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Değerli Meslektaşlarım, 

 

Hareket ve Motor Kontrol Kongresi (HAMOK_2021) 21-25 Mayıs 2021 tarihleri arasında Eskişehir Teknik 

Üniversitesi ev sahipliğinde ilk defa organize edilmiştir. HAMOK_2021 kongresi farklı disiplin ve ülkelerden çok 

geniş bir uzman katılımcısına açık olarak tamamlanmıştır. Kongrede ana oturum, davetli oturum, sözel & poster 

sunumlar, uydu sempozyumlar, çalıştaylar bilimsel sergi ve fuarlar yer almıştır. HAMOK_2021 kongresi sanal 

ortamda organize edilmiş ve dili Türkçe ve İngilizce olmuştur. 

HAMOK_2021 kongresine Spor Bilimciler, Hekimler (Ortopedistler, Nörologlar, Spor Hekimleri, Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Uzmanları), Mühendisler, Fizyoterapistler, Antrenörler, Fitness Uzmanları ve tüm bu disiplinlerden 

öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, farklı disiplinden uzmanların hem diğer uzmanlık 

alanlarıyla, hem farklı disiplinlerden öğrencilerle ve hem de alanda görev yapan uygulayıcılarla bir araya geldiği 

uluslararası forum oluşturulmuştur. Bu haliyle, multidisipliner bir kongre olmasının yanı sıra, alanda görev yapan 

bilim insanları ve uygulayıcıların bir araya getirilmesiyle de transdisipliner bir yapıya sahip olduğunu vurgulamak 

isterim. 

En kısa zamanda geleneksel kongrelerde bir araya gelmek dileklerimizle, 

 

Prof. Dr. Hayri Ertan 

Düzenleme Kurulu Adına 
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Dear Colleagues, 

 

The Congress on Movement and Motor Control (MOMOC_2021) was organized for the first time between 21-25 

May 2021, hosted by Eskişehir Technical University. MOMOC_2021 congress was completed open to a wide range 

of specialists from different disciplines and countries. Main session, invited session, oral & poster presentations, 

satellite symposiums, workshops, scientific exhibitions and fairs took place in the congress. The MOMOC_2021 

congress was organized in virtual platform and its language was Turkish and English. 

 

MOMOC_2021 congress was held with the participation of Sports Scientists, Physicians (Orthopedists, 

Neurologists, Sports Physicians, Physical Therapy and Rehabilitation Specialists), Engineers, Physiotherapists, 

Coaches, Fitness Specialists and students from all these disciplines. In this way, an international forum has been 

established where specialists from different disciplines come together with other specialties, students from different 

disciplines and practitioners working in the field. As such, I would like to emphasize that besides being a 

multidisciplinary congress, it has a transdisciplinary structure by bringing together scientists and practitioners 

working in the field. 

 

We hope to come together in traditional congresses as soon as possible, 

 

Prof. Dr. Hayri Ertan 

On Behalf of the Organizing Committee 
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BİLİMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM 
 

21 Mayıs 2021, Cuma 

Saat Salon Konu ve Konuşmacılar 

09:00-
10:30 

A 

Sözel Bildiri Oturumu - 1 
Oturum Başkanı: Dr. Barış Gürol 

Orta Ergenlik Dönemindeki Erkeklerin Bazı Fiziksel ve Esneklik Özelliklerinin İncelenmesi 
Battal Aslan 

2016 Rio Yaz Olimpiyatları Kadın Futbol Olimpiyat Şampiyonu Almanya Milli Takımının 
Maçlarının Analizi 
Cemre Didem Eyipınar 

Hentbolda Yeni Metabolik Analiz Parametreleri Skoru Etkiler mi? 
Enes Gümüşsoy 

Dairesel ve Oval Aynakol Dişlisinin Farklı Eğimlerde Pedal Dinamiklerine ve Yere 
Uygulanan Kuvvetlere Etkisi 
Hakan Arslan 

Genç Basketbolcuların Fiziksel Performansını Belirlemede Oynadıkları Pozisyonun Rolü 
Nedir? 
Mehmet Ulaş 

Polislerde El Kavrama Kuvvetinin Tabanca Atıcılığına Etkisi; Sistematik Bir İnceleme 
Mustafa Karataş 

10:45-
12:15 

A 

Davetli Oturum - 1 
Oturum Başkanı:  Aylin Tekin 

İnsan Hareketi Araştırmalarına Bilim Felsefesi Penceresinden Bakış! 
Dr. Gıyasettin Demirhan 

Bilim Felsefesinin Geleceğindeki Tehlikeler 
Dr. Mesut Yalvaç 

10:45-
12:15 

B 

Sözel Bildiri Oturumu - 2 
Oturum Başkanı: Dr. Tuğba Kocahan 

Genç Futbolcularda Postür, Spinal Mobilite ve Aerobik Kapasite İlişkisi 
Elvan Felekoğlu 

Tek Taraflı Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Kadınların Omurga Yapı ve Mobilitesinin 
İncelenmesi: Vaka-Kontrol Çalışması 
Hilal Uzunlar 
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Türk Nüfusunda Apdm Sistemi ile Hareket Analizi Testlerinin Normatif Değerlerinin 
Belirlenmesi 
Kardelen Akar 

U17 ve U19 Gruplarında Oynayan Futbolcuların Skapular Diskinezi Varlığı Açısından 
Karşılaştırılması 
Merve Keskin 

Apomorfin Kullanan Parkinson Hastalarında Retinal Bulguları 
Nuray Can Usta 

Morton Nöroması Olan ve Olmayan Ekstremitelerin Taban Basınç Dağılımı ve Zamansal - 
Mekânsal Yürüme Parametrelerinin Karşılaştırılması 
Özlem Feyzioğlu 

13:30-
15:00 

A 

Davetli Oturumu - 2 
TÜRKİYE'DE YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI 
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Sibel Aksu Yıldırım 

Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Sistemi 
Prof.Dr. Tuncay Döğeroğlu 

Sağlık Bilimleri Programlarında Kalite ve Akreditasyon Süreçleri 
Prof.Dr. Afsun Ezel Esatoğlu 

Spor Bilimleri Alanındaki Kalite ve Akreditasyon Süreçleri 
Prof.Dr. Mitat Koz 

15:00-
15:45 

A Açılış Töreni 

16:00-
17:00 

A 

Ana Oturum - 1 
Oturum Başkanı: Dr. Hayri Ertan 

Fatigue And Fatigability in Health and Disease 
Dr. Roger M. Enoka 

17:15-
18:45 

A 

Değişim Oturumu - 1 
IACSS EXCHANGE SYMPOSIUM 
Oturum Başkanı: Dr. Martin Lames, Dr. Arnold Baca 

IMU-based Mobile Systems for Feedback Training and Performance Diagnostics in The 
Field 
Dr. Thomas Jaitner 

Machine Learning Approaches for Analyzing Runners Data 
Dr. Jesse Davis 

Data Analysis for Elite Table Tennis Players 
Dr. Hui Zhang 
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19:00-
20:30 

A 

Davetli Oturumu - 3 
HAREKET HALİNDE BEYİN 
Oturum Başkanı: Dr. Cem Şeref Bediz 

Günlük Yaşamda 'Çalışan Beynin' Gözlemlenmesi 
Dr. Hasan Ayaz 

Egzersizin Koku Duyusu Üzerine Etkisi 
Dr. Çağdaş Güdücü 

Hipohidrasyon, Egzersiz ve İnsan Performansı 
Dr. Erkan Günay 

19:00-
20:30 

B 

Sözel Bildiri Oturumu - 3 
Oturum Başkanı: Dr. Nihan Özünlü Pekyavaş 

Rekreatif Sporcu Kadınların Gerçek Zamanlı Yere İniş Hatası Daha Yüksektir 
Ahsen Oğul 

ACL Rekonstruksiyonu Geçiren Sporcularda Yürüme Analizinin Kinematik İncelenmesi- İki 
Vaka Sunumu 
Büşra Paköz 

Sporcularda Demografik Özellikler ile Ayak Taban Basıncı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Büşra Paköz 

Genç Erkek Futbolcularda Bacak Asimetrilerinin Sprint ve Yön Değiştirme Performansına 
Etkileri 
Eren Akdağ 

Farklı Ayak Postür İndeksine Sahip Sporcularda Ayak Basınç Değerlerinin İncelenmesi 
Feridun Fikret Özer 

22 Mayıs 2021, Cumartesi 

09:00-
10:30 

A 

Sözel Bildiri Oturumu - 4 
Oturum Başkanı: Dr. Erdem Özyurt 

Ağırlık Kaldıran ve Ağırlık Kaldırmayan Spor Branşındaki Sporcuların Ayak Taban Basınç 
Analizinin Karşılaştırılması 
Hasan Yasin Acar 

Huzurevinde Yaşayan Ağrılı Yaşlılarda Denge 
İrem Süzen 

Kırılgan ve Kırılgan Olmayan Yaşlılarda Mobilite ve Denge 
İrem Süzen 
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Başarılı ve Başarısız Forehand Vuruşları Arasındaki Algı ve Eklem Kinematiği Farklılıkları 
İsmail Bayram 

İnsan İskelet Sistemi için 3B Tüm Vücut Kinematik Model Geliştirilmesi 
Mithat Yanıkören 

 

Biyomekanik Uygulamalar için 3B İnsan Vücudu Dinamik Modeli Oluşturulması ve 
Gerçeklenmesi 
Mithat Yanıkören 
  

10:45-
12:15 

A 

Uydu Sempozyumu - 1ELSA - KİNEZYOLOJİK EMG ÇALIŞTAYI 
Oturum Başkanı: Dr. Hayri Ertan 

Dr. Hayri Ertan 

Dr. Gülcan Harput 

Arş. Gör. Abdülkerim Darendeli 

10:45-
12:15 

B 

Sözel Bildiri Oturumu - 5 
Oturum Başkanı: Dr. Işık Bayraktar 

40 Yaş Üzerindeki Aşırı Kilolu ve Obez Kadınlarda Postüral Stabilitenin Karşılaştırılması 
Müge Kırmızı 

Ayak Pronasyonuna Sahip Genç Sporcuların Denge ve Kalça Kas Kuvvetlerinin 
Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma 
Nuran Küçük 

Görsel Geri Bildirimin Kelebek Stili Tekniği Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 
Okan Gültekin 

Hentbolda Temel Atış Hareketinin Biyomekanik Analizi İçin Bilgisayar Benzeşim Modeli: 
Pilot Çalışma 
Yasin Yüzbaşıoğlu 

 

A Biomechanical Examination of The Angle Degrees Between Start and Finish of The 
Kayaking Techniques 
Almustafa Alghrairi 
  

Ataletsel Ölçüm Birimi Tabanlı Hareket Analizinde Veri Çoğaltma 
Emrah Murat Tekeli 
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12:30-
14:00 

A 

Sözel Bildiri Oturumu - 6 
Oturum Başkanı: Dr. Hande Güney Deniz 

Boksörlerde 6 Haftalık İp Atlama ve Çeviklik Merdiveni Egzersiz Programının Çeviklik 
Performansına Etkisinin Karşılaştırılması 
Serpil Elidemir 

Kızılötesi Termografi: Kassal Yorgunluk Monitörizasyonu 
Sümer Alvurdu 

Mücadele Sporcularının Elit Performans Özelliklerinin Tanımlanması: Fiziksel ve 
Atletik Performans Açısından Bir Değerlendirme 
Umut Canlı 

Physical and Sport Specific Performances of Elite Cadet Judo Athletes 
Bayram Ceylan 

Kayan Platform ve Normal Zeminde Yapılan Tek Bacak Squat Egzersizlerinin 
Hamstring ve Kuadriseps Kas Aktivasyon Seviyelerine Etkisi 
Çiğdem Demir 

Osteitis Pubiste Proloterapinin Etkinliği: Vaka Sunumu 
Serpil Elidemir 

14:15-
15:15 

A 

Ana Oturum - 2 
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Kamil Özer, Dr. Hayri Ertan 

Türkiye’de Spor Bilimleri ve Spor Hekimliği. Nereden Nereye Geldik? Anılarla 
Seyahat... 
Dr. Caner Açıkada 
Dr. Emin Ergen 

15:30-
17:00 

A 

Değişim Oturumu - 2 
SPOR YARALANMALARI VE PROPRİOSEPSİYON 
Oturum Başkanı: Dr. Cem Nuri Aktekin 

Omuz ve Dirsekte Sık Görülen Spor Yaralanmaları 
Dr. Levent Küçük 

El ve El Bilek Spor Yaralanmaları 
Dr. Kahraman Öztürk 

Alt Ekstremitede Sık Görülen Spor Yaralanmaları 
Dr. Burçin Keçeci 

Spor Yaralanmaları ve Propriyosepsiyon 
Dr. Devrim Akseki 
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17:15-
18:45 

A 

Davetli Oturumu - 4 
CHANGES IN SPASTIC MUSCLE AFTER BOTULINUM TOXIN INJECTION 
Oturum Başkanı: Dr. Feza Korkusuz 

Changes in Muscle Mechanics 
Dr. Can Yücesoy 

Changes in Gait Relevant Parameters 
Dr. Nazif Ekin Akalan 

19:00-
19:45 

A 

Uydu Sempozyumu - 2 
MENTALAB EXPLORE - PRECISION BIOSIGNALS IN MOBILE APPLICATIONS 
Oturum Başkanı:  Sebastian Herberger 

Sebastian Herberger 
Eduard Deneke 
Laura Hainke 
Mohamad Atayi 

19:00-
20:30 

B 

Sözel Bildiri Oturumu - 7 
Oturum Başkanı: Dr. Behrouz Ghorbanzadeh 

The Relationship Between Cognitive Flexibility and Competitive Anxiety in Male and 
Female Athletes in Tabriz City 
Zahra Alirezayi 

The Effect of Paryad Motor-Perceptual Program on Balance and Motor Coordination in 
Children Aged 6 to 11 Years 
Mehdi Shahbazi 

The Relationship Between Self-Efficacy and Quality of Life With The Walking Pattern 
of Older Women 
Mehdi Shahbazi 

The Effect of Different Speeds on Accuracy and Variability of Coincidence Anticipation 
Timing of Badminton Underhand Stroke 
Alireza Aminaee 

Perceived Stress and Psychological Preparation During the Corona Virus Disease 
(COVID-19) Epidemic Among the Female Athletes in Urmia City 
Mina Keshavarz 

23 Mayıs 2021, Pazar 

09:00-
10:30 

A 

Sözel Bildiri Oturumu - 8 
Oturum Başkanı: Dr. Mutlu Cuğ 

Basketbol ve Voleybolda Tek Taraflı Counter Movement Sıçrama Değerlerinin 
Karşılaştırılması 
Abdullah Uysal 
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Genç Futbolculara Uygulanan Akut Kaatsu Antrenmanının Futbolcuların Kas 
Hipertrofisi ve Kuvvet Gelişimine Etkilerinin İncelenmesi 
Adem Yalçınkaya 

Futbolcularda Uygulanan FIFA 11+ Isınma Protokolünün Bazı Performans 
Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi 
Ahmet Atlı 

Genç Futbolcularda Uygulanan Tekrarlı Sprint Antrenman Programının Sürat ve Dikey 
Sıçrama Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi 
Ahmet Atlı 

 

Ortaokul Kız Futsal ve Voleybol Takımlarının Fiziksel Ölçümlerinin Karşılaştırılması 
Ahmet Selman Çeken  

 

Düzensiz Zeminde ve Atletizm Pistinde Antrenman Yapan 13-14 Yaşındaki Çocukların 
Propriosepsiyon ve Dayanıklılık Gelişimleri Açısından Karşılaştırılması 
Ali Güreş  

10:45-
12:15 

A 

Sözel Bildiri Oturumu - 9 
Oturum Başkanı: Dr. Bergün Meriç Bingül 

 

Futbolcu Çocuklarda Farklı Isınma Protokollerinin Sürat ve Dikey Sıçrama 
Performansına Etkisinin İncelenmesi 
Batıkan Karavelioğlu  

 

Amatör ve Profesyonel Basketbolcuların Kognitif Performanslarının İncelenmesi 
Egemen Mancı  

Epe ve Flörecilerde Bilişsel Test Skorlarının Karşılaştırılması 
Egemen Mancı 

 

Elektriksel Kas Uyarımının Güç Çıkış ve Postaktivasyon Potansiyasyon Üzerindeki 
Etkisinin İncelenmesi 
Ender Kaya 
  
 

Genç Voleybolcularda Fonksiyonel Kuvvet Antrenmanı Smaç ve Servis Hızını Etkiler 
mi? 
Ezgi Tulay  

Fiziksel Aktivite Düzeyinde Cinsiyetin Rolü Var mıdır? 
Furkan Oğuz 
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12:30-
14:00 

A 

Davetli Oturumu - 5 
İNSAN ELİNİ ANLAMAK VE İNCELEMEK 
Oturum Başkanı: Dr. Utku Yavuz 

Evrimsel Bir Bakış Açısıyla İnsan Elini Anlamak 
Dr. Hilmi Uysal 

El Fonksiyonlarının Nörofizyolojik Yaklaşımla İncelenmesi 
Dr. Çağdaş Topçu 

Fonksiyonel MR ve EEG ile El Fonksiyonlarının İncelenmesi 
Ayhan Şavklıyıldız 

14:15-
15:45 

A 

Davetli Oturumu - 6 
SPORCULARDA HAREKETİN TEMELİ: POSTUR VE SPORA ÖZEL 
ADAPTASYONLAR 
Oturum Başkanı: Dr. Derya Özer Kaya 

Sporcularda Branşa Özel Postural Adaptasyonlar ve Rehabilitasyonu 
Dr. Bihter Akınoğlu 

Sporcularda Postural Durumların Neden Olabileceği Spor Yaralanmaları ve Önleme 
Dr. Tuğba Kocahan 

16:00-
17:30 

A 

Değişim Oturumu - 3 
MOTOR CONTROL & ACL INJURIES 
Oturum Başkanı: Dr. Gül Baltacı 

Alterations in Motor Function After ACL Injuries 
Dr. Gülcan Harput 

Motor Learning Strategies After ACL Injuries 
Dr. Alli Gokeler 

17:45-
18:45 

A 

Ana Oturum - 3 
Oturum Başkanı: Dr. Kemal Türker 

Normal and Disordered Motor Control – Redundancy, Motor Equivalence and 
Adaptability 
Dr. Mindy Levin 

19:00-
20:30 

A 

Sözel Bildiri Oturumu - 10 
Oturum Başkanı: Dr. Erkan Günay 

Yaşlı Bireylerde Yorgunluk ve Yenilenme Hızı 
Gülşah Şahin 

Yorgunluk Baskısı Altında Atış Performansını Ölçmek; Polis Mekik Koşusu Testi 
Mustafa Karataş 
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Futbolcularda MAS, MSS, ASR ve Tekrarlı Sprint İlişkisi 
Onur Kaçmaz 

Yüksek Şiddetli Aralı Antrenmanlar Genç Hentbolcuların Sürat Becerisini Etkiler mi? 
Ragıp Demirman 

24 Mayıs 2021, Pazartesi 

09:00-
10:30 

A 

Sözel Bildiri Oturumu - 11 
Oturum Başkanı: Dr. Bihter Akınoğlu 

Huzursuz Bacaklar Sendromu ile Gündüz Uykululuk Hali Arasındaki İlişkinin 
Araştırılması 
Demet Aygün Üstel 

Okul Öncesi Çocuklarda Motor Gelişim Test ve Fiziksel Ölçümlere Yönelik Çalışmalar: 
İçerik Analizi 
Ecesu Özcan 

Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Gövde Kaslarının Statik Enduransı ile Anaerobik Kapasite 
ve Çeviklik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Hilal Uzunlar 

Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Gövde Stabilizasyonu ile Üst Ekstremite Reaksiyon 
Zamanı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Merve Keskin 

Bariatrik Cerrahi Hastalarında Vücut Farkındalığının Eklem Pozisyon Hissi, Depresyon 
ve Bilişsel Fonksiyon ile İlişkisinin İncelenmesi 
Ümit Varlı 

Effect of a Single Official Judo Match on Physical and Physiological Responses in 
Junior Judo Athletes 
Bayram Ceylan 

10:45-
12:15 

A 

Sözel Bildiri Oturumu - 12 
Oturum Başkanı: Dr. Umut Ziya Koçak 

Erkek Futbolcularda Yalnız Dinamik Germe ile Dinamik Germeye Ek Olarak 
Myofasiyal Gevşetmenin Alt Ekstremite Doku Sıcaklığı ve Çeviklik Üzerine Akut 
Etkilerinin Karşılaştırılması 
Erhan Seçer 

Fiziksel ve Kognitif Faktörlerin Reaktif Çeviklik Üzerine Etkisi: Futbolda Alt Ekstremite 
Yaralanma Riski Olan ve Olmayan Oyuncularının Karşılaştırılması 
Mustafa Siyah 

Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası’nda İlk Sekiz ve Son Sekiz Takımın Maç 
Analizlerinin Karşılaştırılması 
Pınar Yaprak Temel 



Congress on Movement and Motor Control 

21st-25th May 2021 

16 
 

Sporcularda Pes Planus Derecesinin, Denge ve Sıçrama Performansları Arasındaki 
İlişkinın İncelenmesi 
Sevcan Yiğit 

Orta Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Öğrencilerde Fiziksel Aktivitenin Etkileri 
Zeynep Hazal Ulutaş 

Rekreasyonel Sporcularda Quadriceps Femoris ve Hamstring Kaslarının Hacim ve 
İzokinetık Tepe Torku: Bir Pilot Çalışma 
Şerife Şeyma Torgutalp 

12:30-
14:00 

A 

Davetli Oturumu - 7 
KINETICS OF KICKING 
Oturum Başkanı: Dr. Ali Onur Cerrah 

Kinetics of Kicking 
Dr. Hiroyuki Nunome 

Mechanical Role of Support Leg in Football Instep Kick 
Dr. Koichiro Inoue 

Evidence Based Training Modifications to İmprove Instep Kick Performance of 
Experienced Footballers 
Dr. Simon Augustus 

Footwear and Playing Surface Interaction in Futsal 
Dr. Shariman Ismail 

14:15-
15:15 

A 

Ana Oturum - 4 
Oturum Başkanı: Dr. Deniz Şimşek 

 
Motor Kontrol ve Nöroplastisite 
Dr. Şükrü Torun  

15:30-
17:00 

A 

Değişim Oturumu - 4 
SPORCU SAĞLIĞINDA İZOKİNETİK SİSTEMLER 
Oturum Başkanı: Dr. Tuğba Kocahan 

Sporcu Sağlığında İzokinetik Sistemler 
Dr. Tuğba Kocahan 

Sporda Hareket Analizi: 2D Sistemlerle Hareket Hatalarının Değerlendirilmesi ve 
Hareket Eğitimi 
Dr. Sabriye Ercan 

Sanal Gerçeklik Sistemleri ve Spor Hekimliğinde Kullanım Alanları 
Dr. Ogün Köyağasıoğlu 
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17:15-
18:45 

A 

Değişim Oturumu - 5 
IMAGING MODALITIES APPLICATIONS TO ASSESS MUSCLE MECHANICS 
Oturum Başkanı: Dr. Volga Bayrakcı Tunay 

Ultrasound for Assessing MVC in Muscle and Related Problems 
Dr. Salih Angın 

Magnetic Resonance Imaging and Diffusion Tensor Imaging 
Dr. Uluç Pamuk 

19:00-
20:30 

A 

Sözel Bildiri Oturumu - 13 
Oturum Başkanı: Dr. Alpaslan Yılmaz 

Alt Ekstremite Statik Kas Yorgunluğunun Median Frekans Değerleri ile İncelenip Tek 
Bacak Statik Denge Bileşenlerine Etkisi 
Can Akyıldız 

Karpal Tünel Sendromunda Ağrı Şiddeti ve Elektrofizyolojik Bulguların 
Karşılaştırılması: 106 Olgunun Değerlendirilmesi 
Çağla Eröz 

Ulnar Nöropatide Elektrofizyolojik Deneyimlerimiz 
Demet Aygün Üstel 

Elit İzci Sporcuların Motor Hareket Kontrollerinde Emosyonel Yanıtlarının Rolünün 
Araştırılması 
Mehmet Yiğit Tekin 

Aktif Dikey Sıçramanın İki Farklı Akıllı Telefon Uygulaması Kullanarak Aralarındaki 
Uyumun Değerlendirilmesi 
İzzet Kırkaya 

2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında Erkekler Futbol Final Müsabakalarındaki Belirli 
Değişkenlerin Analizi 
Zeynep Hazal Ulutaş 

25 Mayıs 2021, Salı 

09:00-
11:00 

A 

Panel - 1 
EKSTREM SPORLAR OTURUMU - 1 
Oturum Başkanı: Dr. M.Yavuz Taşkıran, Öğr.Gör. Tugay Kekeç 

Paraşütü ve Red Bull X-Alps Yarışı 
Barış Çelik 

Yelkenkanat Sporu 
Tuğrul Yılmaz 

B.A.S.E Jump ve Skydive 
Şahin Şahin 
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11:15-
13:00 

A 

Panel - 2 
EKSTREM SPORLAR OTURUMU - 2 
Oturum Başkanı: Dr. M.Yavuz Taşkıran 

Doğa Sporları, Arama Kurtarma ve Dağcılık 
Öğr.Gör. Yılmaz Sevgül 

Yelken Sporu ve Atlantik Okyanusu Geçişi 
Oytun Çalışlar 

13:30-
15:30 

A 

Panel - 3 
FUTBOL ETİĞİ 
Oturum Başkanı:  Müslüm Gülhan 

Hürser Tekinoktay 
Hayrettin Kozak 
Hulusi Belgü 
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FATIGUE AND FATIGABILITY IN HEALTH AND DISEASE 

Roger M. Enoka 

Department of Integrative Physiology, University of Colorado Boulder 
Boulder, CO, USA 
 

Fatigue is one of the most common debilitating symptoms reported by persons with neurological disorders, such 
as multiple sclerosis (MS).  It reflects feelings of tiredness, lack of energy, low motivation, and difficulty in 
concentrating.  It is most often quantified with questionnaires that require respondents to estimate their past 
capacity to perform several cognitive, physical, and psychosocial tasks.  These retrospective estimates provide a 
measure of perceived fatigability.  In contrast, the change in an outcome variable during the actual performance of 
a task provides an objective measure of fatigability.  Perceived and objective fatigability represent trait 
characteristics, but do not assess the same underlying construct.  Fatigue can also be measured at a specific 
instant in time as a perception that arises from interoceptive networks involved in the regulation of homeostasis.  
Such ratings indicate the state level of fatigue and likely reflect an inability to correct deviations from a balanced 
homeostatic state.  Persons with MS who report elevated trait levels of fatigue exhibit deficits in interoceptive 
networks (insula and dorsal anterior cingulate cortex), including increased functional connectivity during challenging 
tasks.  The state and trait levels of fatigue reported by an individual can be modulated by reward and pain pathways.  
Although the level of fatigue can be reduced with various interventions, little is known about the adaptations elicited 
within the central nervous system that underlie decreases in the self-reported level of fatigue.   
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MENTALAB EXPLORE - PRECISION BIOSIGNALS IN MOBILE APPLICATIONS 

Eduard Deneke 

Mentalab, München, Germany 

 

Outline 

The Mentalab Session will have 2 parts: 

● Presentation 
● Live demonstration of device and different software options 

 

Presentation (15 minutes) 

Our founder and CEO, Dr. Sebastian Herberger will provide a short overview about the company and highlight the 
history, our goals, and the journey so far. Then we will shift focus to our product, the Mentalab Explore system and 
explain its features, possible applications, and why it’s different from other EEG devices. 

 

Live Demos (30 minutes) 

Our expert team will provide several live demonstrations showing the device in action: 

● Device setup and use with Mentalab’s open-source Python toolbox   
● Integrations and data pipelines with common software platforms: Matlab, EEGLab, LabstreamingLayer. 

Demonstration of live data acquisition and basic analysis of data recorded with the Mentalab Explore 
system 

● Live demo using multiple Explore systems with LabChart Lightning software showing combination of EEG, 
EMG, and positional data  
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KINETICS OF KICKING 

Hiro (Hiroyuki) NUNOME PhD 

Professor of Sports Biomechanics, Faculty of Sports & Health Science, Fukuoka University 
 

Whenever we observe human motion, we can recognize its trajectory and its first derivative, “velocity”. 
Unfortunately, we are not capable to scrutinize “force” by our naked eyes while we (human) are exerting force to 
generate our motions. Kinetics analysis of human motion may provide an alternative, objective view on how we 
generate force or moment. In this talk, I would like to share our research findings in terms of the kinetics of football 
kicking. Frist, there has been a big gap between biomechanical data and coach’s/player’s perspectives on how to 
swing the leg towards ball impact. Using an advanced filtering technique and higher sampling rate motion capturing 
revealed that the kicking leg never decelerated till the moment of ball impact, in contrast to our conventional 
understanding. On the field, coaches often advise players to “kick through the ball”, to which we provided evidence 
strongly supports the above practical advice. After revealing more representative kicking kinematics, we then were 
motivated to explore its kinetic source. During the final phase of kicking, we observed knee extension moment was 
rapidly inhibited due to inherent force–velocity limitation of muscles. In contrast to the inhibition of knee muscle 
moment, the motion-dependent interaction moment was found as a key kinetic source to compensate the inhibition 
of the muscle moment, thereby serving an ascending kicking leg motion during the final phase of kicking. Finally, 
we looked at how these moments change after fatigues was induced. Muscle fatigue was found to disturb the 
effective action of the interactive moment leading to poorer inter-segmental coordination during kicking, in which 
players become more muscle moment dependent kicking style. This might increase the susceptibility to injury. 
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MECHANICAL ROLE OF SUPPORT LEG IN FOOTBALL INSTEP KICKING 

Koichiro INOUE 

Associate Professor of The Faculty of Education, Art and Science, Yamagata University, Japan 

 

Of many kicking techniques in football, instep kick is a major technique to obtain higher ball velocity. A mechanism 
to achieve faster swing velocity have been revealed by focusing on the kicking leg motion. However, there had 
been little research on the mechanism of the support leg motion even though instep kicking is a dynamic motion 
using the whole body includes the support leg.  

It is clear that the support leg is received a large ground reaction force at the touch-down and has a role in absorbing 
the force. Meanwhile, it comes to be known that the support leg also has a role in emphasizing the swing velocity 
based on the biomechanical motion analysis. Therefore, this presentation will deal with the mechanical contribution 
of the support leg to instep kicking from the following topics: the role in generating pelvic horizontal rotation and the 
role in accelerating swing velocity. 
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CHANGES IN MUSCLE MECHANICS AFTER EXPOSURE TO BOTULINUM TOXIN 
TYPE-A 

Can A. Yucesoy  

Institute of Biomedical Engineering, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey 

 

Botulinum toxin type A (BTX-A) is widely used for spasticity management. Induced partial muscle paralysis helps 
reducing exaggerated stretch reflexes. Mechanically, at the joint, the treatment’s key aims are to decrease passive 
resistance and to increase range of movement. Yet, confirming those requires muscle level specific experiments 
and to understand the mechanism of effects computational modelling is useful. A drop in exposed muscle’s passive 
forces and an increase in its length range of force exertion (Lrange) can match the clinical aims. However, previous 
experiments devised to study those metrics in the rat showed counter indicated findings: Acutely, BTX-A elevates 
passive forces and does not change Lrange of the targeted tibialis anterior (TA) muscle [1]. Moreover, BTX-A was 
shown to spread into non-injected muscles in the entire anterior crural compartment. Extensor digitorum longus 
(EDL) muscle exposed showed elevated passive forces and narrowed Lrange both proximally and distally [2]. Such 
BTX-A effects were also shown in the triceps surae muscles and inter-antagonistic spread of BTX-A into the anterior 
crural compartment was confirmed [3-4]. In the long-term, the targeted TA and the neighbouring EDL both showed 
elevated passive forces and narrowed Lrange [5]. Modelling shows that the latter is ascribed to the longer 
sarcomere effect [6], whereas, both effects are ascribed to the stiffening of the muscle’s extracellular matrix in the 
time course of treatment [7]. These effects do not agree with the mechanical benefits expected from BTX-A at the 
joint and suggest that muscle, the motor for movement is affected unfavourably. 
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EGZERSİZİN KOKU DUYUSU ÜZERİNE ETKİSİ 

Çağdaş Güdücü, Gizem Düşmez 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Balçova, İzmir  

ÖZET 

Amaç: Son yıllarda yapılan çok sayıda çalışma, egzersizin özellikle günlük hayatta rutin halde uygulandığında 
fiziksel olarak genel bir iyilik hali oluşturduğunu bildirmektedir (Schubert,2013). Farklı egzersiz tiplerinin metabolik, 
hormonal ve kan akımı değişikliklerine neden olmasının yanı sıra duyusal sistem üzerine de etki etmesi 
muhtemeldir. Bu sunumda, genel olarak egzersiz ve koku arasındaki ilişkiye dair literatürden örnekler, bunun 
yanında kısa süreli supramaksimal egzersizin koku performansına akut etkisini inceleyen bir araştırmanın ön 
bulguları yer alacaktır. 

Yöntem: Literatürede hem aerobik hem de anaerobik egzersiz modelleri ile koku duyusunda oluşan değişikliklerin 
saptanmasına yönelik bir literatür taranmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalarda anaerobik egzersiz modelinin koku 
duyusu üzerine akut etkilerini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda sağlıklı ve aktif olarak spor 
yapan 40  erkek (yaş ort. 22,1±1,3 yıl) bireyin dahil edildiği bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya dahil ed ilme 
koşulları arasında; en az 3 yıldır aktif olarak spor yapıyor olmak, herhangi bir kronik, metabolik, fiziksel, nörolojik 
veya psikiyatrik tanı geçmişi bulunmaması ve Sniffin’ Sticks skorunun 30 puan olması (normosmi) yer almaktadır. 
Çalışmaya dahil edilen tüm katılımcılar çalışma ve kontrol grubu olarak iki farklı gruba ayrılmıştır. Her iki gruba da 
Sniffin’ Sticks Bataryasının alt testleri olan koku eşik belirleme-ayırt etme ve tanımlama bölümleri uygulanmıştır. 
Hemen ardından her iki gruba da nazal hava akımlarının hacmindeki değişiklikleri ölçmek için PNIF testi 
uygulanmıştır. Solunum testlerinden sonra çalışma grubuna WaNT testi (kg/80gr) uygulanırken, bu test ile eş 
sürede olacak şekilde kontrol grubundaki katılımcılar pasif olarak dinlendirilmiştir. Egzersiz ve dinlenme 
oturumlarının hemen ardından her iki gruba PNIF testi tekrarlanmıştır. Son aşama olarak ise koku testinin ayırt 
etme bölümü her iki gruba da tekrar uygulanmıştır. Son koku testinden sonra fNIRS kaydı sonlandırılmıştır. 

Bulgular: Grup içi ve gruplar arası analizler sonucunda, kısa süreli supramaksimal egzersizin akut dönemde koku 
performansını arttırmaktadır (p=0.015). Koku performansına benzer şekilde nazal hava akımı değerlerinde de bir 
artış gözlenmiş olup bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır. 

Sonuç: Bu çalışmada kısa süreli supramaksimal egzersizin koku performansını nazal hava akımından bağımsız 
olarak akut dönemde anlamlı derecede arttırdığı gösterilmiştir. Anaerobik egzersizin akut dönemde duyusal 
iyileşmede önemli bir işlevi olabileceği bu çalışma ile gelecek çalışmalara temel oluşturmaktadır. 
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TÜRKIYE’DE SPOR BILIMLERI VE SPOR HEKIMLIĞI  

NEREDEN NEREYE GELDIK? ANILARLA SEYAHAT 

 

Prof.Dr. Emin Ergen 1, Prof.Dr. Caner Açıkada 2 

 

1 Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul 
2 Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
 

Türkiye’de ilk Beden Eğitimi Öğretmeni Eğitimi 1932 yılı Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü (Gazi 
Beden Eğitimi Öğretmenliği) kurulacak ve Spor Bilimlerine geçiş 1974 yılında Spor Akademileri’nin kuruluşuna 
kadar sürecektir. Beden Eğitiminden Spor Bilimlerine geçiş kendisini Spor Akademileri ile somutlaştıracaktır. Bütün 
dünyada olduğu gibi Türkiye de Spor Bilimine geçecektir. Enstitülerle başlayan Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirme 
süreci Eğitim Fakülteleri içerisinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri ile devam edecektir. Bu düşünce ve 
yapı Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü’nün kurulması ile çeşitlenecek; yüksekokullaşma aşamasında Antrenör 
Eğitimi, Spor Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yönetimi bölümleri kurulacaktır. 
Hızlı okullaşma eğitim kalitesinde sorunları gündeme getirecek ve nihayet 2013 yılında Spor Bilimleri Fakülteleri ile 
Türkiye’de Spor Eğitimi somutlaşacaktır.   

Sporcu sağlığı ve spor hekimliği uygulamaları açısından Türkiye’de ilk örnek Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı 
kurucuları Ali Sami Yen ve Burhan Felek gibi yöneticilerin 1924 Paris olimpiyatlarına hazırlanırken, sporcuların 
muayeneleri için askeri kuruluşlardan yardım istediklerinde Dr. Sırrı Alıçlı'nın görevlendirilmesidir. 1938 'de 3530 
sayılı yasa ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Sağlık Dairesi Başkanlığı’na Dr.Alıçlı 
getirilmiştir. Sporcu sağlığı hizmetlerini kapsayan konular 1938'deki 3530 sayılı Beden Terbiyesi Teşkilatı ile ilgili 
yasadan hemen sonra, 1941'de 4047 sayılı yasada ek olarak belirlenmiş bulunmaktaydı. İlk beş yıllık planda spor 
sağlığı konusunda önlem ya da öneri yok iken daha sonrakilerde bu konu her zaman ele alınmıştır. 1973 yılında 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Çalışma Komisyonları genelgesi uyarınca sporcu sağlığı hakkında bir rapor hazırlanmış 
olduğu görmekteyiz. Buna parallel olarak 1973 yılında S. S. Y. B. uzmanlık tüzüğünde yayınlandığı üzere Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde spor hekimliğinde uzmanlık verecek Türkiye'nin İlk Spor Hekimliği Enstitüsü Prof. Dr. 
Necati Akgün'ün çabası ile kurulmuştur. 2005 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde spor hekimliği birimleri 
kurulmaya başlanmıştır. 2020 yılı itibarı ile 30 ilimizde 125 kadar spor hekimliği uzmanı çalışmalarını yürütmektedir.  
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EL VE EL BİLEK SPOR YARALANMALARI 

Prof. Dr. Kahraman ÖZTÜRK 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, El Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul 

 

Sporcularda aşırı kullanımdan kaynaklanan tendon problemleri ve ani ters yönde gelen darbe ile tendon kopmaları, 
kontakt sporlarında skafoid başta olmak üzere karpal kemik ve bağ yaralanmaları, parmak kırık ve çıkıkları ve 
tringular fibrokartilaj kompleks (TFKK) yaralanmaları sık görülür. Tedavi kararı için manyetik rezonans görüntüleme 
gibi ileri tetkik sık olarak kullanılmaktadır. Özellikle profesyonel sporcularda spora biran önce dönüş için cerrahi 
tedavi ön plana çıkmaktadır. 

 

De-Kuervain tenosinioviti 

■Sporcularda aşırı kullanım yaralanmalarından kaynaklanan radyal taraflı el bilek ağrısı dikkatli bir değerlendirme 
gerektirir.  

■de-Kuervain sendromu, el bileğinde birinci dorsal ekstansör kompartımanın (abduktor pollisis longus [APL] ve 
ekstansör pollisis brevis [EPB]) tendinopatisidir. Bu tendinopati (ve stenozan tenosinovit), radyal stiloid üzerinde 
tekrarlayan kayma sırasında birinci dorsal kompartıman tendonlarının makaslaması ve mikrotravmasından 
kaynaklanır.   

■Sporcularda golf, raket sporu aletleri kullanımına bağlı (tekrarlayıcı hareketlerle) görülür 

■Radyal stiloidin 1-2 cm proksimal ve dorsalinde hassasiyet, şişlik ve krepitasyon 

■Finkelstein testi ve Eichoff manevrası pozitiftir 

■Hem ultrasonografi (US) ve hem de manyetik rezonans görüntülemede (MRG) birinci dorsal ekstansör 
kompartımanın tendon kılıfı içinde sıvı görüntülenir. 

■Erken dönemde istirahat, başparmak destekli breys, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç, soğuk uygulama, 
birinci ekstansör kompartımana kortikosteroid enjeksiyonu (%80 başarı).   

■Konservatif tedaviye cevap vermeyen veya kronikleşmiş vakalarda, 1. ekstansör kompartıman dorsal 
retinakulumu cerrahi olarak gevşetilir.  

■Tendonların volar subluksasyonu, radial sinirin yüzeyel dalı sıkışması veya iyatrojenik yaralanması, yetersiz 
gevşetme gibi problemler olabilir. 

Ekstansör karpi ulnaris tendiniti 

■Ekstansör karpi ulnaris (EKU) tendonu ulna distalindeki longitudinal oluk içinde yer alır ve fibroosseöz kılıfa sıkıca 
tutunur.  

■Yaralanma, el bileğinin ulnar tarafında mekanik semptomlarla veya mekanik semptomlar olmadan ağrıya neden 
olan akut veya kronik tendinoz, subluksasyon, çıkık veya rüptür olarak ortaya çıkabilir. Patofizyoloji, tekrarlayan 
mikrotravma veya el bileği fleksiyonu, supinasyon ve ulnar eğim sırasında ani bir travma ile meydana gelir.  

■Sıklıkla kürek çekme, golf, beyzbol ve özellikle raket sporlarında, özellikle ters el kullanan tenisçilerin baskın 
olmayan bileklerinde görülür. 

■Tendinopati, ulna başının hemen distalinde ağrı ve şişlik şeklinde kendini gösterir.  

■Bu ağrı, pronosupinasyon ve ulnar deviasyon hareketleri ve el bilek ekstansiyonu ile şiddetlenebilir. 
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■Triangular fibrokartilaj komplekste olan periferik bir yırtık EKU tendinitine yol açabileceğinden TFKK’da 
değerlendirmelidir. 

■Hem ultrasonografi ve hem de manyetik rezonans görüntülemede tendonda kısmi yırtıklar, kalınlaşma ve sinyal 
artışı görülür. 

■Akut ya da kronik EKU tendinopatisi el bileği ekstansiyon ve ulnar deviyasyonda immobilizasyon ve izometrik ve 
eksantrik egzersizlerle tedavi edilir. Aktivite modifikasyonu, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç, soğuk uygulama, 
EKU fibroosseöz kılıfı içine kortikosteroid enjeksiyonu yapılır.   

■Konservatif tedaviye cevap vermeyen veya kronikleşmiş vakalarda, tenosinovektomi yapılır ve fibroosseöz kılıf 
onarılır.   

 

Ekstansör karpi ulnaris subluksasyonu 

■EKU subluksasyonu el bileğinin zorlamalı hipersupinasyon ve ulnar deviyasyonu ile oluşur. 

■Tenis, golf, beyzbol ve halter sporcularında bildirilmiştir. 

■Semptomatik ECU subluksasyonu veya çıkığı olan hastalar, el bileği supinasyonu ve ulnar deviasyonu sırasında 
bileğin dorsal ulnar yönü boyunca ağrılı bir atlamadan şikayet ederler. Tendonun subluksasyonu görülebilir ve palpe 
edilebilir.   

■Dinamik MR görüntüleme, ön kolun dönme hareketi sırasında EKU tendon subluksasyonunu ve çıkığını, distal 
ulnadaki oluğun morfolojisini ve varsa diğer ilişkili lezyonları gösterebilir. 

■Erken tanı koyulursa, ön kolu hafif pronasyon ve radyal deviyasyonda redüksiyon ve el bileği dorsifleksiyonda 
tutan 6 haftalık uzun kol alçı yapılabilir. 

■Kronik vakalarda direkt onarım veya ekstansör retinakulum rekonstrüksiyonu yapılabilir. 

 

Triangüler fibrokartilaj kompleks yaralanmaları 

■TFKK, distal radioulnar eklemi destekleyen bir yumuşak doku kompleksidir. Triangüler fibrokartilaj kompleksi, 
yüzeyel ve derin radyoulnar lifler, artikuler disk, meniskus homologu, ulnolunat, ulnutrikuetral ve EKU kılıfı ve ulnar 
eklem kapsülünden oluşur 

■Artiküler disk, karpal bölgeden distal ulnaya yük aktarımından sorumludur ve yastıklama işlevi görür.  

■Travmatik yırtıklar, ön kolun akut rotasyonel yaralanması sonrası ortaya çıkmaktadır. Aksiyel yüklenmeye eşlik 
eden ön kolun ulnar tarafında distraksiyon yaralanması veya pronasyonda açık el üzerine düşme ile yaralanma 
meydana gelir. Bununla birlikte, mikro veya tekrarlayan travma, bir beyzbol sopasının sallanmasıyla görüldüğü gibi, 
ulnar deviyasyonda olan el bileğinin hızlı supinasyon - pronasyonu ile TFKK'da periferik yırtıklara neden olabilir.  

■Ulna stiloidi ile ulna başı arasında kalan foveal bölgeye baş parmak ile bastırmakla ağrı, kavrama ile ortaya çıkan 
ağrı ve bazen pronasyon supinasyonla mekanik semptomlar yaşanabilir.  

■MRG veya MR artrografi, teşhisi doğrulamak için yaygın olarak kullanılır. 

■Sporcularda tekrarlayan travma daha yaygın olduğundan, fizik tedavi ve 3 aylık bir süre boyunca immobilizasyon 
semptomların hafifletilmesinde yardımcı olabilir.  

■İnatçı veya tekrarlayan semptomları olan semptomatik periferik TFKK yırtıkları ya açık olarak ya da artroskopik 
yardımla onarılmalıdır. Kuvvetlendirme ve oyuna dönme için 3 ay geçmesi gerekir. Ulnar pozitif varyansta birlikte 
ulnar kısaltma osteotomisi yapılabilir.   
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Parmak yaralanmaları 

 

Distal interfalangeal eklem yaralanmaları 

Çekiç parmak (Mallet finger) 

■Çekiç parmak, terminal ekstansör mekanizmanın distal falanks bazisinde yaralanmasıdır.  

■Beyzbolda sık görülmesi dışında futbol, basketbol ve ragbide de görülmektedir. Yaralanma uzanmış durumda 
olan distal interfalangeal ekleminin kuvvetli fleksiyonu ile meydana gelir. Aksiyal yüklenme ve fleksiyona zorlayıcı 
travmalar sonrası sık görülür 

• Ekstansör tendonun ligamentöz avulsiyonu ile olabilir.  

•Dorsalde kemik fragmanı avulsiyonu ile olabilir (%30) 

■Parmak fleksiyondadır ve ekstansiyon yapamaz. 

■Radyografide kemik fragman olup olmadığına bakılır.   

■Stabil kırıklar ve tendon kopması vakalarında 6 hafta çekiç parmak atel tespiti uygulanır. 6-8 hafta gece tespitine 
devam edilir. DIP eklemin cilt altına gömülü K-teli ile tespiti, erken spora dönüşü sağlayabilir.   

■Distal falanksın palmar subluksasyonu ile birlikte büyük dorsal parça(>%30) ve volar subluksasyon varlığında 
cerrahi tedavi uygulanır. 

 

Distal interfalangeal eklem çıkıkları 

■Nadir görülür, Geç tanı koyulur. 3 haftayı geçenler kronik çıkık olarak değerlendirilir. 

■Tendon kopması eşlik edebilir 

■Akut yaralanmalarda kapalı redüksiyon yapılır, 

•Stabil olgularda erken hareket,  

•İnstabil- 20° fleksiyonda 2 hafta tespit yapılır  

■Redükte edilemeyen olgularda genellikle volar plak interpozisyonu vardır. Açık redüksiyon yapılmalıdır. 

Jersey parmak 

■Fleksor digitorum profundus (FDP) tendonu kopmasına yol açan DİF ekleminin kuvvetli hiperekstansiyonu, en 
çok futbol ve ragbi oyuncularında görülür. Yüzük parmakta sık görülür.  

■Parmakta şilme ve fleksiyon kaybı ile başvururlar 

■Tendon, direkt olarak veya kemik bir parça ile birlikte kopabilir. 

■Radyografik değerlendirme, retraksiyon miktarı ile birlikte kemikli bir avülsiyonu belirlemede yardımcı olabilir. 
MRG tendonun devamlılığı ve retraksiyonu hakkında bilgi sağlayabilir.  

■Erken olgularda tendon original yerine parmak dorsalinde düğme üzerine bağlanan transosseöz sütürler veya 
sütür kancaları kullanılarak tespit edilir.  

■Kronik yaralanmalar, aşamalı fleksör tendon rekonstrüksiyonu veya sağlam bir FDS olması durumunda, bir DİF 
eklem artrodezi ile tedavi edilebilir.   
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Falanks kırıkları 

■Proksimal ve orta falanksların deplase olmayan veya kabul edilebilir dizilimi olan şaft kırıklarında iki parmağı 
birlikte bantlama ve/veya koruyucu atel oyuna hızlı bir şekilde geri dönülmesini sağlayabilir.  

■Konservatif tedavi için rotasyonel dizilim bozukluğu olmayan eklem dışı kırıklar, 15 ° 'den az açılanma ve 6 
mm'den az kısalma olan kırıklar uygundur. Bu kriterler dışında kalan kırıklar ve rotasyon bozukluğu olan kırıklarda 
cerrahi tedavi uygulanır. 

■Falangeal tabanın veya kondilin eklem yüzeyinde 1 mm.den fazla boşluk veya basamaklanma olan kırıklar cerrahi 
olarak tedavi edilir.  Kırıklar, K-telleri veya vidalarla sabitlenmiş basit eklem kırıklarından, ligamentotaksis yoluyla 
eklem hizalamasını düzeltmek için bir distraksiyon fiksatörü gerektirebilecek parçalanmış pilon tipi kırıklara kadar 
değişebilir. 

 

Proksimal interfalangeal eklem yaralanmaları 

■Proksimal interfalangeal (PİF) eklem hiper ekstansiyon yaralanmaları, PİF eklem dorsal çıkıkları, volar plak 
avulsiyon kırıklı çıkıkları şeklinde meydana gelir. Oyun esnasında olan ve redükte edilen PİF eklem yaralanmaları 
sporcularda çoğunlukla göz ardı edilirler.  

■Çıkıkları ve küçük avulsiyon kırıklarını atlamamak için PİF eklem özellikle yan ve oblik grafileri ile birlikte 
değerlendirilmelidir.  

■Tedavi 

• Redüksiyon sonrası stabil olan yaralanmalarda iki parmak birlikte bantlanarak tedavi edilir. Erken hareket başlanır.  

• PİF eklem yüzeyinin %30’dan fazlasını içeren kırıklı çıkıklar kararsız yaralanmalardır ve cerrahi gerektirirler.  

• PİF eklem yüzeyinin %50'sinden fazlasını içeren PIP kırıkları açıkça kararsızdır ve cerrahi tedavi gerektirir. 

 

Sagittal bant yırtılması 

■Sagittal bantlar, metakarpofalangeal (MKF) eklem üzerinde sıkılı bir yumruk darbesinde künt travma ile 
yaralanabilen enine, sagittal ve oblik liflerden oluşur.   

■En sık orta parmakta meydana gelir. Daha güçlü radial liflerin kopması tendonun ulnar tarafa çıkmasına neden 
olur. 

■Sporcular akut veya kronik bir yaralanma ile başvurabilir. Muayenede, etkilenen parmaktaki MKF eklemde 
ekstansiyon kaybı, genellikle ulnar yönde ağrılı tendon subluksasyonu ve yaralı sagittal bant üzerindeki hassasiyet 
belirgindir. Pasif ekstansiyona gelir. 

■Subluksasyon veya dislokasyon olmayan sagital bant yaralanması veya EDK subluksasyonu veya çıkığı olan 
akut sagittal bant yaralanmaları PİF eklem hareketine izin veren ve MKF eklemi ekstansiyonda tutan atel ile tedavi 
edilebilir. Tespit 4-6 hafta tutulur. 

■Kronik vakalarda onarım veya rekonstrükdiyon uygulanır. Onarım veya rekonstrüksiyondan sonra MKF eklem 
immobilizasyonu gereklidir, bundan sonra agresif ROM başlatılabilir. Sporcular, yara komplikasyonlarını ve nüksü 
önlemek için spora çok hızlı dönme konusunda uyarılmalıdır. 

Skafoid kırıkları 

■Skafoid %80’I kıkırdakla kaplı, konkav-konveks yüzeye sahip bir kemiktir. Skafoid el bileğinde koronal planda 40 
± 3 derecelik ve sagital planda 32 ± 5 derecelik bir intraskafoid açı ile yerleşmiştir. Dolaşım %70-80 oranında distal 
dorsalden sağlanır ve proksimal pol kırıkları kötü prognoza sahiptir. 
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■En sık kırılan karpal kemiktir. Tüm karpal kemik kırıklarının %78’ini oluşturur. 

■En sık kırık mekanizması hiperekstansiyonda ve radial deviasyonda el bileği üzerine düşmedir. Radyal taraf el 
bilek ağrısı olan herhangi bir temas sporu sporcusu, aksi ispatlanana kadar skafoid kırığa sahip olduğu 
düşünülmelidir. Skafoid kırıkları, futbolcularda ve kadın sporcularda artan insidans ile en sık yaralanan karpal 
kemiktir.  

■El bileğinin radial tarafında ağrı olan sporcular, anatomik enfiye kutusunda, başparmağın aksiyal yüklenmesinde 
veya kıskaç tipi kavramada hassasiyetle radyal taraflı bilek ağrısından şikayet edeceklerdir. 

■El bileğinde şişme, anatomik enfiye çukuru üzerinde palpasyonla hassasiyet, kısıtlı eklem hareket açıklığı belirgin 
bulgularıdır. 

■ Arka ön, yan ve skafoid grafiler ile değerlendirilmelidir. Hastaların %25’inde ilk grafilerde skafoid kırığı 
atlanabilmektedir. Şüphe duyulan sporcularda gizli kırıklar bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans 
görüntüleme ile teşhis edilebilir. 

■Radyolojik bulgusu olmayan skafoid kırık şüpheli hastada 2 hafta başparmak destekli atel sonrası radyografiler 
yenilenmelidir. 

■Skafoid kırığı tanısında MRG’nin sensitivitesi ve spesifitesi >%95. 

■Atlanmış skafoid kırıklarında 1 ayın sonunda kaynamama oranları %4’ten %45’e çıkmaktadır. 

Tedavi  

■ Tedavi kararları, kırığın lokalizasyonuna ve yer değiştirmesine bağlıdır. Kırık hattında kayma ile birlikte yer 
değiştiren ve/veya avasküler nekroza eğilimli olan proksimal skafoid kırıklarına cerrahi tedavi önerilmektedir.  

■Konservatif tedavi 

•Distal kutup ve yer değiştirmemiş kırıklarda 6-12 hafta alçı tespiti uygulanabilir. 

■Cerrahi tedavi 

• Skafoid kırık tespitinde çoğunlukla başsız kompresyon kullanılır.  

• Elit sporcularda deplase olmamış veya minimal deplase olmuş skafoid kırıklarında vida ile perkütan tespit spora 
erken dönüşe için verir. 

• Genellikle dorsalden vidalanma önerilmektedir. 

• Alçı tedavisine göre daha hızlı kaynamaya ve erken harekete izin verir. 

•Deplase kırıklarda açık redüksiyon ve vida ile tespit yapılmalıdır. 

•Volar yaklaşım – skafoid kanlanmasını daha az bozduğu için önerilmektedir. 

•Cerrahi sonrası kaynama oranları ≈%95 

•Artroskopi yardımlı perkütan skafoid kırık tespiti ve gerekirse greftleme yapılabilir.  

Ameliyat sonrası BT, iyileşmenin kapsamını değerlendirmek için yardımcı olabilir ve hastaların daha erken oyun 
oynamasına izin verebilir. 

•Konservatif ve cerrahi tedavi sonrası kaynamama, yanlış kaynama, osteonekroz, post-travmatik artroz görülebilir.  

 

Skafolunat bağ yaralanmaları 

■Skafolunat (SL) interosseöz bağ, skafoid ve lunat kemikleri arasında yer alan C şeklinde ligamandır. 3 segmentten 
oluşur: dorsal, proksimal ve volar. Dorsal segment, skafodin proksimal kutbu ile lunatın dorsal yüzü arasında yer 
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alır, 3 mm kalınlığındadır, en kuvvetli segmenttir, transvers seyirli kollajen liflerden oluşur; primer olarak fleksiyon-
ekstansiyonu kontrol eder.   

■Gergin ekstansiyondaki el üzerine uygulanan indirekt yükler skafolunat instabilitenin en sık nedenidir. Yaralanma, 
el bileği ekstansiyon, ulnar deviasyon ve midkarpal supinasyonda açık el üzerine düşme ile meydana gelir. Futbol 
veya ragbi gibi temas sporları bu tür yaralanmalara yol açar.  

■Yük binen lunatum ve trikuetrum anormal ekstansiyon (DISI), supinasyon ve radial deviasyon pozisyonuna 
dönmektedir.  

•Skafoid, radioskafo-kapitat bağ etrafında dönerek anormal fleksiyon, ulnar deviasyon ve pronasyon postürünü alır. 

■Muayenede el bileğinde 3-4.ncü ekstansör kompartmanlar arasında ve ekstansiyonda ağrı olan hastalarda 
skafoid shift testi (Watson testi), skafolunat ballotman testi pozitiftir. 

■Radyografide  

•Skafolunat eklem aralığında artma (5mm’den büyük asimetrik aralık SL ayrışma için tanısaldır. “Terry Thomas 
sign”) 

•Skafoid boyunda kısalma, kortikal yüzük belirtisi 

•Lunatum ekstansiyondadır. 

Dinamik instabilitede özel pozisyon ve yüklenme radyografileri gerekir. 

Kronik rüptürler, arka ön radyografide statik bir SL aralık, skafoid fleksiyonu ve dorsal interkalasyonlu segmental 
instabilite (DISI) ile tutarlı olarak lateralde artmış bir SL açı görülebilir. 

•Artroskopi ile karşılaştırıldığında 3-T MRG, S-L bağ yaralanması için %86, L-T bağ için %82 sensitiviteye sahiptir. 
MRG artrografi tanı doğruluğunu arttırır. 

 

■Geissler artroskopik sınıflandırmasına göre: 

•Evre I: 1 mm’lik hook skafoid ve lunat arasına girebilir. Skafolunat interosseöz bağda zayıflama/ödem/hemoraji.  

•Evre II: Prob bağın zayıfladığı bölgede 90 derece döndürülebilir fakat herhangi bir yırtık görüntülenemez. Probun 
genişliğinden daha az bir açıklık vardır. 

•Evre III: Midkarpal ulnar (MKU) portal ile görüntü alındığında; SL eklem üzerinde, anormal skafoid fleksiyonu ve 
lunat ekstensiyonunun neden olduğu midkarpal uyumsuzluk/geri çekilme. Prob karpal kemikler arasından geçebilir.  

•Evre IV: 3-4 portalinden görüntü alındığında; skopun radiokarpal eklemden midkarpal ekleme geçişine neden olan 
komplet SLİB yırtığı. 2.7 mm lik bir prob eklem aralığından geçebilir. 

■Tedavi 

•Konservatif tedavide, atel ile immobilizasyon, NSAİİ, aktivite modifikasyonu ve kronik vakalarda kortikosteroid 
enjeksiyonu yapılabilir. El bilek fleksör ve ekstansör kas kuvvetlendirilmesi ve propriosepsiyon eğitimi verilir 

•Cerrahi tedavi 

Akut yaralanmalarda  

•Artroskopik/debridman/termal büzüştürme ve tamir/K teli tespiti 

•Açık bağ tamiri 

•Kemikten geçen sütur 

•Çapa sütür ile yapılabilir. 
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•10 hafta tespit 

Kronik, redükte edilebilir skafolunat bağ yırtılmasında kapsülodez ve tendon grefti ile bağ rekonstrüksiyonu 
yapılabilir. 

 

■Uzun süreli skafolunat ayrışma, skafolunat ilerleyici kollaps gibi el bileği silsilesi içerisinde ilerleyici bir şekilde 
komşu eklem kıkırdaklarını bozar. SL ayrışma ilerleyici dejeneratif değişiklere neden olabilir ki ilerleyici skafolunat 
çökme (SLAC) olarak adlandırılır.  

•Tedavide artroskopik debridman, el bilek denervasyonu, skafoidektomi ile birlikte midkarpal füzyon, proksimal sıra 
karpektomi, total el bilek artroplastisi ve total el bilek artrodezi yapılabilir. 
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İNSAN ELİNİ ANLAMAK; İNSAN ELİNİN EVRİMİ 

Prof. Dr. Hilmi UYSAL 

Akdeniz Üniversitesi, Nöroloji AD, Antalya 

 
İnsan elini anlama çalışmasında elin evrimsel sürecini anlamanın çok aydınlatıcı olacağı düşüncesi bu konuşmanın 
temel yaklaşımı olacaktır. Konuşmamamın üç ana bölümü olacaktır. İlk bölümde kendi kişisel deneyimimi aktarmayı 
amaçladım ve beni elim üzerine düşünmeye yönelten başlıca dönüm noktalarından bahsedeceğim. İkinci bölümde 
elimizi yapı olarak tanıtmaya çalışacağım ve son bölüm ki burada aslında kendi içinde iki alt bölüme ayrılmakta; 
önce elimizin ilk taslaklarından ve çok eski bir zaman dönemine götüreceğim konuyu ve ardından daha yakın 
dönemde primat atalarımızdan bize gelen yolu almaya çalışacağım. Bilim insanları kadar sanatçıların eli incelemesi 
ve «eli ele alışları» ile bilişsel olarak konuyu «ele almak» arasında ki bağıntıyı vurgulayarak konuşmam 
sonlanacaktır. Sanatın başlangıcındaki tarihsel eserlerin de insan elini ele alışı «el» üzerinden olmuştur, Lascaux 
mağaralarındaki en sık tekrarlanan figürlerin «el» olması rastlantı olmasa gerektir. 
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SPORCULARDA BRANŞA ÖZEL POSTURAL ADAPTASYONLAR VE 
REHABİLİTASYONU 

Doç. Dr. Fzt. Bihter AKINOĞLU 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

 

Sadece bir saat yapılan tekrarlı hafif işlerin eklem kinematiği ve kas aktivesini etkilediği, bununla birlikte yorgunluk 
oluşturacak kadar yapılan tekrarlı hareketlerin ise eklemlerin kinematiği ve kasların aktivesini değiştirdiği 
belirtilmektedir. Bu durum biyomekanik adaptasyon olarak tanımlanmakta ve biyomekanik adaptasyonun yorulan 
bölgenin biyomekanik yükünü azaltmak ve istenen yükü telafi etmek için ortaya çıktığı düşünülmektedir. 
Rekreasyonel spor tekrarlı yapılan hareketleri içerirken, performans düzeyinde spor yorgunluk oluşturacak boyutta 
tekrarlı hareketler içermektedir. Bu durum da sporcuların, yaptıkları spor branşına özgü postüral adaptasyonlar 
geliştirmesine neden olmaktadır.  

Postür; Amerikan Ortopedi Derneği tarafından 1947 yılında vücut destek yapılarının, zedelenme ve ileri derece 
deformasyondan koruyacak şekilde düzgün ve dengeli dizilişi olarak tanımlanmış ve kendi içerisinde aktif-inaktif 
postür ile statik ve dinamik postür olarak sınıflandırılmıştır. Postür visüel, vestibüler ve proprioseptif sistemlerden 
gelen bilginin merkezi sinir sisteminde işlenmesi ile oluşturulur. Doğru postür; spinal segmentlerin ve vücudun her 
bir kısmının kendisine bitişik segmente ve bütün vücuda oranla en uygun pozisyonda yerleştirilmesidir. Vücut 
kompozisyonu, kas performansı, cinsiyet, yaşa bağlı yapısal faktörler, psikolojik durum, kişilik, proprioseptif 
kapasite ve meslek gibi dinamik faktörlerin alışılmış istirahat postürünü etkilediği düşünülmektedir. 

Literatürde tanımlanmış birçok postür tipi mevcut olmasına rağmen, sporcuların yaptığı spor branşına özel 
tanımlanmış postür tipleri yoktur ancak, her spor branşına özgü sayılabilecek bazı postüral adaptasyonlardan 
behsedilmektedir. Postüral adaptasuyonlar ile postüral bozukluklar birbirine karıştırılmamalı ve sporcuların 
postürleri değerlendirilerek spor özelinde yorumlanmalıdır. Postüral bozukluklukların ortaya çıkması günümüzde 
sadece genel popülasyonda değil sporcularda da çok yaygın hale gelmiştir. Bu postüral bozuklukları 
değerlendirmek için kullanılabilecek çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemler, uzun yıllar boyunca gelişmiştir ve 
sporcularda görsel gözlem, çekül, gonyometri, fotoğraf, radyografi, fotogrametri, fleksiruler, elektromanyetik 
ölçümler ve izleme cihazlarını içerir.  

Spor branşına özel postüral farklılıkların mevcut olması son zamanlarda sporcu seçim kriterlerine postür analizinin 
de eklenmesi gerekliliği düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda postüral adaptasyonlar patolojik boyutlara 
ulaşmayıp, postüral bozukluklara neden olmadığı sürece spor özelinde kabul edilebilir. Ancak patolojik boyutlara 
ulaşan ve bozukluk olarak nitelendirilebilecek postüral değişikliklerin hem spor performansını olumsuz etkilemesi 
hem de spor yaralanmalarına yol açabilmesi nedeniyle engellenmesi ve uygun yöntemlerle düzeltilmesi 
gerekmektedir. 

Postüral bozuklukların düzeltilmesinde azalmış eklem hareketlerinde eklem hareket açıklığını tamamlama 
egzersizleri, artmış ve spor başarısını negatif etkileyen eklem hareketlerinde stabilizasyon ve kuvvetlendirme 
egzersizleri, kısalmış yapılarda esneklik ve germe egzersizleri, kısalmış ve kontrolsüz uzamış yapılarda kas 
kuvvetini arttırma ve kuvvet dengesini sağlama egzersizleri kullanılmaktadır. Bu egzersizlere postür analizi ile 
birlikte eklem hareket açıklığı, kısalık, esneklik ve kas kuvveti gibi postürü etkileyecek diğer parametrelerin de 
değerlendirilmesi ve yorumlanması sonucunda karar verilmelidir. 
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SPORCULARDA POSTURAL DURUMLARIN NEDEN OLABİLECEĞİ SPOR 
YARALANMALARI VE ÖNLEME 

Doç. Dr. Tuğba Kocahan 

Spor Hekimliği Uzmanı 

Postural dizilim bozuklukları (malalignment) ve kas kuvvet dengesinde bozulma kavramları son yıllarda spor 
yaralanmalarının çoğunu açıklamak için kullanılmaktadır. Spor yaralanmaları birçok faktöre bağlıdır ve sadece yerel 
semptomları tedavi etmek yerine, artık günümüzde yaralanmalara katkıda bulunan faktörleri tespit etmek ve bu 
yaralanmaları önleyici tedbirleri almak üzere multidisipliner bir yaklaşım önerilmektedir. 

Postural malalignment, bir kinetik zincirdeki normal hizalanmadan önemli ölçüde yer değiştirmeyi veya sapmaları 
ifade eder. Bu durum anormal biyomekanik stresle sonuçlanır. Büyüme ve gelişme sırasında bazı postural 
değişiklikler yaygın görülür. Postural dizilimdeki bazı sapmalar spor yaralanmaları ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca 
yetişkinler arasında veya yaşlanma sürecinde de postural malalignment meydana gelebilir. Postural malalignment 
kasların çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve sporcuları nörolojik veya kas-iskelet sistemi bozukluklarına yatkın hale 
getirebilir. Birçok biyomekanik faktör, motor kontrol ve performans değişkenini etkilediği ve onlardan etkilendiği için 
baş, omuz ve omurga duruş davranışlarını ölçmek önemlidir. Egzersizin postural düzensizliği düzeltebileceği 
varsayılmıştır. Postural bozukluklar; ileri baş, yuvarlak omuz, torasik kifoz, lomber lordoz ve skapula mekaniğinde 
değişiklikler şeklinde olabilir. Vücudun bazı bölümlerinin uzun süre optimal duruşun dışında tutulması durumunda 
kasların kısalmış veya uzamış pozisyonlarda kalabileceği varsayılmıştır. Bu pozisyonlar, zamanla adaptif uzamaya 
veya kısalmaya neden olabilir. Egzersiz müdahaleleri, kısalmış kasları gererek ve ilgili alandaki zayıflamış kasları 
güçlendirerek yanlış hizalamaları iyileştirmeye çalışır. Germe egzersizini kullanan çalışmalar, kas uzunluğunda bir 
değişiklik olmadığını, daha çok gerilmeye karşı geliştirilmiş bir tolerans olduğunu bildirmektedir. Ayrıca kas-iskelet 
sistemi problemlerinde hareketin üretimi ve kontrolünde, merkezi ve periferik sinir sistemi ile kas-iskelet sisteminin 
etkileşiminin etkili olduğu bildirilmektedir. Bu fonksiyonel yaklaşımda kas-iskelet sistemi problemlerinin kasların 
motor fonksiyonlarındaki rolünden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu nedenle postural değişiklikler sadece kas 
uzunluğunda ve kuvvetinde değil, aynı zamanda kas iyileşmesi gibi nöromüsküler faktörleri de temsil eder.  

Egzersiz müdahalelerinin postural dizilimleri iyileştirme üzerindeki etkileri incelendiğinde, en iyi sonuçları elde 
etmek ve nöro-fizyolojik avantajların ortaya çıkması için egzersiz protokolünün haftada ortalama 3 kez ve en az 6 
hafta sürmesi, egzersiz süresinin 15 ila 60 dakika arasında olması önerilmektedir. Egzersizin türü hem esneme 
hem de güçlendirme kombinasyonunu içermelidir. Çünkü postural malalignment  olanlarda bazı kasların daha zayıf 
veya daha kısa olduğu bildirilmiştir. En iyi sonuç, uygulanan bir güçlendirme/gerdirme müdahalesi, hem nöral hem 
de kas bileşenlerine odaklanabildiğinde ortaya çıkacaktır. Aşırı lomber lordoz, skolyoz, kifoz ve skabula 
abduksiyonu gibi postural sapmaları düzeltmek için egzersizler önerilmiştir. Postural sapmaların nedenlerinden biri, 
zayıf ve uzamış bir agonist kas grubuna karşılık güçlü ve sıkı bir antagonist kas grubudur. Güçlendirme ve germe 
egzersizleri bu durumu gidermeye yönelik olarak planlanır. Güçlendirme egzersizlerinin kas-tendonun adaptif 
kısalmasını koruyacağı, iskelet segmentlerini yeniden konumlandıracağı ve statik duruşun yeniden hizalamasını 
sağlayacağı beklenmektedir. 

Tüm spor yaralanmalarının yaklaşık % 50'si aşırı kullanıma (overuse) sekonderdir. Overuse yaralanmalarına neden 
olabilen intrinsik risk faktörleri arasında malalignment (pes planus, pes cavus, arka ayak varusu, tibia vara, genu 
valgum, genu varum, patella alta, femur boynu anteversiyonu, tibial torsiyon), bacak uzunluk eşitsizliği, kas 
dengesizliği, kas güçsüzlüğü, esneklik eksikliği, genel kas gerginliği ve kısıtlı eklem hareket açıklığı sayılabilir. 
Spesifik bir malalignment ile spesifik bir yaralanma arasındaki nedensel ilişkiyi doğrulamak zordur. Hemen hemen 
tüm sporcularda alt ekstremitelerde aşırı kullanım yaralanmaları ve anormal biyomekanik faktörler arasında ilişkiler 
bildirilmiştir. Ancak bazı sporcular ekstremitelerinde net bir biyomekanik anormallik olmaksızın ciddi semptomlardan 
muzdariptir ve bazıları da net bir şekilde malalignment göstermesine rağmen herhangi bir semptom bildirmez. Bu 
durum lokomotor sistemin bazı yapısal deformiteleri telafi edebileceği ve farklı stres, yüklenme ve hareket 
durumlarına uyum sağlayabileceğini göstermektedir. 

Klinik uygulamada spesifik bir malalignment ile spesifik bir yaralanma arasında nedensel ilişki açıkça görünüyorsa, 
semptomatik olan sporcularda tespit edilen anormalliği kas eğitimi, germe egzersizleri ve ortez ile düzeltmek 
mümkündür. Örneğin, ayak bileği hiperpronasyonu ve kronik tibialis posterior tendiniti olan bir sporcu ortezden 
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yararlanabilir. Ortez kullanımı sonrası anormalliğin düzeltilmesiyle ağrının giderilmesi ve diğer semptomların 
çözülmesi, ortez çıkarıldıktan sonra semptomların geri dönmesi teşhis prosedürünü tamamlayacaktır.  
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SPORCU SAĞLIĞINDA İZOKİNETİK SİSTEMLER 

Doç. Dr. Tuğba Kocahan 

Spor Hekimliği Uzmanı 

 
Kas kuvveti, maksimal istemli kasılma sırasında bir kas veya kas grubu tarafından oluşturulan kuvveti (N) veya 
torku (Nm) tanımlamak için kullanılır. Statik kas kuvveti izometrik kasılma sırasında oluşturulan kuvveti ifade 
ederken, dinamik kas kuvveti konsantrik ve eksantrik kasılmalar sırasında veya bunların kombinasyonu ile ortaya 
çıkan izotonik (hareket açıklığı boyunca sabit kas tonusu), izokinetik (hareket açıklığı boyunca sabit açısal hız) ve 
izoinersiyel (sabit yerçekimi yükü) kuvveti kapsamaktadır. Kas kuvveti kasılmanın tipine göre izometrik, konsantrik, 
eksantrik ve izokinetik olarak sınıflandırılmaktadır. İzometrik kasılmada kas uzunluğu değişmez, sadece geriliminde 
artış meydana gelir. Konsantrik kasılmada kas uzunluğu azalırken gerilim sabit kalır. Kas tarafından ortaya çıkarılan 
kuvvet eksternal kuvvetten daha fazladır. Günlük hayatta en sık kullanılan kuvvet türüdür. Eksantrik kasılmada ise 
kasa uygulanan dış kuvvet kasta oluşan gerilimden fazladır, bu nedenle kas boyunda uzama meydana gelir. 
Eksantrik kontraksiyonlar, özellikle bir ekstremitede oluşturulan momentumun azaltılması gerektiğinde oluşur. 
Agonist kas tarafından oluşturulan hareket antogonist kasın eksantrik aktivasyonu ile yavaşlatılır. İzokinetik kasılma 
ise özel ekipmanlar aracılığıyla sabit açısal hızda oluşan konsantrik ve eksantrik kasılmaları ifade eder. İzokinetik 
kasılma sadece izokinetik dinamometreler aracılığıyla oluşturulabilir.  

İzokinetik kuvvet, belirli bir açısal hızda üretilen en yüksek tork (döndu ̈rme momenti) değeridir. İzokinetik kasılmada 
eklem hareket açıklığı boyunca sabit açısal hızda ve hareketin her açısında kasa maksimum direnç uygulanır. Bu 
nedenle izokinetik kuvvet değerlendirmeleri diğer methodlara göre daha avantajlıdır. İzokinetik dinamometreler, 
kuvvet değerlendirmeleri için altın standart olarak kabul edilmektedir. Yüksek açısal hızlarda daha çok dayanıklılık 
değerlendirilirken, düşük açısal hızlarda maksimal kuvvet değerlendirilir. Maksimum kuvvet testlerinin 5 tekrarlı, 
dayanıklılık testlerinin 15-30 tekrarlı yaptırılması önerilir. İzokinetik dinamometreler ile konsantrik, eksantrik ve 
izometrik kas kuvveti değerlendirilebilmektedir. Açısal hız arttıkça konsantrik kuvvet testleri kolaylaşırken, eksantr ik 
kuvvet testleri zorlaşır. Konsantrik izokinetik testlerde açısal hızın artması ile zirve tork (ZT) değeri düşer. ZT 0 /s 
ile 60 /s açısal hızlarda değişmeden kalma ve hızın artması ile düşme eğilimindedir. Egzantrik hareketler düşük 
hızlarda daha güvenlidir, açısal hızın artması ile ZT belirli bir süre artar veya aynı kalır.  

İzokinetik kuvvet testleri sportif yetenek taraması yapmak, normatif değerler oluşturmak, antrenman programı 
geliştirmek ve uygulanan antrenman programının etkinliğini değerlendirmek, sporcunun performans seviyesini ve 
kas fonksiyonunu değerlendirmek, uygulanan tedavilerin etkinliğini değerlendirmek, ekstremiteler arasındaki 
bilateral kuvvet farklılıklarını belirlemek, sporcunun yaralanma riskini değerlendirmek ve yaralanma sonrası spora 
dönüşe karar vermek için uygulanmaktadır.  

Kas kuvveti, spor performansı ve spor yaralanmaları ile olan direk ilişkisi nedeniyle sporcunun başarısını etkileyen 
önemli bir faktördür. Ancak spor yaralanmalarının önlenmesinde kas kuvvetinden ziyade kas kuvvet dengesinin 
daha önemli bir parametre olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle izokinetik ölçümlerle fonksiyonel kuvvet oranı 
(eksantrik agonist/konsantrik antagonist), konvansiyonel kuvvet oranı (konsatrik agonist/konsantrik antagonist), 
simetri indeksi (bilateral ekstremite kuvvet farklılıkları) ve belirli kas gruplarının dayanıklılığı belirlenir. Kas kuvvet 
dengesindeki bozulmaların spor yaralanmalarına neden olduğu bildirilmektedir. İzokinetik ölçümler hem spor 
yaralanmalarından korunmak amacıyla teşhiste ve spor yaralanmalarını önleyici eğitim programlarında hem de 
spora geri dönüş için spor rehabilitasyonu programlarında kullanılmaktadır. Sporcularda kas gücünü geliştirmek 
için izometrik, konsantrik, egzantrik ve izokinetik kasılma türlerini içeren egzersizler kullanılabilir. İzokinetik 
egzersizler kas kuvvetini en iyi arttıran egzersizlerdir. İzokinetik dinamometrede hareket daha önceden belirlenen 
sabit açısal hızda yapılmaktadır ve cihaz tarafından uygulanan direnç bireyin anlık kuvvetine eşittir. Bu özellik 
sayesinde izokinetik dinamometreler spor rehabilitasyonunda güvenle kullanılabilir.  

İzokinetik test sistemleri konsantrik, eksantrik ve izometrik kas kuvveti için kullanılan güvenilir ve geçerli bir 
yöntemdir. Piyasada bulunan izokinetik dinamometreler arasındaki farklılık uyguladıkları açısal hızlar, bu açısal 
hızlardaki hassasiyete bağlı propriosepsiyon ölçümü yapabilmeleri ve kas kuvvetini ölçme şekliyle ilgilidir. Mevcut 
olan tüm izokinetik dinamometreler izometrik, izokinetik (egzantrik ve konsantrik), izotonik ve sürekli pasif hareket 
biçimlerinde çalışabilmektedir.  
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Spor yaralanmalarından korunabilmek için biyomekanik risk faktörlerinin değerlendirilebilmesi anahtar rol 
oynamaktadır (1-3). Biyomekanik değerlendirme yöntemleri içerisinde altın standart olarak gösterilen üç boyutlu 
hareket analizi sistemleri olmakla birlikte bu sistemlerin sahada yaygın kullanımı ve ulaşılabilirliği açısından çeşitli 
sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu sınırlılıklar göz önüne alınarak daha düşük maliyetli, sahada ve klinikte kullanıma 
uygun, taşınabilir özellikli iki boyutlu hareket analizi sistemlerinin geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Özellikle dijital 
video kameraların ve yazılımların yaygın kullanımı da iki boyutlu hareket analizi sistemlerinin kullanımını popüler 
hale getirmiştir (1, 3-5). Ayrıca bilimsel araştırmalarla (6) iki boyutlu hareket analizi sistemlerinde elde edilen 
sonuçlarının üç boyutlu hareket analizi sistemleri ile geçerli ve güvenir olduğunun tespit edilmiş olması da bu 
sistemlere güveni arttırmaktadır (7,8). 

İki boyutlu hareket analizi sistemleri; koşu, kesme hareketi (cutting) ve sıçramadan sonra yere iniş gibi sportif 
hareketlerin içerisinde yer alan ve yaralanmalarla ilgili risk faktörü oluşturabilen hareket paternlerinin 
değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır (4). Bu sistemlerinden biri olan ve Padua ve ark. tarafından 
geliştiren (6) ‘Sıçramadan Sonra Yere İniş Hata Puanlama Sistemi’, saha temelli bir test olması ve pratik kullanımı 
ile hem bilimsel alanda hem de günlük kullanımda öne çıkmaktadır (7).  

‘Sıçramadan Sonra Yere İniş Hata Puanlama Sistemi’ kullanıcılarına risk analizi, nöromuskuler eğitim sonrası 
gelişimin takibi vb. (7) gibi olanaklar sunmaktadır. Türkçe geçerliği ve güvenirliği sağlanmış (8) olan ‘Sıçramadan 
Sonra Yere İniş Hata Puanlama Sistemi’nin Spor ve sporcu sağlığı ile ilgilenen profesyonellerce kullanılması 
önerilmektedir.  
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Giriş ve Amaç: 

Bu araştırmanın amacı 2012 Londra Olimpiyat oyunları Erkekler Futbol Çeyrek, Yarı ve Final maçlarının müsabaka 
analizi yöntemiyle incelenmesidir. 

Yöntem: 

2012 Olimpiyat Oyunları erkekler futbol çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarındaki gol, faul, şut sayıları ve 
oranları, sarı ve kırmızı kart sayıları müsabaka analizi yöntemine göre analiz edilmiştir. Veriler www.olympic.org ve 
www.olympedia.org sitelerinden elde edilmiştir. 

Bulgular: 

Ön eleme 24 maçı sonucu Büyük Britanya, Senegal, Meksika, Güney Kore, Brezilya, Mısır, Japonya ve Honduras 
çeyrek finale katılmışlardır, 4 müsabaka sonucu Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Japonya yarı finale, yarı finaldeki 
2 müsabaka sonucu Meksika ve Brezilya altın madalya maçına, Japonya ve Güney Kore bronz madalya maçına 
katılmışlardır. Gollerin çoğunluğu (%18,5 x 3) ilk yarının son 15, ikinci yarının ilk ve ikinci 15 dakikasında atılmıştır. 
Çeyrek finalde en çok golü (%25) Meksika, en çok şutu (%20) Senegal atmıştır, en çok faulü (%16,9) Brezilya ve 
Honduras yapmıştır, en çok sarı kart (7) Honduras almıştır. Yarı finalde en çok golü Brezilya (%42,8), en çok şutu 
(%27,2) Meksika ve Japonya atmıştır, en çok faulü (%33,8) Brezilya yapmıştır. Bronz madalya müsabakasında 
gollerin hepsini atan Güney Kore, şutları Japonya ile eşit sayıda atmışlardır, en çok faulü (%56,4) Japonya 
yapmıştır. Altın madalya müsabakasında gollerin çoğunu (%66,6) Meksika, şutların çoğunu Brezilya (%61,2) 
atmıştır, faullerin çoğunu (%57,1) Meksika yapmıştır. 

Sonuç: 

Brezilya ve Meksika, yarı finaldeki gol üstünlükleriyle altın madalya müsabakasına katılmışlardır ve Meksika altın, 
Brezilya gümüş madalya kazanmıştır. Bronz madalya maçında ise Güney Kore gol üstünlüğüyle bronz madalya 
kazanmıştır.  
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Analysis of the 2012 London Olympic Games Men's Football Final Matches 

 
Introduction and Aim : 

The aim of this study is to examine the 2012 London Olympic Games Men's Football Quarter, Semi and Final 
matches by using match analysis method. 

Method : 

The numbers and rates of goals, fouls, shots, yellow and red cards in the 2012 Olympic Games men's football 
quarter-final, semi-final and final competitions were analyzed according to the competition analysis method. The 
data were obtained from www.olympic.org and www.olympedia.org sites. 

Findings : 

Result of 24 matches, Great Britain, Senegal, Mexico, South Korea, Brazil, Egypt, Japan and Honduras participated 
in the quarterfinals. South Korea, Brazil, Mexico and Japan participated in the semi-finals as a result of 4 matches 
in the quarter final, Mexico and Brazil participated in the gold medal match after 2 matches in the semi-final, and 
Japan and South Korea in the bronze medal match. The majority of goals (18.5%) were scored in the last 15 
minutes of the first half and in the first and second 15 minutes of the second half. Mexico scored the most goals 
(25%) in quarter-finals, Senegal scored the most shots (20%), Brazil, Honduras scored the most fouls (16.9%). In 
the semi-finals Brazil scored the most goals (42.8%), Mexico and Japan the most shots (27.2%). In the gold medal 
competition, Mexico scored the majority of goals (66.6%), Brazil (61.2%) the most shots, Mexico made the majority 
of fouls (57.1%). 

Conclusion : 

Mexico won the gold and Brazil the silver medal, South Korea won a bronze medal with goal advantage. 
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Giriş ve Amaç: 

Akıllı telefonların giderek ulaşılabilir hale gelmesi ve atalet hareket üniteleri (inertial motion unit - IMU) özellikleriyle 
birlikte (3d accelerometer, magnetometer and gyroscope) standart olarak donatılmaları, bilimsel ve klinik 
araştırmalarda özellikle fiziksel aktivite monitorizasyonu için geniş çaplı olarak akıllı telefonların bu alanlarda 
kullanılmaya başlanmasına neden olmuştur. Bu araştırma kamera tabanlı akıllı telefon uygulaması ile 
akselerometre tabanlı akıllı telefon uygulamasının dikey sıçrama sırasında ölçüm tutarlılığını ölçmeyi 
amaçlamaktadır. 

Yöntem: 

Araştırmaya 12 erkek (yaş:20,3±2,2 yıl; vücut ağırlığı: 72,59±kg; vücut uzunluğu:177±6,2cm) gönüllü olarak 
katılmıştır. Aktif dikey sıçrama ölçümleri hem kamera tabanlı hem de sensör tabanlı uygulamalar için ayrı ayrı 
gerçekleştirilmiştir. Eş zamanlı geçerlilik analizi için Pearson korelasyon katsayısı, ölçücü tarafından yapılan 
ölçümlerin her iki metod arasındaki uyum düzeyini belirlemek için sınıf içi korelasyon katsayısı ve Cronbach’s alfa 
değeri, iki farklı metod arası uyum seviyesi (Level of agreement) için Bland-Altman grafikleri kullanılmıştır. 

Bulgular: 

Kamera tabanlı ve sensör tabanlı akıllı telefon uygulamalarıyla yapılan aktif dikey sıçrama ölçüm değerleri arasında 
pozitif yönde korelasyon görülmüştür (r=0,998; p<0,05). Bland-Altman grafikleri, Cronbach’s Alfa değerleri ve %95 
güven aralığındaki sınıf içi korelasyon katsayıları kamera tabanlı ve sensör tabanlı akıllı telefon uygulamaları 
arasında iyi seviyede uyum olduğunu göstermektedir. 

Sonuç: 

Sonuçlar doğrultusunda iki farklı akıllı telefon uygulamasının aktif dikey sıçrama ölçümü için tutarlı sonuç verdiği 
söylenebilir. Bu uygulamalar birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. 

 
Level of Agreement Evaluation of CounterMovement Jump by Using Two Different 

Smartphone Applications 

 
Introduction and Aim : 

The increasing availability of smartphones and their standard equipment with inertial motion units (IMU) features 
(3d accelerometer, magnetometer and gyroscope) have led to the widespread use of smartphones in scientific and 
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clinical research, especially for physical activity monitoring. This research aims to evaluate the measurement 
consistency of the camera-based smartphone application and the accelerometer-based smartphone application 
during counter movement jump. 

Method : 

Twelve men (age: 20.3 ± 2.2 years; body weight: 72.59 ± kg; body height: 177 ± 6.2cm) voluntarily participated in 
the study. Counter movement jump measurements were carried out separately for both camera-based and sensor-
based applications. Pearson correlation coefficient was used for concurrent validity analysis, intra class correlation 
coefficient and Cronbach's alpha value to determine the level of agreement between both methods of 
measurements made by the measurer, and Bland- Altman charts for the Level of agreement between two different 
methods. 

Findings : 

A positive correlation was observed between the counter movement jump measurements performed with camera-
based and sensor-based smartphone applications (r = 0.998; p <0.05). Bland-Altman graphs, Cronbach's Alpha 
values and intra class correlation coefficients at 95% confidence interval show a good level of agreement between 
camera-based and sensor-based smartphone applications 

Conclusion : 

Based on the results, it can be said that two different smartphone applications give consistent results for active 
vertical jump measurement. These applications can be used interchangeably. 
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Giriş ve Amaç: 

Spor yaralanmalarından korunmada nöromuskuler ve biyomekanik risk faktörlerinin tespit edilerek düzeltilmesi 
anahtar role sahiptir. Sıçrama Sonrası Yere İniş Hata Değerlendirme Sistemi özellikle alt ekstremite yaralanma 
riskini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Sıçrama Sonrası Yere İniş Hatası Puanlama 
Sistemi-Gerçek Zamanlı kullanılarak hata puanlarının cinsiyete göre karşılaştırılmasıdır. 

Yöntem: 

Çalışmaya 18 yaş üzeri, genel sağlık muayenesi için spor hekimliği polikliniğine başvuran, son 6 ayda kas-iskelet 
yaralanması bulunmayan ve son 24 ay içerisinde kas-iskelet sistemi cerrahisi ve fraktür öyküsü olmayan, sıçrama 
yapmasına herhangi bir engel bulunmayan, fiziksel aktivite seviyesi ‘birinci basamak için fiziksel aktivite anketi’ne 
göre ‘hareketli’ olarak belirlenen rekreatif sporcular dâhil edilmiştir. Çalışmanın örneklem büyüklüğünü hesaplamak 
için Tip I hata 0.05, Tip II hata 0.20 kabul edilip yapılan güç analizinde (Gpower v3.1.9.6, Almanya) her grupta 
gerekli minimum katılımcı sayısı 27 olarak belirlenmiştir. Sporcular ‘Sıçrama Sonrası Yere İniş Hatası Puanlama 
Sistemi-Gerçek Zamanlı’ test protokolünü gerçekleştirmiş ve hata puanları gerçek zamanlı olarak spor hekimi 
tarafından değerlendirilmiştir. Sıçrama testleri için zemini kaygan olmayan 30 cm. yüksekliğinde ahşap bir kutu 
hazırlanmış, bu kutu üzerinden sporcunun boyunun yarısı uzaklıkta mesafeye sıçraması istenmiş ve sıçradığı yerde 
durmaksızın vertikal bir sıçrama daha yapması istenmiştir. Teste geçmeden önce gönüllüler 2 kez deneme yapmış 
ve sonrasında 4 kez sıçrama yapmaları istenmiştir. Sporcuların sıçrama sonrası yere inişteki gerçek zamanlı hata 
puanları yönergeye göre hata durumu tespit edilen bazı durumlarda ‘1 puan (+1)’ ve bazı durumlarda ‘2 puan (+2)’ 
hata puanı verilerek işaretlenmiştir. Katılımcılar bu testten en az 0 puan, en fazla 15 puan alabilmektedir. 

Bulgular: 

Araştırmaya 55 rekreatif sporcu (28 kadın, 27 erkek) katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 21,78 ± 1,07 yıl, 
Sıçrama Sonrası Yere İniş Hatası Puanlama Sistemi-Gerçek Zamanlı puanı 6,93 ± 1,99 bulunmuştur. Kadın 
sporcuların hata puanları erkek sporculara göre daha yüksek bulunmuştur (p=0,009). Skorlama sisteminden alınan 
puanlara göre; grup zayıf (yüksek hata puanı: 6 puan ve üzeri) ve grup yeterli (düşük hata puanı: 6 puan altı) olarak 
sınıflandırıldığında kadın sporcuların daha fazla zayıf grupta oldukları belirlenmiştir (p=0,007). 

Sonuç: 

Bu çalışma, Sıçrama Sonrası Yere İniş Hatası Puanlama Sistemi-Gerçek Zamanlı ile cinsiyete özgü 
karşılaştırılmanın yapıldığı ilk çalışmadır. Bu çalışmada, kadın sporcuların hata puanlarının daha yüksek olduğu ve 
daha fazla zayıf grupta yer aldığı saptanmıştır. 
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Recreational Female Athletes Scored Higher on the Landing Error Scoring  

System-Real Time 

 
Introduction and Aim : 

Identifying and correcting neuromuscular and biomechanical risk factors has a key role in preventing sports injuries. 
The Landing Error Scoring System is especially used to assess the risk of lower extremity injury. The aim of this 
study is to compare the error scores by sex using the Landing Error Scoring System-Real Time (LESS-RT). 

Method : 

Recreational athletes over 18 years of age, applying to the sports medicine outpatient clinic for a general health 
examination, without musculoskeletal injury in the last 6 months, without a history of musculoskeletal surgery and 
fractures in the last 24 months, there is no obstacle to jumping, and whose physical activity level was determined 
as active according to the ‘General Practice Physical Activity Questionnaire’ were included in the study. In order to 
calculate the sample size of the study, Type I error was accepted as 0.05, Type II error was accepted as 0.20, and 
the required minimum number of participants in each group was determined as 27 in the power analysis (Gpower 
v3.1.9.6, Germany). The athletes carried out the ‘LESS-RT’ test protocol and the error scores were evaluated in 
real time by the sports medicine. For the jumping tests, a 30 cm. high wooden box with a non-slippery floor was 
prepared, through this box, the athlete was asked to jump to the distance half his height, and he was asked to make 
another vertical jump without stopping where he jumping. Before taking the test, the volunteers tried 2 times and 
were asked to jump 4 times afterwards. The real-time error scores of the athletes in landing after jumping were 
marked by giving an error scores of ‘1 point (+1)’ and in some cases ‘2 points (+2)’ in some cases where error was 
detected according to the instructions. Participants can get a minimum of 0 points and a maximum of 15 points 
from this test. 

Findings : 

55 recreational athletes (28 women, 27 men) participated in the study. The average age of the participants was 
found to be 21,78 ± 1,07 years, and the LESS-RT scores was 6,93 ± 1,99. Error scores of female athletes were 
higher than male athletes (p=0,009). LESS-RT scores, when the group is divided into two groups: high error score 
(group weak= error score above 6 points) and low error score (group sufficient= error score 6 point or less); it has 
been determined that female athletes are in the underweight group more (p=0,007). 

Conclusion : 

This study is the first study where a sex-spesific comparison was made with LESS-RT. In this study, it was 
determined that female athletes had higher error scores and were included in the underweight group more. 
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Giriş ve Amaç: 

Canlıların iskelet sisteminde uzuvlar arasında yer alan eklemlere etki etmekte olan bağ kuvvetleri ve momentlerin 
canlının vücut bütünlüğünü bozmadan gerçek zamanlı olarak doğrudan ölçülmesi günümüz şartlarında mümkün 
değildir. Bu kuvvet ve tork değerlerini gerçekçi bir şekilde belirlemek ve analiz etmek için üç boyutlu biyomekanik 
bir modele ihtiyaç vardır. 

Yöntem: 

Bu çalışmada kullanılan biyomekanik model, insan vücudu yapısının sadeleştirilmesi ile mekanik yasalarına uygun 
bir şekilde oluşturulmuştur. Vücudun uzuv ve eklemlerine gelen kuvvet ve tork değerleri iteratif Newton Euler 
yöntemine göre hesaplanabilir. Newton-Euler yönteminde biyomekanik bir modelin doğrusal ve açısal 
hareketlerinden faydalanarak ardışık işlemler sonucunda dinamik denklemler türetilmektedir. Her bir eklem üzerine 
etkiyen kuvvet ve tork ifadelerini hesaplamak için öncelikle referans olarak kabul edilen ana koordinat sisteminden, 
diğer uzuvların koordinat sistemine doğru dışa dönük denklemlerin ardışık olarak kullanılmasıyla hız ve ivmelerin 
bulunması gerekir. Dışa dönük denklemlerle Newton’un ve Euler’in ikinci yasaları kullanılarak her bir uzva etkiyen 
atalet kuvvet ve tork ifadeleri hesaplanır. 

Bulgular: 

Eklemlere etki eden kuvvet ve torkları bulmak için kuvvet denge ve tork denge ifadeleri oluşturulmuştur. Elde edilen 
denklem sistemi insana ait bir uygulama üzerinde test edilerek başarılı olduğu gösterilmiştir. 

Sonuç: 

Elde edilen değerler L5/S1 eklemi için fleksiyon/ektensiyon yönünde 135Nm moment, Abdüksiyon/Adüksiyon 
yönünde 25Nm ve Rotasyon yönünde 30Nm olarak hesaplanmıştır. 
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Creating and Realizing 3D Human Body Dynamic Model for Biomechanical 

Applications 

 
Introduction and Aim : 

In today's conditions, it is not possible to directly measure the ligament forces and moments acting on the joints 
between the limbs in the skeletal system of living things without disturbing the body's integrity. A three-dimensional 
biomechanical model is needed to realistically determine and analyze these force and torque values. 

Method : 

The biomechanical model used in this study was created in accordance with the laws of mechanics by simplifying 
the human body structure. The force and torque values on the limbs and joints of the body can be calculated 
according to the iterative Newton Euler method. Using the linear and angular motions of a biomechanical model in 
the Newton-Euler method, dynamic equations are derived as a result of sequential operations. In order to calculate 
the expressions of force and torque acting on each joint, first of all, velocities and accelerations must be found from 
the main coordinate system, which is accepted as a reference, to the coordinate system of the other limbs by using 
the eccentric equations consecutively. The expressions of inertia force and torque acting on each limb are 
calculated by using the second laws of Newton and Euler with extroverted equations. 

Findings : 

Force balance and torque balance expressions were created to find the forces and torques acting on joints. The 
resulting equation system has been tested on a human application and shown to be successful. 

Conclusion : 

The values obtained were calculated as 135Nm moment in the Flexion / Extension direction, 25Nm in the Abduction 
/ Adduction direction and 30Nm in the Rotation direction for the L5 / S1 joint. 
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Giriş ve Amaç: 

Biyomekanik alanında gerçekleştirilen araştırmalarda canlıların eklem hareketlerinin gerçek zamanlı olarak düşük 
hata ile ölçülmesi oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Canlılar üzerinden hareket ölçümü alınabilecek noktaların 
kısıtlı olması sebebiyle birçok eklemin hareketlerini doğrudan ölçmek mümkün olmayabilmektedir. Aynı zamanda 
hareket esnasında eklemlerde oluşan bağ kuvvetlerinin ise canlıya zarar vermeden ölçülmesi neredeyse 
imkansızdır. Bu gibi durumlarda elde edilen kısıtlı sayıdaki ölçümden canlının hareketlerinin analiz edilmesi için o 
canlıya ait uygun bir kinematik modelin oluşturulması şarttır. 

Yöntem: 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen insana ait kinematik model, uzuvların kinematik boyutları ve kütle merkezlerini 
içerecek biçimde üç boyutlu mekanik bir sistem olarak ele alınmıştır. Gerçekleştirilen model 38 serbestlik 
derecesine sahiptir. Robotik manipülatörlerin kinematik analizinde sıklıkla kullanılmakta olan Denavit-Hartanberg 
(DH) yöntemi bu çalışmada insan iskeletine ait kinematik modelin oluşturulmasında kullanılmıştır. 

Bulgular: 

DH yöntemi kinematik anlamada eklem çiftini karakterize eden ve kinematik analizi için kullanılmaktadır. Çalışma 
kapsamında geliştirilen model DH metodundan faydalanılarak uzuvlar arasındaki kinematik ilişkilerin sade bir 
tabloyla ifade edilmesini sağlamıştır. 

Sonuç: 

Geliştirilen model test edilerek insan hareketlerini incelemede başarılı olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. 

 
Development of a 3D Full Body Kinematic Model for the Human Skeletal System 

 
Introduction and Aim : 

In the researches carried out in the field of biomechanics, it is of great importance to measure the joint movements 
of living things in real time with low error. It may not be possible to directly measure the movements of many joints 
due to the limited number of points where motion can be measured on living things. At the same time, it is almost 
impossible to measure the bond strengths that occur in the joints during movement without harming the living thing. 
In order to analyze the movements of the living thing from the limited number of measurements obtained in such 
cases, it is necessary to create an appropriate kinematic model of that living thing. 
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Method : 

The human kinematic model realized within the scope of the study is considered as a three-dimensional mechanical 
system including the kinematic dimensions of the limbs and the centers of mass. The implemented model has 34 
degrees of freedom. Denavit-Hartanberg (DH) method, which is frequently used in the kinematic analysis of robotic 
manipulators, was used in this study to create the kinematic model of the human skeleton. 

Findings : 

The DH method is used in understanding the kinematics, characterizing the joint pair and for kinematic analysis. 
The model developed within the scope of the study enabled the kinematic relations between the limbs to be 
expressed in a simple table by using the DH method. 

Conclusion : 

The developed model has been tested and shown that it can be used successfully in examining human movement 
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Giriş ve Amaç: 

Obezite, yaşlı kadınlarda artmış düşme riski ile ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, obez orta yaşlı ve yaşlı kadınlarda 
postüral stabilitenin ayrıntılı olarak açıklığa kavuşturulması, bu popülasyondaki yönetim stratejileri için değerli 
veriler sağlayabilir. Obez bireylerin, normal kilolu bireylere kıyasla daha zayıf dengeye sahip oldukları öne 
sürülmesine rağmen, postüral stabilitenin fazla kilolu ve obez yetişkinler arasında farklılık gösterip göstermediği 
bilinmemektedir. Amacımız, 40 yaş üstü aşırı kilolu ve obez kadınlarda postüral stabiliteyi karşılaştırmaktır. 

Yöntem: 

Evre 1 obeziteli, düşme öyküsü olmayan 30 kadın (Vücut kütle indeksi (VKİ): 30−35kg/m2, yaş: 57.8±9.02 yıl) ve 
aşırı kilolu, düşme hikayesi olmayan 30 kadın (VKİ: 25−29.9 kg/m2, yaş: 59.67±7.35 yıl) dahil edildi. Postüral 
stabilite, Prokin sistemi (ProKin 252, Tecnobody) ile değerlendirildi. Denge verileri, önce gözler açık sonra gözler 
kapalı ayakta duruşta toplandı: Elips alanı, perimetre, ileri-geri standart sapma, orta-yanal standart sapma, x ve y 
eksenlerinde basınç merkezinin (COPX ve COPY) ortalama yer değiştirmesi ve stabilite limitleri. Her test 30 saniye 
sürdü. 

Bulgular: 

Ortalama COPY, obez kadınlarda, aşırı kilolu kadınlara göre hem gözler açık hem de gözler kapalı koşullarda daha 
yüksekti (p<0.01). Diğer denge parametrelerinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Ayrıca, VKİ ve 
ağırlık, hem gözlerin açık hem de gözlerin kapalı olduğu koşullarda ölçülen ortalama COPY ile ilişkiliydi (VKİ için 
r=0.335 ve 0.345, ağırlık için r=0.265 ve 0.293, tümü için p<0.05). 

Sonuç: 

Obez kadınların statik ayakta duruş dengesi aşırı kilolu kadınlara göre daha zayıftır. Obezitenin klinik yönetiminde 
postüral stabilite değerlendirmesinin ele alınması değerli veriler sağlayabilir. Kilo kaybı veya obezite yönetiminin 
obez kişilerde postüral stabiliteyi iyileştirip iyileştirmediğini açıklığa kavuşturmak için gelecekteki çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 
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Comparison of Postural Stability Between Overweight and Obese Women Aged 

Over 40 Years 

 
Introduction and Aim : 

Obesity has been associated with an increased risk of falls in older women, therefore, clarifying in detail postural 
stability in middle- aged and older women with obesity may provide valuable data for management strategies in this 
population. Further, although obese people have been suggested to have poorer balance compared to people with 
normal weight, it is not known if postural stability differs between overweight and obese adults. We aimed to 
compare postural stability between overweight and obese women aged over 40 years. 

Method : 

Thirty non-faller women with class 1 obesity (Body mass index (BMI): 30−35 kg/m2, age: 57.8±9.02 years) and 
thirty non-faller women with overweight (BMI: 25−29.9 kg/m2, age: 59.67±7.35 years) were included. Postural 
stability was assessed using The Prokin system (ProKin 252, Tecnobody). Following parameters were obtained 
during quiet standing first with eyes-open then eyes- closed: Ellipse area, perimeter, forward-backward standard 
deviation, medium-lateral standard deviation, the average center of pressure displacement on the x- and y-axises 
(COPX and COPY), and limit of stability. Each test lasted 30 seconds. 

Findings : 

The average COPY was higher in obese women in both eyes-open and eyes-closed conditions compared to 
overweight women (p<0.01). No significant difference was found in other balance parameters between the groups 
(p>0.05). Further, BMI and weight were correlated with the average COPY measured in both eyes-open and eyes-
closed conditions (r=0.335 and 0.345 for BMI, r=0.265 and 0.293 for weight, p<0.05 for all). 

Conclusion : 

Obese women have poorer static standing balance than overweight women. Addressing the assessment of postural 
stability in the clinical management of obesity may provide valuable data. Future studies are needed to clarify if 
weight loss or obesity management improves postural stability in obese people. 
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Giriş ve Amaç: 

Top rakipten yaklaşırken oyuncunun topun yörüngesini nasıl algıladığını anlamak ve forehandin farklı aşamalarında 
görsel bilgilere dayalı olarak uygun eklem açılarını ayarlamak, vuruşların doğruluğunu etkilemektedir. Forehand'in 
farklı aşamaları için bu özelliklerin ayrıntılı araştırılması, oyuncu becerisinin gelişimine yardımcı olabilir ve gerçek 
bir maçta basit hataların sayısını azaltabilir. Bu çalışmanın amacı, başarılı ve başarısız forehand vuruşunun 
zamana dayalı algısal farklılıklarını ve eklem açılarını (diz, kalça ve dirsek) belirlemektir. 

Yöntem: 

Rekreasyonel seviyedeki üç erkek tenis oyuncusunun on vuruşu için hareket yakalama verileri analiz edildi. 
Vuruşlar yüksek, düşük, aut ve net olarak sınıflandırıldı. Top çıkışı, raket salınım başlangıcı, raketin maksimum geri 
salınımı, temas ve bitiriş olmak üzere belirlenen beş zaman noktasına göre hazırlık, geriye salınım, ileri salınım ve 
tamamlama olarak dört faz belirlenmiştir. 

Bulgular: 

Tek yönlü anova, başarısız atışların hazırlık aşamasının başarılı atışlara göre önemli ölçüde (p <0.05) daha kısa 
olduğunu ortaya çıkardı, bu da bu parametrenin vuruş doğruluğunda belirleyici bir faktör olduğunu gösterdi. Başarılı 
ve başarısız atışlar arasındaki eklem açısı farklılıkları, atış doğruluğunu belirlemede kullanılamayacak kadar 
küçüktü. 

Sonuç: 

Bu bulgular, forehandin algı ve eklem açısı farklılıklarının atışların doğruluğunu nasıl etkileyebileceğini göstermekte 
ve doğru bir atış için geri salınıma erken başlama ihtiyacını vurgulamaktadır. Bulgularımız, deneyimli eğitmenlerin 
sürekli yaptığı ''raketinizi açmak için geç kalmayın'' uyarısının doğru olduğunu açıkça göstermektedir. 
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Perception and Joint Kinematic Differences Between Successful and Unsuccessful 

Forehand Strokes 

 
Introduction and Aim : 

Understanding how a player perceives ball trajectory whilst the ball approaching from the opponent and adjust 
appropriate joint angles based on the visual information during different phases of the forehand directly influence 
the accuracy of strokes. Detailed investigation of these features for different phases of forehand could assist player 
skill development and possibly reduce the number of unforced errors within a real match. The purpose of this study 
was to identify time-based perceptional differences and joint angles (knee, hip and elbow) of accurate and 
inaccurate forehand drive. 

Method : 

Motion Capture (MoCap) data of three male recreational players, with ten shots per player, analyzed. Strokes have 
been classified as high, low, out and net. Four phases of forehand have been determined as preparation, 
backswing, forward swing and follow through based on five-time events as ball start, racket swing star, racket 
backswing maximum, impact and end of the stroke. 

Findings : 

One-way anova revealed that unsuccessful shots exhibited significantly (p < 0.05) longer delay during the 
preparation phase than successful shots, indicating this parameter was a determining factor in the accuracy of 
stroke. Joint angle differences between successful and unsuccessful shots were too small to be used to determining 
shot accuracy. 

Conclusion : 

These findings demonstrate how perception and joint angle differences of forehand can influence the accuracy of 
shots and highlights the need for early start of backswing for an accurate shot. Our data shows that experienced 
trainers’ consistent warning ‘‘do not be late to open your racket’’ is clearly true. 
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Giriş ve Amaç: 

Bu çalışmanın amacı, sualtı analiziyle yapılan görsel geri bildirimin, görsel algının ve analizin kelebek stili tekniği 
üzerindeki etkisinin incelenmesidir. 

Yöntem: 

Araştırmaya Bursa THOM alt yapısında yer alan yaş ortalaması 11,3 olan kadın ve erkek sporculardan olmak üzere 
10 araştırma grubu, 10 kontrol grubu olan toplam 20 yüzme sporcusu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 
sporcular 3 yıl boyunca haftada 6 gün ve günde 2.5 saat antrenman yapan sporculardır. Analizi için su altı çekimine 
uygun ve stabilizasyon ayarı olan çekim yapan kişinin kontrol edebildiği; Sensör Tipi CMOS.,Etkin Piksel 12 
MP,azami çözünürlük 4000x3000,Sensör Formatı 1/2.3 İnç,Sensör Boyutu 6.17 mm, Sensör Boyutu (Uz) 4.62 mm 
olan kameralar yandan ve önden çekimler gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunda bulunan 10 sporcu ile bu 
görüntüler paylaşılarak teknik analizleri incelenmiş ve geri dönütleri bu şekilde almaları sağlanmıştır. Kontrol 
grubunu oluşturan 10 sporcuya ise antrenman sırasında yapılan standart geri dönütler verilmiştir. Çalışma ve 
Kontrol Gruplarında hareket değişimleri, incelenerek video analizleri yapılmıştır. 

Bulgular: 

Araştırma grubunda yer alan 10 sporcudan 7’sinde belirgin değişim ve ilerleme kaydedilmiştir. Kontrol Grubunda 
yer alan 10 sporcudan 2’sinde ise belirgin değişim ve ilerleme kaydedilirken 8 sporcuda hareket farkındalığı artışı 
olmamış ve yeterli teknik değişiklik gözlemlenmiştir. 

Sonuç: 

Bu sonuç video analiz ile görsel algı yoluyla dönüt alan sporcuların antrenman sırasında antrenör tarafından dönüt 
alan sporculara göre tekniksel değişim, gelişim ve farkındalığın daha fazla olduğu görülmektedir. 

 
Investigation of the Effect of Visual Feedback on Butterfly Style Technique 

 
Introduction and Aim : 

The aim of this study is to examine the effect of visual feedback, visual perception and analysis made by underwater 
analysis on the butterfly style technique. 

Method : 
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10 research groups, 10 of which are male and female athletes with an average age of 11.3, and 10 control groups, 
in total 20 swimming athletes, are included in the research. The athletes participating in the study are those who 
train for 2.5 hours a day, 6 days a week for 3 years. Suitable for underwater shooting and stabilization adjustment 
can be controlled by the shooting person for analysis; Cameras with Sensor Type CMOS., Effective Pixel 12 MP, 
maximum resolution 4000x3000, Sensor Format 1 / 2.3 Inch, Sensor Size 6.17 mm, Sensor Size (Uz) 4.62 mm 
were shot from the side and front. These images were shared with 10 athletes in the research group, their technical 
analysis was examined and the feedback was provided in this way. Standard feedback was given to 10 athletes in 
the control group during training. The motion changes in the Study and Control Groups were examined and video 
analyzes were made. 

Findings : 

In 7 out of 10 athletes in the research group, significant change and progress was made. While 2 out of 10 athletes 
in the Control Group had significant change and progress, 8 athletes did not have increased awareness of 
movement and sufficient technical changes were observed. 

Conclusion : 

With this result, it is seen that the athletes who received feedback through visual perception with video analysis 
had more technical change, development and awareness compared to the athletes who received feedback from 
the coach during training. 
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Giriş ve Amaç: 

Yaşlanma, kronik ağrı gibi komorbiditeler dahil olmak üzere sağlığın birçok yönünü etkiler. Ağrı, yaşlılarda 
disabiliteye neden olan en yaygın semptomlardan biridir. Çalışmamızda huzurevinde yaşayan ağrılı ve ağrısız 
yaşlılarda denge düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: 

Çalışmaya huzurevinde yaşayan 60 yaş üzeri 84 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaş, cinsiyet, boy, kilo, düşme 
korkusu verileri Sosyo-Demografik Form ile değerlendirilmiştir. Düşme korkusu 0-10 arasında puanlanarak 
değerlendirilmiştir. Dengenin değerlendirilmesinde Berg Denge Ölçeği kullanılmıştır. 

Bulgular: 

Çalışmaya 49 ağrılı ve 35 ağrısız toplam 84 kişi katılmıştır. Ağrı ve ağrısız gruplar arasında; yaş, cinsiyet, Beden 
Kitle İndeksi, huzurevinde kalış süresi yönünden istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p>0,05). Ağrılı grubun 
düşme korkusu ortalaması 6,32±3,83, ağrısız grubun ise 3,82±3,80 olduğu bulunmuştur. Gruplar arasında, düşme 
korkuları yönünden anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Katılımcıların Berg Denge Ölçeği puan ortalaması 
ağrılı grubun 41,69±9,31, ağrısız grubun 49,34±10,13’dır. Gruplar; Berg Denge Ölçeği skorları açısından 
istatistiksel olarak anlamlı fark göstermiştir (p<0,05). 

Sonuç: 

Huzurevinde yaşayan 60 yaş ve üzeri sosyo-demografik değişkenler açısından homojen olan ağrılı grubun, ağrısı 
olmayan gruptan düşme korkularının daha fazla ve denge seviyelerinin de daha fazla etkilenmiş olduğu 
bulunmuştur. 

 
Balance in Painful Elderly Living in Nursing Home 

 
Introduction and Aim : 

Aging affects many aspects of health, including comorbidities such as chronic pain. Pain is one of the most common 
symptoms causing disability in the elderly. It was aimed to determine the balance levels in the painful and painless 
elderly living in the nursing home. 

Method : 
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84 people over the age of 60 living in a nursing home participated in the study. Participants' age, gender, height, 
weight, fear of falling were evaluated using the Socio-Demographic Form.The fear of falling was scored between 
0-10. Berg Balance Scale was used to evaluate balance. 

Findings : 

A total of 84 people, 49 with pain and 35 without pain, participated in the study. Among the painful and painless 
groups; There was no statistically significant difference in terms of age, gender, Body Mass Index, length of stay in 
the nursing home(p>0,05).The mean fear of falling was 6,32±3,83 in the painful group, and 3,82±3,80 in the 
painless group. It was determined that there was a significant difference between the groups in terms of fear of 
falling(p<0,05). The Berg Balance Scale mean score of the participants was 41,69±9,31 for the painful group and 
49,34±10,13 for the painless group. Groups; Berg Balance Scale showed a statistically significant difference in 
terms of scores(p<0,05). 

Conclusion : 

It was found that the painful group living in the nursing home, who was 60 years and older, homogeneous in terms 
of socio- demographic variables, had more fear of falling than the group without pain and their balance levels were 
more affected. 

  



Congress on Movement and Motor Control 

21st-25th May 2021 

62 
 

SB34 

 

Kırılgan ve Kırılgan Olmayan Yaşlılarda Mobilite ve Denge 

1Ferhan Soyuer, 1İrem Süzen 

 
1Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Antalya 
 
Email : soyuerferhan@gmail.com, irem.suzen@antalya.edu.tr 

 

Giriş ve Amaç: 

Kırılganlık, yaşlı yetişkinlerde olumsuz sağlık sonuçları riskini ve fonksiyonel bozulmayı artırabilir. Mobilite 
bozukluğu, kırılganlığa katkıda bulunabilir. Bu nedenle çalışmamızda, huzurevinde kalan kırılgan ve kırılgan 
olmayan yaşlıların mobilite durumlarını belirlemek amaçlanmıştır. 

Yöntem: 

Çalışmaya 60 yaş ve üzeri, 61 kişi katılmıştır. Katılımcıların kırılganlığı; Frail Kırılganlık İndeksi ile belirlenmiştir. 
Grupların mobilite düzeyleri; Zamanlı Kalk Yürü Testi, 4 m Yürüme Testi ve denge seviyeleri; Berg Denge Ölçeği 
ile belirlenmiştir. 

Bulgular: 

Çalışmaya kırılganlık normal grupta 25 kişi, kırılgan grupta 36 kişi olmak üzere toplam 61 kişi katılmıştır. Normal 
grubun Berg Denge Ölçeği ortalama skoru 50,72±5,90, kırılgan grubun ise 37,41±12,09 olduğu bulunmuştur. 
Kırılgan grubun, Berg Denge Ölçeği skorunun istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az olduğu bulunmuştur 
(p=0.00). Normal grubun Zamanlı Kalk Yürü Testi ortalama süresi 19,03±24,74 sn, kırılgan grubun ise 23,81±13,73 
sn olduğu belirlenmiştir. Kırılgan grubun Zamanlı Kalk Yürü Testi süresinin istatistiksel olarak anlamlı derecede 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Normal grubun 4 m yürüme testi ortalama süresi 7,28±4,77 sn, kırılgan 
grubun ise 10,06±5,12 sn olduğu bulunmuştur. Kırılgan grubun 4 m yürüme testi süresinin istatistiksel olarak 
anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

Sonuç: 

Kırılgan yaşlılar, kırılgan olmayan yaşlılara göre; fonksiyonel mobilite ve dengelerinin anlamlı derecede daha kötü 
olduğu belirlenmiştir. 

 
Mobility and Balance in Frail and Non-Frail Elderly 

 
Introduction and Aim : 

Frailty can increase the risk of adverse health consequences and functional impairment in the elderly.Mobility 
impairment can contribute to frailty.We aimed to determine the mobility status of the frail and non-frail elderly people 
living in nursing homes. 
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Method : 

61 people, aged 60 and over participated in the study.Frailty of the participants was determined by the Frail Frailty 
Index.Mobility levels were determined by Timed Up&Go Test and 4m Walking Test; balance levels were determined 
by Berg Balance Scale. 

Findings : 

A total of 61 people, 25 in the normal group and 36 in the frailty group, participated in the study.The Berg Balance 
Scale mean score of the normal group was 50,72±5,90, and the frail group was found to be 37,41±12,09.The frail 
group was found to have statistically significantly lower Berg Balance Scale score(p=0,00).It was determined that 
the average duration of the Timed Up&Go Test of the normal group was 19,03±24,74 seconds, and that of the frail 
group was 23,81±13,73 seconds.It was determined that the duration of Timed Up&Go Test of the frail group was 
statistically significantly higher(p<0,05).The average duration of the 4m walking test was found to be 7,28±4,77 sec 
in the normal group and 10,06±5,12 sec in the frail group.It was determined that the 4m walking test duration of 
the frail group was statistically significantly higher(p<0,05). 

Conclusion : 

Frail elderly people compared to non-frail elderly people;It was determined that their functional mobility and balance 
were significantly worse. 
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Giriş ve Amaç: 

ACL yaralanmaları ciddi ve yaygın spor yaralanmalarından biridir. ACL yaralanması geçiren sporcularda, normal 
diz fonksiyonunu eski haline getirmek ve spora dönüşe izin vermek için yaralanmadan sonra ACL rekonstrüksiyonu 
önerilmektedir. ACL rekonstrüksiyonu alt ekstremite hareket paternlerini etkileyebilmekte ve anormal alt ekstremite 
paternleri yeniden yaralanma riski oluşturabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ACL yaralanması geçiren sporcularda 
ACL rekonstrüksiyon sonrası yürüme analizinin kinematik incelenmesidir. 

Yöntem: 

Çalışmaya 6 ay önce sol taraf ACL rekonstrüksiyonu yapılmış olan iki tekvando sporcusu dahil edildi. Sporcuların 
yürüme analizi DIERS formetric 4D cihazı ile anatomik referans noktalarına marker yerleştirilerek posterior sol ve 
posterior sağ taraftan 5.0 km/saat hızda yapıldı. İki vakanın etkilenmiş ve etkilenmemiş tarafına ait kinematik verileri 
incelendi. 

Bulgular: 

Posterior analiz sonucunda her iki sporcunun operasyon geçiren taraf diz açısının diğer tarafa göre daha çok 
valgusta ve ayak bileği açısının daha çok varusta olduğu belirlendi (Tablo 1). Lateral analiz sonucunda ise her iki 
sporcunun diz ve kalça ekleminde daha fazla fleksiyon açısı ortaya çıkardığı belirlendi (Tablo 2). 

Sonuç: 

ACL rekonstrüksiyon, yaralanan dizin mekanik stabilitesini sağlasa da literatürde ameliyat sonrası sonuçlar 
konusunda farklı bilgiler mevcuttur. Çalışmamızda sadece iki sporcu ile genel bir sonuca ulaşmak mümkün değildir 
ancak çalışmamıza benzer olarak literatürde de ACL rekonstrüksiyon sonrası yürüyüş değişiklikleri bildirilmiştir. 
Ancak daha çok sporcu ile yapılacak çalışmalarla ACL rekonstrüksiyonu sonrası yürüme analizinin kinematik 
özelliklerini ortaya koyacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Kinematic Investigation of Gait Analysis After ACL Reconstruction in Athletes - 

Two Case Presentations 

 
Introduction and Aim : 

ACL injuries are one of the serious and common sports injuries. For athletes with an ACL injury, ACL reconstruction 
is recommended after the injury to restore normal knee function and allow return to sports. ACL reconstruction can 
affect lower extremity movement patterns, and abnormal lower extremity patterns may create a risk of re-injury. 
The aim of this study is to investigate the kinematic of gait analysis after ACL reconstruction in athletes 

Method : 

Two taekwondo athletes who had left-sided ACL reconstruction 6 months ago were included.Gait analysis of the 
athletes was performed with the DIERS formetric 4D device by placing markers on the anatomical reference points 
from the posterior left and posterior right sides at a speed of 5.0 km / hour. Kinematic data of the affected and 
unaffected sides of the two cases were examined. 

Findings : 

As a result of the posterior analysis, it was determined that the knee angle of the operated side of both athletes 
was more in valgus and the ankle angle was more in varus than the other side. As a result of the lateral analysis, it 
was determined that both athletes revealed more flexion angle in the knee and hip joints. 

Conclusion : 

Although ACL reconstruction provides the mechanical stability of the injured knee, there are different information 
about postoperative outcomes in the literature. In our study, it is not possible to reach a general result with only two 
athletes, but similar to our study, gait changes after ACL reconstruction have been reported in the literature. 
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Giriş ve Amaç: 

Literatürde, vücut ağırlığı gibi bazı demografik ve antropometrik özelliklerin plantar basınç dağılımı ile ilişkili 
olabileceği belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı sporcularda yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve beden kütle 
indeksi ile taban basıncı arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. 

Yöntem: 

Çalışmaya 41 (10 halter, 12 boks, 1 futbol, 11 atıcılık, 7 güreş) sporcu dahil edildi. Sporcuların yaş bilgisi sözel 
olarak alındıktan sonra, boy uzunluğu stadiometre ile, vücut ağırlığı dijital tartı ile ölçüldü ve beden kütle indeksi 
hesaplandı. Sporcuların ayak taban analizi pedoscan taban analiz cihazı ile ayaklar çıplak olarak değerlendirildi. 
Elde edilen parametreler arasındaki ilişki Spearman Korelasyon analizi ile değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık 
değeri p<0,05 olarak alındı. 

Bulgular: 

Sporcuların boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve beden kütle indeksi değerleri arttıkça sağ ve sol ayak taban temas 
alanının arttığı belirlendi (p<0,05). Sporcuların yaşı arttıkça sağ ve sol ayak eksternal rotasyon miktarının azaldığı 
belirlendi (p<0,05) 

Sonuç: 

Çalışmamızın sonuçlarını destekler biçimde bazı çalışmalarda vücut ağırlığının artmasıyla aşağı doğru daha fazla 
dikey kuvvetlere maruz kalınmasının arkın çökmesine yol açabileceği belirtilmektedir. Ayağın medial arkının 
çökmesi olarak tanımlanan pes planus sporcularda performans ile ilişkili bir parametredir. Bu nedenle sporcularda 
vücut ağırlığı artışının taban düzleşmesine ve bu durumun da spor performansına etkisi olabileceği akılda 
tutulmalıdır. 
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Investigation of the Relationship Between Demographic Properties and Plantar 

Pressure in Athletes 

 
Introduction and Aim : 

The literature state that some demographic and anthropometric characteristics such as body weight may be related 
to plantar pressure distribution. The aim of this study is to investigate the relationship between age, height, body 
weight and body mass index and plantar pressure in athletes. 

Method : 

41 athletes (10 weightlifting, 12 boxing, 1 football, 11 shotting, 7 wrestling) were included in the study. After 
obtaining the age information of the athletes verbally, height was measured with a stadiometer, body weight was 
measured with a digital scale, and body mass index was calculated. The plantar pressure analysis of the athletes 
were evaluated with the pedoscan sole analyzer as the feet were bare. The relationship between the obtained 
parameters was evaluated using the Spearman Correlation analyses. Statistical significance value was taken as p 
<0.05. 

Findings : 

It was determined that as the height, body weight and body mass index values of the athletes increased, the right 
and left foot sole contact area increased (p <0.05). It was determined that as the age of the athletes increased, the 
amount of external rotation of the right and left feet decreased (p <0.05). 

Conclusion : 

In some studies supporting the results of our study, it is stated that exposure to more vertical forces downward with 
increasing body weight may lead to collapse of the arc. Pes planus, defined as the collapse of the medial arch of 
the foot, is a performance-related parameter in athletes. 
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Giriş ve Amaç: 

Bir uzvun diğerine göre performans veya işlevindeki farklılık olarak tanımlanan uzuvlar arası asimetri, son 
zamanlarda yaygın bir araştırma konusu olmuştur. Bu çalışmanın amacı, tek taraflı sıçrama testlerinden uzuvlar 
arası asimetrileri ölçmek ve bu asimetrilerin 30m sprint ve yön değiştirme performansı üzerindeki etkilerini 
incelemektir. 

Yöntem: 

Kırk iki erkek genç futbolcu (yaş: 15.19±1.04 yıl; boy uzunluğu: 167.57±10.00 cm; vücut ağırlığı: 56.97±11.78 kg; 
vücut kütle indeksi: 20.08±2.55 kg/m2) tek bacak dikey sıçrama, tek bacak hop sıçrama, 30 m. sürat koşusu ve 
yön değiştirme testini uyguladı. Futbolcular dikey ve yatay asimetri gruplarına ayrıldı ve her iki grup daha sonra 
asimetri yüzdelerine göre (%0-5 asimetri; %5-10 asimetri; %10 ve üzeri asimetri) 3 grupta değerlendirildi. Gruplar 
arası farklılıkları belirlemek için tek önlü varyans analizi (ANOVA) uygulandı. 

Bulgular: 

Yatay ve dikey asimetri grupları ile 30 m sprint performansları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 
edilmedi. Ayrıca, yatay ve dikey asimetri grupları ile yön değiştirme performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark saptanmadı. 

Sonuç: 

Uzuvlar arası asimetri düzeyi yüksek olan futbolcuların sprint performansları, düşük asimetri düzeyine sahip 
futbolculara göre daha iyi olsa da bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Benzer şekilde literatürde araştırma 
sonuçlarımızı destekleyen çalışmalar olsa da bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
The Effects of Leg Asymmetries on Sprint and Change of Direction Performance in 

Youth Male Football Players 

 
Introduction and Aim : 

Inter-limb asymmetry, defined as the difference in performance or function of one limb relative to other, has recently 
been a common subject of research. This study aimed to quantify inter-limb asymmetries from unilateral jump tests 
and examine its effects on 30m sprint and change of direction performance. 
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Method : 

Forty-two male youth football players (age: 15.19±1.04 years; height: 167.57±10.00 cm; weight: 56.97±11.78 kg; 
body mass index: 20.08±2.55 kg/m2) performed single-leg countermovement jump, single-leg hop jump, 30 m. 
sprint, and change of direction. Football players are divided into vertical and horizontal asymmetry groups, and both 
groups were then divided into 3 groups according to the asymmetry percentages (0-5% asymmetry; 5-10% 
asymmetry; 10% and above asymmetry. A one-way ANOVA was applied to determine the between group-
differences. 

Findings : 

No statistically significant difference was found between the 30 m sprint performances in horizontal and vertical 
asymmetry groups. Besides, there was no statistically significant difference was determined between the change 
of direction performance in horizontal and vertical asymmetry groups. 

Conclusion : 

Although the sprint performances of the football players with high level of inter-limb asymmetries are better 
compared to the players with low asymmetry level, these results were not statistically significant. Similarly, although 
there are studies in the literature that support our research results, more research is needed on this subject. 
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Giriş ve Amaç: 

Performans düzeyinde sporun doğası gereği kas iskelet sisteminde yapısal ve işlevsel adaptasyonlar meydana 
gelebilir. Bu adaptasyonlar vücuda binen yükler tarafından da şekillendirilir. Halter, farklı ağırlıktaki disklerle yüklü 
çelik halterin kaldırılmasından oluşan patlayıcı bir spordur. Sporcuların kendi ağırlıklarına ek olarak kaldırılan yükün 
ağırlığı da kas iskelet sistemi üzerine biner. Bu çalışmanın amacı ağırlık kaldıran (halter) ve ağırlık kaldırmayan 
(judo) spor branşındaki sporcuların ayak taban basınç analizinin karşılaştırmaktır. 

Yöntem: 

Çalışmaya benzer demografik özelliklere sahip 19 halter ve 15 judo olmak üzere toplam 34 Sporcu dahil edildi 
(Tablo 1). Sporcuların ayak taban analizi pedoscan taban analiz cihazı ile çıplak ayakla yapıldı. Sporculardan elde 
edilen parametrelerin karşılaştırılmasında dağılım durumuna göre Independent samples-t test Mann Whitney-U 
testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık değeri p<0,05 olarak alındı. 

Bulgular: 

Çalışma sonucunda halter ve judo sporcuların taban basınç analizlerinin benzer olduğu (p>0,05) ancak judo 
sporcularının salınımlarının halter sporcularına göre daha fazla olduğu belirlendi (p<0,05) (Tablo 2). 

Sonuç: 

Halter sporcuları ile judo sporcularının salınımlarının farklı olmasının halter sporunun statik doğasından 
kaynaklandığını düşünmekteyiz. Çalışmamızda halter ile judo sporcularının karşılaştırılmış olması, ağırlık taşıma 
ile plantar basınç arasındaki ilişkiyi ortaya koymada yetersiz kalmış olabilir. Bu nedenle halter sporcularında taşınan 
ağırlık ile taban basıncı arasındaki ilişkiyi uzun süreli inceleyecek çalışmalar yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

  



Congress on Movement and Motor Control 

21st-25th May 2021 

71 
 

 
Comparison of Foot Plantar Pressure Analysis of Athletes in Weight Lifting and 

Non Weight Lifting Sports Branches 

 
Introduction and Aim : 

Structual and functional adaptations may occur in the musculoskeletal system due to the nature of sport at 
performance level. These adaptations also shaped by the loads imposed on the body. The aim of this study is to 
compare the foot plantar pressure analysis of athletes in weight lifting (olympic weightlifting) and non-weight lifting 
(judo) sports branches. 

Method : 

A total of 34 athletes (19 olympic weightlifters and 15 judoists) with similar demographic characteristics were 
included in the study.(Figure 1) The foot plantar pressure analysis of the athletes was measured in bare feet with 
a pedoscan treadmill analyzer. To compare the parameters obtained from the athletes, Independent samples-t test 
Mann Whitney-U test was used according to the distribution status. Statistical significance value was taken as p 
<0.05. 

Findings : 

As a result of the study, it was determined that the foot plantar pressure analyzes of weightlifting and judo athletes 
were similar (p> 0.05), but the body sway of judo athletes was higher than weightlifting athletes (p <0.05).( Figure 
2) 

Conclusion : 

We think that the difference in the body sway of weightlifting athletes and judo athletes is due to the static nature 
of weightlifting. The comparison of olympic weightlifting and judo athletes in our study may have been insufficient 
to reveal the relationship between weight carrying and plantar pressure. We think that there is a need for a number 
of studies that will examine the relationship between weight carried and plantar pressure in weightlifting athletes 
for a long time. 
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Giriş ve Amaç: 

Atış hareketi hentbolda temel oyun becerilerinden biridir. Bu çalışmanın amacı atış hareketinin biyomekanik analizi 
için bir bilgisayar benzeşim modeli oluşturmaktır. 

Yöntem: 

Araştırmaya bir erkek hentbolcu katıldı. Katılımcının gövdesine ve topun üzerine toplam 24 adet yansıtıcı işaret 
yerleştirildi. Katılımcının farklı kütledeki (0.350, 0.450, 1 kg) toplarla gerçekleştirdiği temel atışlar kaydedildi. 
Noktaların üç boyutlu uzaysal konum değerleri ve üyelerin dönme açıları hesaplanarak dışa aktarıldı. Ters dinamik 
analizle eklem momentlerini hesaplamak için Simulink/MATLAB ortamında Simscape kütüphaneleri kullanılarak 
insan vücudunun, altı üyeli katı cisim mekanik modeli oluşturuldu. Üyelerin eylemsizlik momentleri Dempster 
parametreleri kullanılarak hesaplandı. Modelin girdileri topun zamana bağlı doğrusal yer değiştirmesi, kütlesi ve 
eylemsizlik momenti, üye kütle değerleri, kütle merkezi konumları, eylemsizlik momentleri ve eklemlerin zamana 
bağlı açı, açısal hız ve açısal ivme değerleridir. Hareketlerin ters dinamik benzeşimi sabit adım aralığında (0.0042 
s), ode4 denklemleri kullanılarak gerçekleştirildi. Modelin çıktıları olan dirsek eklem momentlerinin ve topun elden 
çıkış hızlarının, topun ağırlığına bağlı değişimleri incelendi. 

Bulgular: 

Sırasıyla 0.350, 0.450 ve 1 kg kütleli toplarla yapılan atışlarda topun elden çıkış hızı 10.35, 9.50 ve 8.57 m/s’dir. 
Topun elden çıkış anında elde edilen net dirsek momentleri 29.5, 27.5, 8.4 N.m (pronasyon), -18.0, -12.8, -1.7 N.m 
(dış rotasyon) ve 2.3, -6.8 ve -13.7 N.m’dir (ekstansiyon/fleksiyon). 

Sonuç: 

Topun kütlesi arttıkça topun elden çıkış hızı düşmektedir; dirsek eklemindeki pronasyon ve dış rotasyon momentleri 
azalırken fleksiyon momenti artmaktadır. 

  



Congress on Movement and Motor Control 

21st-25th May 2021 

73 
 

 
Computer Simulation Model for Biomechanical Analysis of Overhead Throwing in 

Handball: A Pilot Study 

 
Introduction and Aim : 

Overhead throwing is a fundamental skill in handball. This study aims to build a computer simulation model for the 
biomechanical analysis of overhead throwing. 

Method : 

One male handball player attended the study. Twenty-four markers were attached at specific anatomical landmarks 
and ball. The participant's overhead throws with weighted balls (0.350, 0.450, 1 kg) were captured using eight 
infrared cameras. Locations of the markers and segment rotation angles in three-dimensional space were 
calculated and exported. A six-segment mechanical of the rigid body was build using Simscape libraries in 
Simulink/MATLAB. The segment inertial parameters were calculated using Dempster parameters. Input to the 
model comprised time histories of ball translations, ball mass, segment mass and inertia matrix, time histories of 
joint angle, angular velocities and accelerations. The inverse dynamics simulations were performed using the ode4 
solver with a fixed step size (0.0042s). Outputs from the model comprised elbow joint torques and the ball release 
velocity. 

Findings : 

The ball release velocities were 10.35, 9.50 and 8.57 m/s at overhead throwings with 0.350, 0.450 and 1 kg balls, 
respectively. The net elbow torques were calculated as 29.5, 27.5, 8.4 N.m for pronation, -18.0, -12.8, -1.7 N.m for 
external rotation, and 2.3, -6.8, -13.7 N.m for extension/flexion. 

Conclusion : 

The release velocity of the ball decreased as the ball mass increased. The lower elbow pronation and external 
rotation torques, and higher flexion torques were obtained while throwing a heavier ball. 
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Introduction and Aim : 

The study aim is a determination of the angle degrees between start and finish of the Kayaking techniques such as 
a paddle cycle time, entry point (catch), scapula angle degree, exit point of paddle, the trunk inclination angle, and 
fully buried paddle angle. 

Method : 

The study included six men Kayaker aged 18-24 years old, with a body height of 180.0±5.25, and weight of 
83.1±3.37. Participants included in the study as a volunteer and they were informed before about the test protocols 
and conditions. Data collection in the study was made by using performance tests such as the paddle cycle time, 
entry point (catch), scapula angle degree, exit point of paddle, the trunk inclination angle, and fully buried paddle 
angle. The SPSS 24 software program was used for the data analysis. Paired-Sample T-test analysis was used to 
obtain the differences of the angular degrees at the beginning and at the end of the techniques included in the 
study. 

Findings : 

The study analyses were detected statistically significant differences between angle degree in start and finish of 
the paddle cycle time, and scapula angle degree techniques (p<0.05). In the other hand, there no statistically 
significant differences between angle degree in start and finish of the entry point (catch), exit point of paddle, the 
trunk inclination angle, and fully buried paddle angle (p>0.05). 

Conclusion : 

Based on the study results it can concluded that paddle cycle time is shorter in the start of the technique compared 
to the paddle cycle time in the finish of technique. Besides this, scapula angle degree in the start of technique is 
bigger than degree in the finish of technique. 
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Giriş ve Amaç: 

Ayaktaki artmış pronasyon, tibianın internal rotasyonuna neden olur. Buna bağlı olarak dizlerde valgus stresi, 
kalçada artmış internal rotasyon ortaya çıkar. Biyomekanik zincirin bozulması kasların çekiş açılarının değişmesine 
ve bu durum da kas kuvvet oranlarına yansımaktadır. Lumbo pelvik-kalça kompleksi denge ve alt ekstremite 
stabilitesi için önemlidir. Gerçekleştirilen çalışmada farklı ayak postürüne sahip genç sporcuların denge ve kalça 
kas kuvvetlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır 

Yöntem: 

Çalışmaya katılan tüm sporcuların dominant tarafları sağ olup, Ayak Postür İndeksi (APİ)’ne göre nötral ayağa 
sahip olan sporcular (n=5) ve ayak pronasyonu olan sporcular (n=6) olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Sporcuların 
dinamik denge ölçümleri Sigma Portatif Sistem ile kalça abduktör-addüktör izometrik kas kuvvetleri Load cell ile 
değerlendirilmiştir 

Bulgular: 

Araştırmanın bulgularında pronasyon ve nötral gruplar arasında sadece dinamik denge (uzunluk) değerleri 
açısından istatistiki anlamda fark gözlenmiştir (p<0.05). Kalça abdüktör/adduktör normalize değerleri ve oranları 
arasında istatistiki anlamda fark gözlenmemiştir (p>0.05). 

Sonuç: 

Sonuç Ayak pronasyonuna sahip olan ve olmayan genç sporcuların kalça abduktör-addüktör kas kuvvetleri 
arasında fark yoktur. Ayak pronasyonuna sahip genç sporcuların dengeleri nötral ayaklı sporculardan farklıdır. 
Katılımcı sayısının artırılarak ve bilateral tek ayak üzerinde denge değerlendirmesi de çalışma kapsamına alınarak 
çalışmanın genişletilmesinin literatüre değerli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz 
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Evaluation of Balance and Hip Muscle Strength of Young Athletes with Foot 

Pronation: A Pilot Study 

 
Introduction and Aim : 

Increased pronation in the foot causes internal rotation of the tibia. As a result, valgus stress in the knees and 
increased internal rotation in the hip occur. The disruption of the biomechanical chain is reflected in the change in 
the traction angles of the muscles, and this is reflected in the muscle strength ratios. The lumbo pelvic-hip complex 
is important for balance and lower extremity stability. The aim of the study is to evaluate the balance and hip muscle 
strength of young athletes with different foot postures 

Method : 

The dominant sides of all the athletes participating in the study were right, and they were divided into 2 groups as 
athletes with neutral feet according to Foot Posture Index (API) (n = 5) and athletes with foot pronation (n = 6). 
Dynamic balance measurements of athletes were evaluated with the Sigma Portable System and hip abductor-
adductor isometric muscle strengths with Load cell. 

Findings : 

In the findings of the study, only a statistically significant difference was observed between the pronation and neutral 
groups in terms of dynamic balance (length) values (p <0.05). There was no statistically significant difference 
between hip abductor / adductor normalized values and ratios (p> 0.05). 

Conclusion : 

There is no difference between hip abductor-adductor muscle strength of young athletes with and without foot 
pronation. The balance of young athletes with foot pronation is different from athletes with neutral feet. We think 
that expanding the study by increasing the number of participants and including the balance assessment on bilateral 
one leg will make valuable contributions to the literature. 
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Giriş ve Amaç: 

Sporda en çok yaralanma ve sakatlanmanın görüldüğü bölgelerden biri ayak bölgesidir. Ayak yapısındaki 
bozukluklar ve ayak basıncındaki farklılıklar sakatlanmalara sebep olabilmektedir. Atletizm ile uğraşan sporcuların 
yaşadıkları sakatlıkların yaklaşık %20’sini ayak sakatlanmaları ve yaralanmaları oluşturmaktadır. Vücutta kuvvetin 
büyük bölümü ayağın yere uyguladığı basınçla üretilir, bu nedenle plantar basınç ölçüm verileri, ayak ve ayak bileği 
fonksiyonları hakkında önemli bilgiler vermektedir. Basınç sistemlerinden elde edilen bilgiler, araştırma yönünden, 
planlar basınç ve alt ekstremite postürü arasındaki ilişkiyi belirlemedeki birçok soruyu cevaplama açısından yararlı 
olmaktadır. Bu çalışmanın amacı farklı ayak postür indeksine sahip sporcuların ayak basınç değerlerinin 
incelenmesi ve sakatlık risklerinin en aza indirilmesine yönelik çözüm önerilerinin sunulmasıdır. 

Yöntem: 

Çalışmaya dahil edilen milli sporcuların dominant tarafları sağ olup, ayak Postür İndeksi (APİ)’ne göre nötral ayağa 
sahip olan sporcular (n=12) ve ayak pronasyonu olan sporcular (n=8) olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Sporcuların 
Ayak Postür İndeksi uygulanarak ayak postürleri belirlenmiş; sporculardan dominant ayakları ile başlamak üzere, 
günlük yürüyüş ritmlerini bozmadan 5 adım atmaları istenmiştir. Pedar (Novel, DE) ayak basınç ölçüm sistemi ile 
basınç değerleri değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 

Yapılan çalışma sonucunda; prone ayak postürüne sahip atletlerde topuk bölgesi kuvvet, maksimum basınç ve 
ortalama basınç değerlerinin, nötral postür indeksine sahip atletlere oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). 

Sonuç: 

Bu sonuçların ışığında sporcuların sakatlanma riskini en aza indirmek ve performansı en yüksek seviyeye çıkarmak 
için antrenman programları planlanırken sporcuların ayak postürleri göz ardı edilmemeli, ihtiyaca göre tabanlık veya 
spor ayakkabı tasarımları sporcunun ayak yapısına uygun olmalıdır. 
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Investigation of Plantar Pressure Values of Athletes with Different Foot Posture 

Indexes 

 
Introduction and Aim : 

One of the most common injuries and injuries in sports is the foot area. Defects in foot structure and differences in 
foot pressure can cause injuries. Most of the force in the body is produced by the pressure exerted by the foot on 
the ground, that is the reason plantar pressure measurement data provide important information about foot and 
ankle functions. The aim of this study is to examine the foot pressure values of athletes with different foot posture 
index and to present solutions to minimize the risk of injury. 

Method : 

20 national athletes divided into 2 groups as athletes with neutral feet (n = 12) and athletes with foot pronation (n 
= 8) according to the foot Posture Index (API). Foot postures of athletes were determined by applying Foot Posture 
Index; The athletes were asked to take 5 steps, starting with their dominant feet, without disturbing their daily 
walking rhythm and pressure values were evaluated with Pedar plantar pressure measurement system. 

Findings : 

As a result of the study; In athletes with a prone foot posture, the heel maximum force, maximum pressure and 
mean pressure values were statistically significantly higher than athletes with neutral posture index (p< 0.05). 

Conclusion : 

In the light of these results, the foot postures of the athletes should not be ignored while planning training programs 
in order to minimize the risk of injuries and maximize the performance of the athletes, and the designs of insoles or 
sneakers should be suitable for the foot structure of the athlete. 
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Osteitis Pubiste Proloterapinin Etkinliği: Vaka Sunumu 
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Giriş ve Amaç: 

Osteitis pubis (OP), simfizis pubisin ağrılı kronik aşırı kullanım hasarıdır; pelvik ağrı ve lokal hassasiyet ile 
karakterizedir (1). Genellikle tekme atma, dönme, bükülme, hızlı akselerasyon ya da deselerasyon ve ani yön 
değiştirme aktivitelerinin yoğun olduğu (2); futbol, ragbi, buz hokeyi ve mesafe koşusu branşlarıyla ilgilenen 
sporcularda sık görülmektedir (3). 

Yöntem: 

54 yaşında, erkek, aktif görevde subay hasta, kasık ağrısı şikayetiyle Spor Hekimliği polikliniğine başvurdu, klinik 
ve radyolojik olarak OP tanısı aldı. Vizüel analog skala (VAS) üzerinde ağrı skorunu 9 olarak belirtti. Simfizis pubis 
ile grasilis ve adduktor longus kaslarının proksimal kemik yapışma yerlerine, 3 haftada bir toplam 5 seans olmak 
üzere, %5 dekstroz proloterapi enjeksiyonları uygulandı. 

Bulgular: 

Her bir seans öncesi yapılan kontrol fizik muayenelerinde, hastanın ağrısının bir önceki seansa göre %20-30 
azaldığı değerlendirildi. Hastanın nihai VAS skoru 0 olarak kaydedildi. Başlangıçta ve ilk seanstan 18 hafta sonra 
çekilen düz radyografik bulgular da, eklem düzensizliğinde azalma ve olası bir rejenerasyon sürecini desteklemekte 
idi (Şekil 1a ve 1b). 

Sonuç: 

OP için konservatif yönetimden cerrahi prosedürlere kadar çeşitli tedavi yöntemleri önerilmektedir (1), bunlardan 
biri de proloterapidir (4). Ancak etkinliği henüz tartışmalıdır, bu vaka birçok bilinmezliğin önünü açmaya yardımcı 
bir adım olacaktır. 

 
The Effectiveness of Prolotherapy in Osteitis Pubis: A Case Report 

 
Introduction and Aim : 

Osteitis pubis (OP) is painful chronic overuse damage of the pubic symphysis and surrounding soft tissues, 
characterized by pelvic pain and local tenderness (1). It commonly affects soccer, rugby, ice hockey and distance 
running athletes (2), which involve kicking, turning, twisting, rapid acceleration or deceleration and sudden 
directional changes (3). 
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Method : 

A 54-year-old male, soldier officer active on duty referred to Sports Medicine polyclinic with groin pain and was 
diagnosed of OP clinically and radiologically. He described his pain as score 9 on visual analogue scale (VAS). 
Five sessions of 5% dextrose prolotherapy injections were performed on pubic symphisis, bilateral proximal bony 
attachments of gracilis and adductor longus muscles, for every 3 weeks. 

Findings : 

The follow-up physical examinations before each session revealed decrease of the patient’s pain by 20-30% 
compared to previous one. The final VAS score of the patient was 0. The plain radiographical findings of 18th week 
after the first session also supported probable regenerative process with decrease in joint irregularity, compared to 
baseline (Figure 1a and 1b). 

Conclusion : 

Various treatments for OP have been recommended, ranging from conservative management to surgical 
procedures (1), one of which is prolotherapy (4). But its efficacy on OP still remains controversial (1), this case may 
be a step to clear this unknown field. 
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Giriş ve Amaç: 

Kayan platform, bir ana platform ve yanlarındaki durdurma aparatlarından oluşan bir cihazdır. Eklemler için hem 
güvenilir ve zorlayıcı bir egzersiz yapılmasını sağlar. Literatür incelendiğinde, kayan platformda yapılan alt 
ekstremite egzersizlerde diz kaslarının aktivasyon seviyelerinin araştırılmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın amacı 
kayan platform üzerinde farklı yönlere uzanarak yapılan tek bacak squat sırasındaki Kuadriseps ve Hamstring kas 
aktivasyon seviyelerinin araştırılmasıdır. 

Yöntem: 

Çalışmaya 30 fiziksel aktif (Yaş: 23,83±2,84, BKİ: 21,75±1,72) birey dahil edildi. Tek bacak squat öne, yana ve 
arkaya uzanma olacak şekilde yapıldı ve vastus medialis (VM), vastus lateralis (VL), biseps femoris (BF), 
semitendinosus (ST) kas aktivasyon seviyeleri yüzeyel elektromiyografiyle ölçüldü. Egzersizler normal zeminde ve 
kayan platformda rastgele yapıldı. Egzersizlerin fazları video kamera ile analiz edildi. Egzersizlerin farklı fazlarında 
kas aktivasyon seviyelerinin platformlar arasında farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tekrarlanan 
ölçümlerde varyans analizi kullanıldı. 

Bulgular: 

Ön, yan ve arka uzanma yönlerinde VM ve VL kas aktivasyonu için anlamlı platform-faz etkileşimleri vardı 
(p>0.001). VM ve VL kas aktivasyonu, 3 squat varyasyonunun hepsinde uzanma ve geri dönme fazında kayan 
platformda daha yüksekti (p<0.05). BF kas aktivasyonu, kayan platformda öne squatta izometrik fazda daha 
yüksekti (p=0.013). Arka squat kayan platformda yapıldığında BF ve ST kas aktivasyonu geri dönüş fazında anlamlı 
olarak daha yüksekti (p>0.05). Yana squatta platformlar arasında BF ve ST kas aktivasyonunda önemli bir fark 
yoktu (p=0.333, p=0.226). 

Sonuç: 

Farklı yönlere uzanarak yapılan tek bacak squat egzersizleri kayan platformda yapılırsa daha fazla kuadriceps-
hamstring kas aktivasyonu sağlamaktadır. Bu nedenle, diz kaslarının egzersiz eğitimlerinde kayan platformlar etkili 
bir şekilde kullanılabilir. 
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The Effect of Single Leg Squat Exercises on the Hamstring and Quadriceps Muscle 

Activation Levels Performed on the Sliding Platform and Normal Ground 

 
Introduction and Aim : 

Slideboard is a device consisting of a main platform and side stoppers. It allows for reliable and challenging 
exercise. Muscle activation during slideboard exercises was not investigated. The aim of this study was to 
investigate the Quadriceps and Hamstring muscle activation levels during single leg squat performed by reaching 
out in different directions on slideboard. 

Method : 

Thirty physically active individuals (Age: 23,83±2,84, BMI: 21,75±1,72) were included. Single leg squats were 
performed with anterior, lateral, posterior reach. Vastus medialis (VM), vastus lateralis (VL), biceps femoris (BF), 
semitendinosus (ST) activations were measured by surface electromyography. Exercises were done randomly on 
normal ground and slideboard. Repeated measures analysis of variance was used to determine whether the levels 
of muscle activation differed between platforms in different phases of exercises. 

Findings : 

There were significant platform-by-phase interactions for VM and VL activation in all reaching directions (p>0.001). 
VM and VL activation was significantly higher in reaching and returning phase in all squat variations (p<0.05). BF 
activation was significantly higher in isometric phase in forward squat on the slideboard (p=0.013). For back squat, 
BF and ST activation was significantly higher in returning phase on slideboard (p=0.002, p=0.009). For lateral squat, 
there was no difference in BF and ST activation between platforms (p=0.333, p=0.226). 

Conclusion : 

Single leg squat exercises performed by reaching out in different directions provides more quadriceps and 
hamstring muscle activation if done on a slideboard. Therefore, slideboards can be used effectively in exercise 
training of knee muscles. 
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Giriş ve Amaç: 

Ulnar sinir, travmatik ya da non travmatik sebeplerle üst ekstremitenin sık görülen tuzak nöropatilerindendir. 
Erkeklerde kadınlara göre 3- 8 kat daha sık görülür. En çok tuzaklandığı bölge anatomik yerleşimi nedeniyle dirsek 
segmentidir. Çalışmamızda laboratuvarımızda ulnar nöropati tanısı alan hastaların retrospektif olarak 
değerlendirilmesi amaçlandı. 

Yöntem: 

Elektrofizyoloji laboratuvarımıza mart 2020-mart 2021 yılları arasında başvuran hastalar retrospektif olarak 
incelendi ve ulnar nöropati saptanan olguların demografik ve elektrofizyolojik bulguları değerlendirildi. Hastalar 
cinsiyet, lateralizasyon, travmatik, non-travmatik nedenler, tuzaklanma seviyesi, diğer tuzak nöropatileri ve eşlik 
eden polinöropati varlığına göre sınıflandırıldı. 

Bulgular: 

Laboratuvarımızda 56 ulnar nöropati saptanmış, bu hastaların 38’i erkek, 18’i kadındı ve yaş ortalaması 38,4 (18-
59) idi. Olguların 43’ü sağ el dominanttı. Lateralizasyonuna bakıldığında, 41 hastada sol, 2 hastada bilateral, 13 
hastada sağ tutulum görüldü. Etyolojik olarak değerlendirildiğinde 28 hastanın travmatik ulnar nöropatiye sahip 
olduğu dikkati çekti. Hastaların tümünde santimleme yöntemi kullanılarak medial epikondile göre seviye düzeyinin 
belirlendiği, 15 hastada tuzak lokalizasyonunu doğrulamak amacıyla birinci dorsal interosseus kası kayıtlaması ile 
ulnar motor ileti incelemesi yapıldı. Ulnar nöropatili hastaların 38’inde ayrıca tutulan elde karpal tünel sendromu, 
12’sinde de polinöropati ile uyumlu bulgular mevcuttu 

Sonuç: 

Bu kesitsel çalışmadaki sonuçlarımız; ulnar nöropatinin nondominant elde daha sık görüldüğü, santimle yönteminin 
medial epikondile göre seviye belirlemede hassas olduğu, semptomatik elde karpal tünel sendromunun da sıklıkla 
görüldüğü dikkati çekti. 

 
Electrophysiological Experiences in Ulnar Neuropathy 

 
Introduction and Aim : 

Ulnar nerve is one of the common entrapment neuropathies of the upper extremity due to traumatic or non-traumatic 
causes. It is more common in men than in women 3-8 times. The most trapped area is the elbow segment due to 
its anatomical location. In our study, we aimed to retrospectively evaluate patients diagnosed with ulnar neuropathy 
in our laboratory. 
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Method : 

Patients who applied to our electrophysiology laboratory between March 2020 and March 2021 were retrospectively 
analyzed and the demographic and electrophysiological findings of patients with ulnar neuropathy were evaluated. 
The patients were classified according to gender, lateralization, traumatic, non-traumatic causes, entrapment level, 
other entrapment neuropathies and the presence of concomitant polyneuropathy. 

Findings : 

In our laboratory, 56 ulnar neuropathies were detected, 38 of these patients were male, 18 were female, and the 
mean age was 38.4 (18- 59). In 43 of the cases, the right hand was dominant. Looking at its lateralization, 41 
patients had left involvement, 2 patients bilateral, and 13 patients right involvement. When evaluated etiologically, 
it was noted that 28 patients had traumatic ulnar neuropathy. In all patients, the level of the medial epicondyle was 
determined using the centimeter method, and in 15 patients, ulnar motor conduction examination was performed 
by recording the first dorsal interosseous muscle to verify the location of the trap. 38 of the patients with ulnar 
neuropathy also had carpal tunnel syndrome in the involved hand, and 12 had findings consistent with 
polyneuropathy. 

Conclusion : 

Our results in this cross-sectional study; It was noted that ulnar neuropathy is more common in male, in the 
nondominant hand , the centimle method is sensitive in determining the level compared to the medial epicondyle 
and carpal tunnel syndrome is frequently seen in the symptomatic hand . 
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Giriş ve Amaç: 

Medyan frekans’ın EMG sinyalleri yardımıyla yapılan kas yorgunluğu çalışmalarında sıklıkla yorgunluk indeksinin 
hesaplanmasında kullanışlılığı bilinmektedir. Statik duruş sırasında, merkezi sinir sisteminin minimum vücut 
dengesizliğini tahmin etme yeteneği sayesinde, normalde postüral kaslar üzerinde çok az aktivite gereklidir. Bu 
bağlamda çalışmanın amacı alt ekstremite kas gruplarının statik yorgunluğunun baskın ve baskın olmayan tek 
bacak statik denge değerlerine olan etkilerinin incelenmesidir. 

Yöntem: 

Çalışmaya sağlıklı 40 gönüllü katılmıştır. Katılımcılar, alt ekstremite kasları için izometrik yorgunluk protokolüne 
katılmışlardır. Alt ektremite kaslarına yönelik statik yorgunluk için squat posizyonu kullanılmıştır. Squat press 
egzersizi sırasındaki işe katılan kasların kasılma durumları göz önüne alındığında ise en aktif kasılma halinde 
bulunan kaslar ve kendi aralarında antagonisti olan vastus lateralis obliquus, rectus femoris, tibialis anterior ile 
biceps femoris, semi tendineus ve lateral gastrocnemius kaslarından bilateral olarak EMG ölçümleri yapılmıştır. 
Katılımcıların statik denge ölçümleri yorgunluk protokolünden önce ve yorgunluk protokolü sonrasında yapılmıştır. 

Bulgular: 

Son-test değerlerinden baskın bacak ve baskın olmayan bacak statik denge değerlerinde sedanter bireyler lehine 
fark tespit edilmiştir (p<0,05). İzometrik squat press sırasında sporcu ve sedanter bireylerin baskın bacak agonist 
ve antagonist kas gruplarının MF (Hz) değerlerinin ortalama farkları incelendiğinde; antagonist kas gruplarının 
ortalama değerleri sedanter bireylerde sporculara göre istatistiksel olarak daha düşük tespit edilmiştir (p<0,05). 

Sonuç: 

Denge gibi karmaşık bir bileşimin altta yatan mekanizmalarını açıklığa kavuşturmak ve sporcuların potansiyelini en 
iyi şekilde ortaya koymak için farklı uygulamalara ihtiyaç vardır. Yüzey EMG iskelet kaslarının yorgunluk durumu 
hakkında nicel EMG temelli bilgi sağlamada oldukça başarılı olduğu görülmektedir. 
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The Effect of Lower Extremity Static Muscle Fatigue by Median Frequency Values 

on Single Leg Static Balance Components 

 
Introduction and Aim : 

It is known that the median frequency is useful in calculating the fatigue index in muscle fatigue studies with the 
help of EMG signals. During static posture, little activity is normally required on the postural muscles, thanks to the 
ability of the central nervous system to predict minimal body imbalance. In this context, the aim of the study is to 
examine the effects of static fatigue of lower extremity muscle groups on dominant and non-dominant single leg 
static balance values. 

Method : 

Forty healthy volunteers participated in the study. Participants participated in the isometric fatigue protocol for lower 
limb muscles. The squat position was used for static fatigue for the lower extremity muscles. Considering the 
contraction of the muscles involved in the squat press exercise, EMG measurements were made bilaterally from 
the muscles in the most active contraction state and the antagonists among themselves, vastus lateralis obliquus, 
rectus femoris, tibialis anterior, biceps femoris, semi-tendineus and lateral gastrocnemius muscles. Static balance 
measurements of the participants were made before and after the fatigue protocol. 

Findings : 

Among the post-test values, a difference was found in favor of sedentary individuals in the static balance values of 
dominant leg and non- dominant leg (p <0.05). When the average differences of MF (Hz) values of dominant leg 
agonist and antagonist muscle groups of athletes and sedentary individuals were examined during isometric squat 
press; The average values of antagonist muscle groups were found to be statistically lower in sedentary individuals 
than in athletes (p <0.05). 

Conclusion : 

Different applications are needed to clarify the underlying mechanisms of a complex composition such as balance 
and to best demonstrate the potential of athletes. Surface EMG seems to be quite successful in providing 
quantitative EMG-based information about the fatigue state of skeletal muscles. 
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Karpal Tünel Sendromunda Ağrı Şiddeti ve Elektrofizyolojik Bulguların 
Karşılaştırılması: 106 Olgunun Değerlendirilmesi 

1Çağla Eröz, 1Çağlar Sarılar 

 
1Erciyes Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı,kayseri 
 
Email : drcaglaeroz@gmail.com, acaglarsarikaya@gmail.com 

 

Giriş ve Amaç: 

Karpal tünel sendromu (KTS),median sinirin el bileğinde karpal tünel içinde kompresyonu sonucu oluşan, parestezi 
ve ağrıya yol açan en sık görülen tuzak nöropatidir. Bu çalışmada, KTS tanısı ile EMG yapılan hastaların subjektif 
yakınmalarının Vizüel Analog Skalası (VAS) kullanılarak skorlanması, bu skorlar ile elektrofizyolojik bulgular 
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Yöntem: 

KTS şüphesiyle EMG yapılan hastaların hissettikleri ağrı şiddeti (VAS) ile sağ el ve sol el için ayrı ayrı olmak 
üzere;0=hiç ağrı yok ve 10=en şiddetli ağrı şeklinde işaretlenmesi ile değerlendirilmiştir. EMG incelemesinde; 
median sinir duyusal ileti hızı 50msn üzeri ve motor distal latansı 4msn altı normal kabul edilmiştir. Sinir iletim 
çalışmasında, dördüncü parmak median-ulnar sinir duyusal latans farkı 0.5msn ve üzerinde ise çok hafif evre KTS, 
median sinir duyusal ileti hız 40msn altında ise hafif evre KTS, buna ek olarak median sinir motor distal latansı 4.5-
6.5msn arasında ise orta evre KTS, median sinir motor amplitüd düşüklüğü ve/veya median sinir motor distal latansı 
6.5msn üzeri olanlar ağır evre KTS olarak sınıflandırılmıştır. 

Bulgular: 

Yaşları 20 ile 80(ortalama 50.01) arasında değişen %85.8’i kadın %14.2’si erkek olmak üzere 106 hastada 174el 
çalışıldı. VAS değerleri 1 ile 10 arasında idi. EMG’de, çok hafif evrede VAS ortalaması 3.6;hafif evre VAS ortalaması 
4.5,orta evre VAS ortalaması 6.8 ve ağır evre VAS ortalaması 8.8 saptandı. VAS ile KTS’nin elektrofizyolojik şiddeti 
istatiksel olarak anlamlı bulundu(p<0.05) 

Sonuç: 

Median sinir distal motor latansı uzayan hastaların VAS değerlerinin yüksek olduğu görülmüştür. VAS ile 
elektrofizyolojik bulgular arasında korelasyon saptanmıştır 

 
Electrophysiological Findings and Pain Severity in Patient with Carpal Tunnel 

Syndrome: Evaluation of 106 Cases 

 
Introduction and Aim : 

Carpal tunnel syndrome(CTS), is a common entrapment neuropathy caused by compression of median nerve in 
the carpal tunnel which results to numbness, tingling and pain. In this study the subjective complaints of patients 
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who were examined by electromyography with a pre-diagnosis of CTS were scored using Visual Analogue Scale. 
We aimed to evaluate the relationship between these scores and electrophysiological findings 

Method : 

The pain severity of the patients who underwent EMG with suspicion of CTS were evaluated with the VAS. In EMG 
examination, median nerve sensory conduction velocity was above 50ms and motor distal latency below 4ms was 
considered normal. In nerve conduction study, if the fourth finger median-ulnar nerve sensory latency difference is 
0.5ms or more, very mild stage CTS, if the median nerve sensory conduction velocity is below 40ms mild stage 
CTS, in addition, median nerve motor distal latency between 4.5-6.5ms middle stage CTS, low median nerve motor 
amplitude and/or median nerve motor distal latency above 6.5ms classified as severe stage CTS 

Findings : 

174hands were studied in 106 patients aged between 20 and 80(mean 50.01) 85.8%of whom were women and 
14.2% were men. VAS were between1-10. In EMG mean VAS values were 3.6,4.5,6.8 and 8.8 for very mild, mild, 
middle and severe stages respectively. Electrophysiological severity of VAS and CTS were found to be statistically 
significant(p<0.05) 

Conclusion : 

We observed that patients with prolonged median nerve distal motor latency had high VAS values. There was a 
correlation between VAS and electrophysiological findings 
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Elit İzci Sporcuların Motor Hareket Kontrollerinde Emosyonel Yanıtlarının Rolünün 
Araştırılması 
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Giriş ve Amaç: 

Bu araştırmada elit izcilik sporcuları ile fiziksel inaktif yaşam tarzına sahip kişilerin, pozitif ve negatif uyaranlara 
yaklaşma ve kaçınma paradigması üzerinden emosyonel yanıtları ve yanıt sürelerinin karşılaştırılması 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: 

Emosyonel yanıtların değerlendirilmesi amacıyla açık kaynaklı bir yazılım olan opensesame üzerinden uluslararası 
Duygusal Resim Seti’nden (International Affective Picture System - IAPS, Center for the Study of Emotion and 
Attention) negatif ve pozitif uyaranlı 80 (40 negatif, 40 pozitif) fotoğraf seçilerek yaklaşma- kaçınma paradigması 
oluşturulup bilgisayar yardımıyla uygulanmıştır. Katılımcıların (5 lisanslı izci, 4 inaktif) sosyodemografik özellikleri, 
depresyon ve anksiyete ve duygu düzenleme skorları alınmıştır. Verilerin analizi SPSS istatistik programıyla 
yapılmıştır. Gruplar arası farklılık Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır. Korrelasyon için Peason korrelasyon 
analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: 

İzcilerin uyumlu pozitif yaklaşma ve uyumlu negatif kaçınma görevlerinde sedanter yaşayanlara göre olarak farklılık 
gözlenmiştir (p<0.001). İzcilerin uyumsuz pozitif yaklaşma ve uyumsuz negatif kaçınma görevinde reaksiyon 
zamanının sedanter yaşayanlardan anlamlı olarak düşük olduğu bulunmuştur (p<0.01). Duygu düzenleme ölçeğinin 
bilişsel yeniden değerlendirme alt ölçeği yüksek olan kişiler ile uyumlu pozitif yaklaşma görevi doğru yanıt sayıları 
arasında korrelasyon görülmüştür (p<0.05). 

Sonuç: 

Bu çalışma da izcilerin inhibisyon görevlerinde sedanter yaşayanlara göre daha başarılı olduğu ve reaksiyon 
zamanlarının sedanter yaşayanlardan düşük olduğu ve buna paralel olarak bilişsel yeniden değerlendirme skorları 
ile uyumlu yaklaşma- kaçınma görevinde doğru cevap sayıları arasında korrelasyon bulunmuştur. Emosyonel 
yanıtlarında sedanter yaşayanlara göre pozitif uyaranlara odaklandıkları ve emosyonel yanıtlar ile motor hareket 
kontrolü arasında bağlantı olduğu gösterilmiştir. 
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Investigation of the Role of Emotional Responses in the Motor Movement Control 

of Elite Scout Athletes 

 
Introduction and Aim : 

In this study, it was aimed to compare the emotional responses and response times of elite scouting athletes and 
physically inactive people through the paradigm of approaching and avoiding positive and negative stimuli. 

Method : 

80 (40 negative, 40 positive) with negative and positive stimuli from the International Affective Picture System 
(IAPS, Center for the Study of Emotion and Attention) via opensesame, an open source software for evaluating 
emotional responses. The approach-avoidance paradigm was created by selecting the photograph and applied 
with the help of a computer. Sociodemographic characteristics, depression and anxiety and emotion regulation 
scores of the participants (5 licensed scouts, 4 inactive) were taken. The analysis of the data was made with the 
SPSS statistical program. The difference between groups was compared using the Mann-Whitney U test. Peason 
correlation analysis was used for correlation. 

Findings : 

A difference was observed in the positive approach and negative avoidance tasks of scouts compared to those 
who lived sedentary (p<0.001). It was found that the reaction time of scouts in the maladaptive positive approach 
and the maladaptive negative avoidance task was significantly lower than the sedentary subjects (p<0.01).There 
was a correlation between the individuals with a high cognitive re-evaluation subscale of the emotion regulation 
scale and the number of correct responses to the positive approach task (p<0.05). 

Conclusion : 

In this study, it was found that scouts were more successful in inhibition tasks than those who lived sedentary and 
their reaction times were lower than those who lived sedentary, and parallel to this, a correlation was found between 
the number of correct responses in the approach-avoidance task consistent with the cognitive re-evaluation scores. 
It has been shown that in their emotional responses, they focus on positive stimuli compared to those who live 
sedentary, and there is a link between emotional responses and motor movement control. 
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Morton Nöroması Olan ve Olmayan Ekstremitelerin Taban Basınç Dağılımı ve 
Zamansal - Mekânsal Yürüme Parametrelerinin Karşılaştırılması 

1Özgül Öztürk, 1Özlem Feyzioğlu 

 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul 
 
Email :  ozgul.ozturk@acibadem.edu.tr, ozlem.feyzioglu@acibadem.edu.tr 

 

Giriş ve Amaç: 

Morton nöroma (MN), metatarsaljinin önde gelen nedenlerinden biridir ve ayağın interdigital sinir kompresyonuna 
bağlı oluşur. Hastalar en fazla plantar bölgedeki yanıcı ve keskin ağrıdan şikayet etmektedir ve ağrıyı azaltmak için 
ön ayağa yüklenmekten sakınmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, MN’si olan hastaların ön ayak taban basıncındaki 
değişimin ve buna bağlı yürüme parametrelerinin nasıl etkilendiğini incelemektir. 

Yöntem: 

Çalışmaya 30-60 yaş aralığında (yaş ort±; 43.66±6.58) olan (6 erkek, 28 kadın), unilateral Morton nöroma tanısı 
konmuş en az 4 haftadır üçüncü intermetatarsal boşlukta ağrı şikayeti olan 34 katılımcı dahil edildi. Hastaların MN 
olan ve olmayan ekstremitelerinin taban basınç dağılımı ve yürüme parametreleri Zebris FDM-THM-S (Zebris 
Medical GmbH) yürüme bandı sistemi ile değerlendirildi. Yürümenin basma fazı ve bu fazın yüklenme, basma ortası 
ve salınım öncesi alt fazlarının yüzdeleri, ayak rotasyon derecesi ve topuk, orta ayak ve ön ayak taban basınç 
dağılımı parametreleri sağlam ekstremite ile karşılaştırıldı. 

Bulgular: 

MN olan ekstremite ile sağlam ekstremite karşılaştırılması sonucunda basma fazı parametrelerinde, ayak rotasyon 
derecesinde ve taban basınç dağılımında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). 

Sonuç: 

Unilateral MN olan hastaların sağlam ekstremiteleri ile yapılan karşılaştırılmada yürüme parametreleri ve taban 
basınç dağılımı açısından herhangi bir fark olmadığı görülmüştür. MN’nin ayak postürü ile ilişkili olmadığı literatür 
tarafından belirtilse de, çalışmamızın sonucunda bu hastalığın yürüme parametrelerinde ekstremiteler arasında 
fark meydana getirmediği ortaya konmuştur. MN’li hastalara planlanan konservatif tedavi yaklaşımlarında odak 
noktasının yürüme gibi dinamik stabilitenin restorasyonu yerine ağrının azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılması 
yönünde olması önerilmektedir. 
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Foot-Pressure Distribution and Spatio-Temporal Gait Parameters of the Extremities 

with and without Morton's Neuroma 

 
Introduction and Aim : 

Morton's neuroma (MN) is a leading cause of metatarsalgia and is described as the compression of the interdigital 
nerve of the foot. Patients often complain of burning and sharp pain in the plantar area and avoid loading on the 
forefoot to reduce pain. We aimed to examine how the change in forefoot sole pressure and related gait parameters 
are affected in patients with MN. 

Method : 

This study was conducted with 34 participants aged between 30-55 years (43.66±6.58) diagnosed with unilateral 
MN. Patients were included if they had pain at the third intermetatarsal space at least 4 weeks. Foot-pressure 
distibution and gait parameters of the both extremities were assessed using Zebris FDM-THM-S (Zebris Medical 
GmbH). The stance phase and the loading, mid-stance and pre- swing phases, the degree of the foot rotation, 
pressure distribution of the forefoot, the midfoot and the rearfoot were compared with the contralateral extremity. 

Findings : 

The comparison of the extremities with and without MN revealed that there were no differences for the stance phase 
components, the degree of the foot rotation and the foot-pressure distribution values (p>0.05). 

Conclusion : 

There were no differences in gait parameters and foot-pressure distribution between the two extremities. Although 
has been stated that MN isn’t related to foot posture, our study showed that MN didn’t cause a difference between 
extremities in gait parameters. Conservative treatment approaches planned for patients with MN are suggested to 
focus on reducing pain and increasing the quality of life, rather than restoration of dynamic stability such as gait. 
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Giriş ve Amaç: 

Sensör temelli yürüyüş analizi nörodejeneratif hastalıklarda hareket analizi için rutin klinik test olarak kullanılma 
potansiyeli olan, son zamanlarda geliştirilmiş bir yöntemdir. Yürüme ve denge testleri ile yapılan değerlendirmede 
hastalık şiddeti ve uygulanan tedavinin etkinliği takip edilebilmektedir. Objektif değerlendirmede teknolojik 
gelişmelerle birlikte çeşitli sistemler kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda bu sistemler içinde APDM Mobility Lab 
System (Portland, ABD) hareket bozukluklarının analizinde altın standart sistem olarak göze çarpmaktadır. Bu 
sistem güvenilirlik, geçerlilik, hassaslık ve kolay taşınım ile çalışmalarda kullanımı yaygınlaşmıştır. Ancak bu 
sistemle elde edilen parametrelerin Türk nüfusu için normatif değerleri bilinmemektedir.  

Amaç: Hareket analizinde kullanılan parametrelerin Türk popülasyonu için normatif değerlerini belirlemek. 

Yöntem: 

Her iki ayağa ve L5 omuru üzerine üç Opal sensörü takıldı. Katılımcılara standardize edilmiş sekiz hareket testine 
girmeleri talimatı verildi. Dinamik hareket değerlendirmesi için 2 dakika yürüme testi, zamanlı kalk ve yürü (TUG) 
testi, ve 360 derece dönme testi gerçekleştirildi. Postural salınım değerlendirmesi için sert bir zeminde sırasıyla 
ayaklar arasına APDM aparatı konularak ayrı gözler kapalı, ayaklar arasına APDM aparatı konularak ayrı gözler 
açık, ayaklar bitişik gözler kapalı, dominant olmayan tek ayak üzerinde gözler kapalı ve dominant ayak önde gözler 
kapalı tandem duruş yapıldı. Her bir salınım testi 30 saniye sürdü. Çalışmamıza 20- 70 yaş arası ortopedik ve 
nörolojik bir problemi olmayan sağlıklı 50 erkek ve 50 kadın değerlendirmeye alındı. 

Bulgular: 

Katılımcıların değerleri APDM normatif değerleriyle Graphpad Prism 8.0.2 programı kullanılarak karşılaştırıldı. 10 
kadın 7 erkek, yaş ortalaması 27,35 ± 3.84 çalışmaya alındı.  

Ara analiz sonuçlarına göre Mobility Lab yazılımı tarafından sağlanan ayaklar ayrı ve gözler kapalı pozisyonunda 
postural salınım değerlerinden koronal düzlemde jerk ve sway area değerleri Türk popülasyonundan elde edilen 
değerlerden farklılık gösterdi.Bu farklılık muhtemelen her iki popülasyonun arasındaki postural farklılıklarından 
kaynaklanmaktadır. Bunun dışındaki değerlerde yaptığımız testlerin anlamlı olduğunu gördük. Türk toplumunun 
kendi normatif değerlerinin kullanılması bireylerin yürüme bozukluğu teşhisi ve takibi ihtiyacını karşılamada daha 
uygun bir olacaktır. 

Sonuç: 

Toplumumuza özgü normatif değerlerin belirlenmesi bu sistemin ülkemizde de kullanılabilmesi açısından önemli 
bir çalışmadır. 
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Determination of the Normative Values for Movement Analysis Tasks with the 

APDM System in Turkish Population 

 
Introduction and Aim : 

Sensor-based gait analysis is an emerging tool that has a high potential to be used as a routine clinical test for 
movement analysis in neurodegenerative disorders.Gait and balance assessment is a useful tool for follow up the 
disease severity and effectiveness of the treatment.Various systems are used in objective assessment with the 
development in technological tools. In recent years, APDM Mobility Lab System (Portland, US) has become the 
gold standard technology for motion analysis in movement disorders. This system has become a widespread tool 
in studies with its reliability, validity, sensitivity and easy transport features. However, normative values for Turkish 
population are not known. 

Aim: To determine the normative values that are used in movement analysis for Turkish population. 

Method : 

Three Opal inertial sensors were attached on both feet, and on the posterior L5 vertebra. Participants were 
instructed to take the eight standardized mobility tests. 2-minute walk test, timed-up and go (TUG) test, and  360 
degrees turn performed for dynamic mobility assessment. Feet apart with APDM board between feet and eyes 
closed, feet apart with APDM board eyes open, feet together eyes closed, one foot stand on the non dominant foot 
and dominant foot is in front tandem stance tests are performed for postural sway assessment. Sway tests last 30 
seconds and all tests performed on a firm surface with walking shoes. We include 50 healthy men and 50 healthy 
females with no neurological or orthopaedic problems and age between 20-70 groups in our study. 

Findings : 

Graphpad Prism 8.0.2 is used for data analysis. 10 female and 7 male participants joined and the age average is 
27,35± 3.84.  

Interim analysis results of coronal plane jerk and sway area values in feet apart and eyes closed postural sway test 
show difference in Turkish population than the values of the normative values provided by the Mobility Lab software. 
This difference is possibly due to the differences in the postural properties of Turkish population compared to the 
Western population. Besides these results, we show significant results in our tests.The use of Turkish society's own 
normative values would be more appropriate to meet the diagnosis and follow-up needs of individuals with 
movement disorder. 

Conclusion : 

Determination of population specific values will be important for use of this system in Turkey. 
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Giriş ve Amaç: 

Yürüyüş ve Postural instabilitesi olan Apomorfin kullanan Parkinson hastalarında retinal bulguları saptamak. 

Yöntem: 

Haziran 2020- Mart 2021 tarihleri arasında üçüncü basamak eğitim araştırma hastanesi nöroloji kliniğinde takipli 
Parkinson Hastalığı sebebiyle Apomorfin kullanan 2 hastanın göz muayenesi ve optik kohorens tomografi bulguları 
değerlendirildi. 

Bulgular: 

Olgu 1: 75 yaşında kadın 15 yıldır Parkinson tanısı olan, 1 yıldır Apomorfin kullananan hasta. Hastanın bilateral 
retinal kalınlıkları ve sinir lifi kalınlıkları normal sınırlar içinde, gangliyon hücre tabakası sağ gözde temporalde 
minimal kayıp, sol gözde ise normaldi. Hastanın retina pigment epitelindeki düzensizlik dikkati çekmekte idi. Olgu 
2: 64 yaş kadın 10 yıldır Parkinson tanısı, 1aydır Apomorfin kullanıyor. Bilateral retina kalınlığı, gangliyon hücre 
tabakası ve sinir lifi tabakası normal sınırlarda idi. Hastanın retina pigment epitelindeki düzensizlik dikkati çekmekte 
idi. 

Sonuç: 

Postural instabilite olan parkinson hastalığında optik kohorens tomografi tetkikinde göze çarpan hastaların retina 
pigment epitel düzensizlikleri idi. Retina pigment epitel düzensizliği yaşa bağlı gelişebileceği gibi parkinson 
hastalığında alfa-sinnüklein birikimine bağlı demir birikimi ile ilişkili yadaapomorfin kullanımına bağlı olabilir. Retina 
pigment epitelindeki bu değişikliğin sebeplerini aydınlatmak için daha çok hasta sayısını içeren prospektif 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Retinal Findings in Parkinson's Patients Using Apomorphine 

 
Introduction and Aim : 

Detection of retinal signs in Parkinson's patients using apomorphine with gait and Postural instability. 

Method : 

Between June 2020 and March 2021, the results of eye examination and optical cohorence tomography of 2 
patients using apomorphine due to Parkinson's disease were evaluated in the Neurology Clinic of Tertiary 
Education and Research Hospital. 

Findings : 

Case 1:A 75-year-old woman has been diagnosed with Parkinson's for 15 years and has been using apomorphine 
for 1 year. The patient's bilateral retinal thickness and nerve fiber thickness were within normal limits, the ganglion 
cell layer was minimal loss in the temporal in the right eye and normal in the Left Eye. The irregularity of the patient's 
retinal pigment epithelium was noticeable. Case 2: A 64-year-old woman has been diagnosed with Parkinson's for 
10 years, has been using apomorphine for 1 month. Bilateral retinal thickness, ganglion cell layer and nerve fiber 
layer were at normal limits. The irregularity of the patient's retinal pigment epithelium was noticeable. 

Conclusion : 

In Parkinson's disease with Postural instability, there were remarkably irregularities of the retina pigment epithelium 
in optical cohorence tomography. Retinal pigment epithelial irregularity can develop due to age, as well as due to 
iron accumulation due to Alpha-synnuclein accumulation in Parkinson's disease, or due to the use of apomorphine. 
Prospective studies involving a larger number of patients are needed to illuminate the causes of this change in the 
retinal pigment epithelium. 
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Introduction and Aim : 

Perceptual motor skills are one of the most important factors affecting the overall growth and development of sports 
talents and progress in sports and physical education. Objective. The aim of this study was to investigate the effect 
of perceptual - motor program on balance and motor coordination of children aged 6 to 11 years. 

Method : 

This research was applied and semi - experimental using pre - test and post - test design. The subjects were 
randomly divided into two groups (n = 150). Therefore, for static balance of one leg test, dynamic balance of star 
test, for bimanual coordination was used of Purdue Pegboard Test and measuring visual - motor coordination via 
gestalt test. Statistical analysis was performed in two parts: descriptive and inferential statistics. For statistical 
analysis of raw information used spss software and excel software was used to draw graphs. Significance level 
was considered for all statistical methods at the probability level (p < 0.05). 

Findings : 

Results showed that improvement of static balance in the intervention group was better than the control group. 
However, in dynamic balance, the same results were obtained for both groups .This is despite the fact that both 
groups experienced significant changes in visual-motor coordination. 

Conclusion : 

It can be concluded that the use of perceptual - perceptual motor program to improve balance and coordination of 
students is useful. 
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Tek Taraflı Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Kadınların Omurga Yapı ve 
Mobilitesinin İncelenmesi: Vaka-Kontrol Çalışması 

1Sevtap Günay Uçurum, 1Hilal Uzunlar, 1Derya Özer Kaya 
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Giriş ve Amaç: 

Meme kanseri en sık görülen kanser türüdür. Tedavisinde kullanılan tek taraflı mastektomi kas-iskelet sistemi ve 
omurga düzgünlüğünü olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, meme kanseri cerrahisi geçiren 
kadınların omurga yapı ve mobilite değişikliklerini incelemek ve meme kanseri olmayan kadınlar ile 
karşılaştırmaktır. 

Yöntem: 

Çalışmaya, 25 tek taraflı meme kanseri cerrahisi geçiren kadın [yaş; 54,00 (52,50- 56,00) yıl, boy; 1,58 (1,545-
1,64) metre, kilo; 70,00 (62,50-82,00) kilogram] ve 25 kanser olmayan kadın [yaş: 55,00 (55,00-63,00) yıl, boy; 1,59 
(1,55-1,625) metre, kilo; 65,00 (61,00 – 73,00) kilogram] dâhil edilmiştir. Omurga yapısı ve mobilitesi 
HocomaValedo®Shape cihazı ile değerlendirilmiştir. Ölçümler sagital düzlemde ayakta dik durma, maksimum 
gövde fleksiyonu ve maksimum gövde ekstansiyonu pozisyonunda, frontal düzlemde ayakta dik durma, sağ ve sola 
lateral fleksiyon pozisyonlarında C7 ve S2 arası spinöz prosesler üzerinden yapılmıştır. 

Bulgular: 

Olguların sagital ve frontal düzlemde omurga açılarında ve sagital düzlem mobiliteleri arasında anlamlı bir fark 
bulunmazken (p>0,05), frontal düzlem lumbal bölge açısında (p=0,047) ve frontal mobilitede sakral inklinasyon 
(p<0,001) ve omurga inklinasyon açı (p=0,001) değerlerinde artış olduğu bulunmuştur (p<0,05). 

Sonuç: 

Tek taraflı meme kanseri cerrahisi geçiren kadınlar kontrol grubuna kıyasla frontal düzlemde omurga açı ve 
mobilitesinde değişimler olduğu, sakral ve total omurga inklinasyon açı değerlerinde artış olduğu görülmüştür. Bu 
artış omurga dengesinin özellikle mobilite sırasında olumsuz etkilendiğini göstermektedir. 

 
Investigation of Spinal Structure and Mobility of Women Undergoing Unilateral 

Breast Cancer Surgery: A Case-Control Study 

 
Introduction and Aim : 

Breast cancer is the most common type of cancer. Unilateral mastectomy used in its treatment can adversely affect 
the musculoskeletal system and spine alignment. This study aims to examine the spinal structure and mobility 
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changes of women who have undergone breast cancer surgery and to compare them with women without breast 
cancer. 

Method : 

25 women who had undergone unilateral breast cancer surgery [age; 54.00 (52.50-56.00) years, height; 1.58 
(1.545-1.64) meters, weight; 70.00 (62.50-82.00 kilograms) and 25 women without cancer [age:55.00(55.00-63.00) 
years, height; 1,59 (1,55-1,625) meters, weight; 65,00 (61,00 – 73,00) kilograms] were included in the study. Spinal 
structures and mobility were evaluated with the HocomaValedo®Shape device. Measurements were made over 
the spinous processes between C7 and S2, standing upright, maximum trunk flexion and maximum trunk extension 
positionin in the sagittal plane and standing upright, right and left lateral flexion positions in the frontal plane. 

Findings : 

While there was no significant difference between the spine angles and sagittal plane mobility in the sagittal and 
frontal planes of the cases (p>0.05), the frontal plane lumbar region angle (p = 0.047) and frontal mobility sacral 
inclination (p <0.001) and spine inclination angle (p = 0.001) values were found to be increased (p <0.05). 

Conclusion : 

Compared to the control group, women who had undergone unilateral breast cancer surgery showed changes in 
spine angle and mobility in the frontal plane, and increased sacral and total spine inclination angles. This increase 
indicates that the spinal balance is negatively affected, especially during mobility. 
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U17 ve U19 Gruplarında Oynayan Futbolcuların Skapular Diskinezi Varlığı 
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Giriş ve Amaç: 

Glenohumeral ve skapulotorasik düzeyde spora özgü adaptasyonlar yaş gruplarına göre ve spor yaşlarına göre 
değişiklik gösterebilir. Bu çalışmanın amacı, U17 ve U19 gruplarında oynayan futbolcuları skapular diskinezi varlığı 
açısından karşılaştırmaktı. 

Yöntem: 

Çalışmaya U17 takımından 20 erkek (yaş: 15,45±0,51 yıl, kilo: 63,67±6,28 kg, boy: 176,00±7,65 cm, beden kütle 
indeksi: 20,50±1,13 kg/m2, spor yaşı: 5,75±1,59), U19 takımından 22 erkek (yaş: 17,23±0,75 yıl, kilo: 63,67±6,28 
kg, boy: 176,00±7,65 cm, beden kütle indeksi: 21,07±1,48 kg/m2, spor yaşı: 7,05±1,43) olmak üzere 42 futbolcu 
dahil edildi. Skapular diskineziyi değerlendirmek için dört farklı düzlemde (nötral, sagital, koronal ve skapular) 
Gözlemsel Skapular Diskinezi Testi kullanıldı. Değişkenler arasındaki karşılaştırma Pearson Ki-kare testi ile 
incelendi. 

Bulgular: 

Katılımcıların skapular diskinezi dağılımları incelendiğinde nötral pozisyonda U17 takımının %70’inin, U19 
takımının %68,2’inin; sagital düzlemde U17 takımının %85’inin, U19 takımının %68,2’sinin; koronal düzlemde U17 
takımın %85’inin, U19 takımının ise %59,1’inin; skapular düzlemde ise U17 takımının %100’ünün, U19 takımının 
ise %81,8’inin skapular diskinezisi olduğu görüldü. U17 ve U19 takımları skapular diskinezi açısından 
karşılaştırıldığında dört düzlemde de istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

Sonuç: 

Genç futbolcularda skapular diskinezi varlığının yüksek oranda gözlemlendiği ve 17 ile 19 yaş grupları arasında 
fark olmadığı tespit edildi. Sporcuların proksimal stabilizasyonun bozulmasına neden olabilecek skapular diskinezi 
açısından değerlendirilerek gelişim süreçleri içerisinde takiplerinin yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Comparison of Football Players Playing in U17 and U19 Groups in Terms of the 

Presence of Scapular Dyskinesia 

 
Introduction and Aim : 

Sport-specific adaptations at glenohumeral and scapulothoracic levels may vary according to age groups and sports 
ages. The was aimed of this study was to compare the players who played in U17/U19 groups in terms of the 
presence of scapular dyskinesia. 

Method : 

From U17 team 20 men (age:15.45±0.51 years, weight:63.67±6.28 kg, height:176.00±7.65 cm, body mass 
index:20.50±1.13 kg/m2, sports age:5.75±1.59), 22 men from U19 team (age:17.23±0.75 years, 
weight:63.67±6.28 kg, height:176.00±7,65 cm, body mass index:21.07±1.48 kg/m2, sports age:7.05±1.43) were 
included. Observational Scapular Dyskinesia Test was used in four different planes 
(neutral/sagittal/coronal/scapular) to evaluate scapular dyskinesia. Comparison between variables was analyzed 
using Pearson Chi-square test. 

Findings : 

Examining the scapular dyskinesia distribution of the participants, 70% of U17 team and 68.2% of U19 team in 
neutral position; in sagittal plane, 85% of U17 team, 68.2% of U19 team; in coronal plane, 85% of U17 team and 
59.1% of U19 team; in scapular plane, it was observed that 100% of U17 team and 81.8% of U19 team had scapular 
dyskinesia. When the U17/U19 teams were compared in terms of scapular dyskinesia, no statistically significant 
difference was found in all four planes (p>0.05). 

Conclusion : 

It was found that presence of scapular dyskinesia was observed at a high rate in young football players and there 
was no difference between 17 and 19 age groups. It is thought that it is important to evaluate athletes in terms of 
scapular dyskinesia, which may cause deterioration of proximal stabilization, and to be followed up during their 
development process. 
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Giriş ve Amaç: 

Futbol, oyuncuların yüksek performansa ihtiyaç duyduğu, aralıklı ve yüksek yoğunluklu bir takım sporudur. Spinal 
postür ve fiziksel uygunluk parametreleri arasındaki temel ilişki, postürü aerobik uygunluğun önemli 
parametrelerinden biri yapmaktadır. Bu çalışmada, genç futbolcularda postür, spinal mobilite ve aerobik kapasite 
arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Yöntem: 

Kırk iki genç erkek futbolcu ( yaş = 16.18 ± 1.10 yıl, vücut kütle indeksi (VKİ) = 20.8 ± 1.34 kg / m2, spor yaşı = 
6.43 ± 1.63 yıl) koşu bandı üzerinde kardiyopulmoner egzersiz testi (VO2max, aerobik ve anaerobik eşik kalp atış 
hızı) yaptı. Spinal postür ve mobiliteleri HocomaValedo®Shape (Idiag GmbH, Fehraltorf, İsviçre) ile değerlendirildi. 
Sürekli değişkenlerin korelasyon analizi için Pearson Korelasyon Analizi uygulandı. 

Bulgular: 

Katılımcıların aerobik eşiğinde, ventilasyon eşikleri (AEVE) 46.92 ± 7.08 ve oksijen tüketimi (AEVO2) 1996,16 ± 
274.04 mL idi. Sagital düzlemde sakral eğimi (SE) 13.69 ° ± 6.34 °, torasik eğri 41.14 ° ± 7.70 °, lumbal eğri 23.69 
° ± 7.96 ° ve toplam mobilite 100.5 ° ± 55.75 ° idi. AEVE ile SE (rho= -0.368, p=0.017), torasik (rho= -0.409, 
p=0.007) ve lomber eğriler (rho= -0.496, p=0.001) ve mobilite (rho= -0.459, p=0.002) arasında negatif yönde orta 
düzeyde bir korelasyon bulundu. AEVO2 ile SE (rho= -0.343, p=0.026), torasik eğri (rho= -0.405, p=0.008), lumbal 
eğri (rho= -0.477, p=0.001) ve mobilite (rho = -0.358, p = 0.02) arasında negatif yönde orta düzeyde bir korelasyon 
bulundu. 

Sonuç: 

Spinal düzgünlüğün bozulması ve spinal hareketliliğin azalması AEVE ve AEVO2'yi etkiler. Genç futbolcularda 
aerobik performans açısından spinal dizilim ve hareketliliği değerlendirmek önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Futbolcu, aerobik kapasite, spinal postür. 
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Relationship between Spinal Posture, Spinal Mobility and Aerobic Capacity in 

Young Soccer Players 

 
Introduction and Aim : 

Soccer is an intermittent and high-intensity team sport where the players need high performance. The core 
relationship between the spinal posture and physical fitness parameters makes the posture one of the important 
parameters of aerobic fitness. This study aimed to assess the relationship between spinal posture and mobility, 
and aerobic capacity in young soccer players 

Method : 

Forty-two young male soccer players (age=16.18 ± 1.10 years, body mass index (BMI)= 20.8±1.34 kg/m2, sport 
age=6.43±1.63 years) performed cardiopulmonary exercise test (VO2max, aerobic and anaerobic threshold heart 
rate) on a treadmill. The spinal posture and mobility were assessed with HocomaValedo®Shape (Idiag GmbH, 
Fehraltorf, Switzerland). Pearson Correlation Analysis was used for correlation analysis of continuous variables. 

Findings : 

At participants' aerobic threshold, ventilatory equivalents (ATVE) were 46.92±7.08, and oxygen consumption 
(ATVO2) was 1996,16±274.04 mL. In the sagittal plane, their sacral inclination (SI) was 13.69°±6.34°, the thoracic 
curve was 41.14°±7.70°, the lumbar curve was 23.69°±7.96° and total mobility was 100.5°±55.75°. There was a 
moderate negative correlation between ATVE and SI (rho=-0.368, p=0.017), thoracic (rho=-0.409, p=0.007) and 
lumbar curves (rho=-0.496, p=0.001), and mobility (rho=-0.459, p=0.002). There was a moderate negative 
correlation between ATVO2 and SI (rho=-0.343, p=0.026), thoracic curve (rho=-0.405, p=0.008), lumbar curve 
(rho=-0.477, p=0.001) and mobility (rho=-0.358, p=0.02). 

Conclusion : 

Deterioration of spinal alignment and decrease in spinal mobility affect ATVE and ATVO2. It is important to consider 
spinal alignment and mobility in terms of aerobic performance in young soccer players. 

Keywords: Soccer players, aerobic capacity, spinal posture. 
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Giriş ve Amaç: 

Isınma, vücudu bir aktiviteye fiziksel ve zihinsel olarak adapte ederek performansı arttırmak ve bu aktivite sırasında 
yaralanma riskini azaltmak amacıyla tüm branşlarda kullanılan bir yöntemdir. Isınmanın performans üzerindeki 
etkileri 1930'lardan günümüze kadar araştırılmaktadır. Günümüzde antrenman veya müsabakalardan önce yapılan 
ısınmanın atletik performans üzerinde olumlu etkisinin olduğu ifade edilse de, ısınmanın yapısı ve kullanılan 
protokoller hala tartışmalıdır. Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı futbolcu çocuklarda farklı ısınma protokollerinin 
sürat ve dikey sıçrama performansına etkisinin incelenmesidir. 

Yöntem: 

Çalışmaya lisanslı olarak futbol oynayan yaşları 11.77±.429 yıl; boy uzunlukları 145.27±7.382 cm; ve vücut 
ağırlıkları 36.00±5.050 kg olan 22 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara 48 saat arayla üç farklı 
ısınma protokolü uygulanmıştır. Isınma protokolü dinamik egzersizler (Metot A), statik egzersizler (Metot B) ve 
ısınma koşusu (jogging) (Metot C) olarak dizayn edilmiştir. Her ısınma protokolü sonrasında katılımcıların 30m 
sürat ve dikey sıçrama ölçümleri alınmıştır. 

Bulgular: 

Yapılan analiz sonucunda, farklı ısınma protokollerine tabi tutulan sporcuların 30m sürat (F= 9.499, P<0.05) ve 
dikey sıçrama (F= 5.631, P<0.05) değerlerine ait test skorlarında anlamlı farklılığa rastlanmıştır. 

Sonuç: 

Çocukların performansını artırmaya yönelik ısınma rutinleri tasarlamada uygulayıcı ve antrenörler için yol gösterici 
olacaktır. Sonuç olarak dinamik ısınmanın futbolcularda dikey sıçrama ve sürat performanslarını artırıldığı tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Performans, Güç, Hız 
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Examination of the Effect of Different Warm-Up Protocols on Speed and Vertical 

Jump Performance in Child Soccer Players 

 
Introduction and Aim : 

Warming up is a method used in all branches to increase performance by physically and mentally adapting the 
body to an activity and to reduce the risk of injury during this activity. The effects of warming up on performance 
have been examined since the 1930s. Today, although it is stated that warming-up before training or competitions 
has a positive effect on athletic performance, the structure of warming-up and the protocols used are still 
controversial. In light of this information, the aim of the study is to examine the effects of different warm-up protocols 
on speed and vertical jump performance in young soccer players. 

Method : 

The ages of 22 licensed male athletes playing soccer voluntarily participated in the study are 11.77±.429 years; 
their heights are 145.27±7.382 cm; and their body weights are 36.00±5.050 kg. Three different warm-up protocols 
were applied to the participants at an interval of 48 hours. The warm-up protocol is designed as dynamic exercises 
(Method A), static exercises (Method B), and jogging (Method C). The participants' 30m long speed and vertical 
jump measurements were taken after each warm-up protocol. 

Findings : 

As a result of the analysis a significant difference was found in the test scores of the 30 m speed (F = 9.499, P<0.05) 
and vertical jump (F = 5.631, P<0.05) values of the athletes who were subjected to different warm-up protocols. 

Conclusion : 

As a result, it was determined that dynamic warm-up increases the vertical jump and speed performances of child 
soccer players. 

Keywords: Child, Performance, Strength, Speed 
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Introduction and Aim : 

There are few studies related to physical fitness and sport specific performances of cadet judo athletes. Therefore, 
the aim of this study was to investigate physical and sport specific performances of cadet judo athletes and their 
relationships. 

Method : 

Thirteen women (age=16.0±1.1 years, height=1.60±0.05 meters, body mass=53.2±5.5 kg, BMI=20.7±2.0, fat 
percentage=21.2±3.9) and 12 men well-trained cadet judo athletes (age=16.2±0.9 years, height=1.72±0.07 
meters, body mass=68.1±15.8 kg, BMI=22.7±3.6, fat percentage=10.9±3.7) voluntarily participated in this study. 
Athletes completed sit-up, push-up, standing long jump (SLJ), flexibility, 20m shuttle run tests and judo specific 
tests such as dynamic judogi grip strength test (DJGT) and special judo fitness test (SJFT) with at least 24 and at 
most 48 hours intervals. The data presented as mean and standard deviation. Independent sample T test was used 
to compare sexes. The correlation was tested among variables with Pearson Correlation test. The significance level 
was set at p<0.05. 

Findings : 

There were significant differences in some physical performance and judo specific variables between women and 
men athletes (p<0.05). Also, significant moderate and large correlations were found between physical performance 
and judo specific performance (p<0.05). 

Conclusion : 

There was difference in performance between sexes. Also, physical performances of the athletes highly correlated 
with judo specific test. Thus, judo specific test can be used to monitor performance development of cadet judo 
athletes. 

Keywords : Cadet judokas - physical performance - elite athletes 
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Giriş ve Amaç: 

Sporda fiziksel performans kadar bilişsel performansta çok önemlidir. Bu çalışmada da basketbol branşının 
gerektirdiği bilişsel yetenekleri yansıtacağını düşündüğümüz bilişsel testleri kullanarak, basketbolcuların bilişsel 
kabiliyetlerinin pozisyonlarına göre farklı bir şekilde gelişip gelişmediğini, profesyonel seviyelere çıkan sporcular ile 
bu seviyelere ulaşamamış amatör sporcular arasındaki farkları ve akut egzersizin bu yetilere etkileri araştırılmıştır. 

Yöntem: 

Araştırmaya 18 amatör 10 profesyonel basketbolcu dahil edilmiştir. Katılımcılara Wingate Anaerobik Test (WAnT) 
aralarında 4’er dakika aktif dinlenmeler ile dört kez uygulanmıştır (SIT protokolü). Katılımcılara egzersiz öncesi ve 
sonrası 3 farklı bilişsel beceri testi [Change Detection (CDT), Mackworth Clock (MCT) ve Timewall Test (TT)] PEBL 
test bataryası üzerinden uygulanmış ve sonuçları kaydedilmiştir. Verilerin ortalamaları hesaplanmış ve normallik 
testleri sonucunda normal dağılıma uymaması sebebiyle istatistikleri non-parametrik testler ile değerlendirilmiştir. 
Bağımlı gruplarda ikili karşılaştırmalarda Wilcoxon Test, bağımsız gruplarda Mann Whitney U testi, üçlü 
karşılaştırmada ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. 

Bulgular: 

Tüm katılımcıların egzersiz sonrasındaki bilişsel test skorlarında bir değişiklik olmamasına rağmen testi tamamlama 
süreleri anlamlı olarak kısalmıştır (p<0.05). CDT skorlarında Gard pozisyonunda oynayan sporcuların başarı oranı 
anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). TT skorlarında ise Pivot pozisyonunda oynayan sporcuların 
başarı oranı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Çalışmada amatör ve profesyonel sporcular 
arasında egzersiz öncesi bilişsel testlerde anlamlı bir fark bulunmamışken egzersiz sonrası bilişsel test skorlarında 
anlamlı farklar vardır (p<0.05). 

Sonuç: 

Sonuç olarak, sporcular rutin antrenman sezonunda bilişsel antrenman yapmamalarına rağmen, uzun yıllar 
boyunca oynadıkları pozisyonlarına özel antrenman yaptıkları için bilişsel performansları da pozisyonlarına özgü 
farklılaşıp gelişmektedir. Aynı zamanda elit sporcuların yorgunluk anında da amatör sporculara göre daha iyi bilişsel 
performans gösterdikleri görülmektedir. Bu durum belki de sporcuların elit seviyelere çıkmasında fizyolojik/fiziksel 
gelişim kadar önemli rol oynamaktadır. 
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Examining of the Cognitive Performance of Amateur and Professional Basketball 

Players 

 
Introduction and Aim : 

In sports, it is very important in cognitive performance as well as physical performance. In this study, we evaluated 
whether the cognitive abilities of basketball players develop differently according to their positions. Furthermore, 
the differences between professional athletes and amateur athletes were evaluated. Finally, the effect of acute 
exercise on cognitive performance was examined. 

Method : 

18 amateur, and 10 professional basketball players were included in the study. Wingate Anaerobic Test (WAnT) 
was applied to the participants four times with 4 minutes of active rest in between (as a SIT). Three different 
cognitive skill tests were administered to the participants before and after exercise through the PEBL test battery 
and the results were recorded. The averages of the data obtained were calculated and the statistics were evaluated 
by non-parametric tests. Wilcoxon test was used in paired comparisons dependent groups, Mann Whitney U test 
in independent groups, and Kruskal Wallis test in triple comparison. 

Findings : 

Although there was no significant change in the cognitive test scores after exercise, the time to complete the test 
was significantly shortened (p <0.05). When the cognitive test scores were evaluated, it was observed that the 
guards and pivots were more successful in different tests (p<0.05). In the study, while there was no significant 
difference in pre-exercise cognitive tests between amateur and professional athletes, there were significant 
differences in post-exercise cognitive test scores. 

Conclusion : 

Although athletes do not practice cognitive training, their cognitive performances differ and develop specific to their 
positions. At the same time, it is seen that elite athletes show better cognitive performance during fatigue than 
amateur athletes. This may play an important role in the rise of athletes to elite levels as well as 
physiological/physical development. 
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Genç Voleybolcularda Fonksiyonel Kuvvet Antrenmanı Smaç ve Servis Hızını 
Etkiler mi? 

1Ezgi Tulay, 2Murat Bilge 
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Giriş ve Amaç: 

Voleybol branşında sporcunun teknik yeteneklerinin yanında temel motorik özelliklerini de kullanılabilmesi büyük 
önem taşımaktadır. Temel teknik özelliklerin geliştirilmesi için literatürde farklı kuvvet antrenman programları 
bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı; genç voleybolcularda 8 haftalık fonksiyonel kuvvet antrenmanın smaç ve 
servis hızına etkisini incelemektir. 

Yöntem: 

. Çalışmaya 14-16 yaş aralığında iki farklı kulüpten toplamda 30 kadın voleybolcu katılmıştır. Araştırma grubu 16 
sporcu, kontrol grubu ise 14 sporcu olarak belirlenmiştir. Çalışma grubunda rutin voleybol antrenmanlarına ek 
olarak 8 haftalık fonksiyonel kuvvet antrenmanı uygulanmıştır. Kontrol grubu ise rutin voleybol antrenmanlarına 
devam etmiştir. Sporcuların smaç vuruş hızları (durarak ve sıçrayarak smaç) ve servis hızları radargun aleti 
kullanılarak ölçülmüştür. Ölçümler çalışma grubunda fonksiyonel kuvvet antrenmanları öncesi ve sonrasında, 
kontrol grubunda ise 8 hafta aradan sonra tekrarlanmıştır. 

Bulgular: 

Fonksiyonel kuvvet antrenmanının gruplar üzerindeki etkisini incelemek için istatistiksel yöntem olarak ANOVA 
varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda, çalışma ve kontrol gruplarının durarak smaç 
vuruş hızı, sıçrayarak smaç vuruş hızı ve servis hızı değerlerine etkisi bakımından ön test ve son test arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmektedir (p<0,05). 

Sonuç: 

Sonuç olarak 8 haftalık fonksiyonel kuvvet antrenmanının genç kadın voleybolcularda smaç ve servis hızını 
arttırdığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Voleybol, Fonksiyonel Kuvvet antrenmanı, Smaç, Servis. 
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Does Functional Strength Training Effect Spike and Serving Speed in Young 

Volleyball Players? 

 
Introduction and Aim : 

In the volleyball, it is of great importance to be able to use the basic motor abilities as well as the technical skills of 
the athlete. There are different strength training programs in the literature to improve basic technical abilities. The 
purpose of this research is to examine the effect of 8-week functional strength training on spiking and serving speed 
of young volleyball players. 

Method : 

A total of 30 female volleyball players from two different clubs between the ages of 14-16 participated in the study. 
The research group was determined as 16 athletes and the control group as 14 athletes. In addition to routine 
volleyball training, 8-week functional strength training was applied in the study group. The control group continued 
with their routine volleyball training. Spiking speed of athletes (standing and jumping dunk) and service speed were 
measured by using radar gun device. The measurements were repeated before and after functional strength 
trainings in the study group and after an interval of 8 weeks in the control group. 

Findings : 

ANOVA variance analysis was used as a statistical method to examine the effect of functional strength training on 
groups. As a result of the analysis, a statistically significant difference was observed between the pre-test and the 
post-test in terms of the effect of the study and control groups on the stabil spike speed, jumping spike speed and 
service speed (p <0.05). 

Conclusion : 

As a result, it is seen that 8 weeks of functional strength training increases the speed of spiking and serving speed 
in young female volleyball players. 

Keywords : Volleyball, Functional Strength training, Spike, Service. 
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Boksörlerde 6 Haftalık İp Atlama ve Çeviklik Merdiveni Egzersiz Programının 
Çeviklik Performansına Etkisinin Karşılaştırılması 
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Giriş ve Amaç: 

Çeviklik, spor branşlarında performans belirleyici önemli bir motor yeti olarak görülmektedir. Boks branşında da 
çeviklik yetisi savunma ve hücum esnasında başarılı bir performansın elde edilmesini sağlayacaktır. Bu araştırma, 
elit erkek boksörlerde 6 haftalık ip atlama ve çeviklik merdiveni egzersiz programlarının çeviklik performansına 
etkisinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: 

Araştırma grubu, Fenerbahçe Spor Kulübü Boks Şubesinde lisanslı 21 (13-22 yaş) gönüllü erkek boksörden 
oluşmuştur. Çalışmaya katılan sporcular; ip atlama grubu, çeviklik merdiveni grubu ve kontrol grubu olarak üçe 
ayrılmıştır. Boksa özgü yaklaşık 15 dakikalık ısınmanın ardından ip grubuna,1 dakika egzersiz 30 saniye dinlenme, 
1 haftada her biri 10 hareketten oluşan 3 farklı egzersiz programı; merdiven grubuna, 1 haftada her biri 15 
hareketten oluşan 3 farklı egzersiz programı ve her iki gruba teknik antrenmanda uygulanmıştır. Kontrol grubu 
yalnızca teknik antrenmana katılmıştır. 6 haftalık programdan önce ve sonra İllinois ve Hexagon çeviklik testleri 
uygulanmıştır. 

Bulgular: 

Ön - test değerleri farkına T test ile bakıldığında; ip atlama deney grubundaki boksörlere uygulanan çeviklik test 
sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmektedir (p<0,05). Çeviklik merdiveni grubundaki 
boksörlere uygulanan çeviklik test sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmektedir (p<0,05). 
Kontrol grubundaki boksörlere uygulanan çeviklik test sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
görülmektedir (p<0,05). Deney ve kontrol grubunun uygulanan testler bakımından farklılığına ilişkin tek yönlü 
varyans analizinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmektedir (P<0,05]. 

Sonuç: 

Sonuç olarak ip atlama ve çeviklik merdiveni deney guruplarının antrenman programlarının çeviklik yetisini 
geliştirmede etkili olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Boks, Çeviklik, İp antrenmanı, Çeviklik merdiveni antrenmanı 
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Comparison of the 6-Week Rope and Agility Ladder Exercise Program on Agility 

Performance in Boxers 

 
Introduction and Aim : 

Agility is an important motor skill that determines performance in sports. In boxing, agility will ensure a successful 
performance during defense and attack. This study was aimed to compare the effects of 6-week rope and agility 
ladder exercise programs on agility performance in elite male boxers. 

Method : 

The research group consisted of 21 volunteer male boxers (13-22 years) in Fenerbahçe Sports Boxing Club. 
Athletes divided into three groups as; rope skipping, agility ladder and control groups. The control group only 
participated in technical training. Illinois and Hexagon agility tests were realized before and after the 6-week 
program. 

Findings : 

When looking at the difference of pre-test and post-test values with T-test; there is a statistically significant 
difference in the agility test results applied to the boxers in rope experimental group (p <0.05). There is a statistically 
significant difference in the agility test results applied to the boxers in the agility ladder group (p <0.05). There is a 
statistically significant difference in the agility test results applied to the boxers in the control group (p <0.05). There 
is a statistically significant difference in the one-way variance analysis regarding the difference between the 
experimental and control groups in terms of the tests applied (P <0.05). 

Conclusion : 

As a result, it was determined that the training programs of the experimental groups of rope skipping and the agility 
ladder were effective in improving the agility ability.  

Keywords: Boxing, Agility, Rope training, Agility ladder training 
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Ortaokul Kız Futsal ve Voleybol Takımlarının Fiziksel Ölçümlerinin Karşılaştırılması  
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Giriş ve Amaç: 

Bu çalışma ile 11-14 yaşları arasındaki futsal ve voleybolcuların fiziksel parametrelerinin karşılaştırılması 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: 

Çalışmanın örneklem grubunu voleybol oynayan (9) sporcu, futsal oynayan(9) sporcu olmak üzere toplam 18 bayan 
sporcu oluşturmuştur. Voleybolcu ve futsalcıların yaş, boy, kilo, 30 m,çift ayak sıçrama ve statik denge değerleri 
kaydedilmiştir. Verilerin varyansı ve homojenliği test edilmiş ikili karşılaştırmalarda t testi çoklu karşılaştırmalarda 
One Way Anowa, farklılık kaynağının belirlenmesinde ise Tukey HSD testi kullanılmıştır. 

Bulgular: 

30 metre değerleri incelendiğinde voleybolculara ait ilk ve son değerler, Futsalcılara ait ilk ve son değerler arasında 
istatistiki açıdan herhangi bir değişime rastlanmazken, Futsalcılara ait ilk ve son değerlerin voleybolculara nazaran 
daha düşük olduğu ve bu değişimin istatistiksel açıdan da anlamlı olduğu gözlenmiştir (p<0.05). Denge ortalamaları 
incelendiğinde Voleybolculara ait ilk ve ikinci ölçüm değeri arasında ve futsalcılara ait ilk ve ikinci ölçüm değeri 
arasında istatistiki açıdan anlamlı değişim tespit edilmiştir (p<0.05). 

Sonuç: 

Sonuç olarak futsalcıların voleybolculara nazaran sürat ve denge parametrelerinin daha pozitif olduğu ve bu 
durumun ise yapılan spor branşının temel karakteristik yapısına bağlı olduğu söylenilebilir. 

 
Comparison of Secondary School Women Futsal and Volleyball Teams' Physical 

Measures 

 
Introduction and Aim : 

Comparison of volleyball and futsal players' physical parameters aged between 11-14 is intended in this study. 

Method : 

Study's sample group consisted of 9 volleyball and 9 futsal, in total, 18 sportswomen. Volleyball and futsal players' 
value of age, height, weight, 30 meters, double foot jump and static balance were recorded. Variance and 
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homogenity of datas were tested, t test in dual comparisons, One Way Anowa in multi conparisons and Tukey HSD 
test in determining source of differences are used 

Findings : 

When the 30 meters values are examined, no change is recorded statistically in the futsal and volleyball players' 
first and last values. However, first and last values of futsal players are lower than the volleyball players', and it is 
observed that this is statistically meaningful (p<0.05). When the averages of balance are examined, a statistically 
meaningful change is determined in volleyball players' first and second measure values and futsal players' first and 
second measure values (p<0.05). 

Conclusion : 

As a result, it can be said that futsal players have positive parameters of speed and balance than volleyball players 
have and this is related to the main characteristic form of sport branch. 
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Fiziksel Aktivite Düzeyinde Cinsiyetin Rolü Var mıdır? 
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Giriş ve Amaç: 

İskelet kasları kasıldığında normal seviyenin üstünde enerji tüketimi gerektiren ve vücudumuz ile gerçekleştirdiğimiz 
tüm hareketler fiziksel aktivite olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanımla, enerji tüketimini arttıran her hareket 
fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir. Bu araştırmanın amacı 18-65 yaş arası yetişkin bireylerde fiziksel aktivite 
düzeyi ve cinsiyet arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. 

Yöntem: 

Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde ikamet eden 18-65 yaş arası 605 yetişkin bireyden oluşmaktadır. 
Çalışma grubunu oluşturan bireylerin seçiminde amaçlı örnekleme (purposive sampling) yöntemi kullanılmış ve 
kolay ulaşılabilirlik ilkesinden yararlanılmıştır. Bu bölümde araştırma verilerini toplamak için Kişisel Bilgi Formu, 
Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi soru linki yollanarak katılımcıların doldurulması ile sağlanmıştır. Çalışmaya 
katılan bireylerin Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) düzeylerinin cinsiyetine göre anlamlı bir şekilde 
değişip değişmediğini incelemek için Ki-Kare testi yapılmıştır. 

Bulgular: 

Kadınların %48,1’nin orta ve %8,7’ sinin ise yüksek fiziksel aktivite düzeyine sahip oldukları görülmektedir. 
Erkeklerin %55,3’nün orta ve %14,9’ nun ise yüksek fiziksel aktivite düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Bununla 
birlikte cinsiyete göre bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri açısından anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur (p ≤0,05). 

Sonuç: 

Sonuç olarak, bu çalışmada yetişkin bireylerde cinsiyetin, fiziksel aktivite düzeyinde farklılık gösterdiği görülmüştür. 
Elde edilen bulgularla cinsiyetin fiziksel aktivite düzeyi üzerinde bir anlamlı farklılığı olduğunu söyleyebiliriz. 

 
Is There a Role of Gender in Physical Activity Level? 

 
Introduction and Aim : 

When skeletal muscles contract, all movements that require energy consumption above normal levels and perform 
with our body are defined as physical activity. In other words, every movement that increases energy consumption 
is accepted as physical activity. This study aims to determine the relationship between physical activity level and 
gender in adult individuals between the ages of 18-65. 
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Method : 

The study group consists of 605 adult individuals between the ages of 18-65 living in Ankara. The purposive 
sampling method was used to select the individuals constituting the study group, and the principle of easy 
accessibility was used. In this section, to collect the research data, the Personal Information Form, the International 
Physical Activity Questionnaire question link was sent, and the participants were filled in. The Chi-Square test was 
conducted to examine whether the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) levels of the individuals 
participating in the study differ significantly according to their gender. 

Findings : 

It is seen that 48.1% of the women have medium, and 8.7% of them have a high level of physical activity. It is seen 
that 55.3% of the men have medium, and 14.9% of them have a high level of physical activity. However, it was 
found that there is a significant difference in terms of physical activity levels of individuals according to gender (p 
≤0,05). 

Conclusion : 

In conclusion, in this study, it was seen that gender in adult individuals differs in the level of physical activity. With 
the obtained findings, we can say that gender has a significant difference in physical activity level. 
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Yüksek Şiddetli Aralı Antrenmanlar Genç Hentbolcuların Sürat Becerisini Etkiler 
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Giriş ve Amaç: 

Hentbolun doğasına özgü metabolik antrenmanların, müsabaka performansına etkileri yoğun olarak 
çalışılmaktadır. Aynı zamanda sürat parametrelerinin de hentbolcularda başarı göstergelerinden biri olduğu 
gerçektir. Müsabakalar sırasında ortaya çıkan efor, enerjinin hem aerobik hem de anaerobik olarak elde edildiği ve 
genellikle uzun süreli interval bir karakteri olan düzensiz hareketler bütünü olarak tanımlanır. Rekabetçi takım sporu 
olan hentbol, yüksek şiddetli vücut etkileşimi olan bir takım sporudur. Sporcunun yeteneği sürat ile birleştiğinde 
diğer motorik özelliklerin de desteğiyle geliştirilirse pas alıp, pas verme, aldatmalar, şut ve de savunma da üstün 
performans ortaya çıkabilir. 

Yöntem: 

Bu araştırmanın amacı, yüksek şiddetli aralı antrenmanların genç hentbolcuların sürat becerisini etkisini incelenmek 
ve geri bildirimler elde etmektir. Kadın hentbolculara 8 hafta boyunca haftanın 3 günü kendi antrenmanları haricinde 
uygulanan yüksek şiddetli aralı antrenmanlar uygulatılmıştır. 

Bulgular: 

Deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test 20 m sürat değerleri arasındaki farklılığı bulmak için karışık ölçümler 
için ANOVA testi yapılmıştır. Anlamlılık değeri p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Kadın hentbolculara uygulanan 
yüksek şiddetli aralı antrenmanların deney ve kontrol gruplarının 20 m sürat testi değerlerine etkisi bakımından ön 
test ve son test arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmektedir (p<0,05). 

Sonuç: 

Hentbolculara uygulanan yüksek şiddetli aralı antrenmanların deney grubunu 20 m sürat testi değerlerini 
düşürmede daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek şiddetli aralı antrenman, Sürat, Hentbol. 
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Does High Intensity Interval Training (HIIT) Affect Speed Capacities of Young 

Handball Players? 

 
Introduction and Aim : 

Handball-specific metabolic training sessions and their effects on game performance have been studied frequently. 
Besides, speed parameters are obviously one of the indicators of the success. The effort which emerges during 
the games show that energy is obtained both aerobic and anaerobic ways and they are defined as irregular 
movements and they have a characteristic nature of long intervals. Handball, which is a competitive team sport, 
has high-intensity body contact. When the sports person’s capacity is incorporated with the speed, and it is 
improved with the other motoric features’ contributions, high performance will be had in terms of ball pass, tricks, 
shots and defence. 

Method : 

This study aims to investigate the effect of High Intensity Interval Training on speed capacities of young handballers 
and to obtain feedback. Apart from the regular training sessions, female handballers included high intensity interval 
training sessions three times a week during 8 weeks. 

Findings : 

In order to find the discrepancies between pre-test and post-test 20 m speed values of experiment and control 
groups, ANOVA has been used to be able to make the mixed measures. Significance value is accepted as p<0,05. 
There has been a statistically significant difference between experiment and control groups 20 m speed test values 
(p<0,05). 

Conclusion : 

The high intensity interval training sessions which are applied to the handballers are more effective in terms of 
decreasing the 20 m speed test values. 

Keywords: High intensity interval training, Speed, Handball. 
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Giriş ve Amaç: 

Eskrimde üç farklı silah türü yer almaktadır. Bunlardan epe ve flöre dürtüş silahı iken kılıç kesme vuruşların olduğu 
bir silah türüdür ve branşlar isimlerini silah türlerinden almaktadır. Oyun sırasında oyuncuların saniyeler içinde karar 
verme ve uygulamada bulunma gibi yeteneklerinin gelişmiş olması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı iki farklı 
branştaki eskrimcilerin bilişsel becerilerinin karşılaştırılmasıdır. 

Yöntem: 

Bu araştırmaya 13-17 yaşları arasında 28 sporcu dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen sporculardan 16’sı flöre, 
12’si ise epe branşında yarışmaktadır. Katılımcılara 3 farklı bilişsel beceri testi uygulanmıştır. Alınan verilerin 
ortalamaları hesaplanmış ve normallik testleri sonucunda normal dağılıma uymaması sebebiyle istatistikleri non-
parametrik testler ile değerlendirilmiştir. Gruplar arasındaki farklılıklar için Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 

Bulgular: 

Change Detection testi yanlış cevap sayıları karşılaştırıldığında flöre branşında yarışan sporcuların anlamlı olarak 
daha iyi sonuçlar aldığı görülmüştür (p<0,05). Clock Test sonuçlarında ise; testin içeriğinde yer alan reaksiyon 
zamanı parametreleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yanlış basma oranları karşılaştırıldığında ise 
flöre branşında yarışan sporcuların sonuçları anlamlı olarak daha başarılı bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç: 

Clock Test içeriğinde yer alan reaksiyon zamanı ölçüm parametresinde branşlar arasında fark olmamasına rağmen 
Clock Test ve Change Detection testi başarıları Flöre branşında yarışan sporcularda daha başarılı bulunmuştur. 
Bu sonuçlar göstermektedir ki iki branş arasında testi cevaplama süreleri ve reaksiyon zamanları açısından bir fark 
olmamasına rağmen başarı oranları arasında bir fark vardır. Bu farklılıklar branşlar arası geçerli hedef 
bölgelerindeki farklılıklardan dolayı doğru karar verme yeteneğine etki etmiş olabilir. Bu farklılıkların en aza 
indirilebilmesi için antrenörlere antrenman programlarının içine zaman zaman bilişsel becerileri geliştirici çalışmaları 
dahil etmeleri önerilmektedir. 

 
Comparison of Cognitive Test Scores in Epee and Foil 

 
Introduction and Aim : 

There are three different types of weapons in fencing. Epee and Foil are the impulse weapon. Sabre is the form of 
weapon in which cutting strokes are made. During the game, the players must have developed abilities such as 
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making decisions and applying within seconds. The aim of this study is to compare the cognitive skills of fencers in 
two different branches. 

Method : 

28 athletes were included in this study (16 Foil and 12 Epee).3 different cognitive skills tests were applied to the 
participants. The averages of the data obtained were calculated and the statistics were evaluated by non-parametric 
tests. Mann Whitney U test was used for differences between groups. 

Findings : 

When wrong answers of the Change Detection test was compared, it was seen that the Foil branch had significantly 
better results (p<0.05). In the Clock Test results there was no significant difference between the reaction time 
parameters. When the wrong pressing rates were compared, the results of the athletes competing in the Foil branch 
were found to be significantly more successful (p <0.05). 

Conclusion : 

Clock Test and Change Detection test success was found to be more successful in the athletes competing in the 
Foil branch. These results show that although there is no difference between the two branches in terms of test 
response times and reaction times, there is a difference in success rates. In order to minimize these differences, it 
is recommended that trainers include activities that improve cognitive skills in their training programs from time to 
time. 
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Genç Futbolculara Uygulanan Akut Kaatsu Antrenmanının Futbolcuların Kas 
Hipertrofisi ve Kuvvet Gelişimine Etkilerinin İncelenmesi 

1Adem Yalçınkaya,  3Gökhan Deliceoğlu 
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Giriş ve Amaç: 

Alanyazında kan akışı kısıtlanarak yapılan antrenmanların düşük yoğunluklu yüklenmelerle ve kısa sürede kas 
hipertrofisi ve kuvvet gelişiminde etkili olabileceği belirtilmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda genç futbolculara 
uygulanan akut kaatsu antrenmanının kas hipertrofisi ve kuvvet gelişimine etkisini incelemek amaçlanmıştır. 

Yöntem: 

Çalışmaya 16.5±0,4 yaş aralığında; 66.5±4,8 kg ağırlık ortalamasında, 179,93 ± 5,4 cm boy uzunluğunda, vücut 
kitle indeksi 20±0,8 kg/m² olan, 16 erkek Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübü futbolcuları katıldı. Katılımcılar 
deney (n=8) ve kontrol (n=8) gruplarına ayrıldı. Deney grubunun bacak uyluk bölgelerine 40 mmhg basınç 
uygulanıp kan akımı kısıtlanarak maksimum 1 tekrarın (1MT) %20’si yüklenme şiddetiyle bacak kuvvet antrenmanı, 
kontrol grubuna ise basınç uygulamadan oklüzyon bantları takılarak 1MT’nin %20’si yüklenme şiddetiyle bacak 
kuvvet antrenmanı yaptırıldı. Kuvvet antrenman protokolünde 4 set 15 tekrar olacak şekilde leg press, leg curl, leg 
rise ve leg ekstensiyon hareketleri uygulandı. Katılımcıların bacak hacimleri Frustum Yöntemiyle, bacak kuvvetleri 
1 MT testi ile belirlendi, yüklenme şiddeti de 1 MT testine göre ayarlandı. 

Bulgular: 

Deney ve kontrol gruplarının gruplar arası bacak hacimön test (U= 22,50, p>0,05) ve 1 MT bacak kuvvet öntest 
değerleri arasında anlamlı bir fark görülmemişken (U= 21,000, p>0,05); bacak hacim sontest (U=12,000, p<0,05) 
ve 1MT bacak kuvvet son test değerleri arasında anlamlı bir fark görüldü (U= 10,500, p<0,05). Kontrol grubunun 
öntest sontest bacak hacim (Z= -000, p>0,05) ve öntest sontest 1MT bacak kuvvet değerleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık görülmemişken(Z= -1,000, p>0,05); deney grubunun öntest-sontest bacak hacim değerleri 
(Z= -2,521, p<0,05) ve öntest-sontest 1MT bacak kuvvet değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
görüldü(Z= -2,536, p<0,05). 

Sonuç: 

Sonuç olarak futbolculara uygulanan kaatsu antrenmanları bacak hipertrofisinde ve kuvvet değerlerinde akut etki 
oluşturmaktadır. 
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Research on the Effects of Akut Kaatsu Training on Young Football Players on the 

Muscle Hypertrophy and Strenth Development of Football Players 

 
Introduction and Aim : 

In Training Sciences, it is stated that training done by restricting blood flow can be effective in muscle hypertrophy 
and strength development with low intensity loads and in a short time. In this context, it was aimed to examine the 
effect of acute kaatsu training applied to young soccer players on muscle hypertrophy and strength development. 

Method : 

16 male soccer players with an average weight of 79.6±7.2kg and a height of 182.3±6 cm. in the U16 category 
participated in the experiment. Participants were divided into two groups as experimental (n=8) and control (n=8), 
experimental group received blood flow restriction with 40mmhg pressure to the thigh area,but control group weren’t 
applied any occluison. Both groups received classical leg strength training with the intensity of loading 40% of a 
maximum of 1 repetition (1RM). Training protocol consists of 4sets of 15reps of leg press, leg curl, leg rise and leg 
extension. Participants' leg volumes were determined to the Frustum Method, leg strengths and the loading intensity 
were determined to 1RM test. 

Findings : 

While there wasn’t significant difference between leg volume (U= 22.50, p>0.05) and 1RM leg strength pretest 
values of the experimental and control groups (U=21,000,p>0.05) ; There was significant difference between leg 
volume posttests (U= 12,000, p<0.05) and 1RM leg strength posttest values (U=10,500, p<0,05). While there was 
no significant difference between the pretest posttest leg volume (Z=-000, p>0.05) and pretest posttest 1RM leg 
strength values of the control group (Z= -1,000, p>0.05) ; There was significant difference between the pretest-
posttest leg volume values of the experimental group (Z= -2.521, p<0.05) and the pretest-posttest 1RM leg strength 
values(Z=-2.536, p<0.05). 

Conclusion : 

Kaatsu training applied to football players has an acute effect on leg hypertrophy and strength values. 
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Yorgunluk Baskısı Altında Atış Performansını Ölçmek; Polis Mekik Koşusu Testi  
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Giriş ve Amaç: 

Yorgunluk baskısı altında polisin atış isabet tutarlılığı ve performansını ölçmek insan hayatı için kritik öneme 
sahiptir. Bu çalışmanın amacı, kesintisiz yorgunluk baskısı altında atıcılık performansının ölçülmesi için Polis Mekik 
Koşusu (PMK) testini literatüre kazandırmaktır. 

Yöntem: 

Araştırmaya, 137 erkek polis adayı (20.91±1.19 yıl, boy uzunlukları 177.42±6.02 cm, vücut ağırlıkları 72.26±8.51 
kg, beden kitle indeksi 22.92±2.15 kg/m2) gönüllü olarak katılmıştır. Yorgunluk baskısının kademeli sağlandığı Çok 
Aşamalı Mekik Koşusu (ÇAMK) testinin her seviyesine 3 saniyelik aralarda tabanca atışı eklenmiştir. Güvenirlik için 
Test-Tekrar Test yöntemi ve geçerlik için ÇAMK ile PMK test verileri arasındaki korelasyon analiz edilmiştir. 

Bulgular: 

Güvenirlik analizleri sonucunda PMKtest ve PMKretest tamamlanan mekik (TM) (r=0.99, p<0.01) ve kalp atım hızı 
(KAH) verilerinde (r=0.924, p<0.01) anlamlı ilişki bulunmuştur. Geçerlik analizleri sonucunda, ÇAMK ve PMK testi 
TM (r=0.93, p<0.01) ve KAH verilerinde (r=0.903, p<0.01) anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Sonuç: 

Yorgunluk baskısı altında atış performansının ölçülmesi için geliştirilen PMK testinin yüksek düzeyde güvenilir ve 
geçerlilik düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir. PMK testinin güvenlik görevlilerinin yorgunluk baskısı altında atış 
performansı ve dayanıklılıklarının tespiti amacıyla kullanılması önerilebilir. 

 
Measuring Shooting Performance Under Fatigue Pressure; Police Shuttle Run Test 

 
Introduction and Aim : 

Measuring the consistency and performance of the police shot under the pressure of fatigue is critical for human 
life. The aim of this study is to add the Police Shuttle Run (PSR) test to the literature to measure shooting 
performance under continuous fatigue pressure. 

Method : 

137 male police candidates (20.91 ± 1.19 years, height 177.42 ± 6.02 cm, body weight 72.26 ± 8.51 kg, body mass 
index 22.92 ± 2.15 kg / m2) participated in the study voluntarily. Pistol shootings have been added to each level of 
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the Multi-Stage Shuttle Run (MSSR) test, in which the fatigue pressure is provided gradually, at intervals of 3 
seconds. The test-retest method for reliability and the correlation between MSSR and PSR test data for validity 
were analyzed. 

Findings : 

As a result of the reliability analysis, a significant correlation was found between the completed shuttle (CS) (r = 
0.99, p <0.01) and heart rate (HR) data (r = 0.924, p <0.01) of the PSRtest and PSRretest. As a result of the validity 
analysis, a significant relationship was found in the data of MSSR and PSR test CS (r = 0.93, p <0.01) and HR (r = 
0.903, p <0.01). 

Conclusion : 

It has been determined that the PSR test, developed to measure shooting performance under fatigue pressure, has 
a high level of reliability and validity. It may be advisable to use the PSR test to determine the shooting performance 
and endurance of security guards under fatigue pressure. 
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Mücadele Sporcularının Elit Performans Özelliklerinin Tanımlanması: Fiziksel ve 
Atletik Performans Açısından Bir Değerlendirme 

1Umut Canlı, 2Birol Topçu, 3Hilal Gürsoy 
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Giriş ve Amaç: 

Yetenek belirlemede kilit soru, hangi sporcunun iyi performans gösterme ve en yüksek rekabet seviyesinde başarılı 
olma potansiyeline sahip olduğuna karar vermektir. Araştırmada mücadele sporlarında yer alan elit ve elit olmayan 
sporcuların fiziksel ve atletik performans özellikleri açısından nasıl farklılaştığının ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Yöntem: 

Karate, tekvando, güreş ve judo sporlarında yaş ortalaması 14.86±1.54 olan elit (n = 29) ve elit olmayan (n = 41) 
toplam 70 sporcu araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Fiziksel performanslarının belirlenmesinde; boy uzunluğu, 
vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi ve beden kütle indeksi gibi parametreler ölçülmüştür. Atletik performanslarının 
değerlendirilmesinde ise; pençe kuvveti, sürat, çeviklik, sıçrama kuvveti, esneklik, kor kuvveti, üst ekstremite 
kuvveti gibi özellikleri belirlenmiştir. Verilerin analizinde; tanımlayıcı veriler (ortalama ve standart sapma vb.) ortaya 
koyulmuştur. Verilerin normalliği Basıklık ve Çarpıklık değerleri ile kontrol edilmiştir. Gruplar arasında 
karşılaştırmalar bağımsız örneklemler t-testi kullanılarak belirlenmiştir. 

Bulgular: 

Elit ve elit olmayan mücadele sporcularının fiziksel unsurlarını oluşturan tüm parametrelerde daha yüksek değerlere 
sahip olduğu belirlenmiş ve bu değerlerin iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir 
(p<0.05). Elit ve elit olmayan sporcu gruplarının atletik performans unsurları açısından da elit olan sporcu grubu 
lehine anlamlı farklar olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

Sonuç: 

Elit mücadele sporcularının elit olmayan sporculara göre daha iyi fiziksel ve atletik unsurlara sahip olduğu 
belirlenmiştir. Bu bulgular neticesinde; mücadele sporlarına sporcuların yönlendirilmesi ve seçimi gibi bilimsel 
süreçlerde elit performans unsurlarının neler olması ve hangi düzeyde sahip olunması gerektiği ile ilgili bir veri 
tabanın oluşturulmasına katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.  
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Identification Elite Performance Characteristics of Combat Athletes: An Evaluation 

in Terms of Physical and Athletic Performance 

 
Introduction and Aim : 

The key question in talent identification is to decide which athlete has the most potential to perform well and be 
successful at the highest competitive level. The aim of the study was to reveal how elite and non-elite athletes 
involved in combat sports differ in terms of their physical and athletic performance characteristics. 

Method : 

A total of 70 elite (n = 29) and non-elite (n = 41) athletes with an average age of 14.86 ± 1.54 in karate, taekwondo, 
wrestling and judo sports voluntarily participated in the study. In determining their physical performance; parameters 
such as body height, body weight, percentage of body fat and body mass index were measured. In the evaluation 
of athletic performances; properties such as grip strength, speed, agility, jumping strength, flexibility, core strength, 
and upper extremity strength were determined. In the analysis of the data; descriptive data (mean and standard 
deviation, etc.) were presented. Normality of the data was checked by Kurtosis and Skewness values. Comparisons 
between groups were determined using independent samples t-test. 

Findings : 

It was determined that elite and non-elite sportsmen had higher values in all parameters that constitute their physical 
elements and these values were found to be statistically significant between the two groups (p<0.05). It was 
determined that there are significant differences between elite and non-elite sportsman groups in terms of athletic 
performance elements in favor of the elite athlete group (p<0.05). 

Conclusion : 

It has been determined that elite fight athletes have better physical and athletic elements than non-elite athletes. 
As a result of these findings; in scientific processes such as directing and choosing athletes to combat sports, it is 
thought that it can contribute to the creation of a database on what elite performance elements should be and at 
what level they should be owned. 
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Futbolcularda Uygulanan FIFA 11+ Isınma Protokolünün Bazı Performans 
Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi 
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Giriş ve Amaç: 

Etkili bir ısınma yöntemi sporcularda performans artışıyla birlikte sakatlık riskini azaltmak için kullanılan bir 
mekanizma olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, FIFA 11+ gibi özel ısınma protokollerinin futbolcularda 
sakatlık riskini azaltarak performans artışı sağladığı belirtilmektedir. Bu çalışma, futbolcularda uygulanan FIFA 11+ 
ısınma protokolünün bazı performans parametreleri üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: 

Çalışmaya 17 antrenman grubu (yaş: 21,17±1,53 yıl, boy: 179,41±1,25 cm, vücut ağırlığı: 74,38±4,18 kg, 
antrenman yaşı: 7,22±2,54 yıl) ve 17 kontrol grubu (yaş: 22,34±1,76 yıl, boy: 177,62±1,19 cm, vücut ağırlığı: 
73,19±3,66 kg, antrenman yaşı: 8,12±2,27 yıl) olmak üzere toplam 34 futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. 
Çalışmada antrenman grubu normal futbol antrenmanlarına ek olarak 6 hafta süreyle haftada 3 gün FIFA 11+ 
ısınma protokolü uygulanarak antrenman programına tabii tutulmuştur. Kontrol grubu ise sadece normal futbol 
antrenmanlarına devam etmiştir. Katılımcıların esneklik (otur-uzan), çeviklik (illinois) ve dikey sıçrama 
performansları ön-test son-test modeline göre ölçülmüştür. 

Bulgular: 

Analiz sonuçlarına göre; antrenman grubunun esneklik, çeviklik ve dikey sıçrama ön-test son-test sonuçları 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,05). Kontrol grubunun esneklik, çeviklik 
ve dikey sıçrama ön-test son-test sonuçlarına bakıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır 
(p>0,05). 

Sonuç: 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre futbolculara uygulanan FIFA 11+ ısınma protokolünün esneklik, çeviklik ve 
dikey sıçrama gibi performans parametrelerini olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda, 
futbolda antrenmanın ana bölümünde esneklik, çeviklik ve dikey sıçrama içeren çalışmalarda performans artışı için 
FIFA 11+ ısınma protokolünün antrenmanın ısınma bölümünde uygulanması önerilmektedir. 
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Investigation of the Effect of FIFA 11+ Warm-Up Protocol Applied on Football 

Players on Some Performance Parameters 

 
Introduction and Aim : 

An effective warm-up method is accepted as a mechanism used in athletes to reduce the risk of injury with an 
increase in performance. Accordingly, it is stated that special warm-up protocols such as FIFA 11+ provide 
performance increase by reducing the risk of injury in football players. This study was carried out to examine the 
effect of the FIFA 11+ warm-up protocol applied on football players on some performance parameters. 

Method : 

17 training groups (age: 21,17±1,53 years, height: 179,41±1,25 cm, body weight: 74,38±4,18 kg, training age: 
7,22±2,54 years) and 17 control groups (age: 22,34±1,76 years, height: 177,62±1,19 cm, body weight: 73,19±3,66 
kg, training age: 8,12±2,27 years), a total of 34 football players voluntarily participated in the study. In the study, in 
addition to normal football training, the training group was subjected to a training program by applying the FIFA 11+ 
warm-up protocol 3 days a week for 6 weeks. The control group continued only with their normal football training. 
The flexibility (sit and reach), agility (illinois) and vertical jump performances of the participants were measured 
according to the pre-test post-test model. 

Findings : 

According to the analysis results; when the flexibility, agility and vertical jump pre-test post-test results of the training 
group were compared, a statistically significant difference was found. (p<0,05). When flexibility, agility and vertical 
jump pre-test post-test results of the control group were examined, no statistically significant difference was found 
(p>0,05). 

Conclusion : 

According to the results of the study, it is thought that the FIFA 11+ warm-up protocol applied to football players 
positively affects performance parameters such as flexibility, agility and vertical jump. In line with these results, it is 
recommended to apply the FIFA 11+ warm-up protocol in the warm-up part of the training for performance increase 
in the main part of football training, which include flexibility, agility and vertical jumping. 
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Giriş ve Amaç: 

Futbolda pas, şut, sprint ve dripling gibi patlayıcılık gerektiren parametreler için yüksek seviyede güç, sürat ve 
çeviklik özelliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Futbolcular özellikle maç esnasında düzenli aralıklarla tekrarlı sprint 
performansı sergilemektedir. Futbolda koşu hızının ekstra direnç oluşturmadan tekrarlı sprint antrenmanları ile 
geliştirilebileceği belirtilmektedir. Bu çalışma, genç futbolcularda uygulanan tekrarlı sprint antrenman programının 
sürat ve dikey sıçrama performansı üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: 

Çalışmaya 15 antrenman grubu (yaş: 17,42±1,27 yıl, boy: 174,51±0,43 cm, vücut ağırlığı: 71,34±3,76 kg, 
antrenman yaşı: 4,17±1,89 yıl) ve 15 kontrol grubu (yaş: 18,13±1,48 yıl, boy: 175,32±1,51 cm, vücut ağırlığı: 
72,48±3,22 kg, antrenman yaşı: 4,88±2,16 yıl) olmak üzere toplam 30 genç futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. 
Çalışmada antrenman grubu normal futbol antrenmanlarına ek olarak 6 hafta süreyle haftada 3 gün tekrarlı sprint 
antrenman programına tabii tutulmuştur. Kontrol grubu ise sadece normal futbol antrenmanlarına devam etmiştir. 
Katılımcıların 10 m - 30 m sürat ve dikey sıçrama performansları ön-test son-test modeline göre ölçülmüştür. 

Bulgular: 

Analiz sonuçlarına göre; antrenman grubunun 10 m ve 30 m sürat ile dikey sıçrama ön-test son-test sonuçları 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,05). Kontrol grubunun 10 m ve 30 m sürat 
ve dikey sıçrama ön-test son-test sonuçlarına bakıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır 
(p>0,05). 

Sonuç: 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre tekrarlı sprint antrenmanlarının sürat ve dikey sıçrama performansları 
üzerine olumlu etki ettiği görülmektedir. Bu doğrultuda, futbol antrenmanlarının kendine özgü programlarına ek 
olarak tekrarlı sprint antrenmanlarının periyotlama içerisinde kurgulanması önerilmektedir. 
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Investigation of the Effect of Repeated Sprint Training Program Applied on Young 

Football Players on Speed and Vertical Jump Performance 

 
Introduction and Aim : 

High levels of strength, speed and agility are required for explosive parameters such as passing, shooting, sprinting 
and dribbling in football. Football players exhibit repeated sprint performance at regular intervals, especially during 
the match. It is stated that running speed in football can be improved by repeated sprint training without creating 
extra resistance. This study was carried out to examine the effect of the repeated sprint training program applied 
on young football players on speed and vertical jump performance. 

Method : 

15 training groups (age: 17,42±1,27 years, height: 174,51±0,43 cm, body weight: 71,34±3,76 kg, training age: 
4,17±1,89 years) and 15 control groups (age: 18,13±1,48 years, height: 175,32±1,51 cm, body weight: 72,48±3,22 
kg, training age: 4,88±2,16 years), a total of 30 young football players voluntarily participated in the study. In the 
study, in addition to normal football training, the training group was subjected to a repeated sprint training program 
3 days a week for 6 weeks. The control group continued only with their normal football training. The 10 m - 30 m 
speed and vertical jump performances of the participants were measured according to the pre-test post-test model. 

Findings : 

According to the analysis results; when the 10 m and 30 m speed of the training group and the vertical jump pre-
test post-test results were compared, a statistically significant difference was found. (p<0,05). When the 10 m and 
30 m speed and vertical jump pre-test post-test results of the control group were examined, no statistically 
significant difference was found (p>0,05). 

Conclusion : 

According to the results obtained in the study, it is seen that repeated sprint training has a positive effect on speed 
and vertical jump performances. In this direction, it is recommended that repeated sprint training should be 
organized within periodization in addition to the specific programs of football training. 
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Basketbol ve Voleybolda Tek Taraflı Counter Movement Sıçrama Değerlerinin 
Karşılaştırılması 
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Giriş ve Amaç: 

Hücum ve savunmadaki aksiyonların optimum düzeyde gerçekleştirilmesi bakımından basketbol ve voleybolda 
sıçrama kapasitesi ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede sıçrama esnasında, bacakların performans düzeylerinin 
ayrı olarak (sağ-sol) incelenmesinin, olası kuvvet ve diğer farklılıklarının belirlenmesi açısından önemli bulgular 
ortaya koyacağı düşünülmektedir. Çalışmanın amacı basketbol ve voleybolcularda tek taraflı counter movement 
sıçrama (CMJ) değerlerinin karşılaştırılmasıdır. 

Yöntem: 

Çalışma grubunu 2020-2021 sezonu Türkiye Basketbol ve Voleybol liglerinde aktif olarak yer alan toplam 50 erkek 
sporcu (29 basketbolcu, 21 voleybolcu) oluşturmaktadır. Sporculara standart ısınma protokolünü takiben Kistler 
Kuvvet Platformu kullanılarak “unilateral counter movement jump” testi uygulanmıştır. Başarılı olan toplam 5 
sıçramadan (sağ ve sol bacak) en iyi 3’ü kaydedilmiştir. Grupların homojenliği Levene testi; gruplar arasındaki 
değişkenlerin farkı Independent sample t testi ile belirlendi ve anlamlılık değeri p<0,05 olarak kabul edildi. 

Bulgular: 

Analiz sonuçlarına göre voleybolcuların bazı sol ve sağ bacak CMJ parametrelerinde basketbolculara göre istatistiki 
olarak daha iyi skorlar ortaya koyduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: 

Temelde sıçrama özelliğinin yoğun olarak kullanıldığı iki branşa ait bulgular incelendiğinde; voleybolcuların dikey 
sıçrama ile karakterize değerlerde daha iyi sonuçlar ortaya koymasının, tek taraflı sıçramanın voleybolda çoğu 
teknikte baskın oluşu, sporcu profilleri ve vücut kompozisyonu gibi faktörlerden kaynaklandığı düşünülmektedir . 

Anahtar kelimeler: Basketbol, CMJ, kuvvet platformu, voleybol 

 
Comparison of Unilateral Counter Movement Jump Parameters in Basketball and 

Volleyball 
 
Introduction and Aim : 

Jumping capacity in basketball and volleyball comes to the fore in terms of performing the actions in offensive and 
defensive at the optimum level. So; it is thought that examining the performance levels of the legs separately during 
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jumping will reveal important findings in terms of determining the possible strength and other differences. The aim 
of the study is to compare unilateral counter movement jump (CMJ) parameters in basketball and volleyball. 

Method : 

The study group consisted of 50 male athletes (21 basketball, 29 volleyball players) playing actively in Turkish 
Basketball and Volleyball leagues during 2020-2021 season. Unilateral CMJ test was applied to the athletes by 
using the Kistler Force Plate, following the standard warm-up protocol. The best 3 of the 5 successful jumps were 
recorded. Groups homogeneity was determined by the Levene test; the difference of the variables between the 
groups was determined by the Independent sample t test and the significance level was set at p< 0.05. 

Findings : 

It was determined that volleyball players showed statistically better scores in some left and right leg CMJ 
parameters compared to basketball players. 

Conclusion : 

When the findings of the two sports where the jumping is used intensively are examined; volleyball players' better 
results in parameters characterized by vertical jump are thought to be related to the factors such as unilateral 
jumping in volleyball is dominant in most techniques, athlete profiles and body composition. 

Keywords: Basketball, CMJ, force plate, volleyball 
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Elektriksel Kas Uyarımının Güç Çıkış ve Postaktivasyon Potansiyasyon Üzerindeki 
Etkisinin İncelenmesi 
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Giriş ve Amaç: 

Araştırmanın amacını; PAP etkisi açığa çıkardığı varsayılan yüksek şiddetli kısa süreli elektrik uyarımının, İsometric 
Mid-Thigh Pull (IMTP) güç çıkış değerleri üzerinde ki etkisinin incelenmesi oluşturmaktadır. Postaktivasyon 
potansiyasyonu açığa çıkarmak için kullanılan yüksek ağırlık yüklemeleri yerine düşük sakatlık riski içeren 
elektromyostimulasyon (EMS)’nun müsabaka ve antrenmanlarda sporcuların ısınma protokollerine eklenebilirliği 
hedeflenmiştir. 

Yöntem: 

Çalışmaya farklı branşlarda 14 sporcu (yaş: 20,93±3,2yıl; vücut ağırlığı: 82,71±21,88kg; boy: 187,06±11,29cm) (5 
basketbol, 5voleybol, 4 eskrim) dâhil edildi.EMS uygulaması Chattanooga marka (COMPEX SP 8.0 wireless USA) 
programlanabilir 4 kanallı EMS cihazı ile yapıldı. EMS uygulamasında elektrotlar kuadriceps ve gasto-soleus kas 
gruplarına yerleştiridi. IMTP uygulaması; Kistler Multicomponent Force Plate Type 9260AA taşınabilir kuvvet 
platformu kullanılarak gerçekleştirildi. 

Bulgular: 

Verilerin analizi, EMS akım öncesi ve sonrasındaki elde edilen güç değerleri arasındaki ilişki için Regresyon analizi 
uygulandı. Bulgulara göre, araştırma grubuna uygulanan EMS akım öncesi ve sonrası IMTP ile elde edilen güç 
değerleri arasındaki regresyon sonuçları incelendiğinde, Zirve güç ön test değerleri, EMS akım sonrasındaki güç 
değerleri ile yüksek düzeyde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmektedir (R=,950, R2=,902). En 
düşük güç ön test değerleri, EMS akım sonrasındaki en düşük güç değerleri ile yüksek düzeyde pozitif ve 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmektedir (R=,912, R2=,832). Ortalama güç ön test değerleri, EMS akım 
sonrasındaki ortalama güç değerleri ile yüksek düzeyde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmektedir 
(R=,916, R2=,840). 

Sonuç: 

Sonuç olarak; EMS uygulaması ardından üretilen güç çıkışlarında anlamlı bir artış olmasa da güç kaybını azaltmada 
etkili olabileceği sonucuna varılmıştır. 
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Investigation of the Effect of Electrical Muscle Stimulation on Power Output and 

Postactivation Potentiation 

 
Introduction and Aim : 

This study consists of examining the effect of high intensity short-term electrical stimulation, which is supposed to 
produce PAP effect, on Isometric Mid-Thigh Pull (IMTP) power output values. It is aimed that electromyostimulation 
(EMS), which has a low risk of injury, can be added to the warm-up protocols of athletes in competitions and training, 
instead of high weight loadings used to reveal postactivation potential. 

Method : 

14 athletes from different branches (age: 20.93 ± 3.2 years; body weight: 82.71 ± 21.88kg; height: 187.06 ± 
11.29cm) (5 basketball, 5 volleyball, 4 fencing) were included in the study. EMS application was made with 
Chattanooga brand (COMPEX SP 8.0 wireless USA) programmable 4-channel EMS device. Electrodes were 
placed in the quadriceps and gasto-soleus muscle groups in EMS application. IMTP application; Kistler was 
performed using the Multicomponent Force Plate Type 9260AA portable force platform.Regression analysis was 
applied to analyze the data and to determine the relationship between power values obtained before and after EMS 
flow. 

Findings : 

According to the findings, when the regression results between the power values obtained with the IMTP before 
and after the EMS applied to the research group are examined, a highly positive and statistically significant 
relationship is observed with the peak power pre-test values, the power values after the EMS current (R =, 950, R2 
=, 902). A highly positive and statistically significant relationship is observed with the lowest power pre-test values, 
the lowest power values after EMS current (R =, 912, R2 =, 832). A high level of positive and statistically significant 
correlation is observed with average power pre-test values, average power values after EMS current (R =, 916, R2 
=, 840). 

Conclusion : 

As a result, it is concluded that although there is no significant increase in power outputs produced after EMS 
application, it may be effective in reducing power loss. 
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Futbolcularda MAS, MSS, ASR ve Tekrarlı Sprint İlişkisi 

1Onur Kaçmaz, 2Gökhan Deliceoğlu 
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Giriş ve Amaç: 

Futbolda dayanıklılık, sürat ve ani yön değiştirmelere yönelik testler sporcuların müsabaka performansları 
hakkındaki öngörüde bulunmaya destek verdiği bilinmektedir. Araştırmanın amacını elde edilen MAS, MSS ve ASR 
ile tekrarlı sprint arasındaki ilişkinin belirlenmesi oluşturmaktadır 

Yöntem: 

Çalışmaya gönüllü olarak (Xyaş=26,82±5,55 yıl, Xboyuzunluğu=181,00±6,35 cm, Xva=76,69±5,21 kg) 23 erkek 
BAL futbolcuları katıldı. Bölgesel Amatör Lig (BAL) futbolcularına 30-15 intermittent fitness testi (IFT) ve 6x40 
metrelik tekrarlı sprint testleri uygulandı. Sprint testinden en düşük süre ile maksimum sprint speed (MSS), 30-15 
IFT ile maksimal aerobik speed (MAS) ve MAS ile MSS arasındaki farka bakarak anaerobik speed rezervleri (ASR) 
elde edildi. 6x40 m. tekrarlı sprint sırasında tekrarlar arası dinlenme pasif ve 30 saniye olarak uygulandı. Verilerin 
analizinde 25.0 SPSS paket programı kullanıldı. Parametreler arasındaki ilişki için lineer regresyon analizi kullanıldı. 
Anlamlılık derecesi ise p<0.05 olarak kabul edildi. 

Bulgular: 

Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, ilk 4 sprint değerleri, ASR (0,66 ile 0,47 arası) ve MAS (0,77 ile 0,71) ile 
orta düzeyde ilişki görülmektedir. Tekrarlı sprintin ilk 5 sprint değerleri ile MSS (0,98 ile 0,74) arasında yüksek 
düzeyde ilişki belirlenmiştir. Geri kalan sprint değerleri ile düşük düzeyde ilişkiler görülmektedir. Bütün tekrarlı sprint 
değerleri ile MAS, MSS ve ASR arasındaki ilişki incelendiğinde ise ASR (R=,743, R2=,552), MAS (R=,797, 
R2=,636) ve MSS (R=,999, R2=,997) arasındaki yüksek düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: 

Sonuç olarak, tekrarlı sprintler, futbolcuların dayanıklılık ölçümleri kapsamında alınan ASR, MAS ve MSS’nin 
yordanmasın da etkin olduğu söylenebilir. 

 
MAS, MSS, ASR and Repeated Sprint Relationship in Soccer Players 

 
Introduction and Aim : 

In football, tests for endurance, speed and sudden change of direction are known to support athletes in predicting 
competition performance. The aim of the research is to determine the relationship between MAS, MSS and ASR 
and repeated sprint. 
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Method : 

23 male BAL players participated voluntarily (Xage=26,82±5,55 years, Xheight=181,00±6,35 cm, 
Xweight=76,69±5,21 kg). Regional Amateur League (BAL) players were given 30-15 intermittent fitness tests (IFT) 
and 6x40 meters of repeated sprint tests. The sprint test achieved maximum sprint speed (MSS) with the lowest 
duration, maximal aerobic speed (MAS) with 30-15 IFT, and anaerobic speed reserves (ASR) by looking at the 
difference between MAS and MSS. During the 6x40 m. repeated sprint, the rest between repetitions was passive 
and applied in 30 seconds. 25.0 SPSS package program was used in the analysis of the data. Linear regression 
analysis was used for the relationship between parameters. The degree of signability was considered p<0.05. 

Findings : 

According to the findings of this study, the top 4 sprint values, ASR (0,66 to 0,47) and MAS (0,77 to 0,71) are 
moderately correlated. The top 5 sprint values of the repeat sprint and mss (0,98 to 0,74) were highly correlated. 
Low-level relationships are seen with the remaining sprint values. When the relationship between MAS, MSS and 
ASR is examined with all repeated sprint values, it is determined that there is a high level of relationship between 
ASR (R=,743, R2=,552), MAS (R=,797, R2=,636) and MSS (R=,999, R2=,997). 

Conclusion : 

As a result, repeated sprints can be said to be effective in fatigue of ASR, MAS and MSS, which are taken as part 
of the endurance measurements of soccer players 
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Giriş ve Amaç: 

Sportif gelişim için gereken bir süreç olan yorgunluk ve yenilenme hızı genç sporcularda araştırılmıştır.Yaşlı 
bireylerde (antrenmanlı ve antrenmansız) ise yorgunluğun hangi mekanizmalardan etkilendiği, dinlenme ve 
yenilenme koşullarında hangi fizyolojik farklılıkların olduğu tam alarak bilinmemektedir. Amaç: Yaşlı bireylerde 
yorgunluk ve yenilenme hızına etki eden faktörleri incelenmektir. 

Yöntem: 

1.Çalışmaların Seçim Kriterleri: (1) Hakemli uluslararası dergilerde yayınlanan; (2) Tam metin olarak mevcut olan; 
(3) Yaşlı bireylerde yapılan; ve (4) Yenilenme ve yorgunluk hakkında yapılan makaleler.  

2.Çalışma Aşamaları ve Süreç: Anahtar kelimeler belirlendi ve inceleme üç aşamada tamamlandı. İlk aşama; genel 
araştırma aşamasıydı."Yaşlanma" ve "Yorgunluk" veya "Yaşlı yetişkinler" ve"yenilenme",“dinlenme” anahtar kelime 
olarak kullanıldı. İkinci aşamada, yaşlı insan çalışmaları kendi içerisinde, anahtar kelime olarak “Egzersiz” ve 
“Antrenman ” ve “yenilenme” ve “dinlenme” ve “yorgunluk” kullanılan çalışmalar üzerine odaklanıldı.  

3.Metodolojik Kalite Değerlendirmesi: Tüm makaleler tarih kategorilerine ayrıldı. Kategoriler sürecinin sonunda 
kalite değerlendirmesi için çalışmalar yazar tarafından 2 farklı zaman aralığında tekrar incelendi. Bir okuma sonucu 
farklı sonuç not edildiyse, çalışma 3. kez tekrar incelendi. 

Bulgular: 

Yaşlanma daha fazla antrenmana bağlı hasara ve yorgunluğa yol açar.Yaşlılar antrenmana bağlı hasara daha 
yatkındır ve daha yavaş bir onarım ve uyum hızına sahiptirler.Daha büyük hasar ve yavaş yenilenme yaşlı 
bireylerde daha yaygındır.Buna karşın, antrenmansız gençlerin yaşlı bireylere göre daha uzun dinlenme süresine 
ihtiyaç duyduklarını tespit eden araştırmalar vardır. 

Sonuç: 

Yaşlı bireylerde yorgunluk ve yenilenme hızı; antrenman düzeyi,MSS,fiziksel uygunluk düzeyi, hormonlar, oluşan 
hasar, glikojen depoları durumu ve yenilenmesi gibi birçok faktör etkilemekte ve değişebilmektedir. 
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Fatigue and Recovery Rate in Older Adults 

 
Introduction and Aim : 

Fatigue and recovery rate, which is a necessary process for sportive development, has been investigated in young 
athletes.In older adults (trained and untrained), it is not known exactly what mechanisms are affected by fatigue 
and which physiological differences exist in resting and regenerative conditions. Objective: To examine the factors 
affecting on fatigue and recovery rate in older adults. 

Method : 

1. Selection Criteria of studies: (1) published in refereed international journals; (2) available in full text; (3) studied 
in older adults; and (4) articles about recovery and fatigue.  

2. Work stages and process: keywords were determined and the examination was completed in three stages. The 
first stage; "Aging" and "Fatigue" or "Older adults" and "recovery" were used as "rest" keywords. In the second 
stage, the studies of older adults focused on studies using the keywords "Exercise" and "Training" and "recovery" 
and "rest" and "fatigue".  

3. Methodological Quality assessment: All articles were divided into date categories. At the end of the categories 
process, the studies were re-examined by the author in 2 different time intervals for quality assessment. If a different 
result was noted for a reading, the study was re-examined for a third time. 

Findings : 

Aging leads to more training-related damage and fatigue. Older people are more prone to training-related damage 
and have a slower rate of recovery and adaptation. Greater damage and slow recovery rate are more common in 
older adults. However, there are studies that found that untrained youth need longer rest periods than older adults. 

Conclusion : 

There are many factors such as training level, CNS, physical fitness level, hormones, damage, condition and 
regeneration of glycogen stores can affect and change on fatigue and recovery rate in older adults. 
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Kızılötesi Termografi: Kassal Yorgunluk Monitörizasyonu 
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Giriş ve Amaç: 

Genellikle uzun süreli veya tekrarlanan kas aktivitesinden sonra ortaya çıkan kassal yorgunluk standart olarak 
Elektromiyografi (EMG) yöntemi ile değerlendirilmektedir. Ancak, gerek ekipmanların kurulumu gerekse ölçüm 
sonrası filtreleme işlemleri gibi nedenlerden dolayı zahmetli ve zaman alıcı olması nedeniyle, EMG yöntemine 
alternatif olarak kızılötesi termal görüntüleme (KTG) tekniği kassal yorgunluğu değerlendirmek için kullanılan pratik 
bir yöntemdir. Bu yöntem, cilt sıcaklığı kontrolü ile ilgili fizyolojik fonksiyonların invaziv olmayan bir şekilde analiz 
edilmesini sağlamaktadır. KTG tekniğinin, antrenman veya müsabaka sonrası kassal yorgunluğun 
değerlendirilmesinde kas-iskelet sistemi bozukluklarının teşhisi için spor alanında giderek daha fazla kullanıldığı 
görülmektedir. Bu açıklamalardan hareketle bu çalışmada, KTG yöntemine ait protokollerin incelenmesi, KTG 
yönteminin geçerliliği ve güvenirliğinin değerlendirilmesi ve KTG yöntemi ile elde edilen verilerin detaylı olarak 
analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: 

Çalışmaya son on yıl içerisinde PubMed, Scopus, Science Direct ve Web of Science veri tabanında bulunan 
hakemli dergilerdeki bilimsel yayınlar incelenmiştir. Bu yayınlar içerisinden İngilizce tam metni yayımlanan ve KTG 
ile kassal yorgunluğu değerlendiren geçerlik-güvenirlik araştırmaları çalışma kapsamına dahil edilmiştir. 

Bulgular: 

KTG ile belirlenen 0.3 derecelik bir asimetrik durumun ve aynı bölgedeki 1.5 derece sıcaklık farklılıklarının yüksek 
oranda yaralanma riski oluşturabileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte, farklı yüklerdeki antrenman programları 
(kuvvet, güç, dayanıklılık gibi) değerlendirildiğinde KTG tekniğinin kassal yorgunluğu belirlemede etkili bir yöntem 
olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, KTG kullanılan ve kullanılmayan bir sezonda %63-70 oranında kas yaralanmalarının 
azaldığı tespit edilmiştir. 

Sonuç: 

Kas yaralanmalarının teşhisinde geçerli bir yöntem olmamasına rağmen, KTG tekniğinin sporculardaki antrenman 
yükünün takibinde ve kassal yorgunluğun ve dengesizliğin belirlenerek yaralanmaların önlenmesinde pratik ve etkili 
bir monitörizasyon aracı olarak kullanılabileceği söylenebilir. 
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Infrared Thermography: Monitoring of Muscular Fatigue 

 
Introduction and Aim : 

Muscular fatigue that usually occurs after prolonged or repeated muscle activity is evaluated by electromyography 
(EMG) method. However, EMG method is laborious and time-consuming due to the installation of equipment and 
post- measurement filtering processes. As an alternative to EMG, infrared thermography (IRT) technique is a 
practical method used to evaluate muscular fatigue. This method enables non-invasive analysis of physiological 
functions related to skin temperature control. Based on these explanations, in this study, it is aimed to examine the 
protocols of the IRT, to evaluate the validity and reliability of the IRT and to analyze the data obtained by the IRT 
method. 

Method : 

Scientific publications in peer-reviewed journals in PubMed, Scopus, Science Direct and Web of Science databases 
were examined in the last ten years. Among these publications, validity-reliability studies evaluating muscular 
fatigue with IRT were included in the study. 

Findings : 

It is stated that a 0.3 to 1.5 degree temperature differences in the region can create a risk of injury. If strength, 
power and endurance were evaluated, it was stated that the IRT technique was an effective method in determining 
muscular fatigue. In addition, 63-70% reduction in muscle injuries was found in a season with and without IRT. 

Conclusion : 

Although it is not a valid method in the diagnosis of muscle injuries, it can be said that the IRT technique can be 
used as a practical and effective monitoring tool in managing the training load in athletes and in preventing injuries 
by determining muscular fatigue and imbalance. 
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Düzensiz Zeminde ve Atletizm Pistinde Antrenman Yapan 13-14 Yaşındaki 
Çocukların Propriyosepsiyon ve Dayanıklılık Gelişimleri Açısından 

Karşılaştırılması 

1Ali Güreş, 1Şaheser Güneş 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi SBF, Aydın 
 
Email : aligures74@windowslive.com, sgunes@adu.edu.tr 

 

Giriş ve Amaç: 

Bu çalışmanın amacı düzensiz zeminde yapılan antrenmanların, atletizm pistinde ve sentetik zeminde yapılan 
antrenmanlarına göre proprioseptif algılama ve dayanıklılık performansını daha iyi geliştirip geliştirmediğini 
incelemektir. Çalışmamızda 13-14 yaşlarında en az bir yıllık spor geçmişi olan sporcularda düzensiz zeminde 
yapılan antrenmanların, ayak ve ayak bileği üzerine uygulanacak yüklenmenin etkisinin incelenerek ayak bileğinde 
inversiyonu ve eversiyon şeklindeki proprioseptif algılamaya ve dayanıklık üzerindeki etkisini incelemektir 

Yöntem: 

Çalışmaya alınan denekler dayanıklılık testine tabii tutuldular. Düzensiz zeminde antrenman yapan (n=18) ve 
sentetik pistte antrenman yapan (n=18) erkek gönüllü (N=36; 13-14 yaş) çalışmaya alındı. Testlerde ayak bileği 
ekleminde açısal değişimlerin algılanma düzeyi ile pistte 3000 metre koşu performansı ölçüldü. 12 haftalık 
antrenman dönemi öncesi ve 12 haftaların sonunda testler tekrarlandı. Pist koşusu grubu 12 hafta süresince sadece 
pist antrenmanları yaparken, diğer grupta düzensiz zemine sahip özel bir parkurda antrenmanlarını 
gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: 

Düzensiz zeminde antrenman yapan sporcularda sağ ayak bileği, sol ayak bileği eversiyon ve inversiyonu açılarını 
hissetme hassasiyeti farklılıkları istatistiksel olarak anlamlıdır(p<0.05). Pistte antrenman yapan sporcularda ise sağ 
ayak bileği inversiyon ile Sol ayak bileği eversiyon açılarını hissetme hassasiyeti farklılıkları istatistiksel olarak 
anlamlıdır (p<0.05). Sağ ayak bileği eversiyon ile sol ayak bileği inversiyon açılarını hissetme hassasiyeti farklılıkları 
ön test ve son test arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). Dayanıklılık antrenmanlarına yönelik 
bulgularda ise her iki grubun da ön test ve son test arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır(p<0.05). Ancak 
düzensiz zeminde antrenman yapan sporcular da %8,76 iken, pistte antrenman yapan sporcular da %3,11 oranında 
bir artış göstermiştir. 

Sonuç: 

Sonuç olarak orta süreli dayanıklılığa yönelik yapılan antrenmanların düzensiz zeminde yapılması halinde 
dayanıklılığı ve ayak bileğinde proprioseptif algılamayı daha fazla geliştirdiğini söyleyebiliriz. 
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A Comparison of Children Age 13-14 Years Old Who Training on the Irregular 

Ground and Athletics Track in Terms of Propression and Durability Developments 

 
Introduction and Aim : 

The aim of this study is to examine whether training on uneven ground improves proprioceptive perception and 
endurance performance better than training on athletics track and synthetic ground. In our study, we aimed to 
examine the effect of the load on the foot and ankle of the athletes aged 13-14 with at least one year of sports 
history, by examining the effect of the ankle inversion and eversion on proprioceptive perception and durability. 

Method : 

The subjects included in the study were subjected to endurance tests. Male volunteers (N = 36; 13-14 years) who 
trained on uneven ground (n = 18) and trained on a synthetic track (n = 18) were included in the study. In the tests, 
the level of perception of angular changes in the ankle joint and 3000 meters of running performance on the track 
were measured. The tests were repeated before the 12-week training period and at the end of the 12 weeks. While 
the track running group only trained for the track for 12 weeks, the other group was trained on a special track with 
irregular ground. 

Findings : 

Differences in sensing sensitivity of right ankle, left ankle eversion and inversion angles of athletes training on 
uneven ground was statistically significant (p <0.05). Differences in sensitivity of sensing the right ankle inversion 
and left ankle eversion angles among the athletes training on the track were statistically significant (p <0.05). The 
difference in sensitivity to sensing the right ankle eversion and left ankle inversion angles was not statistically 
significant (p> 0.05). The difference between the pre-test and post-test of both groups is statistically significant in 
the findings for endurance training (p <0.05). However, the athletes training on uneven ground increased by 8.76%, 
while the athletes training on the track increased by 3.11% 

Conclusion : 

As a result, we can say that training for medium endurance improves the endurance and proprioceptive perception 
in the ankle more if it is done on uneven ground. 
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Rekreasyonel Sporcularda Quadriceps Femoris ve Hamstring Kaslarının Hacim ve 
İzokınetık Tepe Torku: Bir Pilot Çalışma 
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Giriş ve Amaç: 

Fizyolojik ve patolojik durumlarda iskelet kası hacminde ve kuvvetinde değişiklikler meydana gelebilir. Bu 
çalışmanın amacı, rekreasyonel sporcularda quadriseps femoris (QF) ve hamstring (H) kaslarının hacim ve güçleri 
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. 

Yöntem: 

Kesitsel pilot çalışmaya 10 rekreasyonel sporcu dahil edildi. Bilateral QF ve H kas hacimleri, 3.0 Tesla manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) tarayıcısı kullanılarak, kasların uzunluğu boyunca elde edilen 4 mm kesit 
kalınlığındaki görüntülerden ölçüldü. MRG ile kas hacim ölçümleri mükemmel bir güvenilirliğe sahipti (gözlemciler 
içi ve gözlemciler arası ICC aralığı: 0.96 ila 0.99). Her iki ekstremite QF ve H kaslarının izokinetik konsantrik tepe 
tork ölçümleri, dinamometre kullanılarak 60°·s-1 ve 180°·s-1 açısal hızlarında gerçekleştirildi. Değişkenler arası 
ilişki Pearson testi ve saçılım grafikleri kullanılarak değerlendirildi. 

Bulgular: 

Katılımcıların ortalama yaşı 25.9 ± 3.6 yıldı. Ortalama QF ve H kas hacimleri şu şekildeydi: sağ QF:1811.4±319.9 
cm3, sol QF:1805±347.5 cm3, sağ H:750.1±170.0 cm3, sol H:722.9±140.2 cm3. Bilateral QF kas hacimleri ile tepe 
tork değerleri arasında pozitif, çok güçlü ve istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar varken (r aralığı: 0.88 ila 0.97, 
p aralığı: 0.001 ila <0.001), H kas hacimleri ile tepe tork değerleri arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı. 

Sonuç: 

QF kasının hacim ve güç değerleri arasında anlamlı ilişki gözlemlenirken, H kasında böyle bir ilişki gözlemlenmedi. 
Bu bulgu, iskelet kasındaki kantitatif değişikliklerin tek başına kas gücünü açıklamaya yeterli olmayabileceğini 
düşündürmektedir. 
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Volume and Isokinetic Peak Torque of Quadriceps Femoris and Hamstring 

Muscles in Recreational Athletes: A Pilot Study 

 
Introduction and Aim : 

Changes in skeletal muscle volume and strength may occur in physiological and pathological conditions. This study 
aimed to evaluate the association between volume and strength of quadriceps femoris (QF) and hamstring (H) 
muscles in recreational athletes. 

Method : 

A cross-sectional pilot study was conducted on 10 recreational athletes. Bilateral QF and H muscle volumes were 
measured from 4 mm slice thickness images through the length of muscles obtained using a 3.0 Tesla magnetic 
resonance imaging (MRI) scanner. Volume measurements with MRI had excellent reliability (intra- and inter-
observer ICCs range:0.96 to 0.99). Isokinetic concentric peak torque measurements were performed on QF and H 
muscles bilaterally at angular velocities of 60°·s-1 and 180°·s-1 using a dynamometer. The associations were 
evaluated using the Pearson test and Scatter plots 

Findings : 

Mean age of the participants was 25.9±3.6 years. Mean QF and H muscle volumes were as follows: right 
QF:1811.4±319.9 cm3, left QF:1805±347.5 cm3, right H:750.1±170.0 cm3, left H:722.9±140.2 cm3. There were 
positive, very strong, and statistically significant correlations between bilateral QF muscle volumes and peak torque 
values (r range:0.88 to 0.97, p range:0.001 to <0.001) whereas, there were no significant correlations between H 
muscle volumes and peak torque values. 

Conclusion : 

There were significant correlations between volume and strength for the QF muscle, but not for the H muscle. This 
finding suggests that quantitative changes in muscle alone may not be sufficient to explain muscle strength. 
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Giriş ve Amaç: 

Bu çalışmanın amacı 2009-2019 yılları arasında yapılmış okul öncesi çocuklarda motor gelişim test ve fiziksel 
ölçümlerine yönelik uluslararası araştırma makalelerinin içerik analizini yapmak, bu yolla analizi yapılan makalelerin 
eğilimlerini belirlemektir. 

Yöntem: 

Makaleler içerik analizi yapılarak, makalenin kimliği hakkında tanımlayıcı bilgi, makalenin konusu, yılı, yöntemi, veri 
toplama araçları, örneklemi, veri analiz yöntemleri, tartışma ve sonuç, öneriler boyutlarını kapsayacak şekilde 
incelenmiştir. Elde edilen veriler, yüzde ve frekansa dayalı bir şekilde yorumlanmış, tablo ve grafiklerle de verilerin 
gösterimine yer verilmiştir. 

Bulgular: 

Araştırmacıların en çok en çok 3-5 ve 3-6 yaş arasındaki örneklem gruplarıyla ilgili çalışma yaptıkları görülmektedir. 
En çok yayınların fiziksel aktivite program uygulamaları konusundan oluştuğu görülmüştür. Çalışmalarda veri 
toplama aracı olarak en çok fiziksel ölçümler (motor test, antropometrik test, ivmeölçer vb.) kullanılmıştır. 
Araştırmacıların en çok kullandığı motor test ve fiziksel ölçümler ise ivmeölçer olmuştur. Araştırma sonucunda, 
yayınlanan makalelerde kullanılan veri analiz yöntemlerinin daha çok betimsel analiz, varyans ve ilişkisel analizler 
olduğu bulunmuştur. Okul öncesi çocuklarda fiziksel aktivite program uygulamaları, motor beceri performansı ve 
motor beceri yeterlilik testleri konularında yayınların yoğunlaştığı görülmüştür. 

Sonuç: 

Mevcut araştırma bulgularının uluslararası düzeyde okul öncesi çocuklarda motor gelişim testleri ve fiziksel 
ölçümler üzerinde çalışan araştırmacılara, antrenörlere ve eğitimcilere yol göstermesi beklenmektedir. Daha farklı 
ve çeşitli sonuçlara ulaşmak için, antrenörler ve eğitimciler tarafından sık kullanılan motor beceri testlerine (M –
ABC, BOT-2, PTB, PDMS-2,KTK, MOT-4-6, TGMD-3 vb.) daha çok ağırlık verilebilir. Literatürde daha fazla örnek 
çalışmalara sahip olabilmek ve farklı sonuçlara ulaşabilmek açısından, 3-5 ve 3-6 yaş grubu dışındaki örneklem 
gruplarına ağırlık verilebilir.  
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Studies on Motor Development Tests and Physical Measurments in Preschool 

Children: Content Analysis 

 
Introduction and Aim : 

The purpose of the present study is to conduct the content analysis of the international articles focused on the tests 
and physical measurements of the motor development of pre-school children and thus, to determine the trends in 
these articles between 2009-2019. 

Method : 

The articles were subjected to content analysis to analyse the articles to cover the descriptive information about 
the identity of the articles, the topic and publication year of the articles, methods and data collection tools, samples 
and data analysis methods used in the articles and discussion and results and suggestions sections of the articles. 
The collected data were interpreted on the basis of percentages and frequencies presented in tables and graphs. 

Findings : 

Based on the data obtained, it is seen that the researchers mostly worked with the 3-5 and 3-6 age groups. It was 
seen that most publications consisted of physical activity program applications. Physical measurements were 
mostly used as data collection tools in the studies. The most used motor tests and physical measurements by 
researchers were accelerometers. As a result of the research, it was found that the data analysis methods used in 
the published articles are mostly descriptive analysis, variance and relational analysis. 

Conclusion : 

The current research findings are expected to guide researchers, trainers and educators working on motor 
development tests and physical measurements in preschool children at international level. In order to reach different 
and varied results, more emphasis can be placed on motor skill tests which are frequently used by trainers and 
trainers. In order to have more sample studies in the literature and to reach different results, we can focus on 
sample groups other than 3-5 and 3-6 age groups. 
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Giriş ve Amaç: 

Huzursuz bacaklar sendromu (HBS) uyku ile ilişkili en yaygın hareket bozukluğu olup, bacakları hareket ettirme 
ihtiyacı ile karakterize, genellikle rahatsız edici his ve uyku bozukluğunun eşlik ettiği duyusal-motor bir bozukluktur. 
Tanı uyanıklıkta oluşan çok özellikli bir duyum şikayetine bağlıdır. Çalışmada HBS’de gündüz uykululuk durumu 
sıklığı ve uyku bozukluğuna yol açan bir faktör olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır 

Yöntem: 

İstanbul Atlas Üniversitesi Nöroloji polikliniğine başvuran, Uluslararası HBS Çalışma Grubunun 4 soruluk HBS tanı 
kriterleri anketi ile HBS tanısı alan, 20 hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik verileri, HBS süreleri 
incelenedi ve Epworth uykululuk skalası (EUS) uygulandı. 

Bulgular: 

Hastaların yaş ortalaması 39,45 (alt sınır: 22, üst sınır: 58), 11 hastada (%31.99) EUS 10 ve üstünde ( p<0,05) 
saptanıp anlamlı bulunmuştur. Yaş ve EUS arasında ilişki saptanmazken (p>0,05), HBS süresi ve EUS arasında 
anlamlı ilişki saptanmıştır(p<0,05). 

Sonuç: 

HBS’li hastalarda genel popülasyona oranla gündüz uykululuk hali daha yüksek oranda görülmektedir. Bu 
hastalarda günlük yaşam kalitesini HBS ye ek olarak gündüz uykululuk hali de negatif yönde etkilemektedir. 

 
The Relationship Between Restless Leg Syndrome and Daytime Sleepiness 

 
Introduction and Aim : 

Restless legs syndrome (RLS) is the most common sleep-related movement disorder, a sensory-motor disorder 
characterized by the need to move the legs, often accompanied by disturbing sensation and sleep disturbance. 
Diagnosis depends on a characteristic sensory complaint during wakefulness. In the study, it was aimed to 
investigate the frequency of daytime sleepiness and whether there is a factor that causes sleep disturbance in RLS. 

Method : 
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Twenty patients who applied to Istanbul Atlas University Neurology Clinic and were diagnosed with RLS with the 
4-question RLS diagnostic criteria questionnaire of the International RLS Study Group were included in the study. 
Demographic data, RLS durations of the patients were examined and Epworth sleepiness scale (EUS) was applied. 

Findings : 

The mean age of the RLS patients was 39.45 (lower limit: 22, upper limit: 58), 11 patients (31.99%) had EUS 10 
and above (p <0.05). While there was no relationship between age and EUS (p> 0.05), a significant relationship 
was found between RLS duration and EUS (p <0.05). 

Conclusion : 

Daytime sleepiness is seen at a higher rate in patients with RLS compared to the general population. We conclude 
that in addition to RLS, daytime sleepiness also negatively affects the quality of daily life in these patients. 
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Introduction and Aim : 

The purpose of this study was to investigate the relationship between cognitive flexibility and competitive anxiety in 
male and female athletes. 

Method : 

The participants of this study were 114 group and individual field athletes in the age range of 14 to 40 years, Tabriz 
city in 2021 who were selected by cluster random sampling. Study data were collected using the Competitive 
Anxiety Scale developed by Martens(1977)and Dennis and Vander wal (2010)Cognitive Flexibility Questionnaire. 
After completing the questionnaires, the obtained data were analyzed using SPSS software version 26 by t-
Student's method and Pearson correlation coefficient with alpha 0.05. 

Findings : 

Findings showed that there is a significant difference between cognitive flexibility and competitive anxiety of male 
and female athletes. Also, cognitive flexibility and competitive anxiety did not show a significant difference in 
individual and team athletes. There is a significant negative relationship between cognitive flexibility and competitive 
anxiety. There was no significant relationship between cognitive flexibility and championship level, but there was a 
significant negative relationship between competitive anxiety and athletes' championship level. 

Conclusion : 

Therefore, it seems that cognitive flexibility is one of the effective components in controlling competitive anxiety so, 
coaches and athletes can use appropriate psychological methods to increase the level of cognitive flexibility as one 
of the sources of coping to improve their performance.  

Key words : Cognitive flexibility, competitive anxiety, team sports ,individual sports 
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Giriş ve Amaç: 

Günümüzde sıklıkla görülen obezitenin tedavisinde, bariatrik cerrahi (BC) belirgin ve kalıcı kilo kaybına olanak 
sağlar ve en etkin tedavi şeklidir. Vücut farkındalığı dikkat, yorumlama, değerlendirme, inançlar, hatıralar, 
koşullandırma, tutum ve duygulanım gibi zihinsel süreçlerle şekillenebilen ve bilinçli farkındalığa giren 
propriosepsiyon ve interosepsiyonun öznel, fenomenolojik yönüdür. Bariatrik cerrahi geçiren hastalarda değişen 
vücut imajının mesleki ve sosyal yaşantılarda oluşturduğu etki incelenmiş olmasına rağmen bu hastalarda vücut 
farkındalığı ve etkileyen faktörler ile ilgili olarak yeterli bilgi bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı, BC hastalarında 
vücut farkındalığının eklem pozisyon hissi, depresyon ve bilişsel fonksiyon ile ilişkisinin incelenmesidir. 

Yöntem: 

Çalışmamıza İzmir Çiğli Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniğinde 
takipli en az 6 ay önce BC geçirmiş 81 hasta dâhil edildi. Katılımcıların vücut farkındalıkları Vücut Farkındalığı 
Anketi (VFA) ile, eklem pozisyon hissi (EPH) fotoğraflama yöntemi ile, depresyon durumları Beck Depresyon Ölçeği 
(BDÖ), bilişsel durumları Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (MBDÖ) ile değerlendirildi. Grup içi korelasyon 
analizlerinde Spearman korelasyon analizi uygulandı. 

Bulgular: 

Çalışmamızın vücut farkındalığı ile ilişkili parametrelerde VFA; BDÖ (r=-0,409, p=0,016) ve EPH ile (r=-0,223, 
p=0,046) negatif yönlü, MBDÖ (r=0,277, p=0,012) ile pozitif yönlü korelasyon gösterdi. 

Sonuç: 

Bariatrik cerrahi hastalarının vücut farkındalıkları eklem pozisyon hissi, bilişsel fonksiyon ve depresyon durumu ile 
ilişkilidir. Bariatrik cerrahi geçiren hastalarda vücut farkındalığının ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi, bu 
hastalara cerrahi sonrası yaklaşımda yer alması gereken parametreler olarak literatüre ve klinisyenlere katkı 
sağlayacaktır. 
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Investigation of the Relationship Between Body Awareness and Joint Position 

Sense, Depression and Cognitive Function in Bariatric Surgery Patients 

 
Introduction and Aim : 

In the treatment of obesity, which is frequently seen today, bariatric surgery (BS) allows significant and permanent 
weight loss and is the most effective treatment method. Body awareness is the subjective, phenomenological 
aspect of proprioception and interoception that can be shaped by mental processes such as attention, 
interpretation, evaluation, beliefs, memories, conditioning, attitude, and affect and enter into conscious awareness. 
Although the effect of changing body image on professional and social life has been examined in patients 
undergoing bariatric surgery, there is not enough information about body awareness and affecting factors in these 
patients. The aim of our study is to investigate the relationship between body awareness and joint position sense, 
depression and cognitive function in BC patients. 

Method : 

Eighty-one patients who had BS at least 6 months ago who were followed up in the Endocrinology and Metabolic 
Diseases Outpatient Clinic of İzmir Çiğli Regional Training and Research Hospital were included in our study. 
Participants' body awareness was assessed using the Body Awareness Questionnaire (BAQ), joint position sense 
(JPS) with photography method, depression status with Beck Depression Inventory (BDI), and cognitive status with 
Montreal Cognitive Assessment Scale (MoCA). Spearman correlation analysis was used for intragroup correlation 
analysis. 

Findings : 

In the parameters related to body awareness of our study, BAQ; BDI (r=-0.409, p=0.016) and JPS (r=-0.223, 
p=0.046) were negatively correlated, and positively correlated with MoCA (r=0.277, p=0.012). 

Conclusion : 

Body awareness of bariatric surgery patients is associated with joint position sense, cognitive function, and 
depression. The evaluation of body awareness and related factors in patients undergoing bariatric surgery will 
contribute to the literature and clinicians as parameters that should be included in the postoperative approach to 
these patients. 
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The Effect of Four Weeks of Badminton Skills Training With and Without Blood 
Flow Restriction on The Fatigue of Skilled Badminton Players 
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Introduction and Aim : 

Considering that new bodybuilding and sports exercises are the key to success in championship sports, the aim of 
this study is the effect of four weeks of badminton skill training with and without blood flow restriction on the fatigue 
index of skilled badminton players. Research 

Method : 

Therefore, in a quasi-experimental research design with pre-test and post-test design, 20 elite open badminton 
players (10 boys and 10 girls) of East Azerbaijan province in the age range of 13 to 17 years were purposefully 
selected as the research sample and randomly assigned. They were placed in one of the two exercise groups with 
and without blood flow restriction. The training program was applied three sessions per week and each session 
lasted 60 minutes for four weeks with a cuff pressure of 260-140 mm Hg. Borg questionnaire was used to measure 
fatigue. In order to analyze the data, the analysis of covariance with intergroup factor test was performed at an 
alpha level equal to 0.05. 

Findings : 

The results showed that no significant difference was observed between the two groups, but according to 
descriptive statistics, the amount of fatigue in the training group with limited blood flow decreased compared to the 
group without restricted blood flow. 

Conclusion : 

In this study, although the results showed a decrease in fatigue in the subjects participating in this study, but there 
was no difference between the groups, one of the possible reasons for the lack of significant differences in this 
study can be insufficient. The duration and number of training sessions mentioned in the training protocol and the 
level of sports of the athletes used in this study. 
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Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Gövde Stabilizasyonu ile Üst Ekstremite Reaksiyon 
Zamanı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
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Giriş ve Amaç: 

Ekstremite hareketleri sırasında gövdenin stabilize edici rolünün fonksiyonel hareketlerin optimal şekilde 
yapılabilmesi açısından önemli olduğu savunulmaktadır. Bu çalışmada, gövde stabilitesi ile üst ekstremite 
reaksiyon zamanı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı. 

Yöntem: 

Çalışmaya ortanca yaşları 20 yıl (IQR 25/75: 19/20 yıl) ve ortanca beden kütle indeksleri (BKİ) 22,30 kg/m2 (IQR 
25/75: 19,8/24,6 kg/m2) olan 57 sağlıklı genç yetişkin (49 kadın, %86,0) dahil edildi. Üst ekstremitelerin reaksiyon 
zamanı dominant taraf, non-dominat taraf ve bilateral olarak görsel/işitsel ve algısal/bilişsel görevler içeren “Test 
You Brain Pro” (TestYou, Krakow, Poland) sistemiyle değerlendirildi. Sesli, ışıklı ve değişken zamanlayıcılı program 
kullanılarak katılımcının uyaranları takip etmesi istendi, program sona erene kadar geçen süre kaydedildi. Gövde 
stabilitesini belirlemek amacıyla lateral köprü testi kullanıldı. Katılımcılar dominant tarafları üzerinde düz bir şekilde 
yan yatarken altta kalan dirsek ve önkolları üzerine düz bir şekilde kalkarak durabildikleri maksimum süre 
kaydedildi. Değişkenler arasındaki ilişki Spearman Sıra Korelasyon Katsayısı kullanılarak incelendi. 

Bulgular: 

Dominant taraf ortanca reaksiyon zamanı 26,3 saniye (IQR/25/75: 24,3/28,9 saniye), non-dominant-taraf reaksiyon 
ortanca reaksiyon zamanı 27,5 saniye (IQR/25/75: 25,3/29,7 saniye), bilateral ortanca reaksiyon zamanı 25 saniye 
(IQR/25/75: 22,9/28,42) ve ortanca lateral köprü süresi 39,8 saniye (IQR 25/75: 21,9/50,4 saniye) olarak kaydedildi. 
Dominant taraf reaksiyon zamanları ve bilateral reaksiyon zamanları ile gövde stabilizasyon süreleri arasında 
negatif yönde düşük dereceli korelasyonlar saptandı (rho = -0,282, p = 0,033; rho=-0,266, p=0,045). 

Sonuç: 

Gövde stabilizasyonunun süresi arttıkça dominant ve bilateral ekstremite ile gerçekleştirilen görevler açısından 
reaksiyon zamanının süresinin azalıp iyileştiği gözlendi. 

Teşekkür: 

Bu çalışma İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir 
(2019-GAP-SABF-0005).  
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Investigation of The Relationship between Trunk Stabilization and Upper Extremity 

Reaction Time in Healthy Young Adults 

 
Introduction and Aim : 

It is advocated that the stabilizing role of the trunk during extremity movements is important for executing functional 
movements optimally. In this study, it was aimed to investigate the relationship between trunk stability and upper 
extremity reaction time. 

Method : 

Fifty-seven healthy young adults (49 females, 86.0%) who had a median age of 20 years (IQR 25/75: 19/20 years) 
had a median body mass index of 22.30 kg/m2 (IQR 25/75: 19.8/24.6 kg/m2) were included in the study. Reaction 
time of upper extremities was evaluated for dominant side, non-dominant side, and bilaterally with Test You Brain 
Pro system (TestYou, Krakow, Poland) which includes visual/auditory and perceptual/cognitive tasks.  The 
participant was asked to follow the stimuli using a program with sound, light and a variable timer, and the time until 
the end of the program was recorded. Lateral bridge test was used to determine trunk stability. The maximum 
amount of time that the participants could stand by standing straight on their lower elbows and forearms while lying 
flat on their dominant sides was recorded. The relationship between variables was analyzed using Spearman Rank 
Correlation Coefficient. 

Findings : 

Median dominant side reaction time was 26.3 seconds (IQR 25/75: 24.3/28.9 seconds), median non-dominant side 
reaction time was 27.5 seconds (IQR 25/75: 25.3/29.7 seconds), median bilateral reaction time was 25 seconds 
(IQR 25/75: 22.9/28.42 seconds) and median lateral bridge time was 39.8 seconds (IQR/25/75:21.9/50.4 seconds). 
Negative low-level correlations were detected between trunk stabilization times and dominant side reaction times 
and bilateral reaction times (rho= -0.282, p=0.033; rho= -0.266, p=0.045). 

Conclusion : 

It was observed that as the duration of trunk stabilization increased, the duration of the reaction time decreased 
and improved in terms of tasks performed as dominant and bilateral extremity. 

Acknowledgment: 

This study was granted by Izmir Katip Celebi University Scientific Research Projects Coordinatorship (2019-GAP-
SABF-0005). 
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Giriş ve Amaç: 

Gövde kaslarının fiziksel görevler öncesinde aktive olarak vücudu fiziksel performansa hazırladığı düşünülmektedir. 
Bu çalışmanın amacı, gövde kaslarının statik enduransının anerobik kapasite ve alt ekstremite çevikliği ile ilişkisini 
incelemekti. 

Yöntem: 

Çalışmaya, ortanca yaşları 20 yıl (IQR 25/75: 19/20 yıl) ve ortanca beden kütle indeksleri 22,2 kg/m² (IQR 25/75: 
19,8/24,7 kg/m²) olan ve bilinen herhangi bir rahatsızlığı olmayan 56 öğrenci (48 kadın, %85,7) dahil edildi. Gövde 
statik enduransı lateral köprü testi ile değerlendirildi. Anaerobik uygunluk dikey sıçrama testi kullanılarak, alt 
ekstremite çevikliği ise T-testi kullanılarak incelendi. Değişkenler arasındaki ilişkiler Spearman Sıra Korelasyon 
Katsayısı kullanılarak analiz edildi. 

Bulgular: 

Ortanca lateral köprü süreleri 40,7 saniye (IQR 25/75: 22,0/50,8 saniye), ortanca T-testi süreleri 16,4 saniye (IQR: 
14,6/18,4 saniye) ve ortanca dikey sıçrama yükseklikleri 28 santimetre (IQR 25/75: 24/32 santimetre) olarak 
kaydedildi. Gövde kaslarının statik enduransı ile çeviklik arasında orta dereceli (rho: -0.447, p=0,001), gövde 
kaslarının statik enduransı ile anaerobik uygunluk arasında zayıf dereceli (rho: 0,314, p=0,019) anlamlı ilişkiler 
tespit edildi. 

Sonuç: 

Kinetik zincir içinde gövde kaslarının enduransı ile alt ekstremiteyle ilişkin çeviklik ve anaerobik uygunluk 
parametreleri arasında ilişki ortaya konulmuştur. Teşekkür: Bu çalışma İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir (2019-GAP-SABF-0005). 
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Investigation of The Relationship Between Static Endurance of Trunk Muscles and 

Anaerobic Capacity and Agility in Healthy Young Adults 

 
Introduction and Aim : 

It is thought that the trunk muscles prepare the body for physical performance by being activated prior to physical 
tasks. The aim of this study was to examine the relationship between static endurance of trunk muscles with 
anaerobic capacity and lower extremity agility. 

Method : 

Fifty-six students (48 female, 85.7%) who had no known diseases and with a median age of 20 years (IQR 25/75: 
19/20 years) and with a median body mass index of 22.2 kg/m² (IQR 25/75: 19.8/24.7 kg/m²) were included in the 
study. The trunk static endurance was evaluated with the lateral bridge test. In terms of physical performance, 
anaerobic fitness was examined by using the vertical jump test, and lower extremity agility was examined by using 
the T-test. Relationships between variables were analyzed using Spearman Rank Correlation Coefficient. 

Findings : 

The median lateral bridge time was 40.7 seconds (IQR 25/75: 22.0 / 50.8 seconds), the median T-test time was 
16.4 seconds (IQR: 14.6/18.4 seconds), and the median vertical jump height was 28 centimeters (IQR 25/75: 24/32 
centimeters). Moderate correlations (rho: -0.447, p=0.001) between static endurance of trunk muscles and agility, 
and weak correlations (rho: 0.314, p=0.019) between static endurance of trunk muscles and anaerobic fitness were 
detected. 

Conclusion : 

The relationship between the endurance of the trunk muscles in the kinetic chain and the agility and anaerobic 
fitness parameters related to the lower extremity has been revealed. Acknowledgment: This study was granted by 
Izmir Katip Celebi University Scientific Research Projects Coordinatorship (2019-GAP-SABF-0005). 
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Giriş ve Amaç: 

Hentbolda müsabaka analizi; ulusal ve uluslararası üst düzey liglerde, turnuvalarda, olimpiyatlarda, kıta ve dünya 
şampiyonalarında kullanılmaktadır. Sporcunun sezon içerisinde bireysel, rakip teknik ve taktik analiz sonuçlarının 
antrenman uygulamalarına katkıda bulunacağı bir gerçektir. Bu araştırmanın amacı, şampiyonadaki ilk sekiz ile 
ikinci sekiz takımlarının toplam ve ortalama hücum etkinliklerinin karşılaştırılıp değerlendirilmesidir. 

Yöntem: 

2018 Hentbol Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda 47 hentbol maçı sonucunda ilk sekiz ve son sekiz sıralamasında 
yer alan 16 takımın incelenen 37 parametresi video analiz yöntemiyle raporlandırılmıştır. İlk sekiz ile ikinci sekiz 
takımlarının toplam ve ortalama hücum etkinlikleri farklılıkları için Mann Whitney U-testi uygulanmıştır. 

Bulgular: 

İlk sekiz ile ikinci sekiz takımlarının toplam ve ortalama hücum etkinlikleri farklılıklarına bakıldığında; en belirgin 
farklılıkları gol sayısı ortalaması, atak etkinliği ve şut etkinliği parametrelerinde gösterdikleri belirlenmiştir. Üst düzey 
turnuvada gol sayısı ortalaması, atak etkinliği, şut etkinliği, organize hücum sayısı, organize hücum gol sayısı, 
organize hücum etkinliği, basit hızlı hücum sayısı, basit hızlı hücum gol sayısı, basit hızlı hücum etkinliği, gelişmiş 
hızlı hücum sayısı, gelişmiş hızlı hücum gol sayısı, gelişmiş hızlı hücum etkinliği, hızlı santra gol sayısı, eşitlikte 
hücum sayısı, eşitlikte hücum gol sayısı, eşitlikte hücum etkinliği, sayısal fazlalıkta hücum sayısı, sayısal fazlalıkta 
gol sayısı, sayısal azlıkta hücum etkinliği, toplam pasif hücum sayısı, pasif hücumda toplam pas sayısı, ortalama 
pas sayısı, pasif hücum gol sayısı, pasif hücum atış hatası gibi teknik parametrelerinde ilk sekiz takım lehine 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir (p<0,05). 

Sonuç: 

İstatistiksel olarak ilk sekiz takım, son sekiz takıma göre daha etkili teknik parametrelere sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Maç analizi, Hentbol, Avrupa Hentbol Şampiyonası. 
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Comparison of Match Analysis of Top Eight and Last Eight Teams in European 

Men's Handball Championship 

 
Introduction and Aim : 

Game analysis is used in national and international top leagues, tournaments, Olympics, continental and world 
championships in handball. It is a fact that individual, technical and tactical analysis results will contribute to the 
training process of the athlete during the season. The purpose of this research is to compare and evaluate the total 
and average offensive efficiency of the first eight and second eight teams in the championship. 

Method : 

Analysis of 47 handball matches in the 2018 Handball Men's European Championship, 37 parameters of 16 teams 
in the first eight and last eight rankings were reported using video analysis method. Mann Whitney U-test was used 
for the difference in total and average offensive efficiency of the first eight and second eight teams. 

Findings : 

Considering the difference between the total and average offensive activities; It was determined that the most 
significant differences were shown in the average number of goals, attack effectiveness and shot efficiency 
parameters. There is a statistically significant difference in favor of the first eight teams in the technical parameters 
such as number of passes, attack effectiveness, shooting efficiency, organized attack number, organized attack 
goal number, organized attack activity, basic fast break number, basic fast break number of goals, basic fast attack 
actions, combined fast break actions, combined fast break goals, extended fast break efficiency, number of passive 
attacking goals, passive attack throwing error (p <0.05). 

Conclusion : 

Statistically, the top eight teams have more effective technical parameters than the last eight teams. 

Keywords: Game analysis, Handball, European Handball Championship.  
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Giriş ve Amaç: 

Bu çalışmanın amacı fiziksel ve kognitif faktörlerin reaktif çeviklik üzerine etkisini incelemektir. Ayrıca futbolda alt 
ekstremite yaralanma riski olan ve olmayan futbolcuların karşılaştırılmasıdır. 

Yöntem: 

Otuz erkek futbolcu (yaş, 20,1±0,5 yıl; spor yaşı, 8,2±2,3 yıl) çalışmaya dahil edildi. Reaktif çeviklik testi görsel 
uyaran ve fotoselli kapılar kullanıldı. Sağ/sol diskriminasyonu değerlendirmesi Noi Recognise App ile, sıçrama 
değerlendirmesi Dikey Sıçrama Testi ile, dinamik denge değerlendirmesi Y Denge Testi ile, sprint performansı 
değerlendirmesi 20m Sprint Testi ile, hamstring kuvveti değerlendirmesi video kayıt ile hamstring eksentrik kuvvet 
testi ile ölçüldü. Yaralanma risk analizi için Tuck Jump Değerlendirme Testi kullanıldı. 

Bulgular: 

Fiziksel ve kognitif faktörlerin reaktif çeviklik korelasyonu için Pearson Korelasyon Analizi kullanıldı. Reaktif çeviklik 
hareket süresi ile katılımcıların çeşitli yönlerde denge ölçüm sonuçlarında, nondominant taraf Noi Testi doğruluk 
oranında, dominant ve nondominant taraflarda posterolateral uzanma doğrultusunda negatif anlamlı korelasyon 
bulundu (p<0.01). Reaktif çeviklik hareket süresi parametresi ile T Çeviklik Testi arasında pozitif anlamlı korelasyon 
bulundu (p<0.05). Reaktif çevikliğin diğer bir parametresi olan tepki süresi ile T Çeviklik Testi arasında pozitif 
korelasyon bulundu (p<0.05). Ayrıca Tepki süresi ile nondominant taraf Noi Test Süresi ile negatif anlamlı 
korelasyon bulundu (p<0.01). 

Sonuç: 

Bu çalışmanın bulgularına göre reaktif çeviklik birçok fiziksel ve kognitif faktör ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. 
Bu nedenle antrenörler, sporcular ve fizyoterapistler programlarında spora özgü reaktif çeviklik çalışmalarına önem 
vermelidir. Çalışmamıza göre reaktif çeviklik ile yaralanma riski arasında ilişki bulunamamıştır. Bu parametrelerin 
daha geniş örneklem üzerinde farklı çalışmalarda ele alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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The Effect of Physical and Cognitive Factors on Reactive Agility: Comparison of 

Players with and Without Risk of Lower Limb Injury in Football 
 
Introduction and Aim : 

The aim of this study is to examine the effects of physical and cognitive factors on reactive agility. It is also the 
comparison of football players with and without lower extremity injury risk 

Method : 

Thirty male soccer players (age, 20.1 ± 0.5 years; sports age, 8.2 ± 2.3 years) were included in the study. . Reactive 
agility test visual stimulus and photocell doors were used. Right / left discrimination assessment was measured 
with Noi Recognise App, jump assessment with Vertical Jump Test, dynamic balance assessment with Y Balance 
Test, sprint performance assessment with 20m Sprint Test, hamstring strength assessment with video recording 
and hamstring eccentric strength test. Tuck Jump Assessment Test was used for injury risk analysis. 

Findings : 

Thirty male soccer players (age, 20.1 ± 0.5 years; sports age, 8.2 ± 2.3 years) were included in the study. Reactive 
agility test visual stimulus and photocell doors were used. Right / left discrimination assessment, jump assessment, 
dynamic balance assessment, sprint performance assessment, hamstring strength assessment were performed. 
Tuck Jump Assessment Test was used for injury risk analysis. 

Conclusion : 

According to the findings of this study, reactive agility has shown that it may be associated with many physical and 
cognitive factors. For this reason, trainers, athletes and physiotherapists should give importance to sport-specific 
reactive agility studies in their programs. According to our study, no relationship was found between reactive agility 
and injury risk. These parameters need to be considered in different studies with larger samples. 
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Giriş ve Amaç: 

Amaç; orta çocukluk ve ergenlik dönemindeki öğrencilerde fiziksel aktivitenin etkilerini incelemektir. Aktif yaşam 
tarzı çocuklukta gelişmeye başlar ve bu alışkanlık yetişkinliğe kadar devam eder. Çocukluktaki beyin plastisitesi 
nedeniyle, bu dönem yaşam boyu sürecek sağlıklı alışkanlıkları aşılamak için bir fırsattır. 

Yöntem: 

Çalışmamız sistematik derleme metodu kullanılarak hazırlanmıştır. Buna göre 2014-2021 yılları arasında 
yayınlanmış olan 20 adet Türkçe ve İngilizce makale araştırmaya dahil edilmiştir. 

Bulgular: 

Bu dönem öğrencilerde düzenli fiziksel aktivite; iyileşmiş kemik ve kardiyometabolik sağlık, gelişmiş beyin 
fonksiyonu ve akıl sağlığı, azalmış adipozite, psikososyal iyilik ve becerilerin gelişimi ile ilişkilendirilebilir. Gençler 
tipik olarak kronik hastalıklar geliştirmezler ancak; obezite, yüksek lipit seviyeleri, hipertansiyon tansiyon gibi risk 
faktörleri erken dönemde gelişebilir. Metabolik risk, inaktif çocuklarda fiziksel aktivitedeki artışla önemli ölçüde 
azaltılabilir. Fiziksel aktivite eksikliği yalnızca enerji dengesinde değil, aynı zamanda motor ve fiziksel performans 
kapasitesinde de büyük bir düşüşe neden olabilir. Fiziksel aktivitedeki azalma gelecekteki kemik hastalıkları için bu 
yaş grubunu riskli gruba sürükleyebilir. Pek çok sporda var olan darbe yükü iskelet büyümesi ve şekillendirilmesinde 
önemli bir rol oynar. Ayrıca dönemde lösemi, astım, hiperaktivite bozukluğu gibi hastalıkların tedavisinde fiz iksel 
aktivitenin tedaviye yardımcı olduğu ileri sürülmektedir. 

Sonuç: 

Bu araştırmada incelenen makalelerin bildirdiğine göre; Öğrenciler beden eğitimi dersinin %50'si boyunca fiziksel 
olarak aktif tutulmalıdır. Eğlenceli, hareket ve davranış becerilerini geliştiren eğitim sağlanmalıdır. Bu yaş grubu 
günde 60 dakika veya üstü orta şiddette fiziksel aktivite yapmalıdır. Günlük egzersizin çoğu orta şiddet aerobik 
egzersiz olmalı ve haftada en az 3 gün aerobik aktiviteler, kas ve kemik güçlendirici aktiviteler önerilmektedir. Kemik 
sağlığı için osteojenik egzersizler yapılabilir. 
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Effects of Physical Activity on Middle Childhood and Adolescent Students 

 
Introduction and Aim : 

Aim is to examine the effects of physical activity on students in middle childhood and adolescence. The active 
lifestyle begins to develop in childhood and this habit continues into adulthood. 

Method : 

Our study has been prepared using the systematic review method. Accordingly, 20 Turkish and English articles 
published between 2014- 2021 were included in the study. 

Findings : 

Regular physical activity in students can be associated with improved bone and cardiometabolic health, improved 
brain function, decreased adiposity, psychosocial well-being and skills development. Young people typically don't 
develop chronic diseases, but risk factors such as obesity, high lipids, hypertension may develop early. Metabolic 
risk can be significantly reduced with increase in physical activity in inactive children. Physical activity can cause a 
drastic decrease not only in energy balance but also in motor and physical performance capacity. The decrease in 
physical activity may drag this age group to the risk group for future bone diseases. The impact load present in 
many sports plays an important role in skeletal growth and shaping. It is suggested that physical activity helps the 
treatment of asthma, and hyperactivity disorder. 

Conclusion : 

Students should be kept physically active during 50% of physical education lessons. Education that develops fun, 
movement and behavioral skills should be provided. This age group should engage in moderate intensity physical 
activity for 60 minutes or more a day. Most of the daily exercise should be moderate aerobic exercise, and at least 
3 days a week aerobic activities, muscle and bone strengthening activities are recommended. 
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Giriş ve Amaç: 

Ayak fonksiyonelliğini arkları, kasları, ligament ve eklemleriyle şokları absorbe ederek, vücut ağırlığını ileterek ve 
hareket esnasında vücudun ileri itişini bir bütün olarak sağlamaktadır. Ayak ark tipleri genellikle nötral, pes planus 
ve pes cavus olarak kategorize edilmektedir. Pes planus daha çok yürüme, koşma, sıçrama ya da tek alt 
ekstremiteye ağırlık aktarma gibi dengeyi ve performansı içeren sporsal faaliyetlerde önem kazanmaktadır. Bu 
bilgiler dahilinde yapılan güncel araştırmanın amacı pes planus deformitesinin denge ve sıçrama performansı 
üzerindeki etkilerini incelemektir. 

Yöntem: 

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde yapılmıştır. Çalışmaya 50 sporcu gönüllü olarak dahil 
edilmiştir. Sporcuların Pes Planus derecesi Feiss çizgisi belirlenerek değerlendirilmiştir. Sporcuların statik denge 
ve denge limit skorları Biodex SD Balance System ile ölçülmüştür. Dikey sıçrama performansları ise Omegawave 
sıçrama matı ile ölçüldü. Yapılan 3 sıçrama sonucunda elde edilen en yüksek sıçrama yüksekliği test skoru olarak 
kaydedildi. Katılımcıların Pes Planus dereceleri ile denge becerileri ve sıçrama performansları arasındaki ilişki 
Pearson korelasyon istatistik yöntemi ile analiz edildi. İStaisksel analizler için SPSS (versiyon 24) istatistik programı 
kullanıldı. 

Bulgular: 

Sporcuların Pes Planus düzeyleri ile denge ve dikey sıçrama performansları arasında istatistiksel olarak negatif 
yönlü anlamlı bir korelasyon tespit edilmiştir(p<0.05). 

Sonuç: 

Pes Planus derecesi yüksek olmasının sporda yaralanma risk faktörü olarak görülmekte ve sporcuların 
performasının olumsuz yönde etkilendiği düşünülmektedir. Bu çalışma sonucunda pes planus olan sporcuların 
denge ve dikey sıçrama performanslarının olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir. 
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An Examination of the Relationship Among Pes Planus Balance Ability and 

Vertical Jump Performance in Athletes 

 
Introduction and Aim : 

This study was carried out in the Sports Sciences Department of Ankara University. 50 athletes were included in 
the study. The presence of pes planus was evaluated according to the Feiss line. Postural stability index and limit 
of stability index measurements was performed with Biodex SD Balance System. Vertical jump performance was 
recorded using a Omegawave jumping mat. Participants completed three repetitions and their best score were 
recorded as the test score. The relationship between the Pes Planus grades of the participants and their balance 
and jump performances was analyzed using the Pearson correlation method. 

Method : 

This study was carried out in the Sports Sciences Department of Ankara University. 50 athletes were included in 
the study. The presence of pes planus was evaluated according to the Feiss line. Postural stability index and limit 
of stability index measurements was performed with Biodex SD Balance System. Vertical jump performance was 
recorded using a Omegawave jumping mat. Participants completed three repetitions and their best score were 
recorded as the test score. The relationship between the Pes Planus grades of the participants and their balance 
and jump performances was analyzed using the Pearson correlation method. 

Findings : 

There was a significant negative correlation between the Pes Planus scores static balance and vertical jump 
performance. 

Conclusion : 

As a result of this study, it was determined that the balance and vertical jump performances of athletes with pes 
planus were negatively affected. 
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Giriş ve Amaç: 

Sportif bir aktiviteden önce gerçekleştirilen ısınma protokollerinde, genellikle dinamik germe önerilmektedir. 
Bununla birlikte, myofasiyal gevşetmenin de son yıllarda popülerliğinde ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Bu 
yöntemlerin birlikte uygulanması, doku sıcaklığını arttırarak sporda performansı iyileştirebilir. Bu doğrultuda, bu 
çalışmanın amacı; erkek futbolcularda yalnız dinamik germe ile dinamik germeye ek olarak myofasiyal gevşetmenin 
alt ekstremite doku sıcaklığı ve çeviklik üzerine akut etkilerini karşılaştırmaktır. 

Yöntem: 

Çapraz çalışma tasarımı şeklinde planlanan bu çalışmaya 30 gönüllü erkek futbolcu (yaş 20,55±1,47 yıl) dâhil 
edildi. Futbolculara üç gün ara ile yalnız dinamik germe ve dinamik germeye ek olarak myofasiyal gevşetme 
uygulandı. Yöntemlerden önce ve sonra alt ekstremite doku sıcaklığı termal kamera ile; çeviklik ise T testi ile 
değerlendirildi. 

Bulgular: 

Yalnız dinamik germenin ve dinamik germeye ek olarak myofasiyal gevşetmenin alt ekstremite doku sıcaklığını ve 
çevikliği arttırdığı sonucuna ulaşıldı. (sırasıyla, % değişim = 0,73, ES= 0,28, p=0,011; % değişim = -1,18, ES= 0,19, 
p=0,021; % değişim = 1,05, ES = 0,50, p=0,004; % değişim = -2,18, ES = 0,38, p=0,005). Bununla birlikte, yalnız 
dinamik germeye kıyasla, dinamik germe ve buna ek olarak uygulanan myofasiyal gevşetmenin alt ekstremite doku 
sıcaklığını ve çevikliği arttırmada üstünlüğünün olmadığı görüldü (sırasıyla; p=0,478, p=0,335). 

Sonuç: 

Performans öncesi gerçekleştirilen ısınma protokollerinde dinamik germe yalnız olarak ya da myofasiyal gevşetme 
ile birlikte uygulanabilir. Ancak, myofasiyal gevşetmenin, alt ekstremite doku sıcaklığını ve çevikliği arttırmada ek 
faydası üzerine yapılacak çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 
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Comparison of Immediate Effects of Dynamic Stretching Followed by Myofascial 
Release to Only Dynamic Stretching on Lower Extremity Tissue Temperature and 

Agility in Male Soccer Players 

 
Introduction and Aim : 

Dynamic stretching is typically suggested during for warm-up protocols before a sporting activity. However, 
myofascial release have increased in popularity in recent years. Combining these methods can increase tissue 
temperature and improve performance in sport activity. Accordingly, this study aims to compare the acute effects 
of dynamic stretching as well as dynamic stretching followed by myofascial release on lower extremity tissue 
temperature and agility in male soccer players. 

Method : 

Thirty volunteer male soccer players (age 20.55 ± 1.47 years) were included in this study, which was planned as a 
crossover design. Each participant performed the dynamic stretching as well as dynamic stretching followed by 
myofascial release on separate occasions in a randomized order, with an interval of 72 hours. Before and after the 
methods, lower extremity tissue temperature was assessed by the thermal camera; agility was assessed by the T-
test. 

Findings : 

It was concluded that both methods increased lower extremity tissue temperature and agility. (respectively, % 
change = 0.73, ES = 0.28, p = 0.011;% change = -1.18, ES = 0.19, p = 0.021;% change = 1.05, ES = 0.50 , p = 
0.004;% change = -2.18, ES = 0.38, p = 0.005). However, dynamic stretching followed by myofascial release had 
no superiority in increasing lower extremity tissue temperature and agility as compared to dynamic stretching alone 
(p = 0.478, p = 0.335, respectively). 

Conclusion : 

Dynamic stretching can be applied alone or in combination with myofascial release in pre-performance warm-up 
protocols. However, it is thought that further studies on the additional benefit of myofascial release in increasing 
lower extremity tissue temperature and agility are needed. 
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Introduction and Aim : 

COVID-19, which first appeared in Hubei Province, Wuhan, China in December 2019, spreads through droplets 
and close contact. Today, COVID-19 has turned into a pandemic and is an important public health problem. The 
study aimed to explore the effect of physical activity on perceived stress and psychological preparation during the 
corona virus pandemic. 

Method : 

This research was semi-experimental with pre-test and post-test design and control group. The sample study 
consisted of 25 females in Urmia city in 2020 that selected by purposeful sampling method and randomly assigned 
into one experimental and one control groups. Experimental groups received intervention in 12 sessions of 2 hours, 
while the control group did not receive the intervention. The dependent variables were measured using the 
Perceived Stress and psychological preparation scale. To analyze the data, covariance analysis was used. 

Findings : 

The results showed that physical activity led to improvement of the psychological preparation (F= 22/34) and reduce 
the amount of perceived stress (F= 35/12) (P≤0.05). 

Conclusion : 

According to research findings, it can be concluded that the physical activity play an important role in improvement 
of the psychological preparation and reduce the amount of perceived stress. Many of the problems caused by the 
disease will be reduced if people engage in physical activity during the disease outbreak. 
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Effect of a Single Official Judo Match on Physical and Physiological Responses in 
Junior Judo Athletes 
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Introduction and Aim : 

Despite numerous studies investigating effects of simulated judo matches on physical and physiological responses, 
there is a lack of studies investigating effect of real judo match on physical and physiological variables. Thus, the 
aim of the current study was to determine effects of an official judo match on physical and physiological responses 
in junior judo athletes. 

Method : 

Eight women (age=17.8±1.4 years, height=1,63±0.05 meters, body mass=54.5±7.3 kg, BMI=20.4±1.9, fat 
percentage=14.8±3.9, muscle mass=44.2±5.5) and 6 men junior judo athletes (age=17.6±1.3 years, 
height=1,72±0.04 meters, body mass=66.0±9.0 kg, BMI=22.1±2.4, fat percentage=7.9±3.0, muscle 
mass=57.3±6.3) voluntarily participated in this study. Upon arrival to the competition hall, resting lactate (LA) and 
heart rate (HR) were measured following a rest in supine position for 15 minutes. Then, athletes were asked to 
perform hand grip strength test (HGS) and counter movement jump (CMJ) with a maximum effort three times. The 
same measurements were repeated immediately after the athlete finished the match. 

Findings : 

The matches lasted approximately 204.8±69.5 seconds. According to paired sample T-test results, there was a 
significant increase in LA and HR following the official judo match (p<0.05). However, there was no significant 
difference in HGS and CMJ performance (p>0.05). 

Conclusion : 

It can be concluded that a single official judo match did not affect physical performance while resulting in higher 
physiological strain in junior judo athletes. 

Keywords : Combat sports - competition - physiology 
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Bu araştırmanın amacı 2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunlarında Kadın Futbolu branşında altın madalya sahibi 
Almanya’nın Olimpiyat Oyunlarındaki müsabakalarının çeşitli değişkenler bakımından maç analizi yöntemiyle 
incelenmesidir. Veriler Olimpiyat Oyunlarının resmi web sitesi ve maçlara ait farklı istatistiklerin olduğu dünyaca 
ünlü spor kanalı olan ESPN’nin resmi web sitesinden elde edilmiştir. Her maçtaki topa sahiplik yüzdeleri, serbest 
vuruş, ofsayt, köşe vuruşu, faul, sarı kart, kırmızı kart, isabetli şut ve zaman aralıklarına göre atılan gol sayıları gibi 
teknik parametreler oynanan 6 adet maç için analiz edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 23 paket programına 
kaydedilerek frekans ve yüzdeler gibi tanımlayıcı istatistikler hesaplanarak yorumlanmıştır. Müsabakalarda atılan 
gollerin ortalaması 2.3, atılan toplam gol sayısı 14’tür. Gollerden 4’ü (%28,6) ilk yarılarda, 10’u (%71,4) ikinci 
yarılarda atılmıştır. İsabetli şut yüzdesi ortalaması 0.31 ve ortalama topa sahiplik yüzdesi 0.63,7’dir. Almanya Kadın 
Futbolu Milli takımının oynadığı maçlarda topa sahiplik yüzdeleri, karşılaştığı takımlara göre isabetli şut yüzdeleri 
ve sayılarının fazla olmasının galibiyeti getirdiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler : Futbol, Kadın, Maç Analizi 

 
Match Analysis of 2016 Rio Summer Olympics Women's Soccer Olympic 

Champion-Germany's National Team 

 

 

This research is aimed to examine 2016 Rio Summer Olympis Games Women’s Soccer branch Gold Medalist 
Germany National Football Team, in terms of various variables via match analysis method. Data were obtained 
from Olympic Games official web site and ESPN official web site which is not only globally known sports channel 
but also it consist of different statistics about soccer matches. Technical parameters such as ball possession 
percentage for whole matches, the number of free kicks, off sides, corner kicks, fauls, yellow and red cards, shots 
on goal and goals scored in terms of time intervals were analyzed for 6 matches. Obtained data were recorded in 
SPSS 23 packaged software and then descriptive statistics such as frequency and percentage were calculated and 
interpreted. The goal average was 2.3 per match, the total number of goals scored were 14 in the match. 4 (28.6%) 
of the goals were scored in the first half, 10 (71.4%) in the second half. The average percentage of shot on target 
was 31% and the average percentage of ball possession was 63.7%. It can be said that, in games, high percentage 
of ball possession, shot on target and number of shot on target compared to their opponents, bring gold medal to 
German Women's Football National Team. 

Keywords : Match Analysis, Woman, Soccer  
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Giriş ve Amaç: 

El kavrama kuvveti, tabanca atıcılığı için önemli bir gereksinimdir. Mesleki bir görevin yerine getirilmesi amacıyla 
tabancayı sabit konumda tutmak, hassas atışlar yapabilmek, el kavrama kuvvetinin varlığı ile sağlanabilir. Bu 
çalışmanın amacı, polislerde el kavrama kuvvetinin tabanca atıcılığı üzerindeki etkilerini konu edinen deneysel 
araştırmaları, teorik açıklamalarını ve uygulamaları sistematik olarak incelemektir. 

Yöntem: 

El kavrama kuvvetinin tabanca atıcılığına etkisini ölçen orijinal çalışmalar ve referansları, WOS, EBSCO, PubMed, 
Scopus ve Google Scholar veri tabanlarında araştırılmıştır. İngilizce dilinde ilgili literatürü tanımlamak için birden 
fazla anahtar kelime ve kombinasyonu (Hand grip strength, Pistol, Police, Shooting, Performance) kullanılmıştır. 
Araştırmalar tarih kısıtlaması olmaksızın derlemeye dâhil edilmiştir. 

Bulgular: 

Derlemeye dâhil edilen makalelerde ana bulgu, el kavrama kuvvetinin atış skorlarına, doğruluğuna, hassasiyetine 
doğrudan etki etmesidir. El kavrama kuvvetini artırmaya yönelik antrenmanlar sonrası atış skorlarının geliştiği 
gözlemlenmiştir. Fiziksel performans verileri ile atış skorlarını tahmin denklemi oluşturma gayretinde en belirgin 
ilişki (r=0.38) el kavrama kuvvetinde bulunmuştur. Sadece atış doğruluğuna %13.4 oranında etki tespit edilmiştir. 

Sonuç: 

El kavrama kuvvetinin tabanca atıcılığına etkisi ile ilgili mevcut araştırmalara dayanılarak önerilerde bulunmak 
mümkündür. Ancak daha fazla kanıta dayalı araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Polislerde el kavrama kuvvetinin 
geliştirilmesinin tabanca atıcılık performansına doğrudan etki edeceği sonucuna ulaşılabilir. 

 
The Effect of Pistol Shooting Hand Grip Strength of The Police; A Systematic 

Review 

 
Introduction and Aim : 

Hand grip strength is an important requirement for pistol shooting. In order to fulfill a professional duty, keeping the 
gun in a fixed position and making precise shots can be achieved by the presence of a hand grip force. The aim of 
this study is to systematically examine the experimental studies, theoretical explanations and applications on the 
effects of hand grip force on pistol shooting in police. 
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Method : 

Original studies and references measuring the effect of hand grip strength on pistol shooting were researched in 
WOS, EBSCO, PubMed, Scopus and Google Scholar databases. More than one keyword and its combination 
(Hand grip strength, Pistol, Police, Shooting, Performance) were used to describe the relevant literature in the 
English language. The researches were included in the compilation without a date restriction. 

Findings : 

In the articles included in the review, the main finding is that hand grip strength directly affects shooting scores, 
accuracy and precision. It was observed that the shooting scores improved after the exercises aimed at increasing 
hand grip strength. The most significant correlation (r = 0.38) was found in hand grip strength in the effort to establish 
an equation for estimating physical performance data and shooting scores. Only 13.4% effect on shooting accuracy 
was detected. 

Conclusion : 

It is possible to make recommendations based on existing research on the effect of hand grip strength on pistol 
shooting. However, more evidence-based research is needed. It can be concluded that improving hand grip 
strength in cops will directly affect the pistol shooting performance. 
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Giriş ve Amaç: 

Hentbolda müsabaka analizi; teknolojinin de gelişimiyle yeni araştırma problemleri üzerinde kurgular yaratmaktadır. 
2020 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası’nda oynanan 47 maç ile ilgili resmi turnuva sayfasında alışılagelmiş 
maç parametreleri yanı sıra, yeni metabolik parametreler ilan edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, 2020 Avrupa 
Kadınlar Hentbol Şampiyonası’nda oynanan 47 maçta (beraberlikle biten 4 maç hariç) ilgili metabolik 
parametrelerde maçların kazanan ve kaybedenleri ile ilgili geri bildirimler vermektir. 

Yöntem: 

Bu analizler, turnuva resmi sitesinde yer alan istatistik verilerinin raporlandırılmasıyla elde edilmiştir. Oynanan 
maçlarda kazanan ve kaybeden takımların analiz parametreleri arasında ilişkiye T testi ile bakılmıştır. 

Bulgular: 

2020 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası’nda oynanan maçların kazanan ve kaybeden takımları 
parametrelerinin uygulama farklılıklarına bakıldığında; top kaybı, topa sahip olma, hızlı hücum etkinliği ve toplam 
koşu mesafesi açısından istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca, turnuva boyunca bir 
maçtaki ortalama pas sayısı-isabeti, maksimal sıçrama-sprint- atış hızı değerleri ile ilgili de betimsel istatistikler de 
belirtilmiştir. 

Sonuç: 

Bu tür verilerin hentbolda müsabaka simülasyonu açısından, antrenman kurgularına rehber olacağı 
düşünülmektedir. 

 
Do the New Metabolic Analysis Parameters Effect the Score in Handball? 

 
Introduction and Aim : 

Game analysis in handball; with the development of technology, it creates fictions on new research problems. In 
addition to the usual match parameters, new metabolic parameters have been announced on the official tournament 
web page for the 47 matches played in the 2020 European Women's Handball Championship. The purpose of this 
research is to provide feedback on the winners and losers of the matches in the relevant metabolic parameters of 
the 47 matches played in the 2020 European Women's Handball Championship (excluding 4 matches that ended 
in a tie). 
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Method : 

These analyses were obtained by reporting the statistical data on the tournament official website. The relationship 
between the analysis parameters of the winning and losing teams in the played matches was examined with the T 
test. 

Findings : 

Considering the application differences of the parameters of the winning and losing teams of the matches played 
in 2020 European Women's Handball Championship; statistically significant differences were found in terms of 
turnovers, possession, fast break efficiency and total running distance (p <0.05). In addition, descriptive statistics 
regarding the average number of passes-accuracy, maximal jump-sprint-throwing speed values in a match are also 
stated during the tournament. 

Conclusion : 

It is thought that such data will guide training programs in terms of match simulation in handball. 
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Introduction and Aim : 

Coincidence Anticipation Timing (CAT) is the ability to predict arrival of an ongoing object (e.g. Badminton shuttle) 
in target point at suitable time and place. Since perception of Stimuli speed is important in interception actions, this 
study aimed to investigate the effect of different stimuli speeds on performance of Badminton Underhand stroke. 
Also, in most of studies in field of CAT, responses are usually in static form (pressing button or moving a stylus) 
and little is done in dynamic real world sport situation. 

Method : 

The Stimulus was consist of visual tracking of a moving light projected on screen and the response was to perform 
Badminton Underhand stroke at the coincident target which was set by laser beam. Participants including 32 
physical education students of Tehran University, Iran, with mean age of 25±2, performed 6 practice trials and a 
block of 12 trials consisted of random speeds of slow, medium and fast stimuli (3, 6, 9, m/s) and they had to move 
the Badminton racket so that it crosses the laser beam simultaneously as the stimuli reach to the target point, and 
the score was saved as absolute and variable errors. 

Findings : 

The overall results, analyzed using Repeated Measures ANOVA test, show the increase of variability and decrease 
of accuracy of all subjects with increase of stimulus speed 

Conclusion : 

Results were contrary to one of the exceptions of Fitts’s law and findings of similar documents. The reasons for this 
inconsistency are discussed according to exceptions in Fitts’s law and Gibson’s Perception-Action theory. 
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Rolü Nedir? 

1Mehmet Ulaş 

 
1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Burdur 
 
Email : mulas@mehmetakif.edu.tr 

 

Giriş ve Amaç: 

Bu çalışmanın amacı; U-18 basketbol takımlarında oynayan sporcuların oynadıkları pozisyonlara (oyun kurucu, 
forvet ve pivot) göre fiziksel performanslarının karşılaştırılmasıdır. 

Yöntem: 

Araştırmaya Burdur ve Isparta illerinde U-18 erkek basketbol takımlarında yer alan 16 guard, 14 forvet ve 12 pivot 
pozisyonunda oynayan toplam 42 erkek sporcu katılmıştır. Araştırmada veriler fiziksel özellikleri ve fiziksel 
performans özelliklerini belirlemek için ölçümler yoluyla elde edilmiştir. Fiziksel/yapısal özellikleri belirlemek için 
boy, kilo, BKİ ölçümleri alınmıştır. Fiziksel performans özelliklerinin belirlenmesi için ise; esneklik, dikey sıçrama, el 
kavrama kuvveti, reaksiyon zamanlama, dinamik ve statik denge ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel 
ve kestirisel istatistiki teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: 

Araştırmaya katılan basketbolcuların oynadıkları pozisyonlara göre basketbol oynama ve BKİ değerleri arasında 
anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0.05). Fakat basketbolcuların boy ve kilo değerleri arasında oynadıkları 
pozisyona göre anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (p<0.05). Buna göre pivot ve forvet pozisyonunda oynayan 
basketbolcuların guard pozisyonunda oynayan basketbolculardan boy ve vücut ağırlıkları anlamlı bir şekilde daha 
yüksektir. Araştırmaya katılan basketbolcuların oynadıkları pozisyonlara göre; esneklik, dikey sıçrama, el kavrama 
kuvveti, reaksiyon zamanları, dinamik denge ve statik denge değerleri arasında herhangi bir anlamlı farklılığa 
rastlanmamıştır (p>0.05). 

Sonuç: 

Araştırma sonucunda; farklı pozisyonlarda oynayan U-18 basketbol takım oyuncularının farklı fiziksel yapı 
özelliklerine ve farklı fiziksel performans özelliklerine sahip olmalarına rağmen, bu farklılığın kilo ve boy değerleri 
dışında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığı ifade etmediği tespit edilmiştir. 
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What is the Role of Position in Determining the Physical Performance of Young 

Basketball Players? 

 
Introduction and Aim : 

The aim of this study is; It is the comparison of the physical performances of the athletes who play in U-18 basketball 
teams according to the positions (playmaker, forward and pivot). 

Method : 

A total of 42 male athletes playing in 16 guards, 14 forwards and 12 pivot positions in U-18 men's basketball teams 
in the provinces of Burdur and Isparta participated in the study. The data in the study were obtained through 
measurements to determine physical properties and physical performance characteristics. Height, weight, and BMI 
measurements were taken to determine physical/structural properties. To determine the physical performance 
characteristics; flexibility, vertical jump, handgrip strength, reaction timing, dynamic and static balance 
measurements were made. The obtained data were analyzed using descriptive and predictive statistical 
techniques. 

Findings : 

No significant difference was found between playing basketball and BMI values according to the positions played 
by the basketball players participating in the study (p> 0.05). However, it is seen that there is a significant difference 
between the height and weight values of basketball players according to the positions they play (p <0.05). 
Accordingly, basketball players playing in pivot and forward positions are significantly higher in height and body 
weight than basketball players playing in the guard position. According to the positions played by the basketball 
players participating in the research; There was no significant difference between flexibility, vertical jump, hand grip 
strength, reaction times, dynamic balance and static balance values (p> 0.05). 

Conclusion : 

As a result of the research; Although U-18 basketball team players playing in different positions have different 
physical structure characteristics and different physical performance characteristics, it was determined that this 
difference did not represent a statistically significant difference except for weight and height values. 
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Giriş ve Amaç: 

Oval aynakol dişlisi, pedal dinamiklerinin gelişimi amacıyla uzun yıllardan beri bisiklet malzeme mühendisliğinin 
üzerinde çalıştığı ve geliştirdiği bir komponenttir. Bu çalışmanın amacı, dairesel (DaK) ve oval (OvL) aynakol 
dişlisinin farklı eğimlerde pedal dinamiklerine ve yere uygulanan kuvvetlere etkisinin incelenmesi ve olası farkların 
ortaya konmasıdır. 

Yöntem: 

Çalışmaya 65,5±5,73 ml·kg-1·dk-1 VO2max değerlerine sahip elit düzey antrene 10 erkek sporcu katıldı. Testler 
eğim özelliği olan koşu bandı (koşu bandının hız özelliği kullanılmamıştır) üzerine sabitlenmiş “sabit bisiklet 
makarası” (roller) üstünde dağ bisikleti ile %1 eğimden başlanıp, %5, %10, %15 eğime çıkılarak, 15dk süresince 
tek seans şeklinde, sporcuların VO2max Watt (372,22±47,44 W) değerlerinin %70’ine denk gelen pedal güç 
çıktılarında (260,31±35,49 W) gerçekleştirildi. Pedal dinamiklerine ait veriler [güç aşaması başlangıç (gAb◦); güç 
aşaması bitiş (gAbit◦); güç aşaması zirve başlangıç (gAZb◦); güç aşaması zirve bitiş (gAZbit◦)] Garmin Vector2 ile, 
yere uygulanan kuvvetler “platform tipi” yük hücreleri ile bisiklet gidonuna uygulanan kuvvetler ise “s tipi” yük 
hücreleri ile alınmıştır. Sporcular pedal devir sayısı olarak 74,56 ± 4,25 rpm kullanmışlardır. 

Bulgular: 

DaK-OvL arasında; gAb(◦) parametresinde tüm eğimlerde DaK>OvL, gAZb(◦) ve gAZbit(◦) parametrelerinde ise 
sadece %1 eğimde OvL>DaK, diğer eğimlerde DaK>OvL yönünde anlamlı fark bulunmuştur (p≤0.05), gAbit(◦) 
parametresinde ise anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Tüm eğimlerde DaK-OvL arasında; ön tekerlek, arka 
tekerlek ve gidona uygulanan kuvvetlerde anlamlı bir fark saptanamamasına rağmen (p>0.05), kuvvet değerleri 
OvL>DaK yönündeydi. 

Sonuç: 

Bulguların pratiğe aktarılmasında, sporcuların akıcı bir pedal dinamiğine sahip olmaları için antrenmanlarda ve 
müsabaka oval aynakol kullanımının tercih edilmesi önerilir. 

  



Congress on Movement and Motor Control 

21st-25th May 2021 

186 
 

 
The Effect of Circular and Non-Circular Chainrings on Pedal Dynamics and Ground 

Reaction Forces at Different Slopes 

 
Introduction and Aim : 

The oval chainring is a component that the bicycle material engineering has been working on and developing for 
many years in order to improve pedal dynamics. The purpose of this study is to examine the effect of circular and 
non-circular chainrings on pedal dynamics and ground reaction forces at different slopes and to reveal the possible 
differences. 

Method : 

10 male trained athletes on elite level with values of 65,5 ± 5,73 mL·kg-1·dk-1 Vo2max have participated in the 
study (372,22 ± 47,44 watt, 196,78 ± 5,89 heart rate). The tests were performed using different gradients (started 
from %1 gradient to %5, %10, %15 gradients, single session for 15 minutes) with the mountain bike located on the 
fixed bicycle roller fixed on a treadmill (treadmill speed feature not used) up to 15% gradient. During the test, data 
of the pedal dynamics collected by Garmin Vector2 and data belong to applied force on the ground, handlebar, 
collected by loadcells. 

Findings : 

Significant differences have been found out in values of pps(◦), ppfs(◦) and ppff(◦) (p≤0.05) on all gradients between 
round-oval. On other parameters, no significant differences have been detected (p>0.05). On all gradients between 
round-oval, no significant differences in the forces applied on the front wheel, the central zone, the rear wheel and 
the handlebar have been detected (p>0,05). 

Conclusion : 

In transferring the findings into practice, it is recommended that the athletes use the oval crankset in training and 
competition in order to have a fluent pedal dynamics. 
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Giriş ve Amaç: 

Bu çalışmada 14-17 yaş aralığı olarak adlandırılan orta ergenlik dönemindeki erkeklerin bazı fiziksel ve esneklik 
özellikleri arasındaki ilişkinin seyri incelenmiştir. 

Yöntem: 

Çalışma Elazığ Güzel Sanatlar Lisesi 9., 10., 11. ve 12. sınıflarında öğrenim gören sedanter erkek öğrencilerden 
85’nin (gönüllülük esasına göre) iştiraki ile gerçekleştirildi. Boy ve vücut ağırlığı ile bel, göğüs ve kalça çevresi 
ölçümleri alınan katılımcılar, tekrarı, süresi ve temposu önceden belirlenmiş hareketler dizisinden oluşan 10 
dakikalık ısınmaya tabi tutuldu. Daha sonra katılımcılara esneklik performansına ilişkin otur-uzan, omuz fleksiyonu, 
omuz ekstansiyonu ve kalça ekstansiyon testleri uygulandı. Verilerin tanımlayıcı istatistiği, ölçülen değerler 
arasındaki korelasyon, iki ve ikiden fazla grup veya değerlerin karşılaştırılması SPSS 22.0 paket programı aracılığı 
ile yapıldı. 

Bulgular: 

Orta ergenlik dönemi yaş gruplarında fiziksel özelliklerin hem kendi arasındaki ilişki durumu hem de bu özelliklerin 
yaşlara göre değişimleri güçlü ve anlamlı derecede olurken (p<0.05), ölçülen esneklik özelliklerinin ise kendi 
arasındaki ilişki durumunun düzensiz ve genel anlamda 15-16 yaş gruplarında yükselme eğiliminde olan esneklik 
özelliğinin de 17 yaşında düşüşe geçtiği tespit edilmiştir (p<0.05). Anlamlı derecede olmasa da vücut ağırlığı ile 
çevre ölçümlerindeki artışın omuz ekstansiyonu potansiyeli ile pozitif, diğer ölçülen esneklik özellikleri ile ise negatif 
yönlü bir ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: 

Orta ergenlik dönemindeki erkeklerde vücudun farklı bölgelerindeki esneklik performans değerlerinin farklı bir seyir 
içerisinde olduğu ve vücut ağırlığındaki veya çevre ölçümlerindeki artışın ise vücudun farklı bölgelerindeki esneklik 
performansı üzerinde olumlu-olumsuz etki oluşturabileceği düşünülmektedir. 
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Study on Some Physical and Flexibility Features of Males in Middle Adolescence 

Period 

 
Introduction and Aim : 

In this study, process of relationship between some physical and flexibility characteristics of boys in the middle 
adolescence period, who are between 14-17 age range, was examined. 

Method : 

The study was carried out with the participation of 85 (on a voluntary basis) of sedentary male students who are 
attending the 9th, 10th,11th and 12th grades of Elazig Fine Arts High School. Participants, whose height and body 
weight and waist, chest and hip circumference were measured, were subjected to a 10-minute warm-up consisting 
of a series of movements with predetermined repetition, duration, and pace. Then, sit-lie down, shoulder flexion, 
shoulder extension and hip extension tests were performed by the participants regarding flexibility performance. 
The descriptive statistics of the data, the correlation between the measured values, the comparison of two or more 
than two groups or values were done by using the SPSS 22.0 package program. 

Findings : 

In middle adolescence age groups, both the relationship between physical characteristics and the changes of these 
characteristics according to age are strong and significant (p <0.05). On the other hand, it was determined that the 
relationship between the measured elasticity characteristics was irregular and the flexibility feature, which tended 
to increase in the 15-16 age groups in general, decreased at the age of 17 (p <0.05). Although not significantly, the 
increase in body weight and circumference measurements were found to be in a positive relationship with the 
shoulder extension potential, and a negative relationship with other measured elasticity characteristics. 

Conclusion : 

It is observed that the flexibility performance values in different parts of the body in men in middle adolescence are 
in a different course; thus it is thought that the increase in body weight or circumference measurements may have 
a positive or negative effect on the flexibility performance in different parts of the body. 
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Giriş ve Amaç: 

Hareket analizi insan mekaniğinin değerlendirilmesinde kullanılan önemli bir tekniktir. Spor bilimlerinde 
gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarda, her zaman fazla sayıda denek üzerinden araştırma yapmak ve veri toplamak 
mümkün olmamaktadır. Bu nedenle hareket analizinde kameralar, kuvvet platformları, elektromiyografi gibi 
teknolojilerin yanında, eklem kinematiğini dolaylı yoldan ölçmek için nispeten daha düşük maliyetli ataletsel ölçüm 
birimlerinden de (intertial measurement units, IMU) faydalanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çeşitli veri çoğaltma 
tekniklerini küçük boyuttaki ataletsel ölçüm birimleri verisine uygulayarak, konvolusyonel yapay sinir ağları 
modellerinde kullanılabilecek büyüklükte bir veri tabanının oluşturulmasıdır. 

Yöntem: 

Çalışmaya, açık kaynaklı Human Gait Database (HuGaDB) veri tabanında bulunan ve katılımcıların alt 
ekstremitelerine yerleştirilen 6 adet ataletsel ölçüm biriminden toplanmış, 12 farklı ölçüme ait 1218 saniyelik koşma 
aktivitesine ve 87 farklı ölçüme ait 11544 saniyelik yürüme aktivitesine, üç eksenli ivme ve jiroskop sinyalleri dâhil 
edilmiştir. Matlab® üzerinden hazırlanan kodlar ile dalga bozulumu (jittering), ölçeklendirme (scaling), rotasyon 
(rotation), permutasyon (permutation), genlik çarpıtma (magnitude warping), kırpma (cropping) teknikleri koşma ve 
yürüme sinyallerine uygulanmıştır. 

Bulgular: 

Bu çalışma sayesinde her seferinde veri etiketleri korunarak, koşma verisine ait 12 farklı ölçüm 300 farklı ölçüme; 
yürüme verisine ait 87 farklı ölçüm 2175 farklı ölçüme çoğaltılmıştır. Böylece konvolusyonel yapay sinir ağları 
modellerinin ihtiyaç duyduğu daha uygun bir veri büyüklüğüne veri etiketleri korunarak ulaşılmıştır. 

Sonuç: 

Konvolusyonel yapay sinir ağlarında az sayıda veri ile işlem yapabilmek mümkün değildir. Veri çoğaltma 
teknikleriyle hazırlanmış yeni verinin sisteme dâhil edilmesi, küçük hacimli veri tabanları ile de yapay sinir ağı 
modellerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. 
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Data Augmentation Using Inertial Measurement Unit-Based Motion Analysis 

 
Introduction and Aim : 

Motion analysis is an important technique used in the evaluation of human mechanics. In studies, it is not always 
possible to do research and to collect data over a large number of subjects. Therefore, relatively low-cost inertial 
measurement units (IMUs) are used to measure articular kinematics in addition to cameras, force platforms, 
electromyography. The purpose of this study is to develop a database, which size is suitable to apply in 
convolutional neural networks (CNN), by applying various data augmentation techniques to the small size of IMU 
data. 

Method : 

The signals, used in this study, are the part of an open source database called Human Gait Database (HuGaDB). 
The signals have already been recorded acceleration and gyroscope signals from 6 different IMUs locating on the 
lower extremities of the participants. The 12 records (1218 sec) are related to running and 87 records (11544 sec) 
are related to walking activities. Codes were developed to apply jittering, scaling, rotation, permutation, magnitude 
warping, and cropping techniques and they applied to the signals on Matlab®. 

Findings : 

In this study, 12 measurements of running data and 87 measurements of walking data were augmented to 300 and 
2175 measurements respectively. Each time the labels were protected. So that, the more appropriate data size 
was obtained by preserving the labels for the need of CNN models. 

Conclusion : 

Using small-scale data in CNN is difficult and tedious. The inclusion of new data prepared with data augmentation 
techniques into the small data could also helpin the development of CNN models. 
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Introduction and Aim : 

Aging is a part of the biological process that involves all living things, including humans. With increasing age and 
passing through middle age, man gradually enters a stage of life that is accompanied by a downward spiral. Quality 
of life and self-efficacy as psychological variables play an important role in physical and mental health. The aim of 
this study was to investigate the relationship between quality of life and self-efficacy with each other and motor 
function in older women. 

Method : 

Motor performance with factors of step length, stride time, stride length, stride time, swing period time, dual support 
time, step frequency (number of steps per minute) with Kinovea motion analysis software and take-off time and 
path test Going was checked. Quality of life was assessed with Lipad Quality of Life and Self-Efficacy Questionnaire 
with Scherer Self-Efficacy Questionnaire. 

Findings : 

The results of linear regression test showed that the frequency of walking with a significant level (p = 0.012) can 
predict the self-efficacy of older women and also the time of getting up and walking with a significant level (p = 
0.006) can Predict auto-arrival; But no significant relationship was found between self-efficacy and other motor 
performance factors. Also, no significant relationship was found between self-efficacy and quality of life and quality 
of life and motor function. 

Conclusion : 

The findings showed that contrary to the researcher's assumption, there is no significant relationship between motor 
performance and quality of life and self-efficacy indices. 
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