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Bu çalışma “6th International Conference on Science Culture and Sports” (25-27 Nisan 2018, Ukrayna)’da sözel bildiri olarak sunulmuştur.

ÖZET Amaç: Görme engelli bireylerde düzenli sportif faaliyetlerin kas
kuvveti, esneklik, denge ve çeviklik gibi fiziksel uygunluk parametrelerine
olumlu etkisi, yapılan çalışmalarda sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu nedenle,
görme engelli bireylerin spora yönlendirilmesi ve spor yapabilme olanaklarının artırılması, günlük yaşam aktivitelerinin maksimum performansla yerine getirilebilmesinde önemlidir. Rekreasyonel aktivitelerde bağımsızlık
düzeylerinin azaltılması amacıyla bu alanda çalışan spor profesyonellerinin
özellikle de fizyoterapistlerin sayısının artırılması gerekmektedir. Futsal
branşı, popülarite açısından görme engelli bireylerin sıklıkla ilgilendiği spor
branşlarından biridir. Ancak, literatür incelendiğinde, görme engelli sporcularda futsal antrenmanın fiziksel uygunluk parametrelerine etkisini inceleyen çalışma sayısının yetersiz olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda
çalışmamızın amacı, görme engelli sporcularda futsal antrenmanın fiziksel
uygunluk parametrelerine etkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler:
Çalışmamıza, Görme Engelli Futsal Milli Takım sporcuları dâhil edildi. Tüm
sporculara alanında tecrübeli fizyoterapistler ve antrenörler tarafından 10
günlük futsal antrenmanı uygulandı. Antrenman programına aerobik eğitim,
kuvvet, denge ve çevikliği içeren eğitimler ve futsala özgü spesifik eğitimler dâhil edildi. Çalışma öncesi tüm sporcuların sosyodemografik bilgileri
kaydedildi. Fiziksel uygunluk parametreleri (çeviklik, dayanıklılık, reaksiyon zamanı, esneklik, güç, denge, solunum kapasitesi) kamp öncesi ve sonrası aynı fizyoterapist tarafından değerlendirildi. Verilerin istatistiksel
analizinde Wilcoxon testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05
olarak belirlendi.Bulgular: Çalışmamıza 25 görme engelli erkek sporcu katıldı. Sporcuların yaş ortalaması 26,28±5,52 yıl’dı. Beden kitle indeksi ortalaması ise 23,73±3,17 kg/m2 olarak bulundu. Kamp sonunda sporcuların
fiziksel uygunluk parametrelerine ait bazı değişkenlerde (çeviklik, dayanıklılık, kas kuvveti, denge ve solunum kapasitesi) kamp öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı farklıklar saptandı (p<0,05). Sonuç: Görme engelli
bireylerde 10 günlük futsal antrenmanının ilgili değişkenler açısından
olumlu etkisi vardır. Bu konuda yeni çalışmalara ihtiyaç olmakla beraber,
futsal antrenmanın görme engelli sporcularda fiziksel uygunluk düzeyinin
artırılması için kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

ABSTRACT Objective: The positive effect of regular sporting activities
on physical fitness parameters such as muscle strength, flexibility, balance
and agility in visually impaired individuals is frequently emphasized in
the studies. For this reason, it is important to direct the visually impaired
individuals to the sport and to increase the opportunities for doing sports,
to perform the daily life activities with maximum performance. In order to
decrease the level of independence in recreational activities, the number
of sports professionals working in this field, especially physiotherapists,
should be increased. Indoor soccer is one of the sports branches that visually impaired individuals are interested in terms of popularity. However,
when the literature was examined, it was found that the number of studies
examining the effect of indoor soccer training on physical fitness parameters in visually impaired athletes was insufficient. The aim of this study
is to investigate the effect of indoor soccer training on physical fitness parameters in visually impaired athletes. Materials and Methods: Visually
Impaired Indoor Soccer National Team athletes were included in the study.
All athletes received 10 days of indoor soccer training by experienced
physiotherapists and trainers. The training program included aerobic training, strength, balance and agility training and futsal specific training.
Socio-demographic data of all athletes were recorded before the study.
Physical fitness parameters (agility, endurance, reaction time, flexibility,
strength, balance, respiratory capacity) were evaluated by the same physiotherapist before and after the camp. Wilcoxon test was used for statistical analysis of the data. The level of statistical significance was set at
p<0.05. Results: 25 male visually impaired athletes participated in the
study. The mean age of the athletes was 26.28±5.52 years. The mean body
mass index was found to be 23.73±3.17 kg/m2. At the end of the camp,
some variables (agility, endurance, muscle strength, balance and respiration capacity) of the physical fitness parameters of the athletes were found
to be statistically significant compared to pre-camp (p<0.05). Conclusion:
10-day indoor soccer training has a positive effect on visually impaired
individuals in terms of related variables. Although further studies are
needed in this regard, we think that indoor soccer training can be used to
increase the physical fitness level of visually impaired athletes.
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sporcusu çalışmaya dâhil edildi. Tüm bireylere fizyoterapist ve antrenör tarafından aerobik eğitim, kuvvet ve çevikliği içeren 10 günlük eğitim uygulandı.
Katılımcıların eğitim öncesi ve sonrası değerlendirmeleri aynı fizyoterapist tarafından yapıldı.

Günümüzde görme engelli bireyler (GEB) basketbol, hentbol ve futbol gibi pek çok sportif branşta
aktif olarak rol almaktadırlar.1,2 Diğer branşlara göre
yüksek popülaritesi sebebiyle futbol branşı, GEB için
de önemli bir spor dalı olarak literatürde yerini almıştır. Ülkemizde Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun faaliyet gösterdiği 8 ana branştan biri
futboldur.3,4 Bu branş, GEB tarafından futsal ve goalball olmak üzere 2 farklı şekilde icra edilmektedir.3-5

Katılımcılar
Görme Engelli Futsal Milli Takım Sporcusu olan ve
çalışmaya katılmayı kabul eden; yaş aralığı 18-30 yıl
olan 25 sporcu birey çalışmaya dâhil edildi. İlgili
bireyler, dâhil edilme kriterlerini sağlamaları durumunda antrenman programı için fizyoterapi ve rehabilitasyon kliniklerine yönlendirildiler. Çalışmaya
dâhil edilme kriterleri; B2 ve B3 seviyesinde (kısmi
görme kaybı) görme kaybının varlığı, Milli Takım
Sporcusu olmak ve çalışmaya katılmaya gönüllü
olmak şeklinde belirlendi.1-5 Çalışmamıza dâhil edilmeme kriterleri ise antrenman için kontrendikasyon
oluşturabilecek herhangi bir durumun varlığı (hipermobilite, travma, inflamasyon vb.), vizüel, verbal,
kognitif defektler (afazi, unilateral neglect vb.), 6
hafta öncesinden daha kısa süreli ayak bileği sprainleri, geçirilmiş herhangi bir cerrahinin varlığı ve çalışma süresince uygulanan programın dışında
herhangi bir ek eğitim programının uygulanması olarak belirlendi.4-8

Tüm spor branşlarında olduğu gibi futsalın da
GEB’nin genel iyilik hâli ve fiziksel dayanıklılık gibi
komponentlerine olumlu etkisinin olduğu bildirilmiştir.5-9 Görme bozukluğu olan çocuk ve genç erişkinlerde akranlarına göre fiziksel inaktivitenin ve
oryantasyon eksikliğinin sıklıkla görüldüğü düşünüldüğünde, bu bireylerin zevk alacakları spor branşlarına yönlendirilmesi ilgili sorunların en aza
indirilebilmesinde önemlidir.9-11 Futsal branşı,
GEB’nin fiziki özelliklerinin yanı sıra, psikolojik ve
ruhsal durumlarının geliştirilmesinde de önemli bir
rol oynamaktadır.1,3,5,6 Futsal branşıyla ilgilenen
GEB’lerin sosyal ilişkilerinde daha başarılı olduğu,
yer, zaman ve mekân oryantasyonlarının geliştiği bildirilmiştir.1-6 Sosyal katılımın artmasıyla beraber de
yaşam kaliteleri önemli oranda artmaktadır.3-8
GEB’lerin futsal branşına yönlendirilmeleri ve
bu branşı devam ettirebilmelerinde sağlıklı bireylere
önemli görevler düşmektedir. GEB için futsalla ilgili
eğitici seminerlerin, danışmanlık ve planlama hizmetlerinin sıklığının artırılması; görme engelli futsal
branşı ile ilgilenen spor fizyoterapistlerinin ve profesyonellerinin yetiştirilmesi ve bu konudaki bilimsel
yayınların eğitim programlarına ışık tutması gerekmektedir. Literatür incelendiğinde, GEB’de futbolun
2 ana branşından biri olan futsal antrenmanının fiziksel uygunluk parametrelerine etkisinin incelendiği çalışmaların yetersiz olduğu saptanmıştır.12,13

EtiK Kurul
Çalışma öncesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp
Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar
Etik Kurulu’ndan (23 Mayıs 2017 tarih ve 201709/83 numaralı karar) onay alınmıştır. Çalışmaya başlamadan önce tüm bireylerden yazılı ve sözlü onam
alınmış ve çalışma Helsinki Bildirgesi’ne uygun şekilde yapılmıştır.

DEğErlEnDirmE yöntEmlEri
Tüm bireylerin sosyodemografik özellikleri kaydedildi. Sosyodemografik veriler kaydedildikten sonra
katılımcılar, 10 günlük eğitim öncesi ve sonrası aşağıdaki testlerle değerlendirilmişlerdir.

Bu bağlamda çalışmamızın amacı, GEB’de futsal antrenmanın fiziksel uygunluk parametrelerine etkisinin incelenmesidir.

Çeviklik Değerlendirmesi

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Burpee testi ile değerlendirildi. Sporcudan ayaktaki
pozisyondan başlayarak önce dizlerini bükerek çömelmesi ve ellerini ayaklarının ön tarafında yere koyması istendi. Bu pozisyondan sonra bacaklar arkaya

Çalışma Dizaynı
Bu çalışma prospektif kohort çalışması olarak planlandı. Yirmi beş Görme Engelli Futsal Milli Takım
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bırakıldığı zaman cetveli (baş ve işaret parmaklan ile)
yakalaması söylendi. Yakaladığı bölgede cetvelin
gösterdiği cm skor olarak kaydedildi. Bu test sporcuların görme engelli olması nedeni ile açık renk bir
duvar karşısında ve koyu renk bir cetvelle gerçekleştirildi. Yirmi farklı ölçüm yapıldı, en yüksek ve en
düşük 5 ölçüm çıkartılarak geriye kalan 10 ölçümün
ortalaması skor olarak kaydedildi.7-13

doğru fırlatılarak gergin bir şekilde uzanma pozisyonunu alması ve tekrar çömelme pozisyonuna geldikten sonra ayağa kalkması istendi. On saniye içerisinde
yaptığı tekrar sayısı skor olarak kaydedildi.11-13

Gövde Kaslarının Dayanıklılık Değerlendirmesi
Sırt ekstansörlerinin kassal dayanıklılığını belirlemek
için Sorenson testi kullanıldı. Spina iliyaka anterior
superior seviyesinden itibaren katılımcıların gövdeleri yataktan sarkıtıldı. Gövdeleri yere paralel pozisyonda olacak şekilde durabildikleri kadar düz
durmaları istendi. Gövdenin düzgünlüğü bozulduğu
anda test sonlandırıldı. Düz pozisyonu koruma süreleri sn cinsinden skor olarak kaydedildi.9-13

Esneklik Değerlendirmesi
Otur uzan testi ile değerlendirildi. Genişliği 45 cm,
yüksekliği ise 32 cm olan test sehpası kullanıldı.
Sporcunun çıplak ayak ile ayak tabanları sehpaya tam
temas edecek şekilde dizlerini bükmeden sehpaya
uzanması istenerek, sehpayı geçtiği mesafe cm olarak ölçüldü. Dört ölçüm yapılarak en iyi skor kaydedildi.8-11

Gövde fleksörlerinin dayanıklılık değerlendirmesi Curl-up testi ile yapıldı. Curl-up testi için eller
gövde önünde çapraz yapmış, sırtüstü ve dizler bükük
bir şekilde tüm sporcular pozisyonlandı. Sporcudan
bu pozisyondan başlayarak 40 sn içerisinde gövdesini kaldırarak dizlerine değmesi istendi ve tekrar sayısı skor olarak kaydedildi.

Güç Değerlendirmesi
Dikey sıçrama testi ile değerlendirildi. Bu testte öncelikle kişinin duvar kenarında durarak eli ile ulaşabildiği maksimum yükseklik işaretlendi. Daha sonra
sporcudan olabildiğince kuvvetli bir şekilde yukarı
doğru sıçraması istenerek ulaşabildiği yükseklik saptandı. Bu yükseklikten standart ayakta duruşta ulaşabildiği ilk yükseklik değeri çıkartıldı. İki ölçüm
arasındaki mesafeye göre Lewis Nomogramından ortalama güç kaydedildi.11,13

reaksiyon zamanı Değerlendirmesi
Alt ekstremite reaksiyon değerlendirmesi için Nelson
Ayak Reaksiyon Testi kullanıldı. Sporcu, ayakkabısını çıkartarak topuk duvardan 5 cm, ayak ucu ise 2,5
cm mesafede olacak şekilde pozisyonlandı. Testi
yapan kişi cetveli duvar kenarında ve duvar ile sporcunun ayağı arasında, başlangıç çizgisi başparmağın
ucu hizasında olacak şekilde tuttu. Sporcuya başlangıç çizgisine bakması ve hazır komutundan sonra
düşen cetveli ayak ucu ile duvara sıkıştırarak tutması
söylendi. Bu test 20 kez tekrarlandı. En yüksek ve en
düşük 5 ölçüm çıkartılarak geriye kalan 10 ölçümün
ortalaması skor olarak kaydedildi.7-13

Denge Değerlendirmesi
Biodex Denge Sistemi (Biodex, Shirley, NY) kullanıldı.
Bu cihaz statik ve dinamik dengenin objektif değerlendirilmesinde kullanılan, mediolateral ve anteroposterior yönlerde serbest harekete izin veren geçerlilikgüvenirlilik çalışması yapılmış bir cihazdır.14-17 Sekiz
farklı rezistans ile platformda dengede kalmak fizyoterapist tarafından zorlaştırılabilir. Biodex Denge Sistemi’nde skorların artması, dengenin kötüleştiğini
göstermektedir. Statik olarak 20 sn deneme süresinin
ardından sporculardan sirküler halkayı anteroposterior,
mediolateral yönde hareket ettirerek merkezde tutmaları istendi. Dinamik dengenin değerlendirilmesinde 8
seviyeli direncin (1 en az stabil, 8 en stabil) 2. seviyesi
kullanıldı. Yirmi saniyelik test süresi sonunda hem statik hem de dinamik denge için tüm bireylerin genel stabilite indeksi, anteroposterior stabilite indeksi ve
mediolateral stabilite indeksi skorları kaydedildi.14-17

Üst ekstremite reaksiyon değerlendirmesi için
Nelson El Reaksiyon Testi kullanıldı. Sporcu kolçaklı
bir sandalyeye oturtularak ön kolu ve eli masanın
üzerinde rahat bir şekilde pozisyonlandı. Başparmak
ve işaret parmak uçları masadan 8-10 cm dışarıda ve
üst kısımları birbirine paralel olacak şekilde ayarlandı. Test eden kişi test cetvelini, sporcunun baş ve
işaret parmaklarının arasında olacak şekilde hafifçe
ucundan tuttu. Taban çizgi, sporcunun başparmağının üst yüzeyi ile aynı hizaya getirildi. Sporcunun direkt olarak teste yoğunlaşması sağlanarak cetvel
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Solunum Kapasitesi Değerlendirmesi

iStatiStiKSEl analiz

Solunum kapasitesi göğüs çevre ölçümüyle değerlendirildi. Sporcuların göğüs çevre ölçümleri aksillar, xiphoid çıkıntı ve subkostal bölge hizasından
sakin solunumda, maksimum inspirasyonda ve maksimum ekspirasyonda 3x3 toplam 9 ölçümle yapıldı.
Her bölgeden yapılan 3 ölçümün ortalaması skor olarak kaydedildi.10-12

Verilerin istatistiksel analizinde IBM® SPSS® Statistics for Windows software (ver. 20.0; IBM Corp., NY,
ABD) programı kullanıldı. Verilerin normal dağılıma
uyup uymadıkları vizüel (histogram, probability
plots) ve analitik metotlarla (KolmogorovSimirnov/Shapiro-Wilk testi) test edildi.20 Tanımlayıcı istatistikler minimum-maksimum ve ortalama±standart sapma olarak ifade edildi. Eğitim
öncesi ve sonrası değerlendirme sonuçları Wilcoxon
testi ile karşılaştırıldı.20 İstatistiksel anlamlılık düzeyi
p<0,05 olarak belirlendi.20

antrEnman ProGramı
Futsal antrenman programına aerobik eğitim, kuvvet,
denge ve çevikliği içeren eğitimler ve futsala özgü spesifik eğitimler dâhil edildi. Tüm sporcuların değerlendirme parametreleri kaydedildikten sonra, her seans 60
dk olmak üzere toplamda 10 günlük eğitim programı
uygulandı. Her sporcunun görme derecelerinin farklı
olması ve fiziksel uygunluk düzeyleri dikkate alınarak,
antrenmanlar bireysel özelliklere uygun olarak planlandı.18 Futsal sporcularına uygulanan 10 günlük genel
antrenman programında 2 günlük antrenmanlardan
sonra 1r günlük dinlenme molası verildi.18 Sporcuların kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon, denge, teknik
ve maç yetilerinin geliştirilmesi amacıyla antrenman
periyotlaması yapıldı.18 Uygulanan eğitimler sırasıyla;
3 dk sağlık topu fırlatma, 10 dk core stabilizasyon eğitimi, 2 dk plyometrik sıçrama eğitimi, 3 dk step çalışması, 5 dk koordinasyon çalışması (alan kavramı), 5
dk bisiklet ergometresi kol çalışması, 5 dk bisiklet ergometresinde bacak çalışması, 3 dk denge topu ile eğitim, 10 dk teknik çalışma, 4 dk çeviklik çalışması, 10
dk da maç şeklindedir.18,19

BULGULAR
Çalışmamıza, yaş ortalaması 26,28±5,52 yıl olan 25
görme engelli erkek futsal oyuncusu dâhil edildi. Katılımcıların demografik bilgileri ile ilgili tanımlayıcı
istatistikleri Tablo 1’de gösterildi.
Görme engelli futsal sporcularının kamp sonrası
değerlendirme parametrelerinden bazılarında kamp
öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar
saptandı (p<0,05). Sporcuların çeviklik (p=0,002),
sırt dayanıklılık (p=0,001), reaksiyon zamanı ayak
(p=0,035), dinamik denge (p=0,011) ve solunum kapasitesi (p=0,026) değerlerinin kamp öncesine göre
daha yüksek olduğu görüldü (Tablo 2).

TARTIŞMA
Çalışmamız, 10 günlük futsal antrenmanın GEB’nin
fiziksel uygunluk parametrelerine etkisinin incelenmesi
amacıyla planlanmıştı. Sporcuların çeviklik, sırt dayanıklılık, reaksiyon zamanı ayak, dinamik denge ve solunum kapasitesi değerlerinin antrenman öncesine göre
daha yüksek olduğu saptandı. On günlük futsal antrenmanın GEB için olumlu etkilerinin olduğu görüldü.

örnEKlEm BüyüKlüğü
Literatür incelendiğinde, görme engelli sporcularda
futsal antrenmanın fiziksel uygunluk parametrelerine
etkisinin incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle, çalışmanın örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında Bednarczuk ve ark.nın
çalışma sonuçları referans alınmıştır.19 Çalışmalarında görme bozukluğu olan atletlerde sporun statik
denge üzerine etkisini incelemişlerdir. Bu çalışmanın
sonuçlarına göre geniş etki büyüklüğü hesaplandı.
G*Power Software (ver. 3.1.9.2) ile yapılan güç analizinde %5 Tip-1 hata ve %20 Tip-2 hata düzeyinde,
0,8 etki büyüklüğünde çalışma yapabilmek için 25 bireye ihtiyaç duyulduğu saptandı.

Literatürdeki araştırmalara göre, GEB’de düzenli spor alışkanlığı fiziksel uygunluğun geliş-

TABLO 1: Demografik bilgiler (n=25).

80

Ortalama

St. sapma

Minimum

Maksimum

Yaş (yıl)

26,28

5,53

19,00

40,00

Boy uzunluğu (cm)

172,64

5,93

158,00

172,64

Vücut ağırlığı (kg)

70,38

10,59

54,60

103,50

Beden kitle indeksi (kg/m2)

23,74

3,17

18,90

30,50
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TABLO 2: Görme engelli futsal sporcularının kamp öncesi ve sonrası. Fiziksel uygunluk değerleri.
Kamp öncesi
Ortalama

St. sapma

Kamp sonrası
Minimum

Maksimum

Ortalama St. sapma

Minimum

Maksimum

p

Çeviklik

4,6800

0,8

3,00

6,00

5,4348

1,37

0,00

7,00

0,002*

Sırt dayanıklılık

80,2000

32,74

0,00

120

113,6087

46,64

0,00

240,00

0,001*

Karın dayanıklılık

43,4000

8,48

22,00

57,00

47,7391

8,07

35,00

67,00

0,053

Reaksiyon zamanı el

14,8240

6,26

2,90

28,30

16,3130

6,00

5,40

32,30

0,104

Reaksiyon zamanı ayak

18,1760

9,12

2,70

33,20

20,0826

6,42

4,60

30,00

0,035*

Esneklik

16,3600

8,29

2,00

22,00

18,6087

11,62

3,00

23,00

0,552

Bacak güç

42,9200

10,36

0,00

57,00

42,3478

10,49

0,00

52,00

0,305

Statik denge

1,2360

0,74

0,30

3,00

1,2957

0,83

0,30

3,60

0,435

Dinamik denge

4,6800

1,03

1,00

4,70

1,9304

0,81

0,80

4,50

0,011*

Solunum kapasitesi

7,5800

1,74

3,50

10,00

8,4800

3,13

0,00

13,00

0,026*

*: p<0,05.

mesinde, sağlıklı bir gelişim alışkanlığının kazanılmasında, rekabet ve kendine güven duygusunun artmasında önemlidir.10,11,18,19 Ayrıca, düzenli spor
alışkanlığı ile birlikte sosyal becerilerin geliştiği, iletişim olanaklarının arttığı, yeni arkadaşlık ortamlarına fırsat bulunması sebebiyle psikolojik ve ruhsal
süreçlerin daha olumlu bir seyir sürdüğü bildirilmiştir.10,11,18,19

metreleri (çeviklik, sırt dayanıklılık, reaksiyon zamanı ayak, dinamik denge ve solunum kapasitesi)
açısından faydalı olduğunu düşünmekteyiz.
Çalışkan ve ark., yine goalball branşı üzerinde
yoğunlaşmışlardır. Çalışmalarında değişik görme derecelerine sahip (B1, B2 ve B3 seviyeleri), 10-14
yaş grubu GEB’ye uygulanan 12 haftalık goalball
antrenmanı ve hareket eğitiminin fiziksel uygunluk
düzeyine etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, goalball branşının hareket eğitimi kadar
etkili olmasa da GEB’nin fiziksel uygunluk düzeylerini geliştirdiği görülmüştür. Çalışmamız, futsal
branşı üzerine tasarlansa da bu 2 branşın yakın ilişkisi düşünüldüğünde, sonuçlarımızın Çalışkan ve
ark.nın çalışma sonuçları ile uyumlu olduğu söylenebilir.21

Deliceoğlu ve ark., futbolun 2 ana branşından
biri olan goalball üzerinde çalışmışlardır. Çalışmalarında 8 haftalık goalball antrenmanının Kadın Goalball Paralimpik Takımının kuvvet, denge ve esneklik
parametrelerine etkisini incelemişlerdir.18 Kuvvet
testleri için bacak ve el dinamometresini, denge değerlendirmesi için Y-balance denge testini, esneklik
değerlerini ölçmek için de otur uzan testini kullanmışlardır.18 Çalışma sonuçlarında, bacak kuvveti ve
anterior denge açısından ön test-son test değerleri arasında anlamlı bir farklılık saptamışlardır. Baskın elin
kavrama kuvvetinde ve esneklik değerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Bacak dinamometresi ve otur uzan testi çalışmamızda
da kullanıldı. Çalışmamızın 10 günlük olması sonuçların karşılaştırılması açısından önemli bir limitasyon
olarak görülse de bacak gücü ve esneklik açısından
antrenman öncesine göre anlamlı bir farklılık saptanmadı. Bu yönüyle çalışmamız, Deliceoğlu ve ark.nın
çalışma sonuçları ile çelişmektedir. Ancak, Deliceoğlu ve ark.nın genel sonuçlarında olduğu gibi biz de
sporun engelli bireylerin bazı değerlendirme para-

GEB’nin fiziksel uygunluk düzeylerinin artırılması, birçok problemle başa çıkabilmelerinde önemlidir. Yapılan araştırmalar, GEB’nin aerobik kapasitelerinin yaşıtları ile karşılaştırıldığında daha
düşük olduğunu; obezitenin ve diyabetin GEB arasında daha sık görüldüğünü ve bu durumun fiziksel
inaktiviteyi daha da artırarak kısır bir döngüye yol
açtığını göstermiştir.1-4 Yukarıda bahsedilen problemlerle başa çıkmada futsal branşının etkili olabileceğini düşünmekteyiz. Bu konuda yeni çalışmalara ihtiyaç olmakla beraber, çalışma sonuçlarımız, futsal branşının ilgili parametreler açısından
tercih edilebilir bir branş olduğunu ortaya koymuştur.
81
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SONUÇ

birimine teşekkürlerini sunmaktadır.

Sonuç olarak, 10 günlük futsal antrenmanının
GEB’nin çeviklik, sırt dayanıklılık, reaksiyon zamanı
ayak, dinamik denge ve solunum kapasitesi gibi fiziksel uygunluk parametrelerine olumlu etkisi vardır. Süre artırımı ile ve futsal antrenmanlarına ilave
egzersiz programları yapılarak olumlu değişim sağlanabilir. Görme engelli sporcuların fiziksel uygunluklarının belirlenmesinin yanı sıra antrenman
programlarının oluşturulması ve kişiye özgü antrenman programı düzenlenmesi açısından sonuçlarımızın fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Görme
engelli bireylerin spor yapabilme olanaklarının artırılması, spora yönlendirilmesi ve bu alandaki eksikliklerin saptanabilmesi için görme engelli sporları ile
ilgilenen fizyoterapistlerin ve spor profesyonellerinin
yetiştirilmesi ve bu alanda yapılan araştırma sayısının
artırılması gerekmektedir.

Finansal Kaynak
Bu çalışma sırasında, yapılan araştırma konusu ile ilgili doğrudan bağlantısı bulunan herhangi bir ilaç firmasından, tıbbi alet,
gereç ve malzeme sağlayan ve/veya üreten bir firma veya herhangi
bir ticari firmadan, çalışmanın değerlendirme sürecinde, çalışma
ile ilgili verilecek kararı olumsuz etkileyebilecek maddi ve/veya
manevi herhangi bir destek alınmamıştır.

Çıkar Çatışması
Bu çalışma ile ilgili olarak yazarların ve/veya aile bireylerinin
çıkar çatışması potansiyeli olabilecek bilimsel ve tıbbi komite
üyeliği veya üyeleri ile ilişkisi, danışmanlık, bilirkişilik, herhangi bir firmada çalışma durumu, hissedarlık ve benzer durumları yoktur.
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