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ÖZET 
 
 

14-17 YAġ GENÇ ERKEK BASKETBOL VE HENTBOLCULARIN BAZI 

FĠZYOLOJĠK VE MOTORĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 

 

Parlak O. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Fizyolojisi Anabilim 

dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın 2018 

AraĢtırmamıza konu olan basketbol ve hentbol branĢlarında sporcuların birçok ortak 

özellikleri bulunmaktadır. Boy uzunluğu, dayanıklılık, sürat, kuvvet her iki branĢta da 

önemlidir. 

Amacımız benzer özelliklere sahip olan basketbol ve hentbol branĢında sporcuların 

fiziksel özellikleriyle beraber, motorik özellikleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tespit 

etmek olmuĢtur. ÇalıĢmamıza Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki 31 basketbol ve 31 

hentbol oyuncusu katılmıĢtır. Sporcuların fiziksel ve motorik özelliklerinin ölçümü için bir 

takım testler uygulanmıĢtır. Öncellikle sporcuların kilo ve boy ölçümleri yapılmıĢ ve daha 

sonra deri kıvrım kalınlıkları ölçülmüĢtür.  Bunlardan sonra dikey sıçrama testi, otur uzan 

testi, 30 m. sürat testi, 20 m. mekik koĢusu testi ve pençe kuvveti testi uygulanmıĢtır. 

Verilerin istatistiksel analizinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20.0) 

programı kullanılmıĢtır. Verilerin Kolmogorov-Smirnov Z test değerleri p anlamlılık değerleri 

0,05‟ten büyük (p>0,05) olduğu için verilerin analizinde parametrik test yöntemleri 

kullanılmıĢtır. Dolayısıyla parametrik olan iki grup değiĢkenlerin aralarındaki iliĢkiyi 

incelemek için veriler t-testi ile birden fazla grup değiĢkenlerinde ANOVA testi ile analiz 

edilmiĢtir. Ayrıca her iki branĢta da fiziksel özelliklerin motorik özelliklere etkisini araĢtırmak 

amacıyla korelasyon tabloları oluĢturulmuĢ ve analiz edilmiĢtir. 

DeğiĢkenlerin spor türüne göre farklılaĢmasına t-test ile bakıldığında anlamlı 

farklılıklar görülmüĢtür; çalıĢmamızda grupların fiziksel özelliklerinde anlamlı farklılık 

bulunmamıĢtır(P>0,05).  Student t-test sonuçlarına göre; hentbolcularda sağ pençe kuvvetinin 

daha yüksek olduğu, basketbolcuların dikey sıçramalarının daha yüksek olduğu, otur- eriĢ 

esneklik testinde hentbolcuların değerlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir(P<0,05). 

 Yapılan testler; hentbol ve basketbol oyuncularının farklı motorik özelliklere sahip 

olduğunu göstermiĢtir. Buna bağlı olarak her branĢ kendi özelliklerini teĢkil eden kendine 
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özgü antrenman programlarıyla çalıĢmalı ve sporcu seçimlerinde bu özellikleri göz önünde 

bulundurmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Basketbol, Hentbol, Motorik Özellikler, Fiziksel Özellikler 
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ABSTRACT 
 

 

THE COMPARISON OF SOME PHYSIOLOGICAL AND MOTORIC 

CHARACTERISTICS OF 14-17 YEAR OLD BOY BASKETBALL AND HANDBALL 

PLAYERS 

Olcay Parlak Master 

Thesis Sports Physiology Department 

There are many common features of atheletes in the basketball and handball braches 

that we research. Length, durability, speed and strenght and important in both branches. 

Our aim in this study is to determine the differences and similarities between the 

physical characteristics of the athletes in the basketball and handball branch, which have 

similar characteristics. 31 basketball and 31 handball players from schools affiliated to the 

National Directorate of Education participated in this studyA number of tests have been 

applied to measure the physical and motoric properties of the athletes . Ġnitially, the athlete‟s 

weight and height measurements were made and then the skinfold thicknesses were measured. 

After this, vertical jump test, sit and reach test, 30 m. speed test, 20m. shuttle run test and paw 

force test were applied. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20.0) program 

was used for statistical analysis of the data. Since Kolmogorov-Smirnov Z test values of the 

data were greater than 0.05 significance values (p>0.05) parametric test methods were used in 

the analysis of data.  There fore, data were analyzed by ANOVA test in multiple group 

variables and by t-test examine the relationship between two parametric group variables. 

When t-test was used, it was found that there were significant differences in the 

variation of the variables according to the sport type. In our study , there were no significant 

differences in the physical characteristics of the groups  (P>0,05). According to Student t-test 

results; the right hand strength was higher in the handball players, the vertical jump was 

higher in the basketball players and the sit-reach test results were higher in handball 

players(p<0,05). In addition, correlation tables were created,analyzed in order to investigate 

the effect of physical properties on motor properties in both branches. 

Key words: Basketball, Handball, Motoric Properties, Physical Properties 
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1. GĠRĠġ 
 

 

Ġnsanların kendilerini kontrol edebilmelerine yardımcı olabilecek en güzel aktivite 

spordur. Spor, tüm kültürleri bir araya getirerek hepsi için ortak paylaĢım olan ve tüm 

kültürleri kapsayan aktivitedir. Spor ile uğraĢan insanların birçoğunda demokratik kiĢilik 

özellikleri geliĢmektedir. Böylece sporcu kendini rahat, kiĢilikli ve özgür hissetmektedir. 

Kendine değer verildiğini anlayan sporcunun, özgüveni artmakta ve baĢarı en üst düzeye 

çıkmaktadır.  

Son yıllarda popüleritesini tüm dünyaya taĢıyarak Ülkemizde ve dünyada milyonlarca 

uygulayıcısı ve seyircisi olan spor, son zamanlarda baĢarı odaklı olarak kazanmayı ve 

kaybetmeyi simgelemiĢtir. Bu olgu içerisinde yer alan hentbol ve basketbol öncelikle 

Avrupa‟da ve ülkemizde hızla yayılmakta olan, ilgi duyulan ve sevilen spor dalları arasında 

yer almaktadır.  

Spor da kazanılan bazı maddi ve manevi baĢarılar sporun aktivite olarak 

uygulanmasından farklı bir boyuta getirmiĢtir. Hedefler doğrultusunda performans ve fiziksel 

yeterliliğin bilimsel verilerle ortaya konulabilmesi yönündeki çalıĢmalara ilgi artmaktadır. 

 Bilimsel araĢtırmalar yapılırken öncelikli hedef en üstün performansı bireylerin 

sınırlılıklarını irdeleyerek yakalayabilmek olmuĢtur. Sporcuya uygun antrenman metotları  

hazırlamak her zaman sporcunun ve antrenörün baĢarısını sağlamıĢtır. Sporcu da fizyolojik ve 

antropometrik özelliklerin bilinmesi yapılacak antrenman özelliklerinin sporcuya uygun 

olarak seçilmesi ve baĢarı için ilk adım olacaktır (Duyul, 2005). 

Hentbol; oyun özelliğine bakıldığında hızlı ve dinamik bir spor türüdür. Bu branĢta 

sporcuların hedefi karĢı takımın kalesine en çok topu atabilmek ve kendi kalesini ve sahasını 

korumaktır. (Duyul, 2005) Tıpkı hentbol gibi basketbolunda oyun özelliği seri ve dinamiktir; 

amaç rakip takımın potasına sayı atmak ve kendi potasını rakip oyunculardan korumaktır. 

Basketbol tüm motorik özellikleri kombine Ģekilde gerektiren bir spor dalıdır. 

Basketbol oyununun teknik ve taktiksel özelliklerinin oyun içerisinde farklı pozisyonlarda 

uygulanması özellikle koordinasyon ve reaksiyonun geliĢmesinde önem teĢkil etmektedir. 

Basketbolda teknik ve taktik elementlerin oyun içerisinde ani ve değiĢken pozisyonlarda 

uygulanması zorunluluğu, koordinasyon, reaksiyon gibi özelliklerin geliĢmesinde büyük bir 
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etken olmaktadır. Yani Basketbolda kuvvet, sürat, dayanıklılık, reaksiyon, hareketlilik, beceri 

ve koordinasyon gibi temel motorik özelliklerin tümünün bir arada olması gerekmektedir 

(BektaĢ ve ark, 2007). 

Hentbol branĢında uygulanan atıĢların sıçrayarak yapılması, hücumda ve savunmada 

rakip oyuncu ile yapılan birebir mücadele, ani hücum çıkıĢları bu branĢta kuvvet, reaksiyon, 

beceri ve süratın önemini göstermektedir (Sevim, 2006). Basketbol ve hentbol oyun akıĢı ve 

devamı için sporcuların dayanıklılıklarının yeterli düzeyde olması gerekir (Aygül, 1992). 

Basketbol ve hentbol gibi takım sporlarında sporcu sayıları artarak üst düzey baĢarıları 

da beraberinde getirmiĢtir. Basketbol ve hentbol da gerekli kardiyo-respiratör uygunluk, kas 

kuvveti, kas dayanıklılığı, esneklik ve vücut kompozisyonu gibi uygunluk parametreleri ön 

plana çıkmaktadır. Sporcuların  mücadele süresince fiziksel kapasitelerini yüksek seviyede 

sürdürmeleri bu açıdan çok önem taĢımaktadır. Bu özeliklere bakıldığında her iki branĢta da 

fiziksel ve motorik özelliklerin çeĢitliliği antrenman programlarının önemini 

arttırmıĢtır(Savucu, 2006). 

Antrenman metodları ve programları geliĢtirilirken sporun fizyolojik temellerine 

dayandırmak önemlidir. Antrenmanların programlı bir Ģekilde yapılması ve tekrarlanması 

sporcunun teknik ve metabolik becerileriyle beraber motorik becerilerini de geliĢtirerek 

performansın yükselmesini sağlamıĢtır. Böylece verili mesafe veya zaman içerisinde daha 

yüksek güç çıktısı veya daha hızlı hareket yapabilme özelliği artmaktadır. 

Bu çalıĢmanın amacı; 14-17 yaĢ aralığında bulunan basketbol ve hentbolcuların 

fizyolojik-motorik özelliklerinin incelenerek elde edilen sonuçların değerlendirilmesidir. 

Ayrıca çalıĢmamızda iki branĢ sporcuları arasındaki fiziksel ve motorik özellikler 

arasındaki benzerlik, farklılıkları tespit ederek branĢa yönelik sporcu seçimlerini ve branĢlarda 

uygulanan antrenman metotlarının belirlenmesine katkı sağlamak amaçlanmıĢtır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 
 

 

2.1. Hentbol 

 

 

2.1.1. Hentbol’un Tanımı  

 

Takımların 12‟Ģer kiĢiden oluĢtuğu kolektif bir oyunudur. Sahada mücadele eden 7 asil 

oyuncu vardır. Diğerleri yedek oyunculardır. Bütün oyuncular kendilerine ait oyuncu 

değiĢtirme alanından her an oyuna girebilir ve çıkabilirler. Kaleci kale sahası içinde 

bulunabilir. Amaç topu rakip takımın kalesine atmak ve kendi kalesini rakibin hücumlarından 

korumaktır. Hentbol elle oynanan bir oyundur. Topa temas bedenin alt kısmı ve ayaklar 

haricindeki kısımlarıyla edilebilir. Yalnız kaleci ayakları ile topa müdahale yapma hakkına 

sahiptir. Top elde iken saha oyuncuları en fazla üç adım atabilirler. Oyuncular topu saha 

içinde devamlı olarak bir elde sürebilir. ġayet oyuncu topu sürdükten sonra tutarsa topla 

birlikte en fazla üç adım atabilir ve topu elinde maksimum üç saniye tutabilir. BaĢlama atıĢı 

sahanın ortasında yapılır. Kura sonucu ile oyuna baĢlayacak takım belirlenir. Bir oyuncu topu 

rakip kaleye sokabilirse bu bir gol olarak sayılır. Oyuna tekrar gol yiyen takım baĢlar. Birinci 

devre bittikten sonra takımlar yer değiĢtirir. Fazla gol atan takım maç sonunda galip gelir. 

Eğer goller eĢitse veya her iki taraf da gol atmamıĢsa sonuç berabere kabul edilir (Sevim, 

2009). Oyun saha içindeki hakem ve kenarda yazı hakemi ve saat hakemi olmak üzere toplam 

4 hakem ile yöneltilir. Oyuncular hakemlerin kararlarına uymak ile yükümlüdürler (TaĢkıran, 

2003). 

 

 

2.1.2. Hentbolun Tarihçesi 

 

Hentbolun çok eski çağlarda oynandığına iliĢkin belge, Yunanistan‟da eski Pire 

kentinin yakınındaki kalenin kalıntılarında bulunmuĢ olan kabartma resimlerde, hentbola 

benzer bir oyunun oynandığıdır. O dönemlerde top olarak domuzların sidik torbalarının 

kullanıldığı bilinmektedir. 19. Yüzyılda hentbol, artık basit kurallarla ve açık alanlarda eğitsel 

bir oyun olarak oynanmıĢtır. 1917 - 1920 yılları arasında eğitsel bir oyun olmaktan çıkmıĢ ve 

hentbol oyunu olarak adlandırılmıĢtır. Hentbolun kökeni Danimarka‟da oynanan “haandboll” 

olarak adlandırılan bir oyundan gelmektedir (Sevim, 2002).  
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Ukrayna‟da 1971 yılında hentbol oyununa benzeyen bir oyunun oynandığı 

bilinmektedir. Hentbol oyununun geliĢimi farklı Avrupa ülkelerinde de gözlemlenmiĢtir. 

Fakat bu sporun Avrupa‟ya ve dünyaya yayılmasını Berlin‟deki Alman Beden Eğitimi 

Yüksek Okulu tarafından sağlanmıĢtır. Hentbol oyununun geliĢmesinde Almanya‟nın katkısı 

farklı Avrupa ülkelerine göre daha fazla olduğu görülmektedir. Hentbol 1924 – 1925 yılları 

içerisinde uluslararası bir nitelik kazanmıĢtır. Hentbol 1928 yılına kadar Amatör Atletizm 

Federasyonu bünyesinde bir komisyon tarafından yürütülmüĢtür. Bu komisyon 1926 Kasım 

ayında Almanya‟da hentbol kurallarını düzenleyerek uluslararası alanda kabul ettirmiĢtir. 

Hentbol 4 Ağustos 1928 tarihinde Amsterdam Ģehri stadında yapılan “Uluslararası Amatör 

Hentbol Federasyonu” kuruluĢ kongresinden sonra, farklı bir federasyon tarafından 

yürütülmeye baĢlamıĢtır. Böylece hentbol dünyada sevilen ve ilgi duyulan sporlar arasında 

yerini almıĢtır (Sevim, 2002; Çeliksoy, 1996). 

Önceleri sadece açık havada oynanırken 1934 yılında Kopenhag‟da yapılan müsabaka 

ile salon hentboluna geçilmiĢ ve salon hentbolunun baĢlangıcı olmuĢtur (Çeliksoy, 1996).  

 

2.1.3. Hentbolun Türkiye’de GeliĢimi 

 

Hentbol “Saha El Topu” olarak ülkemizde ilk defa 1927 yılından 1972 yılına kadar 

oynanmıĢ fakat önemli bir ilerleme göstermemiĢtir. Türkiye El Topu Birinciliği “Spor 

Oyunları Federasyonu” aracılığıyla ilk olarak 1945 yılında düzenlenmiĢtir. Bu Ģampiyonalar 

1964 yılına kadar devam ettirilmiĢtir. Harp Okulu, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Ziraat Fakültesi 

kulüpleri bu sporun öncülüğünü yapmıĢlar ancak Türkiye‟de hentbolun ilerlemesi ve 

yayılması yıllar sonra salonda uygulamaya baĢlanmasıyla sağlanmıĢtır (Sevim, 1992).  

Ülkemizde hentbolun salon sporu halindeki ilk çalıĢma örnekleri 1974–1975 yıllarında 

yapılmıĢtır. Bu yıllarda bir grup beden eğitimi öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile 

yurt dıĢına Almanya‟ya hentbol konusunda eğitim almaya gönderilmiĢ, döndükten sonra 

Beden Eğitimi Bölümlerinde modern salon hentbolunun ilk temellerini atmıĢlardır. Özellikle 

Ankara Spor Akademisi ve Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümünde ki hentbol ile 

ilgili çalıĢmalar, bu spor dalının kökleĢmesi ve yayılmasını sağladı. Belirli bir zamandan 

sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nca 4 ġubat 1976 tarihinde Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü‟ne bağlı kurulan 22. Federasyon olan Hentbol Federasyonu kuruldu. 

Federasyon baĢkanlığına YaĢar Sevim getirildi (Sevim, 1992). 
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Türkiye Ģampiyonaları her kategoride 1978 yılında, deplasmanlı hentbol ligi 1982 

yılında, 2 yıllık bir hazırlık döneminden sonrada 1987 yılında bayanlar birinci ve ikinci ligi 

baĢlatılmıĢtır (Durmaz, 2017). 1990 - 1991 yılı sezonunda Avrupa ġampiyon Kulüpler 

kupasında Avrupa üçüncülüğüne ulaĢılmıĢtır. Yine 1990 yılında Dünya Üniversiteler 

ġampiyonasında, Üniversite Milli Hentbol takımımız “Dünya 7.”liğini kazanmıĢtır (Bilge ve 

ark, 2000). 

 

 

2.1.4. Hentbolcuların Fiziksel özellikleri 

 

 

2.1.4.1.Boy 

 

Boy uzunluğu hentbol de kaleye atıĢ için rakip oyuncunun savunmasını geçmek 

amacıyla her zaman avantaj sağlamıĢtır. Özellikle Hentbol de kale oyuncularının uzun boylu 

olması yüksek topları kaleden çıkarmaya ve sağa sola gelen topları engellemek için kullanılan 

en önemli fiziksel özelliktir. Boy sporcular için yaptığı spor dalına göre zaman zaman avantaj, 

zaman zaman da dezavantaj yaratabilir. Kısa boy halter, ata binme gibi spor dallarında avantaj 

sağlar. Boy uzunluğu hentbolda hücum ve savunma temel teknik ve taktik davranıĢlarda 

önemli bir özelliktir (Pehlivan, 1997). 

 

 

2.1.4.2. Ağırlık 

 

Vücut ağırlığı değiĢik egzersizlerle vücudun enerji harcamasını etkileyen önemli bir 

faktördür. Vücut ağırlığı normalin üzerine çıkmıĢ olan sporcu ile kilosu uygun bir sporcu 

arasındaki müsabakada ağır olanın aynı eforu göstermek için, ağırlığı ile ilgili olarak, daha 

çok kaloriye ihtiyaç duyacağı ve zorlanacağı açıktır. Bu bakımdan her sporcu en uygun vücut 

ağırlığını kazanmaya ve bunu da korumaya alıĢmak zorundadır (Gökdemir, 1999). 

Hentbol da vücut ağırlığı önemlidir oyun içerisinde vücut ağırlığı yüksek olan 

oyuncuların avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Uzun boylu ve vücut ağırlığı yüksek 

sporcuların savunmada ve rakip oyuncu ile olan birebir mücadelelerde olan üstünlüğünü göz 

ardı etmek mümkün değildir. Hentbol‟ da uzun boylu ve ağır yapılı olmak avantajlıdır 

(Üstündal ve Köker, 1998).Bunlara kıyasla hentbol oyununun küçük topla oynanması oyunun 

daha hızlı ve hareketli olmasına sebep olmuĢtur; bu nedenle hentbol sporcularının hızlı ve 
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çevik olmaları önemlidir. Vücut ağırlığı yüksek olan sporcuların her zaman hareket 

kısıtlılıkları daha fazla olmuĢ ve performansları yeterli düzeyde bulunmamıĢtır. Her iki unsur 

göz önüne alındığın da sporcuların fiziksel özelliklerinin farklılıklarıyla vücut ağırlığının bazı 

sporcularda bulunması ve bazı sporcularda bulunmaması baĢarı için önemli olacaktır. 

 

 

2.1.4.3. Yağ Oranı 

 

Vücuttaki yağlı dokuların fazla olması ve yağsız vücut kitlesinin az olması sporda her 

zaman performansı olumsuz yönde etkilemiĢtir. Çünkü yağ dokularının, vücutta enerji deposu 

olan ATP oluĢumuna katkısı bulunmamaktadır. Vücutta bulunan fazla yağ miktarı kasların 

hareketlerini kısıtlayarak daha fazla enerji harcanmasına sebep olur (Özkan ve ark, 2010).  

Her spor branĢında olduğu gibi Hentbol‟ da  sporcu da bulunan fazla yağ miktarı her zaman 

performansın düĢüĢüne sebep olmuĢtur. Hentbol oyun yapısı olarak seri Ģekilde oynanması ile 

sporcularda çabukluğun ve dayanıklılığın olmasını gerektiren bir spor branĢıdır; bu sebeple 

sporcularda yağ miktarı performansın düĢüĢüne sebep olacaktır.  

 

 

2.2. Basketbol 

 

 

2.2.1. Basketbol’ un Tanımı 

 

Basketbol iki takımla oynanır. Takımların amacı rakibin sepetine sayı atmak ve 

rakibin sayı yapmasını engellemektir. Oyun süresince en fazla sayı yapmıĢ olan takım maçın 

kazananı olacaktır. 

Oyun her iki takımdan bir oyuncunu hava atıĢına katılması ile baĢlar. Top elde iken 

adım atılamaz; pas vererek ya da top sürerek oyuna devam edilir. Müsabaka süresince hücum 

yapan takım kendi sahasından 8 saniye içerisinde çıkmak zorundadır ve rakip takımın 

potasına 24 saniye içerisinde atıĢ yapmalıdır, top karĢı takıma veya potaya temas ettiğinde 24 

saniye sıfırlanmaktadır. Oyun süresi bittiğinde skor eĢit ise 5 dk‟lık uzatmaya gidilir. 

Basketbol maçını üç hakem yönetir. Ayrıca oyun süresi, skorlar, fauller, 24 saniye, top 

hakimiyeti, oyuncu değiĢimi ve molaları takip eden masa hakemleri bulunmaktadır. Basketbol 

oyun kurallarına Türkiye Basketbol Federasyonunun (2017) web sayfasından ulaĢıla bilinir.   



7 
 

2.2.2. Basketbol’ un Tarihçesi 

 

Basketbol tarih olarak 1891 yılına dayanmaktadır. Basketbolu James Naismith‟in  

Mayas kabilesinin tlahiotenie oyunundan etkilenerek bir oyun haline getirildiği 

düĢünülmektedir. James Naismith ABD‟ nin Massachusetts eyaletinde Springfield Genç 

Erkekler Birliği (YMCA) Eğitim Okulu‟nda beden eğitimi öğretmeni olarak oynatmıĢtır. 

Basketbol öncelikle atlet ve bezbolculara kıĢ antrenmanı yaptırmak amacıyla oynatılmıĢtır. 

Oyundaki amaç tahta sepetten topu geçirmek olmuĢtur. Ġlk oynanıĢ zamanlarında 20 dakikalık 

3 devre Ģeklinde oynanmıĢtır ve her takımda 7 oyuncu bulunmaktadır. Adını „sepet topu‟ 

anlamından aldığı için „basketbol‟ adı verilmiĢtir. 

Kısa zaman içerisinde popülerliği büyük bir hızla yayılan  bütün dünyaya büyük hızla 

yayılan basketbolu yönetecek bir kuruluĢ FĠBA( Uluslararası Amatör Basketbol Federasyonu) 

ancak 18 Haziran 1932 tarihinde Ġsviçre‟nin Cenevre Ģehrinde Arjantin, Portekiz, Ġtalya, 

Ġsviçre, Yunanistan, Romanya, Çekoslavakya, Letonya Basketbol Federasyonu iĢbirliği ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Günümüzde de Dünya basketbolundan sorumlu olan FĠBA; dört yılda bir 

olimpiyatların yapıldığı Ģehirde toplanarak yeni seçimler ve basketbolu daha ilginç hale 

sokmak için kurallarda ihtiyaç duyulan değiĢiklikleri yapmaktadır (Sevim, 1997). 

 

 

2.2.3. Basketbol’ un Türkiye’de GeliĢimi 

 

Türkiye de basketbol 1904 yılında ilk olarak Robert Kolejinde oynatılmıĢtır. Ahmet 

Robenson 1911 yılında ise Galatasaray Lisesinde basketbolu öğrencilerine oynatmıĢtır. 

Basketbol takımını ise ilk defa Fenerbahçe spor kulübü tarafından 1913 yılında 

oluĢturulmuĢtur. Amerikalılardan Kurulu takım ile Yüksek Öğretmen Okulu arasında 4 Nisan 

1921 yılında Ġstanbul‟da ilk resmi maç gerçekleĢmiĢtir. Ġlk resmi kurumumuz Türkiye Ġdman 

Cemiyetleri Ġttifakı ise 1923 yılında kurulmuĢtur. 1925 yılında faaliyet gösteren Ġstanbul 

Basketbol Kulübü ile yeni bir yön verilmiĢtir. 

Ġlk olarak milli takımımız ise Naili Moran ve diğer basketbolcuların çalıĢmalarıyla birlikte 

1934 yılında kurulmuĢtur. Ġlk maçını Yunanistan ile gerçekleĢtiren milli takımımız 49-12 gibi 

farkla maçı kazanmıĢtır. 

Türkiye ġampiyonaları ise Spor oyunları Federasyonunun baĢkalığında 1946 yılında 

oynanmıĢtır. Kahire‟de 1949 yılında yapılacak olan 6. Avrupa Basketbol ġampiyonasına 4. 
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Sırada yer alarak katılmıĢtır. Ümit milli takımımız ise 1963 yılında oluĢturulmuĢtur. Bayan 

takımlarımız ise 1959 yılında kurulmuĢtur. Türkiye Basketbol Federasyonu Anadolu Kupası 

adıyla 1968 tarihinde Anadolu Kupası ile Turnuvalar gerçekleĢtirmiĢtir. 1966- 1967 yılında 

ise Deplasmanlı Türkiye Ligi kurulmuĢtur. 1969-1970 yılında baĢlayarak Deplasmanlı 

Basketbol II. Ligi faaliyete girmiĢtir(Sevim, 1997). 

 

 

2.2.4. Basketbolcuların Fiziksel Özellikleri 

 

2.2.4.1. Boy 

 

Sporcuların bazı fiziksel özellikleri ilgilendiği spor branĢına ait özellikleri temsil 

etmektedir. Boy uzunluğu basketbolda oldukça önemlidir. BaĢarı için sporcunun fiziksel 

özellikleri ve boy uzunluğu en büyük faktördür. Basketbolda takımların performansını 

etkileyen en önemli özellik oyuncuların uzun boylu olmalarıyla beraber teknik ve fiziksel 

özellikleridir (Miller, S. Bartlett, R. 1996).Basketbolcularda uzun boyluların bir diğer avantajı 

ise daha az kuvvet kullanarak kendi eğrilerinin yüksekliği ile daha rahat Ģut atmalarıdır (Stone 

ve Steingard 1993). 

Daha öncede belirtildiği gibi her branĢta baĢarı için o branĢa özgü fiziksel özellikler ve 

vücut ölçüleri, ölçülerin orantısı önemli bir özelliktir. Ayrıca Olimpiyat oyunlarında da 

baĢarılı olan her sporcunun branĢına özgü fiziksel özellikler taĢıdığı yapılan araĢtırmalarda 

gözlemlenmiĢtir. Ve bilinmelidir ki tek baĢına fiziksel özelliklerin baĢarı için yeterli olmadığı 

görülmüĢtür. Profesyonel basketbolcuların boy uzunlukları değerlendirildiğinde branĢta 

bulundaki oyun alanlarına göre ;oyun kurucuların 185 cm ortalama ile en düĢük değere, 198 

cm ortalama ile forvet oyuncuların orta değere ve 202 cm ortalama ile pivot oyuncuların en 

yüksek boy değerine sahip oldukları bulunmuĢtur. Boy uzunluları arasındaki bu anlamlı 

farklılık, oyuncuların oyun içerisinde farklı görevleri itibariyle farklı fiziksel yapıda olmaları 

gereğinden kaynaklanmaktadır. Yukarıda verilmiĢ olan değerler 1990‟lı yıllardan sonra 

sınırları iyice zorlamıĢ ve oyun kurucuların boy ortalaması 198 cm ve üzerine, forvet ve 

pivotlarda ise 205 cm ile 210 cm arasına yükselmiĢtir. Genel olarak bakıldığında 

basketbolcuların boy ortalamaları giderek artıĢ göstermiĢtir (Reily ve ark, 1990). 

Bale‟den (1991) elde edilen bilgilere göre; bir kiĢinin boy uzunluğu ile genetik özellikleri, 

büyüme evreleri, beslenme özellikleri hakkında bilgi verebilmektedir. Basketbol ve 



9 
 

voleybolcuların ince yapılı ve uzun boylu olması edilen bilgilerde oyuna özgü bir özellik 

olduğunu belirtmiĢtir. 

Ayrıca Bompa iyi bir basketbolcunun Ģu özelliklere sahip olması gerektiğini savunmaktadır. 

 Uzun boy- uzun kollar 

 Anaerobik güç 

 Yüksek aerobik kapasite 

 EĢ uyum(koordinasyon) 

 Yorgunluk ve strese karĢı dayanıklılık 

 Tatiksel zeka ve iĢbirlikçi yapı (Bompa, 1998). 

 

 

2.2.4.2. Vücut Ağırlığı 

 

Vücut ağırlığı ve vücut yağ oranı sporcuların birçok biomotorik özelliğini 

etkilemektedir. Özellikle vücut ağırlığıyla sporcunun dayanıklılığı, hızı ve gücü kısıtlanmıĢ 

olur. Vücut kompozisyonunda ise yani vücuttaki yağ miktarı ile sporcunun çevikliği, kuvveti 

ve görünüĢü etkilenmektedir. Bir sporcunun vücut ağırlığında bakılması gereken önemli unsur 

vücut yağ miktarıdır. Özellikle bazı spor branĢlarında bulunan sporcuların kas oranları fazla 

olmakla beraber yağ miktarı önerilen düzeyde bulunabilmektedir (Ersoy ve Hasbay, 2006). 

Basketbol branĢının oyun özelliği olarak çeviklik, dayanıklılık ve sürat özelliklerine dayalı 

olmasıyla vücut ağırlığının dengede olması branĢ için önem teĢkil etmektedir. 

 

 

2.2.4.3.Yağ Oranı 

 

Vücut yağ oranı erkek sporcularda % 8 ile %13; bayan sporcularda ise %16 ile %20 

arasında değiĢmektedir; bu değerler arasında bulunan sporcuların yağ oranları normal olarak 

değerlendirilmektedir. Basketbolcular için ideal oran daha az olmalıdır. 
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Basketbol oynayan bir sporcu da yağ oranın fazla olması sahada yorgunluğun 

artmasına ve sakatlıkların oluĢmasına sebep olabilir bu nedenle spordaki becerisini ve 

spordaki verimini olumsuz etkileyecektir (Pazarözyurt, 2008). 

Basketbol branĢında patlayıcı sürat gücü önemlidir buna paralel olarak vücut ağırlığı 

ve vücut yağ miktarı sporcunun performansını etkileyen en önemli özelliklerdendir. Fazla 

ağırlık ve yağ miktarı vücuda gereksiz yük bindirerek sıçrama performansını olumsuz 

etkilemektedir (Atlı, 2009). Elit düzeydeki basketbolcuların mevkilerine göre fiziksel 

özelliklerine bakıldığında bazı benzer sonuçlar elde edilmiĢtir. Sonuçlar; pivot oyuncularının 

forvet ve gard oyuncularına göre daha uzun boylu ve daha kilolu olduklarını göstermiĢtir 

(Bavlı, 2008). 

 

 

2.3. Sporda OluĢan Enerji Sistemleri 

 

Vücudumuzdaki tüm enerji oluĢumunun büyük bir bölümü ATP molekülü tarafından 

gerçekleĢmektedir; fakat vücudumuzda depo halinde bulunan ATP miktarı bireylerin hareket 

ve aktivitelerinin Ģiddet ve süresine bağlı olarak yenilenmektedir. ATP‟nin ADP‟ye 

(Adenozin difosfat) dönüĢmesi ile kasın kasılma için gerekli enerji ortaya çıkar ve bu ATP 

birleĢeni bütün kas hücrelerinde depolanır (Foss ve Keteyıan,1998). 

ATP‟ nin yapısında bir adenozin üç fosfat grubu vardır. Son iki fosfat grubu arasında 

yüksek enerji bağı olarak adlandırılan fosfat bağı bulunmaktadır. Bu bağlardan biri kimyasal 

olarak parçalandığında 7000-12000 kalorilik bir enerji açığa çıkar ve adenozin difosfat ve 

serbest bir fosfat meydana gelir; böylelikle ATP‟nin parçalanması ile oluĢan enerji kas 

hücrelerinin hareketi için kullanılan enerji kaynağıdır (Rubai ve Moody,1991). 

ATP‟nin yıkımı sonrasında enerji açığa çıktığı gibi ATP‟nin tekrar oluĢumu için 

enerjiye ihtiyaç duyulur. ATP‟nin tekrar oluĢumu için gerekli enerji ATP-PC, laktik asit ve 

oksijen (aerobik) sistemi ile gerçekleĢmektedir. Kimyasal olarak en kolay Ģekli ATP-PC‟dir 

ve yalnızca PC parçalanmasını gerektirmektedir. Diğer iki sistemde ise glikoz gibi moleküller 

parçalanarak enerji açığa çıkarılır. PC(fosfakreatin) ve besin maddelerinin parçalanması ile 

sağlanan enerji ise ATP yapımı için kullanılır. Bu olaya çifte reaksiyonlar serisi denir. (Rubai, 

1991)Kasların hareketi ve vücut dokularının hareketi için enerji üretimi aerobik ve anaerobik 

yolla üretilmektedir. 
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2.3.1.Anaerobik Sistem;  

Fosfojen sistemli (ATP-PC) enerji oluĢumunda ATP‟ nin tekrar sentezlenmesi için 

ADP molekülüne bir fosfat grubu eklenmesi gerekir. Fosfakreatin (CP) fosfat ve kreatin 

gruplarına hidrolize olurken önemli miktarda enerji serbestlenmesine neden olur. 

Fosfokreatin kasta depolu olan, yüksek enerji bağı içeren baĢka bir kimyasal birleĢiktir 

ve ATP gibi parçalandığında önemli miktarda enerji açığa çıkarır. Yüksek enerjili fosfat 

bağının kreatinden ayrılması sonucu enerji açığa çıkar. Gerçekten de fosfakreatinin yüksek 

enerjili fosfat bağları, ATP‟ nin yüksek enerji bağlarının yenilenmesi için gerekli enerjiyi 

kolayca sağlayabilir. Dahası kasların çoğunda ATP‟ nin iki üç katı PC bulunur. Ancak kas 

içinde depolu bulunan PC miktarı sınırlıdır. Çok yüksek Ģiddet ve çok kısa süreli 

egzersizlerde (10 sn‟ den kısa süren eforlarda ) kas kasılması için gerekli olan enerjinin 

önemli bir kısmı bu yolla sağlanmaktadır (Günay ve ark, 2013). 

Anaerobik sistemin bir diğer enerji üretimi ise glikolitik enerji sistemi sayesinde 

gerçekleĢir. Kısa süreli fakat yoğun bir egzersizin devam edebilmesi için ATP‟nin yeniden 

sentezlenmesi gerekmektedir. Adenozin difosfatın (ADP) fosforilize edilmesi, kas 

dokusundaki glikojenin, pruvik asitten laktik asite kadar yıkılmasına neden olan anaerobik 

glikoliz yolu ile gerçekleĢir. Glikolizis ATP üretimini sınırlı sayıda gerçekleĢtirir. Oksijenin 

vücutta yeterli bulunmadığı durumlarda enerji açığı bu Ģekilde karĢılanmıĢ olur. Glikolizis ile 

oluĢan ATP, rezerv enerji olarak, egzersizin hızlı baĢlangıcında, 1 mil koĢunun son birkaç yüz 

metresinde veya 400 metrelik hız koĢusunda, 200-400 metrelik hızlı yürüme de yani bir 

aktivite ortalama olarak 2,5 – 3 dk olduğunda bu enerji sistemi aktivitenin sürekliliğini sağlar 

(Safinaz, 2012). 

 

 

2.3.2.Aerobik Enerji Sistem 

Bu sistemde krebs döngüsünde elektronlar ortaya çıkmaktadır, bu elektronlar transfer 

sistemi ile oksijene iletilmektedir. Yani aerobik metabolizmanın oluĢumu ile ATP re-sentezi 

için pruvik asidin direkt olarak krebs döngüsüne girmesi, yağların   ᵝ- oksidasyonu ile 

mitokondri oksijen transferi sistemlerinin devreye girmesi gerekmektedir. Bir egzersizin 3 

dakikadan fazla sürerek saatlerce devam etmesiyle aerobik enerji sistemi kullanılmaktadır 

(Safinaz, 2012). 
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2.4. Temel Motorik Özellikler 

 

Tüm spor dallarında temel motorik özelliklerinin geliĢtirilmesi antenman ve performans 

açısından oldukça önemlidir. Temel motorik özelliklerin içeriksel yapısına göre beĢ bölümde 

incelenir. Kuvvet, sürat, dayanıklılık temel, hareketlilik ve beceri tamamlayıcı özelliklerdir.  

• Kuvvet  

• Sürat  

• Dayanıklılık  

• Hareketlilik  

• Beceri(Koordinasyon)  

Bütün bu özellikler ancak uygun uyarıcı ve amaca yönelik antrenman programları ile geliĢme 

gösterir. Bir baĢka deyiĢle, düzenli bir Ģekilde verilen ve uygulanan antrenman programları ile 

bu temel motorik özellikler geliĢme gösterir (Duyul, 2005). 

 

 

2.4.1. Kuvvet 

 

Kuvvet sporda verimi sağlayan ve belirleyen en önemli özelliklerden biridir. Kuvvet 

kavramı bir dirence karĢı koyabilme yeteneği ya da bir direnç karĢısında belirli bir ölçüde 

dayanabilme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Takım sporlarında baĢarı için önemli bir 

faktördür. Müsabakalarda özellikle kas dayanıklılığı için kullanılır (Dündar, 1994). 

Bütün spor dallarında kuvvetin baĢarıya doğrudan bir etkisi bulunduğu bir gerçektir. 

Özellikle sıklet sporlarında kuvvetin niteliği ve niceliği daha da önem kazanmaktadır. 

Günümüzde kuvvet ve kuvvetli sporcu, sporcuların vücut yapıları ile birlikte, vücut ağırlıkları 

baĢına ürettikleri kuvvetleri ile orantı kurularak değerlendirilmektedir (Duyul, 2005). 

Kuvvet çeĢitlilik göstermektedir kuvvet türlerini üç bölümde inceleyebiliriz; 

Maksimal kuvvet; Ġstemli olarak kas sisteminin geliĢtirebildiği en büyük kuvvet türüdür. 

Çabuk kuvvet; Yüksek bir hızla sinir kas sisteminin kasılarak direnç yenebilme yeteneğidir. 



13 
 

Kuvvette Devamlılık; Aktivitenin sürekli kuvvet gerektirdiği çalıĢmalarda organizmanın 

yorulmaya karĢı gösterdiği direnç olarak tanımlanır. ( Sevim, 1997) 

Kuvvetli sporcu statik kuvveti, temel kuvveti, konsantrik kuvveti, eksantrik kuvveti, hız 

kuvveti, salt (mutlak) kuvveti, kuvvet limiti, rölatif kuvveti, baĢlama kuvveti, kuvvette 

devamlılığı, ani hareket kuvveti, dinamik izometrik kuvveti, özel kuvveti, fonksiyonel kuvveti 

olan ve bu kuvvetlerini spor branĢının istediği yönde geliĢtiren ve yarıĢmalarda en iyi 

kullanan sporcu olarak tanımlanmaktadır. Spor branĢında uygulanan hareket becerileri ve 

teknikler için vücut bölümlerinin de gerekli kas kuvvetine sahip olması gerekmektedir (Aydos 

ve ark, 2009) 

 

 

2.4.2. Sürat 

 

Sürat geliĢtirilmesi en sınırlı olan genellikle birleĢtirilip iyileĢtirilebilen bir özellik 

olarak görülen sürat çok hızlı bir biçimde yol alma ya da hareket etme niteliği olarak 

tanımlanmaktadır (Bompa 1998; Sevim 1997). 

Sporcunun en önemli motorik özelliklerinde biri olan sürat, fiziki anlamda sürat, 

belirli bir zaman içerisinde kat edilen yol olarakta tanımlanabilmektedir (Açıkada, 1991). 

Sürat, diğer yetilere nazaran geliĢtirilmesi en sınırlı olan genellikle bireyin kalıtımsal olarak 

getirdiği fizyolojik potansiyel üzerine çalıĢılıp iyileĢtirilebilen bir özelliktir. Sporun her 

dalında baĢarılı olabilmek için değiĢik ölçülerde de olsa belirli bir sürat düzeyine ihtiyaç 

duyulmaktadır (Dündar, 2000). Bir baĢka tanıma göre hareketlerin mümkün olabildiğince 

yüksek bir hızda ve çok kısa zamanda uygulama yeteneğidir. Sporda çabukluk ve çabuk 

kuvvet kavramları ile yakın iliĢkisi vardır. Sürat sinir ve kasların bir arada çalıĢmasıyla ortaya 

çıkan olaylarla ilgilidir. Sürat (hız) dıĢ ortamdan gelen uyarıların en büyük bir hızla 

algılandığı, yanıtlandığı ve özellikle motor impulsların uyarı merkezinden motor organlara 

(kaslar) hangi hızla ulaĢtığına bağlıdır. Uyaranın algılanması, yanıtlanması ve uyarı iletisi 

sürat için önemli kriterlerdir (Alıcı, 2014). 

Süratin gerçekleĢtirilmesi kasların kasılma hızı büyük ölçüde kendini meydana getiren 

liflerin tipine bağlıdır. Hareket süratiyle hızlı kasılan kas lifleri arasında pozitif bir iliĢki 

vardır. Süratin farklı bileĢenleri koordinasyon düzeyine ve üretilen kas kuvvetine bağlıdır. 

Kuvvet geliĢimi daima hareket süratlerinin artıĢına sebep olmaktadır. Esneklik ve kasların 

gevĢeme yeteneği yetersiz ise hareket geniĢliğine sınırlama olmakta ve sinir-kas sistemi 
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koordinasyonunun kötüleĢmesine sebep olmaktadır (Muratlı, 1997). Sürati etkileyen faktörler 

arasında Reaksiyon süratini, maksimal dönüĢümsüz sürati, maksimal dönüĢümlü sürati ve 

Kuvvet süratini saymak mümkündür. 

 

 

2.4.3. Dayanıklılık (Aerobik-Anaerobik) 

 

Dayanıklılık sporcunun fiziki ve fizyolojik yorgunluğa dayanma gücü olarak 

tanımlanabilmektedir (Sevim, 2002). Bir baĢka deyiĢle bütün organizmaların uzun süren 

sportif aktivitelerinde yorgunluğa karĢı koyabilme ve oldukça yüksek yoğunluktaki 

yüklenmeleri uzun zaman devam ettirebilmeleri yeteneği olarak tanımlanabilmektedir (Sevim, 

2002; Zorba 2001). 

Dayanıklılığı enerji oluĢumu açısından incelediğimizde Aerobik ve Anaerobik olarak 

iki bölümde inceleyebiliriz; Aerobik dayanıklılık vücudun oksijen borçlanmasına girmeden, 

yeterli oksijen ortamında ve aerobik enerji üretimiyle desteklenen kondisyonel özelliktir. Yani 

uzun süre çalıĢma anında kullanabileceği maksimal oksijen miktarını kapsamaktadır. (Sevim, 

1997)Anaerobik dayanıklılık ise vücudun oksijenden faydalanmayarak vücutta bulunan enerji 

depolarını kullanarak faaliyetini sürdürebilmesidir (Sevim, 1997). 

 Sporcuların fiziksel dayanıklılıklarının istenen seviyeye ulaĢabilmesi için değiĢik 

antrenman metot ve içeriklerinin uygulanmasına bağlıdır. Dayanıklılık kavramı içerisinde 

yapılan çalıĢmalar vücutta aĢağıda belirtilen değiĢiklikleri meydana getirir. Sporcunun vücut 

yapısı çok kısa süre içerisinde toparlanmaktadır. Vital kapasitesi artmaktadır ve kalbi 

güçlenmektedir. Vücudunda bulunan aktif kılcal damarların sayısı artıĢ göstermektedir. Aktif 

kullanılan organizmaların sayısında artıĢ gerçekleĢmektedir (Sevim 1995).  

Çocuklarda dayanıklılık çok erken yaĢlarda gözlemlenebilir. Ancak bu dayanıklılık O2 

borçlanmasının olmadığı ve sinir sisteminin herhangi bir stres altında bulunmadığı bir 

ortamda olmalıdır. Dayanıklılık özelliği; genetik yapıya, kas oranı ve çeĢitlerine, aerobik ve 

anaerobik kapasitenin geliĢimine bağlıdır. 14-17 yaĢ döneminde, temel dayanıklılığı 

geliĢtirmek için (aerobik kapasite) devamlılık yöntemiyle dayanıklılık çalıĢmaları yapılabilir. 

Burada koĢma, bisiklet, yüzme sporları örnek olarak kullanılabilir. Çocuk kalbi, uygun 

yapılan yüklenmelerle gençlerde olduğu gibi antrenmana dayanabilme ve uyum sağlama 

yeteneğine sahiptir (Sevim, 2002). 
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2.4.4. Esneklik 

 

Esneklik, sporcunun hareketlerini eklemlerin müsaade ettiği oranda, geniĢ bir açıda ve 

değiĢik yönlere uygulayabilme kabiliyetidir (Sevim, 2006).  BaĢka bir anlatımla Esneklik, 

eklemlerin her yöne doğru olan hareket olanaklarını optimal bir Ģekilde kullanma yeteneği 

olarak tanımlanabilir. Bu yeteneğin boyutları, eklemlerin, kasların, kiriĢlerin ve bağların iĢlev 

yetenekleri ve nöromüsküler yönlendirme süreçleri tarafından belirlenir. Esneklik geniĢliği, 

bir eklem sistemine ait parçaların hareket esnasında gerçekleĢtirdiği çok yönlülük olarak 

meydana gelir (Muratlı, 2003). 

Sporcularda esneklik Özelliğinin Bağlı Olduğu Faktörler  

 Bireyin eklem yapısı,  

 Bireyin kas liflerinin ve derinin gerilme yeteneği,  

 Bireyin kaslarının ısınma derecesi,  

 Bireyin yorgunluk kapasitesi,  

 Merkezi sinir sisteminin uygulama süreci,  

 Aktivite saati ve ortam ısısı,  

 Yüklenmenin kalitesi,  

 YaĢ ve cinsiyet farklılığı olarak tanımlanmaktadır.  

Sporcularda esneklik ikiye ayrılır; Eklemlerde meydana gelen hareketler dizisine statik 

esneklik ve eklem direncinin harekete karĢı gelmesine dinamik esneklik adı verilmektedir. 

Diğer bir ifade ile kuvvetin harekete karĢı direnmesidir. Kaslarımızın yeteri kadar esnek 

olmaması, eklem hareketliliğini önler. Vücudumuzda, bütün eklemlerin hareketliliği, hareket 

açıları farklıdır. Bundan dolayı esnekliğin özel olduğu sonucuna varılabilir (Özgür, 2002).  

Yetersiz esnekliğin, yeni ve değiĢik hareketlerin öğrenilmesini zorlaĢtırdığı, sporcunun 

yaralanmalara eğilimli olacağı, kuvvet, hız ve koordinasyonun geliĢimini olumsuz 

etkileyeceği ve bir hareketin kaliteli yapılma yeteneğini sınırlayacağı belirtmektedir 

(Demirdizen, 2012). 
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Beden yapısının sağlıklı bir Ģekilde koordine olması ve vücudun iyi görünmesi için 

esneklik önemli bir faktördür. Esneklik sporcuda adale ağrılarının azaltılmasını ve adele 

kramplarının giderilmesini sağlamaktadır(Zorba, 2004). 

Esneklik öncelikle insan sağlığıyla beraber tüm spor branĢlarında önem teĢkil 

etmektedir. Vücudun esneklik kazanımı ile kas içinde gerilim azalmakta ve vücudun 

rahatlaması sağlanmaktadır. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda hem sağlığımız hem de 

günlük hayatımızın kolaylaĢması açısından esneklik önemlidir(Akandere, 1993) 

 

 

2.4.5. Koordinasyon 

 

Koordinasyon, iskelet kasının belli bir amaca yönelik bir hareketin gerçekleĢtirilmesi 

sırasında merkezi sinir sistemi ile ahenkli iĢ birliğidir. Koordinasyon mükemmelliğini 

sağlayan faktör, bu hareketin akıĢı ile ilgi fiziki yasalar, hareketi gerçekleĢtiren agonist ve 

antogonist kasların antrenmanlılık derecesi ve kulakta bulunan denge oranının uyum 

düzeyidir (Pompa, 1998). Dolayısıyla bir sportif aktivite sırasında gereken çeĢitli ve bir seri 

hareketin hızlı, akıcı ve uyumlu bir Ģekilde yapılması o harekete katılacak tüm vücut 

organlarının zamanlaması, ortaya konulacak performansın iyiliğini etkileyen bir faktördür. Bu 

noktada koordinasyon bozukluğu veya yetersizlik gerek sergilenecek performansın 

düĢmesine, gerekse hareketin amacından sapması sonucu ortaya yaralanma riski doğuracak 

bir hareket çıkmasına neden olmaktadır (Bilge ve ark, 2000). 

 

 

2.5. Basketbol ve Hentbol Oyuncularında Temel Motorik Özelliklerin Önemi  

 

 

2.5.1 Kuvvet 

 

Basketbol birebir temas gerektiren bir mücadele sporudur; gerek adam adama 

savunma gerek ribaunt mücadelesi ve perdeleme gibi temas gerektiren teknikleri uygularken 

sporcuların yeterince kuvvetli olmaları ve oyun süresi boyunca maksimum performanslarını 

korumaları gerekmektedir(Akgül, 2014).  

Basketbolda olduğu gibi hentbolda da kuvvet temel unsurlardan bir tanesidir. Sıçrama 

kuvveti, atıĢ kuvveti ve sprint yeteneği hentbol de önem arz etmektedir. Bu özelliklerin 

oluĢması için uyluk adaleleri, gövde de göğüs ve sırt adaleleriyle, kol adaleleri bulunması 
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gerekmektedir(TaĢkıran, 1997) .Hentbol de gol atıĢı yapabilmek için atıĢ kuvvetine yani kol 

kuvvetine, sıçrayarak atıĢ uygulayabilmek içinse sıçrama kuvvetine ihtiyaçları 

duyulur(Gündüz, 1995)  .Hentbol gerek savunma olarak gerek atıĢ özellikleri olarak ve rakip 

oyuncuyla yapılan birebir mücadele dahilinde kuvvetin kullanılması gereken en önemli 

branĢlar arasındadır. 

Bir sporcunun basamaklı Ģekilde temel kuvvetini, çabuk kuvvetini ve kuvvette 

devamlılığını geliĢtirirsek sporcunun hedeflenen düzeyde oynayabilmesini sağlarız.  Bu 

özelliklerin geliĢtirilmesindeki temel ilkeleri Ģöyle sıralayabiliriz; 

Maksimal kuvvet antrenmanın Temel ilkesi Ģudur; uygulamada ağırlık yüksek, tekrar 

sayısı az, tempo ise akıcıdır. Yüklenme ne denli yüksek olursa olsun, yorulma da o ölçüde 

fazla olur. Bu nedenle maksimal kuvvet antrenmanlarından istenen optimal yüklenmeyi 

sağlamak gerekir. Genellikle temel kuvvet pramidal yöntemle geliĢtirilir. Temel kuvvet 

çalıĢmaları genellikle hazırlık devresinin ilk bölümünde yoğun olarak yaptırılır. ÇalıĢmalara 

baĢlandığında tekrar sayıları çok yoğunluk azdır. ÇalıĢmalar ilerledikçe tekrar sayıları azaltılır 

ve yoğunluk yükseltilir (Sevim, 2010). 

Çabuk kuvveti geliĢtiren alıĢtırmaları uygularken ise, kasların patlayıcı özelliği 

kazanabilmesi için tüm ruhsal olanaklardan yararlanma yoluna gidilmelidir. Bu da ancak irade 

gücünün eğitilmesi ile gerçekleĢir. Çabuk kuvveti kazandırıcı çalıĢma uygularken temel ilke 

hafif yüklerden yararlanma yoluna gidilir. Özellikle basketbolcular için uygulanacak ağırlık 

çalıĢmalarında yüklenme maksimal kuvvetin  %40/60 olmalıdır. Basketbol ve hentbolda 

çabuk kuvvet antrenmanları sezon öncesi ve içerisinde belli bir program ve basketbola ve 

hentbola özgü düzenlenmiĢ Ģekilde uygulanmalıdır ( Sevim, 2010). 

Kuvvette devamlılığı geliĢtirebilmek için ise çalıĢma, az yüklenme ve çok tekrar sayısı 

ile yapılır. ÇalıĢmalarda yük yerine tekrarlar arttırılır. Ayrıca kaslarda fazla miktarda laktik 

asidin toplanıp, kasın görevini yapamaz duruma gelmesini önlemek için orta düzeyde bir 

hareket temposu uygulanır. ÇalıĢma aralıksız uygulandığından kas dayanıklılığı yani kuvvette 

devamlılık sağlanır (Sevim, 1997). 
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2.5.2. Sürat 

 

Basketbolda sürat genellikle aksiyon ve reaksiyon sürati olarak kullanılır. Basketbol 

oyununda ortalama 300-400 kez yön değiĢimi olur ve çok kısa süre içesinde ortalama 1 dk 

gibi sürede, dripling, top tutma, pas verme gibi özellikler arka arkaya kullanılır. 

Hentbol da sürat en önemli özelliklerden biridir. Diğer motorik özelliklerle ve branĢa 

özgü yeteneklerle birlikte güçlendirildiğinde pas alma, pas verme, aldatma Ģut atma ve 

savunma performansında performans artıĢı gözlenebilir(Kale ve ark, 2008).Ayrıca Hentbol da 

süratin unsurlarından olan çıkıĢ sürati pasa yönelerek koĢmada reaksiyon sürati ise rakibi kale 

atıĢlarının baĢarılı Ģekilde savunulmasında önemli Ģekilde rol oynar. 

Her oyunda topla yapılan aksiyonların toplam süresi 2,5 dk ile 3 dk kadardır. Aynı 

zamanda çok ani geliĢen defanstan hücum aksiyonuna geçiĢler, çok yüksek anaerobik sisteme 

ihtiyaç gösterir. Ayrıca oyuncuların hücumdaki ve savunmadaki adamını geçmesi veya eĢ 

değiĢtirme, devrilme ve aldatmalar gibi hareketler basketbolda çabukluk ve süratin önemini 

ortaya koymaktadır(Atlı, 2009). Bu demek değildir ki hızlı koĢan birinin iyi bir basketbol 

oyuncusu olacağı anlamı taĢımamaktadır. Ġki araĢtırmacının ortaya koyduğu daha büyük 

hamstring kası olan sprintlerin daha güçlü, daha hızlı olduğundandır (Adams,  2002). 

Maksimum sürate daha erken ulaĢmanın veya daha büyük ivmelenmeye sahip olmanın 

birçok sporda belirgin avantajları vardır. Takım sporlarındaki koĢma biçimleri pist 

atletlerinden farklı olduğu, takım sporlarının koĢularında nispeten daha düĢük 9 yerçekimi 

merkezli olduğu, düzelmede daha az diz bükülmesi ve daha az diz kaldırma içerdiği ileri 

sürülmektedir (Young ve ark, 2002). 

 

 

2.5.3.Dayanıklılık 

 

Kondisyonel özelliklerden belki de en önemlilerinden birisi branĢa özgü 

dayanıklılıktır. Bir basketbol oyunu süresince bir sporcu ortalama 4km ile 8 km arasında 

mesafe kat etmektedir. Bu mesafenin yarısı çok yüksek Ģiddetteki kısa sprintlerdir. Bu genel 

aerobik kapasiteye gereksinim oldukça fazladır (Atlı, 2009). 
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Oyun içerisinde sürekli tekrarlar ve tüm savunma boyunca yapılan hızlı hücumlar, 

savunmaya ani dönüĢler, kısıtlamalı alan içerisindeki sürekli perdelemeler, devrilmeler, ani 

stoplar ve sprintler basketbolda anaerobik dayanıklılığın önemini göstermektedir (Atlı, 2009). 

Benzer branĢ olan hentbolde de kısa sprintler, sıçramalar, birebir olan mücadeleler ve 

müsabaka boyunca uzun süre devam eden sürekli koĢular branĢtaki aerobik ve anaerobik 

dayanıklılığın önemini ortaya koyar. 

 

 

2.5.4. Esneklik 

 

Bir basketbolcu için eklemlerdeki oynaklık ve beceriklilik teknik mükemmelliğe 

ulaĢmakta oldukça önemlidir ve aynı zamanda taktik elementler içinde bir ön koĢuldur. 

ġut, top sürme çalıĢmaları, çapraz geçiĢler, perdelemeden kurtulma, el ve yön değiĢtirmeler, 

blok, perdeleme ve devrilmeler sporcunun hareketliliğine bağlıdır. Özellikle set oyunlarında 

taktiklerin baĢarıya ulaĢması bu hareketlilikle ilgilidir(Atlı, 2009). 

Hentbol de de esneklik hareketlerin koordinasyonu ve sporcunun sakatlık geçirmemesi 

için oldukça önemlidir. Örneğin kaleye atılan Ģutta kol esnekliği, rakibe savunma uygularken 

ayak ve bacaklardaki sürat için esneklik önemli yer tutmaktadır. Ayrıca hentbol branĢının 

küçük topla oynanması sporcuların daha hızlı ve çevik olmalarını gerektirmektedir ve bu 

özelliklerin esneklikle desteklenmesiyle beceriler arttırılacaktır.  

 

 

2.5.5.Koordinasyon (Beceri) 

 

Koordinasyon bütün branĢlar için olması gereken tüm becerilerin birleĢimi sağlayan 

önemli bir motorik özelliktir. Basketbol ve Hentbolda hareketleri hedefe yönelik ve uyumlu 

bir Ģekilde sergilemek gerekir. Hızlı hareket edip oyun içerisinde girdiği her pozisyonda 

çözüm üretebilir Ģekilde oyun zekasını kullanmalıdır. Örneğin basketbol veya hentbolda rakip 

oyuncu tarafından dengesi bozulan oyuncunun tekrar süratli bir Ģekilde oyun pozisyonuna 

dönmesi tipik bir örnektir. 
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2.6. Motorik Özellikleri GeliĢtirici Antrenman Özellikleri 

 

 

2.6.1. Kuvvet Antrenmanları 

 

Bazı spor dallarında (halter, sprint, güreĢ boks vs.) kuvvet geliĢimi ve maksimal 

kuvvetin kullanımına yüksek oranda ihtiyaç duyulurken bazılarında (ritmik jimnastik, 

badminton, masa tenis, uzun mesafe koĢucuları vs.) ise bu oran yok denecek kadar azdır. Her 

spor dalında kuvvet ihtiyacının uygulama Ģekli ve çeĢidi farklı olmaktadır. Örneğin bazı spor 

disiplinlerinde statik bazılarında dinamik bazılarında maksimal kuvvet, bazılarında çabuk ve 

patlayıcı kuvvete ihtiyaç olabilir. Hentbol çabuk ve patlayıcı kuvvete ihtiyaç duyulan spor 

dalları arasında yer almaktadır. Yüzme ve kürekte izotonik, cimnastikte halkada izometrik bir 

kuvvete ihtiyaç vardır. Kuvveti genel olarak sınıflarsak; Genel Kuvvet; Her hangi bir spor 

dalına bağlı olmadan genel olarak tüm vücut kaslarının kuvveti olarak anlaĢılmaktadır. Özel 

Kuvvet; Özel olarak bir spor dalının özelliklerinin göz önüne alındığı kuvvet anlaĢılmaktadır 

(ġentürk, 2016). 

Yapılan hıza hareket frekansına ve Ģiddetine göre sınıflarsak; Maksimal kuvvet; 

Maksimal kuvvet üretebilme yeteneğidir. Çabuk kuvvet; Orta Ģiddette dirençleri kısa zamanda 

yenebilme veya ivme kazanmıĢ bir hareketi, daha da ivmelendirme kabiliyetidir. Patlayıcı 

kuvvet; Büyük Ģiddette dirençleri kısa zamanda yenebilme veya hareketsiz konumdan hızla 

pozitif bir ivme kazandırabilme yeteneğidir. Kuvvette devamlılık; Orta Ģiddette dirençlerle 

hareketi sürdürme yeteneğidir. Supramaksimal kuvvet; Eksantrik kasılma ile negatif 

ivmelenme ile sonuçlanan kuvvet üretimidir. Konsantrik maksimal istemli kasılmadan daha 

yüksek bir kuvvet üretilir (Alıcı, 2014) . 

Kuvvet antrenmanları birçok spor dalında kullanılan ve sporcuların müsabaka 

performanslarının geliĢmesine katkı sağlayan antrenmanlardır. Kuvvet antrenmanlarının 

uygulanma aĢamalarında aĢağıda belirtilen günlük ve uzun süreli bazı temel antrenman 

ilkeleri dikkate alınmalıdır. Kuvvet antrenmanlarından daha iyi verim sağlamak için özel veya 

genel ısınma uygulanmalıdır. Germe egzersizlerinden mutlaka faydalanmak gerekmektedir.   

Uygulamaları yardımcı ile yapmak (eĢli çalıĢma) çalıĢmalar için fayda sağlamaktadır. 

Antrenmanların saatini ayarlarken, sporcunun bioritm seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda 

yapılması gerekmektedir. Özellikle kondisyon aletleri ile yapılacak antrenmanlarda doğru yük 

kaldırma teknikleri kullanılmalı Nefes alıĢveriĢ tekniğine dikkat edilmelidir (Zorba ve ark, 
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2014). Yük altında girildiğinde nefes al, hareketi uygularken nefes ver tekniği kullanılması 

gerekmektedir. Ağırlık çalıĢmalarının uygulandığı mevsim, alana ısıya göre kıyafet giyilmeye 

özen gösterilmelidir. Hatalı uygulanan teknik hareketler ve alıĢtırmalar hemen bırakılmalı ve 

aĢırı yüklenmeden kaçınılması gerekmektedir. Kuvvet egzersizleri bazı mevsimsel 

durumlardan etkilenmektedir. Bu nedenle ağırlık geliĢimi hedeflenen egzersizlerde mevsimsel 

değiĢiklikler dikkate alınmalıdır. Yapılacak olan kuvvet antrenmanlarının genel bilgilerinin ve 

amacının açıklanması sporcuların olumlu yönde motive olması için önem taĢımaktadır. 

Kuvvet antrenmanlarından verim alabilmek için hem dengeli hem de yeterli beslenme ile 

desteklenmelidir.  

Kuvvet antrenmanlarında, iki haftada bir antrenman olarak devam ettirilirse kuvvet 

korunmuĢ olur, haftada bir uygulanan çalıĢmalar ile kuvvet geliĢim gösterir, haftada iki kez 

uygulanırsa da kuvvette artıĢ meydana gelir, eğer kuvvet antrenmanları haftada üç ya da daha 

fazla uygulanırsa kuvvet iyi düzeyde artar. Sporcular motivasyonu kuvvet geliĢimi yönünden 

önemlidir ve yapacakları kuvvet antrenmanlarının yararlarına tam olarak inanmalıdır. Kuvvet 

çalıĢmalarına yeni baĢlayacak sporcuların genel büyük kas gruplarına yani; öncelikle sırt ve 

karın kaslarını geliĢtirmeye yönelik hareketleri yapmasında yarar vardır (TaĢkıran, 2010).  

Kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinden birisi, uygulanacak antrenman 

modellerinin spor dallarına göre farklılık göstermesidir. Çünkü sporcuların kuvvet düzeyleri 

ve kuvvet gereksinimleri spor dallarına göre farklılık göstermektedir (Çam, 2015). Kuvvet 

geliĢiminin amaçlandığı antrenmanlarda genellikle serbest ağırlıklarla çalıĢmalar, ağırlık 

kullanılmadan yapılan direnç antrenmanları ve diğer ekipmanlar ile (elastik bantlar, sağlık 

topları) yapılan antrenman modellerinden yararlanılmaktadır (Kıvam, 2008). 

 

 

2.6.2. Sürat Antrenmanları 

 

Sürat antrenmanları pliometrik antrenman, direnç antrenmanı, yardımlı antrenman ve 

ağırlık antrenmanlar olarak dört grup altında toplanmaktadır. Pliometrik antrenmanlar 

önceleri atlayıcılar için daha sonra tüm branĢlar için verimliliği arttırmak için 

kullanılmaktadır. Bu antrenman türünde sıçrama, sekme ve atlamalar öne çıkmaktadır. Çabuk 

olarak meydana gelen eksantrik-konsantrik kas kasılmalarıyla yapılan neromuscular driller 

patlayıcı tepki oluĢturan kuvvet dönüĢümüne yardımcı olmaktadır (Sevim, 2010).  
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Direnç antrenmanlarında süratin artırılmasında iki önemli unsur vardır. Birincisi adım 

sıklığı ikincisi adım uzunluğudur. Adım uzunluğunu antrenman çalıĢmaları sayesinde 

geliĢtirmek mümkün olabilirken adım sıklığı daha fazla genetik faktörlerden etkilenen bir 

özellik olmasından dolayı geliĢtirilmesi oldukça sınırlı olan bir özelliktir. Uygulanan özel 

antrenman programına gösterilen olumlu veya olumsuz etkinin direkt bir sonucu ve atletin bu 

etkiye karĢı adaptasyonudur. Bundan dolayıdır ki atletler bu antrenman çeĢidi ile süratlerini 

etkin bir antrenmanla mekanik ve fizyolojik adaptasyon yapmak suretiyle 

geliĢtirilebilmektedir (ġahin ve ark, 2011).  

Yardımlı antrenmanlarda temel özellik, sporcunun koĢma kapasitesinin üzerinde 

koĢabilmesini sağlamaktır. Sprint kemerinin kullanılması, tepe koĢuları ve alçak engeller 

üzerinden çalıĢmalar örnek olarak gösterilebilmektedir. Ağırlık antrenmanlarında sürat 

geliĢimi için kuvvet özelliği önemli bir faktördür. Tekrarlı yapılan kuvvet antrenmanları sürat 

geliĢimi için önemlidir (Ersoy, 2016). 

 

 

2.6.3. Dayanıklılık Antrenmanları 

 

Sporda dayanıklılığın öneminin ortaya çıkması ile birlikte dayanıklılık 

antrenmanlarının uygulanması önem kazanmaktadır. Uygulanacak antrenman modelinde de 

değiĢik metodik yaklaĢımlar ortaya çıkmıĢtır. DeğiĢik yazarlar, farklı birçok antrenman 

metotlarından bahsetmektedirler. Aslında bu yaklaĢımlar, dayanıklılık kavramının farklı 

fizyolojik olayları bünyesinde toplamasından ileri gelmektedir. Dayanıklılık antrenman 

metotları, fizyolojik yönden dört ana grup da incelenebilmektedir (Muratlı, 1997).  

1. Sürekli koĢular metodu aerobik kapasitenin geliĢtirilmesini amaçlamaktadır. Yapılan 

antrenmanın süresi uzun ve yoğunluğu düĢük olması tutulması gerekmektedir. Bu 

uygulamaya göre yağ metabolizması devreye girecek enerji üretimi artıĢ gösterecektir. Enerji 

metabolizması yanı sıra biyokimyasal çalıĢmaların ekonomikleĢmesi, kardiovasküler sistemin 

kuvvetlenmesi dolayısıyla respiratuar sistemin de etkinleĢerek vital kapasitenin artması 

durumu gerçekleĢecektir. ÇalıĢma sürekli koĢular ve değiĢmeli koĢular olarak iki gruba 

ayrılmaktadır (Kale, 1993).  

2. Ġnterval metodu antrenmanlarda aralıklı yapılan aralıklı yapılan yüklenmelerde 

yüklenmenin Ģiddetine göre verimi ve dinlenmeleri kapsayan uygulamadır (Sevim 1995).  
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3. Tekrar metodu belli bir mesafa seçilmeli ve bu mesafa tekrar bitirilmelidir. Hızlı bir Ģekilde 

kısa, orta ve uzun süreli dayanıklılığı artırmaktadır. Her dinlenmeden sonra, mümkün olan 

maksimal sürat artırılarak bir yenisine geçilmesi gerekmektedir. Asıl amaç mümkün olduğu 

kadar az tekrar sayısı ve yüklenme yoğunluğunun yüksek olmasıdır. Tekrar metodu daha çok 

özel spor türlerindeki dayanıklılıkta önemli rol oynar (Sevim 1995).  

4. Müsabaka metodu kombine bir metottur. Spor branĢına yönelik özel bir metot olarak da 

kabul edilebilir. Yükseklik antrenmanları, tempo koĢuları, tepe koĢuları ve sıçrama koĢuları 

bu grup içerisinde yer almaktadır.  

 

 

2.6.4. Koordinasyon Antrenmanları 

 

Temel geliĢim ve bununla birlikte koordinatif yeteneklerin oluĢumu çok yönlüdür. Ve 

ancak değiĢken antrenman uygulamaları yapılarak geliĢtirilebilir. Çok yönlü alıĢtırmalar 

yapılan spor türünün gerektirdiği yetenekleri içermektedir. Hareket tekrarları sürekli olarak 

arttırılmalı ve yeni hareketler öğrenilmektedir. Yeni öğrenmeler koordinasyonu geliĢtirmekte 

ve vücut dayanıklılığını arttırmaktadır. Koordinasyonun geliĢiminde metodik davranıĢı 

gösterirken bölmek (çözümlemek) gereklidir. Önce kaba (basit) formdaki hareketler, daha 

sonra kompleks hareketler öğretilmelidir. Daha sonra da spor çeĢidinin gerektirdiği hareket 

formalarına benzer tarzda çalıĢmalar ilave edilmelidir.  

Koordinasyon antrenmanları antrenmanları dört ana baĢlık altında toplanmaktadır. 

Bunlar değiĢik durumlarda (vaziyet, pozisyon) koordinasyon antrenmanları, ek alıĢtırmalar 

yardımıyla koordinasyon antrenmanları, uygun Ģartlar altında hareket değiĢikliğiyle 

koordinasyon antrenmanları, karıĢık (karmaĢık) öğrenme yani birçok ön ve ara istasyon 

aracılığıyla koordinasyon antrenmanlarıdır (Sevim, 2010).  
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3. GEREÇ VEYÖNTEM 
 

 

YaĢ aralığı 14-17 olan, basketbol ve hentbolcuların fiziksel ve motorik özelliklerinin 

karĢılaĢtırılması amacıyla araĢtırmada kullanılan bilgi toplama aracı ile ölçümlerin yapılması 

ve elde edilen verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler 

açıklanmıĢtır. 

 

 

3.1 AraĢtırma Grubu 

 

ÇalıĢmamız için Adnan Menderes Üniversitesi GiriĢimsel Olmayan Klinik 

AraĢtırmalar Etik Kurulundan (Protokol No:2017/1231) ve Aydın Valiliği Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü‟nden (17189938 sayılı izni) izin alınmıĢtır. AraĢtırmamız Aydın Milli Eğitim 

Müdürlüğü‟ne bağlı okullarında, 14-17 yaĢ aralığında aktif spor yapan ve lisanslı oyuncu olan 

erkek hentbol ve basketbol takımlarındaki lise öğrencileriyle yapılmıĢtır. ÇalıĢmamıza 31 

basketbol 31 hentbol sporcusu katılmıĢtır. 

Güç Analizi literatürde bulunan „Physıcal Performance Modeling Among Young 

Basketball And Handball Players‟ Sasa Markoviç ve arkadaĢları tarafından yapılan makaleden 

faydalanılarak yapılmıĢtır.Örneklem büyüklüğü G Power programı ile hesaplanmıĢtır.Güç 

%80 a=0.05, Etki büyüklüğü = 0,64 alındığında örneklem büyüklüğü 62 kiĢi olarak 

hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmada örneklem %95 güven aralığında 31 hentbol ve 31 basketbol sporcu 

grubuna uygulanmıĢtır. 

Testlerin uygulanacağı salon sporcuların güvenliği ve sağlığı açısından uygulamalar 

yapılmadan önce kontrol edilmiĢ ve düzenlenmiĢtir. Testler sporculara uygulanmadan 1 hafta 

önce „Gönüllü Olur Formu‟ ölçümlere katılacak tüm sporculara dağıtılarak bilgilendirilmeleri 

sağlanmıĢ, kendilerinin ve ailelerinin imzalarıyla onaylanmıĢtır. Gönüllü formunda da 

açıklandığı üzere sporcuların sağlık probleminin olmaması ve doping sayılabilecek enerji 

içeceklerinin ayrıca aĢırı kafein içeren içecekleri kullanmamalarının testin güvenirliği 

açısından önemli olduğu tüm sporculara açıklanmıĢtır. 
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3.2 Veri Toplama Araçları 

 

Yapılan ölçümler 2017-2018 liseler arası müsabakaların olduğu tarihlerde sporcuların 

antrenmanlı olduğu ve performanslarının yüksek olduğu zaman aralığında yapılmıĢtır. 

Yapılan ölçümler ADÜ Spor salonu ve okulların spor salonunda uygulanmıĢtır.  

Boy uzunluğu duvara sabitlenmiĢ 1 mm hassasiyetle ölçüm yapan mezura ile cm 

cinsinden ölçülerek kaydedilmiĢtir. Vücut ağırlıkları ise hassaslığı 0,01 kg olan dijital baskül 

ile ölçülmüĢtür. Pençe kuvvetinde Dinamometre kullanılmıĢtır. Dikey sıçrama testinde, 

tebeĢir ve metre Ģerit kullanılmıĢtır. 30 m. sürat testi için elektronik otomatik kablolu fotosel 

kullanılmıĢtır. Dayanıklılık ölçümünde mekik koĢusu uygulanmıĢ ve beep test programıyla 

beraber huni kullanılmıĢtır. Deri kıvrımı ölçümü Skinfold kaliper ile yapılmıĢtır. Esneklik 

ölçümü otur-eriĢ test yöntemiyle test sehpasında uygulanmıĢtır. 

 

 

3.2.1Boy uzunluğu (cm) 

 

Ölçüm yapılırken sporcular çıplak ayak anatomik duruĢ pozisyonuyla ayaklar bitiĢik 

baĢ dik pozisyonda, ayak topukları duvara sıfır olacak Ģekilde yerleĢtikten sonra sporcuların 

cm cinsinden boy ölçümleri alınmıĢtır. 

 

 

3.2.2 Vücut Ağırlığı (kg) 

 

Sporcuların ağırlıkları belirlenmeden önce üzerlerinde ağırlık yapabilecek kıyafetler 

konusunda uyarı yapılmıĢ ve ölçüme yalın ayak girmeleri sağlanmıĢtır. Ağırlıkları hassas 

dijital baskül ile alınmıĢ ve kg olarak kaydedilerek sporcular bir sonraki ölçüme geçmiĢlerdir. 

Boy ve vücut ağırlığı ölçüm sonuçlarına göre Vücut Kitle Ġndeksleri hesaplanmıĢtır. 

Vücut Kitle Ġndeksleri = Ağırlık / Boy2 
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3.2.3. Vücut Yağ Yüzdesi 

 

Skinfold kaliper ile vücudun sağ tarafından biceps, triceps, supscapula, subra iliac, 

abdominal, bacak ve baldır bölgelerinden, deri altı yağ ölçümleri alınmıĢtır. Vücut yağ 

ölçümü yuhasz formülüne göre hesaplanmıĢtır. Yuhasz Formülü % Yağ: 5.783+0.153 (triceps 

dkk + subscapula dkk + abdominal dkk)  

 

Resim 1. Vücut Yağ Yüzdesi 
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3.2.4. Otur-uzan testi 

 

Sporcular yere oturarak, çıplak ayak ile ayak tabanını test sehpasına dayayarak dizleri 

bükmeden, bacaklar yere tamamen paralel olacak Ģekilde ve eller test sehpasında, parmak 

uçları karĢıyı gösterecek Ģekilde, uzanabilecekleri en uzak noktaya kadar esneyerek 1,2 sn 

beklemiĢlerdir  ve esnedikleri mesafe cm cinsinden kaydedilmiĢtir. Test iki defa tekrar 

edilmiĢ en yüksek olan değer kullanılmıĢtır.  

 

Resim 2. Otur-Uzan testi 

 

 

 

 



28 
 

3.2.5. Dikey Sıçrama (cm – w/kg) Testi 

 

Sporculara sıçrama testi uygulanırken sargent metodu uygulanmıĢtır. Düz bir duvara 

metre sabitlenmiĢtir. Öncelikle sporcu duvarda baskın kolunu yukarı kaldırarak eriĢebileceği 

nokta iĢaretlenmiĢtir. Daha sonra sporcu maksimal olan en yüksek Ģekilde sıçrayarak 

eriĢebildiği noktayı iĢaretlemiĢtir. Sıçramadan önce alınan nokta ile sıçradıktan sonra 

iĢaretlenen yer arasındaki mesafe metre cinsinden kaydedilmiĢtir.Gücün hesaplanması için 

Levis Nomogramı kullanılmıĢ ve bu formülle anaerobik güç sınırına dönüĢtürülmüĢtür. Levis 

Nomogram testine göre uygulanan formül Ģöyledir; P = Güç D = Dikey Sıçrama mesafesi 

Formül P = ( √4.9 x Ağırlık x √D ). 

 

Resim 3. Dikey Sıçrama Testi 
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3.2.6. Pençe(el kavrama) Kuvveti Testi 

 

Sporcuların pençe kuvvetleri dinamometre (Takei  Grip) ile ölçülmüĢtür. Sporcular 

ayakta iken vücut dik pozisyonda karĢıya bakarken uygulama yapılmıĢtır. Ölçüm her iki el ile 

2 defa tekrarlanmıĢ ve en iyi dereceler kg olarak kaydedilmiĢtir. 

 

 
 

Resim 4. Pençe El Kavrama Kuvveti 
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3.2.7.20 m. Mekik KoĢusu Testi 

 

Teste baĢlamadan önce sporculara test hakkında bilgi verilir. Sporcular 5 „er kiĢi 

guruplara ayrılarak teste alınmıĢtır. Sporcular 20 m.‟lik mesafeyi gidiĢ ve dönüĢ olarak 

tamamlarlar. Sinyal sesini duymasıyla koĢuya baĢlar ve ikici sinyal sesine kadar karĢı çizgi 

içine girmiĢ olmaktadır. KoĢu karĢılıklı iki çizgi arasında devam eder. BaĢlangıçta yavaĢ 

baĢlayan hız 10 sn de artarak devam eder. Sporcular sinyal sesini ilk kaçırdığında devam 

edebilirler ancak iki hata tekrarlanırsa sporcu için test sona erer. 

 

Resim 5. Mekik KoĢusu Testi 
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3.2.8. 30 m. Sürat Testi 

 

Sporcular 5 dk ısınma koĢu ve esnetme hareketlerinden sonra 4-5 dk dinlenerek 30.m. 

sürat testine hazır bulunmuĢlardır. Ölçüm fotoselli kronometre ile yapılmıĢtır. Her sporcuya 3 

koĢu hakkı verilmiĢ ve yaptıkları en iyi derece kayda alınmıĢtır.   

 

Resim 6. 30 m. Sürat Testi 
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3.3. Verilerin istatiksel analizi 

 

Tanımlayıcı olarak yapılan araĢtırmada katılımcıların ölçüm sonuçları analiz 

edilmiĢtir. Verilerin istatistiksel analizinde Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 

20.0) programı kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde hem açıklayıcı hem de genelleyici 

istatistiksel yöntemlerden yararlanılarak sonuçlara ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Ölçümlere 

katılmaya gönüllü olan hentbol ve basketbolcuların frekans dağılımları verilmiĢtir. Verilerin 

Kolmogorov-Smirnov Z test değerleri p anlamlılık değerleri 0,05‟ten büyük (p>0,05) olduğu 

için verilerin analizinde parametrik test yöntemleri kullanılmıĢtır. Dolayısıyla parametrik olan 

iki grup değiĢkenlerin aralarındaki iliĢkiyi incelemek için veriler t-testi ile birden fazla grup 

değiĢkenlerinde ANOVA testi ile analiz edilmiĢtir. Fiziksel ve motorik özellikler arasındaki 

iliĢki Spearman korelasyon analizi kullanılarak incelendi. 
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4. BULGULAR 
 

 

4.1. Basketbol ve Hentbolcuların Demografik Özelliklerine Yönelik Tanımlayıcı 

Bulgular  

 

Bu bölümde araĢtırma kapsamına alınan ve veri toplama aracı geçerli olarak 

değerlendirilen basketbol ve hentbolculara ait genel bilgiler yer almaktadır. AraĢtırmaya 

katılan basketbol ve hentbolcuların demografik özellikleri frekans analizleriyle incelenmiĢtir. 

Elde edilen bulgular Tablo 1‟de gösterilmektedir.  

Tablo 1. Basketbol ve Hentbolcuların Demografik Özelliklerine Yönelik Bulgular 

 

Basketbol Hentbol 

 
N % N % 

YaĢ   

14,00 5 16,1 4 12,9 

15,00 12 38,7 14 45,2 

16,00 9 29,0 7 22,6 

17,00 5 16,1 6 19,4 

Kilo Grup 
 

58,50 Ve Altı 9 29,0 7 22,6 

58,60-65,00 Arası 7 22,6 7 22,6 

65,01-80,00 Arası 9 29,0 10 32,3 

80,01 Ve Üstü 6 19,4 7 22,6 

Boy Grup   

1,70 ve Altı 9 29,0 6 19,4 

1,71-1,80 Arası 14 45,2 18 58,1 

1,81 Ve Üstü 8 25,8 7 22,6 

Vki Grup   

20,00 Ve Altı 12 38,7 7 22,6 

20,01-25,00 Arası 14 45,2 16 51,6 

25,01 Ve Üstü 5 16,1 8 25,8 

Toplam 31 100,0 31 100,0 

AraĢtırmaya katılan basketbol ve hentbolcuların yaĢ dağılımları incelendiğinde 

basketbolcuların %16,1‟inin hentbolcuların %12,9‟unun 14 yaĢında; basketbolcuların 

%38,7‟sinin hentbolcuların %45,2‟sinin 15 yaĢında; basketbolcuların %29‟unun 

hentbolcuların  %22,6‟sının 16 yaĢında ve basketbolcuların %16,1‟inin hentbolcuların 

%19,4‟ünün 17 yaĢında olduğu görülmektedir. Sporcuların kilo dağılımları incelendiğinde 

basketbolcuların %29‟unun hentbolcuların %22,6‟sının 58,50 kilo ve altında olduğu 
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görülmektedir. Ayrıca basketbolcuların %22,6‟sının hentbolcuların %22,6‟sının 58,60 kilo ve 

65,00 kilo arasında; basketbolcuların %29‟unun hentbolcuların %32,3‟ünün 65,01 kilo ve 

80,00 kilo arasında; basketbolcuların %19,4‟ünün hentbolcuların %22,6‟sının  80,01 kilo ve 

üzerinde kiloda oldukları görülmektedir. Sporcuların boy dağılımları incelendiğinde 

basketbolcuların %29‟unun hentbolcuların  %19,4‟ ünün 1,70 ve altında; basketbolcuların 

%45,2‟sinin hentbolcuların %58,1‟inin 1,71-1,80 arası; basketbolcuların %25,8‟inin 

hentbolcuların %22,6‟sının 1,81 ve üstünde olduğu görülmektedir. Vücut kütle indeksleri 

incelendiğinde basketbolcuların %38,7‟sinin hentbolcuların %22,6‟sının 20,00 ve 

altında olduğu basketbolcuların %45,2‟sinin hentbolcuların %51,6‟sının  20,01-25,00 arası ve 

basketbolcuların %16,1‟sının hentbolcuların %25,8‟inin 25,01 ve üstünde olduğu 

görülmektedir.  

AraĢtırma kapsamına alınan basketbol ve hentbolcuların demografik özellikleri 

incelenmiĢtir. Basketbol ve hentbolcuların sporunu aktif yapan 14 ve 17 yaĢ arasında olan 

gençlerin demografik özellikleri incelenmiĢ ve yaĢ, boy, kilo ve vücut kitle indeksi 

tanımlayıcı verileri olan minimum,  maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 

2‟de gösterilmiĢtir.  

Tablo 2. YaĢ-boy-kilo-VKĠ-VYY Tanımlayıcı Ġstatistik Tablosu 

 
Basketbol Hentbol 

 
Min. Max. Ort. 

Std. 

Sapma 
Min. Max. Ort. 

Std. 

Sapma 

YaĢ 14,00 17,00 15,45 0,96 14,00 17,00 15,48 0,96 

Kilo (Kg) 41,00 116,20 67,68 14,50 50,00 100,00 69,59 12,98 

Boy (Cm) 1,61 1,97 1,77 0,08 1,60 1,93 1,76 0,07 

Vki Grup              

 

Vücut Yağ 

Yüzdesi(%)    

 

15,40 

 

9,30         

 

 

30,80 

 

31,10          

 

 

21,19 

 

13,32        

 

 

3,07 

 

4,33            

 

 

15,30 

 

9,30            

 

 

27,80 

 

24,40           

 

 

22,33 

 

13,04 

 

 

3,16 

 

2,99 

 

 

AraĢtırmaya katılan sporcuların tanımlayıcı istatistik verileri tablo 2‟de görülmektedir. 

Basketbolcuların yaĢ ortalaması 15,45±0,96 iken hentbolcuların 15,48±0,96 olarak 

hesaplanmıĢtır. Basketbolcuların kilo değiĢkenleri incelendiğinde kilo ortalamaları 

67,68±14,5 olarak, hentbolcuların 69,59±12,98 olduğu görülmektedir. Basketbolcuların 

boyları ortalama 1,77±0,08 olduğu hentbolcuların boy ortalamalarının 1,76±0,07 olduğu 
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görülmektedir. Basketbolcuların vücut kitle indeksi ortalamaları 21,19±3,07 olduğu 

hentbolcuların kitle indeksi ortalamaları 22,33±3,16 olduğu görülmektedir. Basketbolcuların 

vücut yağ yüzdesi ortalama değeri 13,32±4,33 olduğu hentbolcuların vücut yağ yüzdesi 

ortalama değeri 13,04±2,99 olduğu görülmektedir. 

AraĢtırma kapsamına alınan basketbol ve hentbolcuların fizyolojik ve motorik 

özellikleri incelenmiĢtir. Basketbol ve hentbolcuların sporunu aktif yapan 14 ve 17 yaĢ 

arasında olan gençlerin motorik özelliklerinin minimum,  maksimum, ortalama ve standart 

sapma değerleri Tablo 3‟de gösterilmiĢtir. 

Tablo 3. Sporcuların motorik özelliklerini tanımlayıcı istatistik tablosu 

 
Basketbol Hentbol 

 
Min. Max. Ort. 

Std. 

Sapma 
Min. Max. Ort. 

Std. 

Sapma 

         
Pençe Kuvveti-Sağ 

(Kg) 
19,60 48,40 34,30 7,80 18,10 64,40 40,03 9,50 

Pençe Kuvveti-Sol 

(Kg) 
20,10 50,90 33,63 8,23 24,10 54,30 39,84 7,72 

Dikey Sıçrama (Cm) 27,00 55,00 41,02 5,85 23,00 58,00 36,92 7,39 

Dikey Sıçrama-Rag 

(Wkg-1) 
11,30 18,40 14,14 1,30 9,80 16,20 13,18 1,43 

Otur-EriĢ Esneklik 

Testi(Cm) 
9,00 33,50 20,78 5,49 10,00 36,50 24,60 7,02 

Sürat Testi (Sn) 4,26 5,97 4,85 0,32 4,25 5,47 4,78 0,34 

Mekik KoĢusu Testi 

(Vo2max) 
24,20 54,40 39,78 6,42 25,60 51,70 37,51 6,35 

AraĢtırmaya katılan sporcuların tanımlayıcı istatistik verileri çizelge 3‟de 

görülmektedir. Basketbolcuların sağ pençe kuvveti ortalama değeri 34,3±7,8 olduğu 

hentbolcuların sağ pençe kuvveti ortalama değeri 40,03±9,5 olduğu görülmektedir. 

Basketbolcuların sol pençe kuvveti ortalama değeri 33,63±8,23 olduğu hentbolcuların sol 

pençe kuvveti ortalama değeri 39,84±7,72 olduğu görülmektedir. Basketbolcuların dikey 

sıçrama ortalama değeri 41,02±5,85 olarak ölçülmüĢ hentbolcuların dikey sıçrama ortalama 

değeri 36,92 ±7,39 olarak ölçülmüĢtür. Basketbolcuların dikey sıçrama-rag ortalama değeri 

14,14±1,3 olarak hentbolcuların dikey sıçrama-rag ortalama değeri 13,18±1,43 olarak 

hesaplanmıĢtır. Basketbolcuların otur-eriĢ esneklik testi ortalama değeri 20,78±5,49 olarak 

hentbolcuların otur-eriĢ esneklik testi ortalama değeri 24,6±7,02 olarak hesaplanmıĢtır. 

Basketbolcuların sürat testi ortalama değeri 4,85±0,32 olarak ölçülmüĢ hentbolcuların sürat 

testi ortalama değeri 4,78±0,34 olduğu görülmektedir. Basketbolcuların mekik koĢusu testi 
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ortalama değeri 39,78±6,42 olarak ölçülmüĢ hentbolcuların mekik koĢusu testi ortalama 

değeri 37,51±6,35 olarak hesaplanmıĢtır.  

Basketbolculara ait ölçüm değerlerinin parametrik veya parametrik olmadığını 

belirlemek için verilere Kolmogorov Smirnov Testi uygulanmıĢtır. 

Tablo 4. DeğiĢkenlerin Normallik Testi (Basketbol) 

 

Normal Parameters
a,b

 Kolmogorov-

Smirnov Z 
p. 

Ort. Std. sapma 

     Pençe Kuvveti-Sağ (Kg) 34,29 7,79 0,581 0,888 

Pençe Kuvveti-Sol (Kg) 33,62 8,23 0,557 0,916 

Dikey Sıçrama (Cm) 41,01 5,84 0,637 0,811 

Dikey Sıçrama-Rag (Wkg-1) 14,13 1,29 0,688 0,732 

Otur-EriĢ Esneklik Testi(Cm) 20,78 5,48 0,627 0,826 

Sürat Testi (Sn) 4,84 0,31 0,643 0,803 

Mekik KoĢusu Testi (Vo2max) 39,78 6,42 0,787 0,565 

Sporculara yönelik ölçüm değerlerine ait Kolmogorov-Smirnov Z test değerleri p 

anlamlılık değerleri 0,05‟ten büyük (p>0,05) olduğu için verilerin analizinde parametrik olan 

test yöntemleri kullanılmıĢtır. Dolayısıyla parametrik olan iki grup değiĢkenlerin aralarındaki 

iliĢkiyi incelemek için veriler t-testi ile birden fazla grup değiĢkenlerinde ANOVA testi ile 

analiz edilmiĢtir. 

Hentbolculara ait ölçüm değerlerinin parametrik veya parametrik olmadığını 

belirlemek için verilere Kolmogorov Smirnov Testi uygulanmıĢtır. 
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Tablo 5. DeğiĢkenlerin Normallik Testi (Hentbol) 

 

Normal Parameters
a,b

 
Kolmogorov-

Smirnov Z 

p. 

Ort. Ort. Std. sapma 

     
Pençe Kuvveti-Sağ (Kg) 40,03 9,50 0,381 0,999 

Pençe Kuvveti-Sol (Kg) 39,84 7,72 0,703 0,706 

Dikey Sıçrama (Cm) 36,92 7,39 0,964 0,311 

Dikey Sıçrama-Rag (Wkg-1) 13,18 1,43 0,735 0,653 

Otur-EriĢ Esneklik Testi(Cm) 24,60 7,02 0,440 0,990 

Sürat Testi (Sn) 4,78 0,34 0,421 0,994 

Mekik KoĢusu Testi (Vo
2
max) 37,51 6,35 0,969 0,305 

Verilerin Kolmogorov-Smirnov Z test değerleri p anlamlılık değerleri 0,05‟ten büyük 

(p>0,05) olduğu için verilerin analizinde parametrik olan test yöntemleri kullanılmıĢtır. 

Dolayısıyla parametrik olan birden fazla grup değiĢkenlerin aralarındaki iliĢkiyi incelemek 

için veriler ANOVA testi ile analiz edilmiĢtir. 

 

 

4.2. Sporcuların Spor Türüne Göre Motorik ve Demografik Özelliklerinin 

KarĢılaĢtırılmasına Yönelik Bulgular 

 

Tablo.6.  Motorik özelliklerin Spor Türüne Göre FarklılaĢması t-testi 

Spor türü N Ort. Std.Sapma t p. 

             PENÇE KUVVETĠ-sağ 

(kg) 

Basketbol 31 34,30 7,80 -2,596 0,012 

Hentbol 31 40,03 9,50 
  

PENÇE KUVVETĠ-sol 

(kg) 

Basketbol 31 33,63 8,23 -3,068 0,003 

Hentbol 31 39,84 7,72 
  

DĠKEY SIÇRAMA (cm) 
Basketbol 31 41,02 5,85 2,421 0,019 

Hentbol 31 36,92 7,39 
  

DĠKEY SIÇRAMA-rag 

(Wkg-1) 

Basketbol 31 14,14 1,30 -0,743 0,460 

Hentbol 31 16,92 20,85 
  

OTUR-ERĠġ 

ESNEKLĠK TESTĠ(cm) 

Basketbol 31 20,78 5,49 -2,385 0,020 

Hentbol 31 24,60 7,02 
  

SÜRAT TESTĠ (sn) 
Basketbol 31 4,85 0,32 0,810 0,421 

Hentbol 31 4,78 0,34 
  

MEKĠK KOġUSU 

TESTĠ (VO2max) 

Basketbol 31 39,78 6,42 1,397 0,167 

Hentbol 31 37,51 6,35 
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DeğiĢkenlerin spor türüne göre karĢılaĢtırılması t-test ile yapılmıĢtır. Yapılan analiz 

neticesinde hentbolcuların sürat testleri(sn) ve mekik koĢularıyla(VO2 max) basketbolcuların 

sürat testleri(sn) ve mekik koĢuları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamıĢtır.(p>0,05) 

Yapılan analiz neticesinde hentbolcuların ve basketbolcuların sağ-sol pençe 

kuvveti(kg),  dikey sıçrama testleri ve esneklik testleri arasında istatiksel olarak anlamlı 

farklılıklar ortaya çıkmıĢtır.(p<0,05) 

Tablo.7.  Demografik Özelliklerin Spor Türüne Göre KarĢılaĢtırılması 

 
N Ort. Std.Sapma t p. 

YaĢ 
Hentbol 31 15,48 0,96 0,132 0,895 

Basketbol 31 15,45 0,96 
  

Kilo (kg) 
Hentbol 31 69,59 12,98 0,545 0,588 

Basketbol 31 67,68 14,50 
  

Boy (cm) 
Hentbol 31 1,76 0,07 -0,689 0,493 

Basketbol 31 1,77 0,08 
  

Vki grup 
Hentbol 31 22,33 3,16 1,448 0,153 

Basketbol 31 21,19 3,07 
  

Vücut Yağ       

Yüzdesi(%) 
Hentbol 

Basketbol 

31 

31 

13,04 

13,32 

2,99 

4,33 
0,296              0,768 

Basketbolcuların kilo ortalamaları 67,68±14,5, hentbolcuların 69,59±12,98 olarak 

ölçülmüĢtür. Basketbolcuların boyları ortalama 1,77±0,08, hentbolcuların 1,76±0,07 olduğu 

görülmektedir. Basketbolcuların vücut kitle indeksi 21,19±3,07, hentbolcuların 

22,33±3,16‟dır. Basketbolcuların vücut yağ yüzdesi ortalaması 13,32±4,33,hentbolcuların 

13,04±2,99 olduğu bulunmuĢtur. Grupların fiziksel özellikleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamıĢtır.(p>0,05) 
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4.3. Sporcuların Demografik Özellikleri Ġle Fizyolojik ve Motorik Özelliklerinin 

KarĢılaĢtırılmasına Yönelik Bulgular 

 

AraĢtırmaya katılan basketbol ve hentbolcuların yaĢ değiĢkeni açısından fizyolojik ve 

motorik özellikleri arasında anlamlı farklılık bulunup bulunmadığını incelemek için ANOVA 

testi yapılmıĢtır. Yapılan test sonuçları tablo 8‟de gösterilmektedir. 
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Tablo.8. DeğiĢkenlerin YaĢ DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması ANOVA Testi 

 
Basketbol Hentbol 

 

 
Ort. Std. Sapma Ort. Std. Sapma  

 

Vücut Yağ 

Yüzdesi (%) 

14 YaĢ 13,1 3,19 12,9 1,82 
 

15 YaĢ 12,25 2,92 13,69 3,72 
 

16 YaĢ 13,77 3 12,63 2,81 
 

17 YaĢ 15,32 8,94 12,12 1,87 
 

  
F=0,612 F=0,429 

 

  
p<0,613 p<0,734 

 

Pençe Kuvveti-

Sağ (Kg) 

14 YaĢ 30,07 9,7 38,45 8,16 
 

15 YaĢ 36,16 7,58 36,46 9,4 
 

16 YaĢ 34,41 6,93 42,8 7,15 
 

17 YaĢ 33,86 8,65 46,17 10,83 
 

  
F=0,701 F=1,879 

 

  
p<0,560 p<0,157 

 

Pençe Kuvveti-

Sol (Kg) 

14 YaĢ 29,28 9,44 37,75 9,27 
 

15 YaĢ 34,88 7,67 36,96 7,7 
 

16 YaĢ 33,59 7,6 43,21 6,81 
 

17 YaĢ 35,02 10,53 44,03 5,68 
 

  
F=0,580 F=1,957 

 

  
p<0,633 p<0,144 

 

Dikey Sıçrama 

(Cm) 

14 YaĢ 40,2 3,42 37 3,74 
 

15 YaĢ 42,79 6,44 33,82 6,79 
 

16 YaĢ 41,89 5,04 43,29 9,18 
 

17 YaĢ 36 6,04 36,67 3,83 
 

  
F=1,837 F=3,088 

 

  
p<0,164 p>0,044* 

 

Dikey Sıçrama-

Rag (Wkg-1) 

14 YaĢ 13,84 0,67 13,23 0,66 
 

15 YaĢ 14,49 1,64 12,54 1,54 
 

16 YaĢ 14,44 0,79 14,21 1,42 
 

17 YaĢ 13,02 1,14 13,43 0,82 
 

  
F=1,964 F=2,588 

 

  
p<0,143 p<0,074 

 

Otur-EriĢ 

Esneklik 

Testi(Cm) 

14 YaĢ 19,34 2,85 20,75 4,11 
 

15 YaĢ 21,08 3,85 22,89 7,95 
 

16 YaĢ 20,44 6,92 27,86 6,94 
 

17 YaĢ 22,1 8,72 27,33 4,41 
 

  
F=0,216 F=1,567 

 

  
p<0,884 p<0,220 

 

Sürat Testi (Sn) 

14 YaĢ 4,85 0,16 4,72 0,41 
 

15 YaĢ 4,9 0,29 4,99 0,27 
 

16 YaĢ 4,72 0,23 4,56 0,29 
 

17 YaĢ 4,96 0,57 4,59 0,22 
 

  
F=0,77 F=4,919 

 

  
p<0,521 p>0,007* 

 

Mekik KoĢusu 

Testi (Vo2max) 

14 YaĢ 40,68 5,8 33,7 5,11 
 

15 YaĢ 40,15 7,04 36,02 5,79 
 

16 YaĢ 39,14 5,41 43,83 6,43 
 

17 YaĢ 39,14 8,84 36,17 3,74 
 

  
F=0,083 F=4,103 

 

  
p<0,968 p>0,016* 
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Basketbol ve hentbolcuların fizyolojik ve motorik özelliklerinin yaĢ değiĢkenine göre 

farklılık bulunup bulunmadığını ANOVA testi ile analiz edilmiĢtir. Yapılan analiz neticesinde 

hentbolcuların dikey sıçrama ölçümleri, sürat testi ölçümleri ve mekik koĢusu ölçümleri ile 

yaĢ grupları arasında p<0,05 olduğundan anlamlı farklılıklar görülmüĢtür. Basketbolcuların 

yaĢ değiĢkenine göre farklılaĢmasına bakıldığında yapılan ölçümlerde anlamlı farklılık 

görülmemiĢtir. 

AraĢtırmaya katılan basketbol ve hentbolcuların kilo değiĢkeni açısından fizyolojik ve 

motorik özellikleri arasında anlamlı farklılık bulunup bulunmadığını incelemek için ANOVA 

testi yapılmıĢtır. Yapılan test sonuçları  tablo 9‟da gösterilmektedir. 

Tablo 9. DeğiĢkenlerin Kilo DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması ANOVA Testi 

  
Basketbol 

 
Hentbol 

 

  
Ort. Std. Sapma Ort. Std. Sapma 

Vücut Yağ 

Yüzdesi (%) 

58,50 ve altı 11,23 2,57 10,97 0,63 

58,60-65,00 arası 11,81 2,18 11,44 1,39 

65,01-80,00 arası 13,4 2,21 13,73 2,49 

80,01 ve üstü 18,1 7,05 15,73 3,96 

  
F=4,684 

 
F=5,671 

 

  
p>0,009* 

 
p>0,004* 

 

Pençe Kuvveti-

Sağ (Kg) 

58,50 ve altı 29,93 7,21 36,77 6,39 

58,60-65,00 arası 32,53 8,9 39,93 7,26 

65,01-80,00 arası 35,69 4,19 40,63 11,22 

80,01 ve üstü 40,83 8,06 42,53 12,2 

  
F=3,101 

 
F=0,424 

 

  
p>0,043* 

 
p<0,738 

 

Pençe Kuvveti-

Sol (Kg) 

58,50 ve altı 28,61 6,23 36,74 7,65 

58,60-65,00 arası 32,36 9,59 38,51 7,71 

65,01-80,00 arası 34,28 6,51 42,8 8,01 

80,01 ve üstü 41,65 6,39 40,04 7,45 

  
F=4,022 

 
F=0,931 

 

  
p>0,017* 

 
p<0,439 

 

Dikey Sıçrama 

(Cm) 

58,50 ve altı 41,17 3,84 38 5,54 

58,60-65,00 arası 43,14 6,91 41,14 8,25 

65,01-80,00 arası 39 5,48 38,15 6,72 

80,01 ve üstü 41,33 7,89 29,86 4,85 

  
F=0,650 

 
F=3,924 

 

  
p<0,590 

 
p>0,019* 

 

Dikey 

Sıçrama-Rag 

(Wkg-1) 

58,50 ve altı 13,96 0,7 13,4 0,93 

58,60-65,00 arası 14,29 1,18 13,83 1,48 

65,01-80,00 arası 14,38 1,84 13,42 1,26 

80,01 ve üstü 13,87 1,4 11,96 1,55 

  
F=0,259 

 
F=2,744 

 

  
p<0,854 

 
p<0,063 

 
Otur-EriĢ 

Esneklik 

Testi(Cm) 

58,50 ve altı 19,63 3,53 24,93 10,09 

58,60-65,00 arası 18,64 4,85 24,07 5,91 
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Tablo 9. DeğiĢkenlerin Kilo DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması ANOVA Testi (devamı) 

 

65,01-80,00 arası 23 5,29 24,85 6,84 

80,01 ve üstü 21,67 8,32 24,43 6,24 

  
F=1,031 

 
F=0,022 

 

  
p<0,395 

 
p<0,996 

 

Sürat Testi 

(Sn) 

58,50 ve altı 4,81 0,24 4,83 0,27 

58,60-65,00 arası 4,75 0,35 4,53 0,25 

65,01-80,00 arası 4,85 0,22 4,76 0,38 

80,01 ve üstü 5,04 0,47 5,02 0,27 

  
F=0,968 

 
F=2,995 

 

  
p<0,422 

 
p>0,048* 

 

Mekik KoĢusu 

Testi 

(Vo2max) 

58,50 ve altı 41,48 6,88 38,46 8,05 

58,60-65,00 arası 38,64 5,25 40,16 5,15 

65,01-80,00 arası 40,63 4,78 37,87 6,31 

80,01 ve üstü 37,28 9,3 33,41 4,68 

  
F=0,613 

 
F=1,510 

 

  
p<0,612 

 
p<0,234 

 

Basketbol ve hentbolcuların fizyolojik ve motorik özelliklerinin kilo değiĢkenine göre 

farklılık bulunup bulunmadığını ANOVA testi ile analiz edilmiĢtir. Yapılan bu analizde 

basketbolcuların kilo değiĢkenine göre; vücut yağ yüzde ölçümleri, sağ-sol pençe kuvveti 

ölçümleri kilo gruplamaları arasında istatiksel açıdan  p<0,05 olduğundan anlamlı farklılık 

görülmüĢtür. 

Hentbolcuların kilo değiĢkenine göre; vücut yağ yüzde ölçümleri, dikey sıçrama rag 

ölçümleri ve sürat testi ölçümleri ile kilo gruplamaları arasında istatiksel açıdan p<0,05 

olduğundan anlamlı bir farklılık görülmüĢtür. 

Her iki branĢta da yaĢ gruplarının diğer motorik özellikleri arasında istatiksel açıdan 

anlamlı farklılık görülmemiĢtir.(p>0,05) 
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Tablo 10. DeğiĢkenlerin Boy DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması ANOVA Testi 

  
Basketbol 

 
Hentbol 

 

  
Ort. Std. Sapma Ort. Std. Sapma 

Vücut Yağ 

Yüzdesi (%) 

1,70 ve altı 12,16 3,33 11,23 0,64 

1,71-1,80 

arası 
12,71 2,11 12,51 2,32 

1,81 ve üstü 15,71 7,09 15,98 3,85 

  
F=1,777 

 
F=6,533 

 

  
p<0,188 

 
p>0,005* 

 

Pençe Kuvveti-

Sağ (Kg) 

1,70 ve altı 30,04 7,24 39,72 3,83 

1,71-1,80 

arası 
35,49 7,52 39,13 10,63 

1,81 ve üstü 37,01 7,81 42,6 10,44 

  
F=2,140 

 
F=0,324 

 

  
p<0,137 

 
p<0,726 

 

Pençe Kuvveti-

Sol (Kg) 

1,70 ve altı 29,43 6,71 39,18 5,95 

1,71-1,80 

arası 
34,77 8,87 39,52 8,69 

1,81 ve üstü 36,34 7,69 41,24 7,17 

  
F=1,834 

 
F=0,145 

 

  
p<0,179 

 
p<0,866 

 

Dikey Sıçrama 

(Cm) 

1,70 ve altı 39,61 4,01 40 6,26 

1,71-1,80 

arası 
41,79 6,72 37,92 7,72 

1,81 ve üstü 41,25 6,36 31,71 5,25 

  
F=0,371 

 
F=2,696 

 

  
p<0,693 

 
p<0 ,085 

 

Dikey Sıçrama-

Rag (Wkg-1) 

1,70 ve altı 14,01 0,8 13,72 1,07 

1,71-1,80 

arası 
14,35 1,64 13,34 1,56 

1,81 ve üstü 13,9 1,14 12,29 1,04 

  
F=0,349 

 
F=2,044 

 

  
p<0,709 

 
p<0,148 

 

Otur-EriĢ 

Esneklik 

Testi(Cm) 

1,70 ve altı 19,63 3,53 28,33 7,88 

1,71-1,80 

arası 
21,29 5,63 23,69 7,04 

1,81 ve üstü 21,19 7,32 23,71 6,05 

  
F=0,264 

 
F=1,059 

 

  
p<0,770 

 
p<0,360 

 

Sürat Testi (Sn) 

1,70 ve altı 4,86 0,21 4,76 0,2 

1,71-1,80 

arası 
4,84 0,27 4,7 0,37 

1,81 ve üstü 4,86 0,5 5,02 0,24 

  
F=0,012 

 
F=2,462 

 

  
p<0,989 

 
p<0,104 

 

Mekik KoĢusu 

Testi 

(Vo2max) 

1,70 ve altı 41,3 7,08 41,2 9,08 

1,71-1,80 

arası 
39,79 4,84 37,08 5,28 

1,81 ve üstü 38,06 8,36 35,47 5,94 

  
F=0,521 

 
F=1,456 

 

  
p<0,600 

 
p<0,250 
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Basketbol ve hentbolcuların fizyolojik ve motorik özelliklerinin boy değiĢkenine göre 

farklılık bulunup bulunmadığını ANOVA testi ile analiz edilmiĢtir. Boy değiĢkenine göre.  

yapılan analiz neticesinde hentbolcuların vücut yağ yüzde ölçümleri ile boy gruplamaları 

arasında istatistiksel açıdan p<0,05 olduğundan anlamlı bir farklılık görülmüĢtür. 

Hentbolcuların diğer motorik özelliklerinde boy değiĢkenine göre p>0,05 olduğundan 

istatiksel açıdan anlamlı farklılık görülmemiĢtir. 

Basketbolcuların boy değiĢkenine göre motorik özelliklerinde p>0,05 olduğundan 

istatiksel açıdan anlamlı fark görülmemiĢtir.  

AraĢtırmaya katılan basketbol ve hentbolcuların vücut kitle indeksi değiĢkeni 

açısından fizyolojik ve motorik özellikleri arasında anlamlı farklılık bulunup bulunmadığını 

incelemek için ANOVA testi yapılmıĢtır. Yapılan test sonuçları tablo 11‟de gösterilmektedir. 

Tablo 11. DeğiĢkenlerin vücut kitle indeksi DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması ANOVA 

Testi 

  
Basketbol 

 
Hentbol 

 

  
Ort. Std. Sapma Ort. 

Std. 

Sapma 

Vücut Yağ 

Yüzdesi (%) 

20,00 ve altı 11,98 2,78 11,61 1,75 

20,01-25,00 arası 14,14 5,42 12,43 2,27 

25,01 ve üstü 14,28 3,83 15,53 3,82 

  
F=0,949 

 
F=4,950 

 

  
p<0,399 

 
p>0,014* 

 

Pençe Kuvveti-

Sağ (Kg) 

20,00 ve altı 32,32 8,7 37,81 8,22 

20,01-25,00 arası 35,06 7,24 38,83 8,99 

25,01 ve üstü 36,9 7,42 44,36 11,23 

  
F=0,717 

 
F=1,162 

 

  
p<0,497 

 
p<0,328 

 

Pençe Kuvveti-

Sol (Kg) 

20,00 ve altı 31,11 8,17 35,81 6,95 

20,01-25,00 arası 35,19 8,83 40,15 8,1 

25,01 ve üstü 35,28 6,35 42,75 6,85 

  
F=0,910 

 
F=1,596 

 

  
p<0,414 

 
p<0,221 

 

Dikey Sıçrama 

(Cm) 

20,00 ve altı 41,88 4,18 37,86 2,85 

20,01-25,00 arası 40,93 6,9 38,53 7,76 

25,01 ve üstü 39,2 6,87 32,88 8,51 

  
F=0,356 

 
F=1,713 

 

  
p<0,703 

 
p<0,199 

 

Dikey Sıçrama-

Rag (Wkg-1) 

20,00 ve altı 14,08 0,75 13,57 0,68 

20,01-25,00 arası 14,21 1,72 13,35 1,35 

25,01 ve üstü 14,04 1,19 12,49 1,92 

  
F=0,046 

 
F=1,344 

 

  
p<0,955 

 
p<0,277 
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Tablo 11. DeğiĢkenlerin vücut kitle indeksi DeğiĢkenine Göre FarklılaĢması ANOVA 

Testi (devamı) 

Otur-EriĢ 

Esneklik 

Testi(Cm) 

20,00 ve altı 19,06 4,63 22 9,4 

20,01-25,00 arası 22,57 6,33 26,03 6,49 

25,01 ve üstü 19,9 3,94 24 5,76 

  
F=1,441 

 
F=0,833 

 

  
p<0,254 

 
p<0,445 

 

Sürat Testi (Sn) 

20,00 ve altı 4,81 0,22 4,75 0,31 

20,01-25,00 arası 4,82 0,41 4,74 0,35 

25,01 ve üstü 5,03 0,15 4,89 0,35 

  
F=0,943 

 
F=0,562 

 

  
p<0,401 

 
p<0,576 

 

Mekik KoĢusu 

Testi (Vo2max) 

20,00 ve altı 41,55 6,68 35,3 2,92 

20,01-25,00 arası 38,52 5,91 40,86 6,44 

25,01 ve üstü 39,06 7,59 32,76 4,56 

  
F=0,743 

 
F=6,738 

 

  
p<0,485 

 
p>0,004* 

 

Basketbol ve hentbolcuların fizyolojik ve motorik özelliklerinin vücut kitle indeksi 

değiĢkenine göre farklılık bulunup bulunmadığını ANOVA testi ile analiz edilmiĢtir.  Yapılan 

analiz neticesinde hentbolcuların vücut yağ yüzde ölçümleri ile hentbolcuların vücut kitle 

indeksi gruplamaları arasında istatistiksel açıdan p<0,05 olduğundan anlamlı bir farklılık 

görülmüĢtür. Yapılan analiz neticesinde hentbolcuların mekik koĢusu testi ölçümleri ile 

hentbolcuların vücut kitle indeksi gruplamaları arasında istatistiksel açıdan p<0,05 

olduğundan anlamlı bir farklılık görülmüĢtür. 

Basketbolcuların VKI değiĢkenine göre değiĢkenleri incelendiğinde p>0,05 

olduğundan anlamlı farklılık gözlemlenmemiĢtir. 
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 Sporcunun fiziksel özellikleri, motorik özelliklerini de etkileyerek sporcunun 

performansını arttırabilmekte ya da düĢürebilmektedir. Bu sebeple yaptığımız çalıĢmada 

sporcuların fiziksel özelliklerinin motorik özelliklerine olan etkisi ve veriler arasındaki iliĢki 

Spearman korelasyon analiziyle incelendi. Analiz sonuçları Tablo12 ve Tablo 13‟de 

gösterilmektedir. 

Tablo 12. Hentbolcuların korelasyonu 

 
YaĢ VKI Kilo (kg) Boy (cm) 

Vücut yağ 

yüzdesi (%) 

Pençe kuvveti-sağ (kg) 
R 0,363

*
 

    
P 0,045 

    

Pençe kuvveti-sol (kg) 
R 0,370

*
 

    
P 0,041 

    

Dikey sıçrama (cm) 
R 

  
-0,416

*
 -,389

*
 -0,504

**
 

P 
  

0,02 0,03 0,004 

Dikey sıçrama-rag (wkg-

1) 

R 
  

-0,369
*
 

 
-0,451

*
 

P 
  

0,041 
 

0,011 

Sürat testi (sn) 
R -0,375

*
 

   
0,387

*
 

P 0,038 
   

0,031 

Mekik koĢusu testi 

(vo2max) 

R 
    

-0,373
*
 

P 
    

0,039 

Hentbolcuların pençe kuvveti-sağ (kg) ile yaĢ arasında (0.05) düzeyinde anlamlı ve pozitif 

yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Hentbolcuların pençe kuvveti-sol (kg) ile yaĢ arasında 

(0.05) düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Hentbolcuların dikey 

sıçrama (cm) ile kilo arasında (0.05) düzeyinde anlamlı ve negatif yönlü iliĢki olduğu 

görülmektedir. Hentbolcuların dikey sıçrama (cm) ile boy arasında (0.05) düzeyinde anlamlı 

ve negatif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Hentbolcuların dikey sıçrama (cm) ile vücut yağ 

yüzdesi arasında (0.01) düzeyinde anlamlı ve negatif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. 

Hentbolcuların dikey sıçrama-rag (wkg-1) ile kilo arasında (0.05) düzeyinde anlamlı ve 

negatif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Hentbolcuların dikey sıçrama-rag (wkg-1) ile vücut 

yağ yüzdesi arasında (0.05) düzeyinde anlamlı ve negatif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. 

Hentbolcuların dikey sıçrama-rag (wkg-1) ile dikey sıçrama arasında (0.01) düzeyinde 

anlamlı ve pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Hentbolcuların sürat testi (sn) ile yaĢ 

arasında (0.05) düzeyinde anlamlı ve negatif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. 

Hentbolcuların sürat testi (sn) ile vücut yağ yüzdesi arasında (0.05) düzeyinde anlamlı ve 

pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Hentbolcuların mekik koĢusu ve vücut yağ 

yüzdeleri arasında (0.05) düzeyinde anlamlı negatif yönlü iliĢki görülmektedir. 
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Tablo 13. Basketbolcuların korelasyonu 

 
VKI Kilo (kg) Boy (cm) 

Vücut yağ 

yüzdesi (%) 

Pençe kuvveti-sağ (kg) 
R 

 
0,417

*
 0,462

**
  

P 
 

0,02 0,009  

Pençe kuvveti-sol (kg) 
R 

 
0,509

**
 0,419

*
 

 
P 

 
0,003 0,019 

 

Dikey sıçrama (cm) 
R 

   
-0,405

*
 

P 
   

0,024 

Dikey sıçrama-rag (wkg-1) 
R 

    
P 

    

Sürat testi (sn) 
R 

 
0,428

*
 

 
0,672

**
 

P 
 

0,016 
 

0,000 

Mekik koĢusu testi (vo2max) 
R 

 
 

 
-0,584

**
 

P 
 

 
 

0,001 

Basketbolcuların Pençe kuvveti-sağ (kg) ile kilo arasında (0.05) düzeyinde anlamlı ve 

pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Basketbolcuların Pençe kuvveti-sağ (kg) ile boy 

arasında (0.01) düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir.  

Basketbolcuların Pençe kuvveti-sol (kg) ile kilo arasında (0.01) düzeyinde anlamlı ve pozitif 

yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Basketbolcuların Pençe kuvveti-sol (kg) ile boy arasında 

(0.05) düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Basketbolcuların Dikey 

sıçrama (cm) ile Vücut yağ yüzdesi (%) arasında (0.05) düzeyinde anlamlı ve negatif yönlü 

iliĢki olduğu görülmektedir. Basketbolcuların Sürat testi (sn) ile kilo arasında (0.05) 

düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Basketbolcuların Sürat testi 

(sn) ile Vücut yağ yüzdesi (%) arasında (0.01) düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü iliĢki 

olduğu görülmektedir. Basketbolcuların Mekik koĢusu testi (vo2max) ile Vücut yağ yüzdesi 

(%) arasında (0.01) düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. 
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5. TARTIġMA 
 

 

Basketbol ve Hentbol branĢı oyun yapısı olarak birbirine benzer özellikte 

bulunmaktaydı bu branĢlardaki sporcuların farklılıklarını ve benzerliklerini tespit etmek 

amacıyla yaptığımız bu çalıĢmada basketbol ve hentbolcuların fiziksel özellikleri birbirine 

benzer; motorik özelliklerinde ise farklılıklar bulunmuĢtur. Sağ pençe kuvveti ve esneklik 

ölçümlerinde hentbolcuların değerlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir.(p<0.05) Dikey 

sıçrama ölçümlerinde ise basketbolcuların değerleri daha yüksek çıkmıĢtır.(p<0.05)30 m. 

Sürat testi,20 m. Mekik koĢusu testlerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmemiĢtir.(p>0,05) 

ÇalıĢmamızda iki branĢ sporcularının fiziksel özelliklerin de anlamlı farkın 

bulunmamasını; uygulanan ölçümlerin aynı yaĢ grubuna uygulanmasıyla beraber fiziksel 

geliĢimlerindeki benzerliklerden kaynaklandığını ve branĢların oyun özellikleri bakımından 

benzer yapıda bulunmasından kaynaklı olduğunu düĢünebiliriz.  

ÇalıĢmamızda hentbol ve basketbol oyuncularının yaĢ, kilo, boy, vücut kitle indeksleri  

ortalamaları istatiksel olarak hesaplandığında basketbolcuların kilo değiĢkenleri  67,68±14,5 o 

hentbolcuların 69,59±12,98;  basketbolcuların boyla değiĢkeni 1,77±0,08 hentbolcuların boy 

1,76±0,0; basketbolcuların vücut kitle indeksi ortalamaları 21,19±3,07 olduğu hentbolcuların 

vücut kitle indeksi ortalamaları 22,33±3,16 olduğu görülmektedir. Ġki branĢ arasında bu 

demografik özellikler karĢılaĢtırıldığında anlamlı farlılık görülmemiĢtir.  

ÇalıĢmamızda iki branĢın motorik özelliklerinin karĢılaĢtırılması sonucunda istatiksel 

olarak anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda benzer ve farklı branĢlardaki 

sporcuların fizyolojik ve motorik özelliklerinin karĢılaĢtırılması sonucu çıkan sonuçlar Ģu 

Ģekilde gözlemlenmiĢtir. 

Koç (2011) yapmıĢ olduğu „„Erkek Basketbol Ve Hentbolcuların Bazı Özelliklerinin 

KarĢılaĢtırılması‟‟ çalıĢmasında; dikey sıçrama değiĢkenlerini; basketbolcuların 42,00 ± 7,81 

ile hentbolcuların 31,40 ± 3,66, otur-eriĢ esneklik değiĢkenlerini Hentbolcuların 24,60 ± 7,02 

ile basketbolcuların 20,78±5,49 olarak tespit etmiĢtir. Ġki branĢ arasında otur-eriĢ esneklik 

değiĢkenleri ve dikey sıçrama değiĢkenleri arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıĢtır. 

Hentbolcuların otur eriĢ esneklik değerlerinin basketbolculara göre daha yüksek olduğu 

basketbolcuların ise dikey sıçrama değiĢkenlerinin hentbolculara göre daha yüksek olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Bu çalıĢma yaptığımız çalıĢmayla paralellik göstermektedir. Her iki 
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çalıĢmada da basketbolcuların dikey sıçrama değiĢkenleri daha yüksek çıkmıĢken 

hentbolcuların ise esneklik değiĢkenleri daha yüksek değerlerde tespit edilmiĢtir.  

Güler (2016) yapmıĢ olduğu „„10-16 YaĢ Grubu Erkek Basketbol ve Futbolcuların 

Seçili Antropometrik ve Motorik Özelliklerin KarĢılaĢtırılması‟‟ çalıĢmasında esneklik 

değiĢkeni, dikey sıçrama değiĢkeni, denge değiĢkeni, vücut ağırlığı değiĢkeninde anlamlı 

farklılıklar bulunmamıĢtır fakat; boy uzunluğu, vücut kitle indeksi, dikey sıçrama, 30 m. sürat 

testi, çeviklik değiĢkenleri arasında 0.05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur. 

Basketbolcuların futbolculara göre daha boylarının daha uzun, vücut ağırlığı ve vücut kitle 

indekslerinin daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Basketbolcuların dikey sıçrama, sürat, 

koordinasyon, reaksiyon, çeviklik özellikleri futbolculardan daha iyi sonuçlar göstermiĢtir. 

Futbolcularda ise esneklik ve denge becerileri basketbolculara göre daha iyi çıkmıĢtır. Bu 

çalıĢmaya ve bizim çalıĢmamıza bakıldığında basketbolcular ve hentbolcular benzer fiziksel 

özellikler gösterirken futbolcular ve basketbolcuların fiziksel özelliklerinde farklılıklar ortaya 

çıkmıĢtır. Bunu Hentbol ve Basketbolun oyun özellik yapısının benzerlikleri ile 

açıklayabiliriz.  

 Öztin ve ark (2003) 8 haftalık çabuk kuvvet ve pliometrik antrenman programının 

basketbolcular üzerindeki etkisini araĢtırmıĢlardır. Bu araĢtırma sonucunda çabuk kuvvet 

antrenmanları uygulanan grubun; 20. Mekik koĢusu, dikey sıçrama, 30m. sürat, anaerobik 

güç, vücut yoğunluğu,  vücut yağ yüzdesi, yağsız vücut ağırlığında anlamlı değiĢimler 

gözlemlenmiĢtir.(P<0,01) Esneklik değerlerinde ise anlamlı değiĢiklik 

gözlenmemiĢtir.(P<0,05) Bu çalıĢmadan da anlaĢıldığı gibi sporculara uygulanan antrenman 

özellikleri sporcuların fizyolojik ve motorik özelliklerindeki değiĢimi gerçekleĢtirmektedir.  

Yolcu (2012) yapmıĢ olduğu çalıĢmada çalıĢmamızla paralellik gösteren aynı yaĢ 

grubundaki erkek basketbolcu, futbolcu ve güreĢçi ve sedanter bireylerin fiziksel ve fizyolojik 

özelliklerinin karĢılaĢtırılması sonucunda basketbolcuların boy uzunlukları ve vücut 

ağırlıkları, anaerobik diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksek olarak tespit etmiĢtir. 

Yaptığımız çalıĢmada basketbol ve hentbol branĢları arasında fiziksel özelliklere bakıldığında 

anlamlı farklılık görülmemiĢtir. Yolcu‟nun yapmıĢ olduğu çalıĢmada basketbolcuların boy 

uzunlukları ve vücut ağırlıklarının daha yüksek değerlere sahip olmasını güreĢ ve futbol 

branĢının farklı antrenman özelliklerine ve sporcularının farklı fiziksel özelliklere sahip 

olduğuna bağlayabiliriz. 
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Akgül (2014) yapmıĢ olduğu çalıĢmada basketbol oyun bölgelerine göre 

değerlendirmiĢtir. Bunun sonucunda pivot oyuncularının boy, vücut ağırlığı, vücut yağ 

yüzdeleri, el kavrama kuvvetleri (pençe kuvveti) diğer mevki de bulunan oyunculara göre 

daha yüksek çıkmıĢ; dayanıklılık kapasitesi, çabukluk, sıçrama yüksekliklerinin ise daha 

düĢük değerlerde olduğu belirlenmiĢtir.(p<0,05)Oyun kurucuların ise boy, kg, el kavrama 

kuvveti, yağ yüzde oranları diğer mevki oyuncularına göre daha düĢük tespit edilmiĢ fakat 

dayanıklılık kapasiteleri daha yüksek belirlenmiĢtir.  Bu çalıĢmaların sonuçlarından da 

anlaĢıldığı gibi branĢ için sporcular oynadıkları mevkilere göre farklı özellikler 

sergilemektedir. 

Pena ve ark (2015) çalıĢmalarında; basketbol, hentbol ve voleybol branĢlarında  45 

profesyonel ispanyol sporcuya antropometrik ve fizyolojik özelliklerini karĢılaĢtırmak 

amacıyla testler uygulamıĢlardır. Bunların sonucunda basketbolcuların daha yüksek boy 

ortalamalarına, voleybolcuların en düĢük VKI ortalamalarına, hentbolcuların ise en yüksek 

VKI ortalamalarına sahip oldukları belirlenmiĢtir. Voleybolcuların ve basketbolcuların vücut 

yağ yüzdeleri anlamlı olarak daha düĢük çıkmıĢtır. AtlayıĢ seviyelerine bakıldığında ise 

voleybolcuların daha yüksek değerlere sahip oldukları çeviklik testlerinde ise basketbolcuların 

daha yüksek değerlere sahip oldukları belirlenmiĢtir.  

 Markovici ve ark (2015) „Physcal Performance Modelıng Among Young Basketball 

and Handball Players‟ çalıĢmalarında; motorik özelliklere bakıldığında basketbol 

oyuncularının lehine sonuçlar çıkmıĢtır. Yalnızca 10 m. Sprint ve Otur-uzan esneklik Testinde 

anlamlı farklılıklar gözlemlenmemiĢtir. Bu çalıĢmada yapılan ölçümlerde hentbolcuların daha 

düĢük değerler göstermesi hentbolcuların antrenman alanlarının yani tesis imkanlarının daha 

kısıtlı olmasına bağlanmıĢtır. 

Koç ve Tamer (1999) „„Hentbol, Basketbol ve Voleybol takımlarındaki Erkek 

Sporcuların Aerobik ve Anaerobik Güçlerinin KarĢılaĢtırılması‟‟ çalıĢmalarında anaerobik 

güç(dikey sıçrama) hentbolcularda 124.2±15.62 kg.m/sn, basketbolcularda 145.8±11.95 

kg.m/sn, voleybolcularda ise 132.1±13.30 kg.m/sn olarak tespit edilmiĢ; aerobik(20 m. mekik 

koĢusu) güç ise hentbolcularda 47.6±4.74 ml/kg/dk, basketbolcularda 48.07±7.99ml/kg/dk 

voleybolcularda 49.3±3.35 ml/kg/dk olarak bulunmuĢtur.  

ÇalıĢmamızda yapılan hentbol ve basketbol oyuncularının motorik özelliklerinin 

karĢılaĢtırılması sonucunda ve bu çalıĢmada da basketbolcuların dikey sıçrama özellikleri 
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daha yüksek çıkmıĢ ve mekik koĢuları (aerobik güçleri) çalıĢmamızda olduğu gibi bu 

çalıĢmada da birbirine yakın değerlerde sonuçlar göstermiĢtir. Bu sonuçlara bakıldığında 

hentbol, basketbol ve voleybol branĢlarının VO2 max değerlerinin yakın değerler 

göstermesini; müsabaka sürelerinin birbirine yakın olması ve antrenman metotlarının benzer 

olmasıyla birlikte harcanan güç ve kullanılan enerjinin birbirine benzer özellik 

göstermesinden dolayı olduğu söylenebilir. Basketbolcuların ve voleybolcuların dikey 

sıçrama ölçümlerinin daha yüksek sonuçlarda çıkmasını ise iki branĢa özgü bulunan 

sıçramanın teknik bir özelliğinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. Örneğin basketbol da 

potaya Ģut atıĢı ve voleybol da uygulanan smaç, blok tekniklerinin ön planda olmasıyla 

bağlantı kurulabilir.  

ÇalıĢmamızdaki motorik özellikleri; farklı çalıĢmalardaki aynı motorik özelliklerin 

ölçümleri ve çıkan sonuçları ile değerlendirdik.  

Atlı (2009) YapmıĢ olduğu çalıĢmada 30 m. sürat testinin ortalaması basketbolcularda 

4,88±0,26 futbolcularda 4,58±0,06 sedanterlerde 4,78±0,14 sn olarak tespit edilmiĢtir.  Koz 

(2007) Ankara Üniversitesi Alt yapısında yapmıĢ olduğu çalıĢmada basketbolcuların 30m. 

sürat testi ortalamalarını 4,77±0,24 sn olarak tespit etmiĢtir.  

Koç(2011)„„Erkek Basketbol Ve Hentbolcuların Bazı Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması‟‟ 

çalıĢmasında Hentbolcuların sürat ortalamalarını 4,65±0,48 sn basketbolcuların sürat 

ortalamalarını 5,20±0,77 sn olarak tespit etmiĢtir. Eler ve Bereket (2001) „„Elit Türk ve 

Yabancı Hentbolcuların Motorik ve Fizyolojik Parametrelerinin KarĢılaĢtırılması‟‟ 

çalıĢmalarıyla 30 m. sürat testiyle Türk Milli sporcuların 4,14±0,22; Milli olmayan Türk 

sporcuların 4,23±18, yabancı sporcuların 4,28±0,32 olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢmamızda 

Basketbolcuların sürat testi ortalama değeri 4,85±0,32 olarak ölçülmüĢ hentbolcuların sürat 

testi ortalama değeri 4,78±0,34 olduğu görülmektedir. 

Süratte en önemli özellikler sporcunun kas türü, kas kuvveti ve sporcu da bulunan kas 

yoğunluğuyla beraber antropometrik özelliklerdir. Hızlı kasılabilen kas liflerine sahip 

sporcuların hareket süratleri daha fazladır ayrıca vücutta bulunan kuvvet geliĢimi de hareket 

süratinin artıĢını sağlayacaktır. Buna bağlı olarak çalıĢmalarda bulunan farklı sürat değerleri 

her sporcunun farklı fizyolojik yapıda bulunmasından ve her grubun farklı antrenman 

programlarında çalıĢmasından dolayı kaynaklandığı söylenilebilir.    
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Savucu ve ark (2004)  alt yapıda yapmıĢ olduğu çalıĢmada basketbolcuların dikey 

sıçrama ortalamalarını küçük erkeklerde 36,7±3,8 cm yıldız erkeklerde 45,5±4,03 genç 

erkeklerde ise 50,8±5,2 olarak bulmuĢtur. Atlı (2009) uyguladığı çalıĢmada dikey sıçrama 

değiĢkenlerini; basketbolcularda 56,45±4,98 cm futbolcularda 54,50±3,77 cm, sedanterlerde 

50,15±2,88 cm olarak tespit etmiĢtir. 

Koç (2011) ise yapmıĢ olduğu çalıĢmada dikey sıçrama değiĢkenlerini; 

basketbolcuların 42,00 ± 7,81 ile hentbolcuların 31,40 ± 3,66 olarak bulmuĢtur. 

Duyul (2005) çalıĢmasında sporcuların dikey sıçrama ortalama değerleri 

voleybolcularda 65,72±9,85 cm, futbolcularda 54,37±6,72 cm, hentbolcularda 53,8±9,07 cm 

olarak tespit edilmiĢtir. 

Daha öncede belirttiğimiz gibi çalıĢmamızda basketbolcuların dikey sıçrama ortalama 

değeri 41,02±5,85 olarak ölçülmüĢ hentbolcuların dikey sıçrama ortalama değeri 36,92 ±7,39 

olarak ölçülmüĢtür. Basketbolcuların dikey sıçrama-rag ortalama değeri 14,14±1,3 olarak 

hentbolcuların dikey sıçrama-rag ortalama değeri 13,18±1,43 olarak hesaplanmıĢtır. 

Sıçramayı etkileyen özellikler arasında vücut ağırlığı ve kuvvet, esneklik gelmektedir. 

Diğer branĢlarla kıyaslandığında basketbolcuların dikey sıçrama özellikleri daha yüksek 

çıkmıĢtır; bunu basketbolcuların fiziksel özellikleri ile beraber branĢa özgü teknikten 

kaynaklandığını söyleyebiliriz.    

Hentbolcuların (24,60 ± 7,02) ile basketbolcuların (20,78±5,49) otur-eriĢ esneklik 

değiĢkenleri arasında anlamlı farklılık bulunmuĢtur(Koç ve ark,2011). 

Yörükoğlu ve Koz‟un(2007) yapmıĢ olduğu çalıĢmada basketbolcuların esneklik 

ortalamaları 20,31±3,99 olarak bulunmuĢtur. 

Atlı(2009) yapmıĢ olduğu çalıĢmada ise basketbolcularda 24,80±3,48 cm 

sedanterlerde 15,65±2,25 futbolcularda ise 18,25±2,14 cm olarak tespit etmiĢtir.  

Duyul (2005) yapmıĢ olduğu çalıĢmada esneklik ortalama değerlerini voleybolcularda 

25,41±12,31 cm, futbolcularda 24,34±8,32 cm, hentbolcularda 22,09±11,08 cm olarak 

belirlemiĢtir. 
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Üst düzey basketbolcuların fizyolojik özelliklerinin karĢılaĢtırılmasında Korkmaz 

(2006) B. Kolej takım oyucularının maks. VO2 değeri ortalama 48,3±2,65 ml/kg/dk, 

Ülkerspor takımının ise 52,1±2,61 ml/kg/dk, Çankaya Üniversitesinin VO2 maks. 55±1,9 

ml/kg/dk, Kadıköy Belediyesi oyuncularının 49,1±4,40 ml/kg/dk olarak tespit edilmiĢtir. 

  

Castagna ve ark (2008)  „The Yo-YoIntermittent Recovery Test In Basketball Players 

Journal Science Medicine Sport‟ çalıĢmasında basketbolcuların VO2 maks ortalamasını 

60,04±5,1 olarak tespit etmiĢtir.  

Yunanistan Yıldız Milli Takımında Apostolidis ve ark (2004) 13 erkek sporcuda 

VO2max değerini, 51.7ml.kg.dk±4.8ml/kg/min. olarak bulmuĢtur. 

ÇalıĢmalarda farklılıkların görülmesini ölçümlerin farklı yaĢ aralıklarına 

uygulanmasına, sporcuların profesyonellik düzeylerine ve buna bağlı olarak oluĢan farklı 

antrenman programlarına bağlı olduğunu düĢünebiliriz.  

Pamuk ve ark (2008) yapmıĢ oldukları çalıĢmada 2. Lig yaĢ ortalaması 23.60±3.47 

olan sporcularda sağ kavrama kuvveti 44.58kg±11.9 sol kavrama kuvveti 45.56kg±10.98 

olarak tespit etmiĢtir. Yolcu (2012) „„14-17 YaĢ Arasındaki Erkek Basketbolcu, Futbolcu, 

GüreĢçi ve Sedanter Bireylerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması‟‟ 

çalıĢmasında basketbolcuların sağ kavrama kuvveti ortalaması 38,035±8,252; sol kavrama 

kuvveti ortalaması 34,983±6,587 olarak bulunmuĢtur. Koç ve ark (2011) yapmıĢ olduğu 

çalıĢmada ise hentbolcuların el kavrama kuvvetini 29,35±3,60 basketbolcuların el kavrama 

kuvveti ortalamasını 29,06±4,58 olarak tespit etmiĢtir. 

Pençe kuvveti; yapılan çalıĢmalar ve bizim çalıĢmamızla paralellik göstererek 

hentbolcularda daha yüksek çıkmıĢtır, hentbol da top küçüklüğünün elin kavrama gücüyle 

beraber kaleye Ģut atıĢıyla kullanılmasıyla pençe kuvvetinde hentbolcuların daha yüksek 

değerlere sahip olmasına sebep olmuĢtur. 
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 
 

 

SONUÇ; 

14-17 YaĢ Genç Erkek Basketbol ve Hentbolcuların boy, kilo, yaĢ, VKI, ve Vücut Yağ 

Yüzde oranlarında anlamlı farklılık görülmemiĢtir. 

Motorik özellikleri kıyaslandığında ise anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıĢtır. (p<0.05) 

Sağ pençe kuvveti ve esneklik ölçümlerinde hentbolcuların değerlerinin daha yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir. Dikey sıçrama ölçümlerinde ise basketbolcuların değerleri daha yüksek 

çıkmıĢtır.30 m. Sürat testi,20 m. Mekik koĢusu testlerinde anlamlı farklılıklar tespit 

edilmemiĢtir. (p>0,05) 

Basketbol ve hentbolcuların fizyolojik ve motorik özelliklerinin yaĢ değiĢkenine göre 

farklılık bulunup bulunmadığını ANOVA testi ile analiz edilmiĢtir. Yapılan analiz neticesinde 

hentbolcuların dikey sıçrama ölçümleri, sürat testi ölçümleri ve mekik koĢusu ölçümleri ile 

yaĢ grupları arasında p<0,05 olduğundan anlamlı farklılıklar görülmüĢtür. Basketbolcuların 

yaĢ değiĢkenine göre farklılaĢmasına bakıldığında yapılan ölçümlerde anlamlı farklılık 

görülmemiĢtir. 

Ġki branĢın kilo değiĢkenine göre farklılıklarına bakıldığında; yapılan bu analizde 

basketbolcuların kilo değiĢkenine göre; vücut yağ yüzde ölçümleri, sağ-sol pençe kuvveti 

ölçümleri kilo gruplamaları arasında istatiksel açıdan anlamlı p<0,05 olduğundan anlamlı 

farklılık görülmüĢtür. 

Hentbolcuların kilo değiĢkenine göre; vücut yağ yüzde ölçümleri, dikey sıçrama rag 

ölçümleri ve sürat testi ölçümleri ile kilo gruplamaları arasında istatiksel açıdan p<0,05 

olduğundan anlamlı bir farklılık görülmüĢtür. 

Boy değiĢkenine göre;  yapılan analiz neticesinde hentbolcuların vücut yağ yüzde 

ölçümleri ile boy gruplamaları arasında istatistiksel açıdan p<0,05 olduğundan anlamlı bir 

farklılık görülmüĢtür. 

Basketbolcuların boy değiĢkenine göre motorik özelliklerinde p>0,05 olduğundan 

istatiksel açıdan anlamlı fark görülmemiĢtir. 
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Vücut kitle indeksi değiĢkenine göre farklılık bulunup bulunmadığını ANOVA testi ile 

analiz edilmiĢtir.  Yapılan analiz neticesinde hentbolcuların vücut yağ yüzde ölçümleri ile 

hentbolcuların vücut kitle indeksi gruplamaları arasında istatistiksel açıdan p<0,05 

olduğundan anlamlı bir farklılık görülmüĢtür. Yapılan analiz neticesinde hentbolcuların mekik 

koĢusu testi ölçümleri ile hentbolcuların vücut kitle indeksi gruplamaları arasında istatistiksel 

açıdan p<0,05 olduğundan anlamlı bir farklılık görülmüĢtür. Basketbolcuların VKI 

değiĢkenine göre değiĢkenleri incelendiğinde p>0,05 olduğundan anlamlı farklılık 

gözlemlenmemiĢtir. 

Her iki branĢta fiziksel özelliklerle motorik özellikler arasındaki iliĢkiyi incelemek için 

korelasyon tablosuna bakıldığın sonuçlar Ģu Ģekildedir; 

Hentbolcuların pençe kuvveti-sağ (kg) ile yaĢ arasında (0.05) düzeyinde anlamlı ve 

pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Hentbolcuların pençe kuvveti-sol (kg) ile yaĢ 

arasında (0.05) düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. 

Hentbolcuların dikey sıçrama (cm) ile kilo arasında (0.05) düzeyinde anlamlı ve negatif yönlü 

iliĢki olduğu görülmektedir. Hentbolcuların dikey sıçrama (cm) ile boy arasında (0.05) 

düzeyinde anlamlı ve negatif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Hentbolcuların dikey sıçrama 

(cm) ile vücut yağ yüzdesi arasında (0.01) düzeyinde anlamlı ve negatif yönlü iliĢki olduğu 

görülmektedir. Hentbolcuların dikey sıçrama-rag (wkg-1) ile kilo arasında (0.05) düzeyinde 

anlamlı ve negatif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Hentbolcuların dikey sıçrama-rag (wkg-

1) ile vücut yağ yüzdesi arasında (0.05) düzeyinde anlamlı ve negatif yönlü iliĢki olduğu 

görülmektedir. Hentbolcuların dikey sıçrama-rag (wkg-1) ile dikey sıçrama arasında (0.01) 

düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Hentbolcuların sürat testi (sn) 

ile yaĢ arasında (0.05) düzeyinde anlamlı ve negatif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. 

Hentbolcuların sürat testi (sn) ile vücut yağ yüzdesi arasında (0.05) düzeyinde anlamlı ve 

pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Hentbolcuların mekik koĢusu ve vücut yağ 

yüzdeleri arasında (0.05) düzeyinde anlamlı negatif yönlü iliĢki görülmektedir. 

Basketbolcuların Pençe kuvveti-sağ (kg) ile kilo arasında (0.05) düzeyinde anlamlı ve 

pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Basketbolcuların Pençe kuvveti-sağ (kg) ile boy 

arasında (0.01) düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir.  

Basketbolcuların Pençe kuvveti-sol (kg) ile kilo arasında (0.01) düzeyinde anlamlı ve pozitif 

yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Basketbolcuların Pençe kuvveti-sol (kg) ile boy arasında 

(0.05) düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Basketbolcuların Dikey 
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sıçrama (cm) ile Vücut yağ yüzdesi (%) arasında (0.05) düzeyinde anlamlı ve negatif yönlü 

iliĢki olduğu görülmektedir. Basketbolcuların Sürat testi (sn) ile kilo arasında (0.05) 

düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. Basketbolcuların Sürat testi 

(sn) ile Vücut yağ yüzdesi (%) arasında (0.01) düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü iliĢki 

olduğu görülmektedir. Basketbolcuların Mekik koĢusu testi (vo2max) ile Vücut yağ yüzdesi 

(%) arasında (0.01) düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü iliĢki olduğu görülmektedir. 

ÖNERĠLER;  

 Yapılacak sporcu seçimlerinde uygulanacak testlerde çeĢitlilik sağlanarak sporcular 

doğru branĢlara yönlendirilmelidir.   

 Sporcu seçimlerinde branĢa özgü motorik özellikler değerlendirilerek sporcu seçimi 

yapılmalıdır. 

 Özellikle profesyonel düzeydeki sporculara uygulanan testlerdeki sonuçlar 

değerlendirilmeli ve sporcuların zayıf ve güçlü yönleri belirlenerek antrenman özellikleri 

seçilmelidir. 

 Basketbolcuların esneklik özellikleri hentbolculara göre daha düĢük çıkmıĢtır. 

Basketbolcuların esneklik ve hareketlilik özelliklerine daha çok yer verilmeli ve çalıĢılmalıdır. 

 Hentbolcuların dikey sıçrama özellikleri daha düĢük çıkmıĢtır. Hentbolculara 

pliometrik antrenman çeĢitlilikleri daha fazla verilmelidir 

 Basketbolcuların kol kuvvetine yönelik çalıĢmaları arttırılmalıdır. 
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