora katılım durumuna bağlı değişimi 

 

Öğrencilerin spor branşlarına göre ortalama vücut yağ oranı değerleri 

karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir farklılık (p‹0.05) bulunmuştur (Tablo 

3.37).   

 
         Tablo 3.37.  Spor branşlarına göre Vücut Yağ Yüzdesi değerleri (%) 

SPOR BRANŞI Birey Sayısı 
Std. 

Sapma 
Min. 

 
Maks. 

Ortalama  
Vücut Yağ Yüzdesi 

 
F 
 

SIG 

AIKIDO 28 6,60 6,73 42,01 16,33 
ATICILIK 17 6,72 10,19 39,22 19,10 

ATLETIZM 11 4,79 8,35 25,26 12,92 
BADMINTON 19 6,05 8,50 33,34 18,11 
BASKETBOL 17 4,28 10,44 24,85 16,48 
BUZ HOKEYI 19 3,96 9,82 21,80 15,53 

FUTBOL 42 4,01 8,72 29,59 14,11 
GURES 36 6,57 8,28 46,13 17,17 

HENTBOL 37 4,21 7,76 24,70 15,22 
JUDO 22 4,57 7,62 21,76 14,38 

KARATE 36 4,95 8,61 31,14 14,15 
MASA TENISI 12 4,59 13,16 27,75 18,94 

TENIS 24 5,86 11,58 37,75 16,00 
VOLEYBOL 18 3,87 9,78 26,95 15,03 

YÜZME 28 6,35 8,50 33,85 17,95 
TOPLAM 366 5,44 6,73 46,13 15,92 

2,520 ,002 

         * p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 



 

Ortalama vücut yağ yüzdesi değerleri atletizm sporunu yapan öğrencilerde en 

düşük seviyededir. Vücut yağ yüzdesi atıcılık sporu yapan öğrencilerde en yüksek 

seviyededir (Şekil 3.17). 
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Şekil 3.17.  Vücut yağ yüzdesinin spor branşına bağlı değişimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.2.  Kassal Uygunluğun Spora Katılım Durumuna Bağlı Değişimi 

 

3.3.2.1. Kassal Kuvvetin Spora Katılım Durumuna Bağlı Değişimi 

 

Yaş grupları dikkate alınmaksızın genel olarak kassal kuvveti spor yapma durumuna 

göre karşılaştırıldığında; spor yapan ve yapmayan gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık (p›0.05) bulunmamıştır (Tablo 3.38). Spor yapmayan öğrenciler anlamlı 

olmasa da spor yapanlara göre yüksek kassal kuvvetine sahip oldukları saptanmıştır. 

  

Tablo 3.38. Spora katılım durumuna göre kavrama kuvveti (kg) 

 
SPORA KATILIM 

DURUMU 
Birey 
Sayısı 

Kavrama Kuvveti 
(kg) 

Std. 
Sapma 

T Sig. 

SPOR YAPAN 366 71,69 12,26 KAVRAMA 
KUVVETI SPOR YAPMAYAN 347 72,22 11,12 

-,597 0,550 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

Tüm yaş grupları kendi içinde spor yapıp yapmamasına göre kassal kuvvet 

karşılaştırıldığında, 17 yaş grubundaki spor yapan öğrenciler ile spor yapmayan 

öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık (p‹0.05) bulunmuştur (Tablo 3.39, Şekil 

3.18) 

 
Tablo 3.39.  Yaş gruplarının kendi içinde spora katılım durumuna göre  
kavrama kuvvetinin karşılaştırılması 

 Yaş Grubu 
SPORA KATILIM 

DURUMU 
Birey 
Sayısı 

Kavrama 
Kuvveti 

T Sig. 

SPOR YAPMAYAN 44 63,43 
15 

SPOR YAPAN 123 63,57 
0,068 0,946 

SPOR YAPMAYAN 72 70,20 
16 

SPOR YAPAN 105 72,83 
1,619 0,107 

SPOR YAPMAYAN 129 73,91 
17 

SPOR YAPAN 74 79,16 
3,420 0,001* 

SPOR YAPMAYAN 102 75,28 
18 

SPOR YAPAN 64 76,80 
0,969 0,334 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
  

Öğrencilerin spor branşlarına göre ortalama kavrama kuvveti değerleri 

karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu (p‹0.05) bulunmuştur 

(Tablo 3.40). Atletizm sporu yapan öğrencilerin en yüksek kavrama kuvvetine 



(79,40) sahip olduğu, masa tenisi yapan öğrencilerin en düşük kavrama kuvvetine 

(63,82) sahip olduğu bulunmuştur (Tablo 3.40, Şekil 3.19).  

 
Tablo 3.40. Spor branşlarına göre kavrama kuvveti değerleri (kg)  

ANOVA 
SPOR BRANŞI 

Birey 
Sayısı 

Kavrama 
Kuvveti (kg) 

Std. 
Sapma 

Min. Maks. 
F SIG 

AIKIDO 28 68,40 11,25 46,4 86,1 
ATICILIK 17 72,78 8,24 60,2 90,6 

ATLETIZM 11 79,40 12,89 68,5 114,8 
BADMINTON 19 66,07 16,49 41,5 98,3 
BASKETBOL 17 73,15 9,43 60,5 92,6 
BUZ HOKEYI 19 76,18 9,92 51,7 91,0 

FUTBOL 42 75,54 9,83 53,0 103,8 
GURES 36 72,67 16,73 39,7 121,1 

HENTBOL 37 69,12 10,57 50,9 90,7 
JUDO 22 71,49 12,22 50,1 102,7 

KARATE 36 71,43 13,37 43,5 98,0 
MASA TENISI 12 63,82 10,49 46,1 77,9 

TENIS 24 70,07 9,52 45,9 91,3 
VOLEYBOL 18 72,056 11,740 44,4 86,7 

YÜZME 28 72,564 12,256 51,7 97,5 
TOPLAM 366 71,695 12,263 39,7 121,1 

1,829 0,033 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
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Şekil 3.18.  Kassal kuvvetin yaşa ve                Şekil 3.19. Kassal kuvvetin spor branşına 
spora katılım durumuna bağlı değişimi  bağlı değişimi  
 



 

3.3.2.2.  Kassal Dayanıklılığın Spora Katılım Durumuna Bağlı Değişimi 

 

Yaş grupları dikkate alınmaksızın genel olarak spor yapma durumuna göre kassal 

dayanıklılık karşılaştırıldığında spor yapan ve yapmayan öğrenciler arasında anlamlı 

bir fark (p‹0.05) bulunmuştur. Spor yapan öğrenciler her yaş grubunda spor 

yapmayan öğrencilere göre daha yüksek sayıda mekik çekmişlerdir (Tablo 3.41).  

 

 Tablo 3.41. Spora katılım durumuna göre kassal dayanıklılık 

SÜRE 
SPORA KATILIM 

DURUMU 
Birey 
Sayısı 

Mekik 
Sayısı 

Std. 
Sapma 

T Sig. 

SPOR YAPAN 366 26,91 3,20 
30 SANİYE 

SPOR YAPMAYAN 347 26,03 2,80 
3,915 0,000* 

SPOR YAPAN 366 50,49 6,49 
1 DAKİKA 

SPOR YAPMAYAN 347 49,03 5,71 
3,176 0,002* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

Tüm yaş grupları kendi içinde spor yapıp yapmamasına göre kassal 

dayanıklılıkları karşılaştırıldığında 16 Yaş grubu dışındaki tüm gruplarda  anlamlı bir 

fark ( p ‹ 0.05 ) bulunmuştur (Tablo 3.42). 

 

Tablo 3.42.  Yaş gruplarının kendi içinde spora katılım 
 durumuna göre kassal dayanıklılıklarının karşılaştırılması 

YAS 
SPORA KATILIM 

DURUMU 
 30 SANIYE 1 DAKİKA 

15 SPOR YAPMAYAN Mekik Sayısı 24,64 45,98 
 SPOR YAPAN Mekik Sayısı 26,07 48,49 
  Sig. 0.004* 0.003* 

16 SPOR YAPMAYAN Mekik Sayısı 26,35 49,54 
 SPOR YAPAN Mekik Sayısı 26,67 49,96 
  Sig. 0.415 0.414 

17 SPOR YAPMAYAN Mekik Sayısı 26,05 49,18 
 SPOR YAPAN Mekik Sayısı 27,87 52,72 
  Sig. 0.000* 0.000* 

18 SPOR YAPMAYAN Mekik Sayısı 26,36 49,81 
 SPOR YAPAN Mekik Sayısı 27,80 52,64 
  Sig. 0.005* 0.011* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 



Öğrencilerin spor branşlarına göre kassal dayanıklılıkları karşılaştırıldığında 

gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu (p‹0.05) bulunmuştur (Tablo 3.43). 

Öğrencilerin 30 ve 60 saniye mekik sayısının Karate sporu yapanlarda en yüksek 

(29,21–55,03), masa tenisi yapanlarda ise en düşük (23,92–44,50) sayıda olduğu 

bulunmuştur (Tablo 3.43, Şekil 3.20).  

 
Tablo 3.43. Spor branşlarına göre mekik sayıları 

SPOR BRANŞI 
Birey 
Sayısı 

30 sn. 
Mekik 
Sayısı 

F SIG 
60 sn. 
Mekik 
Sayısı 

 
F 
 

SIG 

AIKIDO 28 26,36 49,11 
ATICILIK 17 26,47 49,82 

ATLETIZM 11 26,45 49,09 
BADMINTON 19 25,76 48,21 
BASKETBOL 17 25,91 49,00 
BUZ HOKEYI 19 25,42 48,00 

FUTBOL 42 27,07 51,17 
GURES 36 28,39 53,36 

HENTBOL 37 26,12 48,97 
JUDO 22 29,05 54,77 

KARATE 36 29,21 55,03 
MASA TENISI 12 23,92 44,50 

TENIS 24 25,65 47,75 
VOLEYBOL 18 26,00 48,33 

YÜZME 28 27,50 51,39 
TOPLAM 366 26,91 

5,409 ,000 

50,49 

5,096 ,000 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
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Şekil 3.20.  Kassal dayanıklılığın spor branşına bağlı değişimi 
 



3.3.3.  Esnekliğin Spora Katılım Durumuna Bağlı Değişimi 
 

Yaş grupları dikkate alınmaksızın genel olarak spor yapma durumuna göre 

öğrencilerin esneklik değerleri karşılaştırıldığında; spor yapan ve yapmayan gruplar 

arasında anlamlı bir fark olduğu (p‹0.05) bulunmuştur ( Tablo 3.44). Spor yapan grup 

öğrencileri spor yapmayan gruba göre daha yüksek esneklik değerlerine sahip olduğu 

bulunmuştur. 

 

Tablo 3.44. Spora katılım durumuna göre esneklik (cm) 
T Testi SPORA KATILIM 

DURUMU 
Birey 
Sayısı 

Ortalama 
(cm) 

Std. 
Sapma T Sig. (2tailed) 

SPOR YAPAN 366 31,83 6,67 
SPOR YAPMAYAN 347 30,05 7,11 

3,441 0,001* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

Spor yapan öğrencilerin ortalama esneklikleri tüm yaş gruplarında spor 

yapmayanlara oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Tüm yaş grupları kendi 

içinde spor yapıp yapmamasına göre ortalama esneklikleri karşılaştırıldığında; spor 

yapan ve yapmayan gruplar arasında 15 yaş grubu dışındaki tüm gruplarda;  anlamlı 

bir fark  ( p ‹ 0.05 ) bulunmuştur (Tablo 3.45, Şekil 3.21). 

 

Tablo 3.45. Yaş gruplarının kendi içinde spora katılım durumuna göre esnekliklerin 
karşılaştırılması 

Spor Yapmayan Spor Yapan T Testi 
YAS 

Ort. N S. Dev. Ort. N S. Dev. t Sig.  
15 29,53 44 5,22 29,91 123 6,50 ,344 0,731 
16 29,22 72 7,43 32,40 105 6,36 3,051 0,003* 
17 30,71 129 7,53 33,35 74 6,30 2,540 0,012* 
18 30,01 102 7,04 32,79 64 7,19 2,456 0,015* 

Toplam 30,05 347 7,11 31,83 366 6,67 3,441 0,001* 
  * p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

Öğrencilerin spor branşlarına göre ortalama esneklik değerleri 

karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu (p ‹ 0.05) bulunmuştur. 

35,33 cm ile en yüksek esnekliğe sahip öğrencilerin karate sporu yaptığı bulunurken 

en düşük esneklik ise 29,03 cm ile tenis sporu yapan öğrenci grubunda bulunmuştur 

(Tablo 3.46, Şekil 3.22). 

 



Tablo 3.46. Esnekliğin spor branşına göre karşılaştırılması 
ANOVA 

SPOR BRANŞI 
Birey 
Sayısı 

Ortalama 
(cm) 

Std. 
Sapma 

Min. Maks. 
F SIG 

AIKIDO 28 31,78 5,72 22,5 44,5 
ATICILIK 17 33,37 8,35 17 50 

ATLETIZM 11 32,5 6,49 27 50 
BADMINTON 19 30,56 6,93 14 41,5 
BASKETBOL 17 31,60 4,68 17,5 39 
BUZ HOKEYI 19 30,13 7,67 15 50 

FUTBOL 42 30,74 6,13 15,5 41,8 
GURES 36 33,91 6,91 20 50 

HENTBOL 37 29,09 5,11 15 40 
JUDO 22 34,43 6,96 19,7 50 

KARATE 36 35,33 5,36 24,8 50 
MASA TENISI 12 32,39 8,00 20 44 

TENIS 24 29,03 8,81 3 44,1 
VOLEYBOL 18 30,29 6,27 18,5 43,5 

YÜZME 28 31,93 5,37 18 39,5 
TOPLAM 366 31,82 6,67 3 50 

2,437 0,003 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
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Şekil 3.21.  Esnekliğin yaşa ve                              Şekil 3.22. Esnekliğin spor branşına 
spora katılım durumuna bağlı değişimi               bağlı değişimi  



 

3.3.4. Aerobik Kapasitenin Spora Katılım Duruma Bağlı Değişimi 
 

3.3.4.1. Bir Mil Koşusunu Bitirme Süresinin Spora Katılım Duruma Bağlı 
Değişimi 
 

Yaş grupları dikkate alınmaksızın genel olarak spor yapma durumuna göre 

öğrencilerin bir mil koşusunu bitirme süreleri karşılaştırıldığında; spor yapan ve 

yapmayan gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu (p‹0.05) bulunmuştur (Tablo 

3.47). Spor yapan öğrenciler bir mil koşusunu spor yapmayan öğrencilere göre daha 

kısa sürede bitirdikleri tespit edilmiştir. 

 
Tablo 3.47.  Spora katılım durumuna göre bir mil koşusunu bitirme süresi (s)  

T Testi SPORA KATILIM 
DURUMU 

Birey 
Sayısı 

Koşu Süresi 
 (s) 

Std. 
Sapma T Sig. (2tailed) 

SPOR YAPAN 366 394,42 2,84 
SPOR YAPMAYAN 347 402,73 3,23 

3,578 0,000* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

Spor yapan öğrencilerin bir mil koşusunu bitirme süreleri tüm yaş gruplarında 

spor yapmayanlara oranla daha düşük olduğu bulunmuştur. Tüm yaş grupları kendi 

içinde spor yapıp yapmamasına göre bir mil koşusunu bitirme süreleri 

karşılaştırıldığında 16 ve 17 yaş gruplarında spor yapan ve yapmayan gruplar 

arasında anlamlı bir fark olduğu (p‹0.05) bulunmuştur (Tablo 3.48, Şekil 3.23). 

 

Tablo 3.48. Yaş gruplarının kendi içinde spora katılım durumuna 
 göre bir mil koşusunu bitirme süresinin karşılaştırılması 

Spor Yapmayan Spor Yapan T Testi 
YAS 

Ort. N S. Dev. Ort. N S. Dev. t Sig.  
15 412,05 44 19,50 408,15 123 28,40 0,840 0,402 
16 411,38 72 22,37 398,28 105 22,45 3,819 0,000* 
17 399,79 129 33,70 379,11 74 33,06 4,238 0,000* 
18 396,31 102 36,31 379,41 64 28,21 1,129 0,260 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

Öğrencilerin spor branşlarına göre bir mil koşusunu bitirme süreleri 

karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu (p‹0.05) bulunmuştur. En 

düşük bir mil koşusunu bitirme süresine (368,43 saniye) sahip öğrencilerin futbol 



sporu yaptığı bulunurken en yüksek bir mil koşusunu bitirme süresine (411,65 

saniye) sahip öğrencilerin ise atıcılık sporu yaptığı bulunmuştur (Tablo 3.49, Şekil 

3.24) 

 
Tablo 3.49. Spor branşlarına göre karşılaştırılması bir mil koşu süresi (s) 

ANOVA 
SPOR BRANŞI 

Birey 
Sayısı 

Koşu Süresi 
(s) 

Std. 
Sapma 

Min. Maks. 
F SIG 

AIKIDO 28 405,86 33,32 333 495 
ATICILIK 17 411,65 27,27 337 449 

ATLETIZM 11 377,45 30,49 319 423 
BADMINTON 19 411,16 40,80 336 492 
BASKETBOL 17 390,65 19,25 358 425 
BUZ HOKEYI 19 389,37 34,45 320 450 

FUTBOL 42 368,43 24,44 309 424 
GURES 36 403,22 28,16 345 510 

HENTBOL 37 388,08 21,17 352 425 
JUDO 22 390,95 22,95 336 425 

KARATE 36 404,97 28,07 354 474 
MASA TENISI 12 406,75 35,93 340 463 

TENIS 24 391,71 23,01 348 433 
VOLEYBOL 18 403,50 28,33 355 448 

YÜZME 28 389,96 29,17 321 425 
TOPLAM 366 394,42 30,40 309 510 

3,049 0,000 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
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Şekil 3.23.  Bir mil koşu süresinin yaşa ve           Şekil 3.24. Bir mil koşu süresinin spor branşına 
spora katılım durumuna bağlı değişimi             bağlı değişimi  



 

3.3.4.2.  Maksimal Oksijen Tüketim Değerinin Spora Katılım Durumuna Bağlı 

Değişimi 

 

Yaş grupları dikkate alınmaksızın genel olarak spor yapma durumuna göre 

öğrencilerin maksimal oksijen tüketim kapasite değerleri karşılaştırıldığında; spor 

yapan ve yapmayan gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu (p‹0.05) bulunmuştur 

(Tablo 3.50). 

  
Tablo 3.50.  Spora katılım durumuna göre maksimal oksijen tüketimi (ml/kg/dk)  

T Testi SPORA KATILIM 
DURUMU 

Birey 
Sayısı 

VO2 max 
(ml/kg/dk) 

Std. 
Sapma T Sig. (2tailed) 

SPOR YAPAN 366 53,94 2,84 
SPOR YAPMAYAN 347 53,08 3,23 

3,758 0,000* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

Spor yapan öğrencilerin ortalama maksimal oksijen tüketim kapasitesi tüm 

yaş gruplarında spor yapmayanlara oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. Tüm 

yaş grupları kendi içinde spor yapıp yapmamasına göre ortalama maksimal oksijen 

tüketim kapasite miktarları karşılaştırıldığında 15 yaş grubu dışındaki tüm gruplarda;  

anlamlı bir fark olduğu ( p ‹ 0.05 ) bulunmuştur (Tablo 3.51, Şekil 3.25). 

 

Tablo 3.51. Yaş gruplarının kendi içinde spora katılım durumuna 
 göre maksimal oksijen tüketim değerlerinin karşılaştırılması 

Spor Yapmayan Spor Yapan T Testi 
YAS 

Ort. N S. Dev. Ort. N S. Dev. t Sig.  
15 52,73 44 2,83 53,46 123 2,59 1,547 0,124 
16 52,71 72 2,73 53,67 105 2,39 2,474 0,014* 
17 53,36 129 3,19 54,50 74 3,47 2,366 0,019* 
18 53,15 102 3,73 54,66 64 2,97 2,740 0,007* 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
 

Öğrencilerin spor branşlarına göre ortalama maksimal oksijen tüketim 

miktarları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu (p ‹ 0.05) 

Tablo 52’de gösterilmiştir. En yüksek aerobik kapasiteye (55,56) sahip öğrencilerin 

futbol sporu yaptığı bulunurken en düşük aerobik kapasiteye (52,13) sahip 

öğrencilerin ise atıcılık sporu yaptığı bulunmuştur (Tablo 3.52, Şekil 3.26). 



 

Tablo 3.52. Maksimal oksijen tüketim değerlerinin spor branşlarına göre karşılaştırılması 
ANOVA 

SPOR BRANŞI 
Birey 
Sayısı 

VO2 max 
(ml/kg.dk) 

Std. 
Sapma 

Min. Maks. 
F SIG 

AIKIDO 28 53,70 2,60 47,71 60,33 
ATICILIK 17 52,13 3,14 45,83 60,64 

ATLETIZM 11 55,41 2,61 50,69 60,07 
BADMINTON 19 53,53 2,99 49,81 59,97 
BASKETBOL 17 54,51 1,81 50,67 57,81 
BUZ HOKEYI 19 54,37 2,83 48,98 59,68 

FUTBOL 42 55,56 2,62 49,14 59,28 
GURES 36 52,40 3,54 41,24 57,93 

HENTBOL 37 54,56 2,19 50,86 60,31 
JUDO 22 53,69 2,44 50,34 59,38 

KARATE 36 53,83 2,67 45,08 58,86 
MASA TENISI 12 53,34 2,67 50,28 58,66 

TENIS 24 54,32 2,45 49,04 58,39 
VOLEYBOL 18 53,82 2,33 50,53 57,65 

YÜZME 28 53,42 3,22 47,76 58,99 
TOPLAM 366 53,94 2,84 41,24 60,64 

3,049 0,000 

* p anlamlılık değeri 0.05 olarak alınmıştır. 
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Şekil 3.25.Maksimal oksijen tüketiminin             Şekil 3.26. Maksimal oksijen tüketiminin 
yaşa ve spora katılım durumuna bağlı değişimi   spor branşına bağlı değişimi  



4. TARTIŞMA 
 
 

Bu çalışma; 15-18 yaşları arasındaki Ankara Polis Koleji öğrencilerinin 

sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk düzeylerini tespit ederek Polis Koleji öğrencilerinin 

fiziksel uygunluk profillerini ortaya koymak ve fiziksel uygunluk düzeylerinin yaş, 

spora katılım durumu ve spor branşlarına göre değişim gösterip göstermediğini 

saptamak amacıyla yapılmıştır. 

 

Yaş gruplarına göre öğrencilerin fiziksel uygunluk değerleri 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında; boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut kitle 

indeksi, vücut yağ yüzdesi, kassal kuvvet, kassal dayanıklılık, bir mil koşu süresi ve 

abdominal, bacak mediali, subscapular, suprailiac ve orta aksillar deri altı yağ 

kalınlılığı ölçümlerinde anlamlı bir farklılık (p‹0.05) bulunmuştur.  

   

Spor yapma durumuna göre öğrencilerin fiziksel uygunluk değerleri 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında; Boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut kitle 

indeksi, vücut yağ yüzdesi (%), kassal dayanıklılık, esneklik, bir mil koşu süresi, 

tahmini maksimal oksijen kapasitesi(VO2max), Triceps, pektoral, abdominal, uyluk, 

subscapular, suprailiac ve orta aksillar deri altı yağ kalınlığı ölçümlerinde anlamlı bir 

farklılık (p‹0.05) bulunmuştur. 

 

Çalışmamız sonucunda Ankara Polis Koleji Öğrencilerin 366’sı (%51,3’ü) bir 

branşta spor yaparken, 347 öğrenci (%48,7’si) spor yapmamaktadır. 15 yaş 

grubundaki öğrencilerin %73,7’si, 16 yaş grubundaki öğrencilerin %59,3’ü, 17 yaş 

grubundaki öğrencilerin %36’sı, 18 yaşındaki öğrencilerin %38’i bir branşta spor 

yaptığı belirlenmiştir. Yaş artıkça öğrencilerin dersler ve üniversite sınavı nedeniyle 

sporu bıraktığı tahmin edilmektedir. 

 

Boy Uzunluğu 

 

 Boreham ve arkadaşlarının (2004) Kuzey İrlandalı adolesanlar üzerinde 

yaptıkları Genç Kalpler Projesi adlı çalışmalarında 15 yaşındaki 245 öğrencinin 



ortalama boy uzunluğu 170 cm olarak bulunmuştur. Çalışmamıza katılan 15 yaş 

grubu 167 öğrencinin boy ortalaması 171.35 olarak bulunmuştur.  

 

Westerstahl ve arkadaşlarının (2003) 1974 yılından 1995 yılına kadar İsveçli 

adolesanların fiziksel uygunluk düzeyinde meydana gelen değişiklikleri saptamak 

için 16 yaşında olan 438 erkek öğrenci üzerinde yaptıkları çalışmalarda öğrencilerin 

boy uzunluğu ortalamasını 1974 yılında 176 cm, 1995 de ise 178 cm olarak 

saptanmıştır. Çalışmamıza katılan 16 yaşındaki 177 öğrencinin ortalama boy 

uzunluğu 174,31 cm olarak bulunmuştur. 

 

 Savucu ve arkadaşlarının (2004) Fenerbahçe takımının alt yapısını oluşturan 

basketbol oynayan küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisi sporcular üzerinde 

yaptığı çalışmada ortalama boy uzunluğunun; sporcuların kategorileri ve yaş 

parametrelerine paralel olarak arttığı saptanmıştır.  

 

Lorenzo ve arkadaşları (1998), bölgesel futbol şampiyonasına katılan yaş 

ortalaması 16.7±0.9 olan 26 erkek öğrenci üzerinde yaptıkları çalışmada öğrencilerin 

ortalama boy uzunluğunu 177.00±5.1 cm olarak bulmuşlardır. Çalışmamıza katılan 

futbol oynayan yaş ortalaması 16.47±1.0 olan 42 erkek öğrenci de Lorenzo ve 

arkadaşlarını çalışmasına benzer olarak ortalama boy uzunluğu177.81 ± 5.91 cm 

olarak bulunmuştur. 

 

Uçar ve arkadaşlarının (2000) Türkiye’deki okul çağı öğrencilerinin koroner 

risk faktörlerinin sıklığını belirlemek için Eskişehir’de yaptıkları çalışmada; 15-18 

yaş grubunda 1662 öğrencinin boy uzunluklarının ortalaması 167.6 cm olarak 

bulunmuştur. Çalışmamıza katılan aynı yaş grubu 713 öğrencinin boy uzunluklarının 

ortalaması 175.07±6.12 cm olarak bulunmuştur. Çalışmamıza katılan öğrencilerin 

boy uzunluklarının, Uçar ve arkadaşlarının (2000) Türkiye’de yaptığı çalışmaya 

katılan öğrencilerden yaklaşık 8 cm fazla olduğu bulunmuştur. Bunun nedeni ise 

Ankara Polis Koleji öğrencisi olabilmek için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları 

Yönetmeliğine göre gerekli olan yaşa göre boy uzunluklarına getirilen alt sınır 

uygulamasıdır.  



 

 Çalışmamıza katılan öğrencilerin yaşa göre ortalama boy uzunlukları 

karşılaştırıldığında yaş grupları arasında anlamlı bir fark olduğu; yaş ilerledikçe boy 

uzunluğunda artış saptanmıştır. Henüz ileri adolesan döneminde olan 

öğrencilerimizde fiziksel gelişim sürdüğü için yaş artışına paralel olarak boy ve kilo 

artışının devam etmesi beklenen bir sonuç olmuştur. 

 

 Spor yapma durumuna göre öğrencilerin ortalama boy uzunluğu 

karşılaştırıldığında spor yapan ve yapmayan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık ( 

p ‹ 0.05) bulunmamıştır. Spor yapan öğrencilerin ortalama boy uzunlukları, her yaş 

grubunda spor yapmayanlara oranla daha yüksek olduğu bulunmasına rağmen yaş 

dikkate alınmadığında spor yapmayan öğrenci grubunun boy uzunluk ortalaması, 

spor yapan öğrenci grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Bu sonucu spor 

yapmanın boy uzunluğunu olumsuz etkilediği şeklinde düşünmek doğru 

olmamaktadır. Çünkü boy uzunluğu büyümenin etkisiyle yaşa bağlı hızlı bir artış 

göstermektedir.  Yaş artıkça Ankara Polis Koleji öğrencilerin sporu bıraktığı daha 

önce belirtilmişti. Öyle ki 15 yaşında %73,7 olan spor yapma durumu, 17 ve 18 

yaşında %36’lara kadar inmektedir. 15 ve 16 yaşında spor yapmış olan uzun boylu 

öğrenciler değişik nedenler sporu bırakması sonucunda spor yapmayan grupta 

değerlendirildiğinden; spor yapmayan öğrencilerin boy uzunlukları küçük bir oranda 

spor yapan öğrencilere göre yüksek çıkmıştır.  Spor yapan öğrencilerin ortalama boy 

uzunlukları, her yaş grubunda spor yapmayanlara oranla daha yüksek bulunması 

spora katılımın adolesan gelişiminde önemli olduğu ve boy uzunluğuna olumlu 

katkısı olduğu söylenebilir.  

 

Vücut Ağırlığı  

  

Boreham ve arkadaşlarının (2004) 15 yaş grubu 245 erkek adolesan üzerinde 

yaptıkları çalışmada öğrencilerin ortalama vücut ağırlıklarını 59.2 kg olarak 

bulunmuştur. Çalışmamıza katılan aynı yaş grubu 167 erkek öğrencinin ortalama 

vücut ağırlığı 60.65 kg olarak bulunmuştur. 

 



Watkins ve arkadaşlarının (2004) yaptıkları çalışmada; 15–16 yaş grubu 

(15.47) 734 erkek öğrencinin ortalama vücut ağırlıkları 60.25 kg olarak bulunmuştur. 

12 ve 15 yaş grubu öğrencilerinin vücut ağırlıkları karşılaştırıldığında yaş grupları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Çalışmamıza katılan 15–16 yaş grubu 344 

öğrencinin ortalama vücut ağırlığı 62.70 kg olarak bulunmuştur.  

 

Westerstahl ve arkadaşlarının (2003) 16 yaşında olan 438 erkek öğrenci 

üzerinde yaptıkları çalışmalarda öğrencilerin vücut ağırlığı ortalamasını 1974 yılında 

62.50 kg, 1995 de ise 66.60 kg olarak saptanmıştır. Çalışmamıza katılan 16 yaşındaki 

177 öğrencinin ortalama vücut ağırlığı 64.75 olarak bulunmuştur. 

 

Düzgün İ. tarafından (2002) yapılan çalışmada 13–17 yaş grubundan 320 

öğrencinin yaşa bağlı değişimi incelendiğinde boy ve vücut ağırlıklarında yaş 

grupları arasında anlamlı bir farklılık (p‹0.05) bulunmuştur. Düzgün’ün aynı 

çalışmasında; spor yapma durumuna göre öğrencilerin vücut ağırlıkları 

karşılaştırıldığında spor yapan öğrencilerin vücut ağırlıklarının spor yapmayanlardan 

anlamlı derece de yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak farklı şekilde çalışmamızda, 

spor yapan öğrencilerin vücut ağırlıklarının spor yapmayanlardan anlamlı derece de 

düşük olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, düzenli fiziksel aktivite programlarıyla 

adolesanlarda kilo kontrolünün sağlanabileceğini göstermektedir. 

 

Uçar ve arkadaşlarının (2000) 15–18 yaş grubunda 1662 erkek öğrencinin 

vücut ağırlıklarının ortalaması 56.2 kg olarak bulunmuştur. Çalışmamıza katılan aynı 

yaş grubu 713 öğrencinin vücut ağırlıklarının ortalaması 66.18 kg olarak 

bulunmuştur. 

 

Lintsi ve arkadaşlarının (2004) 17–18 yaş grubu erkek adolesan üzerinde 

yaptıkları çalışmada öğrencilerin ortalama vücut ağırlıkları 74.1 kg olarak 

bulunmuştur. Çalışmamıza katılan 17–18 yaş grubu 369 erkek adolesanın ortalama 

vücut ağırlığı 69.37 kg olarak bulunmuştur.   

 



 Yaş ilerledikçe fiziksel gelişim sürdüğü için vücut ağırlığındaki artışın devam 

ettiği tespit edilmiştir. Vücut ağırlık ortalaması 15 yaşındaki öğrencilerde 60,65 kg 

iken, 16 yaş grubu öğrencilerde 64,75 kg, 17 yaş grubundaki öğrencilerde 68,82 kg 

ve 18 yaş grubu öğrencilerde 70.05 kg olarak bulunmuştur.  

 

Vücut Kitle İndeksi 

 

Boreham ve arkadaşlarının (2004) 15 yaş grubu 245 erkek adolesan üzerinde 

yaptıkları çalışmada öğrencilerin ortalama vücut kitle indeksi değerlerini 20.4 kg/m² 

olarak bulunmuştur. Mikkelsson ve arkadaşlarının 15 yaş grubundaki 20 erkek 

öğrenci üzerinde yaptıkları çalışmada; adolesanların ortalama vücut kitlesi değeri 

19.60 kg/m² olarak bulunmuştur. Benzer şekilde; çalışmamıza katılan 15 yaş grubu 

167 erkek öğrencinin ortalama vücut kitle indeksi değerleri 20.61 kg/m² olarak 

bulunmuştur. 

 

Westerstahl ve arkadaşlarının (2003) yaptıkları çalışmada; 16 yaş grubu 438 

erkek öğrencinin vücut kitle indeksi ortalamasını 1974 yılında 20.20 kg/m² , 1995 de 

ise 21.0 kg/m²  olarak saptanmıştır. Çalışmamıza katılan 16 yaşındaki 177 öğrencinin 

ortalama vücut kitle indeksi 21.27 kg/m²  olarak bulunmuştur. 

 

Lintsi ve arkadaşlarının (2004) 17–18 yaş grubu 32 erkek adolesan üzerinde 

yaptıkları çalışmada öğrencilerin ortalama vücut kitle indeksi değerleri 22.6 kg/m²   

olarak bulunmuştur. Çalışmamıza katılan 17-18 yaş grubu 369 erkek adolesanın 

ortalama vücut kitle indeksi değerleri 22.12 kg/m² olarak bulunmuştur.   

 

Lorenzo ve arkadaşlarının (1998) 15–18 yaş grubu futbol oynayan 26 erkek 

öğrenci üzerinde yaptıkları çalışmada ortalama vücut kitle indeksini 21.70 kg/m²  

olarak bulunmuştur. Çalışmamıza katılan 15–18 yaş grubu futbol oynayan 42 erkek 

öğrencinin ortalama vücut kitle indeksi 21.51 kg/m² olarak bulunmuştur. 

 



 Uçar ve arkadaşlarının (2000) yaptıkları çalışmada; 15–18 yaş grubundaki 

1662 erkek öğrencinin ortalama vücut kitle indeksi 19.90 kg/m² olarak bulunmuştur. 

Gonzales-Gross ve arkadaşlarının (2003) yaptıkları çalışmada 15–18 yaş grubu 53 

erkek adolesanın vücut kitle indeksi ortalamaları 22.50 kg/m² olarak bulunmuştur. 

Çalışmamıza katılan 15–18 yaş grubundaki 713 öğrencinin ortalama vücut kitle 

indeksi değerleri 21.54 kg/m² olarak bulunmuştur. 

 

 Çalışmamıza katılan öğrencilerin yaşa göre ortalama vücut kitle indeksi 

değerleri karşılaştırıldığında yaş grupları arasında anlamlı bir fark olduğu, yaş 

ilerledikçe vücut kitle indeksi değerlerindeki artışın boy ve vücut ağırlığına benzer 

olarak fiziksel gelişimle paralel devam ettiği saptanmıştır.  

 

 Spor yapma durumuna göre öğrencilerin ortalama vücut kitle indeksi 

değerleri karşılaştırıldığında; spor yapan öğrenci grubu spor yapmayan öğrenci 

grubuna göre anlamlı derecede düşük vücut kitle indeksi değerlerine sahip olduğu 

bulunmuştur. Bu sonuç düzenli yapılan sporun yağsız vücut kitlesinde artışa neden 

olarak vücut kitle indeksinin azalmasına neden olduğu şeklinde değerlendirilebilir.  

 

Deri Altı Yağ Kalınlıkları 

 

Boreham ve arkadaşlarının (2004) yaptıkları çalışmada 15 yaşındaki 245 erkek 

adolesanın deri altı yağ kalınlıklarını ölçmüşlerdir. Çalışmada öğrencilerin biceps 

yağ kalınlığını 4.73 mm, triceps yağ kalınlığını 9.21 mm, subscapular yağ kalınlığı 

7.75 mm ve suprailiak yağ kalınlığı 10.30 mm olarak bulunmuştur. Çalışmamıza 

katılan aynı yaş grubu 167 öğrencinin biceps yağ kalınlığı 5.11 mm, triceps yağ 

kalınlığı 9.84 mm, subscapular yağ kalınlığı 9.14 mm ve suprailiak yağ kalınlığı 9.87 

mm olarak bulunmuştur. 

  

 Lintsi ve arkadaşlarının (2004) 17-18 yaş grubu 32 erkek adolesan üzerinde 

yaptıkları çalışmada öğrencilerin biceps yağ kalınlığını 4.70 mm, triceps yağ 

kalınlığını 10.50 mm, subscapular yağ kalınlığı 10.60 mm ve suprailiak yağ kalınlığı 



12.90 mm olarak bulunmuştur. Çalışmamıza katılan 17–18 yaş grubu 369 erkek 

adolesanın biceps yağ kalınlığını 4.77 mm, triceps yağ kalınlığını 9.53 mm, 

subscapular yağ kalınlığı 11.16 mm ve suprailiak yağ kalınlığı 11.50 mm olarak 

bulunmuştur. 

 

Düzgün İ. (2002) tarafından yapılan çalışmasında yaşa bağlı uyluk ve triceps 

yağ kalınlıklarında gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunurken abdominal ve 

subscapular yağ kalınlığı için anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.   

 

Çalışmamızda öğrencilerin yaşa göre deri altı yağ kalınlıkları 

karşılaştırıldığında yaş grupları arasında abdominal, bacak mediali, subscapular, 

suprailiac ve orta aksillar deri altı yağ kalınlığı arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bacak mediali derialtı yağ kalınlığı yaş ile beraber azaldığı, abdominal, 

subscapular, suprailiac ve orta aksillar derialtı yağ kalınlığı yaş ile beraber arttığı 

bulunmuştur. Pektoral, uyluk, triceps ve biceps deri altı yağ kalınlığı arasında 

anlamlı bir fark (p›0.05) bulunmamıştır. 

 

Twisk ve arkadaşları (2002) ile Düzgün tarafından yapılan çalışmalarda 

fiziksel aktivite ile deri altı yağ kalınlıkları arasındaki ilişki karşılaştırıldığında aktif 

grupla sedanter grup arasında anlamlı bir farklılık olmadığını belirtmişlerdir.  

 

 Çalışmamızda ise spor yapan ve yapmayan öğrencilere ait deri altı yağ 

kalınlığı verileri karşılaştırıldığında gruplar arasında triceps, pektoral, abdominal, 

uyluk, subscapular, suprailiac ve orta aksillar deri altı yağ kalınlıkları anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. Spor yapmayan öğrenciler spor yapan öğrencilere göre daha 

yüksek deri altı yağ kalınlığı değerlerine sahiptir. Spor yapan öğrencilerin, spor 

yapmayan öğrencilere göre bölgesel olarak, abdominal %18.65, suprailiak %16.26, 

subscapular %14.89, pektoral %13.91, ortaaksillar %13.21, uyluk %10.14, triceps 

%7.42  oranında daha düşük deri altı kalınlığına sahip oldukları saptanmıştır. Bu 

sonuçlar düzenli yapılan spora katılımın yağsız vücut kitlesinde artışa ve özellikle 

gövdesel bölgede bulunan derialtı yağ kalınlığında azalmaya neden olduğu şeklinde 

değerlendirilebilir.  



 

 

Vücut Yağ Yüzdesi 

 

Lorenzo ve arkadaşlarının(1998) aktif adolesanlarda farklı vücut kompozisyonu 

ölçüm yöntemlerini karşılaştırmak için 26 futbolcu öğrenci üzerinde yaptıkları 

çalışmada skinfold kalınlıklarına göre vücut yağ yüzdesini 10.9 olarak bulunmuştur. 

Çalışmamıza katılan futbol oynayan 42 erkek öğrencinin skinfold kalınlıklarına göre 

vücut yağ yüzdesi 14.11 olarak bulunmuştur. 

 

Lintsi ve arkadaşlarının (2004)17–18 yaş grubu adolesanlarda yaptıkları 

çalışmada skinfold kalınlıklarına göre yaptıkları çalışmada vücut yağ yüzdesini 13.6 

olarak bulunmuştur.  

 

Uçar ve arkadaşlarının (2000) 15–18 yaş grubunda 1662 erkek öğrencinin 

skinfold kalınlıklarına göre vücut yağ yüzdesini 18.9 olarak bulunmuştur. 

Çalışmamıza katılan aynı yaş grubu 713 öğrencinin vücut yağ yüzdesi 15.41 olarak 

bulunmuştur. 

 

 Düzgün (2002) tarafından yapılan çalışmada; yaşa göre öğrencilerin vücut 

yağ yüzdeleri karşılaştırıldığında yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık (p ‹ 0.05) 

bulunmamıştır.  

 

Çalışmamıza katılan öğrencilerin ortalama vücut yağ yüzdeleri yaşa göre 

karşılaştırıldığında yaş grupları arasında anlamlı bir fark olduğu (p ‹ 0.05)  

bulunmuştur. 15 yaşından 18 yaşına kadar vücut yağ yüzdesinde düşüş olduğu 

bulunmuştur. Vücut yağ yüzdesi 15 yaşında % 17.53 iken 18 yaşında %15.70’e 

düştüğü saptanmıştır. 

 

Birçok çalışmada olduğu gibi çalışmamızda da fiziksel aktivite ile yağ 

yüzdesi arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Spor yapan öğrencilerin ortalama vücut 

yağ yüzdeleri spor yapmayanlara göre anlamlı derecede düşük olduğu bulunmuştur.  



Kassal Kuvvet 

 

Er (1995) tarafından yapılan çalışmada 12–14 yaş arası 63 erkek öğrencinin 

sağ el kavrama kuvveti ortalamasını 18.38 kg olarak bulunmuştur. 

 

Kalkavan ve arkadaşlarının (1996) yaptığı çalışmada; 12-15 yaş grubundaki 

sporcular ve sedanter grup arasında kavrama kuvveti ve fiziksel uygunluk olarak 

anlamlı farklık (p‹0.05) olduğu saptanmıştır.   

 

Mikkelsson ve arkadaşlarının (2006) 15 yaş grubundaki 20 erkek öğrenci 

üzerinde yaptıkları çalışmada; adolesanların ortalama kavrama kuvvetini 45.2 kg 

olarak bulunmuştur. Çalışmamıza katılan 15 yaş grubu 167 erkek öğrencinin 

ortalama kavrama kuvveti 31.76 kg (Sağ 32.79, sol 30.74 kg) olarak bulunmuştur. 

 

Westerstahl ve arkadaşlarının (2003) 16 yaşında olan 438 erkek öğrenci 

üzerinde yaptıkları çalışmalarda öğrencilerin kavrama kuvvetlerinin ortalamasını 476 

Newton (47.6 kg)  olarak saptanmıştır. Çalışmamıza katılan 16 yaşındaki 177 

öğrencinin ortalama kavrama kuvveti 35.88 kg (Sağ 36.98, sol 34.78 kg) olarak 

bulunmuştur. 

 

Savucu ve arkadaşlarının (2004) yaptığı çalışmada basketbolcu öğrencilerin 

sağ ve sol el kavrama kuvvetlerini sırasıyla; yaş ortalaması 14.12 olan grupta 37.07-

37.16 kg,  yaş ortalaması 15,33 olan grupta 49.01-46.75 kg ve yaş ortalaması 17.66 

olan grupta 57.40-56.46 kg olarak bulunmuştur. Yaş grupları arası karşılaştırma 

sonucunda sağ ve sol el kavrama kuvvetlerinde anlamlı farklılık bulunmuştur. 

 

Başoğlu (2001) tarafından 20 yaş grubu 60 erkek öğrenci üzerinde yapılan 

çalışmada sağ ve sol el kavrama kuvveti sırasıyla 43.43-40.72 kg olarak 

bulunmuştur. 

 

Çalışmamıza katılan 15–18 yaş grubundaki öğrencilerin kavrama kuvveti; 15 

ile 16 yaş arasında hızlı bir artış göstermiş, 17 yaşında artış hızı biraz azalsa da 



ilerlemeye devam etmiş, 18 yaşında kuvvet artışını durakladığı bulunmuştur. Sonuç 

olarak kassal kuvvetin, yaş gruplarının aralarındaki değişimi incelendiğinde ise yaş 

artıkça kuvvetin anlamlı olarak arttığı bulunmuştur. Bu sonuçlarımız; Savucu ve 

arkadaşlarının (2004) adolesanların kuvvet  değerlerinde yaşa bağlı gelişimlerine 

göre anlamlı farklılık buldukları çalışmanın sonuçlarını destekler niteliktedir. 

  

Spor yapma durumuna göre kassal kuvvet karşılaştırıldığında spor yapan ve 

yapmayan öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 

Kassal Dayanıklılık   

 

Çoksevim ve Çaksen’in (2005) sağlıklı Türk adolesanlarda egzersiz performasını 

değerlendirilmek ve cinsiyete bağlı değişimi saptamak için 12-14 yaş 259 öğrenci 

(147 kız ve 112 erkek ) üzerinde yaptıkları çalışmada; 30 saniye de çekilen mekik 

sayısını erkekler 29.9 kız öğrencilerde 17.6 bularak ve gruplarlar arasında anlamlı 

farklılığı (p‹0.05) tespit etmişlerdir. Polis Kolejinde çok az sayıda kız öğrenci 

bulunduğu için çalışmamızda fiziksel uygunluk parametrelerinin cinsiyete bağlı 

değişimi incelenmemiştir.         

 

Er (1995) tarafından yapılan çalışmada 12–14 yaş arası 63 erkek öğrencinin 

30 saniye mekik sayı ortalamasını 22.37 olarak bulunmuştur. 

 

Mikkelsson ve arkadaşlarının (2006) 15 yaş grubundaki 20 erkek öğrenci 

üzerinde yaptıkları çalışmada; adolesanların 30 saniye mekik sayılarını 19.3 olarak 

bulunmuştur. Çalışmamıza katılan 15 yaş grubu 167 erkek öğrencinin 25.69 ortalama 

mekik sayısı ile Mikkelsson’ un çalışmasına katılan adolesanlardan daha yüksek 

kassal dayanıklılığa sahip olduğu saptanmıştır. 

 

President’s Council on Physical Fitness and Sports tarafından belirlenen 

normatif değerlere göre % 50’lik dilimdeki öğrencilerin 1 dakikalık mekik sayısı 15-

18 yaş için 45 olarak belirlenmiştir. Çalışmamıza katılan öğrencilerde ortalama 



mekik sayısı ise 49.78 olarak bulunmuştur. Çalışmamıza katılan öğrenciler bu 

normatif dataların % 70 lik üst dilimde yer almaktadır. Bu sonuç; Ankara Polis 

Koleji öğrencilerinin Amerikan adolesanlara göre çok yüksek kassal dayanıklılık 

değerlerine sahip olduğunu göstermektedir.  

 

Öğrencilerin kassal dayanıklılık parametresi yaşa bağlı olarak artan anlamlı 

farklılık bulunmuştur. Yaş artıkça kassal dayanıklılık artış göstermiştir. 15 yaşında 

47.83 olan 60 saniyelik ortalama mekik sayısı, 18 yaşında 50.90’a kadar artmıştır. 

 

Spor yapma durumuna göre mekik sayıları karşılaştırıldığında spor yapan ve 

yapmayan öğrenciler arasında anlamlı bir fark (p‹0.05) bulunmuştur. Spor yapan 

öğrenciler her yaş grubunda spor yapmayan öğrencilere göre daha fazla sayıda mekik 

çekmişlerdir. 

 

Esneklik  

 

Güler ve Günay (2004) tarafından 8,9 ve 10 yaş grubundan 670 erkek öğrenci 

üzerinde yaptıkları çalışmada ortalama esneklik değerlerini sırasıyla; 21.58 cm, 

21.76 cm ve 19,93 cm olarak bulunmuştur.  

 

Akın (2003) tarafından 10-12 yaş grubundaki 105 çocuk üzerinde yaptıkları 

çalışmada esneklik değerleri sırasıyla; 15.00, 13.50 ve 13.49 cm olarak bulunmuştur. 

Yaşa bağlı değişiminde anlamlı bir farklılık bulanamamıştır. Aynı çalışmada kızların 

esneklik değerleri 36.08 cm, erkeklerin esneklik değerleri 32.22 cm olarak 

bulunmuştur. Cinsiyete bağlı anlamlı bir farklılık (p ‹ 0.05)  bulunmuştur. 

 

Can ve Polat (2004) tarafından yapılan çalışmada 12–15 yaş grubu 90 

sedanter ve 6 kayak milli takımında spor yapan toplam 96 erkek öğrenci üzerinde 

yapılan çalışmada sedanter grubun esnekliğini 24.04 cm, spor yapan öğrencilerin 

esnekliğini 28.08 cm olarak bulunmuştur. 12–15 yaş grubundaki sporcular ve 



sedanter grup arasında esneklik değeri karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı 

farklık (p‹0.05) olduğu saptanmıştır.   

  

Çoksevim ve Çaksen (2005) tarafından 12–14 yaş 259 öğrenci (147 kız ve 

112 erkek) üzerinde yaptıkları çalışmada; esneklik değerini erkeklerde 7.61 cm, kız 

öğrencilerde 6.97 cm bulmuştur. Er (1995) tarafından yapılan çalışmada 12–14 yaş 

arası 63 erkek öğrencinin esneklik değeri 22.00 cm olarak bulunmuştur. 

 

Kalkavan ve arkadaşlarının (1996) 12–15 yaş grubu 46 futbolcu, 30 

basketbolcu, 32 voleybolcu ve 19 sedanter üzerinde yaptığı çalışmada; esneklik 

değerini futbolcularda 19.00 cm, basketbolcularda 18.8 cm, voleybolcularda 19.6 cm 

ve sedanter grupta ise 16.4 cm olarak bulmuşlardır. Sonuç olarak 12–15 yaş 

grubundaki sporcular ve sedanter grup arasında esneklik değeri karşılaştırıldığında 

gruplar arasında anlamlı farklık (p‹0.05) olduğu saptanmıştır.   

  

Savucu ve arkadaşlarının (2004) basketbolcü öğrencilerin esneklik değerleri 

yaşa bağlı değişimini incelediği çalışmada yıldız erkeklerin (yaş ortalaması 15,33 

olan grup) küçük erkeklere (yaş ortalaması 14.12 olan grup) göre daha esnek 

olduğunu, genç erkeklere göre (yaş ortalaması 17.66 olan grup) daha az esnek 

olduklarını saptanmıştır. Yaşa bağlı değişimde anlamlı bir farklılık (p‹0.01) 

bulunmuştur.  

 

Pangrazi ve arkadaşları (1990)  fiziksel uygunluk test performanslarına yaşın 

ve cinsiyetin etkisini belirlemek için otur uzan testi ile yaptıkları çalışmada; 

esnekliğin kızlarda erkeklere göre daha fazla olduğu ve yaşa bağlı değişiminde 

anlamlı bir farklılık bulanmamıştır. 

 

President’s Council on Physical Fitness and Sports tarafından belirlenen 

normatif değerlere göre öğrencilerin ortalama esneklik değerleri (%50’lik dilim) 15 

ve 16 yaş için 31 cm, 17 ve üstü yaşlar için 35 cm olarak belirlenmiştir. Çalışmamıza 

katılan öğrencilerin ortalama esneklik değerleri 15 yaş için 29.76 cm, 16 yaş için 

31.11 cm, 17 yaş için 31.68 cm ve 18 yaş için 31.09 cm olarak bulunmuştur. 



Çalışmamıza katılan öğrencilerin esneklik değerleri; bu normatif dataların 15-16 yaş 

gruplarıyla benzerlik gösterirken, 17-18 yaş için alttan % 35 lik dilimde yer aldığı 

saptanmıştır. Amerikan adolesanlarına göre çalışmamıza katılan 17-18 yaş grubu 

öğrencilerin daha az esnek oldukları saptanmıştır. 

 

Çalışmamızda, öğrencilerin yaş gruplarına göre ortalama esneklik değerleri 

karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı (p › 0.05) bulunmuştur. 

Öğrencilerin esnekliği 15 yaşından 17 yaşına kadar arttığı belirlenmiştir. 17 yaşından 

sonra esnekliğin azalmaya başladığı ve 18 yaşında ise esnekliğin azalarak 16 

yaşındaki esneklik değerinin  daha da altına düştüğü gözlenmiştir. Bu sonuçlar 

adolesan sporcuların ileri adolesan sporculara göre daha iyi esneklik değerlerine 

sahip olduklarını gösteren Savucu  ve arkadaşları (2004) ile Williford ve 

arkadaşlarının (1994) yaptığı çalışma sonuçlarına benzerlik göstermektedir. 

 

 Spor yapma durumuna göre öğrencilerin ortalama esneklik değerleri 

karşılaştırıldığında; spor yapan ve yapmayan gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu 

(p‹0.05) bulunmuştur. Spor yapan öğrencilerin esnekliği (31.83 cm), spor yapmayan 

öğrencilere (30.05 cm) göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.  

 

Aerobik Dayanıklılık 

 

Boreham ve arkadaşları (2004) 15 yaş grubu 245 adolesanın maksimal oksijen 

tüketim kapasitesi 52.07 ml/kg/dk olarak bulunmuştur. Çalışmamıza katılan 15 

yaşındaki öğrencilerin maksimal oksijen tüketim kapasitesi 53.27 ml/kg/dk olarak 

bulunmuştur. 

 

Savucu ve arkadaşlarının (2004) yaptığı çalışmada basketbolcu öğrencilerin 

maksimal oksijen tüketim kapasitesi; yaş ortalaması 14.12 olan 32 sporcunun 49.61 

ml/kg/dk, yaş ortalaması 15,33 olan 38 sporcunun 52.28 ml/kg/dk ve yaş ortalaması 

17.66 olan 30 sporcunun 56.68 ml/kg/dk olarak bulunmuştur. Yaş grupları arası 

karşılaştırma sonucu maksimal oksijen tüketim kapasitesi parametresinde anlamlı 



farklılık (p‹0.01) bulunmuştur. Çalışmamıza katılan basketbolcu öğrencilerin 

kapasiteleri 54.51 ml/kg/dk olarak bulunmuştur. 

 

Watkins ve arkadaşlarının (2004) yaptıkları çalışmada; 15–16 yaş grubu 

(15.47) 734 erkek öğrencinin 20 metre dayanıklılık koşusu ile buldukları maksimal 

oksijen tüketim kapasiteleri (VO2max)  (1990 yılında 51.1 ve 2000 yılında 53.6) 

ortalama 52.35 ml/kg/dk olarak bulunmuştur. 12 ve 15 yaş grubu öğrencilerinin 

oksijen tüketim kapasiteleri karşılaştırıldığında yaş grupları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. Çalışmamıza katılan 15-16 yaş grubu 344 öğrencinin ortalama 

oksijen tüketim kapasiteleri 53.28  ml/kg/dk olarak bulunmuştur.  

 

Çalışmamızda aerobik dayanıklılığı belirlemek için 1 mil koşu testi 

kullanılmıştır. Öğrencilerin ortalama koşuyu bitirme süreleri 15 yaş grubunda 409 

saniye (6 dakika 49 saniye) 16 yaş grubunda 403 saniye (6 dakika 43 saniye) 17 yaş 

grubunda 392 saniye (6 dakika 32 saniye) ve 18 yaş grubunda 389 saniye (6 dakika 

29 saniye) bulunmuştur. Yaş artıkça bir mil koşusunu bitirme sürelerinin kısaldığı 

bulunmuştur. 

 

President’s Council on Physical Fitness and Sports tarafından belirlenen 

normatif değerlere göre % 50’lik dilimde öğrencilerin koşu bitirme süreleri 15 yaş 

için 450 saniye (7 dakika 30 saniye), 16 yaş için 430 saniye, 17 ve üstü yaşlar için 

424 saniye olarak belirlenmiştir. Çalışmamıza katılan öğrenciler bu normatif 

dataların % 70 lik üst dilimde yer alarak Amerikan adolesanlarına göre daha yüksek 

aerobik dayanıklılığa sahip oldukları saptanmıştır. Öğrencilerin yaş gruplarına göre 

koşuyu bitirme süreleri karşılaştırıldığında yaş grupları arasında anlamlı bir fark 

olduğu (p‹0.05) bulunmuştur.  

  

Bir çok çalışmada olduğu gibi çalışmamızda da fiziksel aktivite düzeyi ve 

spora katılım ile maksimal oksijen tüketim kapasitesi arasında ilişki olduğu 

gösterilmiştir. Spor yapan öğrencilerin ortalama maksimal oksijen tüketim 

kapasitenin tüm yaş gruplarında spor yapmayanlara oranla daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Spor yapma durumuna göre öğrencilerin ortalama maksimal oksijen 



tüketim kapasiteleri ve koşu bitirme süreleri karşılaştırıldığında; spor yapan ve 

yapmayan gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu ( p ‹ 0.05) bulunmuştur. 

 

Çalışmamıza katılan öğrencilerin %82’si tüm fiziksel uygunluk 

parametrelerinde California Eğitim Departmanı tarafından belirlenen 

FITNESSGRAM verilerine göre “Healhty Fitness Zone” (HFZs) olarak adlandırılan 

Sağlıklı Fiziksel Uygunluk Alanına girmektedir. Ancak öğrencilerden; 

 

1. %8.4’ünün (59 öğrenci) %25 üzerinde yağ oranına sahip olduğu, 

2. Yalnızca birinin  %7’inin altında yağ oranına sahip olduğu, 

3. % 1’inin (7 öğrenci) 8 dakika 30 saniyenin üzerinde bir mil koşusunu 

bitirdiği, 

4. Beden Kitle İndeksine göre % 3.64’ünün (HFZs) sınırlar dışında 

olduğu 

a. Beden Kitle İndeksine göre; 15 yaş grubunda 1 öğrenci (16.2 

kg/m²), 16 yaş grubunda 1 öğrenci (16.6 kg/m²) ve 18 yaş 

grubundan 1 öğrenci 1 öğrenci (17.8 kg/m² ) olmak üzere 

toplam 3 öğrenci sınırların altında değerlere sahip olduğu, 

b. Beden Kitle İndeksine göre; 15 yaş grubunda 9 öğrenci (25.0 

kg/m²), 16 yaş grubunda 3 öğrenci (26.5 kg/m²), 17 yaş 

grubundan 4 öğrenci (27.0 kg/m²) ve 18 yaş grubundan 7 

öğrenci (17.8 kg/m² ) olmak üzere toplam 23 öğrenci sınırların 

üstün değerlere sahip olduğu, 

 

Tespit edilmiştir. Diğer fiziksel uygunluk parametreleri aynı testlerle ölçülmediği 

için “Healhty Fitness Zone” (HFZs )’a göre karşılaştırılmamıştır. 

 

 

 

 

 

 



5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada; 15–18 yaş grubu Ankara Polis Kolejindeki 713 erkek öğrencinin 

sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk düzeylerini tespit edilip Polis Koleji öğrencilerinin 

fiziksel uygunluk profillerini ortaya konularak; yaş, spora katılım durumu ve spor 

branşlarına göre fiziksel uygunlukta meydana gelen değişimler incelendi.  

 

 İleri adolesan döneminde olan öğrencilerimizde fiziksel gelişim sürdüğü için 

yaş artışına paralel olarak boy ve kilo artışının devam ettiği saptanmıştır. Türkiye’de 

benzer yaş grubu üzerinde yapılan çalışmaya göre Polis Koleji Öğrencilerinin 8 

cm.den daha fazla boy uzunluğuna sahip olmasının nedeninin; Ankara Polis Koleji 

öğrencisi olabilmek için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre 

gerekli olan yaşa göre boy uzunluklarına getirilen alt sınır uygulaması olduğu 

düşünülmektedir. 

 

Kassal dayanıklılık ve kuvvetin, yaş gruplarının aralarındaki değişimi 

incelendiğinde ise yaş artıkça dayanıklılık ve kuvvetin anlamlı olarak arttığı 

bulunmuştur. Bu sonucumuz, adolesanların kuvvet  değerlerinde yaşa bağlı 

gelişimlerine göre anlamlı farklılık bulan çalışmaların sonuçlarını destekler 

niteliktedir. Sonuçlarımız; Ankara Polis Koleji öğrencilerinin aynı yaş grubu 

Amerikan adolesanlara göre çok yüksek kassal dayanıklılık ve aerobik dayanıklılık 

değerlerine sahip olduğunu göstermektedir.  

 

 Çalışmamızda öğrencilerin esneklik değerlerinin yaşa bağlı değişiminde 

anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ancak sonuçlarımız; adolesan sporcuların ileri 

adolesan sporculara göre daha iyi esneklik değerlerine sahip olduklarını gösteren 

çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Spora katılım durumuna göre 

esneklik değerleri incelendiğinde spor yapan öğrencilerin spor yapmayan öğrencilere 

göre anlamlı derecede yüksek esneklik değerlerine sahip olduğu bulunmuştur. 

Antrenman programlarında uygulanan germe egzersizlerinin esnekliği arttırdığı 

düşünülmektedir.     



 Spor yapan öğrencilerin ortalama boy uzunlukları, her yaş grubunda spor 

yapmayanlara oranla daha yüksek bulunması sporun adolesan gelişiminde önemli 

olduğu ve boy uzunluğuna olumlu katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Spor yapan 

öğrencilerin vücut ağırlıklarının ve vücut kitle indeksi değerlerinin spor 

yapmayanlardan anlamlı derece de düşük olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, düzenli 

fiziksel aktivite ve spora katılım programlarının adolesanlarda kilo kontrolü 

sağlayabildiği ve yağsız vücut kitlesinde artışa neden olarak vücut kitle indeksinin 

azalmasına neden olduğu şeklinde değerlendirilebilir.  

 

Bir çok çalışmada olduğu gibi çalışmamızda da fiziksel aktivite düzeyi ve 

spora katılım ile maksimal oksijen tüketim kapasitesi arasında ilişki olduğu 

gösterilmiştir. Spor yapan öğrencilerin ortalama maksimal oksijen tüketim 

kapasitenin tüm yaş gruplarında spor yapmayanlara oranla daha yüksek olduğu 

bulunmuştur.  

 

 Sonuç olarak; Ankara Polis Kolejinde eğitime devam eden 15–18 yaş 713 

erkek öğrencinin fiziksel uygunluk değerleri, yaşla uyumlu değişiklikler gösterdiği 

ve spora katılımın da bu grupta fiziksel uygunluk değerlerini olumlu etkilediği 

saptanmıştır. 

 

Öneriler;  

 

1. 15 yaş grubundaki öğrencilerin %73,7’si, 16 yaş grubundaki öğrencilerin 

%59,3’ü, 17 yaş grubundaki öğrencilerin %36’sı, 18 yaşındaki 

öğrencilerin %38’i bir branşta spor yaptığı belirlenmiştir. Yaş artıkça 

öğrencilerin dersler ve üniversite sınavı nedeniyle sporu bıraktığı tahmin 

edilmektedir. Öğrencilerin sporun faydalı etkilerini görebileceği en 

önemli dönem olan 15-18 yaşlarda spor yapma oranını yüksek tutmak ve 

sporu bırakmaları engellemek için okul idaresinin okulun sahip olduğu 

mevcut sportif imkanları en iyi şekilde öğrencilerin kullanmasını 

sağlayacak kolaylıklar getirmelidir. Öğrencilerin Polis Akademisine 

sınavsız geçebilme kolaylığını spor yapmaya teşvik için önemli fırsattır. 



2. Ankara Polis Kolejinden alınan verilere göre çalışmamızda 

değerlendirilen öğrencilerin girdiği yıllardaki Beden Eğitimi Sınavların 

çok az öğrenci yetersiz olduğu için elenmiştir. 2002,2003 ve 2005 

yıllarında hiçbir öğrenci elenmemiş; 2004 yılında ise sadece 3 öğrenci bu 

sınavda başarısız olmuştur. Bu veriler ışığında fiziksel yeterlilik sınavına 

giren çok sayıdaki öğrenciden hiçbirinin başarısız olmaması Beden 

Eğitimi Sınavının içerik ve değerlendirme yönteminin yeniden 

irdelenmesi gerektiğini düşündürmektedir. Fiziki yeterliliği ölçmek için 

yapılan Beden Eğitimi Sınavını sistematik ve bilimsel olarak 

değerlendirilecek bir çalışmanın yapılması sınavın etkinlik ve verimliliği 

için gerekli olan ve kullanılabilir test bataryasının oluşturulmasının 

gerekli olduğu düşünülmektedir. 

3. Ankara Polis Koleji öğrencileri mezuniyetlerinden sonraki 4 yıl boyunca 

yatılı ve sportif imkanları fazla olan Polis Akademisinde de fiziksel 

uygunluk yönünden değerlendirilmesi; sporun fiziksel uygunluk 

üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyan çalışmalar yapılabilir. Bu 

sayede yapılacak uzun dönem çalışmalar ile adolesan dönemdeki fiziksel 

uygunluğun yetişkin dönemdeki fiziksel uygunluğa etkileri gözlenebilir. 

4. Yatılı olarak okuyan Ankara Polis Koleji öğrencileri benzer 

sosyoekonomik imkanlara ve yemek alışkanlıklarına sahip homojen bir 

gruptur. Bu grupta uzun süreli fiziksel aktivitenin etkileri araştırılabilir. 

5. Fiziksel uygunluk testleri okula giren yeni öğrencilerin tümüne 

uygulanarak sonuçları göz önünde bulundurarak öğrenciler uygun spora 

yönlendirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖZET 
 

Ankara Polis Koleji Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin 
Değerlendirilmesi. 

 
Bu araştırmanın amacı; 15-18 yaşları arasındaki Ankara Polis Koleji 

öğrencilerinin sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk düzeylerini tespit ederek Polis Koleji 
öğrencilerinin fiziksel uygunluk profillerini ortaya koymak ve fiziksel uygunluk 
düzeylerinin yaş, spora katılım durumu ve spor branşlarına göre değişim gösterip 
göstermediğini saptamaktır. 

 
Çalışma, Ankara Polis Koleji’nde eğitimleri devam eden 15-18 yaş grubu, 

gönüllü 713 erkek öğrencide gerçekleştirilmiştir. Fiziksel uygunluk değerleri; 
FITNESSGRAM ve American Alliance for Health, Physical Education, Recration 
and Dance (AAHPERD)’in, fiziksel uygunluk test bataryalarından seçilmiş testler  
kullanılarak ölçülmüştür. 

 
Bulgular; yaş gruplarına göre öğrencilerin fiziksel uygunluk değerleri 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında; boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut kitle 
indeksi, vücut yağ yüzdesi, kassal kuvvet, kassal dayanıklılık, bir mil koşu süresi ve 
abdominal, bacak mediali, subscapular, suprailiac ve orta aksillar deri altı yağ 
kalınlılığı ölçümlerinde anlamlı bir farklılık (p‹0.05) bulunurken; esneklik, maksimal 
oksijen kapasitesi ve pektoral, uyluk, triceps ve biceps deri altı yağ kalınlığı 
ölçümlerinde anlamlı bir farklılık (p›0.05) bulunmamıştır.  Spor yapma durumuna 
göre öğrencilerin fiziksel uygunluk değerleri karşılaştırıldığında, gruplar arasında; 
Boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi (%), kassal 
dayanıklılık, esneklik, bir mil koşu süresi, maksimal oksijen kapasitesi(VO2max), 
Triceps, pektoral, abdominal, uyluk, subscapular, suprailiac ve orta aksillar deri altı 
yağ kalınlığı ölçümlerinde anlamlı bir farklılık (p‹0.05) bulunurken; kavrama kuvveti 
ve biceps, bacak medaili deri altı yağ kalınlığı ölçümlerinde anlamlı bir farklılık 
(p›0.05) bulunmamıştır. 
 

 Sonuç olarak; Ankara Polis Kolejinde eğitime devam eden 15–18 yaş 713 
erkek öğrencinin fiziksel uygunluk değerleri, yaşla uyumlu değişiklikler 
göstermektedir.  Spora katılımın da bu grupta fiziksel uygunluk değerlerini olumlu 
etkilediği gözlenmektedir. 
   
Anahtar Sözcükler: Adolesan, Ankara Polis Koleji, Fiziksel Uygunluk, Spora 
Katılım 
 
 
 
 
 
 



 

SUMMARY 
 

Assessments of Ankara Police College Students’ Physical Fitness Levels 

 The aim of this study was to determine the Ankara Police College Students’ 
health related physical fitness levels-profile and to investigate the relation between 
physical fitness level and age, Sports participation and sports branches.  
 
 In this study, 713 volunteers, studying at Ankara Police College with in the 
range of 15-18 years old were investigated.  The physical fitness levels of the 
students were evaluated by using selected tests from PYHSICAL FITNESSGRAM 
and American Alliance For Health, Physical Education, Recreation and Dance 
(AAHPERD) physical fitness test batteries. 
 
 Consequences; Although significant relations (p< 0.05) has been set on 
height, weight, body mass index, fat mass ratio (%), muscular strength, muscular 
endurance, one mil run test duration and abdominal, calf, sub scapular, suprailiac, 
midaxillar skinfold measurements between the groups from the comparison of the 
physical fitness levels of the students according to age groups, any obvious relation 
(p> 0.05)  has been set on flexibility, maximal oxygen uptake (VO2max) and 
pectoral, thigh, triceps, biceps skinfold measurements. From the comparison of the 
physical fitness levels of the students according to sports participation, significant 
relations (p< 0.05) has been set on   height, weight, body mass index, fat mass ratio 
(%), muscular endurance, flexibility, maximal oxygen uptake (VO2max), one mil run 
test duration and abdominal, sub scapular, suprailiac, midaxillar, pectoral, thigh, 
triceps, skinfold measurements; any obvious relation (p> 0.05) has been set on hand-
grip strength and biceps, calf skinfold measurements. 
 
 In conclusion; the physical fitness levels of 713 students studying at Ankara 
Police College with in the range of 15-18 years old, are indicated harmonious 
variation in age groups. It was assessed that the attendance to sports participation 
affects the physical fitness levels positively. 
   
Key Words: Adolescence, Ankara Police College, Physical Fitness, Sports 
Participation 
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GENEL BİLGİ ve DEĞERLENDİRME FORMU 

 
Adı Soyadı  Vücut Ağırlığı  VKI kg/m2 
Doğum Tarihi  Boy Uzunluğu   
Cinsiyeti  Dominant Tarafı  
Spora Katılım Durumu  

Spor Yapanlar İçin; 
Haftalık antrenman saati  
Spor branşı  
Ne kadar süredir spor yaptığı (Ay)  

Vücut Kompozisyonu (Skinfold derialtı yağ kalınlık ölçümleri) 
Ölçümler Pektoral Abdominal Uyluk Subscapular Bacak  

Mediali 
1. Ölçüm      
2. Ölçüm      
Ortalama       
Ölçümler Triceps Biceps Suprailiak Orta Aksillar  
1. Ölçüm      
2. Ölçüm      
Ortalama      

Esneklik(Otur-Uzan Testi) 
1. Ölçüm 2. Ölçüm Ortalama (cm) 

   
Kas Kuvveti (Kavrama Kuvveti) 

 1. Ölçüm 2. Ölçüm Ortalama (kg) 
Sağ El    
Sol Sol    
Toplam    

Kassal Dayanıklılık (Mekik Testi) 
 30 Saniye  60 Saniye 

Mekik Sayısı   
Aerobik Dayanıklılık(1 mil Koşu Testi) 

Koşu Süresi  
Hesaplanan VO2 Maks.  

 
 

 Yukarıda belirtilen testler konusunda tarafıma gerekli olan bilgiler 
verilmiş olup yapılacak çalışmaya gönüllü olarak katılmak istiyorum. 
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