
  

  

  

  
 

 

Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezimizde Kullanılabilir Cihazlar 

 

BIODEX: İzokinetik kuvvet ölçümü cihazı. Alt ve üst ekst- 

remite kas gruplarına yönelik izokinetik kas kuvvetini 

değerlendirilebilirken; kas kuvveti ve agonist-antagonist kas 

gruplarının kuvvet orantısı incelenebilmektedir.  

MONARK BİSİKLET ERGOMETRESİ:  894E Wingate  

 Test Sistemi yeni nesil anaerobik kapasiteyi en kesin 

biçimde ölçer.  RPM kontrollü sepet düşürmesi ve 99 

dakikaya kadar çıkan test süresi en güvenli ve optimum 

testlerin yapılmasını sağlar. Kolay kullanımlı ve renkli 

grafikli Windows yazılımı 1 sn aralıklı ölçümlerle hiçbir 

veriyi  

kaçırmaz.    
 ANTROPOMETRİK SET: Vücut kompozisyon ölçümlerinde 

kullanılır.  
 SIÇRAMA ÖLÇÜM ALETİ: Dikey sıçramayı ölçmede kulla- 

nılır.  
 DİJİTAL EL DİNAMOMETRESİ: Ön kol bükücü kasların 

gücünü ölçmede kullanılmaktadır.  
 CALİPER: Çap ölçüm cihazıdır.  
 DİJİTAL SIRT DİNAMOMETRESİ: Sırt gücünü dijital ekra- 

nında kgf cinsinden görüntüler. İki testin en yüksek de- ğeri 

alınır.  
 LIGHT TRAİNER: Kızılötesi sensörlü ve led ışık vericisinden 

ve akıllı telefon kontrolcüsünden oluşan tamamiyle 

kablosuz bir reaksiyon geliştirme ve egzersiz sistemidir.   

  

  SKINFOLD KALİPER: Deri kıvrım kalınlıkları baz alınarak 

vücut yağ oranlarını hesaplar.  

 TANİTA: Vücut yağ oranı ölçümü sağlar.  
 OTUR-ERİŞ TESTİ: Sırt kasları üzerinde aşırı zorlanma 

olmadan sırtın ulaşabileceği maksimum esneklik seviye- 

sini test eder.  
 CONCEPT 2 (KÜREK ERGOMETRESİ) Conecpt 2 Kürekçi- 

ler tarafından Test ve Antrenman amaçlı olarak kullanıl- 

maktadır.  
 GONYOMETRE: Normal eklem hareket açıklığını ölçer.  
 SPORT EXPERT FOTOSEL VE ÇOKLU ÖLÇÜM SİSTEMİ: 

Sportif performans ölçümleri için çok kapılı fotosel 

ölçüm sistemi ile Aerobik testler, Reaksiyon testi ve 

dikey sıçrama testi ölçümleri yapılır.  
 NEWTEST 3000: Sportif performans ölçümleri için çok 

kapılı fotosel ölçüm sistemi, Aerobik ve Anaerobik 

testler ve mat sistemli dikey sıçrama testi ölçümleri 

yapılır.  
 HAREKET ANALİZİ SİSTEMLERİ: Sporla ilgili 

parametreleri ölçerek, performansın geliştirilmesi, 

sergilenen becerilerin değerlendirilmesinde etkin olarak 

kullanılan yöntemlerdir.  

LIBRA EASYTECH DENGE: Easy Tech (denge tahtası; 

boyu: 43 cm, eni: 42 cm ve 65 cm’lik yüksekliğe sahip 

platforma yerleştirilmiş olan bilgisayar seti) tarafından 

üretilen Libra seesaw balancing board test standı iki 

bileşenden oluşmuştur. Denge tahtası USB arabirimi ile 

Easy Tech 2, 2001-2,0 bilgisayar yazılımına bağlanarak 

sistem tamamlanmıştır. 
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 İLETİŞİM:  

Öğr. Gör. Selim YILDIZ  
Laboratuvar Koordinatörü  

Tel: 02623033602  
E-mail: sporbilimleri@kocaeli.edu.tr  

 

• Kullanım için kulüp veya kişi tarafından hangi ölçü- 

mün yapılacağını belirten bir dilekçe yazılmalıdır 

 

• Dilekçe Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına 

sunulmalıdır. 

 

• Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığının uygun 

görmesi durumunda , Yönetim tarafından 

belirlenen ücret yatırılmalıdır. 

 

• Laboratuvar koordinatörü tarafından ölçümün 

yapıla- cağı gün ve saatler belirlenir ve ölçüm 

başlatılır. 

  

 

Spor Bilimleri Araştırma Merkezi hem araştırma (tez, proje 

vb.) amaçlı hem de sporcuların performanslarını ölçmek 

için kullanılabilmektedir.  

  
http://sporbilimleri.kocaeli.edu.tr/sbam.htm sayfasından 

“spor bilimleri araştırma ve uygulama formu” doldurula- 

rak birim koordinatörlüğünü teslim edilir.  

NASIL   KULLANILABİLİR?   ARAŞTIRMA   DIŞI   KULLANIM   İÇİN   NELER   YAPILMALIDIR?   

http://sporbilimleri.kocaeli.edu.tr/sbam.htm
http://sporbilimleri.kocaeli.edu.tr/sbam.htm

