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Giriş ve Amaç; Her geçen gün multidisipliner bir yaklaşımla gelişmekte olan egzersiz fizyolojisi 21. yüzyıl için dinamik ve heyecan verici 
bir bilimsel disiplin olmakla birlikte, bu alanda çalışabilmek için sahip olunması gereken laboratuvar cihaz ve donanımlarının bilinmesi 
önemlidir. Yöntem; Bu çalışmada; ülkemiz ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) üniversitelerin egzersiz fizyoloji laboratuvarları, 
mevcut ölçüm cihazları ve donanımları yönünden incelenerek, iki ülke arasındaki laboratuvarlarının cihaz ve donanım açısından 
hâlihazırdaki durumları ortaya konulmuştur. Çalışmada, ABD’den (16), Türkiye’den (13) üniversite egzersiz fizyolojisi laboratuvarı 
incelenmiştir. Bulgular ve Sonuç; Fizyoloji laboratuvarlarındaki mevcut malzemenin araştırmacılar tarafından belirlenen 7 spesifik alanla 
(1.Akciğer fonksiyonları, 2. kas kuvveti, dayanıklılık ve esneklik, 3. yürüme analizi, biyomekanik ve hareket analizi, 4. kardiyovasküler 
fonksiyonlar, 5. vücut kompozisyonu, 6. reaksiyon zamanı ve denge ile 7. antrenörlere yönelik müsabaka analiz sitemleri) ilgili ölçüm 
sağladığı değerlendirilerek, laboratuvarlarda bulunması gerektiği düşünülen 43 cihaz ve donanım yüz yüze görüşme neticesinde 
yapılan anket yardımı ile tespit edilmiştir. Bu çalışma ile birlikte mevcut durum değerlendirilirken diğer taraftan ileride yeni kurulması 
düşünülen bu tip egzersiz fizyoloji laboratuvarlarının donanım yönünden fikir verebilecek bir kılavuz olabileceği düşünülmektedir.  

 

EXAMINATION OF HUMAN PERFORMANCE LABORATORIES IN AMERICAN AND TURKISH 
UNIVERSITIES 

Introduction and aim; Although the physiology of Exercise developed with a multidisciplinary approach is dynamic and exciting for the 
21st century, it is important to know the laboratory devices and equipment that have to be used to work in this field. Method; In this 
study; Exercise physiology laboratories of our country and universities in the United States of America (USA) have been examined in 
terms of existing measurement devices and equipment, and the current status of devices and equipment of the laboratories between 
the two countries has been revealed. In this study, the University exercise physiology laboratory from USA (16), Turkey (13) was 
investigated. Findings and conclusion; The present material in the physiology laboratories was evaluated to provide the measurement 
of 7 specific areas (1. Pulmonary functions, 2. Muscle strength, durability and flexibility, 3. Walking analysis, biomechanics and 
movement analysis, 4. Cardiovascular functions, 5. Body composition, 6. Reaction time and balance 7. Competition analysis systems 
for coaches) determined by the researchers and 43 devices and equipment that should be present in the laboratories were determined 
with the help of the survey conducted as a result of face-to-face interview. While evaluating the current situation with this study, on the 
other hand, it is thought that this type of Exercise physiology laboratory, which is planned to be established in the future, may be a 
guide that can give an idea of what kind of needs may be in terms of equipment.  

  


