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ÖZET Amaç: Yaralanmalarda hasarı tahmin etmek için kapsamlı fonksiyonel hareket paternlerini ve dinamik dengeyi içeren testler kullanılmaktadır. Bu testlerden biri de kapalı kinetik zincir performansının
klinik testi olan üst ekstremite Y dengesi testidir. Bu çalışmada, sağlıklı kadınlarda ve voleybolcu kadınlarda üst ekstremitedeki Y Balance Test (YBT) skorları arasındaki farkın incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç
ve Yöntemler: Çalışmaya yaş ortalaması 19,23±2,11 yıl olan 60 kadın dâhil edildi (30 sağlıklı birey, 30 voleybolcu). Bireylerin yaş, boy, kilo, beden kitle indeksleri ve üst ekstremite uzunluğu kaydedildi. Bireylerin üst ekstremite dinamik dengelerini değerlendirmek için Y denge testi kullanıldı. Bulgular: Gruplar
üst ekstremite uzunlukları, Y denge testi mediyal, inferolateral ve süperolateral yönler ve total skor açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak sporcu grubu lehine anlamlı farklılık bulundu. Sağlıklı grupta
Y denge testinin inferomediyal yönünde sağ taraf lehine; süperolateral yönünde ise sol taraf lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Voleybolcularda ise üst ekstremite uzunluğu açısından sol taraf
lehine; Y denge testinin mediyal yönünde sol taraf lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, voleybolcuların sağlıklı bireylere göre üst ekstremite dinamik dengesinin daha iyi olduğu görüldü. Sonuçlarımıza göre, Y denge testinin üst ekstremite dinamik dengeyi belirlemede etkin bir yöntem olduğu ve rehabilitasyon programlarında önce ve sonrasında üst ekstremite
dinamik denge değerlendirmesinin de eklenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Voleybolcu; Y denge testi; üst ekstremite; dinamik denge

ABSTRACT Objective: Comprehensive functional movement patterns and dynamic balance tests are used
to estimate damage in injuries. One of these tests is the upper extremity Y balance test, a clinical test of
closed kinetic chain performance. The aim of the study was to examine the difference between Y balance
test (YBT) scores in upper extremity in healthy women and women volleyball player. Material and Methods: The study included 60 women with a mean age of 19.23 ±2.11 (30 healthy individuals, 30 volleyball
players). Age, height, weight, body mass index and upper extremity length of the individuals were
recorded. YBT was used to evaluate the dynamic balance of the upper extremity of the individuals. Results: When the groups were compared in terms of upper extremity lengths, YBT medial, inferolateral
and superolateral directions and total score, statistically significant difference was found in favor of the athlete group. In the healthy group, a statistically significant difference was found in the inferomedial direction of the YBT in favor of tle right side; in the superolateral direction, in favor of the left side. In terms
of the upper extremity length of volleyball players in favor of the left side; a statistically significant difference was found in favor of the left side in the medial direction of the YBT. Conclusion: According to
the results of our study, it was seen that volleyball players had better dynamic balance of upper extremity than healthy individuals. According to our results, we think that YBT is an effective method in determining upper extremity dynamic balance and upper and lower extremity dynamic balance evaluation
should be added before and after rehabilitation programs.
Keywords: Voleyball player; Y balance test; upper extremity; dynamic balance
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muz, günlük aktivitelerimizde en çok kullanılan eklemlerdendir ve
bu nedenle yaralanmalar sık meydana gelmektedir. Hem sporcularda hem de genel populasyonda kas-iskelet sistemi yaralanması, fiziksel aktiviteye katılımın artması ile doğal bir risk olarak ortaya
çıkmaktadır. Çok çeşitli hareketler ve kronik stres nedeni ile yaralanmalara
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zincir performansının klinik testi olan üst ekstremite Y dengesi testi [upper quarter Y balance test
(YBT-UQ)], tek taraflı üst ekstremite fonksiyonunun değerlendirilmesinde yüksek güvenirlilik göstermiştir.5 YBT-UQ, üst ekstremiteyi tanımlamak
için geliştirilmiştir. Bu test, üst ekstremite sınırlarını ve asimetrilerini belirlemesinin yanı sıra,
ekstremitedeki kapalı kinetik zincirdeki gövde
hareketliliğinin de belirlenmesi açısından da önemlidir.11 Çalışmalarda, YBT’nin tüm uzanma performansına (örnekleme göre farklı kesme noktaları)
ve ekstremiteler arasındaki uzanma asimetrisine
(anterior uzanma mesafesi 4 cm’den büyükse) göre
yaralanmaların tahmin edilebileceği bildirilmiştir.10,12 Literatürde bu test ile üst ekstremite dinamik denge yüzücü, beyzbolcu, hentbolcu ve
voleybolcular da incelenmiştir.5,12 Bir çalışmada ise
güreşçiler ile beyzbolcular, karşılaştırılmıştır.13 Son
yıllarda yapılan bir çalışmada, voleybolcular, bu
testle tenis ve hentbol sporcuları ile karşılaştırılmıştır.6

neden olabilecek aşırı hareketleri önlemek için iyi
bir stabilite gereklidir. Araştırmalar yetersiz esneklik ve denge performansı nedeni ile alt ve üst
ekstremite yaralanmalarının oluştuğunu göstermiştir. Ayrıca, kadınların erkeklere göre daha fazla
yaralanma insidansına sahip olduğu da bilinmektedir. Bireyin yaralanmaya yatkın etiyolojik faktörlerinin daha iyi anlaşılmasıyla spor, rekreasyon ve
egzersiz ile ilişkili kas-iskelet sistemi hasarı azaltılabilmektedir.1,2

Voleybola özel spesifik hareketlerin kazanımı
için sporcunun iyi bir fiziksel uygunluğa ve geliştirmesi gereken bazı performans faktörlerine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu faktörler; esneklik, kuvvet,
güç ve çeviklik gibi gereksinimlerdir. Maç sırasındaki zorlu ve alışılmadık pozisyonlarda iyi bir performans sergileyebilmek için spesifik eklemlerde
optimum hareket açıklığı ve çevre kaslarda da esneklik sağlamak gerekmektedir. Aksi takdirde yaralanmalar meydana gelebilmektedir.3 Voleybolda
aşırı kullanıma bağlı üst ekstremite yaralanmaları
sık görülmektedir.4 Omuz kompleksi, tüm hastaların %36’sını içeren egzersizle ilgili yaralanmalar için ortak bir bölgedir. Omuz yaralanmaları
güç, propriyosepsiyon ve hem açık hem de kapalı
zincir testi ile değerlendirilebilen dengenin azalması ile meydana gelmektedir.5 Üst ekstremite rehabilitasyon programlarında kapalı kinetik zincir
egzersizleri yaygın olarak yer aldığından, üst ekstremitenin tek taraflı yeteneğini değerlendirmek
önemlidir.6

Genel populasyonda “Star Excursion Balance
Test” için normatif değerler belirlenmiş olmasına
rağmen, bu alandaki araştırmalar hâlâ sınırlıdır.
Mevcut araştırmaların çoğu sporcu örneklere
odaklanmıştır. Sporcularda yapılan mevcut araştırma sonuçlarının sağlıklı bireylere uygun şekilde uygulanıp uygulanmadığı bilinmemektedir.
Bugüne kadar yapılan bir çalışmada, üniversite öğrencileri ile sporcular arasında bir karşılaştırma yapılmıştır.14 Böylece, YBT’nin uygulanmasını daha
iyi anlamak için sağlıklı popülasyonda sporculara
benzer şekilde performans gösterir ise, sporculardaki mevcut literatür genel popülasyon içinde
uygun şekilde değerlendirilebilmektedir. Aksi takdirde bu alanda daha fazla araştırma yapılabilmektedir.

Sporcularda yaralanmaları azaltmak için risk
faktörlerini belirlemek önemlidir. Yaralanma risk
faktörleri arasında; antropometrik ölçümler,
oyuncu pozisyonu, beceri düzeyi, antrenman süresi, esneklik, asimetri, önceki yaralanma, oyun yüzeyi ve ayakkabı tipi sayılabilmektedir.7,8 Bu
tanımlamalara rağmen yaralanma riski çok faktörlüdür. Son zamanlarda, literatürde, hasarı tahmin
etmek için kapsamlı fonksiyonel hareket paternlerini ve dinamik dengeyi içeren testler kullanılmıştır.9,10 Genellikle bu testlerle alt ekstremite
yaralanmalarının nedenlerini araştıran çalışmalar
mevcuttur; üst ekstremiteye yönelik daha az çalışma bulunmaktadır. Son yıllarda, kapalı kinetik

Literatürü incelediğimizde, voleybol oynayan
kadın sporcuları sağlıklı kadın bireylerle karşılaştıran bir çalışma bulunmamaktadır. Bu yüzden çalışmamızda, voleybol oynayan kadın sporcuları
sağlıklı kadın bireylerle karşılaştırarak baş üstü
sporla uğraşmanın üst ekstremite fonksiyonları açısından öneminin objektif olarak belirlenmesi istenmiştir.
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açı olan mediyal, süperolateral ve inferolateral yönlerdeki YBT kiti kullanıldı. Test kiti üzerinde test
edilen el, açıların birleşim noktasındaki düzeneğin
ortasına gelecek şekilde şınav pozisyonunda iken,
katılımcılardan diğer elin parmak ucu ile YBT kutusunu uzanabildiği en uzak noktaya kadar götürüp eski pozisyonuna dönmesi istendi ve
uzanabildiği mesafe cm cinsinden ölçüldü. Ölçümler üç tekrarlı ve bilateral alındı. Ortalama değerler
elde edildikten sonra sağ ve sol toplamı ikiye bölünerek normatif değerler elde edildi.15

Bu çalışmada, sağlıklı kadınlarda ve voleybolcu
kadın bireylerde üst ekstremitedeki YBT skorları
arasındaki farkın incelenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Çalışmaya yaş ortalaması 19,23±2,11 yıl olan 60
(30 sağlıklı birey, 30 voleybolcu) kadın birey
dâhil edildi. Çalışma için Üniversite Tıbbi Etik
Kurulu Klinik Araştırmalar Etik Komisyonu’ndan
(60116787-020/58782 sayılı Etik Kurul onayı) onay
alındı. Çalışmaya katılan bireylere “gönüllü onam
formu” imzalatıldı. Çalışmanın sporcu örneklemi
Denizli’de bölgesel ligde oynayan iki kadın voleybol takımından oluşmakta idi. Sağlıklı grup ise düzenli egzersiz yapmayan, voleybolcularla aynı yaş
grubundan olan bireylerden seçildi. Çalışmaya
dâhil edilme kriterleri; kadın cinsiyetinde olmak,
yaş aralığının 15-25 yıl olması, sporcu grubunda en
az bir yıldır düzenli antrenman yapıyor olmak ve
sağlıklı birey grubunda düzenli egzersiz yapmıyor
olarak belirlendi. Hariç tutma kriterleri ise bireylerin son altı ay içinde yaralanma/sakatlık geçirmiş
olması ve herhangi bir ortopedik, nörolojik veya
kardiyovasküler rahatsızlığı bulunması idi.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Tüm istatistiksel analizler SPSS for Windows 22,00
bilgisayar paket programı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı istatistiksel bilgiler, tabloda ortalama,
standart sapma (X±SS) ve % şeklinde gösterildi. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi ile incelendi. Parametreler
normal dağılım göstermediği için gruplar MannWhitney U testi kullanılarak karşılaştırıldı. Ölçümlerin grup içinde sağ ve sol taraf farkı ise Paired
Sample t test ile belirlendi. Tüm istatistiklerde p değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde kabul edildi.

Çalışmaya katılan bireylerin yaş, boy, kilo
gibi demografik verileri ve üst ekstremite uzunluğu kaydedildikten sonra üst ekstremite dinamik
dengelerini değerlendirmek için YBT kullanıldı.
Testin uygulanışı değerlendirme öncesinde bireye
açıklandı ve uygulamalı olarak gösterildi.

BULGULAR

Çalışmaya 30 sağlıklı, 30 voleybolcu olmak üzere
toplam 60 kadın birey dâhil edildi. Bireylerin yaş,
boy, kilo, beden kitle indeksi karşılaştırıldığında,
iki grup arasında boy açısından istatistiksel olarak
anlamlı fark bulundu (p<0,05). Çalışmaya katılan
tüm bireylerin demografik verileri Tablo 1’de görülmektedir.

Üst ekstremite uzunluğu: Bireyler ayakları bitişik ayakta durur iken; kollar 90 derece abdüksiyon pozisyonunda, dirsekler ekstansiyonda, el
bileği ve parmaklar nötral pozisyonda iken ölçüm
yapıldı. Sağ ve sol üst ekstremite uzunluğu ayrı ayrı
kaydedildi. Sağ üst ekstremite uzunluğu için; sağ
orta parmak ile yedinci servikal vertebranın arasındaki uzaklık; sol üst ekstremite uzunluğu için sol
orta parmak ile yedinci servikal vertebranın arasındaki uzaklık mezura ile cm cinsinden kaydedildi.15

Grupların üst ekstremite uzunlukları, YBT’ye
ait yönlerin ve total skorun ortalamaları Tablo 2’de
TABLO 1: Grupların demografik verilerinin karşılaştırılması.

Yaş (yıl)

Üst ekstremite YBT: Fonksiyonel dinamik postüral dengenin değerlendirilmesinde YBT kullanıldı. YBT kiti üzerinde üç yöne göre skorlar
kaydedilmektedir. Aralarında 120-120-120 derece

Sağlıklı

Sporcu

19,06±1,41

18,36±2,20

,062

62,40±10,15

,079

X±SS

Boy (cm)

165,43±5,53

BKİ

21,03±3,34

Kilo (kg)

57,56±9,55

*Mann-Whitney U testi, p<0,05.
SS: Standart sapma; BKİ: Beden kitle indeksi.
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X±SS

170,53±6,30
21,38±2,77

p*

,001

,511
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TABLO 2: Grupların üst ekstremite uzunlukları, YBT mediyal, inferolateral ve süperolateral yönler ve
total skor açısından karşılaştırılması.
X±SS (Sağ taraf)

Üst ekstremite uzunluğu (cm)

YBT (mediyal) (cm)

YBT (inferomediyal) (cm)

YBT (süperolatreral) (cm)
YBT (total) (cm)

Sağlıklı

Voleybolcu

77,52±11,75

87,48±8,92

82,15±4,79

84,91±3,83

66,23±11,02

83,35±13,71

53,25±11,31

64,73±10,53

80,01±10,48

92,39±7,95

*Mann-Whitney U testi. p<0,05, YBT:Y denge testi, SS: Standart sapma.

TABLO 3: Sağlıklı grubun üst ekstremite uzunlukları,
YBT mediyal, inferolateral ve süperolateral yönler ve
total skor açısından karşılaştırılması.
Üst ekstremite uzunluğu (cm)

Sağ-sol farkı

-1,94

6,52±5,48

2,14

YBT-mediyal (cm)

4,96±4,26

YBT-süperolateral (cm)

5,80±6,24

YBT-inferomediyal (cm)
YBT-total (cm)

t

0,28±0,58

4,03±4,41

*Paired sample t-test, p<0,05, YBT: Y denge testi.

Voleybolcu

76,86±9,59

89,55±10,27

82,36±4,59

85,46±3,77

63,11±9,88

82,07±13,27

80,24±9,15

93,71±10,23

58,03±11,28

68,49±11,50

p*

Üst ekstremite uzunluğu (cm)

,041

YBT-inferomediyal (cm)

,585

-3,70

,001

Sağ

z

-2,20

-3,15

Sol

Sağ

,028

-2,58

,002

-4,19

p*

Sol

,010

,000

-4,33

-4,88

,000

,000

-4,27

-4,67

,000

,000

-4,01

,000

-3,74

,000

TABLO 4: Voleybolcuların üst ekstremite uzunlukları,
YBT mediyal, inferolateral ve süperolateral yönler ve
total skor açısından karşılaştırılması.

,062

,553

-,21

X±SS (Sol taraf)

Sağlıklı

YBT-mediyal (cm)

YBT-süperolateral (cm)
YBT-total (cm)

,835

X±SS Sağ-sol farkı

t

p*

0,75±0,71

-3,44

,002

7,88±7,44

,64

,522

-1,09

,841

4,53±3,26

7,94±7,97
5,06±4,35

-2,15
-1,93

*Paired sample t-test, p<0,05, YBT: Y denge testi, SS: Standart sapma.

,041

,062

voleybolcularda ise sadece mediyal yönde farklılık
bulunmuştur.

görülmektedir. Gruplar üst ekstremite uzunlukları,
YBT mediyal, inferolateral ve süperolateral yönler
ve total skor açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak sporcu grubu lehine anlamlı farklılık
saptandı (p<0,05, Tablo 2).

Çalışmalarda, farklı spor dallarıyla ilgilenen
sporcularda kadınların erkeklere göre daha fazla
yaralanma insidansına sahip olduğu, bu yüzden kadınlarda üst ekstremite dinamik dengenin değerlendirilmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır.1,11
Ayrıca, üst ekstremitenin kapalı kinetik zincir performansının voleybol gibi baş üstü sporcularda değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmüştür.11
Yapılan bir çalışmada, YBT sonuçlarına göre kadınlar arasında nöromusküler ve sensörimotor
kontrol için uygun spesifik eğitim aktivitelerinin
vurgulanması gerektiği belirtilmiştir.1 Bu yüzden
çalışmamızda, kadın voleybolcularla çalışılarak bu
cinsiyette üst ekstremite dinamik dengenin öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.

Sağlıklı grupta YBT’nin inferomediyal yönünde sağ taraf lehine, süperolateral yönünde ise
sol taraf lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık
belirlendi (p<0,05, Tablo 3). Voleybolcularda ise üst
ekstremite uzunluğu açısından sol taraf lehine,
YBT’nin mediyal yönünde sol taraf lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0,05,
Tablo 4).

TARTIŞMA

Bu çalışmanın sonuçlarına göre sağ ve sol üst ekstremite uzunluğu ve YBT’nin inferomediyal, süperolateral ve mediyal yönlerinin ve total
skorunun voleybolcularda sağlıklı bireylere göre
daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca sağlıklı
bireylerde sağ ve sol taraf karşılaştırıldığında
YBT’nin inferomediyal ve süperolateral yönünde,

Yüzücülerle yapılan bir çalışmada kadın cinsiyetinde olan bireylerin YBT’nin mediyal yönünün ortalaması lisede okuyan grupta 92,06 cm iken,
üniversite okuyan grupta ise 101,3 cm olarak bulunmuştur.16 Yaş ortalaması 25,75 yıl olan rekreas-
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Dominant ve dominant olmayan ekstremitede
simetrinin baş üstü sporla uğraşanlar için önemli
olduğu belirtilmiştir. Çünkü, üst ekstremitede simetrinin varlığı yaralanma olduğu zaman sağlam
tarafı referans almak için önemlidir.6 Sağlıklı üniversite öğrencilerinde yapılan bir çalışmada, dominant ve dominant olmayan tarafta anlamlı bir
faklılık görülmemiştir.15 Beyzbol ve softbol oyuncuları ile yapılan çalışmada da her iki ekstremite
arasında asimetri bulunmamıştır.11 Voleybolcularla
yapılan bir diğer çalışmada da her iki tarafta anlamlı
farklılık görülmemiştir.17 Çalışmamızda, sağlıklı bireylerde ortalama skor YBT’nin inferomediyal yönünde sağ tarafta, süperolateral yönünde sol tarafta
yüksek bulunmuştur. Voleybolcularda ise ortalama
skor sadece mediyal yönde sol tarafta yüksek olarak saptanmıştır. Her iki grupta da total skorda farklılık görülmemiştir. Bu sonuçlara göre hem sağlıklı
hem de voleybolcularda YBT ile belirlenen asimetrinin varlığı yaralanmadan önce rehabilitasyon programının belirlemesinde önemli rol oynayacaktır ve
bu yönüyle de YBT’nin dinamik denge değerlendirmesinde önemi görülmektedir.

yonel haltercilerle yapılan bir çalışmada ise
YBT’nin total skoru sağ tarafta 87,29 cm bulunur
iken; sol tarafta 86,48 cm olarak saptanmıştır.5 Yaş
ortalaması 15 yıl olan beyzbol ve softbol oyuncuları
ile yapılan bir çalışmada, total skorlar 87,2 cm ve
86,6 cm olarak kaydedilmiştir.11 Voleybol, basketbol gibi baş üstü spor yapan yaş aralığı 18-50 yıl
olan birçok sporcunun ve spor grubunun dâhil edildiği bir çalışmada, YBT’nin tüm yönlerinin ortalamalarının diğer çalışmalara göre daha yüksek
olduğu kaydedilmiştir.6 Zandi’nin de voleybolcularla yaptığı çalışmada, omuz instabilitesi olmayan
sağlıklı grupta skorlar yüksek bulunmuştur.17 Çalışmamızda, voleybol grubunun YBT’nin 3 yönün
skoruna ait sonuçları literatürdeki sonuçlara göre
daha düşük değerlere sahiptir. Ancak voleybolculara ait total skorumuz yaş ortalaması çalışmamızdan farklı olsa da Salo ve ark. ile Butler ve ark.nın
çalışması ile benzerlik göstermektedir.5,11

Çalışmalarda YBT’nin mediyal yönünün ortalaması diğer yönlerin ortalamasından yüksek bulunmuştur. Bu durumun test sırasında elin
konumlandırılmasıyla ilgili olduğu ve ayrıca vücudun döndürülmesiyle birlikte superior yöne
uzanma skorunun diğer yöndeki ortalamalara
göre düşük kaldığı belirtilmiştir.17,18 Çalışmamızın mediyal yönünün ortalaması literatüre paralel olarak diğer yönlerin ortalamasından yüksek
bulunmuştur.

Çalışmalar, liseli atletlerde alt ekstremiteyi değerlendiren YBT’nin sonuçlarına göre belli bir skorun altında olan kadınların gelecekte 6,5 kat daha
fazla yaralanma riskine sahip olduğunu bildirmiştir.10 Çalışmamızda da YBT’nin sonuçlarına göre
düşük puan alan sağlıklı grubun ileride daha fazla
üst ekstremite yaralanmasına sahip olabileceği söylenebilmektedir. Bu sonuçlara göre, sağlıklı bireyler yaralanma riskini azaltmak için voleybol gibi
üst ekstremite dengesini geliştiren baş üstü spor ve
aktivitelere katılabilmektedirler.

Sağlıklı üniversite öğrencileri ile yapılan bir
araştırmada, YBT’ye ait skorlar çalışmamızdaki sağlıklı bireylere göre daha yüksek bulunmuştur.15 Askeri populasyonda yapılan çalışmada da kadınların
YBT’nin total skorlamasının araştırmamızın total
skoruna göre biraz fark ile yüksek olduğu görülmüştür.19 Çalışmamızdaki sağlıklı grubun skorları Gorman ve ark.nın yetişkinlerde yaptığı
geçerlik-güvenirlik çalışmasındaki tüm yönlerin
ortalama skorundan daha düşük saptanmıştır.2 Bu
durum sağlıklı bireyin sedanter bireylerden oluşması olabilmektedir. Çünkü düzenli egzersiz
denge performansını artırabilmektedir. Ayrıca,
hem sağlıklı grupta hem de voleybolcularda ortalama skorlarımızın diğer çalışmalara göre düşük
bulunmasının kültürel farklılıklardan da kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Engquist ve ark., üniversitedeki erkek sporcular ve öğrencilerin denge performansı arasında bir
fark olmadığını, kadınlar arasında ise sporcu olanların YBT değerlerinin daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Kadınlarda durumun daha karışık
olduğunu ve sporcuların verilerinin sağlıklı kadın
populasyonu için kullanılamayacağını vurgulamışlardır.1 Çalışmamızda da voleybolcu kadınların
denge değerleri daha yüksek bulunmuştur. Bu nedenle farklı populasyonlarda ve daha fazla katılımcıyla norm değerleri ve risk kesme puanları
oluşturulması gerekmektedir.
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Teşekkür

SONUÇ

Çalışmada yer alan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Çalışmamızın sonuçlarına göre, voleybolcuların
sağlıklı bireylere göre üst ekstremite dinamik dengesinin daha iyi olduğu görülmüştür. Ayrıca, sağlıklı bireylerde ve voleybolcularda YBT’nin bazı
yönlerinde sağ ve sol tarafın karşılaştırma sonuçlarında simetri olmadığı da saptanmıştır. Bu sonuçlar,
düzenli olarak bir spor dalıyla ilgilenmenin üst ekstremite dinamik dengesi açısından önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca, YBT’nin sağlıklı
bireylerde ve voleybolcularda normatif verilerinin
anlaşılması ve simetrinin belirlenmesi açısından da
yol gösterici olabileceği görülmektedir. Sonuçlarımıza göre, YBT’nin üst ekstremite dinamik dengeyi
belirlemede etkin bir yöntem olduğu ve rehabilitasyon programlarında önce ve sonrasında üst ekstremite dinamik denge değerlendirmesinin de
eklenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Finansal Kaynak

Bu çalışma sırasında, yapılan araştırma konusu ile ilgili doğru-

dan 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 çı

kar çatışması potansiyeli olabilecek bilimsel ve tıbbi komite üye

liği veya üyeleri ile ilişkisi, danışmanlık, bilirkişilik, herhangi bir

firmada çalışma durumu, hissedarlık ve benzer durumları yoktur.
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