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SUMMARY  
 

The aim of this study is to compare of Izmir Province Kiraz City Multi-
programme High School 16–17 age group students’  fat range features. 
In the study, two group (n=60) was established, one group that study in Izmir 
Province Kiraz City Multi-programme High School sport department (n=30) 
and  other group is in same school but they are area outside students (n=30). 
Fat measures were accounted. Fat measures were analyzed from triceps, 
scapula, abdominal,suprailiac and those values accounted with Yuhanz 
formula.  
 

Result of the observe, datas are analyzed by arithmetic average (X), 
Standart deviation (ss) and all  the results accuounted by SPSS for Windows 
packet program. Relationship between sport department and area outside 
students results analyzed with random blocks (gender) model and compared 
with variance analysis model level of p<0,01 and p <0,05. when we looked 
the fat rates area outside students fat rates are less more than sport 
department students (p>0.05).     
 
GİRİŞ  
 

Günlük yaşantı  ve sportif etkinliklerdeki verimliliği  ve başar ıy ı  
etkileyen fiziksel uygunluk hem sağlıkla i lişkili,  hem de beceri ile ilişkili  
öğeleri içerir.  Yağlar vücut için yararlı  maddelerdir,  onların adını  yanl ış  
kullananlar kötüye ç ıkarmıştır.  Kilo azaltmaya niyet eden birey öncelikle 
vücut yağ  oranını  tayin ettirmelidir . Cinsiyet ve yaşa göre vücutta bulunmas ı  
gereken minimum ve maksimum yağ  oranları  vardır.   

 
Çalışman ın amacı ,  spor alanın ı  seçen öğrencilerinin yağ  oranları  i le 

diğer alandaki öğrenciler aras ındaki farkları  ve benzerliklerinin bulunmasın ı  
saptamak amac ıyla yapılmışt ır.  
 
YÖNTEM 
 

Türkiye’de Milli  Eğ itim Bakanl ığına bağl ı  İzmir İ li  Kiraz İ lçesi Çok 
Programl ı  Lisesi spor alanında olan ve diğer alandaki 16-17 yaş  grubu 60 
öğrenci çalışmaya katıl ım belgelerini imzalayarak gönüllü olarak 
kat ılmışlerdır.  Test ölçümleri öncesinde gerekli  ıs ınma egzersizleri denekler 
tarafından yapılmıştır.  Testler sırası  i le; 
 



Deneklerin boy uzunluklarını  çıplak ayakla Holtain Ltd. Boy Ölçer ile 
0.01 hassaiyetle, vücut ağ ırlıkları  ise şort giymiş  halde ç ıplak ayak ile 
elektronik göstergeli  (0-120kg.) bir baskül ile yapılmışt ır.  
 

Deneklerin deri altı  yağlarından ölçüm alınabilmesi için 0-60mm. 
Kalınlıklarından ölçüm alabilen Holtain Skinfold marka deri kaliperi vücut 
yağ  yüzdeleri 0,2mm hassasiyetle ölçülmüş tür.Ölçümler vücudun sağ  
tarafından triceps, scapula, abdominali  suprailiac olarak dört bölgeden 
alınmıştır. Yağ  oranlarının hesaplanmas ında Yuhanz formülü kullanılmış tır.  
 

Araş tırmamızda spor alanı  ve alan dışı  öğrencilerin esneklik ve kuvvet 
özelliklerinin değerlerinin karşılaşt ırılmasında elde edilen sonuçlar IBM 
uyumlu kişisel bir bilgisayarda SPSS for Windows paket programında 
aritmetik ortalama (⎯X) ve standart sapma (SS) hesaplanmış tır.  Bu yüzden 
spor alan ı  öğrencileri  ve alan dış ı  öğrenciler arasında farklı lık olup olmad ığı ,  
tesadüfü yöntemle kura sonucu belli  olan deneklerin aynı  ana kütleden çekilip 
çekilmediğ ini test etmek, gruplar arası  farklılıklar ve benzerlikleri tespit 
etmek amacı  i le tesadüf blokları  modeli kullanılarak, varyans analizi i le 
karşılaşt ırılmış tır.  
                                                                                                                                   

Sonuçlarında hangi grubun ne derece anlaml ı  olduğunu belirlemek için 
ise P< 0,05 anlaml ılık düzeyinde incelenmiş t ir .  
 
BULGULAR  
 

Bu çalışmada 16-17 yaş  grubu spor alanı  ve alan dışı  erkek ve k ız 
öğrencilerin vücut yağ  ölçümlerinden elde edilen istatistiki bulgular 
verilmiştir.  Çalışmaya denek olarak İzmir İl i  Kiraz İlçesi Çok Programl ı  
Lisesi spor alanı  öğrencilerinden (N=30), alan dışı  öğrencilerinden (N=30) 
öğrenci olmak üzere toplam 60 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır.  
 

Spor Alanı Grubu Alan Dışı Grubu
Cinsiyet Grup

Vücut Ağırlığı (kg) Erkek 54,87±13,43 58,17±7,68 0,794 0,397
Kız 54,67±6,36 54,27±6,36

Boy  (cm) Erkek 1,7039±7,076 1,6573±6,352 5,605* 5,406*
Kız 1,6567±5,460 1,6353±5,352

VYO % Erkek 9,87152±0,795816 9,3194±1,573263 16,939 0,337
Kız 8,24942±0,942176 8,45036±1,202318

Gruplar Varyans Analizi Sonuçları
F

 
TARTIŞMA / SONUÇ 
 

Gruplar arasında vücut ortalama ağırlığı  incelendiğinde,cinsiyetler arası  
p=0,377, gruplar arası  p=0,531 olarak bulunmuş tur.  Bu sonuçlara göre vücut 
ağırlığı  bakımından cinsiyetler aras ı  farklılık ve spor alan ı  ve alan d ış ı  iki 
grup arasında fark anlaml ı  bulunmamış tır.  

 
Gruplar arasında boy ortalama uzunluğu incelendiğinde, cinsiyetler 

arası  p=0,021 ,  gruplar arası  p=0,024 olarak bulunmuş tur düzeyinde çıkmış tır. 



Bu sonuçlara göre boy uzunluğu bakımından cinsiyetler arası  ve spor alanı  ve 
alan dışı  iki grup  arasında anlaml ı  fark bulunmuştur.   
 

Gruplar arası  ortalama vücut yağ  oranı  incelendiğinde, p =0,000, 
gruplar arası  p=0,564 olarak bulunmuş tur. Bu sonuçlara göre vücut yağ  oranı  
bakımından iki cinsiyet arasında fark anlaml ı  bulunmuştur (p<0,01). İki 
grupta yani spor alanı  ve alan d ış ı  iki grup arasında fark anlamlı  
bulunmamıştır (p>0,05). 
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