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Çocuklarda ekstiremite uzunluk ve çevre ölçümlerinin kürek
çekme performansý üzerine etkileri
Fatih Kýlýnç
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Saðlýk Yüksekokulu Spor Bilimleri Bölümü, Isparta

Özet
Amaç: Bu çalýþmanýn amacý, puberte dönemi çocuklarýn, ekstremite uzunluk ve çevre ölçüm deðerlerinin
kürek çekme performansý üzerine etkilerinin araþtýrýlmasýdýr. Gereç ve Yöntem: Araþtýrmaya 31 erkek öðrenci
gönüllü olarak katýldý. Araþtýrmaya katýlan öðrenciler kürek çekme performanslarýna göre iki gruba ayrýldý.
Birinci grup, kürek çekme performansý yüksek (KÇPY), ikinci grup da kürek çekme performansý düþük
(KÇPD) olmak üzere organize edildi. Araþtýrmada fiziksel ölçümlerden, ekstremite uzunluk ve çevre ölçümleri
alýndý. Kürek çekme performanslarý da 30 maksimum tekrar testi yapýldý. Bulgular: Gruplar arasýnda uzunluk
ölçümlerinden; kol, önkol, el ve bacak uzunluklarý arasýnda önemli fark bulundu (p<0.05). Çevre ölçümlerinden
de, önkol ve bacak ölçüm deðerleri arasýnda önemli fark bulundu (p<0.05). Kürek çekme performansýnda,
tekrarlar arasýnda önemli fark bulunurken (p<0.05), test zamaný (sn) arasýnda önemli fark bulunamadý
(p>0.05). Sonuç: Elde ettiðimiz verilere dayanarak puberte dönemi erkek çocuklarýn kürek çekme
performanslarýnda fiziksel yapýnýn etkili olduðu, özellikle ekstremite uzunluk ve çevre deðerlerinin performansý
olumlu þekilde etkilediði söylenebilir. Bundan dolayý kürek sporu için uzun ekstremite özelliklerine sahip
olan öðrenciler yetenek seçiminde ön þart olarak tercih edilebilir.
Anahtar Sözcükler: Kürek Çekme, Ekstremite Ölçümleri, Kinantropometri, Performans
Abstract
Effects Of Extremity Height And Girth On Rowing Performance In Puberty Period Of Children
Aim:We investigated effects of extremity height and girth on rowing performance in puberty period of
children. Material and Method: Thirtyone children were voluntarily attended to the study. According to
rowing performance the children were randomly divided into equal two groups namely rowing performance
high group and low group. Rowing performance in first group was higher than in mean values of 31 children.
Extremity length and girth records were taken from children of two groups. Thirty maximum repeat tests
of the rowing performance were also performed. Results: Length measurements of arm, forearm, hand and
leg values of were significantly (p<0.05) higher in rowing performance high group than in rowing performance
low group. Girth measurements of forearm and leg values of were also significantly (p<0.05) higher in
rowing performance high group than in rowing performance low group. There was no statistical significance
in test time (second) although there were significant differences in maximum repeat tests of the rowing
performance (p<0.05). Conclusion: I observed that extremity length and girth values have effects on rowing
performance in puberty period of children. Extremity length and girth values for selection of talent of the
children may be use selection criteria.
Key words: Rowing, Extremity Measurements, Kinanthropometry, Performance

Giriþ
Ülkemizde kürek sporu çok yaygýn olmamakla
beraber, kendine özgü yapýsal ve coðrafi özelliklerden
dolayý çok fazla katýlýmcýsý olan bir branþ olarak
dikkati çekmemektedir. Ancak kendi özgünlüðünde
ki ayrýcalýklardan dolayý da, ilginç bir spor branþý
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olarak görülmektedir. Ülkemizde ilk resmi kürek
yarýþmalarý 1913'te Ýstanbul'da düzenlendi.
Günümüzde kürek yarýþlarda yaþ gruplarý Genç C
(14 yaþ ve altý), Genç B (1516 yaþ), Genç A (1718
yaþ), Büyükler B (1922 yaþ), Büyükler A (22 yaþ
ve üstü) ve kýdemliler (27 yaþýn üzerinde en az iki
yýl kürek çekmemiþ) þeklinde düzenlenmektedir.
Kürek yarýþlarýnda 6 farklý tekne sýnýfý
kullanýlmaktadýr. Bunlar; tek çifte, iki çifte, dört çifte,
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iki tek, dört tek ve sekiz tek dümencili þeklindedir
(1).
Her sporun kendine özgü karakteristik bir özelliði
olduðu bilinmektedir. Branþa uygun olan özel fiziksel
yapýlý sporcularýn, yarýþmalarda bu özelliklerinin
baþarýda etkili olduðu bilinmektedir (2). Baþarýlý
sporcularýn, yetenek seçiminde fiziksel özeliklerinin
bilinmesi bir model olabilir. Bunun içinde fiziksel
özelliklerden uzunluk, çevre vb. ölçümlerinin
yapýlmasý önemlidir (3). Özellikle fiziksel yapý,
performans açýsýndan önemli rol oynamaktadýr. Kürek
sporcularýnýn vücut yapýsý ve vücut yað oranlarýnýn
performans için önemli olduðu yapýlan çalýþmalarda
belirtilmiþtir (46). Yine kürek sporunun farklýlýðý
paralelinde, kürekçilerin çok iyi ve orta düzeyde
performansa sahip olanlarda yapýlan çalýþmalarda
ortaya konmuþtur ki, fiziksel ve fizyolojik özellikler
genel popülasyona göre farklýlýklar göstermektedir
(7).
Ülkemizde bu baðlamda genç kürek sporcularýnýn
fiziksel ve fizyolojik özellikleri hakkýnda çok fazla
kaynak bulunmamaktadýr. Bununla birlikte, her spor
branþýnýn kendisine özgü fiziksel, fizyolojik, psikolojik
ve biyomotorik (hareket) özellik farklýðýndan dolayý
kürek sporunun da yeni baþlayacak olanlar içerisinden
uyumlu olanlarýn belirlenmesi anlamýnda spor
bilimlerine katkýsý olacaðý düþünülebilir. Bu çalýþmada;
puberte dönemi çocuklarýn, ekstremite uzunluk ve
çevre ölçüm deðerlerinin kürek çekme performansý
üzerine etkilerinin araþtýrýlmasý amaçlandý.
Gereç ve Yöntem
Araþtýrma Isparta ilinde 2006/2007 eðitim öðretim
döneminde Ýlköðretimde okuyan gönüllü erkek
öðrenciler üzerinde yapýldý. Öðrencilere uygulanan
testler aileler, okul idaresi ve Beden Eðitimi Spor
Öðretmenlerinin bilgisi dahilinde yapýldý. Araþtýrma
grubu önce okul içerisinde kürek çekmeyi
gerçekleþtirebilecek öðrenciler ön seçim yapýldýktan
sonra kürek çekmeye uyumlu 31 erkek öðrenci
araþtýrmaya alýndý. Ýki grup oluþturuldu; birinci grup
kürek çekme performansý yüksek (KÇPY n:15),
öðrencilerden (yaþ 14.2±0.4 yýl, boy 145.8±3.5 cm.,
vücut aðýrlýðý 36.4±7.0 kg.), ikinci grup ise kürek
çekme performansý düþük (KÇPD n:16), öðrencilerden
(yaþ 14.3±0.5 yýl, boy 139.9±3.01 cm., vücut aðýrlýðý
33.7±4.4 kg.) oluþturuldu. Araþtýrmada antropometrik
ölçümler için APTAMÝL marka esnek olmayan
mezura kullanýlarak uzunluk ve çevre ölçümleri
yapýldý.
Uzunluk Ölçümleri; Aptamil marka esnek olmayan
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mezura ile antropometrik protokollere uygun bir
þekilde ölçümler alýndý (8,9).
o Kol uzunluðu, acromion ile olecrenon arasýndaki
uzunluk ölçüldü,
o Ön kol uzunluðu, olecranon ile radiusun distalinde
bulunan processus styloideus arasýndaki uzunluk
ölçüldü,
o El uzunluðu, radius ve ulnanýn distal kýsmýnda
bulunan ikinci boðum ile en uzun parmak arasýndaki
uzunluk ölçüldü,
o Uyluk uzunluðu, trochanter major ile patella
(ortasý) arasýndaki mesafe ölçüldü,
o Bacak uzunluðu, tibial condil ile medial malleol
arasýndaki uzunluk ölçüldü (8,9).
Çevre Ölçümleri; Aptamil marka esnek olmayan
mezura ile antropometrik protokollere uygun bir
þekilde ölçümler alýndý (8,9).
o Omuz Çevre; deltoid kaslarýn en geniþ noktasýndan
geçecek þekilde ölçüldü (cm.),
o Kol Çevre; kolun orta bölgesinden ölçüm
alýndý(cm.),
o Önkol Çevre; önkolun en geniþ bölgesinden ölçüm
alýndý(cm.),
o Uyluk Çevre; kasýða yakýn ve en geniþ bölgeden
ölçüm alýndý (M. Quadriceps Femoris gevþek iken).
o Baldýr Çevre; Calfýn en geniþ bölgesinden ölçüm
alýndý (M. Triceps Surae gevþek iken).
Kürek Çekme Performans Testi; Araþtýrma grubu
önce okul içerisinde kürek çekmeyi
gerçekleþtirebilecek öðrenciler ön seçim yapýldýktan
sonra kürek çekmeye uyumlu olanlar seçilerek
araþtýrmaya alýndý. Teste giren öðrenciler Concept II
(10) ergometresinde (Þekil 1) uygun bir þekilde
oturma pozisyonu ayarlandýktan sonra maksimum
yoðunlukta 30 tekrarlý test uygulandý. Ortalamaya
göre birinci grup, kürek çekme performansý yüksek
(KÇPY) ortalama 105.4±11.5 watt, ikinci grup da
kürek çekme performansý düþük (KÇPD) ortalama
72.5±10.8 watt olarak iki grup þeklinde organize
edildi. Her iki grup ta 30 tekrarý içeren kürek çekme
performans testi uygulandý. Otuz tekrarlý testin her
bir kürek çekiþinde uyguladýðý maksimal kuvvet
deðeri monitör hafýzasýna watt olarak kaydedildi.
Tüm grubun ortalama kürek çekme performanslarý
88.97±20.0 watt olarak belirlendi. Ayrýca testi bitirme
zamaný da (sn) olarak kaydedildi. Ýstatistik yöntem
olarak, tanýmlayýcý ve gruplar arasý (gruplarýn test
daðýlýmlarý homojendi) t-testi uygulandý.
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Tablo 2: Araþtýrmaya katýlan kürek çekme performansý yüksek (KÇPY)
ve kürek çekme performansý düþük (KÇPD) Öðrencilerin Kürek Çekme
Performans (KÇP) Testleri ortalama ve standart sapmalarý (watt)

Bulgular
Araþtýrmaya katýlan öðrencilere ait ölçüm ve test
bulgularý Tablo 1 de belirtildi. Araþtýrmaya katýlan
öðrencilerin boy ve vücut aðýrlýklarý arasýnda önemli
fark bulundu (p<0.05, Tablo 1). Araþtýrmaya katýlan
öðrencilerin ekstremite uzunluk ölçüm deðerlerinin
karþýlaþtýrmasýnda kol, önkol, el, uyluk ve bacak
uzunluklarý arasýnda önemli fark bulundu (p<0.05,
Tablo 1). Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin ekstremite
çevre ölçüm deðerlerinin karþýlaþtýrmasýnda ise önkol
ve bacak çevre ölçümleri arasýnda önemli fark bulundu
(p<0.05, Tablo 1). Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin
kürek çekme performanslarý (KÇP) 1 den 30 kadar
performans deðerlerinin karþýlaþtýrmasýnda önemli
fark bulunurken (p<0.05, Tablo 2, Þekil 2) testi
bitirme zamanlarý arasýnda ise önemli fark bulunamadý.
Tablo 1: Araþtýrmaya katýlan kürek çekme performansý yüksek (KÇPY)
ve kürek çekme performansý düþük (KÇPD) öðrencilere ait parametrelerin
ortalama ve standart sapmalarý.

Birinci Grup
(KÇPY)
n: 15

Ýkinci Grup
(KÇPD)
n: 16

1 KÇP*
2 KÇP*
3 KÇP*
4 KÇP*
5 KÇP*
6 KÇP*
7 KÇP*
8 KÇP*
9 KÇP*
10 KÇP*
11 KÇP*
12 KÇP*
13 KÇP*
14 KÇP*
15 KÇP *
16 KÇP*
17 KÇP*
18 KÇP*
19 KÇP*
20 KÇP*
21 KÇP*
22 KÇP*
23 KÇP*
24 KÇP*
25 KÇP*
26 KÇP*
27 KÇP*
28 KÇP*
29 KÇP*
30 KÇP*
ORTALAMA (KÇP)*
ZAMAN (sn)

33.3±10.4
56.0±16.6
64.7±13.4
85.8±17.0
101.7±15.2
109.2±16.9
113.8±18.1
115.5±17.5
116.3±18.2
121.0±16.2
118.7±18.3
120.1±18.1
117.8±17.3
116.4±16.3
114.4±14.7
112.4±15.0
112.9±17.3
113.3±19.0
113.4±18.1
114.7±19.1
113.2±17.0
108.0±13.8
108.9±17.7
110.2±16.5
107.8±20.6
109.1±20.9
109.8±17.7
109.5±14.0
111.6±12.3
110.2±12.4
105.4±11.5
47.6±6.3

25.6±10.1
40.4±12.4
41.4±12.4
57.6±13.4
66.3±15.8
69.4±16.5
70.8±16.1
71.3±17.4
73.3±18.4
75.1±18.6
77.6±18.3
79.6±18.3
78.6±17.8
78.0±18.1
78.4±20.3
78.6±18.9
77.8±18.6
78.8±16.0
76.8±17.7
78.2±17.0
80.0±14.3
78.2±13.7
80.2±13.0
80.0±12.0
79.8±10.5
79.9±13.3
82.2±15.2
81.3±13.1
81.6±13.3
78.3±11.1
72.5±10.8
48.5±3.8

*p<0.05: Bütün parametreler için gruplar arasý farklýlýk (zaman hariç)

Watt

Þekil 1: Concept C2; Kürek Çekme Makinesi (Rowing Machine) (10).

Kürek Çekme Performansý

140
120
100
80
60
40
20
0

Birinci grup (n: 15)
Ýkinci grup (n: 16)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 1516 1718 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Kürek Çekme Performansý (KÇP)

PARAMETRELER

Birinci Grup
(KÇPY)
n: 15

Ýkinci Grup
(KÇPD)
n: 16

Yaþ (yýl)
Boy (m.)*
Vücut Aðýrlýðý (kg.)*
Kol Uzunluðu (cm)*
Önkol Uzunluðu (cm)*
El Uzunluðu (cm)*
Uyluk Uzunluðu (cm)*
Bacak Uzunluðu (cm)
Omuz Çevre (cm)
Kol Çevre (cm)
Önkol Çevre (cm)*
Uyluk Çevre (cm)
Bacak Çevre (cm)*

14.2±04
145.8±3.5
36.4±7.0
46.3±4.4
22.3±1.2
15.7±0.7
37.6±4.1
40.3±4.2
84.1±4.7
20.3±2.4
20.0±1.5
38.0±3.6
28.4±2.4

14.3±0.5
139.9±3.5
33.7±4.4
43.2±5.1
21.2±1.6
15.1±0.8
34.3±5.7
37.7±3.8
81.7±5.0
19.1±2.0
19.0±1.5
36.1±2.4
26.9±2.0

*p<0.05: Gruplar arasý farklýlýk

Þekil 2: Araþtýrmaya Katýlan Öðrencilerin Kürek Çekme Performans
Testleri Ortalamalarý

Tartýþma
Branþa uygun özel fiziksel yapý, yarýþmacý sporcularda
baþarý ile iliþkili olduðu bilinmektedir (2). Claessens
genç kürekçilerde antropometrik profili belirlemek
amacý ile test bataryasý olarak kullanýldýðý bunun
içinde vücut kütlesi, yapýsý, ekstiremite uzunluk,
geniþlik ve deri altý yað deðerlendirmelerinin
yapýldýðýný belirtmiþtir (3). Bourgois ve ark. 1997
senesinde 43 ülkenin katýldýðý genç erkekler dünya
þampiyonasýna katýlan (n:383) sporcunun
antropometrik profillerinin finalist ve non-finalistlerin
olarak karþýlaþtýrmýþ. Elde ettiði bulgular finalistlerin
ekstremite uzunluk, geniþlik ve çevre ölçüm
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deðerlerinin önemli düzeyde yüksek olduðu (p<0.01)
belirlemiþtir (11). Shephardýn yaptýðý benzer bir
çalýþmada, kürekçilerin genel popülâsyondan % 10
daha uzun boylu ve % 27 vücut aðýrlýklarýnýn daha
fazla olduðunu belirtmiþtir (12). Osty ve arkadaþlarýnýn
yaptýðý çalýþmada, genç kürekçilerin referans gruba
göre uzunluk, geniþlik ve çevre ölçümlerinin daha
yüksek düzeyde olduðunu bulmuþtur (13). Yine
Bourgois ve arkadaþlarýnýn yaptýðý çalýþmada
ekstremite (bacak) uzunluðunu kürek çekmenin sürüþ
safhasýný artýrdýðýný bildirilmiþ ve çalýþmalarýndan
elde ettikleri sonuca göre de, elit erkek kürekçilerin
daha uzun boylu olduklarý, ekstremite uzunluklarý
geniþlik ve çevre deðerlerinin ayný kronolojik yaþa
sahip olan referans gruplarýndan aðýr olduklarýný
belirtmiþlerdir (11). ve yaptýðý benzer çalýþmada,
kürekçilerin performansýnda antropometrik yapýlarýnýn
ve kuvvet faktörünün etkili olduðunu belirtmiþlerdir
(14).
Mikuli , ve Rui in yapmýþ olduðu çalýþmada 1213
yaþ grubu çocuklarda 1000 m. Kürek çekme
ergometresinde daha geniþ vücut ebatlarýna sahip
olmalarýnýn performans açýsýndan yararlý olduðunu
belirlemiþlerdir (15).
Çalýþmamýzda, kürek çekme performansý yüksek olan
grubun diðer gruba göre boy farký 5.9 cm. ve vücut
aðýrlýðý da 2.7 kg. daha fazla olduðu belirlenmiþtir.
Kürek çekme performansý yüksek olan grubun
ekstremite uzunluklarý ve çevre ölçümlerinin daha
uzun ve geniþ olduðu belirlendi.
Elde ettiðimiz verilere dayanarak, puberte dönemi
erkek çocuklarýn kürek çekme performanslarýnda
fiziksel yapýnýn etkili olduðu, özellikle ekstremite
uzunluk ve çevre deðerlerinin performansý olumlu
þekilde etkilediði söylenebilir. Bundan dolayý kürek
sporu için uzun ekstremite özelliklerine sahip olan
öðrenciler ön þart olarak tercih edilebilir. Puberte
dönemi çocuklarýn fiziksel yapýlarý ile ilgili olarak
sunulan verilerin spor bilimcileri, antrenör ve beden
eðitimi spor öðretmenleri için belli düzeyde ön
referans olarak kullanýlabileceðinin yararlý olacaðý
düþünülebilir.
Teþekkür
Makalemize test aþamasýnda yardýmlarýný esirgemeyen
Milli kürekçi Murat TÜRKERe katkýlarýndan dolayý
teþekkür ederiz.
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