
SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERE
MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Gülten HERGÜNER
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL



SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERE  
MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Gülten HEPGÜNER
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL



SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

KİTAP EDİTÖRLERİ
Prof. Dr. Gülten HERGÜNER
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 45/2020
ARALIK-2020

Yayıncı Sertifika No: 36934
E-ISBN: 978-605-7594-53-2
Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları

Bu çok bölümlü bilimsel kitabının her türlü yayın hakkı GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI’na 
aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi 
yoluyla basımı, yayını, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz. Kitapta yer alan her bölüm sorumluluğu, görseller, 
grafikler, direkt alıntılar ve etik/kurum iznine yönelik sorumluluk ilgili yazar(lar)a aittir. Oluşabilecek 
Herhangi Hukuki bir olumsuzlukta yayınevi başta olmak üzere kitabın hazırlanmasına destek sağlayan 
kurullar, kitabın düzenlenmesi ve tasarımından sorumlular kurum(lar) ve kitap editörler hiçbir konuda 
“maddi ve manevi” bir yükümlülük ve hukuki sorumluluğu kabul etmez, hukuki yükümlülük altına 
alınamaz. Her türlü hukuki yükümlülük ve sorumluluk “maddi ve manevi” yönden ilgili bölüm yazar(lar)
ına aittir. Bu yöndeki haklarımızı maddi ve manevi yönden GÜVEN GRUP DANIŞMANLIK “YAYINCILIK”A.Ş. 
olarak saklı tutarız. Herhangi bir hukuki sorunda/durumda İSTANBUL mahkemeleri yetkilidir. Güven Plus 
Grup Danışmanlık bünyesinde hazırlanan ve yayınlan bu eser ISO: 10002:2014-14001:2004-9001:2008-
18001:2007 belgelerine sahiptir. Bu eser TPE “Türk Patent Enstitüsü” tarafından “Güven Plus Grup A.Ş. 
2016/73232” ve “2015/03940” nolu tescil numarası ile markalı bir eserdir. Bu bilimsel/akademik kitap ulusal 
ve uluslararası nitelikte olup, akademik teşvik kriterlerini ve uluslararası doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. 
GÜVEN PLUS GRUP YAYINCILIK A.Ş’nin uluslararası yayın evi olduğuna ilişkin İstanbul Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü İstanbul Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü tarafından Sayı: 37666426-
207.01[207.02.02]-E.62175 21.01.2019 tarihli resmi yazısı ile teyit edilebilir. Çok bölümlü/yazarlı olan bu 
kitap T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphaneler tarafından ve 18 Farklı Dünya Ülkesiyle Anlaşmalı olan Milli 
Kütüphanenin E-Erişim sistemi tarafından da taranmaktadır. Bu kitap maddi bir değer ile alınıp satılamaz. 
Kitap bölüm yazarlarından, destekleyenlerden, kitapta emeği geçenlerden Güven Plus Grup A.Ş. Yayıncılık 
herhangi bir maddi bir gelir elde etmemiş ve talepte bulunmamıştır. Bu bilimsel çok bölümlü kitapta yer alan 
bölümlerden alıntı yapmak ve ilgili bölüme ya da tamamına atıf yapılmak koşulu ile kaynak gösterilmek üzere 
bilimsel ya da ilgili araştırmacılar tarafından kullanılabilir. BU ELEKTRONİK PDF FORMATINDAKİ KİTAP ÜCRET 
KARŞILIĞINDA ALINIP SATILAMAZ. KİTABIN HER TÜRLÜ HAKLARI YAYINEVİNE AİTTİR. BU KİTAPTA TOPLAM 
22 FARKLI BAŞLIKTA BÖLÜM VE YAZAR(LAR) BULUNMAKTADIR. 

Metin  ve Dil Editörü
Prof. Dr. Çetin YAMAN
Prof. Dr. Ümran SEVİL 
Doç.Dr.Nazan SON
Dr. Öğrt. Üyesi  Mehmet ÖZDEMİR
Dr.Öğrt. Üyesi Saime ÇAĞLAK SARI 
Dr.Öğrt. Üyesi M.Sibel YAMAN

Kapak Tasarımı
Prof. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Sayfa Düzeni
Burhan MADEN

Baskı-Cilt
GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI®
Kayaşehir Mah. Başakşehir Emlak Konutları, Evliya Çelebi Cad. 1/A D Blok K4 D29 Başakşehir İstanbul  
Tel: +902128014061- 62 Fax:+902128014063 Mobile:+9053331447861

KİTAP/DERGİ/KONGRE İMTİYAZ SAHİBİ
GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI®
Kayaşehir Mah. Başakşehir Emlak Konutları, Evliya Çelebi Cad. 1/A D Blok K4 D29 Başakşehir İstanbul  
Tel: +902128014061-62-63 - +905331447861 info@guvenplus.com.tr, www.guvenplus.com.tr 



3

İçindekiler

ÖNSÖZ ............................................................................................................ 6

PREFACE ......................................................................................................... 8

BİRİNCİ BÖLÜM  
OKULLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK ...................................... 10

Nimet HAŞIL KORKMAZ, İnci Ece ÖZTÜRK

İKİNCİ BÖLÜM  
SPOR, SAĞLIK VE ERGOJENİK DESTEK .................................................. 40

Müge ARSLAN

ÜCÜNCÜ BÖLÜM  
COVID-19 KÜRESEL SALGINI DÖNEMİNDE ÇOCUKLARDA VE 
ERGENLERDE FİZİKSEL AKTİVİTELERİN ÖNEMİ ................................ 79

Yüksel SAVUCU, Ali Serdar YÜCEL

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
SPOR’DA ENDÜSTRİ 4.0’A BAKIŞ ............................................................ 100

Necla YAŞAR, Ali Serdar YÜCEL

BEŞİNCİ BÖLÜM  
ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YÖNETİCİLERİNİN 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ............................ 123

Sevim Handan YILMAZ, Ekrem Levent İLHAN

ALTINCI BÖLÜM  
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA ANTRENÖR OLMAK:  
ANTRENÖR GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA NİTEL BİR 
DEĞERLENDİRME .................................................................................... 145

Dilek UZUNÇAYIR, Ekrem Levent İLHAN



4

YEDİNCİ BÖLÜM  
COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ 
ÇOCUKLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE İHTİYAÇLARI: EBEVEYN  
GÖRÜŞ AÇISIYLA NİTEL BİR DEĞERLENDİRME ................................ 181

Dilek UZUNÇAYIR, Ekrem Levent İLHAN

SEKİZİNCİ BÖLÜM  
FARKLI BOYUTLARI İLE E-SPOR ........................................................... 218

Abdulkadir ÖZTÜRK, Ahmet Emre FAKAZLI, Ekrem Levent İLHAN

DOKUZUNCU BÖLÜM  
TÜRKİYEDE SPOR SPONSORLUĞUNUN GELİŞİMİ VE AVRUPA 
LİGLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (FUTBOL ÖRNEĞİ) ............ 240

Özlem EKİZOĞLU, Mehmet ACET

ONUNCU BÖLÜM 
BALE DANSÇILARINDA BESLENME VE BESLENME DURUMUNA  
ETKİ EDEN FAKTÖRLER .......................................................................... 269

M. Gizem KESER, Aysun YÜKSEL

ON BİRİNCİ BÖLÜM  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE İLİŞKİSİ ............................ 289

Saime ÇAĞLAK SARI, Abdil CEYLAN, Çetin YAMAN

ON İKİNCİ BÖLÜM  
OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN EGZERSİZ UYGULAMALARI VE 
AMAÇLARI ................................................................................................. 318

Çetin YAMAN, Sevinç NAMLI, Seray ŞAHAN

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YENİLİK  
KONUSUNDA ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ ÇEŞİTLİ 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ .......................................... 350

Zülbiye KAÇAY

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
SPOR ÖRGÜTLERİNDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ ........... 370

Zülbiye KAÇAY

ON BEŞİNCİ BÖLÜM  
TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRKLERDE EĞİTİM ÖĞRETMENLİK 
MESLEĞİ İLE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ............................................... 393

Oktay İNALKAÇ, Gülten HERGÜNER



5

ON ALTINCI BÖLÜM  
YOGA’NIN DOĞUM SÜRECİ ÜZERİNE ETKİLERİ ................................ 457

Meral Tuğba ÇİMŞİR, Vasfiye EROĞLU

ON YEDİNCİ BÖLÜM  
İŞLENMİŞ GIDALAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ ........................ 472

Mervenur GÖKÇEN, Aylin SEYLAM KÜŞÜMLER

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM  
YAĞ ALMA AMELİYATININ DİYET VE EGZERSİZ  
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ................................................................................ 497

Naci ÇELİK, Fulya Hekimoğlu ÇELİK

ON DOKUZUNCU BÖLÜM X 
GEBELİK VE BESLENME........................................................................... 520

Pınar KIRICI

YİRMİNCİ BÖLÜM  
YAŞLILIKTA BAZI NUTRASÖTİK MEYVELER KALP SAĞLIĞINI 
ETKİLER Mİ? .............................................................................................. 540

Nilüfer ÖZKAN

YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM  
KADIN SAĞLIĞINI TARAMA VE KORUMA PROGRAMLARI: 
JİNEKOLOG PERSPEKTİFİ ....................................................................... 555

Deniz ŞİMŞEK

YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM  
POLİKİSTİK OVER SENDROMU ............................................................. 570

Zeynep SOYMAN

YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
LAPAROSKOPİK CERRAHİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK BAKIMI ....... 595

Züleyha SEKİ, Mehtap ÇULLU



6

ÖNSÖZ

Sağlıklı olma durumu kişinin hasta olmamasının yanı sıra Dünya 
Sağlık Örgütü’nün (WHO) de tanımladığı üzere kişinin fiziksel, sosyal, 
bilişsel ve motorik açılardan iyi olma halidir. Bunu etkileyen sebepler 
olarak karşımıza optimal fiziksel aktivite seviyesi, doğru beslenme, za-
rarlı alışkanlıkların kontrolü ve duygu yönetimi çıkmaktadır. 

Sözü geçen etkenlerin istenen durum ve seviyede olmaması duru-
munda kronik hastalık risklerini tetikleyerek kişi sağlığını ve yaşam ka-
litesini olumsuz yönde etkilediği birçok klinik çalışmayla sabittir.

Buharlı makinanın icadı ve Modern teknoloji ile birlikte emek yoğun 
hayat tarzı yerini inaktif bir hayata bırakmıştır. Teknolojinin ve ürün-
lerinin hızla ilerlemesi sonucu insan hayatında oluşan kolaylıklara ek 
artan bir boş zaman kavramı da ortaya çıkmıştır. Maalesef artan bu boş 
zaman kişilerin üretkenliğine ve yaşam kalitesine katkı sağlamaktan çok 
uzak bir noktaya gelerek sağlığını riske eden davranış ve alışkanlıkları 
hayatına sokmuştur. Ulaşımdan üretime, sağlıktan eğitime her alanda 
varlığını gösteren teknoloji kaynaklı sağlık sorunları çoktan hayatımız-
da yer etmeye başlamıştır. Bunların başında hareketsizliği en çok tetik-
leyenler olarak ekran ve internet bağımlılığı gelir. 

Kişilerin serbest zamanlarını inaktif geçirmeleri ile endüstiriyel gıda 
ürünlerinin hayatımızda giderek geniş bir yer alması; başta obezite, kar-
diyovasküler hastalıklar, diyabet, ve tansiyon olmak üzere bir çok kro-
nik sağlık sorununu beraberinde getirmektedir.

Bu noktada, egzersiz ve sporu yaşamının bir parçası haline getir-
mek ciddi bir önem kazanmaktadır. Ancak egzersiz kültürünün küçük 
yaşlarda kazanılması gerekliliği bilinciyle ebeveynlere düşen sorumlu-
luğun yanı sıra bu büyük toplumsal görevde toplumun her kesimine, 
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her meslek grubuna özellikle de yerel ve merkezi yönetimlere ve eğitim 
kurumlarına büyük sorumluluklar düşmektedir.

Bizler spor ve sağlık alanlarında çalışan bilim insanları olarak, konu 
hakkında çeşitli türlerde çalışma ve araştırmalar yapıp ayrıca bu çalış-
maların bulgu ve önerilerini topluma ve ilgili kişi ve kurumlara ulaştırıp 
farkındalık oluşturma ve uygulama aşamasında her türlü desteği ver-
meyi hedeflemekteyiz. Dileriz amacına ulaşır.

EDİTÖRLER 
Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr.   Ali Serdar YÜCEL
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PREFACE

In addition to not being sick, the state of well-being is the physi-
cal, social, cognitive and motor well-being of a person as defined by the 
World Health Organization (WHO). The factors affecting this are the op-
timal physical activity level, proper nutrition, control of harmful habits 
and emotion management.

It has been proven by many clinical studies that if the aforementi-
oned factors are not in the desired state and level, they trigger chronic 
disease risks and negatively affect the health and quality of life of the 
person.

With the invention of the steam machine and modern technology, 
the labor-intensive lifestyle has left its place to an inactive life. As a re-
sult of the rapid advancement of technology and products, an increasing 
concept of leisure time has emerged in addition to the convenience of 
human life. Unfortunately, this increased leisure time has come to a po-
int far from contributing to the productivity and quality of life of people, 
and has introduced behaviors and habits that risk their health. Techno-
logy-related health problems, which show their presence in every field 
from transportation to production, from health to education, have alre-
ady started to take place in our lives. The most important of these are 
screen and internet addiction as the most common triggers of inactivity.

Industrial food products have a widespread place in our lives as pe-
ople spend their free time inactive; It brings along many chronic health 
problems such as obesity, cardiovascular diseases, diabetes, and blood 
pressure.

At this point, making exercise and sports a part of your life becomes 
seriously important. However, with the awareness of the need to acquire 
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exercise culture at an early age, in addition to the responsibility of pa-
rents, every segment of the society, every professional group, especially 
local and central administrations and educational institutions have great 
responsibilities in this great social task.

As scientists working in the fields of sports and health, we aim to 
carry out various types of studies and researches on the subject, and also 
to convey the findings and suggestions of these studies to the society 
and to the relevant persons and institutions, and to provide all kinds of 
support in the stage of raising awareness and implementation. We hope 
it reaches its goal. 

EDITORS
Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Assoc. Prof.  Ali Serdar YÜCEL
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BİRİNCİ BÖLÜM  
OKULLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK

Nimet HAŞIL KORKMAZ¹, İnci Ece ÖZTÜRK¹
¹Bursa Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Bursa / Türkiye

Öz: Sağlık kavramı yıllar içerisinde değişime uğramıştır. Başlarda 
herhangi bir hastalığın olmaması sağlık hali olarak düşünülürken, gü-
nümüzde bu anlayış yerini bireyin pek çok boyuttan (fiziksel, sosyal, 
zihinsel, duygusal, çevresel, manevi vb.) esenlik içinde olması haline bı-
rakmıştır. Çocuğun günün büyük bir bölümünü içinde geçirdiği okul, 
çocuk için bir oyun bahçesindeki gibi hareket edebildiği alandır. Okulun 
bu özelliği dikkate alındığında beden eğitimi derslerinin gerek işlenişi, 
gerekse okullardaki ders sayısının fazlalığı dersin amacına ulaşmasına 
engel olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık ve beden eği-
timi öğretmenleri birliği (SHAPE) tarafından belirlenen ulusal öneriler 
okul fiziksel aktivite yaklaşımını tavsiye etmektedir. Kapsamlı okul fi-
ziksel aktivite programlarının beş bileşeni; kaliteli beden eğitimi, okul 
günü boyunca fiziksel aktivite, okuldan önce ve sonra fiziksel aktivite 
(aktif ulaşım, yürüme ya da bisiklet okul programları), çalışan katılımı 
(diğer öğretmenlerin derslerine fiziksel aktiviteyi dahil etmesi), aile ve 
toplum katılımı (ailelerin yürüyüşlere katılımı, okuldaki aktif etkinlikle-
re katılması) şeklindedir. Bu ulusal öneriler dünya da benzer çalışmalar-
la desteklenmektedir. Bu makalede bu beş bileşenle ilgili Türkiye’de ve 
dünyada yapılan müdahale çalışmaları özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okullarda Sağlık, Fiziksel Aktivite, Okul Sağlı-
ğı, Beden Eğitimi



Nimet HAŞIL KORKMAZ, İnci Ece ÖZTÜRK

11

GİRİŞ 

Hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme, biyolojik, genetik ve çevresel 
faktörlerin dışındaki en önemli etkenler olarak, çok küçük yaşlardan iti-
baren kronik hastalıkların görülmeye başlamasının nedenleridir (Sağlık 
Bakanlığı, 2014). İyi beslenme alışkanlıklarına sahip olmak, bireyleri has-
talıklardan koruyabilecek ve yaşam kalitesini artırabilecek bir diğer sağ-
lıklı yaşam davranışıdır. Çocuklar büyüyen organizmalar olduğu için 
beslenme dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Beslenme yeterli ve denge-
li olmalı, yapılan planlarda çocukların gelişimine göre protein, karbon-
hidrat, yağ, mineral, vitamin ihtiyaçları iyi hesaplanmalıdır. Bununla 
birlikte bireylerin zararlı besinleri tüketme ve abur cubur alışkanlıkları, 
sosyo-ekonomik durumu, zayıflama kaygısı ile yapılan çok düşük ener-
jili diyetler veya ilaç kullanımı, medyanın etkisi gibi faktörler dengeli ve 
yeterli beslenmeye engel olabilmektedir (Baysal, 2003; Yücecan, 2008).

Çocuklara optimal sağlık için, her gün en az 60 dakika orta – yük-
sek şiddetli fiziksel aktivitenin yanı sıra, haftada en az 3 gün şiddetli 
ve kemik güçlendirici aktiviteler önerilmektedir (ACSM, 2018). Bununla 
birlikte yapılan çalışmalar, küresel çapta gençlerin yüksek düzeyde se-
danter davranış sergilediğini ve çok az çocuğun fiziksel aktivite yöner-
gelerini takip ettiğini göstermektedir (Colley ve diğ., 2009; Troiano ve 
diğ., 2007). Örneğin Amerika’da yapılmış bir çalışma 6-11 yaş çocukların 
yaklaşık % 42’sinin, ergenlerin ise sadece %8’inin fiziksel aktivite yöner-
gelerine uyduğunu tespit etmiştir (Troiano ve diğ., 2007). Ülkemizde de 
okul çağındaki çocuklar üzerinde yapılan bazı çalışmalar, tavsiye edi-
len fiziksel aktivitenin karşılanmadığını göstermektedir (Saygın, 2003; 
Aksoydan ve Çakır, 2011). Buna göre küçük yaşlardan itibaren çocukla-
ra sağlıklı yaşam alışkanlıklarının edindirilmesi anlam kazanmaktadır. 
2019 yılının sonlarına doğru Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi 
altına alan Covid-19 salgını sürecinde bireylerin fiziksel aktivite seviye-
lerinde meydana gelen düşüşler (Maugeri ve diğ., 2020; Tison ve diğ., 
2020) de fiziksel okuryazarlık kavramının ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha ortaya koymuştur. Fiziksel okuryazarlık; çocuğun sağlıklı ve 
aktif bir yaşam tarzı yeteneği olarak düşünülebilir. Fiziksel okuryazar 
bireyler; fiziksel aktiviteleri gerçekleştirebilmek için fiziksel yeterliliği 
olan ve bu aktivitelere katılım sağlayan, fiziksel aktivite hakkında bil-
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gi, anlayış, motivasyon sahibi kişilerdir (Whitehead, 2013; Longmuir ve 
diğ., 2015). Ömür boyu sağlıklı yaşam davranışlarının kazandırılması 
için okullarda gerekli eğitim ve uygulamaların yapılması ile daha sağ-
lıklı bir toplum oluşturabilmek mümkündür. Bu nedenle başta beden 
eğitimi öğretmeni olmak üzere tüm okul çalışanları, fiziksel okuryazar-
lığın fiziksel, duygusal, davranışsal ve bilişsel parçalarını kazandırmayı 
hedeflemelidir. Hem ders içi hem de ders dışı uygulamalar yoluyla bu 
kazanımlar desteklenmelidir. 

Fiziksel aktivite programlarının yanı sıra okul çağındaki çocukla-
rın beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek adına kahvaltı kulüpleri, besin 
kartları, çocuklar tarafından kolay hazırlanabilir sağlıklı yemek tarifle-
rinin paylaşılması gibi uygulamalar gerçekleştirilebilir (WHO, 2003). 
Beslenme ve egzersiz davranışlarının değişmesiyle önlenebilecek has-
talıklara dair eğitim çalışmalarının okullarda gerçekleştirilmesi hem 
toplum sağlığının korunması için önemli bir adım olacak hem de sağlık 
hizmetlerine harcanacak giderlerin düşürülmesini sağlayacaktır (Larson 
ve Shannon, 1984). Bu nedenle bu çalışmada okullarda fiziksel aktivite 
ve beslenme davranışlarını iyileştirmek adına yapılmış çalışmaların bir 
derlemesinin ortaya konması amaçlanmıştır.

OKUL TEMELLİ FİZİKSEL AKTİVİTE

Çocuklar günlük zamanlarının % 50 - % 70’ ini okulda geçirmekte-
dir. Öğrenciler akademik dersler sırasında uzun süreler boyunca otur-
mak zorunda kalmaktadır. Fiziksel aktivite seviyelerinden bağımsız 
olarak, uzun süreli oturma yetişkinlikte kötü sağlık sonuçları ile ilişkili 
olduğundan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya ve Kana-
da’daki halk sağlığı yönergeleri gençlere uzun süre oturmayı mümkün 
olduğunca sık bırakmalarını önermektedir (Hinckson ve diğ., 2016). As-
lında okullar çocuklara fiziksel aktivite fırsatlarının sunulması için son 
derece avantajlı yerlerdir. Okullarda çocuklarla çalışmada uzman ve be-
cerikli, çocuk gelişimi hakkında eğitimli profesyonellerin olması, hemen 
hemen tüm çocuklara okul saatleri öncesinde, sırasında ve sonrasında 
ulaşılabilmesi, fiziksel aktivite fırsatları sunabilmek için mevcut bir alt-
yapının varlığı gibi faktörler okul temelli fiziksel aktivite uygulamalarını 
güçlendirmektedir. Ayrıca okulun pozitif ortamının ve sosyal ikliminin 
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okula bağlılığa dair olumlu etkisi düşünüldüğünde (WHO, 2012), okul 
temelli fiziksel aktivite programları eğlenceli yapıları sayesinde okula 
bağlılığı teşvik edebilecek potansiyeldedir. Gençlerde görülen zorba-
lık, yoğun üzüntü duyguları ve intihar gibi sorunların engellenmesin-
de okullar, öğrencilerin wellness seviyelerini yükseltmek adına fiziksel 
aktivite ve sportif etkinliklerini bir araç olarak kullanabilir (Brewer ve 
diğ., 2017; CDC, 2018). Okulun pozitif iklimi ile öğrencilerin depresyon 
gibi psikolojik problemlerden korunarak iyi oluş haline destek olunması 
sağlanabilir (Shochet ve diğ., 2006; Millings ve diğ., 2012). Aydın (2015), 
okulu “gündüz bakım evi olarak okul, fabrika olarak okul, hapishane 
olarak okul, stadyum olarak okul, oyun bahçesi olarak okul” şeklinde 
oluşturduğu beş mecaz ile tanımlamıştır. “Oyun bahçesi olarak okul; 
çocukların sosyalleştiği, oyun oynadığı yer.” mecazında da belirtildiği 
gibi çocuğun en önemli gereksinimlerinin karşılandığı bu yerlerin pozi-
tif iklimi ve sosyal ortamları son derece önemlidir. Covid-19 pandemi-
sinin ardından, çocuklarda görülmesi muhtemel inaktivitenin ve ruhsal 
problemlerin giderilmesi, tekrar güvenli sosyalleşmenin sağlanabilmesi, 
okula bağlılığın sağlanabilmesi adına fiziksel aktivite alanlarının artırıl-
ması önem kazanmalıdır.

Çocukların okul günü sırasında günlük fiziksel aktivite seviyesini 
artırma ve oturma süresini azaltma amaçlı yapılan bazı çalışmalar in-
celendiğinde sınıf ortamını değiştirmeye yönelik yaklaşımlara rastlanıl-
maktadır. Yapılan bu değişikliklerin sonucunda oturma süresinin günde 
60 dakika azaltıldığı ve ayakta durma süresinin ise 55 dakika artırıldı-
ğı gösterilmiştir. Çocukların çoğunluğunda sınıf davranışının iyileştiği 
ancak akademik performans üzerindeki etkilerin ise hala bilinmediği 
bildirilmiştir. Sınıf ortamını değiştirmeye yönelik yapılmış çalışmalar-
daki çevresel değişiklikler incelendiğinde; yüksekliği ayarlanabilir veya 
stantlara dayalı ayakta duran masalar, iş istasyonları, egzersiz topları ve 
matların sınıflara yerleştirildiği, böylece fiziksel aktivitenin teşvik edil-
mesinin amaçlandığı görülmektedir (Hinckson ve diğ., 2016). Amerika 
Birleşik Devletleri’nde bazı okullarda kurulan kinestetik öğrenme labo-
ratuvarları ile öğrencilerin hareket ve oyunlar yolu ile akademik dersleri 
öğrendikleri, aynı zamanda fiziksel aktivite gerçekleştirdikleri görül-
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mektedir1. Bu okullardan bir tanesi kinestetik sınıfını, spor malzemeleri 
üreten bir firmanın sponsorluğunda oluşturmuştur. Bu sınıfta firmanın 
sağladığı kondisyon bisikletleri ile masalar birleştirilmiştir. Bu sayede 
öğrenciler bir yandan pedal çevirerek fiziksel aktivite yaparken, bir yan-
dan yazı yazma, resim çizme, kitap okuma gibi faaliyetleri gerçekleşti-
rebilmektedir. Öğretmen ve öğrenciler ile yapılan röportaj videolarında, 
kinestetik öğrenme laboratuvarlarının başarılı sonuçlar verdiği ve derse 
olan ilgiyi artırdığı ifade edilmektedir². Buna göre okulların; şirketler, 
sivil toplum kuruluşları, belediyeler gibi kurumlarla işbirliklerini oluş-
turması, sınıf ortamlarının düzenlenmesinde veya okullarda kinestetik 
öğrenme laboratuvarlarının kurulmasında bir yöntem olarak düşünüle-
bilir. 

Goodyear ve arkadaşları (2019), İngiltere’de iki okulda 13-14 yaş 
arası 100 öğrenciyle yaptığı çalışmada sekiz haftalık okul tabanlı müda-
halede giyilebilir bir sağlık cihazı kullanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, 
Fitbit cihazı tarafından belirlenen günlük 10.000 adım ve kalori yakma 
hedeflerinin gençleri daha fazla fiziksel aktivite yapmaya teşvik ettiğini 
göstermiştir. Fedewa ve arkadaşları (2015), Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde 460 çocukla yaptıkları bir çalışmada okul günü boyunca eklenen 
fiziksel aktivite müfredatının çocukların hızlı ve soyut şekilde akıl yü-
rütme yeteneği ve standart başarısı üzerinde etkisi olup olmadığını ran-
domize kontrollü bir tasarımla değerlendirilmiştir. Müdahale sınıfları 
fiziksel aktiviteyi temel akademik müfredatlarına günde 20 dakika, haf-
tada beş gün bir dizi standart hareket kartı kullanarak entegre etmiştir. 
Bu kartlar, yaklaşık 5 dakika süren aerobik temelli aktivitelerden oluş-
muştur. 8 ay süren müdahale sırasında tüm faaliyetler sınıf ortamında 
gerçekleştirilmiştir. 8 ayın sonunda soyut akıl yürütme yeteneğinde iki 
grupta da küçük artışlar ve müdahale grubunda matematik başarısında 
anlamlı artış meydana gelmiştir. Okumada ise anlamlı fark oluşmadığı 
bildirilmiştir. Ayrıca bu çalışmanın yazarları, okul temelli fiziksel ak-
tivitenin akademik performans ve başarı üzerindeki etkisini inceleyen 
50 adet çalışmayı gözden geçirmiştir. Buna göre çalışmaların yaklaşık 

1	 SHAPE	AMERİCA	Blog.	(Mart,	2020).	https://blog.shapeamerica.org/2020/03/90-day-extreme-school-
makeover-movement-edition/

² Action	Based	Learning.	(2016).		https://www.youtube.com/watch?v=TO1ijQVNaH4
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yarısının olumlu ilişkiler oluşturduğu,  yarısının ise hiçbir etki yarat-
madığı, ancak hiçbir çalışmanın olumsuz etki göstermediği belirtilmiştir 
(Fedewa ve diğ., 2015).

Sınıf içi düzenlemelerin yanı sıra okul çevresinde yapılan bazı dü-
zenlemeler yoluyla çocukların fiziksel aktivite seviyelerinin artırılması 
hedeflenebilir. Cengiz ve İnce (2013), daha iyi fiziki ve sosyal çevrede 
yaşayan öğrencilerin okul sonrası fiziksel aktivite özyeterlik, ebeveyn 
ve personel etkisine sahip olduğunu belirterek okul dışındaki çevrele-
rin daha zengin imkanlarla donatılması gerektiğini belirtmiştir. Torun 
(2016), İstanbul’da okula yürüyerek ulaşmayı teşvik edici çevre etmen-
lerini belirlemeyi ve bu etmenlerin obezite ile ilişkilerini ortaya koymayı 
amaçladığı projede; çocuklarda ev-okul arasındaki ulaşım davranışını 
değiştirmenin mümkün olduğunu, ancak mevcut planlama ve arazi kul-
lanım uygulamalarına büyük müdahaleler yapılması gerektiğini belirt-
miştir. Bir başka çalışma ise okula 400-1000 metre uzaklıkta oturan ve 
ulaşım sırasında açık alan ve parklardan geçen güzergahları tercih eden 
öğrencilerin okula yürüyerek ulaştığını tespit etmiştir (Ekşioğlu Çetin-
tahra ve Çubukçu, 2018). Ward ve arkadaşları (2016), Yeni Zelanda’da 
bir ilkokuldan 11-14 yaş grubu 108 çocuk üzerinde yeşil alanda zaman 
geçirmenin fiziksel aktivite, bilişsel gelişim, duygusal iyi olma ve risk 
değerlendirme yeteneği üzerindeki etkisini araştırmıştır. Bulgular, ço-
cuklar için yeşil alanların fiziksel aktivite ve duygusal iyi olma durumu 
üzerinde önemli bir çevresel etki olduğu teorisini desteklemiştir. Buna 
göre macera temelli beden eğitimi uygulamalarının yanı sıra okullarda 
yeşil alanların artırılması, okul gününün yeşil alanlara taşınması, okul 
yönetimi tarafından doğa günleri belirlenerek bu günlerde açık hava et-
kinliklerinin düzenlenmesiyle öğrencilerin hem ruh hem fiziksel sağlık-
larının korunması ve iyileştirilmesi sağlanabilir. Ayrıca okul güzergâh-
larının bisikletle veya yürüyerek ulaşımı sağlayacak şekilde tasarlanma-
sı öğrencilerin fiziksel aktivite seviyelerini artırabilir.

BEDEN EĞİTİMİ

Sağlık kavramı yıllar içerisinde değişime uğramıştır. Başlarda her-
hangi bir hastalığın olmaması sağlık hali olarak düşünülürken, günü-
müzde bu anlayış yerini bireyin pek çok boyuttan (fiziksel, sosyal, zi-
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hinsel, duygusal, çevresel, manevi vb.) esenlik içinde olması haline bı-
rakmıştır (Larson, 1991; Somunoğlu, 1999). Önleyici sağlık çalışmaları 
önceleri çok fazla önemsenmezken, zaman içerisinde daha önemli hale 
gelmiştir. Günümüzde obezite seviyelerinde meydana gelen büyük ar-
tışlar ve fiziksel aktivite ile sağlık arasındaki ilişkinin iyice anlaşılma-
sıyla birlikte beden eğitimi dersinin bir halk sağlığı dersi aline geldiği 
söylenebilir (Korkmaz ve diğ.,  2020). Fiziksel aktivitenin kardiyovas-
küler hastalıklar, kanser, tip 2 diyabet gibi pek çok rahatsızlığı önleyici 
özelliğinin (Sattelmair ve diğ., 2011; Lee ve diğ., 2012; Li ve diğ., 2016) 
yanı sıra öğrencilerin beden eğitimi dersleri sırasında edindikleri bilişsel 
ve duyuşsal kazanımlar, bireyin tüm sağlığının korunması ve iyileşti-
rilmesine katkı sağlamaktadır. Beden eğitimi dersleri sırasında fiziksel 
okuryazarlık ile birlikte öğrencilerde fiziksel açıdan fiziksel yeterlilik, bi-
lişsel açıdan fiziksel aktivite hakkında bilgi ve anlayış, duygusal açıdan 
fiziksel aktiviteye katılımda güven ve motivasyon, davranışsal açıdan 
ise fiziksel aktiviteye düzenli katılım oluşturulması amaçlanmaktadır 
(Whitehead, 2013). Beden eğitiminin sportif beceri temelli bir yapıdan 
sağlık temelli bir yapıya bürünmesi ile birlikte (Edginton ve diğ., 2010), 
sağlık ilişkili fiziksel uygunluk bileşenleri günümüz beden eğitiminde 
daha fazla ön plana çıkmaktadır. Kardiyorespituar uygunluk, vücut 
kompozisyonu, kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik bireylerin günlük 
işlerini canlılıkla gerçekleştirebilmesi için önemli olup, sağlıkla ilişkili fi-
ziksel uygunluk seviyelerinin bilinmesi egzersiz reçetelerinin amaca uy-
gun yazılabilmesi için de gereklidir (ACSM, 2018). Beden eğitimi öğret-
menleri öğrencilerinin fiziksel uygunluk düzeyleri hakkında bilgi sahibi 
olmalı ve derslerinde düzenli egzersizler yoluyla bireylerin sağlık ilişkili 
fiziksel uygunluk seviyelerini geliştirebileceklerini vurgulamalıdır. Sağ-
lık temelli beden eğitimi derslerinde ömür boyu fiziksel aktivitenin yanı 
sıra sağlıklı beslenme, wellness, düzenli uyku, stres yönetimi, fiziksel 
okuryazarlık gibi iyi yaşam şekli davranışlarının edindirilmesi gerek-
lidir (Wilkinson ve diğ., 2018). Beden eğitimi öğretmenleri derslerde 
orta-yüksek şiddetli fiziksel aktivitelere mutlaka yer vermelidir (AHA, 
2015). Bununla birlikte öğrencilerin yaş seviyesine uygun olacak şekilde 
antrenman bilgisi konularını, fiziksel aktivitenin faydalarını ve fiziksel 
aktivite-sağlık ilişkilerini aktarmak, yani bilişsel mekanizmaları devre-
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ye sokmak, öğrencilerde davranış değişikliklerinin sağlanabilmesi için 
anlamlıdır  (Goldfine ve Nahas, 1993; Ennis, 2015, Sun ve Zhang, 2018, 
Castelli ve Chen, 2018). Beden eğitimine katılımda düşük motivasyon 
gösteren öğrenciler, özellikle aktif olmayanlar, lise dönemindeki kızlar, 
fazla kilolu veya obezler, engelliler, sportif yetenek seviyesi düşük öğ-
renciler, desteklenmeli ve cesaretlendirilmelidir. Bu bireylere içsel mo-
tivasyon kazandırmanın yolları aranmalıdır (Korkmaz ve diğ.,  2020).

Amerika’da SHAPE tarafından belirlenen ulusal öneriler tüm okul 
fiziksel aktivite yaklaşımını tavsiye etmektedir. Kapsamlı okul fiziksel 
aktivite programlarının beş bileşeni; kaliteli beden eğitimi, okul günü 
boyunca fiziksel aktivite, okuldan önce ve sonra fiziksel aktivite (aktif 
ulaşım, yürüme ya da bisiklet okul programları), çalışan katılımı (diğer 
öğretmenlerin derslerine fiziksel aktiviteyi dahil etmesi), aile ve toplum 
katılımı (ailelerin yürüyüşlere katılımı, okuldaki aktif etkinliklere katıl-
ması) şeklindedir (Webster ve diğ., 2015; CDC, 2013). Bu programların 
uygulanmasına yönelik mevcut öneriler, okul topluluğunu çeşitli fizik-
sel aktivite rolleri üstlenmek için motive edebilecek, aktive edebilecek 
ve başkalarını koordine edebilecek bir lider belirleme ihtiyacını vurgu-
lamaktadır (Webster ve diğ., 2015). Beden eğitimi öğretmenlerinin oku-
lun aktif ve sağlıklı yaşam lideri rolünü benimsemede hevesli olması, bu 
programların da başarıya ulaşmasını kolaylaştıracaktır. 

OKULLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME 
UYGULAMALARI

Düşük fiziksel aktivite ve kötü beslenme alışkanlıklarının sebep 
olduğu rahatsızlıklar, başta obezite olmak üzere, insan sağlığını tehdit 
etmektedir. Özellikle obezitenin son dönemlerdeki artışı dikkat çekici-
dir (Tam ve Çakır, 2012; WHO, 2020). Bireylerin tükettikleri enerjiden 
daha fazla enerji alması sebebiyle vücutta aşırı yağ depolanması sonucu 
oluşan bu rahatsızlık, fiziksel sorunların yanı sıra ruhsal sorunlara da 
neden olabilmektedir (Alikaşifoğlu ve Yordam, 2000). Kilo problemle-
ri ile çocukluk çağından itibaren mücadele edilmesi gereklidir (Ulutaş 
ve diğ., 2014). Bu mücadeleye, okullarda uygulanan sağlıklı yaşam mü-
dahaleleri ile katkı sunmak toplum sağlığı adına önemli ve değerlidir. 
Okul sağlığı ile çocukların bedensel, ruhsal, toplumsal yönden sağlıklı 
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olmaları ve sağlıklı olma durumunu sürdürmeleri amaçlanır. Çocukla-
rın günlük yaşantılarının büyük bir kısmının okulda geçtiği düşünüldü-
ğünde, okullarda fiziksel aktivite ve beslenme uygulamaları okul sağlı-
ğının bir parçası olarak düşünülmelidir (Altay ve diğ.,  2018). 

Öğrencilerin okul saatleri içerisinde sağlıklı beslenmeye teşvik edil-
mesi, öğretmenlerin ve akranların beslenme alışkanlıkları, yeni besin-
lerin tanıtımı ve tadımı, okulun sunduğu yemek menülerinin içeriği ve 
sunumu beslenme davranışlarının iyileştirilmesinde etkilidir (Aktaç ve 
diğ., 2019). Ülkemizde Beslenme Dostu Okullar Programı, Okul Sütü 
Programı gibi programlarla öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının iyi-
leştirilmesi hedeflenmiştir. Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi uy-
gulaması ise öğrencilerin fiziksel uygunluk durumlarının belirlenmesi 
ve gelişiminin izlenmesi adına 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itiba-
ren uygulanmaya başlanmıştır. Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Kar-
nesi’nin ilk sonuçlarında; ülkemizdeki 10-14 yaş arasındaki erkek öğ-
rencilerin yüzde 20.2’sinin fazla kilolu, yüzde 13’ünün şişman olduğu, 
kız öğrencilerin yüzde 19’unun fazla kilolu, yüzde 7.8’inin şişman ol-
duğu görülmüştür. 15-18 yaş erkeklerin ise yüzde 16.5’inin fazla kilolu, 
yüzde 6.8’inin şişman; kızların ise yüzde 13.5’inin fazla kilolu ve yüzde 
4.3’ünün şişman olduğu raporlanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2018).

Literatürde öğrencilerin fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıklarını 
değiştirmek amacı ile yapılmış bazı okul temelli müdahale çalışmaları 
incelendiğinde; Yeni Zelanda’da 2 yıl boyunca 124 okulun katılımıyla 
yürütülmüş bir çalışmada, okullar ve fiziksel aktivite - sağlıklı beslen-
me görevlileri, sağlıklı beslenme ve kaliteli fiziksel aktivite amaçlarına 
ulaşmak adına birlikte çalışmıştır. Bu çalışma küçük çocuklarda vücut 
yağının düşüşü ve daha büyük çocuklarda ise daha düşük sistolik kan 
basıncı yüksekliği oranları ile sonuçlanmıştır (Rush ve diğ., 2012). Okul-
larda, beden eğitimi sırasında dersin niteliğinin ve yeterliliğinin öğret-
mene bağlı olması ve yeterli fiziksel aktivite düzeylerinin sadece beden 
eğitimi dersi ile karşılanamıyor olması nedeniyle Sallis ve arkadaşları 
(1997), 2 yıl boyunca Çocuklar İçin Spor, Oyun ve Aktif Rekreasyon mü-
dahalesini yedi ilkokulda uygulamıştır. Bu programda sağlık temelli 
beden eğitimi programının çocukların beden eğitimi sırasında ve okul 
dışındaki fiziksel aktivite düzeyleri üzerindeki çıktıları araştırılmıştır. 
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Müdahalede 30 dakikalık beden eğitimi derslerinde 15 dakika sağlıkla 
ilişkili fiziksel uygunluk, 15 dakika beceriyle ilişkili fiziksel uygunluk 
bölümlerine yer verilmiştir. Ayrıca öz yönetim programı ile okul dı-
şındaki fiziksel aktiviteyi artırmak adına davranış değişikliği amaçlan-
mıştır. Sonuçlara göre sağlık temelli beden eğitimi müfredatları, etkili 
öğretmen eğitimi ve desteği ile öğrencilerin daha fazla fiziksel aktivite 
yapmasının sağlanabileceği belirtilmiştir (Sallis ve diğ., 1997). Fiziksel 
Aktivite ve Beslenme İçin Sağlıklı Fırsatlar müdahalesi ise okul ders sa-
atlerinin sonlarında uygulanan 3 yıl boyunca (1 yıl değerlendirme, 2 yıl 
uygulama olmak üzere) sürdürülmüş bir projedir. Obeziteyi önlemek 
adına yapılmış bu çalışmada 30 dakika boyunca fiziksel aktivite, proje 
elemanlarının eğitimi, günlük sağlıklı yiyecek, haftalık fiziksel aktivite 
ve beslenme programı uygulamalarına yer verilmiştir. 3 yıl sonunda öğ-
rencilerin vücut kitle indeksinde anlamlı değişim bulunmasa da fazla 
kilolu ve obez çocukların müdahaleden sonra daha fazla orta-yüksek 
şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştirdiği tespit edilmiştir (Dzewaltowski 
ve diğ., 2010). Frenn vd. ise 2003 yılında beslenmedeki yağ alımını kont-
rol etmek ve fiziksel aktiviteyi artırmak amaçlı kısa süreli okul temel-
li müdahale çalışmalarında, son testlerde müdahale grubunun kontrol 
grubuna kıyasla daha az yağ aldığını ve fiziksel aktivite süresini artığını 
tespit etmiştir. Yeşilfidan (2016), obezite riski taşıyan ergenlere okulda 
4 oturumluk olumlu sağlık davranışları geliştirme eğitimi verdiği çalış-
manın sonucunda, eğitim öncesine göre beslenme, fiziksel aktivite, sağ-
lık sorumluluğu, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, kişilerarası ilişkiler 
ve stres yönetimi puanlarının daha yüksek olduğunu bildirmiştir. 

SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARININ TEŞVİK 
EDİLMESİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

Hızlı gelişen teknoloji, insan yaşamına pek çok yenilikler sunmakta 
ve hayatı kolaylaşmaktadır. Teknolojinin sağladığı yeniliklerin olumlu 
getirilerinin yanı sıra, modern dünya yaşam tarzının insanları fiziksel 
anlamda tembelleştirdiği söylenebilir. Gelişen teknoloji ve modern ya-
şam; besinlerin üretilme şeklinin ve yeme alışkanlıklarının da değişme-
sine neden olmuştur. Günümüz dünyasında insanlar daha az yürüyerek 
ulaşım sağlamakta, ev işlerini makinelere yaptırmakta, masa başı işlerde 
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çalışarak daha fazla oturmakta, hazır besinler tüketmektedir. Özellikle 
de Covid-19 sürecinde ofis ve eğitim ortamlarının online platformlara 
taşınması ekran süresini daha da artırmış, bireylerin fiziksel aktivite se-
viyelerinde düşüşlere neden olmuştur (Keskin ve Özer Kaya, 2020; Mau-
geri ve diğ., 2020; Tison ve diğ., 2020). Pandemi süreciyle birlikte tekno-
loji eğitim-öğretimin sağlanmasındaki en önemli etken haline gelmiştir. 
Bugünün çocukları teknolojik dünyanın yerlisi olarak, teknolojik araç 
gereçlere oldukça ilgi göstermektedir. Bu ilginin sonucunda sokaklarda 
oynanan geleneksel çocuk oyunlarının eski popüleritesini kaybettiği ve 
teknolojik oyunların trendinin çocuklar arasında yükseldiği söylenebilir 
(Tuğrul ve diğ., 2014). Bu teknolojik oyunlar sedanter tarzda olabildiği 
gibi exergame, sanal gerçeklik oyunlarındaki gibi aktif tarzda da olabilir. 
Dijital oyunları oynamak, aşırıya kaçılmadığı sürece, bireylere duygusal 
boşalma, rahatlama gibi olumlu duygular yaşatabilir (Mustafaoğlu ve 
Yasacı, 2018). Bunun yanı sıra dijital oyunlarla dikkat, problem çözme, 
el-göz koordinasyonunda gelişim, odaklanma ve birden fazla işi aynı 
anda yapabilme, işbirliğine dayalı çalışma gibi beceriler desteklenebilir 
(Bozkurt, 2014). Ancak bu oyunlarda aşırı zaman harcayan çocuklarda, 
yetersiz ve düzensiz uyku alışkanlığı, yetersiz fiziksel aktivite, obezite ve 
kas-iskelet sistemi sorunları gibi sağlık problemlerinin ortaya çıkabildiği 
(Anand, 2007; King ve diğ., 2013; Chassiakos ve diğ., 2016; Mustafaoğlu 
ve Yasacı, 2018), bununla birlikte dijital oyun bağımlılığıyla akademik 
başarıda düşüş, depresyon, anksiyete, saldırganlık gibi sorunların iliş-
kili olduğu gösterilmiştir (Bluemke ve diğ., 2010; Fischer ve diğ., 2010; 
Brunborg ve diğ., 2014)

Teknolojik araçların kullanım sürelerinin iyi ayarlanamaması ve 
farklı duruş pozisyonlarında kullanılmasıyla bazı gelişimsel problem-
lerin meydana gelebileceği belirtilmiştir. Örneğin bilinçsiz kullanım 
kas-iskelet sisteminde problemlere, inaktiviteye, kilo sorunlarına, uyku 
kalitesinde düşüşe neden olabilmektedir (Cespedes ve diğ., 2014; Har-
ris ve diğ., 2015; Mustafaoğlu ve diğ., 2018). Ancak teknolojik araçların, 
doğru ve etkili kullanımıyla birlikte sağlıklı yaşam alışkanlıkları teşvik 
edilebilir. Örneğin bazı bireyler tarafından egzersizin zor ve yorucu al-
gılanması, bu bireylerin harekete geçmesini engellediğinden; aktif tarz-
daki video oyunları ile sağlanan eğlence, fiziksel aktivitelerin keyifle 
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gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Exergame’in çocuklarda orta-yük-
sek şiddette fiziksel aktivite ile benzer enerji harcaması sağladığını (Gao 
ve diğ., 2015; Adkins ve diğ., 2013), aktif olmayan, teknolojiye düşkün 
(Çoknaz ve diğ., 2019), obez çocuklarda sağlığa olumlu etkileri olduğu-
nu (Gao and Chen, 2014), işbirliği, yalnızlık, depresyon, öfke üzerinde 
olumlu sonuçlar verdiğini gösteren çalışmalar mevcuttur (Staiano and 
Calvert, 2011; Di Palma ve diğ.,  2019). Teknolojiye duyulan yüksek ilgi 
karşısında öğretmenler, çocukların derse ilgisini artırarak etkili öğren-
me sağlamak ve eğitim ortamlarını zenginleştirmek amacıyla teknolojiyi 
derslerine entegre etmeye başlamıştır. Okullarda sağlıklı yaşam davra-
nışları oluşturmada teknolojinin kullanılması faydalı olabilir. Örneğin 
Birinci ve arkadaşları (2020), exergame’in bir eğitim materyali olarak 
beden eğitimi sırasında kullanılabilecek ve ders kazanımlarını güçlen-
direbilecek nitelikte olduğunu belirtmiştir. Okullarda fiziksel aktivite 
ortamları yaratmak adına da anlamlı bir uygulama olan exergame ders 
saatleri sonrasında, teneffüslerde ya da öğle aralarında fiziksel aktivite-
yi teşvik amaçlı kullanılabilir. Azevedo ve arkadaşları (2014) okullarda 
exergame kullanımının vücut ağırlığı, vücut kütle indeksi, yağ oranı ve 
sağlıkla ilgili bazı parametreler üzerine olumlu etkisi olabileceğini or-
taya koymuştur. Staiano ve arkadaşları (2013) ise 20 haftalık exergame 
müdahalesini, Amerika’da yaşayan Afrikalı obez ergenler üzerinde uy-
guladığı çalışmasında katılımcıları okul sırasında ya da öğle arasında 
işbirlikli exergame oynayanlar,  rekabetçi exergame oynayanlar ve kont-
rol grubu olarak üç gruba ayırmıştır. Sonuç olarak işbirlikli exergame 
oynayanların kontrol grubuna göre daha çok kilo verdiği bulunmuş ay-
rıca öz yeterlik seviyelerinde ve akran desteğinde artış meydana geldiği 
raporlanmıştır. Rekabetçi exergame oynayan grubun ise kilo vermediği 
belirtilmiş,  araştırmacılar bu durumu obez çocukların bir takımın par-
çasıyken daha fazla oyun görevi üstlenmek adına hevesli olabileceği ve 
rekabet koşulunun bu çocuklar için fazla zorlayıcı olabileceği yönünde 
açıklamıştır (Staiano ve diğ., 2013). Gao ve arkadaşları (2019), 81 adet 4. 
sınıf öğrencisi ile 9 ay boyunca yürüttükleri çalışmada haftada bir kez 
olmak üzere 50 dakikalık exergame uygulaması gerçekleştirmiştir. Bu 
çalışmada okul günü içerisindeki günlük kalori harcamasında ve sosyal 
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destekte müdahale grubunun kontrol grubuna kıyasla daha fazla artış 
gösterdiği belirtilmiştir.

Web 2.0 teknolojileri de sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etme-
de kullanılabilecek bir başka yöntem olabilir.  Bloglar, multimedya pay-
laşım hizmetleri, sosyal ağlar gibi Web 2.0 araçları kullanıcıların içerik 
üretmesini, paylaşım yapmasını ve işbirlikleri kurmasını sağlar (Frank-
lin and Harmelen, 2007). Bu araçların içerik geliştirmeyi ve etkileşimi 
kolaylaştırması bireylerin daha katılımcı olmasını sağlamaktadır. Sosyal 
medya ve görsel beden eğitimi dersleri, fiziksel okuryazarlığın teşvik 
edilmesinde kullanılabilmektedir. Bu sayede fiziksel yetenek ve yeter-
liklerine güvenmeyen öğrencilerin de kendilerini güvende hissedebi-
lecekleri bir ortam yaratılabilmektedir. Ancak bu pozitif kazanımların 
yanında etik kaygıların gözetilmesi gerekmektedir. Bu etik konuların 
arasında veri toplama, anonimlik, gizlilik gibi konular bulunmaktadır 
(Wang, 2016; Bopp ve Stellefson, 2020). Bu araçların okullarda fiziksel 
aktiviteyi teşvik amaçlı kullanımında, öğrenci ve ebeveynlerin iyi bil-
gilendirilmesi önemli bir konudur. Ayrıca bu mecralardaki bilgi ve içe-
riklerin yanıltıcı nitelikte olmaması ve doğrulanmış olması gereklidir. 
Okul günlerinde veya beden eğitimi dersleri sırasında giyilebilir sağlık 
cihazlarının kullanımı da öğrencilerin fiziksel aktivite seviyelerini teş-
vik edebilir ve fiziksel okuryazarlık bileşenlerinin daha iyi öğrenilmesi-
ne yardımcı olabilir. Giyilebilir sağlık cihazları kalp atımı, adım sayma, 
mesafe ölçme, stres seviyesi belirleme gibi sağlıkla ilişkili verileri sağlar. 
Bu sayede bireyler gün içinde gerçekleştirdikleri fiziksel aktivitelerin ay-
rıntıları hakkında bilgi sahibi olabilir, sağlık durumlarını değerlendire-
bilirler (Bopp ve Stellefson, 2020). 

Çalışmalar incelendiğinde Murphy vd. 2019 yılında yaptıkları çalış-
mada, tip 2 diyabet tanısı konulan ya da risk grubunda olan öğretmen-
lerde teknoloji temelli davranış değişikliği ile aerobik fiziksel aktivite ve 
direnç egzersizini teşvik etmeyi amaçlamıştır. Üç kollu randomize kont-
rol gruplu bir çalışma yürüten araştırmacılar katılımcıları; kontrol gru-
bu, psikolog ve egzersiz uzmanıyla yüz yüze görüşen grup ve psikolog 
ile egzersiz uzmanı görüşmelerinin teknolojiyle desteklendiği grup ol-
mak üzere üç gruba ayırmıştır. Sonuç olarak bu müdahalenin, tip 2 diya-
betli veya risk grubundaki bireylerin fiziksel aktivite düzeyini artırmak 
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adına; egzersiz uzmanları, psikologlar ve teknoloji temelli destek ile ger-
çekleştirilmiş yenilikçi bir müdahale olduğu raporlanmıştır (Murphy ve 
diğ., 2019). Yapılan bir başka çalışma ise 9-15 yaş arası düşük gelirli 30 
çocukla yürütülerek çocukluk çağı obezitesi ve şeker alımını azaltmayı 
amaçlamıştır. Bu çalışmada küçük işletmelerde düşük şekerli besinlere 
ve içeceklere erişim artırılmış; katılımcılar rekreasyon merkezleri, ma-
ğaza promosyonları, kısa mesajlar ve sosyal medya aracılığı ile bu besin 
ve içecekleri tüketmek adına cesaretlendirilmiştir. Müdahale grubunda 
daha sağlıklı besin ve içecek alımı artırılmış, şekerlerden alınan kalori 
yüzdesi düşürülmüştür (Trude ve diğ., 2018). 

Mobil cihazlar aracılığı ile sağlanan mobil öğrenme; herhangi bir 
yerde ve zamanda öğrenme fırsatı yaratmakta, dışlanmış veya dezavan-
tajlı çocuklara ulaşabilmekte, sosyal etkileşimi iyileştirmekte ve birey-
selleştirilmiş öğrenme deneyimine olanak tanımaktadır (Shuler, 2009). 
Mobil oyunlar ve aplikasyonların fiziksel aktivitenin teşvik edilmesinde 
kullanılan bir yöntem olduğu yapılan çalışmalarda görülmektedir. Ör-
neğin İsveç’te oryantiring ve hazine avından yola çıkılarak tasarlanan 
Skattjakt mobil oyunu ile fiziksel aktiviteye cesaretlendirmek, öğren-
meyi desteklemek, informal öğrenmeyi sınıf aktivitelerine dahil etmek 
amaçlanmış ve öğrenci raportajlarında çoğu öğrencinin oyunu heyecan 
verici bulduğu görülmüştür (Spikol ve Milrad, 2008). Bir başka mobil 
oyun olan Time to Eat ile sağlıklı beslenme motivasyonu oluşturmak 
amaçlanmıştır. Oyun sırasında oyuncular sanal bir evcil hayvanın ba-
kımını gerçekleştirmektedir. Evcil hayvan tarafından oyunculara sağ-
lıklı beslenme davranışları temalı elektronik postalar gönderilmektedir. 
Gönderilen elektronik postanın içeriğine dair öğrenciler oyuna bir fo-
toğraf yollamalıdır. Örneğin kahvaltı etmek ile ilgili bir uyarı geldiğinde 
oyuncunun kahvaltı ettiği besinleri yollaması gerekmektedir. Ardından 
oyuncunun gönderdiği fotoğraflar besin değerine göre puanlanmakta 
ve evcil hayvan sonuca göre daha mutlu veya daha üzgün görünmeye 
başlamaktadır (Pollak ve diğ., 2010). Playnourmous oyunu ise sağlıklı 
sebze ve meyveleri buldurmayı amaçlayarak sağlıklı yaşam ve beslenme 
alışkanlığı oluşturmayı amaçlayan bir başka oyundur (Avcı ve Avşar, 
2016). 
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AİLE VE TOPLUM KATILIMI

Anne karnından itibaren gelişme ve büyüme sürecinde çocuklar, 
ailelerinin yaşam şeklinden etkilenmektedir. Anne ve babalar çocuğun 
sağlığından birinci derecede sorumlu kişiler olarak dengeli ve yeterli 
beslenmeyi çocuklarına sağlamalıdır. Çocuklarda görülen yeme bozuk-
luğu davranışları, ailenin alışkanlıkları ile ilişkilidir (Campbell ve diğ., 
2010). Ailenin beslenme hakkında bilgi düzeyi, alışkanlıkları, sosyoeko-
nomik düzeyi gibi faktörler çocuğun beslenmesi üzerinde etkili olmak-
tadır. Düzenlenecek olan sağlıklı yaşam alışkanlıkları programlarında 
ailelerin katılımının sağlanmasıyla çocukların eğitimi desteklenirken, 
bir yandan da ailelerin eğitilmesi adına fırsatlar oluşturulabilir (Çağdaş 
ve diğ., 2016). Ailelerin sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirilmesi ile 
kötü yeme alışkanlıklarının önüne geçerek, pek çok hastalığın önlenme-
si sağlanabilir. Fiziksel aktivitenin sağlıkla ilişkisi ve çocuklarda oyunun 
önemi iyi bilinmesine rağmen, ülkemizde aileler sportif etkinliklere ka-
tılımın sonucunda öğrencilerin akademik başarısının düşeceği kaygısını 
taşımaktadır (Güven ve Öncü, 2006). Bu da çocukların sportif etkinlik-
lere katılmasında en büyük engellerden biri olarak kabul edilebilir. Li-
teratürde yapılan pek çok çalışma fiziksel aktiviteye katılımın akademik 
başarıya zarar vermediğini gösterirken (Ahamed ve diğ., 2007; Trudeau 
ve Shephard, 2008), bazı çalışmalar fiziksel aktivite ve iyi fiziksel uy-
gunluk seviyelerinin akademik başarıda artış ile ilişkili olduğunu tes-
pit etmiştir (Castelli ve diğ., 2007; Carlson ve diğ., 2008; Hollar ve diğ., 
2010). Çocukların beden eğitimi ve spor ortamlarında sakatlanmasından 
korkan veli tutumu da karşılaşılan bir başka sorundur. Ayrıca ülkemiz-
de kız çocukların bazı fiziksel ve geleneksel faktörler nedeniyle spor or-
tamlarına daha az dahil olduğu görülmektedir (Güven ve Öncü, 2006).  
Bu nedenle beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilerin yanı sıra velileri 
de fiziksel aktiviteye katılıma cesaretlendirmesi gerekebilir (Korkmaz ve 
diğ., 2020). Öğrencinin iyi oluş halinin ve sağlık seviyesinin yüksek ol-
ması, hayatın diğer alanlarına başarılı bir şekilde adapte olmasını kolay-
laştıracaktır. Çocukların fiziksel aktiviteye ilgi duymasında, anne-baba 
tutum ve davranışlarının önemli bir etkisi vardır. Özellikle erken yaş 
gruplarında sportif etkinliklere katılan aile üyelerinin varlığı, çocukla-
rın özendirilmesi açısından önemlidir. Ailenin fiziksel aktiviteye ilişkin 
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farkındalık düzeyinin düşük olması, çocuklar üzerinde düzenli fiziksel 
aktiviteye başlamada motivasyon eksikliğine neden olmaktadır (Sağlık 
Bakanlığı, 2014).

Bireyin gelişiminde genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler 
de son derece önemlidir. Çocuk, aile ve toplumun sağlık seviyesinin 
yüksek tutulması sayesinde, çocuklar daha sağlıklı bir çevrede büyü-
yebilir (Altay ve diğ., 2018). Çocuğun toplum içerisinde deneyim, taklit 
etme ve sosyal öğrenme aracılığı ile edindiği tutum ve düşünceler, alış-
kanlıklarını etkilemektedir. Toplumda yerleşmiş bir spor kültürünün 
varlığı ve toplumsal düzeyde fiziksel okuryazarlık, çocukların sportif 
etkinliklere ve fiziksel aktiviteye katılımını güçlendirebilir. Toplumun 
her bireyine sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlardan itibaren 
kazandırılması, toplum sağlığı açısından önleyici hizmet kapsamında-
dır. Bu nedenle okullarda gerçekleştirilmesi planlanan fiziksel aktivite 
ve beslenme programlarına toplum katılımının sağlanması önem kazan-
maktadır. Toplumun her yaştan bireyinin sağlıklı yaşam alışkanlıkları-
nı edinmesi ve sağlığının geliştirilmesi için, okulları fiziksel aktivite ve 
sağlıklı yaşam merkezleri haline getirecek girişimler değerlidir. Beden 
eğitimi öğretmenlerinin sadece öğrenciler değil tüm toplum için sağlıklı 
yaşamın savunucusu ve lideri misyonu ile hareket etmesi, bu hedefle 
muhtarlık, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, şirketler 
ile işbirlikleri oluşturması anlamlıdır (Korkmaz ve diğ.,  2020). 

Okullarda aile katılımı ile gerçekleştirilen fiziksel aktivite program-
ları incelendiğinde ise, Luepker ve arkadaşları (2016) tarafından, 56 de-
ney okulu ve 40 kontrol okulu ile bir müdahale çalışması gerçekleştiril-
miştir. Bu müdahalede okul; öğle yemeklerinin yeniden düzenlenmesi, 
öğretmenlerin işbirliği içerisinde disiplinler arası yaklaşımlarla dersle-
rini aktarması, beden eğitimi derslerinde orta-yüksek şiddetli fiziksel 
aktivitenin sağlanması, okul beslenme servisinin varlığı gibi okul saatle-
ri etkinliklerinin yanı sıra temalı aile geceleri, yerel zumba eğitmeni ile 
dersler ve okula gidişte aktif rotaların oluşturulması gibi okul saatleri 
dışındaki etkinliklere de yer verilmiştir. Müdahale sırasında ailelere yö-
nelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen aile gecelerinde “broko-
li gecesi” gibi sağlıklı yaşam temalı eğlenceli faaliyetlere yer verilerek 
farkındalık düzeyinin artırılması amaçlanmıştır. Sonuç olarak müdaha-
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le okullarında, okul yemeklerindeki yağlardan alınan enerji miktarında 
düşüş, beden eğitimi derslerinde fiziksel aktivite seviyelerinde artış ve 
günlük şiddetli fiziksel aktivite seviyelerinde artış gerçekleşmiştir (Lu-
epker ve diğ., 1996). Morgan ve arkadaşları (2019) ise babaların genel-
likle oğullarıyla zaman geçirmesine ve aile temelli programlara nadiren 
katılmasına dikkat çekmiştir. Bu nedenle araştırmacılar, babalar ve kız 
çocuklarının birlikte katıldıkları bir müdahale gerçekleştirmiştir. Mü-
dahale sonunda baba ve kız çocuklarının fiziksel aktivite seviyelerinde 
olumlu sonuçlarla birlikte, babaların fiziksel aktivite için ebeveynlik 
uygulamalarında iyileşmeler meydana gelmiştir. Buna göre baba katı-
lımının, kız çocuklarının fiziksel aktivite seviyelerini artırmada önemli 
bir faktör olabileceği belirtilmiştir (Morgan ve diğ., 2016). Filanowski ve 
arkadaşları tarafından (2019), 31 ebeveyn-çocuk çiftinden oluşan katı-
lımcı grubuna, tempolu yürüyüş, atlama oyunları, dans, vücut ağırlı-
ğında egzersizler ve kovalamaca oyunlarından oluşan 5 standartlaştırıl-
mış fiziksel aktiviteyi uygulamıştır. Sonuç olarak orta-yüksek şiddette 
fiziksel aktivitede geçirilen zamanın en fazla zıplama oyunları sırasında 
harcandığı ve kovalamaca oyunlarının ebeveyn ve çocuklar için en eğ-
lenceli fiziksel aktivite olduğu raporlanmıştır. Çalışmanın bulgularına 
göre araştırmacılar, iç mekanlarda gerçekleştirilecek aile katılımlı fizik-
sel aktivite programlarında zıplama oyunlarının, vücut ağırlığındaki 
egzersizlerin ve kovalamaca oyunlarının kullanılmasını tavsiye etmiştir 
(Filanowski ve diğ., 2019). Cleland ve arkadaşları (2011) yaptıkları boy-
lamsal çalışmada aile ortamının çocuklarda fiziksel aktivite üzerindeki 
etkilerini araştırmıştır. Bu çalışmada anne rol modellemesi ve baba ta-
rafından fiziksel aktivitenin desteklenmesi ile erkek çocukların okuldan 
sonraki süreçte saat 18:00’e kadar ve hafta sonunda sergiledikleri or-
ta-yüksek şiddette fiziksel aktivitenin pozitif yönde ilişkili olduğu sap-
tanmıştır. Kızlarda ise annenin ve kardeşin fiziksel aktiviteye katılımı, 
kız çocukların orta-yüksek şiddette fiziksel aktiviteye katılımıyla ilişkili 
bulunmuştur. Yapılacak aile katılımlı müdahalelerde anne rol model-
lemesinin teşvik edilmesi, babanın fiziksel aktiviteye katılıma desteği-
nin güçlendirilmesi ve fiziksel aktiviteye anne-kardeş katılımının sağ-
lanması önerilmiştir (Cleland ve diğ., 2011). Bir başka çalışmada ise 108 
anne-çocuk çifti 8 haftalık “movement-to-music” isimli video programı 
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müdahalesini evlerinde uygulamıştır. Bu çalışmanın bulgularına göre 
annelerin çocuklarıyla egzersiz yaparken eğlence düzeylerinin yüksek 
olduğu, müdahale grubu ve kontrol grubu arasında anlamlı fark olmasa 
da zaman içerisinde müdahale grubundaki annelerin eğlence düzeyleri-
nin artığı görülmüştür. Annelerin eğlence düzeyleri düştüğünde, anne 
düşük şiddetli fiziksel aktivite seviyesinde ve çocuk sedanter davranış-
larında artış meydana geldiği saptanmıştır. Eğlence düzeyini sabit şekil-
de sürdüren annelerin çocuklarında ise düşük şiddetli fiziksel aktivite 
ve toplam fiziksel aktivite seviyelerinde artış meydana gelmiştir. Buna 
göre annelerin eğlence düzeylerinin, çocuklardaki sedanter davranış 
ve fiziksel aktiviteyi etkilediği bildirilmiştir (Tuominen ve diğ., 2020). 
Xu ve arkadaşları (2015) ise çocuk çağı obezitesini önleme amacı ile çok 
bileşenli okul temelli bir yaşam şekli müdahalesi geliştirmiştir. Çin’de 
bir yıl boyunca sürdürülen müdahalede sınıf öğretim programı (sağlıklı 
beslenme ve fiziksel aktivite eğitimi), okul çevre desteği, aile katılımı 
(sağlık dersleri) ve eğlence etkinlikleri ile birlikte rutin bir sağlık eğitimi 
gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubu ise sadece rutin sağlık eğitimine tabi 
tutulmuştur. Müdahale grubunda, kontrol grubuna kıyasla vücut kitle 
indeksinde daha büyük bir düşüş meydana gelse de bu fark anlamlı bu-
lunmamıştır. Bununla birlikte müdahale grubunun vücut kitle indeksi-
ni düşürmesinin, koşuya katılma sıklığını artırmasının, televizyon veya 
bilgisayar kullanımının ve kırmızı et tüketim sıklığını azaltmasının, oku-
la ulaşım şeklini sedanter tarzdan aktif tarza geçmesinin, obezite risk 
faktörlerinin zararları hakkında farkındalık kazanmasının daha olası ol-
duğu bildirilmiştir (Xu ve diğ., 2015). Ülkemizde ise Aktaç ve diğerleri 
2019 yılında okul öncesi çocuklarda yaptıkları müdahale çalışmasında 
10 haftalık beslenme eğitim programı uygulamıştır. Araştırmacılar, ka-
tılımcıları aile katılım grubu, eğitim grubu ve kontrol grubu olarak üç 
gruba ayırarak; aile katılımının beslenme eğitimi müdahalesine etkisini 
incelemiştir. Okul temelli beslenme eğitimi, aile beslenme eğitimi dokü-
manları, aile çocuk ev etkinlikleri, aileler ile düzenlenen aylık toplantılar 
aile katılım grubu için uygulanan müdahaleler olmuştur. Müdahaleler 
hem eğitim grubunda hem de aile katılım grubunda obezite prevalansı, 
besinin bulunabilirliği, besin sunma ve tüketimi üzerinde olumlu etki 
göstermiştir. Çalışmada aile katılımının daha fazla değişim yarattığı ve 
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bu yaş grubu için beslenme eğitiminin etkisini artırabilecek bir faktör 
olduğu belirtilmiştir (Aktaç ve diğ., 2019).

Toplum temelli müdahaleler incelendiğinde ise; Ahamed ve arka-
daşları (2007), öğretmen ve okulların fiziksel aktivite ve sağlıklı bes-
lenmeyi teşvik etmesinde kullanabileceği kapsamlı ve çok bileşenli bir 
müdahale uygulamıştır. 16 ay boyunca uygulanan müdahalede okul 
çevresinin düzenlenmesi (sağlıklı beslenme posterleri), planlı beden eği-
timi, sınıf içi hareketler, aile ve toplum katılımı (örneğin yürüyen okul 
otobüsü), okul dışı faaliyetler (dans kulübü gibi) ve okul ruhu (örneğin, 
Kanada yürüyüş challenge (meydan okuması)) etkinlikleri gerçekleşti-
rilmiştir. Okul ve sınıf temelli fiziksel aktivitelerde, haftada 5 gün, 15 
dakika olacak şekilde hip-hop, dans, sıçrama, sandalye ile aerobik, yoga 
ve kuvvet egzersizlerine yer verilmiştir. Bulgular müdahale okullarında 
haftalık fiziksel aktivitenin 47 dakika kadar yükseldiğini göstermiştir. 
Barr-Anderson ve arkadaşları (2014) ise yaptıkları çalışmada ortaokula 
giden Afro-Amerikan kız çocuklar üzerinde uygulamayı planladıkları 
fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve sosyal destek müdahalesinin pi-
lot çalışmasını 20 anne-kız çifti üzerinde denemiştir. Katılımcı grubu-
nun kültürel özelliklerine ilişkin besinler ve dansların yanı sıra, yerel 
beslenme ve fiziksel aktivite organizasyonları ile toplumsal işbirlikleri 
kurulmuştur. Sonuç olarak, anne ve kız çocuklarının eğitim içerikleri ve 
müdahaleye yönelik pozitif geri dönüşleriyle birlikte, müdahale sonrası 
ölçümlerde kız çocuklarının fiziksel aktivitelerinde, kahvaltı, su ve mey-
ve-sebze alımlarında artış; şekerli içecek tüketimlerinde düşüş saptan-
mıştır. Ayrıca annelerde de benzer davranış değişikliklerinin meydana 
geldiği belirtilmiştir (Barr-Anderson ve diğ.,  2014). Robinson ve arka-
daşları (2013), 7-11 yaş grubu, Kuzey Kaliforniya’da yaşayan (öncelikli 
olarak Latin mahalleleri olmak üzere), düşük gelirli, fazla kilolu ve obez 
çocukları dahil ettikleri müdahale çalışmasını 3 yıl boyunca sürecek şe-
kilde tasarlamıştır. Bu çalışmanın bulguları henüz paylaşılmamış olsa 
da yazarlar müdahalenin tasarımını yayınlamıştır. Buna göre müdaha-
le; toplum temelli okul sonrası takım sporları programının fazla kilo-
lu ve obez bireylere göre düzenlenmesi, ev temelli aile müdahalesinde 
ekran süresi düşürülmesi, ev beslenmesinin ve yemek yeme çevresinin 
değiştirilmesi, yemek ve aktivite davranış değişiklikleri için öz denetim 
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becerilerinin desteklenmesi, toplum ve ev temelli müdahalelere bağlı 
olarak davranışsal danışmanlık sağlanması gibi uygulamalar içermek-
tedir (Robinson ve diğ., 2013). Scherr ve arkadaşları (2017) ise bir okul 
yılı boyunca 4. sınıf öğrencilerine bahçe destekli eğitim, aile ve toplum 
işbirliği, öğle yemeklerinde yöresel ürünler sunulması ve okul wellness 
komitesi içerikli bir müdahale programı uygulamıştır. Çalışmanın bul-
gularına göre, müdahale grubunda kontrol grubuna kıyasla vücut kitle 
indeksinde ve bel-boy oranında daha iyi sonuçlara ulaşıldığı, beslenme 
bilgisinde iyileşme sağlandığı bildirilmiştir (Scherr ve diğ., 2017).

SONUÇ

Okullarda kaliteli beden eğitiminin sağlanması, fiziksel aktivite uy-
gulamalarının beden eğitimi dersi dışına taşınması, okullarda fiziksel 
aktivite ve beslenme programlarının uygulanması, okullarda pozitif, 
sosyal ve aktif ortamın yaratılması, öğrencilerde sağlıklı yaşam davra-
nışları oluşturmak adına okul çalışanları tarafından işbirliklerinin oluş-
turulması, aile ve toplum katılımının sağlanması, teknolojinin etkili 
kullanımıyla sağlıklı yaşam davranışlarının teşvik edilmesi çocukların 
sağlık davranışları açısından son derece önemlidir. Sağlıklı ve aktif yaşa-
mın savunucuları olarak beden eğitimi öğretmenleri, okullarda gerçek-
leştirilecek sağlıklı yaşam şekli programlarını koordine etmek ve liderlik 
görevini üstlenmek adına hevesli olmalıdır.
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İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul /Türkiye

Öz: Sağlık; yalnızca hastalık veya sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, 
mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. olarak tanımlanmıştır. 
Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi egzersiz/fiziksel aktivite/spor ve bes-
lenme sağlığın temelini oluşturan en önemli faktörlerdendir. Egzersiz 
ve spor, ruh-beden sağlığı üzerine olumlu etkileri ile sağlığın korunma-
sı ve devamı için insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Egzersiz, 
kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, obezite, diyabet, demans, 
kanser, kas eklem hastalıkları gibi birçok hastalık üzerinde olumlu etki-
lere sahiptir. Egzersiz gibi sağlığı etkileyen en önemli faktörlerden biri 
de beslenmedir. Beslenme özellikle sporcularda, egzersiz ve antrenman 
sırasında üst düzey bir performans gösterebilmek, sağlıklarının korun-
ması ve optimum düzeyde sürdürülebilmesi için oldukça önemlidir. 
Sporcu performansındaki farklılıklar, elde edilen başarı üzerine oldukça 
etkilidir, bu sebepten sporcularda, antrenman adaptasyonunu artırmak 
ve müsabakalarda başarı ve performansı artırarak galibiyet elde etmek 
için kullanılan, mekanik cihaz, besinsel destek, farmakolojik destek veya 
fizyolojik teknikler olarak ele alınan ‘ergojenik destek’ oldukça önemli 
bir yere sahiptir. Ergojenik desteklerin sporcu performance ve sağlığı 
üzerine etkilerinin bilinmesi, sporcu performansını artırarak, elde edilen 
müsabaka başarılarının artırılmasının yanısıra, sporcular ve spor otori-
teleri tarafından etki durumu ile ilgili bilgi kirliliği ve bilinçsiz kulla-
nımın önünü keserek, sağlıklı sporcu ve bilinçli spor otoriteleri oluşu-
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muna katkı sağlayacak ve yanlış kullanmaya bağlı oluşabilecek sağlık 
sorunlarının oluşmasını engelleyecektir.

Anahtar Kelimeler: Ergojenik, Spor, Performans, Sporcu, Sağlık

GİRİŞ 

Spor, Sağlık ve Ergojenik Destek Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
sağlık; yalnızca hastalık veya sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, mental 
ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.’ olaraktanımlanmıştır. Bu tanım-
dan da anlaşılacağı gibi egzersiz/fiziksel aktivite/spor ve beslenme sağ-
lığın temelini oluşturan en önemli faktörlerdendir. Çoğu zaman spor, 
fiziksel aktivite ve egzersizin aynı anlama geldiği düşünülerek, birbirleri 
yerine kullanılmaktadırlar, fakat birbirlerinden farklı anlamlar içermek-
tedir.

Fiziksel aktivite: İskelet kasları tarafından üretilen, enerji harcama-
sı gerektiren bedensel bir harekettir. Günlük hayatta yapılan işlerin bir 
çoğu fiziksel aktivite içerisinde yer almaktadır. (Petibors ve diğ., 2002).

Egzersiz: Zindeliği ve sağlığı geliştirmek için özel olarak oluşturul-
muş, planlı, yapısal ve tekrarlayıcı olarak belirli bir süre zarfında devam 
eden hareketlerin bütünüdür (Ersoy, 2013).

Spor: Bireylerin beden ve zihinsel yeteneklerini bir bütün olarak 
dengeli ve sağlıklı bir şekilde geliştirmek amacıyla yarışma tarzında ya-
pılan faaliyetlerin tümüdür (Göksu Şeker, 2018). 

Egzersiz ve spor, ruh ve beden sağlığı üzerine olumlu etkileri ile 
sağlığın korunması ve devamı için insan yaşamında önemli bir faktör 
olmasının yanısıra, sosyalleşme amacıyla yapılan bir uğraş ve aynı za-
manda profesyonelce yapılan ve maddi kazanç elde edilen bir faliyettir 
(Womack ve diğ., 2012).

Egzersiz, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, obezite, diya-
bet, demans, kanser, kas eklem hastalıkları gibi birçok hastalık üzerinde 
olumlu etkilere sahiptir (Cordell ve diğ., 2008).

Egzersiz kardiyovasküler hastalıklar ilişkisi:  Kardiyovasküler has-
talık (KVH) ile ilgili tüm başlıca önlem ve tedavi kılavuzlarında egzer-
siz tedavisi önerilmektedir ve uygun bir şekilde uygulanırsa, hipertan-
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siyon, dislipidemi, insülin direnci, obezite ve inflamatuvar hastalıklar 
dahil olmak üzere KVH için risk faktörleri üzerinde de yararlı etkilere 
sahip olabilmektedir (Chobanian ve diğ., 2003; WHO, 2003). Yapılan 
çalışmalarda, hem sağlıklı bireylerde hem de kardiyovasküler hastalığı 
(KVH) olan bireylerde, egzersizin toplam miktarı ve yoğunluğu ile kar-
diyovasküler mortalite arasında ters doz- yanıt ilişkisine dair net kanıt-
lar mevcuttur (Sesso ve diğ., 2000; Lee ve diğ., 1995).

Egzersiz kardiyovasküler hastalık üzerine negative etkiye sahip 
olan LDL kolesterol ve total kolesterolün azalmasına ve pozitif etkiye 
sahip olan HDL kolesterolün yükselmesine neden olmaktadır (Ameri-
can College of Sports Medicine [ACSM], 2000). Yapılan bir çalışmada, 
kalp krizi geçirmiş ve egzersiz programına tabi tutulmuş olan hastalar-
da, ölüm hızının %25 ten % 20’ye düştüğü gözlenmiştir (United States of 
Public Health Service [USPHS], 1996).

Egzersiz hipertansiyon ilişkisi: Egzersiz kan basıncını düşürücü 
etkiye sahip olmakla birlikte egzersiz yoğunluğu, kan basıncı üzerine 
farklı etkiler göstermektedir (ACSM, 2004). 

Egzersiz Obezite ilişkisi: Spor ve egzersiz, enerji harcamasının art-
masıyla birlikte toplam vücut ağırlığında ve visseral yağ kütlesinde hafif 
azalmaya neden olarak yetişkinlerde kilo verme ve kilo kontrolü prog-
ramlarında önemli bir rol oynayarak obezite riskini azaltmaya yardımcı 
olmaktadır (Akyol, 2018).

Diyabet ve Egzersiz: Egzersiz, insulin peripheral duyarlılığını artı-
rarak, glikoz kontrolünü düzeltme, oral antidiyabetik ihtiyacını azalt-
ma, plazma insulin seviyesinde düşme, glikoz töleransında düzelme ve 
HbA1c seviyesinde azalmaya neden olmaktadır (Göksu Şeker, 2018).

Demans ve Egzersiz: Egzersizin biliş geliştirme üzerine mekanizma-
sı; artmış kan volümü, azalmış reaktif oksijen türleri (ROS) ve oksidatif 
stress, azalmış Aβ yükü, hiperfosforile tau proteinlerinin seviyeleri, koli-
nerjik sistem modülasyonu ve beyin kaynaklı nörotrofik faktör ekspres-
yonunun düzenlenmesini içeren belirsiz ve karmaşık bir mekanizmadır 
(Guiney ve diğ., 2015; Schrag ve diğ., 2013). Egzersiz, beyinde, nöroplas-
tisite, perfüzyon ve serebrovasküler fonksiyonları artırarak, yaşlanma 



Müge ARSLAN

43

ve bunama gibi bilişsel fonksiyon bozukluklarla ilişkili ilerleyici kaybı 
önleyebilmektedir (Erickson ve diğ., 2012; Davenport ve diğ., 2012).

Depresyon ve Egzersiz: Egzersiz, artmış nörotrofik faktör ekspresyo-
nu (yani BDNF), artmış serotonin, norepinefrin mevcudiyeti, HPA ek-
sen aktivitesinde düzenleyici rol ve sistemik inflamatuar sinyalleşmede 
azaltıcı etkiyi içeren ortak nöromusküler mekanizmalar yoluyla depres-
yonu azaltabilmektedir (Di Santo ve diğ, 2013; Guiney ve diğ., 2015). 
Çok sayıda yapılan çalışmalar, egzersizin özgüven artışı ve strese uyum 
sağlama gibi etkilerle depresyon üzerine olumlu etkiler gösterebileceği-
ni saptamıştır (Cooney ve diğ., 2014; Krogh ve diğ., 2017).

Kanser ve egzersiz: Egzersizin kanser riski ve prognozu üzerinde-
ki etkisi büyük ölçüde bilinmemekle birlikte, kanser prognozu ve tera-
pisinde egzersizin potansiyel rolü ile ilgili olarak, fiziksel aktivitenin, 
hastalığın tekrarlama riskinin azalmasıyla (özellikle meme kanseri ve 
kolorektal kanser) ilişkili olduğu düşünülmektedir (Ballard-Barbash ve 
diğ., 2012; Pedersen ve diğ., 2016). Ayrıca yapılan çalışmalar, egzersizin 
tümör boyutunda ve görülme sıklığında önemli bir azalmaya yol açtığı-
nı göstermektedir. Egzersiz, özellikle akciğer kanseri ve B16 melanom 
modellerinde tümör boyutu üzerinde ve karaciğer kanseri insidansı 
üzerinde etkiye sahiptir (Pedersen ve diğ., 2016).

Kas-eklem hastalıkları ve egzersiz: Egzersiz, kas fonksiyonunun 
gelişimi, kuvveti, vücudun oksijen alımı ve kullanımı (maksimum oksi-
jen tüketimi ve aerobik kapasite) üzerine etkilidir. Yapılan çalışmalarda, 
egzersiz öncesi ve sonrası yapılan ölçüm sonrasında, özellikle ileri yaş 
grubunda sıklıkla rastlanan sırt ağrısının azaltılması için kas sağlığının 
gelişimi ve yeteneğinin günlük aktivitelerle desteklenmesi gerektiği 
önerilmiştir (USPHS, 1996; Fletcher ve diğ., 2001).

Egzersiz tedavisi özellikle, alt ekstremite ve el osteoartritinde eklem 
hareket sıklığı, kas kuvveti, aerobik performansı ve propriosepsisyonu 
artırmak için sıklıkla kullanılmaktadır (Göksu Şeker, 2018).

Egzersiz gibi sağlığı etkileyen en önemli faktörlerden biri de bes-
lenmedir. Son dönemlerde, spora olan ilginin artması ile birlikte sporcu 
beslenmesi de oldukça önemli ve araştırılan bir konu haline gelmiştir 
(Süel ve diğ., 2006). Ülkelerin bu konuya ayırdıkları bütçe zamanla art-
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maktadır. Örneğin, 1996 yılında Amerika Birleşik Devletlerin’de besin 
destek maddeleri için harcanılan para 6.5 milyar dolar iken, 2000 yılında 
bu miktar 17.1 milyar dolar’a, 2002 yılında 18 milyar dolara, 2008 yılında 
ise bu miktar 25.5 milyar dolara çıkmıştır (Tian, 2009; Nutrition Business 
Journal, 2009). Beslenme özellikle sporcularda, egzersiz ve antrenman 
sırasında üst düzey bir performans gösterebilmek, sağlıklarının korun-
ması ve optimum düzeyde sürdürülebilmesi için oldukça önemlidir 
(Güler ve diğ., 2004). Sporcu performansındaki farklılıklar, elde edilen 
başarı üzerine oldukça etkilidir, bu sebepten spor otoriteleri, sporcular 
ve antrenörler için performans artırma konusu oldukça önemlidir (Ak-
gün, 1991).

Sporcularda, antrenman adaptasyonunu artırmak ve müsabakalar-
da başarı ve performansı artırarak başarı elde etmek için kullanılan, me-
kanik cihaz, besinsel destek, farmakolojik destek veya fizyolojik teknik-
ler gibi ögelerin tümüne ‘Ergojenik destek’ denilmektedir (Ersoy, 2012; 
Karakuş, 2014).

Ergojenik desteğin kullanım amaçları;

	Sporcuların fizyolojik kapasitesine doğrudan etki ederek sporda-
ki verimin artırılması,

	Fizyolojik kapasiteyi sınırlayıcı psikolojik engellerin ortadan kal-
dırılması,

	Merkezi sinir sisteminin maksimal kas kasılmasına etkisini ar-
tırarak, kasın daha fazla kuvvet-güç oluşturmasını sağlamaktır 
(Güler ve diğ., 2004).

Ergojen ajan etkileri:

	Merkezi veya peripheral sinir sistemi uyarımı (kafein, kolin, al-
kol)

	Sınırlayıcı bir substratın depolanması veya uygunluğu artırımı 
(karbonhidrat, kreatin, karnitin, krom)

	Ek bir yakıt kaynağı gibi davranımı (glikoz, orta zncirli yağ asit-
leri)
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	Performans-inhibe edici metabolik yan ürünleri azaltım veya 
nötralize edim (Sodyum bikarbonat, sitrat, pangemik asit, fosfat, 
beta alanin)

	Ağır egzersiz sonrası toparlamayı kolaylaştırıcılık (yüksek glise-
mik indeksli karbonhidratlar, su) (Göksu Şeker, 2018).

Ergojenik yardımcılar; 
Psikolojik yardımcılar, mekanik ve biyomekanik yardımcılar, far-

makolojik yardımcılar ve fizyolojik yardımcılar olarak üçe ayrılmakta-
dır. Fizyolojik yardımcılar; besinsel yardımcılar ve farmakolojik yardım-
cılardan oluşmaktadır (Ersoy, 2010).

Mekanik ve biyomekanik yardımcılar; 
Sporcuların performansını etkileyecek şekilde yapılan kullandıkla-

rı saha araç, ayakkabı, giysi gibi materyallerin tümüne verilen isimdir 
(Zorba ve Erdemir, 2000).

Psikolojik yardımcılar; 
Bireye ya da takıma verileceği gibi, sürekli olarak ya da eğitim dö-

nemlerinde belirli konularda moral ve motivasyon artırıcı davranışlar, 
sporda başarıyı elde etmede önemli rol oynayan psikolojik desteklerdir. 
Sporcular, antrenörler, spor yöneticileri ve seyirciler için ihtiyaç duyu-
lan profesyonel bir alandır ve bu alanın önemi sporcular tarafından bi-
linmeli ve inandırılmalıdır (Güler ve diğ., 2004).

Fizyolojik yardımcılar; 
Sıklıkla kullanılan fizyolojik ergojenikler; sauna, masaj, oksijen, aka-

punktur, sodium bikarbonat tuzları ve ultraviyole ışınlarıdır (Zorba ve 
Erdemir, 2000).

Farmakolojik yardımcılar ise; 
Anabolik androjenik steroid, morfin, amfetamin, glukokortikoidler, 

beta blokerler, diüretik ve maskeleyici ajanlar, anti-ostrojenik aktivite, 
narkotik analjezikler, peptit hormonlar, büyüme faktörü ile ilişkili mad-
delerdir (Göksu Şeker, 2018).

Besinsel ergojenikler; 
Protein suplemanları, aminoasitler, karbonhidrat suplemanları, kar-

nitin, glutamin, melatonin, koenzim Q10, kreatin, balık yağı, sarımsak 
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özü, konjuge linoleik asit (CLA), ginseng, arı poleni, kafein, vitamin ve 
mineral tabletler, sporcu içecekleri, enerji içecekleri gibi pek çok ürünü 
kapsamaktadır (Babal, 2015; Ersoy, 2012; Ulaş, 2018).

Protein suplemanları ve aminoasitler; 
Sıvı, toz, tablet ve bar gibi farklı formlarda bulunan, kas kütlesine 

olan etkilerinden dolayı, başta vücut geliştirme sporcuları olmak üzere, 
kuvvet ve dayanıklılık sporları yapan sporcular tarafındanda en yaygın 
kullanılan ergojenik destek grubudur. Proteinler, testesteron hormonu 
üzerinde pozitif etkiye sahiptir ve testesteron; anabolik ve anti-katabolik 
etkileri olan bir steroid hormonu olması nedeniyle, sporcuların kas geli-
şimleri ve performansları için oldukça önemlidir (Weitzel ve diğ., 2009).

Protein suplemanları; whey proteini (WP), kazein proteini (KP), 
soya protein (SP) gibi ürünlerden üretilmektedir (Bilgiç ve Ersoy, 2009; 
Wirunsawanya ve diğ., 2018).

Whey proteinleri ve kazein; 
Whey proteinleri bileşiminde bulunan; α-laktalbümin, b-laktoglobu-

lin, laktoferrin, laktoperoksidaz, lizozim, immünoglobulinler ve serum 
albümin ve yorucu egzersizler sırasında vücut tarafından kullanılan lö-
sin ve glutaminin yanında diğer tüm elzem aminoasitleri içermekte ve 
yaklaşık %25 oranında dallı zincirli aminoasit (DZAA) ve antioksidan 
özelliğe sahiptir (Cengiz ve diğ., 2017; Ivy ve Portman, 2004). Whey pro-
teinlerinin hızlı emilim göstermesi, çabuk sindirilebilmesi, kas proteini 
sentezinde belirgin bir etkisinin olması ve suda çözünebilmesiden dola-
yı diğer protein suplemanlarına göre daha avantajlıdır. (Wirunsawanya 
ve diğ., 2018; Volek ve diğ., 2013).

Egzersiz yapan (egzersiz sonrasında verildiğinde) ve sedanter yaşa-
yan bireyler üzerine yapılan bir çalışmada, farklı dozlarda verilen whey 
proteininin, yoğun egzersiz yapan bireylerde mononükleer hücre glu-
tatyonunda önemli bir artış sağladığı; sedanter bireylerde ise böyle bir 
etkisinin olmadığını bildirilmiştir (Middleton ve diğ., 2004).

Dayanıklılık ve direnç egzersizlerinde, tokluk hormonlarının dü-
zenlenmesi ve hepatik glukoneogenez gibi iştah azaltıcı çeşitli meka-
nizmalar ile sporcularda, kilo kaybı ve kilo koruma diyetlerinde vücut 
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kompozisyonunu iyileştirmek için Whey proteini suplemanları kullanıl-
maktadır (Miller ve diğ., 2014; Wirunsawanya ve diğ.,2018).

Whey proteinleri aynı zamanda, egzersize bağlı kas hasarında iyileş-
me sağlamakta ve kas kuvvetlerindeki bozulmayı azaltmaktadır (Cooke 
ve diğ., 2010). Yapılan çalışmada, 8 hafta boyunca diyet proteini dışında 
whey proteini alımı sonrasında, kas gücünde artış olduğu gözlenmiştir 
(Arazi ve diğ., 2011).

Kazein protein; 
İnek sütü proteininin büyük kısmını oluşturan bir fosfoproteindir 

ve glutaminin iyi kaynagıdır. Whey proteinine oranla dallı zincirli ami-
noasit (DZAA) daha düşüktür ve daha geç sindirilir bu nedenle egzersiz 
öncesi ve egzersiz sırasında sporcuya dezavantaj oluşturabilmektedir 
(Bora, 2015).

Soya proteini; 
Vücutta östrojen hormonunu taklit eden, DZAA içeriği bakımından 

zengin olan ancak elzem aminoasitlerden metionin bakımından fakir bir 
proteindir. Laktoz içermemesi nedeniyle laztoz intöleransı olan sporcu-
lar bakımından avantajlıdır (Bora, 2015). Protein desteklerinin hormon 
üzerine etkisi ile ilgili yapılan bir çalışmada, soya proteininin serum tes-
testeron seviyesini kısmen azalttığı görülmüştür. Bu özelliğinden ötürü 
özellikle erkek sporcuların soya protein desteğini tercih etmemektedir-
ler (Kraemer ve diğ., 2013).

Arginin, Lizin, Ornitin; 
Bu üç aminoasit piyasada tek ya da kombin şeklinde yer almakta-

dır. Yapılan çalışmalarda, insülin ve büyüme hormonunun salınımını 
artıran bu hormonlar bu özelliği ile kas kitlesini artırarak yağ kitlesinin 
azalmasına ve bu etkileri ile güç ve kuvvet artışına neden olabildikleri 
gösterilmiştir (Göksu Şeker, 2018).

Dallı Zincirli Amino Asitler (DZAA); 
Toz ya da tablet şeklinde piyasada yer alan dallı zincirli aminoa-

sitler; lözin, izolözin ve valindir. Yapılan çalışmalarda, DZAA’lerin eg-
zersiz öncesi ve sonrası alımda, egzersize bağlı kas hasarını azaltması 
ve kas protein sentezini artırması ile ilgili olumlu etkleri gösterilmiştir 
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(Bassit ve diğ., 2002). DZAA’lar immün yanıtta, egzersizle salınan sito-
kin üretim dizgesini değiştirerek, kas iyileşmesi ve immün regülasyon 
üzerinde pozitif etki oluştururmaktadırlar (Bassit ve diğ., 2002; Negro 
ve diğ., 2008).

Glutamin; 
Lenfositler tarafından enerji üretimi ve nükleotid biyosentezi için 

kullanılan glutamin, güçlü antioksidan olan glutatyonun yapı taşıdır ve 
asit baz düzenlemesinde önemli etkilere sahiptir. Uzun süren egzersiz-
lerde glutaminin kas içi plazma ve yoğunluğunda belirgin bir azalma 
olmaktadır ve bu durum bağışıklık sistemini olumsuz etkilemektedir 
(Kadıoğlu, 2005). Glutaminin immün hücre fonksiyonu üzerinde yararlı 
etkileri mevcuttur. Yapılan çalışma sonucuna göre, dayanıklılık sporla-
rında glutamin kullanımı ile egzersiz sonrası hastalık insidansında azal-
ma meydana geldiği gözlenmiştir (Castell ve diğ., 1996).

Yapılan bir diğer çalışmada ise, glutaminin, insülin sekresyonunu 
uyararak glikojen sentezini arttırdığı ve hafif hidrasyon stresi sırasında 
tükenme süresini uzattığı gözlenmiştir (Holecek, 2013).

Yapılan çalışmalarda, glutaminin tek başına sporcu performansına 
etkisi net olmamakla birlikte, karbonhidrat ya da diğer asitlerle kombine 
olarak kullanılınca performans artışı sağlayabildiği gözlenmiştir (Hole-
cek, 2013).

Sitrullin; 
Nitrojen homeostazında anahtar rol oynayan sitrullin glutamin ile 

birlikte kullanıldığında, iskelet kaslarına daha iyi oksijen iletimi ve be-
sin taşınmasını sağlayabilecek nitrik oksit üretimini tetikleme özelliğini 
güçlendirebilmektedir. Bu durum da kaslara daha fazla besin gitmesine 
ve yenilenmenin daha iyi olmasına neden olmaktadır (Faure vd., 2013).

Kreatin; 
Kreatinin çoğunluğu iskelet kaslarında ve özellikle tip-2 hızlı kasılan 

liflerde depo edilmektedir. Kreatin suplemanı kas içi kreatin depolarını 
yaklaşık %30 artırabilir. Kas içinde kreatin kinaz, yüksek yoğunluklu 
kas gücü üretimi için anahtar bir substrat olan; fosfokreatine (PCr), krea-
tinin fosforilasyonuna aracılık etmekte ve ADP’den ATP oluşumundaki 
enerji, kaslara enerji sağlamaktadır. Kas kreatin depoları boşaldığı za-
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man ATP sentezi önlenir ve kaslara enerji sağlanamaz. Kreatin, kısa sü-
reli, yüksek yoğunluklu egzersiz kapasitesini artırmaktadır (Rawson ve 
Persky, 2007). Çalışmalar, sporcuların, ATP ve kreatin fosfat (PCr) gibi 
fosfajen depolarının dolu olması kısa süreli, tekrara dayalı maksimal ak-
tivitelerin daha uzun süre yapılabilmesine olanak sağladığını ve topar-
lanmayı hızlandırdığı göstermektedir. Kreatin, kuvvet-güç egzersizleri, 
süratli koşu performansı, güç ve meksimum efor antrenmanlarının bir-
den fazla setleri sırasında, yorgunluğa kadar toplamda sergilenen güç/
dayanıklılığı arttırmaktadır (Liddle ve Connor, 2013). Bunun yanında 
akut kreatin desteğinin yorgunluk üzerine pozitif etkisinin olmadığını, 
ancak uzun süreli kullanımın performans üzerinde daha olumlu etkileri 
bulunabileceğini destekler yönde çalışmalar mevcuttur (Williams vd., 
2014). Yapılan bir diğer çalışmada, kreatin desteğinin uzun dönemli ant-
renmanlarda hem tip-1 hem de tip-2 kas liflerini arttırdığı gösterilmiştir. 
(Willoughby ve Rosene, 2003).

Sporcularda kreatin alımı yalnızca kas kreatin içeriğini, kas kuvve-
tini ve sprint performansını artırmakla kalmayıp   ayrıca hücrede su tu-
tumuna neden olarak yağsız vücut kitlesini artırmaktadır (Çetin ve diğ., 
2008).

Kreatin kullanımı sırasında ozmotik etki ile sıvı, kas içerisine çeki-
lir ve bu dehidratasyon riskine sebep olur. Bu nedenle kreatin kullanan 
sporcular bol sıvı tüketmelidirler. Kreatin kullanımı subklinik dehidra-
tasyon ve sıcak şokuna neden olabileceği gibi, venöz tromboemboliyi de 
tetikleyebilmektedir, ayrıca fazla kreatin alımina bağlı (günde 30gr.’dan 
yüksek ya da 5 günden daha uzun süreli kullanımda) böbrek fonksiyon 
bozuklukları da oluşabilmektedir (Poortmans ve Francaux, 1999).

Triptofan; 
L-triptofan, bir nörotransmitter olan serotonin aminoasit öncülüdür. 

Sporcular üzerine yapılan çalışmalarda, triptofanın, beyindeki serotonin 
düzeyini yükselttiği, bu artışın ağrı-sızıya karşı direnç (analgesia) sağla-
dığı ve uzun süreli egzersizin yaratığı rahatsızlığı azalttığı ve bu sayede 
yorgunluğu geciktirdiği yönündedir (Şemşek ve diğ., 2001).

Fakat 1989 yılında, L-triptofan ve L-triptofan içeren ürünler, eozi-
nofili-miyalji sendromuna neden olmuş ve o yılda 37 kişi bu sebepten 
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hayatını kaybettiği için Amerika Birleşik Devletleri’n de kullanımdan 
kaldırılmıştır (Göksu Şeker, 2018).

L-Karnitin; 
İnsan kalp ve iskelet kasında bulunur, böbrek ve karaciğerde lizin 

ve metionin aminoasitlerinden sentezlenen, 3 metilli bir aminoasit olan 
(β-hidroksi, γ-trimetil amonyum bütirik asit) vitamin benzeri bir bileşik-
tir (Ersoy, 2010; Kurdak, 2010). Uzun zincirli yağ asitlerinin sitozolden 
mitokondrial matrikse yağ asitleri oksidasyonu için taşınmasıda gerek-
lidir. Vücutta yeterli karnitin mevcut olmaz ise, uzun zincirli yağ asitle-
rinin oksidasyonu engellenir ve hücresel enerji metabolizması bozulur 
(Göksu Şeker, 2018). L-Karnitinin serbest yağ asitlerinin oksidasyonu-
na yardımcı olması ve asetil CoA/CoA oranını dengeleyerek pirüvatın 
asetil CoA’ya dönüşümünün hızlandırılmasıyla laktat üretiminin aza-
lacağı varsayılmaktadır (Karahan ve Çoksev, 2004). Yapılan çalışmalar, 
yağ asidi oksidasyonunu ve enerji tüketimini arttırarak, kas enerji me-
tabolizmasında anahtar rol oynadığını göstermektedir (Pandareesh ve 
Anand, 2013). Dayanıklılık sporlarında sporcular, yağ asit metabolizma-
sını artırarak kas glikojeninden tasarruf etmek için karnitin kullanmak-
tadırlar. Sporda karnitin teorik olarak egzersiz sırasında yağ asitlerinin 
kullanımını arttırarak, glikojen depolarının daha uzun süre korunaklı 
olup daha düzenli harcanmasını sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak 
sporcu yorgunluk hissini erteleyebilmektedir (Yavuz ve Kurtoğlu, 2012; 
İbis, 2016). L-karnitin suplemanının sporcularda kas ağrısı belirteçlerini 
düşürdüğünü gösteren çalışmalarda mevcuttur (Pandareesh ve Anand, 
2013).  Yapılan çalışmalarda, L-karnitinin diğer önemli özelliklerinden 
birisi de antioksidan etki göstermesi olarak bildirmiştir (Karahan ve 
Çoksev, 2004; Göksu Şeker, 2018).

Koenzim Q (CoQ10); 
Piyasada tek ya da diğer besinsel ergojenik yardımcılardan inozin 

ve E vitamini ile birlikte kombin olarak kapsül ya da tablet formunda 
satılan koenzim Q10 (CoQ10), yağda eriyen vitamin benzeri bir quinol-
dür, hücredeki enerji üretimi için önemlidir, enzimatik reaksiyonlarda 
koenzim olarak görev alır (Gomez-Cabrera ve diğ., 2008), hücre içinde 
oksijen kullanımını arttırarak, hücredeki enerjinin artmasını, tüketilme-
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sini sağlar ve yoğun fiziksel egzersiz gibi oksijen stresi sırasında üretilen 
serbest oksijen radikallerinden korur yani iyi bir antioksidandır, (Go-
mez-Cabrera ve diğ., 2008) mitokondri iç membranında solunum zinci-
rinin elektron ve proton transportuna katılır ve oksidatif stresi azaltarak, 
hücre ve dokularda serbest radikal oksidasyonunu önlemektedir (Ishrat 
ve diğ., 2006).

Sporda, submaksimal ve maksimal egzersizin kapasitesini arttırdı-
ğını gösteren çalışmalar mevcuttur. (Ercan ve El, 2010; Revan ve diğ., 
2013) Egzersiz performansını artırdığına yönelik çalışmalar (Gökbel ve 
diğ., 2010) olsa da tersini gösteren çalışmalarda mevcuttur (Linnane ve 
diğ., 2002).

Büyüme Hormonu(hGH); 
Büyüme hormonu, anterior hipofiz bezinin somatotrop hücrelerin-

den salınarak ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) aktivitesi ile 
büyümeyi uyarmaktadır. Lipoliz artışı ve protein-anabolizan etkisi so-
nucu yağ kitlesi azalırken, yağsız vücut yüzdesi artmaktadır, fakat total 
vücut ağırlığı üzerinde belirgin bir etki yoktur. Kas kitlesini ve egzersiz 
kapasitesini arttırdığına dair çalışmalar mevcuttur (Liu ve diğ., 2008). 
Uzun süreli hGH kullanımı renin-anjiotensin sistemini aktive ederek sıvı 
birikimine neden olmakta ve böylece artralji, karpal tünel sendromu ve 
pseudotumor serebri gibi yan etkiler gelişebilmektedir (Baumann, 2012).

Beta-hidroksi-beta-metilbütirat (β-HMB); 
Hidroksi metil butirat vücutta sentezlenen esansiyel aminoasitler 

grubunda olan lösinin aktif bir metabolitidir. HMB’nin etkisi kas, im-
mün sistem ve mem bezleri üzerine olmaktadır. Lösin suplementasyo-
nu yapıldığında kan plazma değeri 5-10 kat artış göstermektedir. En-
dojen (protein yıkım kaynaklı) ve eksojen (diyet kaynaklı) lösin α-ke-
toizokproat oksidasyonu ile HMB’ye dönüşmektedir. Etkin doz olan 
3 gram HMB’yi üretebilmek için 60 lösin kullanılması gerekmektedir. 
Ayrıca HMB iskelet kası içerisinde de novo kolestrol sentezi için subsrat 
kullanımını arttırmaktadır. Kas hücresinde kolesterol membran daya-
nıklılığı ve stabilitesi için önem taşımaktadır. HMB büyük bir çoğunluğu 
HMG-CoA’nın yapısında yer almakta ve kolesterol sentezini arttırmak-
tadır. Bunun sonucu olarak kas hücresinin dayanıklılığı artmakta ve yı-
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kımı azalmaktadır. Sporcu beslenmesinde bu etkilerinden dolayı önem 
arz etmektedir (Saka ve Parlak, 2015). HMB’nin yağsız vücut kitlesini 
koruduğu ve proteolizi baskıladığı (ubikitin-proteazom proteolitik yo-
lunun bazı bileşenlerinin artmış ekpresyonunun aşağı regülasyonu ile) 
düşünülmektedir. Direnç antrenmanı yapmamış erkeklerde yapılan bir 
çalışmada egzersiz öncesi HMB alındığında, azalmış laktat dehidroge-
naz düzeyini arttığı ve ağrının azaldığını gösterilmiştir (Wilson ve diğ., 
2013).

Bazı çalışmalarda, HMB alımı ile birlikte direnç egzersizinin yağsız 
vücut kitlesini, kas gücü ve squat, bench press kuvvetini arttırdığını da 
öne sürmektedir (Kraemer ve diğ., 2009).

Sodyum Bikarbonat (NaHCO3); 

İnsan vücudunda doğal olarak bulunan bir alkali tuzdur. Asitleri 
tamponlayarak aşırı asitlik kontrolüne yardım etmektedir, bu sebeple 
tampon tuzu olarak bilinmektedirler (Ersoy, 2013). Hem hücre içi hem 
de hücre dışı pH’ın korunmasında önemli bir rol oynayan NaHCO3, sar-
komaya nüfuz edemez ve bu nedenle hem hücre dışı pH hem de HCO3 
konsantrasyonlarını yükselterek dolaylı olarak hücre içi pH düzenle-
mesine yardımcı olmaktadır. (Katz ve diğ., 1984; Lancha Junior ve diğ., 
2015). Hücre içi ve hücre dışı ortamlar arasındaki pH gradyanını etkili 
bir şekilde artırarak, yüksek yoğunluklu aktivite sırasında faaliyet ha-
lindeki kastan H + ve La– atımının artışına yol açmaktadır (Katz ve diğ., 
1984; Mainwood ve Worsley-Brown, 1975). Fiziksel aktivite sonrasında 
kaslarda biriken laktik asit, kas ağrıları ve yorgunluğa neden olmakta-
dır. Yapılan çalışmalar, sodyum bikarbonat ve sodium sitratın anaero-
bik egzersizlerde laktik asidin atımını kolaylaştırdığını göstermektedir 
(Krustrup ve diğ., 2015). Soda yüklemesi olarak da bilinen sodium bi-
karbonat alımının, egzersizden 1- 2 saat önce kullanımı önerilmektedir 
(Ersoy ve Karakaya, 2005).

NaHCO3, hücre dışı tamponlama kapasitesini artırarak sürekli yük-
sek yoğunluklu egzersiz performansı üzerinde potansiyel faydalı etkile-
re sahiptir (Katz ve diğ., 1984; Lancha Junior ve diğ., 2015). 
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NaHCO3 alımı, performans sonuçlarında yüksek düzeyde bireysel 
değişkenlikle ilişkilendirilirken, faydalar genellikle kısa vadeli, yüksek 
yoğunluklu sprintlerde görülmektedir (Carr ve diğ., 2011).

Sodyum sitrat (C6H5Na3O7); 
NaHCO3’e benzer şekilde sodyum sitrat da, hücre dışı ortamda pH’ı 

artırarak ve kan ile aktif kas arasındaki gradyanı artırarak, kan tamponu 
görevi göstermektedir. Bu, sodyum sitratın bileşen iyonlarına ayrılma-
sıyla elde edilmektedir, elektriksel denge yeniden sağlandığında [H +] 
‘da bir azalmaya ve [HCO3–]’ de bir artışa yol açmaktadır (Requena ve 
diğ., 2005).

Yapılan çalışmalar da, alım miktarı ile sağlanan fayda arasında 
orantılı bir doz-yanıt ilişkisi gözlenmiştir (McNaughton, 1990; McNau-
ghton ve Cedaro, 1992). Fakat yüksek miktarlarda alımı, üretilen alkaloz 
derecesini arttırmadan gastrointestinal sorunlara neden olabilmektedir 
(Urwin ve diğ., 2016).

Konjuge Linoleik Asit (CLA); 
Konjuge linoleik asit 18 karbon atomuna sahip, iki çift bağ içeren 

linoleik asidin konjuge olmuş izomerlerinin karışımıdır (Riserus ve diğ., 
2002). CLA’nın en yaygın formları; cis-9: trans-11 ve trans-10: cis-12’dir 
(c9:t11 and t10:c12) (Macaluso ve diğ., 2013). CLA’nın insan metaboliz-
ması üzerinde muhtemel faydaları; antikarsinojenik etkiler, bağışıklık 
sistemini geliştirici, kolestrol düşürücü, gelişmeyi ve büyümeyi teşvik 
edici, vücutta yağ birikimini azaltıcı, diyabete karşı koruyucu, kas geli-
şimini arttırıcı, serbest radikal yok edici olarak bildirilmiştir (Bird, 2003).

Yapılan çalışmalarda, konjuge linoleik asitin vücut yağsız kütlesinin 
azaltılmasında ve glisemik kontrol sağlanmasında etkileri gösterilmiştir 
(Lehnen ve diğ., 2015).

CLA tüketiminin vücut yağ kütlesinde hafif düzeyde düşüş meyda-
na getirdiğini gösteren çalışmalar olsa da (Whigham ve diğ., 2007) diğer 
taraftan, CLA kullanımının güvenilirliği üzerine yapılan çalışmalarda, 
CLA’nın diyet destek ürünü olarak alınmasının; insanlar üzerinde kilo 
kaybını sağlamadığı ve insan sağlığına olumsuz etkileri olabileceği be-
lirtilmiştir (Larsen ve diğ., 2003).
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Krom Pikolat; 
Krom doğada 3 değerlikli ve 6 değerlikli olmak üzere 2 ayrı formda 

bulunmaktadır. Krom pikolinat 3 değerlikli grup çatısı altında bulun-
maktadır. 6 değerlikli krom formu insan vücudu için toksik olup kulla-
nılması önerilmemektedir. Krom, karbonhidrat, yağ ve protein metabo-
lizmasında insülin aktivitesini hızlandıran, yardımcı bir faktör gibi işlev 
görmektedir. Krom takviyesi ile insülin anabolik aktivitesinde artma 
meydana gelmektedir ve buna bağlı olarak aminoasitlerin kas içeresine 
taşınması sağlamakta, kas içerisinde protein sentezinin artmasını des-
teklemektedir (Baltac vd., 2010). Glikoz tolerans faktör (GTF) olarak bi-
linen krom; şeker metabolizması üzerinde etkili olup, insülin ile birlikte 
hareket ederek glikozun hücre içine girmesini sağlamaktadır (Trumbo 
ve Ellwood, 2006).

Artmış insülin aktivitesi hipotalamusta bulunan açlık merkezini 
baskılayarak dışarıdan besin alımını engellemektedir ve bunun sonucu 
olarak vücutta bulunan depo yağlarının kullanılmasına yardımcı olmak-
tadır (Baltac ve diğ., 2010).

Nitrik Oksit (Nitrat); 
Nitrik oksit, L-arjinin aminoasidin guanido nitrojenin nitrik oksit 

sentaz (NOS) enzimi aracığıyla oksitlenmesi sonucu elde edilmekte-
dir (Atmaca, 2001). İnorganik nitrat (NO3−), pancar suyunda bulun-
maktadır ve sodyum nitratta bulunan, enzimatik aktivite yoluyla ağız 
boşluğunda nitrite (NO2−) ve ardından hipoksik koşullar altında mide 
veya periferik dokularda nitrik okside (NO) indirgenen bir bileşiktir 
(Domínguez ve diğ., 2017; Clements ve diğ., 2014). Damar genişleme-
sinde önemli rol almaktadır ve aynı zamanda vazodilatör olarak görev 
yaparak, kalpten diğer organlara daha fazla kan ulaşmasını sağlamak-
tadır. Düzenli aerobik antrenmanlarda ve orta düzey hiper tansiyonda 
kan basıncını düşürücü etkiye sahip olmaktadır (Atmaca, 2001).

NO, vücuttaki serbest haldeki radikallerin diğer radikallerle tepki-
meye girerek doku hasarı vermesini engellemektedir. Ek olarak ergoje-
nik destek sınıfına alınmasının en önemli sebeplerinden birisi oksijen 
kapasitesine olumlu etkisidir. Nasl posaj ve farinkslerde yüksek kon-
santrasyonda NO bulunmaktadır ve solunum sırasında nefes yoluyla 
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NO kayıpları olmaktadır. Kayıp miktarı egzersiz şiddetine bağlı olarak 
artış göstermektedir. Hem kayıpların takviyesi hem de oksijen kapasite-
sini arttırabilmek için NO takviyesi sporcular tarafından tercih edilmek-
tedir. (Taş ve diğ., 2011).

İskelet kası fonksiyonunun modülasyonunda önemli bir rol oynaya-
rak, NO3-nitrit-NO yolu aracılığıyla nitrik oksit (NO) biyoyararlanımını 
artırmaktadır (Jones, 2014) ve nitrat, tip II kas liflerinin gelişmiş bir işlevi 
aracılığıyla egzersiz performansını artırır; kas gücü üretiminin azaltıl-
mış ATP maliyeti; mitokondriyal solunumun artan etkinliği; kasa artan 
kan akışı; VO2 heterojenitelerine kan akışında bir azalma sağlamaktadır 
(Bailey ve diğ., 2010; Bailey ve diğ., 2015). NO egzersiz verimliliği ve 
kapasitesini artırmaktadır (Hoon ve diğ., 2013; Jones, 2014).

Nitrik oksit (NO), aktif kaslara kan akışını arttırmakta ve teoride eg-
zersiz performansının artmasına neden olabileceği gösterilen hayati bir 
sinyal molekülüdür (Domínguez ve diğ., 2017; Clements ve diğ., 2014). 
Diyet nitrat, 300 mg veya daha yüksek dozlarda tüketildiğinde akut da-
yanıklılığı ve yüksek yoğunluklu egzersiz performansını artırmaktadır 
(Collins ve diğ., 2017).

Nitrik oksidin en önemli biyolojik rolü nörotransmitter olarak gör-
düğü işlevdir. Nitrik oksit bazı uyarılar (bradikinin, P maddesi, trombin, 
adenin nükleotid ve kalsiyum iyonofor) sonucunda damarlarda oldukça 
kuvvetli bir gevşeme yanıtı oluşturmaktadır (Larsen ve diğ., 2007).

Nitrik oksit kan akımı, kas kasılması, glikoz, kalsiyum dengesi, mi-
tokondriyal biyogenez ve mitokondriyal solunumun düzenlenmesindeki 
rolü ile iskelet kas fonksiyonu düzenleyebilen, önemli bir fizyolojik sinyal 
moleküldür (Larsen ve diğ., 2011). Nitrik oksit kas kasılmasına mikrovas-
küler tepkiyi hipoksiya, hiperemi ve sempatik reflekse eşlik ederek, hem 
dinlenme hem de egzersiz sırasında görev almaktadır. Nitrik oksit üretil-
dikten sonra kaslardaki gevşemeyi ilerletmekte ve kan akışının artması-
na neden olmaktadır yani kasların kanlanmasına ve aerobik kapasitenin 
daha verimli kullanılmasına neden olmaktadır (Özyılmaz, 2013).

Sporcu ve enerji içecekleri;
Sporcular tarafından yapılan en büyük yanlış, enerji içecekleri ve 

sporcu içeceklerinin aynı olduğunun düşünülmesidir. Bu iki ürün tama-
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men farklı olup, enerji içeceklerinin spor öncesi kullanılması sakıncalı 
olabilmektedir (Ercen, 2016).

Enerji içeceği ve sporcu içeceğindeki farklar;
•	 Sporcu içeceği midede kolay emilirken, enerji içeceğinin emilimi 

zordur.
•	 Sporcu içeceği vücut sıvı dengesini sağlarken, enerji içecekleri su 

kaybını artırmaktadır.
•	 Sporcu içecekleri kaybedilen mineralleri yerine koymaktadır.
•	 Sporcu içecekleri performans için gerekli enerjiiyi sağlamaktadır.
•	 Enerji içecekleri yüksek karbonhidrat içermektedir.
•	 Enerji içecekleri kafein, taurin, karnitin gibi uyarıcılar içermek-

tedir.
•	 Kalbe ve kan basıncına yük bindiren içeceklerdir (Ercen, 2016).
Sporcu içecekleri; 
İçerisinde su, karbonhidrat, sodyum, klor ve potasyum içeren terle-

me yolu ile kaybedilen elektroliti yerine koymaya yardımcı olan sıvılar 
sporcu içeceği olarak adlandırılmaktadırlar.

Üç çeşit spor içeceği vardır;
1. Hipotonik içecekler: %4’den daha az oranda karbonhidrat ile sıvı 

ve elektrolit içerirler. Karbonhidrata gerek duymayan sadece sıvı gerek-
sinimi olan jokerler ve jimnastikçiler gibi sporcular için uygundur.

2. İzotonik içecekler: %6-8 oranında karbonhidrat ile sıvı ve elekt-
rolit içerirler. Özellikle orta ve uzun mesafe koşu ve takım sporlarında 
çok uygundurlar.

3. Hipertonik içecekler: %8’den daha fazla oranda karbonhidrat 
içerirler. Egzersiz sonrası kas glikojen sentezini artırmak için ultra daya-
nıklılık egzersizlerinden sonra kullanılmalıdır (Ersoy, 2012).

Enerji içecek ve içerikleri; 
Performans, dayanıklılık ve konsantrasyonu artırmak için üretilen 

bu içeceklerin ana aktif bileşenleri; karbonhidrat, kafein, guarana eks-
tratı, taurine, ginseng, amino asit ve bazı vitamin-mineralleri içermek-
tedir.
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Kafein; 
Doğal olarak dünyada 63 bitkinin yaprak, tohum ve meyvesinde 

bulunmaktadır. Saf kafein, kahve çekirdeklerinden elde edilmektedir 
(Mazzotti and Diego, 2011). Kafein kolalı içeceklere, lezzeti artırmak 
amacıyla küçük miktarlarda bazı fırınlanmış ürünlere, pastalara, çörek-
lere, pudinglere, bazı süt tatlılarına ve gıda takviyesi olarak şekerlere 
katılmakla birlikte bazı su, soda, kahve ve sakız çeşitlerinde de bulun-
maktadır (Coşkunol, 2018). Kafein, farklı organlar ve sistemler üzerinde 
birçok etkiye sahip bir adenozin reseptör antagonisti görevi görmekte-
dir. Etkinlikleri arasında; epinefrin salınımındaki artışlar, nöromüsküler 
işlevde iyileşmeler, uyanıklık ve uyanıklık ve egzersiz sırasında ağrı ve 
eforun algılanması yer almaktadır (Burke, 2008; Spriet, 2014).

Kafein dayanıklılık aktivitelerinde serbest yağ asitleri ve glikojeni 
yakıt olarak kullanmaktadır. Kas glikojeninin idareli kullanımına paral-
lel olarak, yorgunluk o kadar geç oluşmaktadır (Göksu Şeker, 2018).

Kafein, efor veya ağrı algısında bir azalma veya kas kasılması üze-
rinde doğrudan etkili olabilmektedir (Burke ve diğ., 2013; Spriet, 2014).

Kafein uzun süreli egzersiz sırasında performansı artırmakta ve efor 
algısını azaltmaktadır. (Hogervorst ve diğ., 2008).

Kafein burun spreyi, singulat, insular ve sensorimotor korteksleri 
aktive etmektedir (De Pauw ve diğ., 2017). Kafeinli ağız çalkalama iş-
lemi, stroop görevi sırasında reaksiyon süresini de iyileştirmiştir (De 
Pauw ve diğ., 2015). Hem orbitofrontal hem de dorsolateral prefrontal 
korteks, yalnızca kafeinli ağız çalkalama sırasında aktive edilmiş, bu 
durumda potansiyel olarak reaksiyon süreleri üzerindeki olası yararlı 
etkiyi açıklamaktadır (De Pauw ve diğ., 2015).

Kafein, dayanıklılığa dayalı durumlarda atletik performans ve kısa 
vadeli, maksimum ve / veya tekrarlanan sprint performanslar için mut-
lak faydalara sahip bir uyarıcıdır. adenosin reseptör antagonizmi; artan 
endorfin salınımı; gelişmiş nöromüsküler fonksiyon; gelişmiş uyanıklık 
ve uyanıklık; egzersiz sırasında efor algısını azaltmaktadır (Burke, 2008; 
Spriet, 2014).

Çoğu yetişkinin diyetlerinde her yerde tüketilen bir uyarıcı olan 
kafein, atletik performans için köklü faydalara sahiptir. Bu faydaların 
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temelini oluşturan mekanizmalar arasında adenosin reseptör antagoniz-
mi, artan endorfin salınımı, gelişmiş nöromüsküler fonksiyon, gelişmiş 
uyanıklık ve uyanıklık ve egzersiz sırasında azalan efor algısı bulun-
maktadır. (Burke, 2008; Spriet, 2014).

Yapılan bir çalışmada, ilginç bir şekilde, yüksek doz kafein alan 
sporcular ile düşük, ve orta doz kafein alan sporcularda benzer perfor-
mans sonuçları gözlenmiştir (Gonçalves, 2017). Ancak yüksek doz ka-
fein alımı, mide bulantısı, endişe, uykusuzluk, baş ağrısı, artmış idrar, 
düzensiz kardiyak atım, oryantasyon bozukluğu, halüsinasyon ve hu-
zursuzluk gibi olumsuz yan etki riskini artırmaktadır (Burke, 2008).

Kafein, yağ asit mobilizasyonunu arttırarak dayanıklılık performan-
sına katkısı yer almaktadır. Bu özelliği ile glikojen depolarının korunma-
sı sağlanmakta ve yorgunluğu geciktirmektedir. Kafeinin ayrıca kalsiyu-
mun taşınmasında görev alarak kas kasılmasını arttırdığı bilinmektedir. 
Ergojenik etkisinin görülmesi için gerekli doz 6,5-7 mg/kg olarak bildi-
rilmiştir (Ersoy, 2010).

Ginseng; 
Piyasada kapsül, toz, çay ya da krem olarak bulunan ginseng, to-

nik, restoratif amaçlı, pronaktik ajan olarak, yorgunluğa karşı ve vücut 
immune sistemini güçlendirmek amacıyla uzun yıllardır kullanılmakta-
dır. Ginseng efor harcama süresi boyunca kalp atım hızını yavaşlatarak 
dengede tuttuğu için kalp-damar rahatsızlıklarına karşı korumaktadır 
ve atletler arasında bu etkisinden dolayı tercih edilen destek ürünle-
ri arasında yer almaktadır (Apostu, 2014). Ginseng, genellikle yorgun 
ve stres altındaki kişilerde kullanılmaktadır, ancak bilişsel yönlerle il-
gili çoğu çalışma (uyanıklık, yorgunluk, ruh hali, motivasyon) karışık 
sonuçlar göstermektedir (Gorby ve diğ., 2010). Biatlon sporcuları üze-
rinde yapılan bir çalışmada, ginseng’in yorgunluk ve motor becerilerin 
(atış etkinliğindeki hedef vuruşlar) puanlarını iyileştirdiğini bulmuştur. 
(Dalinger, 1966). Egzersizin neden olduğu zihinsel / fiziksel stres ve 
yorgunluk, spor performansında önemli bir faktördür, ancak şu anda 
ginsengin biliş geliştirici etkisini desteklemek için yeterli kanıt mevcut 
değildir (Geng, 2010; Smith ve diğ., 2014).
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Guarana; 
Guarana tohumu, Amazon’da bulunan bitkilerden elde edilir ve te-

ofilin, teobromin ve kafein içermektedir. Teobromin, bir adenozin re-
septör antagonistidir (kafein olarak) ve bilişsel işlevi iyileştirebilen bir 
metilksantindir. Yapılan çalışmalar, guarananın dikkat, hafıza, ruh hali 
üzerine pozitif etki gösterdiğini ortaya koymuştur (Haskell, 2007; Ken-
nedy, 2004).

Yapılan bir çalışmada, egzersizden önce guarana içeren bir vitamin 
ve mineral kompleksi tüketmenin sonraki hafıza performansını olumlu 
etkileyebileceğini ve aktif erkeklerde orta yoğunlukta bir koşu sırasında 
algılanan eforu azaltabileceğini göstermiştir, ayrıca kafein içeriği ve / 
veya teobromin ile kombinasyonun bu etkilerden sorumlu olabileceği 
düşünülmektedir (Veasey ve diğ., 2015).

Son zamanlarda yapılan bir çalışma, guarana kompleksi ile seri ağız 
çalkalamasının 40 dakikalık bir submaksimal egzersiz sırasında bilişsel 
performans (yani bilişsel kontrol ve zaman algısı) üzerinde iyileşme gös-
terdiğini bildirmiştir (Pomportes ve diğ., 2017).

Taurin (C2H7NO3S); 
Vücutta doğal olarak bulunan, yarı esansiyel methiyonin ve sistin-

den türetilen sülfür türevi bir aminoasittir. Vücuttaki nörolojik fonksi-
yonları ve nörolojik iletişim mekanizmasını kuvvetlendirmekte ve dü-
zenleyerek antioksidan özellikler göstermektedir. Yapılan çalışmalar, 
taurinin dopamin üretimini arıtırarak, alkolün neden olduğu amneziyi 
azalttığı ve karaciğer üzerindeki alkolün toksik etkisini azalttığını gös-
termiştir. Aynı zamanda gama amino bütirik asiti etkileyerek anti-anksi-
yete ajanı olarakta da görev yapmaktadır (Göksu Şeker, 2018).

Arjinin; 
Arjinin protein sentezinde; kreatininin ve nitrik oksitin öncüsü ve 

büyüme hormonunun arttırılması için potansiyel bir amino asittir. Oral 
yolla alınan arjinin insülin ve büyüme hormonu salınımınını arttırmak-
ta, bu sayede kas kütlesini arttırmakta ve yağ kütlesini azaltmaktadır. 
Bu etkilerinden dolayı arjinin kuvvet sporlarında önemli hale gelmiştir 
(Yavuz, 2006).

Arjininin sporcu beslenmesinde 3 önemli işlevi bulunmaktadır.
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	Büyüme hormonuna etki etmektedir.
	Protein sentezini etkilemektedir.
	Nitrik oksitin (NO) vücutta sentezlenmesi sırasında subsrat gö-

revi yapmaktadır. Ayrıca arjininden NO sentezi sağlanmakta-
dır. NO üretimine katkıda bulunduğu için dolaylı olarak oksijen 
kapasitesini arttırabilmektedir (Burtscher ve diğ., 2005; Yavuz, 
2006).

Glukozamin (C6H13NO5); 
Glikosile proteinlerin ve lipitlerin biyokimyasal sentezinde önemli 

öncü olan bir amino şekerdir ve glukozamin, polisakkaritler, kitosan ve 
kitin yapısının bir parçasıdır. Steroid olmayan antiinflamatuar ilaç alter-
natifi olarak etkilidir. Kolay absorbe edilip, sporcularda ağrının düşü-
rülmesinde ve tedavisinde kullanılmaktadır (Demirci, 2012). 

Beta-Alanine; 
Beta-alanin, bir endojen hücre içi (kas) tamponu olan ve egzersiz 

sırasında kasılan kaslarda proton birikimine karşı acil savunmalardan 
biri olan karnosininin hız sınırlayıcı öncüsüdür (Lancha Junior ve diğ., 
2015). 

Beta-alanin, sürekli yüksek yoğunluklu egzersiz performansı üze-
rinde potansiyel faydalı etkilere sahiptir ve hücre içi tamponlama kapa-
sitesini artırmaktadır. Egzersiz sırasında kasılan kaslarda proton biriki-
mine karşı anında savunma görevi yapmaktadır (Lancha Junior ve diğ., 
2015).

Kasılan kastan H+ iyonunun çıkışının tamponlanması ve kronik 
olarak hücre içi tamponlamayı güçlendirmek için kas karnosinini artır-
maktadır. Anaaerobik glikoliz yoluyla büyük miktarda H+ iyon üreti-
minin olduğu egzersiz ile ilişkili yorunluğu azaltmaktadır (Blancquaert 
ve diğ., 2015; Trexler ve diğ., 2015).

Yapılan çalışmada, en az 2-4 hafta boyunca 3,2-6,4 g beta alanin ile 
günlük takviyesi, iskelet kası karnozin içeriğini artırdığı ve 30 saniye 
ila 10 dakika süren maksimum egzersiz seansları için toleransı artırdığı 
gözlenmiştir (Saunders ve diğ., 2016). Yapılan çalışmalarda, Beta-alanin 
desteğinin küçük ama önemli faydaları (∼% 2-3) hem sürekli hem de 
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aralıklı egzersiz testlerinde gösterilmiştir (Hobson ve diğ., 2012; Saun-
ders ve diğ., 2016).

Betaine; 
Betain (trimetilglisin), kreatin sentez oranlarını artırarak, kan nitrik 

oksit seviyelerini yükselterek, sıvı ve termal homeostazı artırarak egzer-
siz performansını artırabilen bir amino asit olan glisinin doğal olarak 
oluşan bir türevidir (Hoffman, 2011; Trepanowski ve diğ., 2011). Yapılan 
çalışmalarda, günde 1.25-2.5 g betainin, direnç egzersizi sırasında güç 
ve kuvvet üretimini geliştirerek, tekrarlayan yorgunluğu iyileştirdiği ve 
toplam hacim yükünü tamamladığı gösterilmiştir (Hoffman, 2011; Tre-
panowski ve diğ., 2011; Lee ve diğ., 2010).

Fosfat; 
Fosfatın, atletik performans ve spor üzerine faydalarını oluşturan 

mekanızmalar; gelişmiş bir ATP ve PCr yeniden sentez oranını içermek-
tedir; yüksek anaerobik glikoliz oranlarını desteklemek için geliştirilmiş 
tamponlama kapasitesi; miyokardiyal kontraktilitenin iyileştirilmesi, 
kardiyak etkinliğin artmasına yol açmakta; artmış bir eritrosit 2,3 difos-
fogliserat konsantrasyonu, hemoglobin ile oksijen afinitesinin azalma-
sına ve periferal dokulara daha fazla oksijen boşaltılmasına yol açacak 
şekildedir. Yapılan çalışmalar, fosfatın VO2maks.’ı, anaerobik eşiği ve 
döngü TT performansını artırdığını göstermiştir (Kreider ve diğ., 1990; 
Folland ve diğ., 2008).

Tirozin; 
Oral tirozin dozları, hem merkezi sinir sisteminde (MSS) hem de 

periferde dolaşımdaki adrenalin, noradrenalin (NA) ve dopamine (DA) 
konsantrasyonlarını artırmaktadır. Bunlar, fiziksel stres ve egzersiz sıra-
sında vücut işlevlerinin düzenlenmesinde büyük rol oynamaktadırlar. 
Yapılan çalışmalarda, Tirozin takviyesinin, bazı durumlarda karşılaşılan 
stresle ilişkili bilişsel performansın ve ruh halinin çeşitli yönlerinde dü-
şüşleri önlediği görülmektedir (Lieberman, 2003). Sıcak havada yapılan 
egzersiz ile beyinde DA’ya özgü bir ihtiyaç oluşur (Watson ve diğ., 2012) 
Bu nedenle, beyin tirozin gereksinimi, egzersiz ve ısı stresinin kümülatif 
talepleri ile daha fazla olabilmekte ve DA sentezi ve salınımı için sınır-
layıcı bir faktör haline gelebilmektedir. Yapılan çalışmada, akut tirozin 
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takviyesinin sıcakta egzersiz kapasitesi üzerindeki etkileri ve egzersiz-
den bir saat önce DA öncülünün takviye edilmesinin sıcakta artan egzer-
siz kapasitesini artırmasıyla ilişkili olduğunu göstermiştir, yani tirozin 
mevcudiyetinin, kısmen, ısı stresi ile uzun süreli egzersiz toleransını et-
kileyebileceğini göstermiştir (Tumilty ve diğ., 2011).

Orta zincirli yağ asitleri (MCT); 
MCT, gliserol esteri ve 6-12 karbonlu alfalitik üç yağ asidinden olu-

şan bir trigriserittir. MCT genellikle orta zincirli yağ asitlerine (MCFA) 
ait 2 veya 3 yağ asidi zincirine sahiptir. MCT’den hidrolize edilen MC-
FA’nın oksidasyonu, enerji tüketimini ve yağ oksidasyonunu artırarak 
ve aşırı kalori yakma sürecine yardımcı olarak kilo kaybına neden ola-
bileceğini yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (Papamandjaris ve diğ., 
1998; St-Onge, 2002).

Yapılan bir başka çalışmada, MCT’nin (saatte yaklaşık 30 g) büyük 
miktarlarda yutulmasının yağ asitlerinden elde edilen enerji miktarını 
artırdığını, karbonhidrat oksidasyonunu azalttığını ve 2 saatlik submak-
simal egzersizden sonra gerçekleştirilen 40 km’lik bir bisiklet süresi de-
nemesinde performansı artırdığı bildirilmiştir (Van Zyl, 1996). Rekreas-
yon amaçlı sporcular arasında yapılan bir çalışmada, sporcularda MCT 
yutulması, uzun zincirli trigriserit (LCT) yutulması ile karşılaştırıldı-
ğında; 2 hafta boyunca küçük miktarlarda （6 g） MCT yutulması, orta 
yoğunluklu egzersiz sırasında kan laktat konsantrasyonundaki artışı ve 
algılanan efor derecesi RPE’yi (rating of perceived exertion) bastırmış 
ve sonraki yüksek yoğunluklu egzersizin süresini uzatmıştır (Coggan 
ve diğ., 2000). MCT’nin sağlık yararları ortaya çıkmış gibi görünse de, 
MCT’nin kas fonksiyonu ve egzersiz performansındaki rolü henüz net 
olarak belirlenmemiştir (Clegg, 2010).

Omega-3;
Omega-3 yağ asitleri, hücreler arası sinyal olaylarını desteklemek 

için gerekli olan vücutta sentezlenmeyen yani esansiyel yağ asitleridir. 
Dokosaheksaenoik asit (DHA) gibi omega-3 yağ asitleri, hücre zarı akış-
kanlığı, reseptör afinitesi, sinyal iletim moleküllerinin modülasyonu ve 
bilişsel işlev dahil olmak üzere birçok beyin fonksiyonunda rol oyna-
maktadır (Barrett ve diğ., 2014).
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Balık yağında bulunur, bağışıklık fonksiyonunu membrane bileşen-
leri olarak ya da, eikosanoid oluşumunu (örn. Prostaglandin) düzenle-
yerek bir yakıt olarak hareket ederek etkileyebilmektedir. Prostaglandin 
immünosupresiftir. Egzersiz sonrası antiinflamatuar etki gösterdiği id-
dia edilmektedir (Jakeman ve diğ., 2017; Mickleborough, 2013).

Yapılan çalışmada, omega 3 takviyesi kullanarak egzersiz yapan 
sporcuların antrenman sonrası kas ağrılarının % 15 daha az oranlarda 
olduğu saptanmış ve bu etkinin balık yağının antiinflamatuvar etkisi ile 
ilişkili olabileceği öne sürülmüştür (Jouris ve diğ., 2011).

Egzersiz sonrası hızlı iyileşme ve toparlanmayı sağlayarak, fazla eg-
zersiz ve kas yorgunluğu sonucu dokularda meydana gelen inflamasyo-
nu azaltmaktadır (Göksu Şeker, 2018).

Vitaminler;
Sporcular tarafından yaygın bir şekilde kullanılan vitamin ve mine-

raller; folik asit, biotin, B 12, tiamin, ribonavin, niacin, piridoksin, panto-
tenik asitdir. Vitamin ve mineraller aynı zamanda kas kasılması, enerji 
metabolizmasına katkı sağladığı ve sindirime yardımcı oldukları bilin-
mektedir. (Ersoy, 2010).

Egzersiz esnasında artan oksijen kullanımı, vücuttaki süperoksit 
üretimini ve lipid peroksidasyonunu arttırmaktadır. Egzersiz sırasında 
oluşumu artan serbest radikal üretiminin baskılanamaması, kas hasarı-
na yol açmakta ve toparlanma süresini geciktirmektedir (Kanter, 1998). 
Antioksidan vitaminlerin egzersiz sonrası toparlanmayı hızlandırdığı 
ve gerekli immün yanıtın sağlandığı düşünülmektedir, fakat antioksi-
dan vitaminlerin performansı geliştirmeye yönelik olumlu etkileri ve 
kullanım önerileri konusunda henüz fikir birliği sağlanamamıştır. (My-
burgh, 2014).

Yağda Eriyen Vitaminler ve Performansa Etkileri;
A vitamin (β Karoten); 
Antioksidandır ve kemik hücrelerinin metabolizmasında görev yap-

maktadır. Kırmızı kan hücresi hasarını önlemektedir ve yetersiz alındı-
ğında, iskelet kası yaralanmaları ve kemik kırılmaları artmaktadır.
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D vitamin (Kalsiferol); 
Kalsiyum ve fosfor emilimini arttırmaktadır. Performansı artırdığı-

na dair çalışmalar yetersizdir. Yetersiz alımı, Kemiklerin zayıflamasına, 
osteoporoz ve stres kırıklarına neden olmaktadır.

E vitamin (α-Tokoferol); 
Lipid peroksidasyonunu önleyerek, serbest radikallere karşı koru-

yucudur. Performans üzerine antioksidan etkisi araştırılmaktadır, yeter-
li çalışma mevcut değldir. Ağır spor yapanlarda gereksinim artmakta-
dır. Selenyum ve C vitamini alımı gereksinimi azaltmaktadır.

K vitamin;
Kemik yapısında önemlidir. Kan pıhtılaşmasında görev almaktadır. 

Performans üzerine erkisi ile ilgili yeterli çalışma mevcut değildir. Yeter-
siz alımında, Osteoporoz ve kemik kırıkları oluşmaktadır. (Güneş, 2000).

B grubu Vitaminlerinin Spora Etkisi;
B grubu vitaminler, spor, enerji üretim sistemlerinde ko-enzim ola-

rak görev yapmaktadır ve spor yapıldığında bu vitaminlere olan ge-
reksinim artmaktadır. Yapılan çalışmalarda, Supleman olarak verilen B 
grubu vitaminlerin performans üzerine etkisinin olmadığı belirtilmiştir 
(Ersoy, 2010).

Minerallerin Spora Etkisi; 
Sodyum (Na); 
Elektrolit dengesi sağlamaktadır. Yetersiz alımı performansı azalt-

maktadır.
Potasyum (K);
Hücre içinde ve kas kasılmasında görev almaktadır. Yetersiz alımın-

da performans azalmaktadır.
Kalsiyum (Ca);
Kemik ve kaslar için gereklidir. Yetersiz alımında performans azal-

maktadır.
Magnezyum (Mg); 
Kas kasılmasında görevlidir. Performansa etkisi ile ilgili yeterli sayı-

da çalışma mevcut değildir.
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Demir (Fe);
Hemoglobin ve enzimlerin yapısında bulunmaktadır. O2 taşınma-

sında görevlidir. Yetersizliğinde performans azalmaktadır.
Çinko (Zn);
Kemiklerin yapısında bulunur ve doku onarımında görevlidir. Ye-

tersizliğinde, eklemlerde şişme, büyüme geriliği, iştahsızlık görülmek-
tedir.

Krom (Cr);
İnsülinin kofaktorüdür. Yetersizliği, yağ kütlesini azaltır, yağsız 

kütleyi arttırmaktadır (Güneş, 2000).
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Öz: Geçmişten günümüze insanoğlu birçok salgınlar ve virüslerle 

mücadele etmiş ve bunların birçoğu insanların görünmeyen düşmanları 
olmuştur. Ayrıca insanlara bulaşan ve onları enfekte eden bu salgınlar-
da çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Bu çalışmada, küresel salgın 
döneminde çocuklarda ve ergenlerde yaşam kalitesini artırmada fiziksel 
aktivitelerin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Fiziksel aktiviteler, kas-
larımızın hareket etmesini ve daha fazla enerji harcamamızı sağlayan 
etkinliklerdir. Çocuklarda ve ergenlerde fiziksel aktivite, sağlık yararları 
açısından onların yaşlarına uygun fiziksel, sosyal ve ruhsal gelişimleri 
için oldukça önem taşır. Düzenli fiziksel aktivite, ko-morbid kronik has-
talıkların (bir veya daha fazla bozukluk veya hastalığın temel hastalığa 
veya bozukluğa ek olarak aynı zamanda görülmesi) riskini azaltır, ya-
şam kalitesini, fiziksel ve mental sağlığı ve bağışıklık sistemini güçlendi-
rir. Bağışıklık sistemi ile fiziksel aktivite arasındaki ilişki, yapılan aktivi-
tenin yoğunluğuna, süresine, şiddetine ve bireyin özelliklerine bağlı ola-
rak değişiklik gösterir. Her hareketin mutlaka planlı ve kontrollü olarak 
yapılması gerekir aksi takdirde bağışıklık sistemimiz üzerinde baskılara 
neden olabilir. Bağışıklık sisteminin güçlü olması sadece fiziksel akti-
viteye bağlı değildir. Düzenli uyku ve beslenme, stresten uzak kalma, 
kişisel hijyen kurallarına uyma ve kötü alışkanlıklardan uzak kalma da 
hayatımızda olması gereken temel yaşam destekleridir.
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Anahtar Kelimeler: Salgın hastalık (COVID-19), Çocuk, Ergen, Fi-
ziksel aktivite

GİRİŞ 
Küresel salgınlara ‘’pandemi’’ ismi verilir. Son günlerde içinde bu-

lunduğumuz COVID-19 salgını da, ilk kez Çin’in Wuhan kentinde Ara-
lık 2019’ da ortaya çıkmış ve SARS COVID-19 küresel bir tehlike olarak 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kategorize edilmiştir. 
Ülkemizde ise COVID-19 tanısı alan ilk vaka Mart 2020’de tespit edil-
miştir. Solunum yolundan yayılan virüs, hastalık merkez üssü ile bağ-
lantısı olmayan vakalarda dâhil olmak üzere çok hızlı bir yayılma gös-
termektedir. Ve gün geçtikçe daha fazla ülkede artan vaka sayıları bu 
virüsün toplulukla temas ile bulaşıcı olduğu görülmektedir (Adalja ve 
diğ., 2020).

COVID-19 hastalığının başlangıcındaki en yaygın semptomlar ateş, 
öksürük ve yorgunluktur, diğer semptomlar ise balgam üretimi, baş ağ-
rısı, hemoptizi, ishal, dispne ve lenfopeniyi içermektedir (Guan ve diğ., 
2020).

COVID-19 pnömonisinin ilerlemesine neden olan çeşitli faktörler 
tanımlanmıştır. Hastalık şiddeti ve mortalitenin artmasındaki en büyük 
etken COVID-19’a eşlik eden karaciğer, böbrek ve kardiovasküler has-
talıklar olarak bildirilmiştir. Ek olarak sigara kullanma durumu hastalık 
şiddeti ve COVID-19 kaynaklı mortaliteyi arttırmaktadır (Caccialanza ve 
diğ., 2020). COVID-19 sıklıkla erkeklerde görülmektedir. Bu durumun 
nedenleri arasında erkeklerin daha yüksek oranda sigara içmesi ve dış 
çevre ile daha fazla etkileşim içinde olması gösterilmektedir. Hastalık 
şiddeti ve mortalitesini arttıran bir diğer neden ise yaştır. COVID-19’un 
vaka ölüm oranının yaşlı yetişkinlerde daha fazla olduğu görülmekte-
dir. Wuhan kentinde hastanede yatan hastaların izlem çalışmalarında 
hastaların çoğunlukla 50 yaş üstü ve erkek olduğu tespit edilmiştir. Bu 
hastaların yaklaşık %25’inde yoğun bakım gerektiren ciddi bir seyir 
vardır ve yaklaşık %10’u mekanik ventilasyona ihtiyaç duymaktadır 
(Chang, ve diğ., 2020). 

Çocuklarda COVID-19 enfeksiyonu insidansı yetişkinlerden daha 
az olsa da, toplam pediatrik vaka sayısın da artış görülebilir. Bugüne 
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kadar mevcut raporlar COVID-19’un çocuklarda nadir göründüğünü 
göstermektedir. Pandeminin başlangıcında daha az sayıda çocuk hasta 
olması ile ilgili birçok faktör etkili olmuş olabilir. Öte yandan, bazı bu-
laşıcı hastalıkların çocuklarda daha az şiddetli olduğu da bilinmektedir 
(Goldman ve diğ., 2020; Sinha ve diğ., 2020).

Henüz COVID-19’a karşı onaylanmış bir tedavi olmadığından ön-
leme faaliyetleri oldukça önemlidir. Spesifik olmayan semptomlar, 
asemptomatik insanlardan bulaşır, inkübasyon dönemindeki vakaların 
semptom göstermeden enfeksiyon yayma gücünün yüksek olması gibi 
çeşitli nedenler önleyici müdahaleleri zorlaştırmaktadır (Singhal, 2020).

COVID-19 küresel salgının ortaya çıkışı, spor salonlarının, parkla-
rın ve açık eğlence alanlarının, okulların kapatılması gibi aktif sosyal 
etkileşimleri kısıtlayan, çocuklar ve ergenler arasında artan hareketsiz 
yaşantıyı da beraberinde getirmiştir. Bu kısıtlayıcı durumun geleceği net 
bir şekilde anlaşılamasa da, çocuklarda ve ergenlerde fiziksel aktivite 
için güvenli, keyifli ve eşitlikçi aşamalı fırsatların oluşturulmasına ihti-
yaç duyulmaktadır. Bu, engelli çocuklar ve ergenler için de geçerli bir 
durumdur. Mümkün olduğunca, çocukların fiziksel aktiviteye katılım 
düzeylerini iyileştirmek için aktivite seçenekleri sunulmalı ve uygulama 
alanları oluşturulmalıdır. Bu yapılırken de COVID-19 bulaşma riskini 
artırmadan, sürdürülebilir ve dengeli uygulamalara yönelik uzun vadeli 
bir bakış açısıyla yapılmalıdır (Kartal ve diğ., 2020). 

Bunula birlikte, COVID-19 karantina kısıtlamalarının istenmeyen 
bir sonucu olarak da çocuklarda ve ergenlerde, fiziksel aktivite düzey-
lerinde azalma ve sedanter davranışlarda artış olmuştur. Bilimsel araş-
tırmalar, fiziksel aktivite düzeylerindeki azalmadan en fazla çocuklar, 
gençler, ergenler, kilolu veya obez yetişkinlerin etkilendiğini ortaya 
koymaktadır. Bu insanların özellikle zihinsel ve ruhsal yapıları olum-
suz etkilenmiş ve fiziksel aktivite seviyelerinin bu dönemde % 30 ila 50 
arasında azalma görülmüştür (Dunton ve diğ., 2020; Giustino ve diğ., 
2020; Orgilés ve diğ., 2020). Bu araştırmada, literatür taraması yapılarak 
küresel salgın döneminde toplumda yaşam kalitesini artırmada fiziksel 
aktivite uygulamalarının önemi, ne türlü önlemler alınması gerektiği ve 
öneriler vurgulanmaya çalışılmıştır.
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PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYEDEKİ HALK SAĞLIĞI ÖN-
LEMLERİ

Ülkemizde salgın süresince çeşitli önlemler alınmıştır. Öncelikle 
bu salgınla ilgili bir Bilim Kurulu oluşturulmuş ve COVID-19 Rehbe-
ri hazırlanmıştır. Daha sonra Şubat ayından itibaren bütün uluslararası 
uçuşlara termal kamera uygulaması yapılmış, arkasından bazı sınır ka-
pıları kapatılmıştır. Marttan itibaren ilköğretim, Lise ve Üniversitelerde 
eğitime ara verilmiş, daha sonra yurtdışından gelen herkes karantinaya 
alınmıştır. Kuaför, berber, kafe, restoran gibi toplu bulunulan yerlerde 
kısıtlamalar getirilmiştir. Tüm ülkeye “Evde Kal” çağrısı yapılmıştır. 
Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol ligleri ertelenmiştir. Aynı tarihte 
COVID-19 testi yapan merkez sayısı 18’e yükselmiştir (HASUDER, 2020; 
TÜBA, 2020). 

Daha sonra pandemi hastaneleri oluşturulmuştur. Altmış beş yaş 
üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmiş. Kamuda esnek çalışılmaya geçil-
miştir. Toplu taşıma araçlarının kapasitesi %50 ye düşürülmüş ve yolcu-
lar arası sosyal mesafe kuralı getirilmiştir. 4 Nisan’da 20 yaş altı vatan-
daşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. 30 Büyükşehir ve Zonguldak iline 
giriş-çıkış yasağı getirildi. Toplu çalışılan yerler, market ve pazarlarda 
maske takmak zorunlu hale getirildi (TÜBA, 2020). Mayıs ayının baş-
larından itibaren vaka ve ölüm sayılarının azalmaya başlamasıyla tüm 
Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de bazı “Yeni Normal” denilen Mesa-
feyi koruma, maske kullanımı ve el yıkama gibi temel korunma prensip-
leriyle birlikte yaşama şeklinde kısıtlamalarda kademeli olarak esnetme 
kararları alınmıştır. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların belli gün ve 
saatlerde dışarıya çıkmalarına izin verilmiştir. Haziran ayında, mesafe, 
temizlik ve maske kuralına uymak koşuluyla birçok önlemde gevşet-
me olmuş, kafelerin restoranların, turizm yerlerinin, berber, kuaför gibi 
birçok yerin kurallar çerçevesinde açılmalarına izin verilmiş, buralarda 
uygulanacak kurallarla ilgili rehberler hazırlanmıştır. Ancak kış mevsi-
minin başlamasıyla birlikte salgının seyrinde yine artışlar görülmüş ve 
yeni tedbirler alınmak zorunda kalınmıştır. Bu amaçla, alışveriş merkez-
leri, berber, kuaför, market, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi toplu 
alanlar için çeşitli düzenlemeler yeniden yürürlüğe konulmuştur. 65 yaş 
ve üzeri vatandaşlarımıza gün içerisinde, genel toplumu kapsayacak şe-
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kilde hafta sonları 10:00-20:00 saatleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulan-
ması getirilmiştir. Tüm dünyada virüsün yayılmasını önlemek için çok 
sayıda tedbirler alınması ile birlikte virüs için Dünya’nın birçok yerinde 
bilim adamları aşı ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Bu salgın henüz 
bitmemiş ve aşıyı bulma ve tedavi çalışmaları devam etmektedir. 

COVID-19’UN KALP ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
Klinik bulguları, hafif düzeyde olan hastaların bazılarında virüsün 

neden olduğu kalp kası iltihabına (miyokardite) bağlı olarak kalp ile il-
gili bulguların oluşabileceği belirtilmiştir.

•	 Kalp fonksiyonunda bozulmaya, aritmilere ve hatta ölüme bile 
neden olabilir.

•	 İyileşmiş kalp kası iltihabı kalp kasında skar odaklarını bıraka-
bilir. Skar dokusuna bağlı olarak kalp atım sayısında artış (taşiaritmi) 
olabilir.

•	 COVID-19’lu hastalarda sol ventrikül fonksiyonunda bozulma 
ve aritmiler de dâhil olmak üzere kalp ile ilgili önemli belirtiler gelişe-
bilir.

•	 Kalp yetmezliği oluşabilir.
Genç sporcularda ani kardiyak ölümlerin oluşumunda önemli bir 

risk faktörü olduğundan dolayı miyokardit sonrası egzersize dönüş dik-
katle ele alınmalıdır.

COVID-19’a bağlı olarak aktif miyokarditi olduğu düşünülenler eg-
zersiz yapmaktan kaçınmalıdırlar. Bundan dolayı istirahat veya egzersiz 
sırasında oluşabilecek kalp hızında ani artış, çarpıntı, ritim bozukluğu 
gibi belirtiler ile ilgili dikkatli olunmalıdır (Inciardi ve diğ., 2020; Madjid 
ve diğ., 2020; Mattioli ve Ballerini, 2020).

COVID-19 HASTALIĞI GEÇİRMİŞ İNSANLARIN AKTİVİTE-
LERE BAŞLARKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

COVID-19’a maruz kalan kişilerde egzersiz, iyileşme sonrası yoğun 
antrenman veya spora dönüşün güvenli olup olmadığı ve de zamanla-
ması geçirilen hastalığın şiddetine bağlıdır. COVID-19 geçiren kişilerin 
bazılarında test sonucu pozitif olmasına rağmen klinik bulgu bulun-
mazken, bazılarında hafif-orta şiddette klinik bulgular, bazı kişilerde ise 
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akciğer tutulumu veya kalp tutulumu ile ilgili şiddetli düzeyde klinik 
bulgular gelişebilir. COVID-19 enfeksiyonu geçirmişseniz yarışmacı 
sporlara dönmeden önce mutlaka sağlık kontrolünden geçmelisiniz.

Kişiden kişiye değişen bulgulara ve kalp kası iltihabı gibi ciddi sağ-
lık sorunlarına yol açabileceğinden dolayı spora başlamadan önce kişi-
lerin,

•	 Hastalıkla ilgili detaylı öyküyü,
•	 Fizik muayeneyi,
•	 Kan tetkiklerini,
•	 Elektrokardiyografi (EKG),
•	 Ekokardiyografi (EKO) gibi tetkikleri ve gerekli olan durumlar-

da ileri tetkikleri (akciğer tomografisi, kalp MR’ı gibi) içeren detaylı bir 
değerlendirmeyi yapmaları önerilir.

Diğer virüs enfeksiyonlarında olduğu gibi COVID-19 da iskelet ka-
sında şikâyetlere ve kas ağrısına neden olabilir. Enfeksiyondan sonra be-
lirgin düzeyde yorgunluk bulguları ve performansta uzun süreli azalma 
olabilir (Inciardi ve diğ., 2020; Madjid ve diğ., 2020; Nieß ve diğ., 2020; 
Pelliccia ve diğ., 2019).

COVID-19 enfeksiyonunun en çok etkilediği organ akciğerlerdir. 
Tüm pozitif test vakalarının 20%’sinde pnömoni oluşmaktadır. Oksijen 
satürasyonu 94%’ün altına düşebilir. Bazı vakalarda akciğer dokusun-
da fibrozis gelişebilir. Difüzyon (gaz değişimi) kapasitesinde ve perfor-
mansta azalmaya neden olabilir. Akciğer dokusundaki hafif kısıtlayıcı 
değişiklikler bile maksimum solunumu sınırlayabilir. Difüzyonun bo-
zulması sonucunda egzersiz kapasitesi sınırlanır (Inciardi ve diğ., 2020; 
Madjid ve diğ., 2020). Çeşitli hastalıklarından dolayı egzersiz yapama-
yan bireyler, detaylı sağlık değerlendirmeleri sonrası bulgular düzeldik-
ten sonra egzersizlere yavaş olarak başlayıp egzersiz şiddetini kademeli 
olarak artırması uygun olacaktır.

İYİLEŞTİKTEN SONRA AKTİVİTELERE DÖNÜŞ ÖNERİLERİ 
COVID-19 testi pozitif çıkan ve bulguları yoksa kişinin iki hafta din-

lenmesi yeterlidir. Bu süre sonunda egzersize başlamadan önce yapıla-
cak istirahat EKG’si normal ise ve bulgusu yoksa herhangi bir kısıtlama 
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olmadan spora dönebilir. Bu dönemde egzersize yavaş bir şekilde baş-
lanmalı ve kademeli olarak artırılmalıdır. Egzersiz sırasında öksürük, 
burun akıntısı, ateş, solunum zorluğu gibi bulguların gelişimi açısından 
dikkatli olunması gerekir.

Eğer COVID-19 testi pozitif ise ve kişinin hastanede yatmasını ge-
rektirmeyecek düzeyde hafif veya orta şiddette bulgular varsa, pnömoni 
gibi akciğer tutulumu ve kalp ile ilgili bulgular yoksa bulgular tamamen 
düzelene kadar dinlenme yeterli olacaktır. Bulgular tamamen düzeldik-
ten sonra egzersize başlamadan önce iki haftalık iyileşme dönemi geçi-
rilmelidir. Egzersize başlamadan önce EKG, EKO ve troponin testleri ya-
pılmalıdır. Özellikle Kan troponin düzeyleri inmede tanı belirteci olarak 
kullanılan bir testtir. Bu testler normal ise orta yoğunlukta egzersizlere 
başlanabilir. Herhangi bir klinik değişiklik veya kalp damar sistemi ile 
ilgili yeni bulgulara dikkat ederek, egzersizlere yavaş bir şekilde başla-
mak ve önceki seviyelere kademeli olarak dönmek gerekir. Aktiviteye 
başladıktan sonra kalp atışında hızlanma, çarpıntı, ritim bozukluğu gibi 
bulgular ortaya çıkmazsa ek test yaptırmaya gerek yoktur. Eğer EKG ve 
EKO testlerinde anormallik varsa, troponin düzeyi yüksek ise veya kalp 
ile herhangi bir bulgu gelişirse miyokardit olan kişiler için belirlenen 
ilkeler göz önünde bulundurularak spora dönüş açısından değerlendir-
meler yapmak gerekir. Pnömoni bulguları oluştuysa en az 4 hafta spor 
yapmamak uygun olacaktır (Inciardi ve diğ., 2020; Madjid ve diğ., 2020). 

Egzersize başlamadan önce EKG, EKO, kan tetkikleri, oksijen satü-
rasyonu, spirometri, egzersiz testi gibi tetkikleri yaptırılması önerilir. 
Bu tetkiklerde anormal bulgular saptanırsa akciğer tomografisi gibi ileri 
tanı yöntemleri gerekir. Eğer anormallik saptanmazsa kademeli bir şe-
kilde egzersize başlanabilir. Hastanede yatmayı gerektirecek düzeyde 
klinik bulgulara neden olan COVID-19’u olan kişilerde troponin düze-
yine bakılmalıdır ve kalp kasının görüntülemesi yapılmalıdır. Bu testler 
normalse bulgular varken dinlenme önerilmelidir. Bulgular kaybolduk-
tan sonra egzersize başlamadan 2 haftalık bir iyileşme dönemi geçiril-
melidir.

Kalp kasının tutulumuna dair kanıtlar varsa, enflamasyonu değer-
lendirmek için biyomarker testleri (CRP, CK, IL-6 gibi), ekokardiyogra-
fiyi, stres testini ve ritim izlenmesini ve kalp MR’ını içeren kapsamlı bir 
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değerlendirme gerekli olabilir. Miyokarditi olan hastalarda yorgunluk, 
halsizlik, performansta azalma, kas ağrıları ve istirahat kalp hızında ar-
tış gibi spesifik olmayan bulgular vardır. Bu testler bulgular düzeldik-
ten 3-6 ay sonra tekrarlanmalıdır. Aktivitelere yavaş bir şekilde başla-
malı ve klinik bozulma açısından dikkatli olunmalıdır. Kalp kası hasarı 
net bir şekilde anlaşılamadığında, kişilerin miyokardit için belirlenmiş 
sporcu uygunluk ilkelerine göre tedavi edilmesi tercih edilir. Miyokar-
diti olan sporcular 3-6 ay süre ile enflamasyonun düzelmesini sağlamak 
için, hastalığın klinik şiddetine ve süresine, sol ventrikül fonksiyonuna 
ve kardiyak MR’da enflamasyonun derecesine bağlı olarak egzersizden 
kaçınmalıdırlar. Miyokardit öyküsü olan sporcularda tekrarlama riski 
arttığından dolayı özellikle de ilk iki yıl periyodik değerlendirmeden 
geçmelidirler. Eğer sol ventrikül sistolik fonksiyonu ve kalp kası hasa-
rını gösteren kan belirteçleri normale dönerse, EKG ve egzersiz stres 
testinde klinik olarak önemli ritim bozuklukları yoksa antrenman ve 
yarışmalara başlamak uygundur (Inciardi ve diğ., 2020; Madjid ve diğ., 
2020; Nieß ve diğ., 2020; Pelliccia ve diğ., 2019; Schellhorn, Klingel ve 
Burgstahler, 2020).

Özetle, normalleşme sürecinde alınması gereken tedbirleri elden bı-
rakmadan hayatımızı sağlıklı bir yaşam profili oluşturarak sürdürmek 
zorundayız. Kişisel sağlık ve hastalık durumumuzun toplum sağlığı açı-
sından da önemini kavrayarak, bu sürecin en sağlıklı şekilde atlatılma-
sının, normalleşme sürecine kademeli geçilmesinin ve bunun benimsen-
mesinin gerekliliğinin farkında olmalıyız.

COVID-19 pandemisi sonrası fiziksel aktivite eğiliminde 5 önemli 
unsurun önemi vurgulanmıştır.

•	 Çok daha fazla insan spor salonları ve fitnes merkezleri yerine 
açık havada spor yapmayı tercih etmiştir.

•	 İnsanlar aileleri birlikte fiziksel aktivitelere katılmışlardır.
•	 Daha çok “ev temelli” egzersizler uygulamaya başlanmıştır.
•	 Ücretsiz veya daha düşük maliyetli ve uygun faaliyetler yaygın-

laştı (Beacher, 2020).
COVID-19 KÜRESEL SALGINI DÖNEMİNDE FİZİKSEL AKTİ-

VİTENİN ÖNEMİ
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Çocuklarda ve ergenlerde fiziksel aktivite önemli sağlık unsurlarını 
içerir ve yaşa uygun fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçları için 
kritik derecede önemli yararlar sağlar. Düzenli fiziksel aktivite, çocukla-
rın ve ergenlerin kardiyorespiratuvar uygunluğu geliştirmelerine, güçlü 
kemikler ve kaslar oluşturmalarına, kilolarını kontrol etmelerine, ank-
siyeteyi ve depresyon semptomlarını azaltmalarına yardım eder. Kalp 
hastalıkları, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve obezite gibi bulaşıcı olma-
yan hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici etkileri de kanıtlanmış-
tır. Ayrıca sağlıklı bir yaşam için yapılan aktivite ve egzersizlerin yaşam 
doyumu ve refahı artırdığı, okullarda yapılan fiziksel aktivitenin çocuk-
larda daha iyi akademik performans sağladığı bilinmektedir. Fiziksel 
aktivite, yürüyüş, bisiklete binme, jimnastik, dans ve yoga gibi birçok 
farklı şekilde gerçekleştirilebilir (Mattioli ve Ballerini, 2020; Department 
of Health and Human Services, 2018; Hazar ve Şenbakar, 2020: 12-17). 

Sağlıklı bir yaşam için haftanın en az 3-4 günü 40-60 dakika aralığın-
da, enerjimizi harcayacak düzeyde fiziksel aktivite yapılmalıdır. Fiziksel 
aktivite için özellikle açık ve temiz havada, vücudumuza oksijen girişini 
sağlayacak ve hücresel bazda kullanışını artıracak ortamlar tercih edil-
melidir. Ancak salgın döneminde açık havada fiziksel aktivite yapmak 
insan sağlığını tehdit ettiği için, olanakların sınırlı olduğunu görmekte-
yiz. Açık havada yürüyüş ya da parklardaki spor aletlerini kullanmak 
istenilen etkinliği sağlayabilir. Önemli olan iskelet kaslarının kullanaca-
ğı enerjiyi dinlenim düzeyinin üzerine çıkartmaktır. Salgın günlerinde 
sokağa çıkma kısıtlama ve yasaklamaları nedeniyle, bu enerjinin açığa 
çıkmasını sağlayacak basit egzersizler ev ortamında da örneğin bal-
konlarda ya da dış ortam havasıyla havalandırılan büyükçe bir odada 
rahatlıkla uygulanabilir. Bu ortamlarda sabit bisikletler ya da yürüyüş 
bantları kullanılabilir, vücut ağırlığı ile çeşitli egzersiz uygulamaları ya-
pılabilir (Kartal ve diğ., 2020).

Ancak COVID-19 gibi salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için 
tüm dünyada yetkililer bu etkinliklerin çoğunu yasaklamak zorunda 
kalmıştır. Ülkemizde de artan hasta sayısı ile birlikte yeni sağlık ted-
birleri alınması gereksinimi doğmuştur. İster istemez bu durum toplum 
içinde yetersiz fiziksel aktiviteye ve hareketsizliğe neden olmuştur. Ye-
tersiz fiziksel aktivite ve hareketsiz yaşantı sedanter yaşam dediğimiz 
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oturarak yaşamını sürdürmek anlamında kullanılmaktadır. Bu durum 
her türlü hastalığa açık olan insan anlamına gelmekte aynı zamanda 
kronik hastalıkların oluşma riskini artırmakta ve bağışıklık sistemini 
güçsüzleştirmektedir. 

Özellikle COVID-19 salgınında riskin azaltılmasında en önemli sos-
yal izolasyon tavsiyesi evde karantina uygulanması ile olmuştur. Bu 
izolasyonlar kronik hastalıklar (kalp-solunum ve dolaşım) ve sağlıksız 
yaşam tarzı gibi uzun vadeli etkiler ortaya çıkarabilmektedir. Karanti-
na sonucunda insanlar yeterince fiziksel aktivite fırsatı bulmamakta ve 
insanların fiziksel aktivite düzeylerinde azalmalar görülmektedir (Mat-
tioli ve Ballerini, 2020). 

COVID-19 salgın tehditine karşı önlem için okulların uzun süre zo-
runlu tatil edilmesi ve ev izolasyonu gençlerde can sıkıntısı, internette 
daha fazla vakit geçirme, daha uzun süre TV izleme, daha az aktif olma, 
daha çok yeme, kilo alımında artma gibi sorunlara neden olabilmektedir 
(Jiao ve diğ., 2020). Evde uzun süre zaman geçirmek hareketsiz davra-
nışların artmasına ve enerji harcamasındaki azalmayla birlikte kronik 
hastalıkların oluşumu tetiklemekte, kas gücü ve kitlesinde kayba neden 
olmaktadır. Ayrıca bağışıklık sisteminde kayıplar oluşturarak, viral po-
tansiyel riskini arttırmaktadır (Barazzoni ve diğ., 2020). 

Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak veya azaltmak için ve sağlıklı 
bir yaşam tarzının benimsenmesinde, yaş, cinsiyet, beslenme, psikolojik 
faktörler, bireyin genetik özellikleri, çevresel etkiler, toplumsal ilişkiler 
gibi özellikler iyi bilinmelidir. Fiziksel aktiviteler, hastalıklar karşısında 
koruyucu ve tedavi edici etkilere sahip uygulamaları olan etkinliklerdir. 
Önerilerimiz de bu doğrultuda olmalıdır. Zira karantina dönemi stres ve 
stres kaynaklı hareketsizliği ve besin alımını arttırmaktadır. Akut stres 
zamanlarında kortizol salgılanmasını tetiklemekte ve bu dönemde yaşa-
nan uzun süreli stres kortizolü arttırarak açlık duygusunu da arttırmak-
tadır. Uzun süreli stres vücutta gerginliğe sebep olarak abur-cubur ve 
aşırı yemeyi tetiklemektedir (Daswani, 2020; WHO 2020; Department of 
Health and Human Services, 2018).

Yeni tip korana virüsün neden olduğu ev izolasyonu Türkiye’nin 
%28’ini oluşturan çocuk ve gençleri yetişkinlere göre daha olumsuz etki-
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lemektedir. Özellikle çocuklar, salgının tehlikesini tam olarak kavramış 
değiller. Oyun oynama ve vakit geçirmek gibi enerjilerini boşaltacak ak-
tiviteleri kendi görüş açılarından ele almaktadırlar.

COVID-19 salgını döneminde sporcular sağlık açısından olduğu 
kadar performans açısında da sıkıntılı bir dönem geçirmektedir. Ant-
renman alanı, antrenman araç gereçleri, antrenman ortamı, takım arka-
daşları ve antrenör ile yüz yüze temasın olmaması gibi zorunluklardan 
dolayı kendi imkanlarıyla düşük yoğunlukta antrenman yapmak farklı 
fizyolojik sistemleri (örneğin, nöromusküler, kardiyovasküler, solunum 
veya kas-iskelet) ve bunlara karşılık gelen fiziksel kapasiteleri (örneğin, 
kuvvet ve güç, dayanıklılık, hız veya esneklik) etkiler. Yüksek düzey-
de fiziksel ve zihinsel uygunluk sağlamak, nispeten yüksek yüklerde 
submaksimal ve maksimal yoğunluk egzersizi gerektirir (Jukic ve diğ., 
2020).

Evde güvenle uygulanabilecek güç, denge, esneklik, kontrol egzer-
sizleri veya kombinasyonları bu dönemde özellikle obezitenin oluşumu-
na engel olmada ve hareketsiz yaşantıdan kurtulmada önem arz etmek-
tedir. Evde yapılabilecek egzersizlere örnek olarak yürümek, eşyaları 
taşımak ve/veya yerini değiştirmek, merdiven çıkmak, şınav ve mekik 
çekmek örnek verilebilir. Ayrıca çok az alan ve ekipmana ihtiyaç du-
yulan plank ve yoga egzersizleri de önerilebilir. Mobil teknolojilerde fi-
ziksel ve zihinsel sağlığı korumak amaçlı birçok egzersiz videosu örnek 
uygulamaları erişime açmıştır. Aynı zamanda özel önlemler (mesafeyi 
korumak, maske kullanmak) alarak bahçede izole bir şekilde yapılan ak-
tivitelerde (ip atlama, çeşitli raket ve top etkinlikleri gibi) önerilmektedir 
(Barazzoni ve diğ., 2020).

Aktiviteleri çeşitlendirmek ve devamlılığını sağlamak elbette önem-
lidir ancak fiziksel aktivite sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni ile 
desteklenmeli, aktivite öncesi, sırası ve sonrasında sıvı alımı arttırılmalı, 
aşırı açlık ya da tokluk halinde iken egzersize başlanmamalı, aktivite ön-
cesinde basit karbonhidrat ve yüksek yağ içeren öğünler tüketilmemeli, 
herhangi bir aktiviteyi gerçekleştirirken yarım saatten uzun süre oturur 
pozisyonda kalınmamalı ve yapmaktan hoşlanılan ve yaşam şekline uy-
gun bir aktivite tercih edilmelidir (Akyol ve diğ., 2008).
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Okul öncesi çağındaki çocukların (3-6 yaş) sağlıklı büyümesi ve ge-
lişmesi için gün boyunca fiziksel olarak aktif olmaları gerekir. Bu çocuk-
lar her gün en az 180 dakika herhangi bir aktivitenin içinde olmalıdırlar. 
Bunun yaklaşık 60 dakikası enerjilerini harcayacak ve kalp atış hızlarını 
artıracak aktiviteler olmalıdır. 6-18 yaş arası çocuklar ve ergenlerin, kalp 
atış hızlarını artıran, daha güçlü nefes almalarını ve daha fazla terleme-
lerini sağlayan en az 60 dakika veya daha fazla fiziksel aktivite yapma-
ları önerilir (UNICEF, 2020; Dale ve diğ., 2019; Yiğit, 2020).

Engelli çocuklar ve ergenler açısından baktığımızda, gerekirse reh-
ber eşliğinde bağımsız olmalarını sağlayacak, güvenli ve denetlenebilir 
fiziksel aktiviteleri gerçekleştirebilirler. Bu faaliyetler, her bireye uyacak 
ve onların özel ihtiyaçlarını karşılayacak, spor veya rehabilitasyon uz-
manları tarafından yapılmalıdır (Biddle ve diğ., 2019). Salgın döneminde 
engelli bireylerin ebeveynlerinin ev ortamında ve varsa evlerin bahçele-
rinde onlarla beraber fiziksel aktivitelere eşlik etmeleri teşvik açısından 
önemlidir. Herhangi bir yetersizliğe ve bozukluğa sahip bireylerin hare-
ket etme konusunda isteksiz oldukları ve kilo almaya elverişli anatomik 
ve fizyolojik yapılarının olduğu bilinmektedir. Az bilinen şey ise fiziksel 
etkinlik ve sporla ilgilenen bu insanların, çoğu insanların olanaksız diye 
düşündüğü şeyleri başarabilmesidir. Gerekirse uyarlanmış beden eğiti-
mi, özel tasarlanmış bir program veya uygulamalar, fiziksel uygunluk 
düzeyi düşük (aşırı zayıf veya obez olanlar dâhil) olanlar; yetersiz motor 
gelişimi veya beceri noksanlığı olanlar veya işlevsel duruşu bozuk olan-
lar için tasarlanabilir (Savucu, 2019).

COVID-19 salgını nedeniyle, çocukların ve ergenlerin yaşa göre öne-
rilen fiziksel aktivite düzeyleri olumsuz etkilenmiştir. COVID-19 pan-
demisinin etkisini azaltmak için çocuklar ve ergenler için yaşa uygun, 
sağlıklı ve güvenli bir ev, okul ve toplum ortamlarında uygun fiziksel 
aktivite örnekleri teşvik edilmelidir. Bu konuda varsa daha önceden be-
lirlenmiş doktor önerileri terk edilmeden devam edilmeli, özellikle kalp 
hastalığı ya da kas-iskelet sistemi hastalığı olanlar belirtilen seviye ve 
şeklin dışına çıkmamalıdır. Örneğin, çevikliği, dengeyi, koordinasyonu 
ve hızı teşvik eden ancak sosyal mesafeyi koruyan etkinlikler ve oyunlar 
tercih edilmelidir. Hareketliliği, kuvveti, gücü, dayanıklılığı ve kardi-
yovasküler uygunluğu artıran aktiviteler ilave edilmelidir. Dayanıklılık 
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aktiviteleri vücudumuzun oksijen kullanma kapasitesini arttıran, büyük 
kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalıştığı aktivitelerdir. Bu akti-
viteler, solunum veya kalp atış hızında küçük artışlara neden olan orta 
şiddette fiziksel efor gerektiren yürüyüş, aerobik egzersiz, dans, sıçrama 
şeklinde aktiviteler olmalıdır (Dale ve diğ., 2019; Biddle ve diğ.; 2019; 
WHO 2020; Department of Health and Human Services, 2018; Şenbakar, 
2019). 

Pandemi döneminde fiziksel aktivitenin uygulanmasını destekle-
mek için sosyal medya kullanımında ve teknolojide de bir artış görül-
müştür (AFPAN, 2020). Bu teknolojik gelişmeler ile sporcuları teşvik ve 
motive etmeli ve bu süreçte kişisel gelişim için teknolojiyi kullanarak 
(video görüşmesi, e-posta, telefon, kısa mesajlar) uzmanlar (spor antre-
nörü, güç ve kondisyon antrenörü, beslenme uzmanı, doktor, psikolog) 
tarafından sporculara uygun rehberlik ve destek sağlanmalı, online gö-
rüşmeler düzenlemeli ve izolasyon döneminde sporcuyla iletişim halin-
de olunmalıdır. Sporculara evde egzersiz yapması için gerekli malzeme 
ve ekipmanlar (dambıl, elastiki bantlar, sağlık topları, mümkünse koşu 
bandı, vb.) tedarik edilmelidir (Gelen ve diğ., 2020).

COVID-19, GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE BESLENME İLİŞ-
KİSİ 

Çok hızlı yayılma gücüne sahip olan korona virüsle mücadelede 
sportif aktiviteler ve kişisel temizlik önlemlerin yanında en önemli ko-
ruma kalkanı bağışıklık sistemidir. Güçlü bir bağışıklık sistemi virüsler 
de dâhil vücut için zararlı tüm mikroorganizmalarla mücadelede önemli 
rol oynamaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü 2019-
nCoV Rehberi, 2020). 

COVID-19 gibi tüm viral enfeksiyonlarda, vücudunuzun bağışıklık 
sistemini desteklemek ve iyileşmeye yardımcı olmak için yeterli beslen-
me şarttır (Zhou ve diğ., 2020; Yousafzai ve diğ., 2013). Kötü beslenme, 
bağışıklık sistemini tehlikeye atabilir ve enfekte olma riskini artırabilir. 
Beslenme, makro besinler olarak bilinen enerji kaynaklarının sağlanması 
ve kısmen mikro besinler tarafından sağlanan temel bedensel süreçlerin 
desteklenmesi için çok önemlidir. Hem makro hem de mikro besinler, 
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sağlıklı bir bağışıklık tepkisi için, özellikle daha yüksek riskli popülas-
yonlar için kilit faktörlerdir (WHO, 2020).

COVID-19 ile mücadele de sağlıklı beslenme önemlidir ve sağlıklı 
beslenme bilinçli bir market alışverişiyle başlar. Doğru beslenme ve hid-
rasyon hayati önem taşır. Dengeli beslenen insanlar, daha güçlü bağı-
şıklık sistemleri ve daha düşük kronik hastalık ve bulaşıcı hastalık riski 
ile daha sağlıklı olma eğilimindedir (WHO, 2020). Bu nedenle vücudu-
nuzun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral, diyet lifi, protein ve antioksi-
danları elde etmek için her gün çeşitli taze ve işlenmemiş gıdalar yen-
melidir. Aşırı kilo, obezite, kalp hastalığı, inme, diyabet ve belirli kanser 
türlerini önemli ölçüde azaltmak için şeker, yağ ve tuzdan kaçınılmalı, 
yeterli miktarda su tüketilmelidir. Su sadece enfeksiyonla savaşmak için 
genel olarak iyi olmakla kalmaz, aynı zamanda mukusun ince kalması-
na ve vücuttan çıkarılmasının daha kolay olmasına yardımcı olur. Genel 
olarak, günde 6 ila 8 bardak su, doktor tarafından sıvı kısıtlaması ol-
madıkça tüketilmelidir. Çorba, karpuz, kavun ve salatalık gibi yüksek 
su içeriğine sahip meyve ve sebzeler gibi yiyecekler de sıvı kaynakları 
olarak sayılır (Yousafzai ve diğ., 2013; WHO, 2020).

GÜVENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE UYGULAMALARINDA DİK-
KAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Özellikle küresel COVID-19 salgını sırasında fiziksel aktivitenin fay-
daları tartışılmaz. Ancak dikkat edilmesi gereken hususlar vardır: Bun-
lar;

•	 Ko-morbiditelerin (kronik hastalıklar) önlenmesi ve hafifletilme-
si,

•	 Enfeksiyona direnç ve daha iyi bağışıklık işlevi,
•	 Daha iyi zihinsel ve ruhsal iyilik hali,
•	 Gelişmiş yaşam kalitesidir.
Pandemi döneminde toplum için aktivite sırasında riskini en aza in-

dirgemek için ele alınması gereken 5 önemli unsur vardır. Bunlar:
•	 Sosyal ve fiziksel mesafe,
•	 Yüz koruyucuları ve maskeler,
•	 Gruplar halinde aktivite,



Yüksel SAVUCU, Ali Serdar YÜCEL

93

•	 İçeride/dışarıda aktivite,
•	 Ortak kullanım ekipmanı (AFPAN, 2020).
1. Sosyal ve fiziksel mesafe
Toplum içinde yayılma potansiyeli varken, insanlar aktivite sırasın-

da en az 2 metrelik fiziksel bir mesafeyi korumalıdır. Araştırmalar, ae-
rosol damlacıklarının geniş çapta dağılabileceğini ve uzun süre havada 
kalabileceğini göstermektedir (Zhang ve diğ., 2020). 

2. Yüz koruyucuları ve maskeler
Fiziksel aktivite sırasında yüz koruyucu veya maske takılması gere-

kir. Araştırmalar, bez yüz maskelerinin kullanılmasından dolayı oksijen 
eksikliği veya karbondioksit oluşumu gibi hiçbir yan etkinin olmadığını 
gösteriyor (Blanco ve Rensburg, 2020). 

3. Gruplar halinde aktivite
Sosyal mesafeyi korumak, bir grup içinde egzersiz yapmanın ön ko-

şuludur. Açık havada ve kamuya açık alanlarda (oyun alanları ve açık 
hava spor sahaları) egzersiz yapan grupları kapsasa bile, halkın uyma-
sını sağlamak için uyarıcı işaretler ve tabelalar kullanılabilir. Açık ka-
musal alanlarda fiziksel aktivite, daha fazla keyifli ve daha motive edici 
olmaktadır. Bununla birlikte, toplum içinde bulaşma riski varken halka 
açık ortamlar da kapalı kalmalıdır.

4. İçeride/dışarıda aktivite
Açık havada etkinlik dersleri yapılıyorsa, riskleri azaltmak için çe-

şitli önlemler almak gerekir. Bunlar;
•	 Sınıf büyüklükleri sınırlandırılmalı,
•	 Kayıtlar tutulmalı,
•	 Sıcaklık kontrol edilmeli,
•	 Öngörülen maskeler takılmalı,
•	 Sosyal mesafe korunmalıdır (zeminde işaretlerle belirlenmiş 2 

metre fiziksel mesafe).
Küresel salgın ile birlikte tüm dünyada ve birçok ülkede fitnes mer-

kezleri, spor salonları ve toplumsal alanlar COVID-19 nedeniyle kapalı-
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dır. Kapalı alanlarda egzersiz yapmak, özellikle yüksek yoğunluklu ya 
da şiddetli egzersiz ise belirli önlemler alınmadığında bulaşma riskini 
artırabilir. Bu alanlarda egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken hu-
suslar vardır. Bunlar;

•	 Sosyal mesafe,
•	 Maske takma (personel dâhil),
•	 Kısıtlayıcı sayılar (6 m² başına en fazla 1 kişi),
•	 Girişten önce sağlık taraması,
•	 Kayıt almak,
•	 Havalandırmaların kullanılmaması,
•	 Temizlik ve yıkanma olanakları,
•	 Kullanıcılar için dezenfektasyon ve kâğıt havlu kullanımı olma-

lıdır.
5. Ortak kullanım ekipmanı
Kullanıcılar arasında düzenli olarak dezenfektasyon ve sterilizas-

yon işlemi yapılıyorsa özel sektöre ait fitnes merkezler ya da rekreatif 
alanlar değerlendirilebilir. Toplar, çemberler, atlama ipleri ve el ağırlık-
ları gibi hafif ekipmanlar kullanıcılar arasında paylaşılmamalı ve kişiye 
özel olmalıdır.

AKTİVİTELER SIRASINDA YÜZ KORUYUCU/MASKESİ TAK-
MANIN PRATİKLERİ

Önemli Not: Ateşiniz varsa aktive yapmayınız.
Aktive Süresince
•	 Yüzünüzü kaplamalı, rahat ve güvenli olmalıdır. 
•	 Sosyal mesafeyi koruyun.
•	 Cebinizde dezenfektan mendil bulundurun.
•	 Mevcut kalp veya akciğer koşulları: maske takarken normalden 

daha düşük yoğunlukta egzersiz yapın.
•	 Egzersiz süresince yüzünüze dokunmaktan kaçının.
•	 Nemli olanı değiştirmek için egzersiz sırasında yedek maske bu-

lundurun.
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Aktivite Sonrası
•	 Egzersiz sonrası eve döndüğünüzde ellerinizi iyice yıkayın.
•	 Egzersizden sonra kullanmakta olduğunuz maskeyi çıkarınız. 

Özellikle maskenin iç katmanına ve ön alana dokunmaktan kaçının.
•	 Tercihen maskenizi yıkayın ve kurutun. Tek kullanım için tasar-

lanmış maskeleri tekrar kullanmayın (AFPAN, 2020).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Korona virüsün ardından fiziksel aktiviteyi teşvik etmek için en zor-

layıcı konulardan biri, bu hastalığa maruz kalan insanların birçoğunun 
hareketsiz bir yaşantı içinde olduğunun ortaya çıkmasıdır. Hareket et-
mek insanoğlunun doğasında vardır. Aktivite, etkinlik, egzersiz, spor 
yapmak gibi terimler evrenseldir ve bu amaca hizmet eder. Ancak bunu 
düzenli ve planlı-programlı yaparak sağlayabiliriz. Düzenli fiziksel ak-
tivite de hayat kurtarır, kronik hastalıkların riskini azaltır, bağışıklık sis-
temini güçlendirir, yaşam kalitesinin, fiziksel ve zihinsel refahın gelişi-
mine katkı yapar.

COVID-19 küresel salgın dönemi gösterdi ki; hayatımızın bundan 
sonraki aşamasında artık belli kuralları hayatımızda doğru tatbik ede-
rek, kişisel sağlık ve hastalık durumumuzun toplum sağlığı açısından 
da önemini kavrayarak yaşamak zorunda olduğumuzdur. Özellikle bu 
dönemde;

	Düzenli fiziksel aktivite (haftada en az 3 gün, ortalama 60 daki-
ka),

	Düzenli uyku (6-8 saat),
	Sağlıklı beslenme,
	Ağız ve diş bakımının ihmal edilmemesi,
	Kişisel hijyen kurallarına uyulması, ellerin en az 20 saniye iyice-

ne yıkanması,
	Sigara ve alkol kullanılmaması veya tüketiminin azaltılması,
	Sosyal mesafeye dikkat edilmesi,
	Mümkün olduğu kadar kapalı alanlarda uzun süreli vakit geçi-

rilmemesi,
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	Kalabalık ortamlardan uzak kalınması önem arz etmektedir.
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Not: Bu Kitap bölümü yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

Öz: Endüstri 4.0; büyük veri, 3D teknolojiler, akıllı fabrika, özerk 
robotlar, yatay ve dikey yazılım entegrasyonları, nesnelerin interneti, 
bulut teknolojileri gibi güncel, dijital pratikleme sağlayan ve prodük-
tivite kavramını karşılayan tüm yapılanmalar olarak tanımlanır. Spor 
endüstrisi içerisinde bulunan teknolojik ve dijital yapılanmalar git gide 
bu sektör içerisinde yer edinmeye başlamıştır. Aktif veya pasif birçok 
katılımcısı bulunmakla beraber milyonları peşinden sürükleyen spor en-
düstrisi; global çevrede rekabet potansiyelinin yüksek olması sebebiyle 
Ükeler ve büyük spor markaları bu devasa iki sektörü entegre etmenin 
yollarını arıyor. Tanıtımdaki en büyük faktörün de spor sektörünün üst-
lenmiş olduğu göz önüne alınırsa her türlü veri ve yayılımın bu yolla 
daha rahat yapılacağı bilinmektedir. Böylelikle; Rekreasyon etkinlikle-
rinden sporun ekonomik boyutuna, sağlıklı yaşamdan Fitness’a, yapay 
zeka üretimi spor uygulamalarından robot olimpiyatlarına, akıllı stad-
yumlardan E-Spora kadar spor endüstrisinin devasa pazarında endüstri 
4.0 büyük önem arzetmektedir. Bu nedenle spor sektöründe ve sanayi 
sektöründe bu iki sistemin entegre edilmesi bunlara yönelik çalışmala-
rın yürütülmesi iki alan açısından da kazanımlar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Spor endüstrisi, Spor Teknolojileri
Not: Bu Kitap bölümü yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Sanayi DevrimiEndüstri Devrimi öncesinde ekonomi; hayvan, in-
san ve topraktan oluşan üçlü üretim faktörlerine dayanırdı. Endüstrinin 
başlamasıyla birlikte ekonominin temelini oluşturan faktörler endüstri 
veya sanayi devrimleri olmuştur. Sanayi ya da Endüstri kavramı sürekli 
olarak değişime uğramış olan bir faaliyet dalıdır. Üretim süreci yöneti-
mi ve üretimde kullanılan yöntemler gün geçtikçe değişime uğramaya 
devam etmektedir. Söz konusu değişimler sadece sanayiyi ya da üretim 
işlemlerini değil, Aynı zamanda ülkelerin demografik yapılarını, eko-
nomik durumlarını ve toplumsal kültürlerini etkilemiş hatta ülkelerin 
haritalarının yeniden çizilmesine dahi sebep olmuştur. Bu değişimin 
başlangıcı olarak kabul edilen durum ilk olarak 18. Yüzyılın ortalarında 
İngiltere’de başlayan değişim akımıdır. Daha sonra bu eğilim bütün Av-
rupa ve ardından tüm dünyaya yayılma göstermiştir (Pamuk ve Soysal, 
2018: 2).

Endüstriyel devrim; 18. Yy. ortalarından 19. Yy.’ın ortalarına dek 
uluslararası yayılım gösteren düşük işletmelerin süreç içerisinde daha 
büyük üretim yapan işletmelere dönüşmesi olarak tanımlanabilir. Bu 
süreç hareketi küçük atölyelerde çalışan emekçilerden daha atik ve daha 
etkili üretim kapasitesiyle geliştirilen makinelerle başlayan gelişmeler-
dir (Kılıç ve Alkan, 2018: 30).

Endüstri 4.0 
Akıllı makineler, 
robotik üretim 
ve nesnelerin 
interneti
3. sanayi devrimi 
bilgi işlem 
teknolojilerin 
ve elektroniğin 
makineleşmede 
kullanımı 1969

Endüstri 3.0

2. sanayi 
devrimi, elektrik 
enerjisi ile 
kitle üretimin 
gerçekleşmesi

Endüstri 2.0
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1. sanayi 
devrimi, 
mekanik 
üretimin buhar 
ve su gücüyle 
gerçekleşmesi 
1784

Endüstri 1.0

Kaynak: (Kabaklarlı, 2018: 1).
Şekil 1. Endüstrinin Tarihi Gelişimi

Sanayi devrimi ile beraber üretim şekli; İnsan gücünden makine gü-
cüne, kendine üretimden bireylere üretim, az üretimden çok üretime, 
bireysel kar’dan toplumsal faydaya, köyden küreselleşmeye doğru bir 
geçiş izlemektedir. Bu geçiş ile beraber sanayi devrimlerinin ardışık ya-
şanması da bunun doğal sonucudur. 

Birinci Sanayi Devrimi

Söz konusu olan ve sanayileşmenin başlangıcı olarak da kabul edi-
len ilk devrim, su ve buhar gücüne dayalı enerjili makinelerin üretim-
de kullanılmaya başlandığı 18.yüzyılın ikinci yarısına rastlamaktadır. 
Devrimin gerçekleşmesinin temel düşüncesi su ve buhar gücünün daha 
verimli bir şekilde kullanımına dayanmaktaydı. Böylece, üretimde in-
san emeği yerine makine gücü kullanılır olmuş ve üretim fabrikalara 
taşınmıştır. Dönemin ana karakteri olarak belirtilen makineleşme, üre-
timi kolaylaştırırken aynı zamanda yaşam kalitesini de iyileştirmiştir. 
Görüldüğü gibi; üretim süreçlerinde yaşanan değişim sadece ekonomiyi 
değil, toplumsal yapıyı da yakından etkilemiştir (Gabaçlı ve Uzunöz, 
2017: 151). Örnek olarak; Hindistan’da 23 Haziran 1753 tarihinde, Fran-
sız birliklerini savaş alanında yenen İngilizler (Plessey Savaşı), Babür 
imparatorlarının devasa hazinesine el koymuşlardı. Bu hazinenin İngil-
tere’ye taşınmasıyla bu ülke ekonomisinde ortaya çıkan para ve finans 
olanaklarının, dokuma ve buhar makineleriyle ilgili tüm teknik buluş-
ların 1758-1791 tarihleri arasında gerçekleşmesinde birincil argüman ol-
duğu vurgulanmaktadır.1

1	 Sanayi	Devrimi	 ve	Türkiye	https://www.dunya.com/gundem/sanayi-devrimi-ve-turkiye-
haberi-141409	(01.04.2020).
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Bu dönemde ayrıca, kömür kullanımının yanında, buhar gücünden 
yararlanılması demiryollarının gelişimini hızlandırmış böylelikle Avru-
pa ülkeleri yeni hammadde kaynaklarına daha kolay ulaşabilmiştir ve 
bu sayede ağır sanayi de gelişme olanağı bulmuştur. Ulaşımın kolaylaş-
masıyla birlikte hammaddeye olan erişim hızlanmış ve 1. Sanayi devri-
mi, çeşitli ve çok miktarda üretilen ürünlerin uzak pazarlara taşınabil-
mesini fazlasıyla kolaylaştırmıştır. Uluslararası ilişkiler de bu durum-
dan etkilenmeye başlamıştır. Bu nedenledir ki; dünyanın daha küçük ve 
daha bütünleşmiş bir yapıya bürünmesinde I. Sanayi Devrimi önemli 
bir etken olarak kabul edilmektedir (Gabaçlı ve Uzunöz, 2017: 151).

İkinci Sanayi Devrimi (1840-1973)

Teknoloji devrimi olarak adlandırılan bu devrim mucit H. Besseme-
rin ucuz çelik üretimini gerçekleştirmesine dayanan 1960’lar 2. Sanayi 
devriminin başlangıcı olarak kabul edilir. 1960-1914 yılları arasını kap-
samaktadır Aynı zamanda tren rayları, çelik, elektrik, petrol, kimyasal 
teknikler sayesinde meydana gelmiştir. Az bir zaman diliminde ABD, 
Avrupa ve Japonya gibi ülkelere yayılma göstermiştir. Birinci endüstri 
devriminde geliştirilen teknolojiler 2. Sanayi devrimiyle daha da gelişti-
rilerek kimya ile fizikte yapılan çalışma ve icatlar teknolojilere uyarlan-
mıştır. 2. Sanayi devriminden sonra gelişen Almanya ile ABD teknoloji-
de küresel marka haline gelmiştir. 1882 de Edison’un icadıyla kentler ve 
fabrikalar elektrik kullanmaya başladı. Elektriğin kullanılmasıyla bera-
ber seri üretim başlamıştır2.

Üçüncü Sanayi devrimi (1970 -2011)

Dijital devrim olarak adlandırılan 3. Sanayi devrimi, İlk program-
lanabilir lojik sistemlerin ortaya çıkmasını ifade eder. Bilgi teknolojile-
riyle birlikte elektroniğin entegrasyonunun ve üretimin işlevinin hem 
değişimini hem de üst seviyelere yükselmesinin sağlanması olarak ifade 
edilmektedir (Fırat, 2017:10-23).

2	 	https://www.dunya.com/gundem/sanayi-devrimi-ve-turkiye-haberi-141409 
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Dördüncü Sanayi Devrimi (2011 ve Sonrası)

Endüstri 4.0 kavramı ilk olarak Almanya’da yapılan Hannover Tica-
ret Fuarı’nda Bosch firması tarafından ortaya atılmıştır. Büyük bir deği-
şimi lanse edildiği ilk günden beraberinde getireceği anlaşılan endüstri 
4.0 küresel boyutta hızlı bir ivme kazanmış. Erken sayılabilecek dijital 
dönüşümlere ve gelişmelere imza atmıştır (Durmuş, 2019: 4).

Kavram olarak (Data) yani verilere dayalı sistemleri ifade eder. İş-
lemlerin koordinasyonu, sıralama,  sistemlerin optimizasyonu gibi tüm 
işlemler Aynı zamanlı gerçek verilerle yapılmaktadır. Kurulan küçük 
sensörler sayesinde üretim sistemleri ile makineler aracılığıyla sağlanan 
veriler gerekli uygulamalarda saklanır, Bilgi işlemlerinde (bulut teknoo-
jileri) depolanıp, Gerekli durumlarda kullanılmasıdır (Orhan, 2017: 40).

Bu endüstri süreci, bilgisayarların “akıllı fabrika” olarak tanımlan-
masıyla birlikte bu akıllı fabrikalar tarafından yönlendirilen fiziksel sis-
temlerin, süreç içerisinde sanal fiziksel simülasyonları oluşturması ola-
rak tanımlanmaktadır. Bu süreçte akıllı fabrika denilen bilgisayar, kendi 
kendini koordine eden yapılara bağlı olarak özerk kararlar alabilen bir 
düzeni betimlemektedir (Soylu, 2018: 45).

Birçok ülke endüstri 4.0 projelerine yatırımlarını arttırmaktadır. 2020 
yılına kadar sadece Avrupa’da, Endüstri 4.0 alanında yıllık yaklaşık 140 
milyar Euro’luk yatırım gerçekleştirilmiştir (EBSO, 2015: 8).

Endüstri 4.0 Bileşenleri ve Spor Endüstrisi 4.0

Küreselleşme beraberinde neredeyse tüm yaklaşımları interdisipli-
ner konumlandırmıştıilir. Günümüz koşullarında karşılıklı etkileşimde 
bulunamayacak bir bilimin varlığı düşünülemez. Sosyal bilimler sporu,  
spor endüstriyi, endüstri imalatı, imalat üreticiyi, üretici süreci, süreç 
inovasyonu gerektirir. Teknolojide yeni bir inovasyon olan endüstri 4.0 
bileşenlerini açıklamak gerekirse;

Siber Fiziksel Sistemler (makinelerin diyalogu)

Siber dünya ile fiziksel dünya arasındaki etkileşim ile bütünleşmeyi 
içeren tüm yapılar Siber Fiziksel Sistemler (CPS) olarak tanımlanmakta-
dır (Yıldız, 2018: 49).
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Makinelerin diyaloğu, ilk kez Almanya’nın yapay zeka araştırma-
ları enstitüsü liderliğinde kaiserslautern uygulanmıştır. Bu enstitü araş-
tırmasında yaklaşık 20 endüstriyel lider firmanın ortak çalışmasından 
oluşmaktadır. Bu çalışma içerisinde makinalar arası iletişim ve etkile-
şimi gerçekleştirmek amacıyla sabun şişeleri kullanılmıştır. Sabun şi-
şelerinde Radyo Frekans tannımlayıcı (RFID) kullanılmıştır. Endüstri 
4.0 için önemli unsurlardan olan bu etiketlerde şişelerin renk, boyut ve 
hacim ile alakalı bilgiler yer almaktadır. Bu etiketeler aravılığıyla akıllı 
makine, şişeler için tanımlanan niteliklerine göre tanıyarak belli bir ay-
rıma varır, yani gruplandırır. (Bu çalışmada renk faktörlerine göre bir 
ayrıma gidilmiştir) akıllı makine renklerine göre sabunları uygun şişe-
lere doldurmuştur. sistemin farklı kazanımları da mevcuttur. Bir siber 
fiziksel sistem örneği olan bu çalışma kendi sistemi sayesinde üretim ile 
alakalı bilgiileri radyo frekans sinyalleri ile göndererek başından sonuna 
kadar cloud sisteminde saklanmasına da imkan tanımaktadır (Aksoy, 
2017: 37).

Nesnelerin İnterneti (IoT)

Herhangi bir cihazdan, bir nesneden, akıllı okuyucudan, makineden 
objeden ya da insandan üretilen verilerin, bir ağ aracılığı ile başka sis-
temlere yansıtılması veya aktarılmasıdır3

 “Nesnelerin İnterneti” kavramı ilk olarak 1999’da P&G’de Kevin 
Ashton, tarafından kullanılmıştır. Maliyetinin çok yüksek olması o dö-
nemde kullanılmasının önünde engel olmuştur. Endüstri 4,0’ın içinde 
yer almasının sebebi ise akıllı okuyucuların birçok makine ve cihaza gö-
mülerek kablosuz okuyucu ağı üzerinden ve ek bir insan müdahalesine 
gerek olmadan üretilen verileri ilgili sisteme aktarabilir olmasıdır (Öz-
döğan, 2018: 95).

Nesnelerin İnterneti bize fiziksel ve zihinsel sağlık hakkında müm-
kün olan en iyi geri dönüşü, gerçek zamanlı izlemeye dayanan en iyi 
veriyi sağlama, mobilite modelleriyle ilgili mümkün olan en iyi karar 
vermeyi ve yerel ağ sağlayıcıların küresel potansiyele sahip olabilecek 

3	 	Internet	of	Things	(IoT);	http://internetofthingsagenda.
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en iyi şekilde koordinasyonunu oluşturabilmektedir (Cankül ve Doğan, 
2018: 577).

Nesnelerin interneti (IoT) ürün ve sistemlerinden birkaçına örnek 
olarak, günlük aktiviteyi takip eden ve ne kadar kalori harcandığını gös-
teren bileklikler, ECG’yi ölçen bantlar, artırılmış gerçeklik uygulamala-
rını içeren eğlence araçları, akıllı spor ürünleri, akıllı saatler, konum ve 
takip araçları gösterilebilir. Golf eldiveninde çipler kullanılarak telefon 
üzerinde 3 boyutlu olarak atış pozisyonunun gösterilmesi ve Sporcunun 
eksik taraflarını gösteren ve gelişimine yardımcı olan eğitim program-
larının üretilmesi de internet sayesinde spor ürünlerinin işlevselliğinin 
arttırılmasına örnek teşkil etmektedir (Tekin ve Karakuş, 2018: 2106; El-
dem, 2017: 12).

Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış gerçeklik, gerçek çevrenin, sanal ortamlarla veya sanal 
nesnelerle birleştirilmesi veya zenginleştirilmesidir. AG kullanıcılar için 
gerçek çevrelerini farklılaştırmak, sanal nesnelerle etkileşimlerini kul-
lanmak, görsel bir yanılsama yaşatmaktır. Artırılmış gerçekliğin genel 
felsefesi, gerçek ve bilgisayar ile üretilen dijital bilginin, kullanıcıların fi-
ziksel, gerçek dünyaya bakış açısından, aynı ortamda görünecek şekilde 
birleştirmesi olarak tanımlanmıştır (Cankül ve Doğan, 2018: 577).

AG, Kullanıcılara gerçek dünyanın sanal bilgilerini kapsayarak ge-
nişletilmiş bir dünyayı deneyimleme olanağı sağlıyor. Bu şekilde kulla-
nıcı hem sanal hem gerçek dünyanın harmanlandığı bir ortamda iletişim 
kurabilmekte ve gerçek zamanlı istatistik veya veriler oluşturabilmekte-
dir.4

Çoğu zaman artırılmış gerçeklik ile karıştırılan sanal gerçekliğe 
(Banger 2017: 50) bilgisayarın taklit ederek (simülasyon) oluşturdukları 
ortamlar olarak tanım getirmiştir. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin en 
verimli kullanıldığı alanların başında spor uygulamaları gelmektedir. 
Ağırlıklı olarak kriket, tenis, futbol, beyzbol gibi farklı alanlarda kulla-
nıldığı belirlenmiştir. Ayrıca,  bu alanda en çok bilinen Artırılmış ger-
çeklik teknolojisinin oyunda kullanılan topun gittiği yolu izlemek için 

4	 	https://www.seaberyat.com/key-augmented-reality-industry-4-0/
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geliştirilmiş Hawk-Eye teknolojisi olduğu söylenebilir. AG teknoloji-
sinin bu alanda,  sporcuların performans ve yeteneklerini geliştirmek, 
eğitimlerini kolaylaştırmak,  profesyonel sporculara gerçekçi bir ortam 
sağlamak, farkındalıklarını arttırmak ve eğlenerek zaman geçirmelerine 
imkân vermek amacıyla kullanıldığı belirlenmiştir (İçten ve Bal, 2017: 
126).

Bulut Teknolojiler

Bulut Teknolojileri, kullanıcılar için depolama, hesaplama ve benzeri 
uygulamalarda; çeşitli bilişim hizmetlerinde, bilgilerin depolanma alan-
larını ve bu uygulamaların hangi sunucularda çalıştıklarını veya teknik-
sel açıdan ne şekilde dönüştürüldüklerini bilmeden internet üzerinden 
erişimlerinin sağlanması modeli olarak tanımlanabilir. Bulut teknolojisi 
genelde interneti temsil eden bir metafor olarak kullanıldığından bu bi-
lişim modeli bulut bilişim olarak adlandırılmıştır. Bulut bilişim modeli 
sayesinde ölçeklenebilir donanım ve yazılımlar kullanılarak bilgisayar-
ların kapasiteleri daha etkili bir biçimde kullanılacak ve firmalar da Bi-
lişim teknolojilerini daha az maliyetle ve daha hızlı bir şekilde hayata 
geçirebileceklerdir (Seyrek, 2011:702-703).

Birçok Şirket veya ofislerde analitik ve kurumsal uygulamalar için 
hazırda bulunan bulut tabanlı yazılımlar kullanılıyor. Fakat önümüz-
deki dönemlerde, şirketler ve tesisler birbirleriyle üretim ile alakalı da-
taların (veriler) paylaşımı artacaktır. Aynı zamanda cloud sistemlerinin 
performanslarının artırılması yoluyla tepki süresi birkaç milisaniyeye 
düşebilecektir. Bunun doğal çıktısı olan, bulut sistemlerinde olan ma-
kinelerin işlevleri ile datalar artacak ve imalat sistemlerinde verilere 
dayanan birçok hizmet sunulacaktır. Dahası bu aşamaları kontrol ile ta-
kip eden araç veya cihazların verilerinin de Cloudta depolanması söz 
konusu olabilmektedir. Günümüzde, imalatın yürütme sistemini üreten 
firmalar şimdiden mümasil bulut tabanlı çözümler sunmaya başlamıştır 
(TÜSİAD, 2018: 29). 

Bulut teknolojisine Dropbox, Yandex, google drive, İCloud, Disk 
vs. örnek verilebilir. Bulut sisteminin kullanma oranı gittikçe artacaktır.  
Fiziksel olarak elle tutulur herhangi bir veri grubu olmayacaktır. Ku-
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rumsal veya kişisel bütün işlemler soyut bir şekilde düşünebileceğimiz 
veriler (data) olarak saklanacaktır.5

Eklemeli Üretim (3D yazıcılar)

Eklemeli üretim veya katmanlı üretim; herhangi bir hacme veya şek-
le sahip dijital bir modelden üç boyutlu katı bir çıktı oluşturma sürecidir. 
Katmanlı üretim, ürün veya imalatın birbirini izleyen üst üste katman-
lara dönüştürülmesiyle oluşturulur. Bu teknoloji; bitmiş ürünler kadar 
prototipler yapmak için de kullanılan kaliteli ve ekonomik bir yoldur. 
Üç boyutlu üretim sisteminin kullanımı birçok farklı alanlarda prototip-
leri veya tekli ürünlerin yapımına yönelik olarak yaygınlaşmaya devam 
etmektedir. Bu dönemlerde Küçük kapsamlı ürünlerin oluşturulmasına 
yönelik olarak daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yüksek perfor-
manslı desantralize (yerel) katmanlı üretim sistemleri, stok eksikliği ve 
ürün taşıma sorunlarının azalmasını sağlamaktadır (Banger, 2018: 41).

3D yazdırma sürecinin nesnelerin internetiyle birlikte koordine edil-
mesiyle herkes aslında birer üretici konumuna gelebilmektedir. Açık 
kaynak kodlu yazılımları kullanarak kendisi için de başkaları için de 
paylaşmak üzere özgün ürünler üretebilme olanağına sahip olabilmek-
tedir. Üretim süreci, geleneksel imalat sürecinde kullanılan malzeme-
nin onda birini ancak kullanır ve çok az bir insan emeğine ihtiyacı var-
dır, Kısacası hem emek hem de malzeme kullanımı açısından fazlasıyla 
ekonomiktir. Orta ve küçük ölçekli 3D işletmeler gittikçe daha gelişmiş 
ürünler imal etmektedir. Ev ortamında basit ürünler üretip kullanan sa-
yısı gün geçtikçe artmaktadır. İşçiler artık iş sahibi ve tüketiciler de üre-
tici olmaya devam ettikçe trafik yoğunluğunun azalacağı ve yeni kara-
yolları inşası için ayrılan bütçede düşüş olması ihtimali bulunmaktadır 
(Öztuna, 2017: 63).

3D Yazıcısının birçok kişi tarafından kullanılması, imalatın hem fi-
kirsel boyutunun öne çıkması hem de kişiselleşmesi sonucunu doğura-
caktır. Böylece imalatın gerçek bileşeni olan sınırsız tasarım ve özgür 
düşünce, global çevrede rekabete, eleştiriye ve büyük bir gelişime açıla-
bilecektir (Korkmaz, 2014: 20).

5  https://www.natro.com/blog/bulut-teknolojisi-nedir/
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3 boyutlu yazıcılarla ilk prototip;  ev, araba, motosiklet, bisiklet, 
uçak, köprü, protez diş, tektaş yüzük, 3D yazıcı ve hatta kalp üretilmiş-
tir.6 Spor alanında da kullanılabilecek her türlü argüman, ürün ve spor 
aletleri 3D yazıcılarla üretilebilir.

Akıllı Fabrikalar (Akıllı Stadyumlar)

Akıllı fabrika; bir fabrika içerisindeki emek, ürün, hizmet, imalat, 
makine, üretim, dağıtım ve paylaşım gibi her türlü işlemlerin belli me-
kanizmalara bağlı olarak koordinasyonlu bir şekilde ilerlemesini sağla-
yan akıllı bir süreç olarak tanımlanabilir (Bağcı, 2018: 123-146).

Yapay Zeka, uzay teknolojisi 3D (üç boyutlu) yazıcılar benzeri sis-
temlerde oluşan yeni gelişmelerle beraber tüm objelerin, internet yoluy-
la karşılıklı iletişim kurabileceği “akıllı imalat” (smart manufacturing) 
adıyla nitelendirilmektedir. 4. Sanayi devriminde objelerin karşılıklı 
iletişime geçtiği kritik oluşumlardan biriside “akıllı” teknolojik sistem-
lerle çevrelenmiş herhangi bir insan gücünün bulunmaması sebebiyle 
karanlık fabrikalar olarak da bilinen“akıllı fabrikalardır”. Cep telefonu 
modülü üreten çinde’ki ilk karanlık fabrikada sadece robotların çalıştı-
rılmasıyla işçi sayısı % 90 azalırken kusurlu ürünlerin oluşma oranı % 
25’den % 5’e kadar düşmüştür (Yıldız, 2018: 49).

Stadyumların birer akıllı fabrika olduğu göz önüne alınırsa ve En-
düstri 4.0’ın faktörlerinden birinin de çevreci ve yenilenebilir enerji 
kaynakları olması dolayısıyla Artan Akıllı ve Çevreci Stadyumlarına 
bakılacak olursa; Tamamı güneşten alınan enerji ile çalışan ve bu yö-
nüyle Dünya’da bir ilk olan Tayvanın kaohsiung kentinde inşa edilmiş-
tir. Stadyumun çatısı tamamen güneş pilleriyle kaplanmıştır. Cezbedici 
mimarisi ile Tayvanın kendi firmaları tarafından üretilmiştir. Japon mi-
mar Toyolto’nun tasarladığı stadyumun çatısında 8 bin 844 güneş pili 
kullanılmıştır. Çok geniş alan kaplayan bu paneller gündüz topladığı 
enerjiyle akşamları geniş (3.300 m2) lik dev bir alanı aydınlatmaktadır. 
Müsabaka olmayan dönemlerde üretilen enerji civar mahallelerin şe-
bekelerine aktarılmaktadır. Kısacası çevresindeki mahalle ve yerleşim 
alanlarına enerji sağlayan bir santral görevi üstlenmiştir.Tesisin çatısına 

6	 	https://www.youtube.com/watch?v=j9qQEAa06ik
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montelenen güneş pillerinin elektrik üretim kapasitesi yılda 1,14 mil-
yon kilovat olmakla birlikte bu durum yılda 660 ton karbondioksidin 
çevreye bırakılmasını engellemektedir. Böylece zararsız, çevre dostu bir 
stadyum olması ilerde inşası yapılacak birçok stadyum ve yapılar için 
ilham kaynağı olmaktadır.7

Şenol Güneş stadı Deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ve bu 
yönüyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği bulunan bir spor tesisidir. Aynı 
zamanda Türkiye’nin en teknolojik ve en hızlı spor kompleksi olma 
özelliği taşımaktadır. 41.461, toplam kapasitesi bulunmaktadır. Stadın 
etrafına monte edilen membranlar kendi kendini temizleyebilmekte-
dir. 6 bin 500 ton çeliğin kullanıldığı çatı, hava kirliliğini önlemektedir. 
‘smart roof sistemi’, olarak bilinen “Akıllı çatı” bu özelliğiyle Türkiye’de 
bir ilk, Dünya da ise 5. Olmaktadır. Akyazı Spor tesisi, teknik açıdan 
da UEFA kıstaslarının üzerinde özellikler barındırmaktadır.8

Akıllı Robotlar

Akıllı robotlar; Endüstri 4,0’ın özerk üretim yöntemleridir, güvenlik, 
esneklik odaklı, akıllılık, Çok yönlülük ve işbirlikçi gibi birçok etkenin 
ortak adıdır. Bununla birlikte verilen işi algılama, harekete geçme ve işi 
bitirme gibi birçok işlem robotlar tarafından gerçekleşmektedir. Akıllı 
robotlar sürecin emektarı, yapay zekânın iş koluna daldığı işleri yürüten 
ayaklı yardımcılar. Hatta yeri geldiğinde yöneticiyi asiste eden endüstri 
4.0’ın eylemsel boyutu olabilmektedir (Bahrin ve diğ., 2016: 139).

Kanadalı bir elektronik firması; hoparlörlerde parlatma ve hassas 
cilalama işlemlerinde kalite kontrolünü ve nihai bitişi çalışanlarıyla be-
raber yapan robotlar kullanmaktadır. Bu robotlar, % 50 verimliliği yük-
seltmekle birlikte robotlardan daha önce bu işleri yerine getiren işçiler 
işlerini kaybetmemiş, Makine operatörlüğünden robot programcılığına 
yükseltilmişlerdir. Hizmet robotlarının, profesyonel alanlarda veya evde 
kullanılma hızının gün geçtikçe artacağı öngörülmektedir. Sanayi çıkış-
lı robotlar son dönemlerde fiziksel kapsamları bakımından insanlardan 

7  http://www.ekospor.com/akilli-stadyumlar/
8 https://onedio.com/haber/trabzonspor-un-yeni-mabedi-senol-gunes-stadyumu-

acildi-745588
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ayrışmıştır. Endüstriyel inovasyon gelişmeleriyle beraber, fabrikalardan 
evlere, imalat dışı sektörlere kadar yayılan ve yeni bir trend olan, insan-
lara güvenle hizmet veren işbirlikçi robotlar gün geçtikçe artmaktadır. 
Robotların evlerde iş amacıyla çalıştırılması; değişim ve dönüşüm hız-
ları, sosyal kabul görme, doğal dil ve sesleri ayırt etme programlama-
sındaki hızlı gelişmelerle kısmen sağlanmaktadır. Sağlık hizmetleri için 
kullanılmaya başlanan hizmet robotları, umut verici bir diğer sektördür 
(Fırat ve Fırat, 2017:46).

Çin merkezli şirketler koronavirüs (COVID-19) ile mücadele için bir 
robot geliştirmesiyle Robotun ilaçlama yapan insanlara verilebilecek za-
rarın önüne geçmek ve karantina bölgelerinde uzaktan ilaçlama yapmak 
amacıyla geliştirilmesi buna örnek teşkil etmektedir.9

Akıllı robotlara artık spor endüstrisinde de sıklıkla karşılaşacağız. 
Türkiye’ de 2014 ten beri uygulanmaya başlanan Dünya Robot Olim-
piyatları programı özellikle, bilimsel ilgiyi artırmak ve genç beyinlerin 
robotlara karşı alakalarını artırmak amacıyla üniversitenin üst kademe-
lerinden ilkokulun alt kademelerine kadar tüm öğrencilerin katılabile-
ceği uluslararası bir etkinliktir Dünya robot olimpiyatları öğrencilerin 
hem etkinliklerini hem de yaratıcılıklarını artırmak aynı zamanda prob-
lem çözebilme becerilerini geliştirmek adına eğitsel robot olimpiyatları 
düzenlenmektedir. Dünya Robot Olimpiyatı’nın en sevilen kategorile-
rinden biri de robotlarla yapılan futbol turnuvalarıdır. Bu turnuva 2 ta-
kımın kendi robotunu programlayıp tasarladığı ve takımların 2’li robot-
larla birbirlerinin kalelerine kızılötesi bir topla gol atma çalışmalarından 
oluşmaktadır10

Yatay ve Dikey Yazılım Entegrasyonu

Yatay bütünleşme; firmalar veya işletmeler kendi alanlarını büyüt-
mek veya yükseltmek rekabeti asgariye indirmekle birlikte ürün ve hiz-
met zenginliğini daha yukarılara taşımak veya müşteriler ile piyasaya en 
iyi erişimi sağlamak için yatay bütünleşmeyi kullanmaktadır. Buradaki 

9	 https://www.haberler.com/covid-19-salgini-ile-mucadele-icin-robot-13043798-
haberi

10  http://wroturkiye.org/wro-futbol/
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asıl amaç; farklı sektörler içerisindeki firmaları araştırmak ve incelemek, 
Buna göre analizi yapıp uzun veya kısa süreli riskleri görmektir. Burada 
önemli olan gelişme potansiyelini araştırmak ve buna göre tüm tehditle-
ri analiz ederek en doğru stratejik planlamayı oluşturmaktır10.

Dikey bütünleşme; Tedarik zincirini güçlendirmek, İmalat maliyet-
lerini düşürmek, geliri stabilize etmek ve dağıtımı en iyi duruma getire-
bilmek adına dördüncü Sanayi devrimi faaliyetleri kapsamında büyük 
bir önem arz etmektedir. Burada ileri yönlü dikey entegrasyon ile birlik-
te müşterinin dikkatini çekme yoluna gidilir. Geri yönlü dikey bütünleş-
me kapsamında ise tedarikçi ile birleşme durumu ön plana çıkarılarak 
sağlanır. Fakat bu sistemler gerçekleştirirken mutlaka rakipleri en iyi 
şekilde tanıyarak işlemler gerçekleştirilir.11

Türkiye’de Endüstrisi 4.0

Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye imalat sana-
yi orta ve düşük teknoloji gerektiren ürünler üzerinde yoğunlaşmıştır. 
TÜİK’ ten derlenen bilgilere göre, ithalatın %14’ ünü ihracatın da sadece 
%3’ünü yüksek teknoloji gerektiren ürünler oluşturmaktadır. Bu veriler 
pek iç açıcı olmamasıyla birlikte tümü beraber değerlendirildiğinde Tür-
kiye’nin orta gelir tuzağında olan bir ülke olduğu görülmektedir. Orta 
gelir tuzağından kurtulmak ve kişi başına düşen milli geliri artırmak 
adına sanayide katma değeri yüksek ürünlere ağırlık verilmelidir. Sana-
yi 4.0’ın getireceği yeni gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, bu 
sürece uyum sağlamak adına Türkiye’nin kendi hızını arttırması gerek-
mektedir (Akgül, ve diğ., 2018: 190-197).

İş yapış şeklinin Değiştiği küresel düzenin hâkim olduğu bir yapıda 
üretim sektörünün gelecekte geleneksel yapılardan çok daha çeşitli ola-
cağı bilinmektedir. hafifleme, alternatif malzemeler, tüketici eğilimleri, 
ekoloji, elektrikli araçlar gibi alanlarda de yaşanan gelişmeler nedeniyle 
sektör, rekabet gücünü arttırmak zorunda kalmaktadır Türkiye olarak 
hem rekabet gücünü arttırmak hem de pazardaki yerini kaybetmemek 
adına çalışma şekillerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Çeşitli 

11 	www.proente.com
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ülkeler için yapılmış Endüstri 4.0’a hazır olma endeksine bakıldığında 
Türkiye ‘tereddüt eden ülkeler’ arasında yer almaktadır.12

Tübitak verilerine göre Türkiye sanayisi 2.0 ve 3.0 seviyelerinde 
seyretmektedir bu da bilgi toplumu 4.0 seviyesine hala ulaşılamadığını 
göstermektedir. Bunun anlamı Türkiye toplumunun bilgisayar ve dijital 
teknolojilerini endüstri ile yeterince entegre edemediğini bu sebeple bir 
an önce üniversite-sanayi iş birliğine başlaması gerektiği ancak bu şekil-
de genç beyinlerden yararlanabileceği öngörülmektedir (Taş, 2018: 16).

4. sanayi devriminin değişimi uzun olmakla birlikte pratik bir yol 
sağlamaktadır. Türkiye’nin sanayisi bu yolun başında bir yerlerde yer 
almaktadır. Türkiye’nin düşük işgücü maliyeti ve jeopolitik konumu 
ile  küresel rekabet açısından eksik olduğu ve yetmediği bilinmektedir. 
Endüstri 4.0 Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmak için bir fırsat 
niteliği taşımaktadır (Akgül, ve diğ., 2018: 190-197).

Endüstri 4.0 ve Spor Endüstrisi

Sporun profesyonelleşmesiyle beraber büyük bir endüstri sektörü 
haline gelmesinin önü iyice açılmıştır. Spor endüstrisine yapılan harca-
malar, sadece sporcular veya kulüplerle sınırlı kalmanın dışına çıkmış-
tır. Spor malzemeleri sektörü, Eğlence sektörü, turizm sektörü, müşte-
rek bahis kolları, medya ve ulaşım sektörleri gibi doğrudan veya dolaylı 
spor endüstrisindeki değişimler takip edilmekte ve spor endüstrisinin 
her boyutundan yararlanılmaktadır. Aynı zamanda küresel alanda spor 
endüstrisinin büyüme ve gelişme göstermesiyle birlikte birçok TV yayın 
kuruluşları bu sektöre yakından ilgi göstermektedir. Spor endüstrisinin 
ilk sorumluluğu, spor faaliyetleri oluşturmaktır. Spor sektörünün ikinci 
sorumluluğu ise spor faaliyetleriyle alakalı ticari yaklaşımlarda bulun-
maktır (Devecioğlu, 2005: 117-134).

Sporun endüstrisinin bünyesinde bulunan; yöneticiler, hakemler, 
sporcular, aktif ve pasif tüm katılımcılar, bilgi ve kontrol sistemleri sağ-
layan teknolojik gelişmelerden faydalanmanın çeşitli yollarını aramak-
tadır. Milyonlarca kişiye sunulan ve spor endüstrisinin içinde yer alan 
bilgisayar oyunları dijital ortamların vazgeçilmezi olmakta ve gerçek 

12  https://www.cybermagonline.com/turkiye-endustri-40in-neresinde
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oyunlardan ayırt edilmemektedir. Spor endüstrisi alanı içerisinde tasar-
lanan robotlar sporcuyu aratmayacak şekilde üretilen diğer robotlarla 
karşılıklı rekabet ettirilmektedir. Spor Bilimi yeni teknolojilerin tanıtımı 
ve bu teknolojilerin kullanımı olarak farkında olmadan farklı bir sana-
yi alanı oluşturmaktadır. Teknolojiyle bilim ilerledikçe spor da yol kat 
edecek spor ilerledikçe teknolojik sistem inovasyonları da ilerleyecektir 
(Devecioğlu ve Altıngül, 2011:47).

Sporun gelişen ve değişen teknolojilerine örnek verilecek olursa; Bla-
zePods, dokunmatik sensörlerden ve akıllı bir telefon uygulamasından 
oluşan etkileşimli fitness eğitim programıdır.  Bu axtion podları, kullanı-
cıların performansını, hızını ve tepki sürelerini takip ederek kişisel veya 
rekabetçi bir fitness programı işlevi görür. Küçük grup eğitimi, spor per-
formansı, hız, Terapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Fitness Programları gibi 
birçok alanda kullanılabilmektedir.13

Giyilebilir sensörlere örnek vermek gerekirse; basınç ölçen sensör-
lerdir.  Özellikle snowboard sporunu idame ettiren sporcuların çeşitli 
ürünleri tercih etmesiyle beraber basınç ölçen sensörler ile müsabaka 
veya eğitim verilerinin kayıt altına alınmasını sağlamaktadır. Adidas 
şirketinin kişisel antrenörlük kapsamında geliştirdiği F50 MiCoch, spor 
ayakkabısının altına yerleştirilen MiCoch Speed Celltm çipler sayesin-
de sporcuların toplam depar sayısı, koşu mesafesi, maksimum hızları 
gibi birçok veriyi iPod/iPhone veya bilgisayar ortamına kablosuz ola-
rak aktarabiliyor. Sahip olduğu özelliklerle ayakkabı tabanı sporcuların 
tüm adımlarını algılayarak hareketin yavaş veya hızlı, zeminin sertlik 
veya yumuşaklığına, darbe durumuna, ayak basıncına göre ayarlanabil-
mektedir. Firma; MiCoch spor ayakkabısını sporcuları hızlanmaları için 
motive etmek, antrenman hedeflerini büyütmek amacıyla geliştirmiştir 
(Tekin ve Karakuş, 2018: 170).

Speedo markası tarafından üretilen LZR Racer yüzücü mayosunun 
dikişleri lazer ile modeli ise köpek balığının derisinden yararlanarak 
oluşturulmuştur. Michael pelhps’in 2008 pekin olimpiyat yunlarında 
kırdığı 168m’lik rekorun kırılmasında kilit bir noktaya sahiptir. Diğer 

13 https://translate.google.com/translate?hl=tr&sl=en&u=https://axtiontech.com/
products					/	blazepod-pro&prev=search
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mayolardan ayıran ise kasın titreşimleriyle beraber su direncini oransal 
olarak %10 civarında düşürmesidir. FINA tarafından teknoloji dopin-
gi olarak algılanmış fairplay kuralına aykırı olduğu ileir sürülerek LZR 
racer ve benzer mayolar yasaklanmıştır. Egzersiz minderleri, sporcu 
gözlüğü gibi birçok Nano-teknoloji; Badminton, Golf, Bowling, Hokey, 
Beyzbol, kayak, Okçuluk, Kano, bisiklet vs sporlarında kullnılmaktadır. 
Noteknoloji çalışmalarının spor endüstrisinde uygulanması ekonomi ve 
teknoloji açısından birçok zıt görüşlere sebep olmuştur. Bunun aslında 
haksız rekabete neden olması, doping etkisi yarattığının düşünülmesi 
ve içerisindeki aktif radyasyondan ötürü hastalıkları da beraberinde ge-
tireceği endişesinin olmasıdır (Türkmen ve Mutlutürk, 2014: 4).

Özellikle sporcular için tasarlanmış Paqsule çantalar; sporcuların 
antrenman sonrasında bakteri toplayan tüm kıyafetlerin temizlenmesi 
ve oksijen takviyesi için oluşturulmuş sensörlerle beraber GPS özelliği 
ve şarj yeri olan pratik teknolojinin kullanıma sunulması, 4K çözünür-
lükteki 10 metreye kadar suda dayanıklı aksiyon kameraları, golf spo-
runda mesafe ölçümleri yapan dürbünler gibi birçok teknolojik gelişme 
spor endüstrisinde yer almaktadır.14

 Güncel spor teknolojilerinden biri de koşu bacaklarıdır. 80 kat kar-
bonfiber ile oluşturulmuş son teknolojilerle donatılarak hazırlanmıştır. 
Bununla birlikte BMW Firmasıda özel olarak ABD ekibine tasarlanmış 
olduğu tekerlekli sandalye yarışmalarda yer alabilecek. Özel olarak üre-
tilen bu yarış tekerlekli sandalyeler teknoloji ile donatılan fren ve direk-
siyonlarıyla da yeni bir tasarıma sahiptir. Ayrıca İspanyol ve Samsung 
firmaları Paralimpik Komitesi görme engelli sporculara ortak bir Blind 
Cap geliştirmişler. Blind Cap’ler Şerit sonunda antrenörlerin sporculara 
ne kadar süre zarfında  dönmeleri gerektiğini bildiren, titreşim uyarı-
ları gönderen farklı bir sistem. Diğer bir yenilik de, Autodesk firması 
tarafından üretilen protez bacak, 3D baskılı polikarbonat ile üretilmiştir. 
Bu Protez bacaklar; türlerinden daha aerodinamik, hafif vb. birçok özel-
liği bulunmaktadır. 4. Sanayi devrimiyle birlikte  Bu gelişmeler; Spor 
Endüstrisinde teknolojinin büyük bir yer edindiğini, Ve bu teknolojik 

14  https://www.youtube.com/watch?v=j6JE1tOXG0g
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ilerlemelerin spor sektöründe gün geçtikçe daha da artacağı öngörül-
mektedir (Şimşek ve Devecioğlu, 2018: 32-33).

Spor Teknolojileri, Sporda Dijitalleşme ve E-Spor 

Spor katılımcılarının (izleyici, sporcu) istek ve talepleri aslında tek-
nolojiyle sporun bütünleşmesine, entegrasyonuna sebep olmaktadır. 
Spor giyiminden sporcu gıdasına, Spor sahalarından sporun her türlü 
malzemesine, spor organizasyonundan yönetimine kadar bu alanda 
teknoloji sıkı bir şekilde kullanılmaktadır (Devecioğlu ve Altıngül, 2011: 
47).

Sporun eylemsel boyuta geçebileceği geleneksel alanlar da  artık 
bilgi işlem teknolojileri ve gelişen elektronik sistemler sayesinde birer 
akıllı stadyum ve tesise dönüşmektedir. Bu işlemler skordboardlar, cep 
telefonu, güncel kamera sistemleri ve bilgisayarlar yoluyla hizmet et-
mektedir. Spor bilimcileri günümüz koşulları teknolojileriyle spor labo-
ratuvarlarında gelecekte yarışacak sporcuları tasarlarken aynı zaman da 
bilgisayar ortamlı maç analizi yapan spor sistemli yazılımlar geliştirecek 
çalışmalara odaklanmaktadır. Milyonlarca gencin kullanmakta olduğu 
bilgisayar oyunları neredeyse gerçeklerini aratmamaktadır. Spor siste-
minin içerisinde bulunan sporcular, kontrol sistemleri, hakemler, yöne-
ticiler ve antrenörler bilgi teknolojilerinin her çeşidinden yararlanmak 
için kıyasıya yarışmaktadır. Yazılımlarla geliştirilen yapay zeka robotlar 
birer futbolcuymuş gibi yarıştırılmaktadır. Spor yeni çağın teknolojileri-
nin kullanımı ve tanıtımı açısından farkında olmadan çeşitli endüstriyel 
alanlar açmaktadır. Bilimle beraber gelişen teknoloji sporu geliştirecek, 
gelişen spor da teknolojide inovasyonu artıracaktır (Devecioğlu ve Al-
tungül, 2011: 47).

Sporun ekonomik payının her geçen gün arttığı hesaba katıldığın-
da, yüksek orandaki yatırımlar yapan kulüplerin ve bu kulüpleri finanse 
eden büyük firmaların insani faktörler ile meydana gelen hatalar netice-
sinde kayıp yaşamak istememeleri son derece doğaldır. Dijitalleşmenin 
kulüplere ve spor sektörüne getirdiği tek yenilik hataların azaltılması 
değildir. Değişen dünya dinamiklerinde spor yayınlarından elde edilen 
ücretler, gelirlerin önemli bir bölümünü oluşturmaya başlamıştır. Tekno-
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lojik imkânlar sayesinde maç yayınları farklı kanallar üzerinden dünya-
nın birçok noktasına ulaşmakta, spor branşlarının marka değeri artmak-
ta ve o branşa mensup kulüplerin bilinirliği üst seviyeye ulaşmaktadır. 
Değişen izlenme alışkanlıklarıyla beraber sportif karşılaşmalar yalnızca 
televizyondan değil, teknolojinin getirdiği yeniliklerle birçok teknolojik 
aletten de izlenebilir hale gelmiştir. Bunun yanı sıra; pazarlanabilir bir 
ürün haline gelen spor karşılaşmaları bu sayede dünyanın birçok fark-
lı noktasında yayınlanmaya ve daha fazla kişiye ulaşmaya başlamıştır. 
Gelir kalemlerini arttırmak isteyen spor kulüpleri ve yöneticileri için bu 
durum büyük bir fırsat sunmaktadır (Akgöl, 2019: 8).

Spor da dijitalleşme, eksikliklerin giderilmesi için birer fırsattır. Ör-
neğin 2010 Dünya Kupası’ndaki İngiltere Milli Takımı oyuncusu Frank 
Lampard’ın, turnuvada oynanan Almanya karşılaşmasında çekmiş ol-
duğu şutun kale çizgisini geçmesine rağmen hakem tarafından görülme-
mesi ve golün geçerlilik kazanmaması sonucu tartışmalar iyice artmıştır. 
Futbolun en büyük organizasyonlarından olan Dünya Kupası’nda bu 
skandalın yaşanması, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) 5 
Ağustos 2012 tarihinde gol çizgisi teknolojisinin futbol müsabakalarında 
kullanılmasına karar vermesiyle sonuçlanmıştır (Akgöl, 2019: 8).

Günümüz dünyasında birçok e-spor turnuvası organize edilmek-
tedir. Bu organizasyonlardaki en popüler oyunlar ise; Nations Cham-
pionship, World Cyber Game Esl Pro Series ile İnternational Premiers-
hip Series’tir. Bu oyunlar; rol oyun, FSP, savaş, spor, simülasyon, Aksi-
yon, strateji, Macera gibi birçok kategoriden oluşmaktadır (Hu ve diğ., 
2003:41). E- spor olarak seyircilerin dikkatini en çok çeken oyunlar ara-
sında; Dota 2, Street Fighter, Counter Strike, Leage of Legends, Star Craft 
2, Super Smash Bros gibi oyunlardan oluşmaktadır. Dünya çapında çok 
hızlı bir zaman diliminde seviye atlayan, birçok takipçisi bulunan ve 
yüksek bütçeye sahip olumlu veya olumsuz yanı olan e-spor, ülkemiz-
deki sosyal grupları da etkilemektedir. ve bu etki git gide büyümektedir. 
Ülkemizde 2011 yılında Gençlik ve Spor bakanlığı tarafından (TUDOF) 
Türkiye Dijital Oyunları Federasyonu kurulmuştur ve 2013 yılına gelin-
diğinde Gelişmekte Olan Sporlar Federasyonu’na bağlanarak faaliyetle-
rini devam ettirmektedir (Davis, 1989: 39). 
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Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan e spor turnuvası League of Le-
gends’ın 2016 yılında düzenlenen dünya şampiyonası 43 milyon izlen-
meye ulaşmıştır. Bu rakam, Amerika’da popüler olan Breaking Bad (21. 
Yüzyılın En iyi dizisi) Sopranos 24 gibi dizilerin izlenme oranlarından 
fazladır. Bu da sporun dijital oyunlarının spor endüstrisi içerisindeki ko-
numunu göstermektedir (Akgöl, 2019: 8).

SONUÇ

Spor, herkesin yaşamında aktif veya pasif herhangi bir şekilde yer 
edinen küresel bir olgudur. Bu nedenle spor aktiviteleri, eğitimleri, ta-
nıtımları, müsabakaları yapılmayan bir ülkenin kalkınma düzeyinin 
yüksekliğinden bahsedilemez bu sebeple bir ülkenin ekonomi çarkının 
içerisindeki en önemli çarklardan biri de spor endüstrisidir. 

Spor endüstrisi içerisindeki Giyilebilir cihazlar sayesinde sporcu-
lar, kendi performanslarını izleme yönetme ve geliştirme konusunda 
uzmanlaşabilmektedir. Spor endüstrisi 4.0 sayesinde saklanan veriler 
tekrardan gözden geçirilebilmektedir. Bu şekilde atletik performansa 
etkisi ve marjinal kazanım değerleri maksimum seviyelere çıkılmasını 
sağlayabilmektedir.

Sporcuların sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ile simüle ortam-
larda antrenman yapabilmesi gibi Endüstri 4.0 teknolojilerinin birçok iş-
levinden bahsedilmektedir.  Böylece sporcular için herhangi bir mekan 
değişikliği yapılmadan bulunduğu yerden antrenman yapabilme olana-
ğına sahip olabilmektedir.

Spor ürünlerinde elektronik, sensor, çip, dijital dönüşümlülük, ino-
vasyon, akıllılık, yapay zeka bazında son birkaç yıldır gelişmeler yaşan-
maktadır. Ürün geliştirme konusunda uluslararası bazda büyük atılım-
lar gerçekleşti denebilir.  Spor küresel boyutta rekabet faktörü olması 
sebebiyle ülkelerin teknolojik gelişmeleri spor üzerinde geliştirmeleri ve 
inove etmeleri gerekmektedir. Aslında bu durumu  şirketler bir zorun-
luluk olarak görmektedir. Bunun sebebi tanıtımdaki en büyük rolü yine 
sporun üstlenmiş olmasıdır.
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Birçok dev spor firmaları bunun kritiğini bildiği için özellikle spor 
teknolojilerine yoğunlaşmışlardır. Gün geçtikçe Dünya çapında farklı 
Spor Branşlarına yönelik yeni inovatif gelişmeler ortaya konmaktadır. 

Endüstri 4.0 Optimum fiziksel gelişmişlik düzeyini göstermektedir. 
Bu bağlam da yapılan ve yapılacak her türlü bilimsel eylem bu faktörün 
ortaya konmasında kritik önem arzetmektedir. Bir yanda devasa tekno-
loji firmalarının yarıştığı, son güncel teknolojilerin ortaya çıkarılması ve 
tanıtılması açısından ülkelerin rekabet ettiği, markaların kendi ürünleri-
ni farklı bir şekilde inove etmeye çalıştıkları bir sanayi alanı diğer tarafta 
tanıtım ve katılım açısından milyonları peşinden sürükleyen büyük bir 
Pazar payına sahip spor endüstrisinin varlığından bahsedilmektedir. Bu 
dönemde Sporun tanıtımdaki en büyük payı sağladığı da göz önüne alı-
nırsa bu iki büyük sistemin entegrasyonundan doğacak bilimsel geliş-
mişlik düzeyi maksimal seviyeleri görebilecektir bu açıdan bu alanlara 
yapılacak her türlü yatırımlar büyük bir önem arzetmektedir.

Ülkemiz bazında endüstri 4.0’a olan yatırımların azlığından, tekno-
lojik üretimin kısıtlılığından ve spor bazındaki yönetimin sorunlarından 
dolayı spor endüstrisi 4.0 geri planda kalmaktadır.
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Öz: Engelli bireylerin hareket oyun ve beden eğitimi ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeleri, bireyin kendine yetebilecek durma gelebilmesi, top-
luma uyum sağlaması açısından beden eğitim ve spor dersi de eğitimin 
oldukça önemli bir parçası durumundadır. Araştırmanın amacı; özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerinin beden eğitimi ve spora 
yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Nitel araştırma yöntemleri çerçe-
vesinde yürütülen olan bu araştırma; tarama modeline uygun olarak ta-
sarlanmıştır. Araştırma gurubu; 2019-2020 yılı içerisinde 5i Bartın il mer-
kezi, 3 ilçe de görevli, 2si kadın 6sı erkek olmak üzere, toplam 8 özel eği-
tim ve rehabilitasyon merkezi yöneticisinden oluşturmaktadır. Araştır-
mada veri toplama aracı olarak, yaş, cinsiyet, hizmet yılı, mezun olunan 
bölüm, engelli yakını olma ve spor yapma durumu sorularından oluşan 
kişisel bilgi formu ve özel eğitimi ve rehabilitasyon merkezi yöneticileri-
nin beden eğitimi ve spora yönelik görüşlerini belirlemek amacı ile araş-
tırmacı tarafından oluşturulan (özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi 
yöneticilerin beden eğitimi ve spora yönelik görüşlerini belirleme formu 
olarak adlandırılan) yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış-
tır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi yönteminden 
faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda; özel eğitim ve rehabilitasyon 
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merkezi yöneticilerinin, beden eğitimi ve sporun engelli bireylerin duy-
gusal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve hareket gelişimleri üzerinde olumlu 
yönde ve destekleyici etkileri olduğunu düşündükleri ancak, buna rağ-
men özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde beden eğitimi ve spor 
öğretmeni istihdamı sağlanmadığı, beden eğitimi ve spor etkinliklerine 
yer verilmediği, alan, araç ve gereçlerin bulunmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Rehabilitasyon, Beden Eğitimi, 
Spor, Yönetici, Engelli, Öğretmen

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Yaşamın en belirgin şekilde tüm bireyler tarafından rahatlıkla far-
kına varılacak gerçeklerinden biri şüphesiz o toplumun parçası insanlar 
arasında ki bireysel farklılıklardır. Bu bireysel farklıklar, dünyada in-
sanlığın varoluşundan başlayarak bugüne kadar süre gelmiştir. Dünya 
Sağlık Örgütünün verilerine göre, gelişmiş ülkelerde nüfusun %10’u, 
gelişmekte olan ülkelerde ise nüfusun %12’si engelli bireylerden oluş-
maktadır. Ülkemizde ise engelli bireyler ile ilgili ilk büyük çaplı çalış-
ma, 2002 yılında ki nüfus sayımında gerçekleştirilen Türkiye Engelliler 
Araştırmasıdır. Bu araştırmaya dair sonuçlar, 2003 yılında yayınlan-
mıştır. Araştırma sonuçlarına göre nüfusumuzun %12,29’unu engelli 
bireylerden oluşmaktadır. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre sayısı 
en yüksek engel türü; ortopedik engeldir. (%1,25). Bunu takip eden di-
ğer oranlar ise; görme engelli %0,6, işitme engelli %0,37, zihinsel engelli 
%0,48, dil ve konuşma engeli olanlar %0,38 ve ruhsal ve kronik hastalık-
lar (kalp, diyabet, böbrek, astım, kanser, AİDS gibi) olanlar da %9,7dir. 
Birden fazla (çoklu) engelliler, engelli nüfusun % 11.4’ünü oluşturmak-
tadır (İlhan, 2019). 

Her toplum bünyesinde yer alan kurumlar aracılığı ile fertlerinin ge-
lişimi sağlanmaktadır. Sosyal bir düzenin muhafazası, geliştirilmesi ve 
daha ileriye gitmesi o düzenin kurumlarının etkinliğine bağlıdır. Toplu-
mun eğitim kurumlarının yanında aile ve diğer yardımcı kurumlar ken-
dilerinden beklenilenleri ne dereceye kadar etkili olarak yerine getiriyor-
larsa o toplumun sıhhatli bir şekilde gelişmesi de o derece mümkündür. 
Nitekim eğitim, bireyler için hayatla bağ kurmanın önemli bir yoludur. 
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Toplumların gelişim göstermesinde ki en önemli parametrelerden biri-
dir çünkü toplumun geleceği verilen eğitimin niteliğiyle eşdeğerdir. Bu 
sebepten eğitim, her bireyin faydalanması gereken anayasal bir hak ola-
rak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda yalnızca engeli olmayan bireylerin 
değil, engeli olan bireylerin de eğitim ve öğretim faaliyetlerinden yarar-
lanması, hem toplumun eğitim bağlamında istenilen hedeflere ulaşması, 
hem de engelli bireylerin de topluma kazandırılması noktasında olduk-
ça önemlidir (Kırımoğlu ve diğ., 2016). Tüm bireyler gelişim özellikleri 
ve öğrenme kapasiteleri yönlerine göre farklılık gösterebilmektedirler. 

Normal koşullarda yakın özellikler gösteren bireyler genel eğitim-
den yararlanırken farkı gelişim gösteren bireylerin eğitimlerinde de 
standartlardan farklı olarak bazen bireyselleştirilmiş eğitim programla-
rının uygulanması gerekmektedir (İlhan, 2019). Herhangi bir sebepten 
ötürü normal eğitim öğretim sürecinden faydalanamayan (Nalbant ve 
Izgar, 2018) ve günlük yaşantıya uyum sağlama da güçlük çeken engel-
li bireyler (İlhan, 2010) için eğitimde fırsat eşitliği özel eğitim yolu ile 
sağlanmaktadır (Nalbant ve Izgar, 2018). Ülkemizde, engelli bireylerin 
topluma uyumu, fırsat eşitliği sağlanması ve özel eğitime yönelik hiz-
metlerinin yaygınlaştırılması konularında önemli gelişmeler görülmeye 
başlanmıştır (İlhan, 2019). Özel eğitim kavram olarak; farklı nedenlerde, 
sahip olduğu özellikler ve eğitim yeterlilikleri bakımından akranların-
dan belirgin farklılıklar gösteren bireylerin, eğitim gereksinimlerini gi-
dermek amacıyla yetiştirilen personellerin, uygun ortamda, bireylerin 
engel durumu ve özelliklerini gözeterek var olan eğitim programı çerçe-
vesinde sürdürdükleri eğitimi ifade etmektedir (Özel Eğitim Hizmetleri 
Tanıtım El Kitabı, 2006). 

Bu kavram engelli bireyler için oldukça önemlidir, engelli bireylerin 
toplumsal rollerini, sorumluluklarını ve gelişim görevlerini yerine geti-
rebiliyor olmaları onlar için en uygun olan özel eğitim hizmetini alabil-
melerine bağlıdır (Altınkurt, 2008). Bu sebeple özel eğitim programının 
“çok yönlü gelişimi” destekliyor olması gerekmektedir. Beden eğitimi ve 
spor etkinlikleri de işte tam da bu yönde; bireyleri doğal ortamı içinde 
farklı şekillerde etkileme ve tüm gelişim alanlarını destekleme potansi-
yeline sahiptir. Bu yönüyle öncelikle engelli bireylerin yaşam kaliteleri-
ne yapacağını katkının yanı sıra makro ölçekte topluma katkı sağlamak-
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tadır. Engelli bireylerin topluma uyumlarının sağlanması noktasında ve 
tüm gelişim süreçlerinde, özel eğitim programları doğrultusunda beden 
eğitimi ve spor faaliyetlerinin etkinliği bilinmektedir. Bireyin hareket et-
mesi kendisi ve çevresi için oldukça önemlidir, hareket de aynı dil gibi 
insanın çevreyle iletişim kurduğu, kendini ifade ettiği bir araçtır. 

Beden eğitimi ve spor; gelişim boyutlarının tümüne pozitif katkı sağ-
lamakta (İlhan, 2010) ve normal gelişen bireyler kadar, engelli bireylerde 
de olumlu etkiler göstermektedir. Ayrıca engelli bireylerin hareket oyun 
ve beden eğitimi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, bireyin kendine yetebi-
lecek durma gelebilmesi, topluma uyum sağlaması açısından beden eği-
tim ve spor dersi de eğitimin oldukça önemli bir parçası durumundadır 
(MEB, 2012). Bu gerekçe ile özel eğitime ihtiyaç duyan engelli bireylerin 
erken yaşlardan itibaren yoğunlaştırılmış ve bireylerin gereksinimlerine 
göre düzenlenmiş bir beden eğitimi ve spor programına ihtiyaçları var-
dır. Bu program için gerekli yeterliliklere sahip olabilmesi, özel eğitimin 
disiplinli bir yaklaşım gerektirmesinden dolayı bu kurumlarda muhak-
kak beden eğitimi ve spor öğretmenleri bulunmalıdır (Nalbant ve Izgar, 
2018). 

Çünkü engelli bireylere sunulan eğitim hizmetinin uygun şekilde 
devamlılığının sağlanabilmesi bu hizmeti veren eğiticinin donanımı ile 
doğru orantılıdır (Gürkan, 1993). Engelli bireylerin eğitim hizmetlerin-
den gereksinimlerini karşılayacak şekilde ve engelli olmayan bireylerle 
eşit derecede yararlanabilmesi için yasalarda yer alan hükümlerin uy-
gulanabilmesi ancak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin üstlen-
dikleri görevleri tam olarak yerine getirebilmeleri ve engelli bireylerin 
gereksinimlerini karşılayabilmeleri ile mümkün olabilecektir (Smagulo-
va, 2009). Konunun önemini vurgulamak amacı ile ülkemizde düzenlen-
mekte olan engelli bireylerde spor içerikli çalıştaylarda özellikle engelli 
bireylerin spora gereksinimleri noktasında ülke ihtiyaçları da göz önün-
de bulundurularak (Nalbant ve Izgar, 2018) özel eğitim ve rehabilitas-
yon kurumlarında beden eğitimi ve spor öğretmeni bulundurulması hu-
susunda yasal düzenlemelerin yapılması, ilgili ders modüllerinin öğre-
tim programına eklenmesi konulu çeşitli tavsiye kararları alınmaktadır 
(Özer ve Şahin, 2009). Fakat bu kararlar henüz yürürlükte olmamakla 
birlikte söz konusu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bünyesinde 
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beden eğitimi ve spora yönelik uygulamaların yapılma kararı, kurum 
yöneticilerinin inisiyatifine bırakılmaktadır. Bu nedenle uygulamala-
rın yaygınlaşması hususunda yöneticilerin rolü ve düşünceleri oldukça 
önemli olabilmektedir. Buradan yola çıkarak tasarlanan araştırma; özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerinin beden eğitimi ve spora 
yönelik görüşlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Yapılan bu araştırmanın; engelli bireylerde beden eğitimi ve spor 
kavramı ve bu kavram yönelik kurum yöneticilerinin görüşlerine dair 
farkındalık oluşturabilme, engelli bireylerle ilgili az sayıda araştırma-
nın bulunduğu literatüre katkıda bulunabilme ve benzer araştırmalara 
kaynaklık edebilme açısından önemli olabileceği düşünülmektedir. Li-
teratürde yer alan benzer araştırmalar şunlardır; Nalbant ve Izgar (2018) 
“özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kurumlarının beden eğitimi öğ-
retmeni istihdamına bakış açısı” başlıklı araştırmaları kapsamında, araş-
tırmamızla benzer şekilde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bün-
yesinde beden eğitimi ve spor öğretmeni istihdamının sağlanmadığını 
tespit etmiş, konu ile ilgili gereken yasal düzenlemelerin yapılmasını 
önermiştir. İlhan ve Surveren (2007) yapmış olduğu “zihinsel engelli ço-
cuğu olan anne babaların, çocuklarının özel eğitimleri sürecinde beden 
eğitimi ve spor etkinliklerine yaklaşımlarının değerlendirilmesi” başlıklı 
araştırma göstermektedir ki ülkemizde yer alan özel eğitim ve rehabili-
tasyon merkezlerinin yalnızca %10 u beden eğitimi ve spor etkinlikleri-
ne yer vermektedir. 

Orhan ve arkadaşları (2018) “iki farklı özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezinin fiziksel aktivite profilinin incelenmesi” başlıklı araştırma so-
nucunda; her iki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticisinin de 
fiziksel aktivite barındıran uygulamaların engelli bireyler üzerinde ki 
etkileri hakkında bilgileri olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezlerinin birinde fiziksel aktivite içeren uygula-
ma yapma zorunluluğunun ilgili mevzuatta zorunlu olmaması ve aile-
lerden talep gelmemesinden dolayı fiziksel aktivite uygulamalarına yer 
verilmediğini de tespit etmiştir. İlhan (2018) “özel beden eğitimi yaygın-
laştırma hareketinden bir kesit sunumu: özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinin sportif profili” başlıklı araştırma kapsamında 2006  ve 
2017 yılında aynı yöntem ile yapılan araştırmaların bulgularını karşılaş-
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tırmış araştırma sonucunda; 2006 yılında yapılan araştırmanın sonuçla-
rına kıyasla, kurumların bağımsız bir binada hizmet verme durumunda 
iyileşme olduğunu, oyun için bahçe ile oyun için etkinlik odası sayıların-
da artış olduğu, kurum bünyesinde istihdam edilen beden eğitimi öğret-
meni sayısının da arttığını  tespit etmiştir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde yürütülen olan bu araştır-
ma; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerinin beden eğitimi 
ve spora yönelik görüşlerini belirlemeyi amaçladığından tarama mode-
line uygun olarak tasarlanmıştır. Tarama modeli geçmişte var olan ve 
var olmayı sürdüren bir durumu mevcut hali ile betimleme amacı taşı-
yan bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2017).

Araştırma Deseni

Araştırma; katılımcıların bir olguya dair deneyimlerinin, nelerden 
oluştuğunun tanımlanmasını, anlamlandırılmasını (Creswell, 2007) esas 
alan olan keşfe yönelik olgu bilim desenindedir.

Araştırma Grubu

Araştırma gurubu; 2019-2020 yılı içerisinde 5i Bartın il merkezi, 3 ilçe 
de görevli, 2si kadın 6sı erkek olmak üzere, toplam 8 özel eğitim ve reha-
bilitasyon merkezi yöneticisinden oluşturmaktadır. Araştırma grubu be-
lirlenirken; hızlı yoldan veri elde etmeye imkân tanıyan (Karagöz, 2017) 
yakın ve kolay olanın örneklem olarak belirlenmesini esas alan, kolay 
ulaşılabilir örnekleme yönteminden faydalanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 
2008). Araştırma Bartın ili dahilinde yürütülmekte ve bu ildeki özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerinin tümünü kapsamaktadır.

Veri Toplama

Araştırmada veri toplama aracı olarak, yaş, cinsiyet, hizmet yılı, 
mezun olunan bölüm, engelli yakını olma ve spor yapma durumu so-
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rularından oluşan kişisel bilgi formu ve özel eğitimi ve rehabilitasyon 
merkezi yöneticilerinin beden eğitimi ve spora yönelik görüşlerini belir-
lemek amacı ile araştırmacı tarafından oluşturulan (özel eğitim ve reha-
bilitasyon merkezi yöneticilerin beden eğitimi ve spora yönelik görüşle-
rini belirleme formu olarak adlandırılan) yarı yapılandırılmış görüşme 
formu kullanılmıştır. Görüşme soruları, literatürde var olan tez, makale 
ve bildiriler incelenerek hazırlanmış, uygulanabilirliğinin tespit edilebil-
mesi amacı ile alanında uzman 3 akademisyen (1engelli birim koordina-
törü, 1 ölçme ve değerlendirme ana bilim dalı başkanı 1i beden eğitimi 
ve spor bilimleri fakültesi öğretim üyesi) tarafın değerlendirilerek for-
ma son şekli verilmiş, pilot görüşme yapılarak soruların anlaşılabilirliği 
test edilmiştir. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmış, görüş-
me öncesinde katılımcılara araştırma ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak 
güven ortamı oluşturulmuş ve yapılan görüşmeler katılımcıların bilgisi 
dâhilinde ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir.

Verilerin Analizi 

Araştırmada, elde edilen verilerin çözümlenmesi içerik analizi yön-
teminden faydalanılarak yapılmıştır. İçerik analizi, birbiri ile benzer te-
maların bir araya getirip, okuyucuların anlayabileceği hali ile yorum-
lanması yolu ile gerçekleştirilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu analizin 
amacı; elde edilen verileri açıklamayı sağlayacak kavram ve ilişkilere 
ulaşabilmektir. Verilerin analizinde “verilerin düzenlenmesi, temaların 
oluşturulması ve kümelerin tespit edilmesi” amacı ile sosyal olguların 
sebeplerinin açıklanmasını” aşamalarından oluşan “Miles ve Huberman 
Modeli” kullanılmıştır. 

Bu model doğrultusunda veriler çözümlenirken ilk olarak, azaltılıp 
hazır duruma getirilmiş, sonrasında ise veriler not alınarak, kodlara ay-
rılmış ve ayrılan bu kodlar sayılarak belirli kategorilere ayrılıp temalar 
oluşturulmuştur. “Verilerden anlamlı bir bütün oluşturmak” ise verile-
rin çözümlenmesinde son aşamadır (Baltacı, 2017). Temalar kendi içinde 
ki ilişkiler incelenerek sonuçlar biçimlendirilmiştir. Verilerin çözümlen-
mesi yoluyla oluşturulan bu kodların “veri setini temsil düzeyini belir-
lemek” ve “bireysel etkilerden arındırmak” hedefi ile aynı veri setinin, 
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farklı kodlayıcı grubu tarafından kodlanması sağlanarak “araştırmanın 
güvenilirliği tespit edilmiştir (Fidan ve Öztürk, 2015). 

İçsel tutarlılığın belirlenmesi için “Miles ve Huberman” modelinde 
kodlayıcı grubunun kendi aralarında ki görüş birliği “içsel tutarlık ola-
rak adlandırılan ∆=C÷(C+ )×100 formülü” esas alınarak hesaplanmış, 
bu hesaplama sonucunda görüş birliği oranı %85 olarak kabul edilir bu-
lunmuştur (Miles ve Huberman, 1994; Patton, 2002). Katılımcıların her 
birinin “K” olarak kodlandığı, “K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8” olarak 
numaralandırıldığı araştırmada, elde edilen bulgular tablolaştırılmış, 
katılımcıların doğrudan alıntıları ile desteklenerek geçerliliği arttırılmış-
tır.

Tablo 1. Katılımcıların Kişisel Bilgileri

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Yaş 46 36 39 32 43 27 40 38

Cinsiyet Kadın Erkek Erkek Kadın Erkek Erkek Erkek Erkek

Hizmet Yılı 8 1 14 6 5 3 9 4

Engelli Yakını 
Var mı?

Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok

Spor Yapıyor 
mu?

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

Mezun Olduğu 
Bölüm

Okul 
Ön-
cesi 
Öğr.

Kamu 
Yöne-
timi

İşlet-
me

Biyo-
loji 
Öğr.

İşlet-
me

İşlet-
me

Sosyal 
Bil-
giler 
Öğr.

İşlet-
me

Tablo 1 İncelendiğinde katılımcıların 2si kadın, 6sı erkek, 46, 36, 39, 
32, 43, 27, 40 ve 38 yaşında, hizmet yılı; 8, 1, 14, 6, 5, 3, 9 ve 4 olan, 3 ü 
işletme bölümü olmak üzere, okul öncesi öğretmenliği, kamu yönetimi, 
biyoloji ve sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü mezunu, engelli yakını 
olmayan ve spor yapmayan bireylerden oluştuğu görülmektedir.
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BULGULAR

Şekil 1. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Yöneticilerinin Beden Eği-
timi ve Spora Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Nitel Bulgular

Araştırmaya katılan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneti-
cilerinin yöneltilen yarı yapılandırılmış görüşme formunda ki sorulara 
verdikleri yanıtlar doğrultusunda düzenlenen kodlamalar ve temalar 
şekildeki gibidir. Elde edilen nitel veriler doğrultusunda “Beden Eğiti-
mi ve Spor” “Beden Eğitimi ve Spor Etkinlikleri”, “Federasyon ve Ku-
lüp Bünyesinde Yapılan Kulüp Faaliyetleri”, “Diğer Sosyal Etkinlikler”, 
“Beden Eğitimi ve Spor İçin Gerekli Araç ve Gereçler”, “Beden Eğitimi 
ve Sporun Etkileri”, “Beden Eğitimi ve Spora Yönelik Görüş ve Öne-
riler” olmak üzere 6 ana tema belirlenmiş, her farklı tema ayrı ayrı ele 
alınarak yorumlanmıştır.

Şekil 2. Beden Eğitimi ve Spor Temasına Yönelik Bulgular
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Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerinin “Beden Eğiti-
mi ve Spor Öğretmeni” temasına yönelik verdikleri cevaplar incelendi-
ğinde, katılımcıların özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde beden 
eğitimi ve spor öğretmeni istihdamı sağlamadığı belirlenmiştir. Katı-
lımcının tümü (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) “Millî Eğitim Bakanlığı 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” yönetmeliğinde beden eğitimi 
ve spor öğretmeni istihdamı sağlamak zorunluluğunun bulunmadığını, 
bu nedenle kurumlarında beden eğitimi ve spor öğretmeni olmadığını 
belirtmiştir. 

K1 “yönetmelikte böyle bir zorunluk yok o nedenle kurumumuzda beden 
eğitimi ve spor öğretmenimiz yok”, K3 “öğretim modüllerimizde beden eğitimi 
ve spor dersi yok bu nedenle öğretmenimiz bulunmuyor”, K4 “beden eğitimi ve 
spor öğretmenimiz yok, çalıştırma zorunluluğumuz olmadığı için, fakat fizyote-
rapistlerimiz var gerektiğinde onlardan destek alabileceğimizi düşünüyorum”,

K5 “böyle bir ders yok öğretim programında bu yüzden beden eğitimi ve 
spor öğretmenimizde yok”, K6” beden eğitimi ve spor öğretmenimiz ne yazık ki 
yok aslında olsa çok iyi olurdu ancak böyle bir zorunluluk yok”, K8 “programda 
beden eğitimi ve spor öğretmeni bulundurmak gibi bir zorunluluk yok bu yüz-
den kurumumuzda yok” ifadeleri ile düşüncelerini dile getirmiştir.

Şekil 3. Beden Eğitimi ve Spor Etkinlikleri Temasına Yönelik Bulgular

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerinin “Beden Eğiti-
mi ve Spor Etkinlikleri” temasına yönelik verdikleri cevaplar incelendi-
ğinde, katılımcıların özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, beden 
eğitimi ve spor etkinliklerine yer vermedikleri belirlenmiştir. Katılımcı-
nın tümü (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) kurumlarında beden eğitimi 
ve spor öğretmeni olmaması, etkinlikler için gerekli alan, araç ve gerecin 
bulunmaması sebebi ile bu tür etkinliklere yer vermediklerini belirtmiş-
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tir. Ayrıca katılımcıların 3 ü (K2, K5, K6) kurum dışında bu etkinliklere 
yer verilebileceğini fakat ildeki tesis sayısının az olması ve ulaşım güç-
lüğü çektiklerinden dolayı beden eğitimi ve spor etkinliklerine yer vere-
mediklerini belirtmiştir. Yalnızca K3 beden eğitimi ve spor etkinliklerine 
yer vermediklerini fakat kurumlarında tenis sporu ile uğraşan ve ulusla-
rarası müsabakalarda ülkemizi temsil eden bir sporcunun olduğunu ve 
kendilerinin de bu sporcuya manevi destek verdiklerini ifade etmiştir. 

K1 “isterdik ama ne yazık ki yer vermiyoruz bulunduğumuz bina buna 
elverişli değil, gerekli alanımız ve araç gerecimiz yok”, K2 “beden eğitimi ve 
spor etkinliklerine yer vermiyorum fakat özel günlerde engelli bireylere yönelik 
farkındalık oluşturabilmek ve öğrencilerimin hareket etmelerini sağlamak amacı 
ile yürüyüş programları düzenliyoruz”, 

”K5 “aslında kurum dışında etkinlikler yapılabilir ancak bu çok zor bizim 
için, tesis sayısı zaten yetersiz, ulaşım desen ayrı bir zor, öğrencileri kontrol 
etmek apayrı bir boyut, biz onları kontrol edemeyiz hepsi ile ayrı ayrı ilgilenmek 
lazım bu da çok zor bir iş”, K6 “beden eğitimi ve spor etkinliklerine yer verme-
miz çok zor çünkü ilimizde tesis sayısı yetersiz, bizim bu tesislere gidiyor olma-
mız demek her engelli öğrencimiz için bir beden eğitimi ve spor öğretmeni de-
mek çünkü onların dışarda bireysel olarak sorumluluklarını almak çok zor bizler 
kontrol güçlükleri yaşıyoruz”, ifadeleriyle düşüncelerini dile getirmiştir.

Şekil 4. Federasyon Bünyesinde Kulüp Faaliyetleri Temasına  
Yönelik Bulgular

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerinin “Federasyon 
Bünyesinde Kulüp Faaliyetleri” temasına yönelik verdikleri cevaplar 
incelendiğinde, katılımcıların engelli federasyonu kulüp faaliyetlerine 
katılmadıkları belirlenmiştir. Katılımcının tümü (K1, K2, K3, K4, K5, K6, 
K7, K8) hem engelli öğrencilerden hem de ebeveynlerinden böyle bir ta-
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lebin gelmemesi sebebi ile bu tür kulüp faaliyetlerine yönlenmediklerini 
belirtmiştir. 

K3 “engelli federasyonu bünyesinde herhangi bir kulüple iş birliğimiz 
yok”, K4 “ailelerden ya da öğrencilerimizden böyle bir talep gelmedi açıkçası 
bizde bu nedenle kulüp faaliyetlerine katılmayı hiç düşünmedik”, K5 “maale-
sef kulüp faaliyetlerine katılım sağlamıyoruz”, K6 “biz üzülerek söylüyorum ki 
kulüp faaliyetlerine de katılamıyoruz, herhangi bir iş birliğimiz yok, zaten ne 
öğrencilerimizden ne ailelerinden böyle bir talep gelmedi”, 

K7 “aileler hiç böyle bir istekte bulunmadı, öğrencilerinde böyle bir tale-
bi yok zaten olsa da çok zor”, K8” açıkçası hiç böyle bir şey düşünmedik, en-
gelli federasyonu bünyesinde herhangi bir kulüple iş birliğimiz yok, böyle bir 
girişimimiz olmadı, bunu isteyen öğrencimiz ya da velimizde olmadı, olsaydı 
elimizden gelen yardımı yapardık kendi çapımızda desteklerdik” ifadeleri ile 
düşüncelerini dile getirmişlerdir.

Şekil 5. Diğer Sosyal Etkinlikler Temasına Yönelik Bulgular

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerinin “Diğer Sos-
yal Etkinlikler” temasına yönelik verdikleri cevaplar incelendiğinde, 
katılımcıların tercih ettikleri sosyal etkinliklerin “Tiyatro”, “Sinema”, 
“Piknik”, ve “Özel Gün Etkinlikleri” olduğu belirlenmiştir. 8 özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezi yöneticisinin 3 ü (K1, K2, K7) sosyal etkinlik 
kapsamında “Sinema”, 2si (K3, K5) “Tiyatro” 3 ü (K4, K6, K8) “Piknik” 
tercih ederken aynı zamanda 4 katılımcının (K2, K3, K4, K7) “Özel Gün 
Etkinlikleri” ni de tercih ettikleri belirlenmiştir. 

K1 “öğrencilerimin sosyalleşmelerini istediğim için onları sinemaya gö-
türüyoruz fakat bu da ancak senede bir mümkün olabiliyor”, K2 “onların bir 
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arada olmalarını istediğim için özel günlerde mutlaka bir etkinlik yapıyoruz hep 
birlikte, örneğin en son 23 nisanda ve 3 aralık dünya engeliler engelliler günün-
de hep birlikte kurabiye yaptık ve farkındalık oluşturmak amacı ile hep birlikte 
yaptığımız kurabiyeleri sokakta dağıttık çok mutlu oldular”, 

K4 “biz özel günlerdeki etkinliklere öğrencilerimizle katılıyoruz 23 nisan-
da uçurtma şenlikleri oluyor hepimiz gidiyoruz çok eğleniyorlar, onun dışında 
farklı bir şey yapmıyoruz, bir de senede bir yaz ayında piknik yapıyoruz etkinlik 
olarak”, 

K5 “etkinlik olarak tiyatroya götürüyoruz onlar için uygun oyunlar gel-
diğinde ama bu ancak senede bir gün mümkün oluyor ne yazık ki”, K6 “piknik 
yapıyoruz bahar aylarında oda hava güzel olursa, ailelerde geliyor güzel oluyor 
oyunlar oynuyorlar eğleniyorlar”, ifadeleriyle düşüncelerini dile getirmiş-
tir.

Şekil 6. Beden Eğitimi ve Spor İçin Gerekli Alan, Araç ve Gereçler Tema-
sına Yönelik Bulgular

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerinin “Gerekli Alan, 
Araç ve Gereçler” temasına yönelik verdikleri cevaplar incelendiğinde 
katılımcıların özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, beden eği-
timi ve spor için gerekli alan ve araç gerecin olmadığı belirlenmiştir. 
Katılımcının tümü (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) kurumlarının fiziki 
şartlarının yetersiz olması, beden eğitimi ve spor dersinin öğretim prog-
ramı yer almaması sebebi ile bu ders için tasarlanmış bir alan olmadığını 
ve gerekli araç gereçleri de bu sebeple tedarik etmediklerini belirtmiştir. 

K1” beden eğitimi ve spor için gerekli alanımız yok çünkü bulunduğumuz 
bina buna elverişli değil”, K2” üzülerek söylüyorum ki alan da yok araç gereç-
te”, K3 “beden eğitimi ve spor için gerekli alanımız yok fakat bir fizyoterapi 
salonumuz var”, 
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K4 “beden eğitimi ve spor etkinliği için alanımız yok herhangi bir materya-
limiz araç gerecimiz de yok, yerimiz de buna müsait değil ama belki ilerde farklı 
bir binaya geçtiğimizde böyle bir şey düşünebiliriz”K6” öğretmenimiz olmadığı 
için bu etkinlikleri yapmadığımız için bunlar da yok”,

K7 “böyle bir ders zorunluluğumuz olmadığı için alanımız da yok fakat 
ileride yeni bir binaya geçmeyi düşünüyoruz o zaman öğrencilerimizin hareket 
etmeleri için böyle bir alan düşünüyoruz”, K8” görüldüğü gibi maalesef ne 
alan var ne araç gereç bunu söylemek beni üzse de durum böyle” ifadeleri ile 
düşüncelerini dile getirmiştir. 

Şekil 7. Beden Eğitimi ve Sporun Etkileri Temasına Yönelik Bulgular

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerinin “Beden Eğiti-
mi ve Sporun Etkileri” temasına yönelik verdikleri cevaplar incelendi-
ğinde, katılımcıların engelli bireylerde beden eğitimi ve sporun “Duy-
gusal, “Fiziksel”, “Zihinsel”, “Sosyal” ve “Hareket” gelişimi üzerinde 
etkili olduğunu düşündükleri, belirlenmiştir. Katılımcının tümü (K1, 
K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8) engelli bireylerde beden eğitimi ve sporun 
“Duygusal, “Fiziksel”, “Zihinsel”, “Sosyal” ve “Hareket” gelişimi üze-
rinde olumlu etkileri olduğunu belirtmiştir. 

K1 “engelli bireylerin özellikle sosyal gelişimleri üzerinde olumlu etkileri 
olduğunu düşünüyorum, çünkü farklı ortamlara girmenin, farklı insanlar ta-
nımanın, grup içi etkileşim kurmanın, gruba uyum sağlamanın, onları sosyal 
yönden geliştirdiği kanaatindeyim”, K4 “beden eğitimi ve spor etkinliğine katı-
lan birey kendini değerli hisseder, stres atar, başarma duygusu onları rahatlatır 
ve bu da onların duygusal gelişimini destekler”, 
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K6” sporun kesinlikle kas gücünü, esnekliği, dayanıklılığını arttırdığını 
düşünüyorum, bu fiziksel gelişim için özellikler bazı engel gruplarında çok 
önemlidir, hareketsiz kalmak onları olumsu etkiler, özellikle otizmden etkilenen 
ve down sendromlu bireylerde kilo kontrolü sağlama noktasında da beden eği-
timi ve spor çok önemli”,  K3 “bazı çocuklarımız var sürekli hareket etmek isti-
yorlar çünkü hep evdeler ve sadece haftanın bir günü bize geliyorlar, o zamanda 
enerjilerini atmak istiyorlar, beden eğitimi ve spor yoluyla biz onları hareket 
ettirebilsek, çocuk atlasa, zıplasa, koşsa böyle rahatlasa, bu sayede öz bakım be-
cerileri de gelişir, el, kol, bacak koordinasyonu da gelişir çünkü buna ihtiyacı 
olan çocuklarımız var kendini denetim altında tutmayı, bedenini daha iyi kul-
lanmayı öğrenir, hareket gelişimi de günlük hayatını kolaylaştır”, ifadeleri ile 
düşüncelerini dile getirmiştir. 

Şekil 8. Beden Eğitimi ve Spora Yönelik Görüş ve Öneriler Temasına Yö-
nelik Bulgular

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerinin “Beden Eği-
timi ve Spor Yönelik Görüş ve Öneriler” temasına yönelik verdikleri 
cevaplar incelendiğinde engelli bireylerde beden eğitimi ve sporun uy-
gulanmasına dair görüş ve önerilerinin olduğu görülmektedir. 8 özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticisinin 5i (K1, K2, K4, K7, K8) 
engelli bireylerde beden eğitimi ve spora yönelik görüşlerini belirtirken, 
katılımcıların 3ü (K3, K5, K6) engelli bireylerde beden eğitimi ve spora 
yönelik önerilerini ifade etmiştir. Katılımcılar görüşlerini; 

K1 “engelli birey, ya da engelsiz birey bunun ayrımı olmadan sağlıklı bir 
yaşam için herkes spor yapmalı, buna imkân tanınmalı”, K2 “tüm engelli bi-
reyler beden eğitimi ve sporla iç içe olmalı onların rahatlıkla spor yapabileceği 
ortamların olmasını çok isterdim”, 
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K4 “ülkemizde genel olarak spor tesisi sıkıntısı olduğunu düşünüyorum, 
ilimizde de öyle, bu tesislerin sayısının artması lazım ki herkes kolay erişebil-
sin”, K7 “beden eğitimi ve spor engelli bireylerin tüm gelişim alanları için çok 
önemli bu nedenle ilimizde ki şartlar iyileştirilmeli sporun önünde ki engeller 
kaldırılmalı diye düşünüyorum”, ifadeleri ile düşüncelerini dile getirmiştir. 

K3 “ilimizde bulunan üniversite, gençlik spor il müdürlükleri, kulüpler 
engelli öğrencilerimize ulaşmalılar bizlerle iletişim kurmalılar bizlere destek 
vermeliler”,  K5  “evet bizde yok ama tüm özel eğitim ve rehabilitasyon mer-
kezlerinde beden eğitimi ve spor öğretmenleri olmalı çünkü her bir öğretmenin 
engelli bir bireye farklı katkıları olacaktır, bizler de bunun için elimizden geleni 
yapmalıyız, şartlarımızı iyileştirmeliyiz daha fazla iletişim kurmalıyız, ulaşım 
zor diyoruz bina yetersiz diyoruz ama bunlara çözüm bulmalıyız” ifadeleri ile 
düşüncelerini dile getirmiştir.

TARTIŞMA

Bu araştırmada; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticileri-
nin beden eğitimi ve spora yönelik görüşlerinin neler olduğu belirlen-
meye çalışılmıştır. Araştırma bulgularına dayanarak elde edilen temel 
sonuç; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerinin beden eği-
timi ve spora yönelik olumlu düşüncelere sahip oldukları, beden eği-
timi ve sporun engelli bireylerin duygusal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve 
hareket gelişimleri üzerindeki destekleyici rolüne yönelik farkındalık-
larının olduğu buna rağmen beden eğitimi ve spor öğretmeni istihdamı 
sağlamadıkları, beden eğitimi ve spor etkinliklerine yer vermedikleri, 
bu etkinlikler için alan ve gerekli araç gereçlerin bulunmadığıdır ve bu 
durum tartışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. 

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerinin bu duruma 
gerekçe olarak “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi” yönetmeliğinde beden eğitimi ve spor öğretmeni istihdamı 
sağlamak zorunluluğunun bulunmamasını gösterdikleri, ayrıca öğret-
menin olmaması, ulaşım güçlüğü, araç gereç eksikliği gibi nedenlerden 
kaynaklı olarak beden eğitimi ve spor etkinliklerine de yer vermedikleri 
tespit edilmiştir. Oysa ki; beden eğitimi ve spor engelli bireylerin “fi-
ziksel, ruhsal ve sosyal” gelişimlerini desteklemekte, toplum ile kaynaş-
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malarını sağlamaktadır (Eichsteadt and Lavay, 1995). Bu sebeple engelli 
bireylerin topluma entegre edilmesi ve sosyal gelişimlerinin desteklen-
mesi noktasında beden eğitimi ve spordan muhakkak araç olarak fayda-
lanılmalıdır (Dunn and Fait, 1997). 

Yine araştırmamız kapsamında görülmektedir ki engelli federasyo-
nu bünyesinde düzenlenen kulüp faaliyetlerine de katılım sağlanma-
maktadır; halbuki beden eğitimi ve spor öğretmenin olmaması, ulaşım 
güçlüğü, araç gereç eksikliği gibi nedenlerden kaynaklı olarak beden 
eğitimi ve spor etkinliklerine de yer vermediklerini belirten özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezi yöneticileri için kulüp faaliyetlerine katılmak 
iyi bir fırsat oluşturabilir. Nalbant ve Izgar (2018) da “özel eğitim ve re-
habilitasyon merkezi kurumlarının beden eğitimi öğretmeni istihdamı-
na bakış açısı” başlıklı araştırmaları kapsamında, araştırmamızla benzer 
şekilde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde beden eğitimi ve 
spor öğretmeni istihdamının sağlanmadığını tespit etmiş, bunun sağla-
nabilmesi için öncelikle öğretmenlerin imza yetkisine sahip olmaları ve 
ardından konu ile ilgili gereken yasal düzenlemelerin yapılması gerek-
tiğini ifade etmiştir. 

İlhan ve Suveren (2007) “yapmış olduğu zihinsel engelli çocuğu olan 
anne babaların, çocuklarının özel eğitimleri sürecinde beden eğitimi ve 
spor etkinliklerine yaklaşımlarının değerlendirilmesi” başlıklı araştırma 
göstermektedir ki ülkemizde yer alan özel eğitim ve rehabilitasyon mer-
kezlerinden yalnızca %10 u beden eğitimi ve spor etkinliklerine yer ver-
mektedir ve bu durum değiştirilmeli özel eğitim programlarında beden 
eğitimi ve spora yer verilmelidir. 

Orhan ve arkadaşları (2018) “iki farklı özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezinin fiziksel aktivite profilinin incelenmesi” başlıklı araştırma so-
nucunda; her iki özel eğitim ve rehabilitasyon müdürünün fiziksel akti-
vite içeren uygulamaların özel gereksinimli bireylere etkileri konusunda 
farkındalıkları olduğunu tespit etmiştir. Fakat; özel eğitim ve rehabili-
tasyon merkezlerinden birinde fiziksel aktivite içeren uygulamalarının 
ilgili mevzuatta zorunlu olmaması ve ailelerin de konuya dair talep gel-
memesinden dolayı herhangi bir fiziksel aktivitenin yer almadığını tes-
pit etmiştir.
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 İlhan (2018) “özel beden eğitimi yaygınlaştırma hareketinden bir 
kesit sunumu: özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sportif pro-
fili” başlıklı araştırma kapsamında 2006 ve 2017 yılında aynı yöntem ile 
gerçekleşen araştırmaların bulgularını karşılaştırmış araştırma sonucun-
da; 2006 yılında yapılan araştırmanın sonuçlarına nazaran, merkezlerin 
bağımsız bir binada hizmet verme noktasında bir iyileşmenin olduğu, 
oyun için bahçe ve oyun için etkinlik odaları oranında artış olduğu, mer-
kezlerde istihdam edilen beden eğitimi öğretmeni sayısında da artış ol-
duğunu  tespit etmiştir.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde beden eğitimi ve spor 
etkinlikleri yapılmamakla birlikte, tiyatro, sinema, piknik ve özel gün 
gibi sosyal etkinliklere ancak yılda birkaç kez yer verilmekte olduğu 
görülmektedir. Oysa ki engelli bireyler için sosyal etkinlikler oldukça 
önemlidir. Çünkü bireyin doğduğu an itibarıyla toplumun bir üyesi 
olabilmesi için üstüne düşen rollerden haberdar olması, toplumun de-
ğerlerini, kurallarını benimsemesi ve buna uygun davranışları sergile-
yebilmesi için sosyalleşmeye ihtiyaçları vardır (Erkal, 2006). Oyun, sa-
nat, spor ve çeşitli faaliyetlerden oluşabilecek her türlü sosyal etkinlik 
bu hususta önemlidir (Özgüven, 1996) ve özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde sıklıkla yer verilmelidir. Özel gereksinime sahip olan 
bireylerin sosyal çevrelerinde sorunsuz yaşayabilmeleri, büyük ölçüde 
toplumun onları anlama ve farkındalık düzeyine bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir.   Bu bireylerin farklı yetersizlik boyutlarına bağlı ola-
rak, gereksinimlerini ve bu gereksinimlerini karşılayabilme noktasında 
gerekli olabilecek çözüm yolu toplumun geneli tarafından bilinmelidir 
ancak bu sayede engelli bireylerin toplumun bir parçası olarak toplum 
içinde yaşayabilmeleri söz konusu olabilecektir. 

Bu türde bir bilinçlenmenin eğitim aracılığı ile gerçekleşebileceği 
kuşkusuzdur. Son dönemlerde ülkemizde, engellilerin topluma uyumu, 
fırsat eşitliğinin sağlanması ve özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırıl-
ması gibi konulara dair gelişmeler görülmeye başlanmıştır. Lakin; sıklık-
la dile getirilen bir sorun, oluşturulan mevzuatın tam anlamıyla hayata 
geçirilememesidir. Konuya dair, engel türlerine göre hizmet veren spor 
federasyonları, sivil toplum örgütleri ve engelliler spor kulüplerinin faa-
liyetleri oldukça önemlidir. Özel eğitimin yaygınlaştırılması noktasında 



Sevim Handan YILMAZ, Ekrem Levent İLHAN

141

sayıları gün geçtikçe artmakta olan özel özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezleri, engelli çocuk nüfusunun büyük çoğuna hizmet vermekte-
dir. Beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin doğal ortamında bulunan bi-
reylerin tümünü farklı şekillerde etkilemekte ve tüm gelişim alanlarını 
desteklemektedir. Özel eğitim programları çerçevesinde beden eğitimi 
ve spor etkinlikleri muhakkak hak ettiği yeri almalıdır.

SONUÇ

Bartın ili kapsamında yürütülen araştırmada elde edilen sonuçlar 
şunlardır: Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde beden eğitimi ve 
spor öğretmeni istihdamı sağlanmamaktadır, ö özel eğitim ve rehabi-
litasyon merkezlerinde, beden eğitimi ve spor etkinliklerine yer veril-
memektedir, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde beden eğitimi 
ve spor etkinlikleri için kullanılabilecek bir alan bulunmamaktadır, özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde beden eğitimi ve spor etkinlik-
leri için kullanılabilecek araç, gerek bulunmamaktadır, beden eğitimi 
ve spor etkinlikleri dışında yılda birkaç kere ile sınırlandırılmak koşulu 
ile çeşitli sosyal etkinliklere yer verilmektedir, özel eğitim ve rehabili-
tasyon merkezi yöneticileri; beden eğitimi ve sporun engelli bireylerin 
duygusal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve hareket gelişimleri üzerinde olum-
lu yönde ve destekleyici etkileri olduğunu düşünmektedir, özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezleri spor federasyonları bünyesinde herhangi 
bir kulüp faaliyetine katılmamaktadırlar, engelli bireylerde beden eğiti-
mi ve sporun yaygınlaştırılması, şartların iyileştirilmesi ve fırsat eşitliği 
sağlanmasına dair görüş ve önerilerinin olduğu görülmektedir.

ÖNERİLER

•	 Bu araştırma Bartın ili ile sınırlandırılmıştır, farklı illerde bulu-
nan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerinin beden 
eğitimi ve spora yönelik görüşleri alınarak daha geniş kapsamda 
bilgi sahibi olunabilir.

•	 Bu araştırma 8 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticisi 
ile sınırlandırılmıştır, katılımcı sayısı arttırılarak daha geniş kap-
samlı bilgi sahibi olunabilir.
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•	 Ayrıca daha sonraki araştırmalarda beden eğitimi ve spora yer 
veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile beden eğitimi 
ve spora yer vermeyen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri-
ne ve bu merkezlerde eğitim alan engelli bireylere yönelik derin-
lemesine incelemeler ve karşılaştırmalar yapılabilir.

•	 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde beden eğitimi ve 
spor için gerekli olan salonlar inşa edilmeli, araç ve gereçlerin 
temini sağlanmalıdır.

•	 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde beden eğitimi ve 
spor öğretmeni bulundurulması zorunluluğunu içeren yasal dü-
zenlemeler yapılmalıdır.

•	 Beden eğitimi ve sporun engelli bireylerin duygusal, fiziksel, zi-
hinsel, sosyal ve hareket gelişimleri üzerinde olumlu yönde ve 
destekleyici etkisi göz önünde bulundurularak tüm engelli birey-
lerin beden eğitimi ve spordan faydalanması sağlanmalıdır.

•	 Engelli bireylerin eğitim hayatı üzerinde etkili olan özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezi yöneticilerinin beden eğitimi ve spora 
yönelik farkındalık düzeylerinin arttırılmasına bilgilendirme ça-
lışmaları yapılmalıdır.

•	 Beden eğitimi ve spor faaliyetleri hususunda özel eğitim ve re-
habilitasyon merkezleri, üniversiteler, gençlik ve spor merkezleri 
etkileşim içinde olmalıdır.

•	 Ülkemizde engelli bireylerde beden eğitimi ve sporun önemine 
yönelik farkındalığın arttırılması için yapılan araştırılmaların ve 
verilen eğitimlerin sayısı arttırılmalıdır.
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Öz: Çalışmada, özel gereksinimli çocuklarla çalışan antrenörlerin, 
bu sürece dahil olma istekleri, bilgi ve deneyimlerinin betimlenmesinin 
yanı sıra sporun farklı gelişim gösteren çocuklar üzerindeki etkilerine 
ilişkin görüş ve önerilerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada temel 
nitel çalışma modeli ve veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma grubu, ölçüt örneklem yaklaşımı 
ile İstanbul ilinde yaşayan özel gereksinimli çocuklar ile çalışan 7 ant-
renörden oluşmaktadır. Veri analizinde içerik analiz yöntemi kullanıl-
mıştır. Antrenörlerin görüşleri 13 kategori altında toplanmıştır. Bu ka-
tegoriler sırasıyla; “yönlenme/yönelme/tavsiye,” “özel alan eğitimine 
yönelik görüşler,” “meslek ile özdeşleşen nitelikler,” “sporcu başarısıy-
la özdeşleşme,” “ebeveyn desteği,” “fiziksel gelişim,” “zihinsel beceri 
gelişimi,” “ruhsal durum gelişimi,“ “sosyal gelişim,” “hareket beceri 
gelişimi,” “spora katılımın akademik boyutu,” “antrenörlerin sektörle 
ilgili beklentileri” ve “antrenörlerde bulunması gereken özellikler” ola-
rak belirlenmiştir. İlgili kategorilerden toplamda 40 kod elde edilmiştir. 
Sonuç olarak; antrenörler spora aktif katılımın özel gereksinimli çocuk-
ların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal beceri gelişiminde önemli bir 
etkiye sahip olabilecek potansiyel taşıdığını belirtmişlerdir. Antrenörler 
çocuklarla çalışma deneyimlerini ve zorluklarını belirterek amaçların 
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gerçekleşmesi bakımından meslek ile özdeşleşme, sürekli gelişime açık, 
sabırlı, özverili olma özelliklerini ön plana çıkarmışlardır. Yapılan işin 
sonuçları bakımından oldukça değerli olduğu ancak maddi karşılığının 
yeterli olmadığını vurgulamışlardır. Çocukların başarıları ile özdeşleş-
tiklerini ve süreçte ebeveyn desteğine yoğun olarak ihtiyaç duyulduğu-
nu belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler; Antrenör, Özel gereksinimli çocuk, Spor, Engel-
li, Nitel çalışma.

Not:  Bu çalışma 7-9 Kasım 2020 tarihinde yapılan 18.Uluslararası Spor 
Bilimleri Kongresinde sunulan sözel bildirinin genişletilmiş halidir.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşam becerilerini gerçekleşti-
rilebilmesinde etkili olan faktörlerden biri de spordur. Spor bireyin fi-
ziksel, bilişsel, duyuşsal ve sosyal beceri gelişimini desteleyen sağlıklı 
bir yaşam öğesi olarak görülmektedir (Yücel, Atalay ve Korkmaz, 2016). 
Sporun normal gelişim gösteren bireylere olumlu etkilerinin hepsini özel 
gereksinimli bireyler üzerinde de gözlemlemek mümkündür. Spor akti-
vitelerinin tamamı özel gereksinimli bireyler için toplumsal bir tecrübe 
olmakla birlikte spor ortamında bulunan tüm bireyleri farklı nitelikte 
etkilemekte ve bütün gelişim boyutlarını desteklemektedir (Tekkurşun 
ve diğ., 2018). 

Özel gereksinimli çocuklara sunulan fırsatlar içerisinde spor ve ha-
reket temelli etkinlikler etkin bir role sahiptir (İlhan, 2008). Çocukların 
spora katılım isteğinde içsel ve dışsal nedenlere bağlı artış gibi duygu 
durumu gereksinimlerini karşılayarak yaşam ve spora katılım moti-
vasyonunu da artırmaktadır (Bozkurt ve diğ., 2019; Tekkurşun ve diğ., 
2019; Tekkurşun ve diğ., 2020; Tekkurşun ve diğ., 2018).

İlgili alan yazın incelendiğinde, İlhan (2008); Darcy ve Dowse, (2013); 
Rannikko ve diğ., (2014); Yılmaz ve diğ., (2017) ve Kozak ve diğ., (2019); 
Namlı ve Suveren, (2017); Tekkurşun Demir ve diğ., (2017); Tekkurşun 
Demir ve İlhan (2020); Albayrak Kuruoğlu ve Uzunçayır ‘ın (2020) yap-
tıkları çalışmalarında özel gereksinimli bireylerin sportif etkinliğe ka-
tılımının, ruhsal uyum düzeylerinin gelişimiyle birlikte, yalnızlık ve 
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duygusal yoksunluğu önleyerek çocuğun eğlenme, spora katılımda iç-
sel (huzur, mutluluk, vb) ve dışsal (ödül, popülerlik, vb) motivasyon 
kaynaklarını beslediği, paylaşabilme gibi davranışları için de önemli bir 
rol oynadığını belirtmektirler. Bu etkinlikler süresince özel gereksinimli 
çocukların motor becerileri sürekli değişim ve gelişim göstererek temel 
hareket becerileri ve beden farkındalığı gelişimi desteklenmektedir (Öz-
yürek ve diğ., 2015).

Özel gereksinimli çocukların gelişiminde ve spora katılım devamlı-
lığının etkenlerinden biri de antrenörlerdir. Antrenör, tüm sportif bran-
şları kapsayan kurallar çerçevesinde belli bir amaca yönelik yetiştiril-
miş veya yetişmiş uzman kişidir (Şahin, 2005). Ülkemizde antrenörler, 
uzmanlaşmış olduğu branşın teorik ve uygulama eğitimlerini başarıyla 
tamamlayarak, spor genel müdürlüğü veya ilgili spor federasyonundan 
uzmanlık belgesini alan, ulusal veya uluslararası bireysel ve takım spor-
larının kuralları ve tekniklerine uygun yetişmiş belli bir görev ve yetkiye 
sahip kişilerdir (Sunay, 2009). 

Antrenörün sporcularıyla etkili bir iletişim kurabilmesi onların üze-
rinde teknik, taktik, duyuşsal, bilişsel ve sosyal etkiler yaratmaktadır 
(Tatlıcı ve Kırımlıoğlu, 2008). Antrenör ve sporcu arasında oluşan ileti-
şim sürekli desteklenmeli belirlenen amaçlarda saygı ve hoşgörü çerçe-
vesinde hareket edilmelidir (Yapar ve İnce, 2014; Mavi ve Dolaşır, 2012). 
Bu nedenle normal gelişim gösteren sporcuların yanı sıra özel gereksi-
nimli çocukların da katıldığı sportif branşların eğitimine ve gelişimine 
ayrı bir önem gösterilmesi gerekmektedir. Özel gereksinimli çocukların 
sportif beceri öğrenimi süresince antrenör yeterli mesleki bilgi ve dona-
nıma sahip olabilmeli çocuğa karşı daha özverili ve sabırlı olması gerek-
mektedir (İlhan, 2010).

Özel gereksinimli çocukların engellik durumu, spor branşına özgü 
karşılaştığı zorluklar ve sosyal yaşamındaki problemleri antrenörleri 
tarafından iyi bilinmelidir. Bunun yanı sıra antrenör özel gereksinim-
li çocukları yönlendirme, teşvik etme ve gelişimsel başarısında önemli 
bir rol oynamaktadır (Erickson ve diğ., 2008; Jeffrey ve Whalen, 2014; 
Kean ve diğ., 2017). Engel türü ve derecesi ne olursa olsun özel gereksi-
nimli çocukların spor branşına özgü antrenman programları geliştirilip 
uygulanarak çocukların yaralanma ve sakatlanma riskleri azaltılarak 



ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA ANTRENÖR OLMAK: ANTRENÖR GÖRÜŞLERİ 
DOĞRULTUSUNDA NİTEL BİR DEĞERLENDİRME

148

performansları üst düzey seviyeye ulaştırılabilinir (Polat, 2015). Özel 
gereksinimli sporcuların hem sakatlıklarını önleyebilecek, hem de fizik-
sel, bilişsel, psiko-sosyal durumlarını destekleyecek donanımlı antrenör, 
fizyoterapist ve psikologlara ihtiyaç vardır (Konar, 2012). Nitekim bu 
durumların desteklenmesi ve betimlenmesi adına ulusal literatür kap-
samında farklı örneklem gruplarında sporun etkilerine yönelik yapılan 
çalışmalar olduğu görülmektedir (İlhan, 2008; İlhan, 2009; İlhan ve Su-
veren, 2009; İlhan, 2010; Filazoğlu-Çokluk ve diğ., 2015; İlhan ve Esen-
türk, 2015; Uzunçayır, 2016; İlhan ve diğ., 2016; Tekkurşun Demir ve 
diğ., 2016; Kırımoğlu ve diğ., 2016; Güvendi ve İlhan, 2017; Yılmaz ve 
diğ., 2017; Tekkurşun Demir ve diğ., 2017; Kemeç, ve diğ., 2018; Bozkurt 
ve diğ., 2019; Demir ve İlhan, 2019; Çar ve diğ., 2019; Namlı ve Suveren, 
2019; Tekkurşun Demir ve İlhan, 2020; Albayrak Kuruoğlu ve Uzunça-
yır, 2020).

Özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin onları anlayabil-
me, empati kurabilme, sorumluluk alabilme ve çocukların yaşadıkları 
problemlerin çözümünde destek olabilme gibi sorumlukları vardır. Bu 
durumlar özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin eğitim ve 
alan bilgisi düzeyi, engel grubu özellikleri ile ilgili yeterlilik durumu, 
çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını karşılama, onların duygularını anlaya-
bilme konusunda yeterli düzeyde bilgi ve donanıma sahip olmaları ko-
nusunda önem taşımaktadır. Yapılan çalışmaların ortak sonucu olarak, 
özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin alan bilgisi gerekliliği 
şartı görülmektedir. Cassidy, Jones ve Potrac’a (2015) göre özel gerek-
sinimli çocukların optimal gelişimini sağlayabilmek için mesleki alan 
bilgisinin yeterli düzeyde olması gerektiğini belirtmiştir. Ülkemizde en-
gelliler sporunun öznelerinden biri de temel insan kaynağı olarak görev 
yapan antrenörlerdir. Bu konuda antrenörlerin iş doyumlarına yönelik 
çalışmalar mevcuttur (İlhan, 2012; Sural ve diğ.,2018). Örneğin; İlhan, 
(2012) ve Sural, İlhan ve Esentürk (2018) çalışmalarında özel gereksi-
nimli sporcularla çalışan antrenörlerin yüksek düzeyde iş doyumuna 
sahip oldukları sonucuna ulaşmışlardır. İncelenen literatür çalışmaları 
sonucunda özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin bu sürece 
dahil olma istekleri, mesleklerine yönelik algı, bilgi ve deneyimlerinin 
çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin görüş ve beklentilerini betimlemek 
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suretiyle bu alanda yapılan çalışmaların arttırılması, antrenörlere, antre-
nör adaylarına ve uzmanlara kaynak oluşturulması amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışmada nitel çalışma desenlerinden fenomenoloji deseni kul-
lanılarak gerçekleştirilmiştir. Fenomenoloji, birkaç kişinin yaşadığı gibi 
bir fenomenin (olgunun) derinlemesine anlaşılmasını sağlayan yön-
temdir (Creswell, 2007). Bu desende, insanların belirli bir fenomeni na-
sıl anladıkları, ne hissettikleri, nasıl anlamlandırdıkları ve diğerleriyle 
onun hakkında nasıl konuştuklarına odaklanılmaktadır (Patton, 2014). 
Çalışmada, özel gereksinimli çocuklarla çalışan antrenörlerin görüş ve 
deneyimlerinden yararlanılarak antrenörlüğe ilişkin düşünceleri ince-
lenmiştir. 

Araştırma Grubu

Çalışma grubu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlü-
ğünde (İSEM) özel gereksinimli bireyler ile çalışan 7 antrenörden oluştu-
rulmuştur. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan 
ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Amaçlı örneklem yöntemi, nitel ça-
lışmalarda derinlemesine çalışma fırsatını sunabilmesi için çalışmanın 
amacına yönelik zengin bilgi kaynaklarına ulaşmayı hedefler (Patton, 
2005). Ölçüt örnekleme, çalışma katılımcılarının önceden belirlenen bazı 
kriterlere göre seçilmesi olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk ve diğ., 
2013; Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu doğrultuda çalışma grubu kapsamı-
na alınan antrenörlerin en az lisans mezunu olmaları, farklı engel grup-
larındaki özel gereksinimli çocuklara en az beş yıl antrenörlük yapmış 
olmaları ve çalışmaya gönüllü olarak katılım göstermeleri temel kriter-
ler olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılan antrenörler “A” olarak isim-
lendirilmiş ve kişi isimleri gizlenerek katılımcılara numara verilmiş A1, 
A2, A3 şeklinde kodlanmıştır. Katılımcıların çalışma kapsamındaki bazı 
özellikleri Tablo 1.’de verilmiştir.
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Tablo 1: Katılımcıların Özellikleri
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A1 K 35 Lisans 15 Tüm Özel
Gereksinimli Gruplar Yok

A2 E 40 Lisans 10 Zihinsel Yetersizlik,
Bedensel Engelli Var

A3 E 40 Lisans 20 Zihinsel Yetersizlik,
Bedensel Engelli Yok

A4 E 34 Y.lisans 8 Zihinsel Yetersizlik,
Bedensel Engelli Var

A5 E 39 Y.lisans 16 Tüm Özel Gereksinimli Gruplar Var

A6 E 34 Doktora 11 Tüm Özel Gereksinimli Gruplar Yok

A7 E 29 Doktora 8 Zihinsel Yetersizlik,
Bedensel Engelli Yok

Tablo 1’e göre çalışmaya katılan antrenörlerden 1’i kadın, 6‘sı ise er-
kek olmak üzere 7 kişi katılmıştır. Antrenörlerin eğitim seviyeleri ince-
lendiğinde 3’ü lisans düzeyinde,  2’si yüksek lisans düzeyinde, diğer 2’si 
ise doktora düzeyinde eğitim aldığı görülmektedir. Çalışmaya katılan 
antrenörlerden en az 8 yıl ve üstü antrenörlük tecrübesi bulunduğu gö-
rülmektedir. Ayrıca antrenörlerin 3’ünün engelli bir yakını bulunurken 
4’ nün engelli bir yakını bulunmamaktadır.

Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada daha detaylı ve derin verilere ulaşabilmek amacıyla 
nitel çalışma yöntemlerinden bir olan yarı yapılandırılmış bireysel gö-
rüşme tekniğinden yararlanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu veri 
toplama tekniğinde, çalışmacı soruları önceden hazırlamakta, ancak ve-
rilen cevaplara göre sonradan eklemeler ya da değişiklikler yapılabil-
mektedir (Ekiz, 2009). Görüşme soruları hazırlanmadan önce, çalışma 
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konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası alan yazın taraması yapılmıştır. 
Hazırlanan sorular geçerlik, açıklık ve anlaşılırlık açısından engelliler-
de beden eğitimi ve spor alanında çalışmaları olan iki akademisyen ve 
Türkçe eğitimi alanında bir uzman olmak üzere toplam üç uzman ka-
nısına sunulmuştur. Uzmanlardan gelen dönüt ve düzeltmeler netice-
sinde görüşme formuna nihai şekil verilmiştir. Katılımcılar ile uygun 
oldukları zaman ve mekânda 30-45 dakika arasında süren birebir görüş-
meler gerçekleştirilmiştir. Görüşme sırasında katılımcılardan izin alına-
rak ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Katılımcıların çalışma kapsamındaki 
bazı özelliklerini belirlemeye yönelik soruların yer aldığı “Kişisel Bilgi 
Formu” ve çalışmanın amacı ve ne şekilde kullanılacağını belirten “Bil-
gilendirme ve Onam Formu” imzalamaları istenmiştir. 

Katılımcılara, aşağıda belirtilen odak konularda sorular yöneltilmiştir.
•	 Özel gereksinimli Çocuklara Antrenör Olmaya Karar Verme
  Özel gereksinimli çocuklarda antrenörlüğe nasıl başladınız? Tercih 

etmenizdeki temel neden/leriniz nedir? Başka sebepleri var mı?
•	 Özel gereksinimli Çocuklar ile Çalışma ve Antrenörlük Eğitimi 

Yeterliliği 
 Özel gereksinimli çocuklar ile çalışma hakkında neler düşünüyor-

sunuz? Özel gereksinimli çocuklarda antrenörlük yapabilmek için her-
hangi bir eğitim aldınız mı? Aldığınız eğitimlerden beklentiniz nelerdi? 
Sizce bu eğitimler yeterli mi?

•	 Kazanımlar
Özel gereksinimli çocukların spor aktivitelerine katılımın gelişimin 

bedensel, ruhsal, zihinsel, sosyal ve hareket boyutlarına ne tür etkileri 
olduğunu düşünüyorsunuz?

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde içerik analiz tekniği kullanılmıştır. İçerik anali-
zi, verilerin tanımlanması, kodlanması ve kategorileştirilmesi sürecidir. 
Katılımcıların sorulara verdikleri ifadeler gözden geçirilerek kavramsal-
laştırılarak kodlamalar yapılmış ve kod listesi oluşturulmuştur. Ortak 
özelliklerine göre kodlar bir araya getirilerek kategorilere ulaşılmış ve il-
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gili kategorileri temsil eden kodlar birbirleri ile ilişkili biçimde açıklana-
rak yorumlanmış ve sonuçlara ulaşılmıştır. Kişi isimleri gizli tutularak 
katılımcılara harf ve numara verilmiş A1, A2, A3, şeklinde kodlanmıştır 
(Patton, 2014). Çalışmada geçerlik noktasında, “toplanan verilerin ay-
rıntılı olarak rapor edilmesi ve çalışmacıların sonuçlara nasıl ulaştığının 
açıklamasına önem gösterilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışma-
nın güvenirliğine yönelik olarak da uzmanlararası görüş birliği katsayısı 
hesaplanmıştır. Verilerin güvenirliği sağlamak amacıyla Miles &Huber-
man ’ın (1994) [(Görüş birliği/ (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100)] 
formülü kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarının güvenirliği için uzmanlar 
arası görüş birliği % 88 olarak hesaplanmıştır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 
Bu çalışmanın katılımcıları araştırmacılar tarafından belirlenen öl-

çütler çerçevesinde belirlenmiştir olup bu yönüyle kesitsel bir çalışma 
formunda ele alınmıştır. Bu yönüyle elde edilen bulgular üzerinden bir 
genelleme yapmak mümkün değildir.

BULGULAR
Görüşmelerden elde edilen verilerin içerik analiziyle ulaşılan kod-

lar, kategoriler ile ilgili kodların tekrarlanma sıklığını ifade eden frekans 
değerleri ise Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2: Katılımcılar Antrenörlerin Görüşleri İle İlgili Kategoriler, 
Kodlar ve Frekans Değerleri

Kategoriler Kodlar Katılımcılar
(n=7) Frekans

Yönlenme/Yönelme/
Tavsiye f(7)

Eğitimci Tavsiyesi A1, A6, A7                            
f(3)

Arkadaş Tavsiyesi A2, A3, A4          f(3)

Gönüllü Olma A5                        f(1)

Özel Alan Eğitimine 
Yönelik Görüşler f(7)

Alan Bilgisi Eksik-
liği A2                       f(1)

Öğretim Program 
Yetersizliği A3, A5, A7         f(3)

Öğretim Program 
Yeterliliği A1, A4, A6          f(3)

Meslek ile Özdeşle-
şen Nitelikler f(9)

 Sabırlı Olmalı                                     A1, A2, A3, A4, A6, A7       
f(6)

Meslek ile Özdeş-
leşme A1, A5, A6             f(3)

Sporcu Başarısıyla 
Özdeşleşme f(9)

Başarı Odaklı Mut-
luluk               

A1, A2, A3, A4       f(5)

Katılım Odaklı 
Mutluluk A1, A2, A3, A4       f(4)

Ebeveyn Desteği f(6)

Davranış Problemi 
Çözüm Desteği

A1, A2, A3              f(3)

Uygulama Dışı Ge-
lişim için Ebeveyn 
Desteği

A1, A2, A4               f(3)

Fiziksel Gelişim f(7)

Vücut Kompozis-
yonu A1, A3, A4, A5       f(4)

Kas ve İskelet Geli-
şimi A1, A4, A5            f(3)
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Zihinsel Beceri Gelişi-
mi f(10)

Algıda Artış A1                       f(4)

Sıra Kavramını 
Öğrenme A1, A3               f(2)

Komut Alma A2, A5              f(1)

Nesne ve Kavram 
Öğrenimi Kazanımı A3, A7              f(1)

Beceri Kazanımı A3, A5              f(2)

Ruhsal Durum Gelişi-
mi f(9)

Çevredeki Nesnele-
re Zarar Vermeme A1, A2              f(2)

Sakin Olma A2, A3, A7        f(3)

Kendini Kontrol 
Etme A1, A2               f(2)

Özgüven A2, A6              f(2)

Sosyal Gelişim f(13)

Sosyal Ortama 
Adaptasyon A3, A5, A7       f(4)

Konuşmaya Başla-
ma A1, A5              f(2)

İletişime Açık Olma A4, A5               f (2)

Akranlarıyla Oyun 
Oynama A1, A7              f(1)

Sosyal Ortama Katı-
lım İsteği A4, A5             f(2)

Ebeveynler ile İleti-
şime Geçmesi A5                    f(1)

Temasla İletişim 
Kurma                       A7                     f(1)

Hareket Beceri Gelişi-
mi f( 3)

Kaba Motor Beceri 
Gelişimi A1, A5, A7       f(3)

Spora Katılımın Aka-
demik               Boyu-
tu f (7)

Akademik Başarıya 
Olumlu Etkisi

A1, A2, A3, A4, A6, A7        
f(7)
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Antrenörlerin Sektör-
le İlgili Beklentileri 
f(9)

Maddi Boyut                             A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7  
f(7)

Hizmet Yelpazesi-
nin Geliştirilmesi                   A6, A5                   f(2)

Antrenörlerde Bulun-
ması Gereken Özel-
likler f (14)

Sevmeli ve Sabırlı 
Olmalı A1, A2, A3, A7     f(4)

Gelişime Açık 
Olmalı A2, A5, A6, A7       f(4)

Girişken Olmalı A4, A6                     f(2)

Empati Yapabilmeli A5                            f(1)

Yaratıcı Olabilmeli A5                    f(1)

Mesleği Benimseye-
bilmeli A1, A6                     f(2)

Tablo 2 incelendiğinde, özel gereksinimli çocuklar ile çalışan ant-
renörlerin görüşleri 13 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler sı-
rasıyla; “yönlenme/yönelme/tavsiye,” “özel alan eğitimine yönelik 
görüşler,” “meslek ile özdeşleşen nitelikler,” “sporcu başarısıyla özdeş-
leşme,” “ebeveyn desteği,” “fiziksel gelişim,” “zihinsel beceri gelişimi,” 
“ruhsal durum gelişimi,” “sosyal gelişim,” “hareket beceri gelişimi,” 
“spora katılımın akademik boyutu,” “antrenörlerin sektörle ilgili bek-
lentileri” ve  “antrenörlerde bulunması gereken özellikler,” başlıkları 
ile ortaya konulmuştur. İlgili kategorilerden toplamda 40 kod elde edil-
miştir. Kategoriler dikkate alındığında; yönlenme/yönelme/tavsiye ka-
tegorisinde; eğitimci tavsiyesi, arkadaş tavsiyesi, gönüllü olma kodları, 
özel alan eğitimine yönelik görüşler kategorisinde; alan bilgisi eksikli-
ği, öğretim program yetersizliği, öğretim programı yetersizliği kodları, 
meslek ile ilgili özdeşleşen nitelikler kategorisinde; sabırlı olmalı, meslek 
ile özdeşleşme kodları, sporcu başarısıyla özdeşleşme kategorisinde; ba-
şarı odaklı mutluluk, katılım odaklı mutluluk kodları, ebeveyn desteği 
eğitim kategorisinden; davranış problemleri çözüm desteği, uygulama 
dışı gelişim için ebeveyn desteği kodları, fiziksel gelişim kategorisinde; 
vücut kompozisyonu, kas ve iskelet sistemi gelişimi kodları, zihinsel be-
ceri gelişimi; algıda artış, sıra kavramını öğrenme, komut alma, nesne ve 
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kavram öğrenimi kazanımı, beceri kazanımı kodları, ruhsal durum geli-
şimi kategorisinde; çevredeki nesnelere zarar vermeme, sakin olma, ken-
dini kontrol etme, özgüven kodları, sosyal gelişim kategorisinde; sosyal 
ortama adaptasyon, konuşmaya başlama, iletişime açık olma, akranla-
rıyla oyun oynama,  sosyal ortama katılım isteği, ebeveynler ile iletişime 
geçme, temasla iletişim kodları, hareket beceri gelişimi kategorisinde; 
kaba motor beceri gelişimi kodları, spora katılımın akademik boyutları 
kategorisinde; akademik başarıya olumlu etkisi kodu, antrenörlerin sek-
tör ile ilgili beklentileri kategorisinde; maddi boyut ve hizmet yelpaze-
sinin geliştirilmesi kodları, antrenörlerde bulunması gereken özellikler 
kategorisinde; sevmeli ve sabırlı olmalı, gelişime açık olmalı, girişken 
olmalı, empati kurabilmeli, yaratıcı olabilmeli ve mesleği benimseyebil-
meli kodları yer almıştır.  

Tablo 2’de yer alan frekans değerleri incelendiğinde, özel gereksi-
nimli çocuklar ile çalışan antrenörlerinen fazla görüş bildirdikleri kate-
gorinin “antrenörlerde bulunması gereken özellikler” f(14) olduğu gö-
rülmektedir. Bununla beraber Tablo 2’de özel gereksinimli çocuklar ile 
çalışan antrenörlerinen az görüş bildirdikleri kategorilerin ise; “hareket 
beceri gelişimi” f(3) olduğu görülmektedir. Özel gereksinimli çocuklar 
ile çalışan antrenörlerin görüşleri önem derecesine göre sıralandığında; 
“antrenörlerde bulunması gereken özellikler,” “sosyal gelişim,” zihin-
sel beceri gelişimi,” “meslek ile özdeşleşen nitelikler,” “ruhsal durum 
gelişimi,” “ebeveyn desteği,”şeklinde belirtilebilir. Bu bölümde özel ge-
reksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin görüşleri kategoriler doğ-
rultusunda ayrı ayrı incelenmiş ve kodlara ilişkin katılımcı görüşlerine 
ait doğrudan alıntılar ile birlikte sunulmuştur.

Yönlenme /Yönelme/ Tavsiye Kategorisi

Özel gereksinimli çocuklarla çalışan antrenörlerin yönlenme /yö-
nelme/ tavsiye kategorisine ilişkin görüşleri “eğitimci tavsiyesi” f(3), 
“arkadaş tavsiyesi” f(3), “gönüllü olma” f(1) olarak kodlanmıştır. Buna 
ilişkin frekans değerleri incelediğinde 7 olduğu tespit edilmiştir.

Eğitimci tavsiyesi koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar ile ça-
lışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.
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(A6)“Yani 2008 yılında ben yurt dışına Erasmus’a gittiğimde bir tane ho-
camız vardı orada tanışmıştım. Hocam ısrarla engellilerde yüzme, hidroterapi 
alanına yönlendirmek istedi ben niye dediğimde işte senin vicdanen daha ileri 
bir çocuk olduğunu düşünüyorum bu işe girersen birçok engelliyi kurtarabilir-
sin dedi ve ondan sonraki süreçte havuza beraber gitmeye başladık.”

Arkadaş tavsiyesi koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar ile ça-
lışan  antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A3)“Ben normalde basketbol antrenörlüğü yapıyordum bir arkadaş teklif 
etti böyle bir iş var yapar mısın diye bende yaparım dedim 2007 yılından beri 
devam ediyorumı.”

Gönüllü olma koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar ile çalışan 
antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A5)“Benim ailemde engelli olduğu için 85 doğumlu kız kardeşim var. 
Otuz sekiz yıldır onunla yaşıyorum engelli ile çalışmanın ve engelli ile evde 
zaman geçirmenin ne olduğunu bildiğim için belki de onun trafik kazası geçirip 
engelli olmasına ben vesile olduğum için ve kendimi suçlu hissettiğim için birde 
gönüllülük hemde bu şekilde onları anlayarak daha verimli olacağımı düşün-
düm.“

Sonuç olarak özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin eği-
tim dönemlerinde ve arkadaş tavsiyesi ile antrenörlük yapmaya başla-
dıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca ailelerinde özel gereksinimli bireyin 
olması da antrenörlük yapmalarında etkili olduğu öne çıkan ifade ol-
muştur.

Özel Alan Eğitimine Yönelik Görüşler Kategorisi 

Özel gereksinimli çocuklarla çalışan antrenörlerin özel alan eğitimi-
ne yönelik görüşler kategorisine ilişkin görüşleri “alan bilgisi eksikliği” 
f(1), “öğretim programı yetersizliği” f(3), “öğretim programı yeterlili-
ği” f(3) olarak kodlanmıştır. Buna ilişkin frekans değerleri incelediğinde 
7 olduğu tespit edilmiştir.

Alan bilgisi eksikliği koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar ile 
çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.
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(A2)“Şöyle belirteyim hani ben yaşadığım ve eğitim gördüğüm bölge ola-
rak kast edeyim İstanbul’a gelerek yapılan şeyleri gördükten sonra açıkçası ben 
hiçbir şey bilmiyormuşum dedim. Fakat hala yeterli olduğunu düşünmüyor bel-
ki şuan da eğitim düzeyi daha iyi olabilir ama benim eğitim gördüğüm zaman-
larda yeterli değildi bugün ki şartlara göre şöyle belirteyim açıkçası her zaman 
bir eksik vardır kendimizde, fakat şuan ki yaşam koşulları ve koşturmamıza ba-
karsak biraz alanda zayıf kalıyoruz bazen internet ortamında bu tarz bilgilere 
ulaşmaya çalıyoruz bunun ötesine geçemiyoruz.”

Öğretim programı yetersizliği koduna yönelik özel gereksinimli ço-
cuklar ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A3)”Yani özel bir eğitim almadım sadece kurum hizmet içi eğitimle devam 
ettim. Üniversite hocaları kurumumuzda anlaşma yaparak geliyor eğitim veriyor 
ve her yıl düzenli olarak yapılmıyor. Bu eğitimler bazen 3 gün, bazen 2 gün sürü-
yor, bazen de 1 saatlik olabiliyor. Beklentilerimizi çok karşıladığını söyleyemeyiz 
çünkü gelen hocalarımız sahada değil biz daha çok sahadayız pratikle daha fazla 
iç içeyiz. Onların anlattıkları bazı şeyler havada kalabiliyor tabi onların bakışları 
bize ışıkta tutabiliyor faydalı oluyor ama kendi tecrübemiz kendi bilgimiz kendi-
mizi geliştirmemiz onların verdiği bilgilerden daha yeterli olabiliyor.”

Öğretim programı yeterliliği koduna yönelik özel gereksinimli ço-
cuklar ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A6)“Yüksek lisansımı özellikle engelliler ve hidroterapi olarak tamamla-
dım doktora eğitimimi de bu yönde aldım birçok uluslararası kongrelerde semi-
nerlerde eğitim aldım. Özellikle Watsu, Shiatsu kursunu gittim. Engellilerde 
terapi yaparken ki en büyük durum olsa gerek Watsu ve Shiatsu bilmek. Ülke-
mizde bu eğitimleri alan 3-5 kişi var onlardan biri de benim, biz ülke olarak kısır 
döngüdeyiz çok fazla bir şey bilmiyoruz aldığımız her şey artı hanemize yazılı-
yor beklentim bu yönde yüksekti ve yüksek olan beklentimi de karşılamış oldu.”

Sonuç olarak özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörler alan-
da bilgi eksikliğinin olduğunu kendilerini geliştirebilecekleri kurs, semi-
ner gibi programlarını olması gerektiği öne çıkan ifade olmuştur.

Meslek ile Özdeşleşen Nitelikler Kategorisi 

Özel gereksinimli çocuklarla çalışan antrenörlerin meslek ile özdeş-
leşen nitelikler kategorisine ilişkin görüşleri “sabırlı olmalı” f(6), “mes-
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lek ile özdeşleşme” f(3) olarak kodlanmıştır. Bu kodlara ilişkin frekans 
değerleri incelendiğinde, özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenör-
lerin meslek ile özdeşleşen nitelikler kategorisinde en fazla sabırlı olma 
koduna yönelik görüş bildirdikleri görülmüştür.

Sabırlı olmalı koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar ile çalışan 
antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A3)“Valla sabır kesinlikle önce sabır ondan sonra çocukların değişebilece-
ğine inanmanız lazım. Bir çocuk 15- 20 günde bir çocuk 3-5 yılda ne bileyim çok 
uzun bir süreçte gerektirebiliyor değişimleri.”

Meslek ile özdeşleşme koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar 
ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A5)“Kesinlikle dışarıdan bakıldığında meşakkatli bir iş gözüküyor ama 
tamamen gönülden gelen içten gelen bir ses işinizi severek, zevk alarak yaptığı-
nızda çok güzel bir şey yaptığınızı görürsünüz.”

Sonuç olarak özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörler bu 
mesleğin sevilmesi gerektiği öne çıkan ifade olmuştur.

Sporcu Başarısıyla Özdeşleşme Kategorisi 

Özel gereksinimli çocuklarla çalışan antrenörlerinsporcu başarısıyla 
özdeşleşme kategorisine ilişkin görüşleri “başarı odaklı mutluluk” f(5), 
“katılım odaklı mutluluk” (f4) olarak kodlanmıştır. Bu kodlara ilişkin 
frekans değerleri incelendiğinde, özel gereksinimli çocuklar ile çalışan 
antrenörlerin sporcu başarısıyla özdeşleşme kategorisinde en fazla başa-
rı odaklı mutluluk koduna yönelik görüşbildirdikleri görülmüştür.

Başarı odaklı mutluluk koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar 
ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A4)“ Aslında resmen senin çocuğunmuş gibi seviniyorsun çünkü emek 
vermişsin sen çalıştırmışın her şeyi ile ilgilenmişsin tamamıyla o branşı sen 
öğretmişsin derece aldığında da resmen kendi çocuğun almış gibi seviniyorsun 
sen aslında bir antrenör olarak değil bir veli olarak seviniyorsun.”

Katılım odaklı mutluluk koduna yönelik özel gereksinimli çocuk-
lar ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.
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(A2)”Keşke mümkün olsa da onların hiçbiri kaybetmese birinin kazanması 
gerekiyor derecelendirme anlamında aslında kaybetme diye bir şey yok aslında 
hepsi kazanıyor fakat ister istemez derecelendirme yapılması lazım derecelendir-
me bir kayıp değil bir sonraki çalışma için bize ekstra bir motive olduğunu daha 
çok çalışmamız gerektiğinin göstergesi oluyor.”

Sonuç olarak özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin 
sporcularının yarışmalara katılımında mutlu olduklarını ve çocukların 
bir şeyleri başarabilme duygusunu yaşamasının önemli olduğu öne çı-
kan ifade olmuştur.

Ebeveyn Desteği Kategorisi 

Özel gereksinimli çocuklarla çalışan antrenörlerin ebeveyn desteği 
kategorisine ilişkin görüşleri “davranış problemleri çözüm desteği” 
f(3), “uygulama dışı gelişim için ebeveyn desteği” f (3) olarak kodlan-
mıştır. Bu kodlara ilişkin frekans değerleri incelendiğinde, her iki kodun 
eşit sayıda tekrar edildiği tespit edilmiştir.

Davranış problemleri çözüm desteği koduna yönelik özel gereksi-
nimli çocuklar ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunul-
muştur.

(A1)“Sürekli iletişim halindeyiz zaten aile getirip götürüyor mesela bir 
davranış problemi var işte soruyorsun neden kaynaklandı buraya gelirken ne 
yaşadı bu yüzden aileler ile sürekli iletişim halindeyiz.”

Uygulama dışı gelişim için ebeveyn desteği koduna yönelik özel 
gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda 
sunulmuştur.

(A1)“Burada yaptığımızı şeyi uygulamasını istiyorum en basitinden me-
sela top sektirme ailesine diyorum ki işte bunun top sektirme de eksiği var evde 
top sektirme çalışın bu şekilde çalışın, şu şeklide çalışın mesela çocuk zıplamıyor 
zıplama çalışın anlatıyorum eğitim metodunu böyle yapacaksın eve bu düzeneyi 
kuracaksın aile ile işbirliği olduğu zaman çok daha faydalı oluyorsun çocuğa.”

Sonuç olarak özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin 
ebeveyn desteğinin çocuğun gelişiminde önemli olduğu öne çıkan ifade 
olmuştur.
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Fiziksel Gelişim Kategorisi 

Özel gereksinimli çocuklarla çalışan antrenörlerinfiziksel gelişimka-
tegorisine ilişkin görüşleri “vücut kompozisyonu” f(4), “kas ve iskelet 
sistemi gelişimi” f(3) olarak kodlanmıştır. Bu kodlara ilişkin frekans de-
ğerleri incelendiğinde, özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörle-
rin fiziksel gelişim kategorisinde en fazla vücut kompozisyonu koduna 
yönelik görüş bildirdikleri görülmüştür.

Vücut kompozisyonu koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar ile 
çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A1)“ Fiziksel olarak inanılmaz kilo veriyorlar ve hareket kısıtlılıkları aza-
lıyor.”

Kas ve iskelet sistemi gelişimi koduna yönelik özel gereksinimli 
çocuklar ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuş-
tur.

(A4)“Güçleniyorlar işte kol kası olabilir, hani bu tarz güçlenmeleri direk 
olarak gözlemleyebiliyoruz.”

Sonuç olarak özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin ço-
cukların spora aktif katılımının fiziksel gelişimine olumlu yönde katkı 
sağladığı öne çıkan ifade olmuştur.

Zihinsel Beceri Gelişimi Kategorisi 

Özel gereksinimli çocuklarla çalışan antrenörlerin zihinsel beceri ge-
lişimi kategorisine ilişkin görüşleri “algıda artış” f(4), “sıra kavramını 
öğrenme” f(2), “komut alma” f(1), “nesne ve kavram öğrenimi kazanı-
mı” f(1), “beceri kazanımı” f(2) olarak kodlanmıştır. Bu kodlara ilişkin 
frekans değerleri incelendiğinde, özel gereksinimli çocuklar ile çalışan 
antrenörlerin zihinsel beceri gelişimi kategorisinde en fazla algıda artış 
koduna yönelik görüş bildirdikleri görülmüştür.

Algıda artış koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar ile çalışan 
antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A7)“ Çok basit karmaşık bir beceriyi, bir hareketi, bir olayı bile spordan 
önce yapamazken yaptığımız spor aktiviteleriyle bu çocuğa kazandırmış olduğu-
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muz becerilerle beraber karmaşık becerileri artık yapabildiğini gördük, gözlem-
ledik algılarının geliştiğini daha çok ileri seviyeye gittiğini geliştiğini gördük.”

Sıra kavramını öğrenme koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar 
ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A1)“Hiç oturmayan çocuklar vardı derste sürekli ayakta gezinen şimdi 
mesela oturarak bir şeyler karalamaya başladı en azından oturmayı öğreniyor, 
disiplini öğreniyor, sıraya girmeyi, arkadaşları ile oyun oynayacak sırmaya gi-
riyor,hepsini öğreniyor bekleme sırası geldiğinde topu atıyor.”

Komut alma koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar ile çalışan 
antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A2)“Zihinsel çocuklarımız daha agresif olan çocuklarımız komut alma-
yan çocuklarımız buraya düzenli gelip gittikten sonra daha uysal, söz dinleyen, 
komut alan kişilik yapılarına büründüğünü görüyoruz ve bunları aileleri de 
söylüyor.”

Nesne ve kavram öğrenimi kazanımı koduna yönelik özel gereksi-
nimli çocuklar ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunul-
muştur.

(A3)“ Kukaların arasından geçmesi gerekiyor bu bir zihinsel beceri gerek-
tiriyor ya da bir materyal alıp rengini eşleştirmesi gerekiyor yapmış olduğumuz 
eğitimlerin içinde çocuk orada hem rengi tanımış oluyor kırmızı bir kukaya kır-
mızı kapağı yerleştirmesi yapabiliyor.”

Beceri kazanımı koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar ile çalı-
şan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A3)”Mesela takla atması çocuk takla atamıyor o beceriye ve koordinasyona 
sahip değil. Kafasını yere koyması, ellerini minderin yanına koyması gerekiyor 
biz destek oluyoruz ayaklarından tutup ayakları ile kendisini itmesini sağlıyo-
ruz. Belli bir zaman sonra çocuk  bakıyor ki ayaklarını kendi ittiği zaman takla 
atabiliyor ayaklarını iterek başını koyarak takladan sonra kalkması hepsi bir be-
ceri kazanması.”

Sonuç olarak özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin 
spora aktif katılımın çocukların zihinsel beceri gelişimine olumlu katkı 
sağladığı öne çıkan ifade olmuştur. 
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Ruhsal Durum Gelişimi Kategorisi 

Özel gereksinimli çocuklarla çalışan antrenörlerinruhsal durum ge-
lişimi kategorisine ilişkin görüşleri “çevredeki nesnelere zarar verme-
me” f(2), “sakin olma” (f3), “kendini kontrol etme” f(2),”özgüven” f(2) 
olarak kodlanmıştır. Bu kodlara ilişkin frekans değerleri incelendiğinde, 
özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin ruhsal durum gelişi-
mi kategorisinde en fazla sakin olma koduna yönelik görüş bildirdikleri 
görülmüştür.

Çevredeki nesnelere zarar vermeme koduna yönelik özel gereksi-
nimli çocuklar ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunul-
muştur.

(A1)” Bir öğrencim ilk geldiğinde içeri girer girmez masadaki peçeteleri 
koparır, kağıtları koparır etrafa atar kendini yerlerde yuvarlar ondan sonra su 
şişelerinin kapaklarını açar etrafa saçardı. Şuanda böyle bir davranış problemi 
yok sporun kesinle etkisi olduğunu düşünüyorum  çünkü sporla çocuk daha 
fazla sakinleşiyor.”

Sakin olma koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar ile çalışan 
antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A2)”Zihinsel çocuklarımızın antrenmandan çıktıktan sonra daha uysal, 
daha söz dinleyen, daha rahat komut alabilen çocuklarımız olduğunu gördük.”

Kendini kontrol etme koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar ile 
çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A1) “Bir öğrencim vardı salyası akardı ama şuan ağzının salyası çok  aza 
inmiş durumda onun da farkına vardığı zaman hemen siliyor  bunlar çok büyük 
gelişmeler bizim için.”

Özgüven koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar ile çalışan ant-
renörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A6)“ Tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş, çekingen, ne yapacağını bil-
meyen karamsar bir öğrenci vardı. İki yıl içerisinde yoğun bir çalışma sonu-
cunda ayağa kalkması, topluma, sosyal yaşama bir şekilde adapte olması, sonra 
üniversite kazanıyor, gidip üniversitede öğrenci oluyor… Nereden nereye siz 
ölçünı. Gelişimine baktığımızda insanın kendine olan güvenini yerine getiriyor, 
özgüven sporun en temel ana maddesi olarak düşünüyorum.”
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Sonuç olarak özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin 
spora aktif katılımın çocukların ruhsal beceri gelişimine olumlu katkı 
sağladığı öne çıkan ifade olmuştur. 

Sosyal Gelişim Kategorisi 

Özel gereksinimli çocuklarla çalışan antrenörlerin sosyal gelişim ka-
tegorisine ilişkin görüşleri “sosyal ortama adaptasyon” f(4), “konuşma-
ya başlama” f(2), “iletişime açık olma” f(2), “akranlarıyla oyun oyna-
ma” f(1), “sosyal ortama katılım isteği” f(2), “ebeveynler ile iletişime 
geçme” f(1), “temasla iletişim kurma” f(1) olarak kodlanmıştır. Bu kod-
lara ilişkin frekans değerleri incelendiğinde, özel gereksinimli çocuklar 
ile çalışan antrenörlerin sosyal gelişim kategorisinde en fazla sosyal or-
tama adaptasyon koduna yönelik görüş bildirdikleri görülmüştür.

Sosyal ortama adaptasyon koduna yönelik özel gereksinimli çocuk-
lar ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A5)”Çocukların spor yaptıktan sonra giyim tarzlarının değiştiğini görü-
yoruz, kendini artık level atlayıp beğendirme aşamasına geçiyorlar. Bizim he-
def noktamızda bu zaten bizim ilk etaptaki amacımız topluma uyum sağlamış 
kendini normal hisseden bireyler olarak algılanması çocuk zaten bunu sporla 
başarıyor.”

Konuşmaya başlama koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar ile 
çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A1)“Spor çocuğun konuşmasında çok etkili oluyor. En basiti bir öğren-
cimde sıfır konuşma vardı. Şuanda bütün derdini anlatabiliyor bize şakır şakır 
konuşuyor. Daha böyle nice çocuklarımız var.” 

İletişime açık olma koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar ile 
çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A5)”Çocuk engelini aşmasını öğreniyor. Etrafında insanlar olduğunu ve 
bu insanlarla iletişim kurarak bunlara adapte olmasını sağlıyor.”

Akranlarıyla oyun oynama koduna yönelik özel gereksinimli ço-
cuklar ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.
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(A1)”Aman kardeşim bana dokunmasın, benim odama girmesin, benim eş-
yama zarar vermesin, diye iteleye iteleye zorla oynayan çocuklar bakıyorsunuz 
daha sonra birlikte oyun oynamaya başlıyorlar yapboz yapmaya başlıyorlar.”

Sosyal ortama katılım isteği koduna yönelik özel gereksinimli ço-
cuklar ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A5)“Tek başına olan bir çocuk şimdi bakıyorsun birbirlerine espri yapı-
yorlar birinin bağcığını bağlamaya çalışıyorlar hani yardımcı olma duygusu ön 
plana çıkıyor, arkadaşlık duygusu ön plana çıkıyor ondan sonra whatsapp gru-
bu kuruldu 24 saat boyunca whatsapp tan yazışmalar oluyor ve bunun tamamı 
günlük hayatlarında hepsinin yaşadıklarını anlatmaları iletişimleri kesinlikle 
artıyor.”

Ebeveynler ile iletişime geçmesi koduna yönelik özel gereksinimli 
çocuklar ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuş-
tur.

(A5)“Annesi ağlayarak anlatmıştı, konuşan bir çocuk değildi Son üç hafta-
dır her sabah uyandığında beni öpmeden dışarı çıkmıyor anneciğim seni çok se-
viyorum ve bu çocuk cümle kurabilen bir çocuk değildi. Annesi şunu söylüyor-
du; bana milyon dolanları verseniz bu mutluluğu bana veremezdiniz. Çocuğun 
evdeki insanlarla ailesi ile hani ortak payda da buluşacağı etkinler yapmasını 
sağlıyor.”

Temasla iletişim kurma koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar 
ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A7)“Dokunarak iletişime geçmekten bile kaçınan bir çocuğun zamanla 
kendini dış dünyaya nasıl aştığını dokunarak nasıl iletişime geçtiğini gördük. 
Bu çocukların herhangi bir bireye dokunması bile bir sosyal iletişim sosyal be-
ceridir.”

Sonuç olarak özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin 
spora aktif katılımın çocukların sosyal beceri gelişimine olumlu katkı 
sağladığı öne çıkan ifade olmuştur.

Hareket Beceri Gelişimi Kategorisi 

Özel gereksinimli çocuklarla çalışan antrenörlerin hareket beceri ge-
lişimi kategorisine ilişkin görüşleri “kaba motor beceri gelişimi” f(3) 
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olarak kodlanmıştır. Bu kodlara ilişkin frekans değerleri incelendiğinde, 
özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin hareket beceri gelişi-
mi kategorisinde kaba motor beceri gelişimi kodunun 3 olduğu görül-
müştür.

Kaba motor beceri gelişimi koduna yönelik özel gereksinimli ço-
cuklar ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A7)“ Bu çocukların temel eksiklikleri denge koordinasyonları ve kas yö-
nünden zayıflıkları olabiliyor, yapılan çalışmalarla denge ve kas gelişimi an-
lamında pozitif yönde gelişmelerin olduğunu hem testler hem biz görsel olarak 
yaşayıp gördük.”

Sonuç olarak özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin 
spora aktif katılımın çocukların hareket beceri gelişimine olumlu katkı 
sağladığı öne çıkan ifade olmuştur.

Spora Katılımın Akademik Boyutu Kategorisi 

Özel gereksinimli çocuklarla çalışan antrenörlerin spora katılımın 
akademik boyutu kategorisine ilişkin görüşleri “akademik başarıya 
olumlu etkisi” f(7) olarak kodlanmıştır. Bu kodlara ilişkin frekans de-
ğerleri incelendiğinde, özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörle-
rin spora katılımın akademik boyutu kategorisinde akademik başarıya 
olumlu etkisi kodunun 7 olduğu görülmüştür.

Akademik başarıya olumlu etkisi koduna yönelik özel gereksinim-
li çocuklar ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuş-
tur.

(A6) “Bir dernek kurduk bununla ilgili engelli bireylerde spor ve eğitim 
bilimleri spor yaptırdığımız öğrenciye üniversiteyi kazandırdık yani eğitimin 
bir parçası bence başlangıç noktası spor. Engelli bireylere spor yaptırıyorsun, 
onlara özgüven aşılıyorsun sonra çocuk kendi hayatını planlamaya başlıyor 
yani bizim için ana tema burada.  Sporu eğer ülke olarak ta engelli bireyler-
de geliştirirsek tüm engelli bireylerin hayata tutunabileceğini görüyorsunuz. 
Downsendromlu bir öğrencimiz şimdi üniversiteside okuyor yani bir toplumun 
önünde rol modeldir. Downsendromlu ailelere de rol modeldir. Sporun kaza-
nımlarını elde etti ve sonra sınava girdi akademik başarı olarakta belli bir notu 
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aldı ve sonra spor bilimlerini kazandı. Yani spor olmasıydı bunların hiçbiri ol-
mazdı hepsini birbiriyle bağdaş ve paydaş olarak görüyorum ben.”

Sonuç olarak özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin 
spora aktif katılımın çocukların akademik gelişimine olumlu katkı sağ-
ladığı öne çıkan ifade olmuştur.

Antrenörlerin Sektör İle İlgili Beklentileri Kategorisi 

Özel gereksinimli çocuklarla çalışan antrenörlerin, antrenörlerin 
sektör ile ilgili beklentileri kategorisine ilişkin görüşleri “maddi boyut” 
f(7),“hizmet yelpazesinin geliştirilmesi” f(2) olarak kodlanmıştır. Bu 
kodlara ilişkin frekans değerleri incelendiğinde, özel gereksinimli ço-
cuklar ile çalışan antrenörlerin sektörle ile ilgili beklentiler kategorisinde 
en fazla maddi boyut koduna yönelik görüş bildirdikleri görülmüştür.

Maddi boyut koduna yönelik özel gereksinimli çocuklar ile çalışan 
antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A5)”Kesinlikle yeterli olduğunu düşünmüyorum bizim ülkemizde eğit-
menlere verilen ücretten bahsediyorsak rekreasyon amaçlı yapılan sporların 
hepsinde eğitmenlerin hak ettiği ücreti aldığını düşünmüyorum.”

Hizmet yelpazesinin geliştirilmesine yönelik özel gereksinimli ço-
cuklar ile çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A6)“ Engelli diye bir kavrama inanmıyorum yani engel insanların kendi 
kafasında koymuş olduğu ketler ben bu ketlerin kaldırabileceğini düşünüyorum 
yaşadığım gördüğüm ve hala da yaşamaya devam ediyorum.Birçok insan sporla 
hayata tutundu antrenör arkadaşlara sesleniyorum gelin bu alana biraz yönelin 
biraz kafa yorun bakın göreceksiniz nasıl başarılı olduklarını buradan sosyal 
politika yapıcılara sesleniyorum sosyal düzeylerini iyi hale getirmemiz lazım 
ülkemizin erişebilirliğine dokunmamız lazım daha fazla çalışmamız lazım daha 
fazla bütçe ayırmamız.”

Sonuç olarak özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin 
maddi beklenti içinde olmadan gönüllülük esaslı olarak çalışılması ge-
rektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca antrenörler devlet ve yerel yönetimlerin, 
sivil toplum kuruşlarının, ilgili federasyonların özel gereksinimli çocuk-
lara yönelik hizmetlerin geliştirilmesinde desteğinin olması gerektiği 
öne çıkan ifade olmuştur.
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Antrenörlerde Bulunması Gereken Özellikler Kategorisi 

Özel gereksinimli çocuklarla çalışan antrenörlerin, antrenörlerde 
bulunması gereken özelikler kategorisine ilişkin görüşleri “sevmeli ve 
sabırlı olmalı” f(4), “gelişimi açık olmalı” f(4), “girişken olmalı” f(2), 
“empati yapabilmeli” f(1), “yaratıcı olabilmeli” f(1), ve “mesleği be-
nimseyebilmeli” f(2) olarak kodlanmıştır. Bu kodlara ilişkin frekans 
değerleri incelendiğinde, özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antre-
nörlerde bulunması gereken özellikler kategorisinde en fazla sevmeli ve 
sabırlı olmalı, gelişime açık olmalı kodlarına yönelik görüş bildirdikleri 
görülmüştür.

Sevmeli ve sabırlı olmalı yönelik özel gereksinimli çocuklar ile çalı-
şan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A7)“Gerçekten bu alanda çalışmak isteyen hocalara kendilerini geliştir-
meleri ve çok sabırlı olmalarını öneriyorum. Çünkü bu işin temeli sabır. Bu 
yüzden doğru adımlamayla çalışma sabır ve özverili olmayı öneriyorum bunla-
rı da görevimiz olarak yapmamız gerektiğini yani duyarlı olmamız gerektiğini 
söylüyorum.”

Gelişime açık olmalı yönelik özel gereksinimli çocuklar ile çalışan 
antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A5)“Bir kere çok çok çok çok araştırsınlar çalışmaktan yılmasınlar akabin-
de bulduğu şeyleri tekrar araştırsınlar, çalışma kimliği önemli.”

Girişken olmalı yönelik özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antre-
nörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A6)“Korkuyorlar ben onlara sesleniyorum korkmayın korkacak birşey yok 
gelin bir çocuğun elinden tutun sizde bu başarıya ortak olun diyorum özellikle 
spor biliminde okuyan gençlere sesleniyorum gelin hep beraber çalışalım bu-
radaki farkı yaşayın bir çocuğun hayatına dokunun o çocuğun kurtulduğunu 
kendi hayatını kurtardığını gözlemleyin izleyin diyorum.”

Empati yapabilmeli yönelik özel gereksinimli çocuklar ile çalışan 
antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A5)”Engelli çocuğa ders veriyorsa kendini onun yerine koyabilmeli em-
pati olayı çok önemli empati yeteneğini ön planda olan eğitmen olarak çıksınlar 
karşımıza.”
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Yaratıcı olabilmeli yönelik özel gereksinimli çocuklar ile çalışan 
antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A5)“ Yaratıcı olsunlar tek düze değil de deneme yanılma yoluyla belki 
yapacağı şey yanlış olabilir insanlık hali deneme yanılma diye bir olay var bunu 
kesinlikle denesinler yılmasınlar.”

Mesleği benimseyebilmeli yönelik özel gereksinimli çocuklar ile 
çalışan antrenörlere ait örnek bir görüş aşağıda sunulmuştur.

(A1)“Valla bu işi sırf parası için yapmasınlar engellilerde iş var açıkta kal-
mayız işte gideriz paramızı alırız bu iş böyle bir iş değil emek vereceksin, sırf 
parası için 5 bin lira, 10 bin lira maaş alıyormuş bende giderim alırım o işler 
öyle olmaz.”

Sonuç olarak özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörler bu 
alanda çalışmak isteyen bireylerin öncelikle bu işi sevmesi ve sabırlı ol-
masını gerektiğini ve mesleğiyle özdeşleşebilmesi gerektiğini önemle 
ifade etmişlerdir. Ayrıca bireylerin her zaman gelişime açık ve yaratıcı 
olmaları gerektiği öne çıkan ifade olmuştur.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Antrenörler genel olarak özel gereksinimli çocuklar ile çalışmaya 
lisans eğitimi döneminde eğitimci yönledirmesi ile sosyal sorumluluk 
projelerinde görev alarak başladıklarını, daha sonrasında manevi olarak 
haz aldıklarını ve çalışmaya devam etme kararı aldıklarını ifade etmiş-
lerdir. Ayrıca bazı antrenörler aile ve yakın çevresinde özel gereksinimli 
bireylerin olmasının da etkisinin olduğunu belirtmişlerdir. Sural, İlhan 
ve Esentürk (2018), Özel gereksinmili sporcularla çalışan antrenörlerin 
iş doyum düzeylerini incelemiş ve çalışma bulgularına göre özel gerek-
sinimli sporcularla çalışan antrenörlerin yüksek düzeyde iş doyumuna 
sahip olduklarını ve iş doyumu düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, 
yaş, mesleki kıdem, eğitim durumu ve engelli yakına sahip olma du-
rumlarına göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Antrenörler lisans eğitimi dönemini içerisinde engellilerde beden 
eğitimi ve spor dersini almış olmalarına rağmen dersin teorik ve uygu-
lama olarak yeterli olmadığını, uzmanlık alanı olarak seçmelerine karşın 
dersin eğitsel uygulamada yeterli düzeyde olmadığını ve meslekleriyle 
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bütünleştirebilecekleri bir eğitimin eksikliğini hissettiklerini fakat özel 
gereksinimli bireylere karşı farkındalıklarının artması konusunda fay-
dalı olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra özel gereksinimli çocuk-
larla çalışma deneyimini kazandıkça alana yönelik bilgi ve program ye-
tersizliğinin ve eksikliğinin olduğu gördüklerini belirterek alanda çalış-
mak isteyen bireylere katkı sağlayabilmek için alana özgü çalışmaların 
arttırılması gerekliliğini vurgulamışlardır. 

Beyer ve arkadaşları (2008); Robert, Smith ve Cushio (2015), antre-
nörlerin özel gereksinimli çocukların engel türü ve derecesiyle ilgili bilgi 
düzeyi, uygulama eğitim programlarının geliştirilmesi gerektiğini be-
lirtmişlerdir. Dany ve diğ., (2015) zihinsel engelli özel sporcuların eğiti-
minin geliştirilmesine yönelik antrenörlerin kurslara katılımın destekle-
nerek sporcuların başarılarının arttırılmasına katkı sağlayacağını bildir-
mişlerdir. Kemeç, Demir ve Koç (2018), çalışmasında özel gereksinimli 
bireylerin spor ile iyileştirilmesi konusunda topluma örgün ve yaygın 
eğitimle bilgilendirme yapılarak farkındalık kazandırılmasının önemi-
ni belirtmişlerdir. Özel gereksinimli çocuklar ile çalışan antrenörlerin 
mesleki alan bilgisi ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara uygun 
mesleki gelişim stratejilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi gerektiği 
görülmektedir. 

Antrenörler yarışmalarda başarı elde etmeden çok çocukları üst dü-
zey bir seviyeye getirerek çocukların yarışma ortamında bulunmasını 
sağlayarak kendilerinin birşeyleri başarabildiklerini görmelerinin antre-
nörleri fazlasıyla mutlu ettiğini ödül ve derecenin çok etkili olmadığını 
belirtmişlerdir. Tekkurşun Demir ve İlhan’da (2019) Türkiye Görme En-
gelliler Spor Federasyonu bünyesinde judo, futbol, goalball, halter bran-
şlarında aktif olarak spor yapan görme engelli sporcunun spora katılım 
motivasyon düzeylerini tespit etmeyi amaçlamış ve bu bağlamda görme 
engelli sporcuların spora katılım motivasyonlarının yüksek olduğu so-
nucuna ulaşmıştır. Ayrıca Tekkurşun Demir ve İlhan (2020) ve Bozkurt, 
Demir ve Dursun (2019) çalışmalarında özel gereksinimli bireylerin spo-
ra katılımda huzur, mutluluk, keyif alma gibi içsel motivasyon kaynak-
larının önemli olduğu belirtilmiştir. Antrenörler sporcularını yarışma 
öncesi ve sonrası duygu durumuna göre motive ettiklerini dile getirerek 
özellikle yarışma öncesi ve sonrasında psikolojik destek verilmesi gerek-
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tiğini spor psikoloğu, fizyoterapist ve antrenörlerden oluşan uzman bir 
ekibin oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu önemle belirtmişlerdir. Ekip-
te bulunan bireylerin kendi alanında yeterli bilgi düzeyi dışında özel 
gereksinimli çocuklar hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olması 
gerektiğini ifade etmişlerdir.

Antrenörler özel gereksinimli çocuklar ile çalışmada her ne kadar 
zorluklar ile karşılaşsalar da antrenörlük yapmaktan mutlu oldukları-
nı ifade etmişlerdir. Özel gereksinimli çocukların eğitim süresi boyun-
ca sabırlı, azimli olunması, meslek ile özdeşleşme ve mesleğine aidiyet 
duygusunun olması gerektiğini bu işin sevmeden yapılamayacağını 
önemle vurgulamışlardır. Bunun yanı sıra özel gereksinimli çocuklarla 
çalışmanın zorluklarının, yaratıcı olmaya teşvik ettiğini ve yeteneklerini 
arttırdığını bildirmişlerdir. Al- Shammari, (2006); Kodal, (2006); Roper 
ve Santiago, (2014); öğretmenlerin özel gereksinimli çocuklar ile çalış-
maya ilişkin görüşlerinde mesleğin güç yanları olduğunu ve işlerinin 
zor olmasına rağmen özel gereksinimli çocuklarla çalışmayı sevdiklerini 
ve ebeveynler ile işbirliğinin önemli rol oynadığını çocukların pek çok 
alanda gelişebilmeleri için öğretim sürecinde çeşitli teknikler kullandık-
larını belirtmişlerdir. Ertmer ve Newby ‘de (2013) antrenörün sporcuya 
uyguladığı öğretim yönteminin ne tür sonuçlar doğuracağı hakkında 
bilgili ve öngörülü olması sporcunun gelişimi açısından oldukça önemli 
olduğunu vurgulamışlardır. Antrenörler ebeveynlerin desteğiyle çocuk-
ların sportif branşa özgü faaliyetleri çalıştıklarını ve bu doğrultuda ço-
cuğun davranış problemlerinin azaldığını ifade etmişlerdir. İlhan (2009), 
çalışmasında özel gereksinimli çocuklarını sportif etkinliklere gönderen 
ebeveynlerin, sportif aktivitelerin çocuklarının tüm gelişim yönlerine 
olumlu etkisi olduğunu söylemişlerdir. 

Çalışma bulgularına göre antrenörler spora katılım sağlayan özel 
gereksimli çocukların fiziksel, ruhsal, zihnisel, sosyal ve hareket anla-
mında gelişim gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Antrenörler çocukların 
spora katılımın vücut komposizasyonu, kas iskelet sistemi ve motor be-
ceri gelişimini desteklediğini söylemişlerdir. Yanardağ ’ın (2013) yaptı-
ğı çalışma sonucunda 12 hafta boyunca düzenli havuz ve kara egzersiz 
çalışmasının otizmli çocukların bazı motorik özelliklerinde anlamlı dü-
zeyde gelişmeler sağladığı sonucuna ulaşmıştır. Top’da (2017) zihinsel 
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engelli çocuklara uygulanan düzenli egzersiz programının çocukların 
motor gelişimini desteklediğini bildirmiştir. Folleto, Keila ve Valenti-
ni’da (2016) otizmli ve zihinsel engelli çocukların ince ve kaba motor 
gelişimine yönelik spor aktiviteleri uygulamış ve 12 hafta sonucunda 
motor becerideki gelişimleri çocukların yaşam kalitesi gelişimini destek-
lediğini belirterek, toplumda daha bağımsız ve aktif oldukları sonucuna 
ulaşmıştır. Tekkurşun Demir ve diğerleri (2017) yaptığı çalışmada Özel 
Olimpiyatlar Türkiye Temsilciliği’nin bir faaliyeti olan Minik Sporcu-
lar Projesi kapsamında yapılan sportif etkinliklerin, özel gereksinimli 
bireylerin zihinsel gelişim, beceri gelişimi, sosyal gelişim ve ruhsal geli-
şimlerini önemli derecede arttırdığı ve bu etkinliklerin özel gereksinimli 
bireyleri olumlu yönde etkilediği saptanmıştır.

Ruhsal gelişim boyutunda çocukların, çevredeki nesnelere zarar 
vermeme, sakin olma, kendini kontrol etme, özgüven duygularının ge-
liştiğini bildirmişlerdir. İlhan (2007), Namlı (2012) çalışmalarında nesne-
leri fırlatma, bağırma, sebepsiz ağlama,  uygun olmayan şeyleri ağzına 
alma, kendine ve başkalarına zarar verme, öfke nöbeti geçirme, ayakta 
veya oturduğu yerde sürekli sallanma, bulunduğu ortamdan aniden 
kaçıp gitme davranışlarını spora katılımın çocukların bazı davranışsal 
bozukluklarının düzelmesinde yardımcı olacağı sonucunu ortaya çıkar-
maktadır. Karademir ve diğerleri (2011) görme engelli sporcuların bir 
gruba ait olma ve yaptıkları spor ile kendilerini o gruba kabul ettirebil-
melerinin güven duygularını arttırdığı, bunun da sporcuların kendileri 
ile ilgili algılamalarına olumlu yansımalar sağlayarak benlik saygılarını 
pozitif yönde etkilediğini bildirmişlerdir. 

Antrenörler çocukların sportif becerilere katılım sağlamasıyla algı-
sında artış, sıra kavramını öğrenme, komut alma, nesne ve kavram öğ-
renimi kazanımı, beceri kazanımı gibi zihinsel gelişimini olumlu yönde 
etkilediğini gözlemlemişlerdir. Vuijk, Hartman ve Scherder ‘da (2010) 
zihinsel engelli çocukların spora katılımı motor performansının iyileş-
tirilmesinin önemini vurgularken, bilişsel gelişimini de desteklediği so-
nucuna da varmıştır. Işık (2016), çalışmasında özel gereksinimli çocuk-
ların sportif etkinlikler aracığıyla zihinsel, duygusal, sosyalleşme ve mo-
tor beceri alanlarında birçok noktada pozitif yönde gelişim ve değişim 
olduğunu tespit etmiştir. Sukan‘da (2013) özel gereksinimli çocukların 



Dilek UZUNÇAYIR, Ekrem Levent İLHAN

173

ebeveynleri spor aracığıyla çocuklarının başarma duygusunu hissettik-
lerini, iletişimlerinin güçlendiğini ve toplum içinde kabul gördüklerini 
ifade etmişlerdir. Antrenörler özel gereksinimli çocukların spor yaparak 
grup çalışmalarına uyum sağladığını, birşeyleri yapabildiğinden dolayı 
başarma duygusunu yaşadıklarını çocukların verilen komutları yaptık-
larını bu tür gelişmelerin çocuklarını sosyal hayatını da olum etkilediği-
ni belirtmişlerdir. 

Söğüt (2006), sporun bedensel engellilerin sosyalleşmeleri üzerinde 
olumlu etkileri olduğunu arkadaş edinmeden, grup üyeliğine, kendini 
değerli hissetme, hoşgörülü olma, takım çalışmasını önemseme, rekabet 
duygusu gibi birçok konuda etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Demir-
dağ, (2010); Albayrak Kuruoğlu ve Uzunçayır ‘ın (2020) çalışmaların-
da sporun zihinsel yetersizliği olan çocukların kendini ifade edebilme, 
kendini kontrol edebilme, saldırgan davranışlarla başa çıkabilme, özür 
dileme ve teşekkür etme, duygusal beceriler gelişimi üzerinde etkili ol-
duğunu belirtmişlerdir. Özel gereksinimli bireylerin gelişiminde sporun 
etkili bir sosyalleşme aracı olduğunu söyleyebiliriz (Öztürk Akçalar, 
2007; Altun, 2010; Ölmez, 2010; Berber, 2011).

Antrenörler spor ve akademik başarının birbiriyle bağdaş ve pay-
daş olduğunu belirterek özel gereksinimli çocukların spor aracığıyla öz-
güven aşılandığını ve kendi hayatını planlamaya ve kazanımlarını elde 
ettiklerini ve sonrasında akademik başarı elde ettiklerini belirtmişlerdir. 
Çocukların spora erişebilirliğinin sağlanması gerektiğini okul saatlerine 
uygun ve ulaşım sorunu yaşamayacakları tesislerin ve eğitim program-
larının oluşturulması gerekliliğini ifade etmişlerdir. Özel gereksinimli 
çocukların uygun eğitim programlarının sağlanması ve beden eğitimi 
derslerinin bir parçası olarak uygulama programlarına katılmasına teş-
vik edilmesi özel gereksinimli çocukların hem okul içi, hem de okul sis-
temleri dahilin de oyun, eğlence, boş zaman (rekreasyon) ve spor ak-
tivitelerine katılmasına imkan sağlanarak akademik başarısına destek 
olunabilinir (Jill ve Clair, 2011).

Antrenörler aldıkları ücretin yeterli olmamasından ziyade çocuk-
larla ile çalışmanın verdiği mutluluğu dile getirerek özel gereksinimli 
çocukların daha fazla spor aktivitesine katılım sağlayabilmesi için fizik-
sel ve sosyal her alanda uygun tesis ve ekipmanların olması gerektiğini, 
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uygun programların tasarlanması gerektiğini dile getirmişlerdir. Antre-
nörler özel gereksinimli çocuklara antrenörlük yapmak isteyen bireyle-
rin öncelikli olarak bu işi sevmesi ve sabırlı olması gerektiğini,  gelişime 
açık, girişken, yaratıcı, empati yapabilmeli, ve mesleği benimseyebilmesi 
gerekliliğini önemle belirtmişlerdir. Sonuç olarak; çalışmada öne çıkan 
bulgular doğrultusunda antrenörler özel gereksinimli çocukların düzen-
li spora katılımın fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal beceri gelişiminde 
olumlu katkı sağladığını belirtmişlerdir. Antrenörler özel gereksinim-
li çocuklar ile çalışmamın zoruklarını belirtelerek meslek ile özdeşleş-
me, sabırlı, özverili, yeniliklere ve gelişime açık ve yaratıcı olabilmenin 
önemli olduğunu, yapılan işin manevi olarak çok değerli olduğunu an-
cak maddi olarak yeterli olmadığını ifade etmişlerdir. Özel gereksinimli 
çocukların spora katılımındaki başarısında ebeveyn desteğinin önemli 
olduğunu vurgulamışlardır. Çalışmaya bulguları doğrultusunda antre-
nörlerin görüş ışığında aşağıda belirtilen öneriler sunulabilir;

-Özel gereksinimli çocukların aktif olarak spora katılımı için ebe-
veynlerin, ilgili okul, dernekler, federasyonların ve kulüplerin, yerel 
yönetimlerin ortak hareket ederek çocuklara yönelik bilinçli ve doğru 
yöntemlerle özel programlar hazırlanabilinir,

- Özel gereksinimili çocukların ebeveyn katılımlı spor etkinlikleri ve 
faaliyetler artırabilinir,

-Özel gereksinimli çocukların spor yapmalarına ilişkin özel prog-
ramları uygulayabilecek antrenörler yetiştirilebilinir,

-Antrenörlere uzman kişiler tarafından özel gereksinimli çocukların 
engel derecesine ve gruplarına göre uygulamalı eğitimler verilebilinir,

- Üniversitelerin Beden eğitimi ve Spor Bilimleri alanında tüm bö-
lümlerinde “Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor” dersi verilebilir, “Top-
luma Hizmet Uygulamaları” dersinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
merkezlerinde ve ilgili kulüp, dernek ve federasyonlarda öğrencilere 
staj sağlanabilinir,

Son yıllarda ülkemizde özel gereksinimli çocuklara yönelik çalışma-
ların artmasına rağmen antrenörlük yapma konusunda çok az sayıda 
çalışma olduğu görülmektedir. Bu konu ilgili çalışmalar genişletilip bi-
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limsel olarak desteklenerek özel gereksinimli çocukların gelişimine ve 
bu alanda çalışmak isteyen bireylere katkı sağlanabilinir.  
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YEDİNCİ BÖLÜM  
COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖZEL 

GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE 
İHTİYAÇLARI: EBEVEYN GÖRÜŞ AÇISIYLA NİTEL BİR 

DEĞERLENDİRME

Dilek UZUNÇAYIR1, Ekrem Levent İLHAN2 

1Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / Türkiye
2 Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Bu çalışmada, özel gereksinimli çocukların Covıd-19 pandemi 
dönemi fiziksel akitivite ihtiyaçlarının ebeveynlerin görüşleri doğrultu-
sunda incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada temel nitel araştırma mo-
deli ve veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Çalışma grubu, İstanbul ilinde yaşayan 7-12 yaş arasında-
ki zihinsel yetersizliği sahip pandemi süresince ev ortamında çocuğuyla 
birlikte vakit geçiren çalışmayan 5 anneden oluşmaktadır. Katılımcılar-
dan elde edilen verilerin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. 
Çalışmaya katılım sağlayan özel gereksinimli çocukların ebeveynlerinin 
görüşlerinden toplamda 32 kod elde edilmiş, ilgili kodlar 12 kategori 
altında toplanmıştır. Bu kategoriler sırasıyla; “günlük yaşam,” “fiziksel 
gelişim,” “zihinsel gelişim,” “ruhsal gelişim,” “sosyal gelişim,” “hare-
ket gelişimi,” “özel gereksinimli çocukların pandemi dönemini algılama 
süreci,” “pandemi döneminin etkisinde ev içi uygulamalar,” “pande-
mi dönemi etkisinde ihtiyaçlar ve zorlanmalar,” “pandemi döneminde 
ebeveyn profili,” “onlıne uzaktan eğitim”, ve “pandemi dönemi an-
ne-çocuk etkileşimi” başlıkları ile ortaya konulmuştur. Çalışmada öne 
çıkan bulgular doğrultusunda sonuç olarak; ebeveynler kısıtlamaların 
çocuklarının duygu durumunu etkilediğini ve davranış bozukluğuna 
yol açtığına, pandemi dönemini algılama sürecinde zorlandıklarını ve 



COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL  
AKTİVİTE İHTİYAÇLARI: EBEVEYN GÖRÜŞ AÇISIYLA NİTEL BİR DEĞERLENDİRME

182

çocuklarına yönelik sürekli bir aktivite çeşitliliği bulma çabası içinde ol-
duklarını, çocuklarının eski fiziksel rutinleriyle pandemi döneminde ha-
reketsiz yaşantılarının endişe verici olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrı-
ca bu süreçte ne yapacaklarını bilememe kaygısınında ön plana çıktığı 
görülmüştür. 

Anahtar kelimeler; Covıd-19, Özel gereksinimli çocuklar, Zihinsel 
yetersizlik, Fiziksel aktivite, Ebeveyn görüşü, Nitel araştırma.

Not:  Bu çalışma 7-9 Kasım 2020 tarihinde yapılan 18.Uluslararası Spor 
Bilimleri Kongresinde sunulan sözel bildirinin genişletilmiş halidir.  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covıd-19), ilk olarak Çin’in Hubei eya-
letinin Wuhan şehrinde Aralık 2019’un sonlarında, solunum yolu belir-
tileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen hastada yapılan araştırmalar 
sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan virüstür (T.C. Sağlık Bakanlığı, 
2020). İlk olarak bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bu-
lunan pnömoni hastasının olduğu tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Ör-
gütü tarafından (WHO), ilk olarak 12 Ocak 2020’de bu şikayetlerin se-
bebinin yeni tip bir koronavirüs olduğu (2019-nCoV) açıklanmış ve 11 
Şubat 2020’de bu yeni virüs SARS-CoV-2 olarak tanımlanmıştır (WHO, 
2020). Dünya Sağlık Örgüt’ü (WHO) 11 Şubat 2020 tarihinde bu salgını 
“Covıd-19” pandemisi olarak adlandırmıştır. 31 Aralık 2019 tarihinde 
Covıd-19 kodlamasının açılımını; (corona) “korona” için “CO”, (vırus) 
“virüs” için “VI”, (disease) “hastalık” için “D” şeklinde tanımlanmıştır. 
Böyle bir isim, belirli bir bölgeyi, hayvan türlerini veya insanı damgala-
maktan kaçınmak için seçilmiştir (WHO, 2020). 

Covıd-19 insanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından 
Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Send-
romu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfek-
siyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Salgın, Wuhan başta olmak 
üzere Hubei Eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyet’nin 
diğer eyaletlerine, Asya bölge ülkeleri olmak üzere diğer dünya ülkele-
rine de yayılarak tüm dünyayı etkileyen uluslararası bir boyuta ulaşmış-
tır. Dünya Sağlık Örgüt’ü (WHO) 30 Ocak 2020 tarihinde, Covıd-19’u 
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uluslararası halk sağlığı sorunu kabul ederek salgın ilan etmiştir (WHO, 
2020).                                  

Dünyada ilk Covıd-19 hastalığı vakası çıktıktan sonra, birçok ülkede 
salgının yayılması ve artması sonucunda bazı önleyici strateji ve tedbir-
ler alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Türkiye’de ilk vaka 11.03.2020 
tarihinde tespit edilmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından korona bilim 
kurulu oluşturulup bu tarihten sonra aşamalı olarak virüsün toplumda 
yayılmasını engellemek ve azaltmak için ülke çapında sosyal ve toplum-
sal tedbirler/önlemler alınmaya başlanmıştır. 

Covıd-19 pandemi ile mücadele sürecinde virüsün bulaşma riskinin 
artacağı toplu alanlara yönelik etkin tedbirler ve sık güncellenen karar-
lar hayata geçirilebilmiştir. T.C. İçişleri Bakanlığı Genelgesi (16.03.2020) 
ile salgın virüsün hızla yayılmasını önlemek amacıyla kamuda ve özel 
sektörde esnek veya dönüşümlü mesai, evden çalışma gibi alternatif 
koşullar düzenlenmiştir. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından 
eğitime zorunlu ara verilmesi kararını takiben sürecin belirsizliği ve 
uzaması öngörüsü ile uzaktan eğitim yürütülmesi konusunda ve esnek 
akademik takvime geçilmesi konusunda düzenlemeleri gerçekleştiril-
miştir (Gümüşgül ve Aydoğan, 2020).

Covıd-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla birçok ülkede şe-
hirler karantina altına alınarak sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, 
yurt dışı, yurt içi seyahatleri iptal edilmiş, sinema, tiyatro, alışveriş 
merkezleri, eğlence alanları, park ve spor salonları gibi bireylerin ortak 
sosyal yaşam alanlarına sınırlandırılma getirilmiştir (Gümüşgül ve Ay-
doğan, 2020). Ayrıca salgının durdurulamaz bir şekilde yayılmasından 
dolayı dünya genelinde birçok alanda olduğu gibi çeşitli branşlardaki 
ulusal ve uluslararası spor organizasyonları, (Tokyo 2020 Olimpiyatları, 
EURO 2020 gibi) her türlü bilimsel etkinlikler ve sanatsal faaliyetler be-
lirli/belirsiz süreyle ertelenmiş ya da iptal edilmiştir (Tekkurşun Demir 
ve diğ., 2020).

 Ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ortak çalışmalar yapı-
larak halkı virüse karşı alınabilecek önlem ve tedbirler konusunda bi-
linçlendirilerek virüsün bulaşma oranını düşürmek amacıyla mecburi 
kalmadıkça dışarı çıkılmaması belirtilerek “Evde kal,” “Hayat eve sı-
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ğar”, “Biz evde kaldıkça güneş daha güzel doğacak”, “Eskisi kadar ya-
kın olamayız. Evde kalmaya çalışalım” çağrılarıyla evlerde kalınması 
gerekliliğinin son derece önemli olduğu bildirilmiştir (T.C. Sağlık Ba-
kanlığı, 2020). Yapılan çağrıların dikkate alınmasıyla virüsün hızla ya-
yılmasını önlemek için en iyi tedbirin evde kalma olduğu öngörülmek-
tedir. Mart 2020’den itibaren sokağa çıkma yasağı, sosyal izolasyon ve 
fiziksel mesafe kısıtlamalarının  getirilmesiyle spor salonları ve tesisleri 
(havuz vb…)  gibi fiziksel olarak aktif olan yerlerin  erişilebilir olmaması 
sebebiyle uzun süreli evde kalma bireylerde düzensiz beslenme, uyku/
düzeni bozukluğuna ve hareketsizliğe yol açarak fiziksel ve ruhsal duy-
gu durumu (kaygı, depresyon vb.) davranışlarını olumsuz yönde etki-
leyebilir ve çeşitli sağlık sorunları yaşamalarına neden olabilir (Chen ve 
diğ., 2020).

Gulia ve arkadaşları (2020) Covıd-19 pandeminin bireylerde stres ile 
birlikte uyku bozukluğu riskini arttırabileceğini bildirmişlerdir (Gulia 
ve diğ., 2020). Brooks ve arkadaşları (2020) karantinanın psikolojik etkisi 
üzerine yaptıkları çalışmada salgını yaşamanın bireylerde stres, depres-
yon ve kaygı durumlarını tetikleyebileceğini belirtmişlerdir (Brooks ve 
diğ., 2020).  Eskici’de (2020) karantina sürecinde evde geçirilen sürenin 
artması bireylerin duygu durumlarına bağlı olarak düzensiz beslenme-
si, fiziksel aktivite düzeylerinin azalmasının kilo problemi yaşamlarına 
neden olduğunu belirtmiştir (Eskici, 2020).

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), her yaştan insanın yeterli sağlık ve 
zindeliği sürdürebilmesi için minimum düzeyde fiziksel aktivite yap-
malarına yönelik tavsiyelerde bulunmuştur. Örneğin, son istatistiklere 
göre Covıd-19’dan en çok etkilenen yaş grubu olan 18 ile 64 yaşları ara-
sındaki yetişkinlerin  en az haftalık  75 dakika yüksek yoğunlukta veya 
150 dakika orta yoğunlukta egzersizler yapmalarını önermiştir. Nitekim 
fiziksel egzersiz uygulaması önerisini genişleterek tempolu yürüyüş, 
merdiven inip çıkma, dans, ip atlama, yoga egzersizleri ve vücut ağırlığı 
kuvvet antrenmanı gibi orta ve şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite yap-
maları konusunda öneride bulunmuştur (World Health Organization, 
2020; Wu ve diğ., 2020). Düzenli fiziksel aktivite yapma bireylerde kalp 
hastalığı, tip 2 diyabet, yüksek tansiyonu ve kanser riskini azaltabilir 
(World Health Organization, 2020).
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Halabchi ve arkadaşları (2020) Covıd-19 hastalığında bireylerin sos-
yal mesafelerini koruyarak açık alanlarda orta şiddetli egzersizler (tem-
polu yürüyüş gibi) yapılabileceğini ve ev ortamını havalandırarak uy-
gun bir ortamda egzersiz yapılabileceğini belirtmişlerdir (Halabchi ve 
diğ., 2020). Lippi ve diğ.,’de (2020) karantina sırasında, fiziksel aktivite 
yapmanın bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlığı için gerekli olduğunu ay-
rıca pandemi döneminde  fiziksel mesafe korunarak açık alanda spor 
ve fiziksel aktivitelere izin verilmesi gerektiğini ayrıca videolar ve on-
lıne eğitimlerin verilmesinin  bireylerin ruhsal duygu durumlarını po-
zitif yönde etkileyeceğini bildirmişlerdir (Lippi ve diğ., 2020). Düzenli 
fiziksel aktiviteyi sürdürmek ve güvenli bir ev ortamında rutin olarak 
egzersiz yapmak, koronavirüs krizi sırasında sağlıklı yaşam için önemli 
bir strateji olduğu görülmektedir (Chen ve diğ., 2020). 

Pandemi süresince eğitime ara verilmesi, spor salonu, park, eğlence 
gibi serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri alanların tebdir amaçlı 
geçici süre/ süresiz kapatılması sonucunda ebeveynlerin çocukları ile 
birlikte evde kalma sürelerinin artması, boş zamanlarını hangi faaliyet-
ler ile değerlendirilmeleri konusunda yönlendirmelere ihtiyaç duyuldu-
ğu çocuklarıyla birlikte dinlendirici, eğlendirici ve gelişme özelliği olan 
faaliyetler üretme konusunda yaşadıkları eksiklikler gözlemlenebilmek-
tedir (Gümüşgül ve Aydoğan, 2020).

Covıd-19 salgını herkes için zorlu bir dönemdir. Özellikle sağlık açı-
sıdan riskli grupta yer alan özel gereksinimli çocukların engel türü ve 
derecesi ne olursa olsun salgın hastalık önlemlerine bağlı kısıtlamalar, 
özel gereksinimli çocukların mevcut sağlık durumunu ve yaşam rutinle-
rinin bozulmasına sebep olabilmektedir.

Okul, kreş ve rehabilitasyon merkezlerinin kapatılması, spor salon-
ları ve açık hava etkinliklerine erişimin olmaması ebeveynlerin ve özel 
gereksinimli çocukların ev içerisinde olması günlük yaşam rutinlerinin 
bozulmasına ve buna bağlı belirsizlikler çocukların davranış ve duygu 
durumlarının değişmesine neden olabilmektedir (Bartlett ve diğ., 2020). 
Bu süreçte özel gereksinimli çocukların eğitim ve fiziksel aktivite ihti-
yaçlarının yeterli düzeyde karşılanamaması fiziksel ve psikolojik olarak 
sorunlar yaşayabilmesine sebep olabilmektedir (Narzisi, 2020). 
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Salgın sürecinde kısıtlayıcı bir yaşam sürmek özel gereksinimli ço-
cukların hareketsiz davranışı sergilemesi çocukların yaşam kalitesine ve 
fiziksel sağlığına olumsuz etkiler sağlabilir. Dünya Sağlık Örgütü (2020) 
özel gereksinimli çocukların pandemi süresince fiziksel akitivite yapma-
larının davranış bozukluğunu ve fiziksel sağlığını korumasına yardımcı 
bir araç olabileceğini belirtmiştir.

Özel gereksinimli çocukların spor ve fiziksel akitivitelere katılımı, 
çocukların fiziksel sağlık ve motor becerileri üzerinde olumlu bir etki-
ye sahiptir (Yanardağ ve diğ., 2013; Folleto ve diğ., 2016; Top ve Yıldız, 
2017). Bu aktiviteler sayesinde özel gereksinimli çocukların sosyal be-
cerilerinde; yalnızlık ve duygusal yoksunluğu önleyerek, paylaşımcılık, 
özgüven, akranlarıyla oyun oynama, sosyal ortama adaptasyan, salgır-
ganlık davranışlarının azalması, iletişim becerilerinin gelişimi ve stres 
düzeylerinin azalmasına katkıda bulunur (İlhan, 2008; İhan, 2010; Uzun-
çayır, 2016; Namlı ve Suveren, 2017; Yılmaz ve diğ., 2017;  Tekkurşun 
Demir ve İlhan, 2020; Albayrak Kuruoğlu ve Uzunçayır, 2020a). 

Özel gereksinimli çocuklara yeterli destek verildiği takdirde spor 
ve fiziksel aktivite programlarına başarıyla katılabilecekleri belirtil-
miştir (Block ve Obruniskova, 2007; Albayrak Kuruoğlu ve Uzunçayır, 
2020b).  Bu bağlamda özel gereksinimli çocukların ev ortamında fiziksel 
aktivitelere katılımını kolaylaştıracak stratejilerin belirlenmesi, çocukla-
rın Covıd-19 salgını sırasında fiziksel aktivitelerin belirtilen etkilerinden 
yararlanmasını sağlayabilir. Yarımkaya ve Esentürk, (2020) pandemi 
sürecinde Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukları fiziksel akitivite-
ye teşvik etmek için çocuklara rehber olabilecek görseller ile pekiştiril-
miş fiziksel aktivite stratejileri ve örnekleri sunmuşlardır (Yarımkaya 
ve Esentürk, 2020). Bu kapsamda Covıd-19 pandemi sürecinde mevcut 
durum göz önüne aldındığında özel gereksinimli bireylerin çatısı altın-
da toplanan dezavantajlı gruplardan birisi de zihinsel yetersizliğe sahip 
çocuklardır. Onlıne eğitimin zorlukları ve ev ortamında yapılabilecek 
fiziksel aktivite çeşitliliğin sınırlı olması özel gereksinimli çocukların 
sağlığını ve sosyal etkileşimini olumsuz yönde etkileyebilir. 

Pandemi sürecinde kısıtlayıcı yaşamda zihinsel yetersizliğe sahip 
çocukları ile ev ortamında vakit geçiren ebeveynler ile görüşülerek ço-
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cuklarının fiziksel aktivite ihtiyaçları, deneyimleri nitel bir çalışma ile 
değerlendirilmiştir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan fenome-
noloji (olgu bilim) deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Fenomeno-
loji deseni, insanların aynı olayların belirli bir yönünü tecrübe etmede, 
yorumlamada, anlamada veya kavramsallaştırmada ortaya koydukları 
farklı yolları tanımlamaktır (Çepni, 2007). Fenomenografik araştırmalar, 
daha derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olaylar, 
deneyimler, algılar ve durumlar gibi olgulara odaklanmaktadır (Yıldı-
rım ve Şimşek, 2016). Bu çalışmada, Covıd-19 pandemi döneminde özel 
gereksinimli çocukların ebeveyn görüşleri doğrultusunda fiziksel akti-
vite ihtiyaçlarına ilişkin düşüncelerini derinlemesine incelemektir.

Çalışma grubu seçiminde, amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay 
ulaşılabilir durum örneklemesine başvurulmuştur (Yıldırım ve Şimşek, 
2011). Çalışma grubu kapsamında, İstanbul ilinde yaşayan 7-12 yaş ara-
sındaki zihinsel yetersizliği sahip pandemi süresince ev ortamında çocu-
ğuyla birlikte vakit geçiren, gelir getirici bir işte çalışmayan 5 anne’nin 
çalışmaya gönüllü olarak katılım göstermeleri temel kriterler olarak be-
lirlenmiştir. Çalışmaya katılan ebeveynler “C” olarak isimlendirilmiş ve 
kişi isimleri gizlenerek katılımcılara numara verilmiş C1, C2, C3 şeklin-
de kodlanmıştır. Katılımcıların araştırma kapsamındaki bazı özellikleri 
Tablo 1.’de verilmiştir.
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Tablo 1: Katılımcıların Özellikleri
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C1 Anne 41 Lisans Zihinsel Yetersizlik 12 Düşük

C2 Anne 41 Lise Zihinsel Yetersizlik 9 Orta

C3 Anne 32 Lise Zihinsel Yetersizlik 8 Orta

C4 Anne 32 Lise Zihinsel Yetersizlik 8 Orta

C5 Anne 35 Lise Zihinsel Yetersizlik 9 Orta

Tablo 1’e göre çalışmaya katılan ebeveynlerin eğitim seviyeleri in-
celendiğinde 4’ünün lise düzeyinde, 1’nin ise lisans düzeyinde eğitim 
aldığı, 4’ünün gelir durumunun düşük düzeyde 1’in düşük düzeyde ol-
duğu görülmektedir. Çalışmaya katılan çocukların 2’sinin 8 yaşında, di-
ğer 2’sinin 9 yaşında ve 1’nin ise 12 yaşında olduğu ve hepsinin zihinsel 
yetersizliğe sahip olduğu görülmektedir.

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI ve ETİK SÜREÇLER

Çalışmada, daha detaylı ve derin verilere ulaşabilmek amacıyla nitel 
araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış bireysel görüş-
me tekniği kullanılmıştır (Merriam, 2013). Çalışmanın amacına uygun 
açık uçlu yarı yapılandırılmış soru formu oluşturulmuş olup pandemi 
dönemi dolasıyla virüsün hızla yayılmasını önlemek için sosyal izolas-
yon ve dışarı çıkma kısıtlaması sebebiyle araştırmacı tarafından katı-
lımcıların uygun oldukları gün ve saatte internet aracılığıyla “Skype” 
programı kullanılarak görüntülü olarak gerçekleştirilmiştir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2016). Görüşmeye başlamadan önce çalışma konusunun amacı 
açıklanarak katılımcı gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan görüş-
melerde ebeveynlerden sözlü olarak onaylarının alınmasına özellikle 
dikkat edilmiştir. Çalışmada, T.C Sağlık Bakanlığı Covıd-19 Konusunda 
Bilimsel Araştırma https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr/ adresinden 



Dilek UZUNÇAYIR, Ekrem Levent İLHAN

189

onlıne olarak “bilimsel araştırma çalışmaları başvuru formu”doldurul-
muş ve bilim kurulundan 5 iş günü içerisinde değerlendirme sonucudan 
onay alınarak gerekli etik kurul başvurucu sürecine başlanmıştır. Ayrıca 
katılımcılara çalışmanın amacı ve önemi araştırmacı tarafından onlıne 
“Skype” programı üzerinden bildirilmiş çalışmaya gönüllü katılım sağ-
ladıklarına dair e- mail yoluyla katılımcıların sosyo-demografik özellik-
lerini belirlemeye yönelik soruların yer aldığı “Kişisel Bilgi Formu” ve 
etik kurallar çerçevesinde çalışmanın amacı ile verilerin ne şekilde kul-
lanılacağını belirten “Bilgilendirme ve Onam Formu” imzalamaları ve 
“Veli Onay Mektubu” yazmaları istenmiştir.

VERİ TOPLAMA AŞAMALARI

“Özel gereksinimli çocuklara sahip ebeveynlerin Covıd-19 pande-
mi dönemi hakkında görüşleri nelerdir?” “Özel gereksinimli çocuklara 
sahip ebeveynlerin Covıd-19 pandemi dönemi çocuklarının yaşantıları 
hakkında görüşleri nelerdir?” rehber soruları yardımıyla görüşmenin 
konusunu oluşturan yarı yapılandırılmış sorular hazırlanarak, online 
olarak yaklaşık olarak 25-40 dakika süren görüşmeler yapılmıştır. Gö-
rüşmeler her bir ebeveynden izin alınarak kayıt altına alınmıştır. Katı-
lımcılara sorulan örnek sorular aşağıda belirtilmiştir.

Katılımcılara Sorulan Örnek Sorular

Covıd-19 pandemi dönemi öncesi özel gereksinimli çocukların gün-
lük yaşam rutinleri

Pandemi dönemi öncesi çocuğunuzun günlük rutin yaşamından 
bahseder misiniz? Fiziksel aktivtelere katılım sağlıyor muydu? Katılı-
yorsa ne tür aktiviteler? Haftada kaç gün, günde kaç saat?

Covıd-19 pandemi dönemi öncesi özel gereksinimli çocukların fi-
ziksel aktivite durumu

Pandemi dönemi öncesi çocuğunuzun fiziksel aktivite durumunu 
nasıl gözlemliyordunuz?  Çocuğunuzun fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal, 
hareket gelişim durumunu nasıl gözlemliyorsunuz?

Kısıtlayıcı yaşam dönemi ve salgından korunma 
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Pandemi dönemi ile birlikte ev ortamında neler yapıyorsunuz? Bu 
durum sizi ve çocuğunuzu nasıl etkiledi? Covıd -19 salgın hastalığından 
çocuğunuzu ve kendinizi nasıl koruyorsunuz?

Kısıtlayıcı yaşam döneminde özel gereksinimli çocukların fiziksel 
aktivite ihtiyaçları 

Pandemi döneminde ev ortamında çocuğunuzunla ne tür fiziksel 
aktviteler yapıyorsunuz? (Haftada kaç gün, kaç saat) Çocuğunuzun fi-
ziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal ve hareket gelişimi nasıl gözlemliyorsu-
nuz?

Covıd-19 pandemi dönemi boyunca özel gereksinimli çocukların 
eğitim ihtiyaçları 

Milli Eğitim Bakanlğı tarafından “Özelim Eğitimdeyim“ uygulama-
sını uyguluyor musunuz? Uygulamadaki fiziksel aktiviteleri hakkında 
ne düşünüyorsunuz?  Yeterli buluyor musunuz? 

Bu çalışmada, online “Skype” programı üzerinden yapılan görüş-
melerden elde edilen veriler, betimsel ve içerik analizi yöntemi kulla-
nılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi, verilerin tanımlanması, kodlan-
ması ve kategorileştirilmesi sürecidir. Elde edilen veriler araştırmacılar 
tarafından gözden geçirilerek kod listesi oluşturulmuştur. Kodlar ise or-
tak özelliklerine göre bir araya getirilerek kategorilere ulaşılmıştır. Ve-
rilerin kodlanması araştırmacıların yanı sıra iki uzman görüşü alınarak 
oluşturulmuş ve ilgili kategorileri temsil eden kodlar birbirleri ile ilişki-
li biçimde açıklanarak yorumlanmış ve sonuçlara ulaşılmıştır (Patton, 
2014; Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

DEĞERLENDİRME BULGULARI

Tablo 2: Katılımcıların Covıd-19 pandemi dönemi ile ilgili kategoriler, 
kodlar ve frekans değerleri

Kategoriler Kodlar Katılımcılar
(n=5)

Frekans

Günlük Yaşam 
f(13)

Eğitim Yaşamı C1,C2,-
C3,C4, C5

f(5)
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Fiziksel Akti-
vite Düzeni

C1, C2,C4,C5 f(4)

Aile içi Yaşam C1, C3,C4,C5 f(4)

Fiziksel Gelişim 
f(3)

Kas ve İskelet Sistemi Geli-
şimi

C1,C4,C5 f(3)

Zihinsel Geli-
şim f(9)

Algıda Artış C1, C2, C5 f(3)

Göz Teması 
Kurabilme

C1, C4, C5 f(3)

Sıra Kavramı-
nı Öğrenme

 C4 f(1)

Komut Alma  C3, C5 f(2)

Ruhsal Gelişim 
f(7)

Korkularının Azalması C4 f(1)

Özgüven C4, C5 f(2)

Sakin Olma C1,C2, C3,C5 f(4)

Sosyal Gelişim 
f(6)

Sosyal Ortama Adaptasyon C1, C4 f(2)

İletişim C4,C5 f(2)

Akranlarıyla 
Oyun Oynama

C3,C4 f(2)

Hareket Gelişi-
mi f(6)

Kaba Motor Beceri Gelişimi C1,C2,-
C3,C4

f(4)

İnce Motor Be-
ceri Gelişimi

C1 f(1)

Hareket Kont-
rolü

C4 f(1)

Özel Gereksi-
nimli Çocuk-
ların Pandemi 
Dönemini 
Algılama Süreci 
f(5)

Medya Etkisi C2, C3 f(2)
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Aile Etkisi C1,C4,C5 f(3)

Pandemi 
Döneminin 
Etkisinde Ev içi 
Uygulamalar 
f(8)

Fiziksel Aktivite C1,C2,-
C3,C5

f(4)

Eğitsel Oyun-
lar ve Aktivite 
Çeşitliliği

C1,C3,C4, C5 f(4)

Pandemi 
Dönemi 
Etkisinde 
İhtiyaçlar ve 
Zorlanmalar
f(21)

Eğitim İhtiyacı C3, C4 f(2)

Doğa ve Dış 
mekân İhtiyacı

C1, C3,C4,C5 f(4)

Sosyalleşme C1,C2,C4 f(3)

Dengesiz Bes-
lenme

C1,C2,C3,C4 f(4)

Uyku/Düzeni 
Bozukluğu

C1, C3, C4 f(3)

Fiziksel Akti-
vite İhtiyacı

C3,C4,C5 f(3)

Ruhsal Durum 
Etkisi

C3,C5 f(2)

Pandemi 
Döneminde 
Ebeveyn
Profili f(6)

Kaygı Durumu C1,C4,C2 f(3)

Sosyal İzolas-
yon ve Kişisel 
Hijyen

C2,C4, C5 f(3)
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Onlıne Uzaktan 
Eğitim f(5)

Onlıne Uzaktan Eğitim C1, C2, C3, 
C4, C5

f(5)

Pandemi Dönemi 
Anne-Çocuk 
Etkileşimi f(3)

Anne- Çocuk İlişkisi C1, C4, C5 f(3)

Tablo 2 incelendiğinde, ebeveynlerin Covıd-19 pandemi dönemininde 
fiziksel aktivite ihtiyaçlarına yönelik görüşleri 12 kategori altında top-
lanmıştır. Bu kategoriler sırasıyla; “günlük yaşam,” “fiziksel gelişim,” 
“zihinsel gelişim,” “ruhsal gelişim,” “sosyal gelişim,” “hareket gelişi-
mi,” “özel gereksinimli çocukların pandemi dönemini algılama süreci,” 
“pandemi döneminin etkisinde ev içi uygulamalar,” “pandemi dönemi 
etkisinde ihtiyaçlar ve zorlanmalar,” “pandemi döneminde ebeveyn 
profili,” “onlıne uzaktan eğitim”, ve “pandemi dönemi anne-çocuk etki-
leşimi” başlıkları ile ortaya konulmuştur. İlgili kategorilerden toplamda 
32 kod elde edilmiştir. Kategoriler dikkate alındığında; günlük yaşam 
kategorisinde; eğitim yaşamı, fiziksel aktivite düzeni, aile içi yaşam kod-
ları, fiziksel gelişim kategorisinde; kas ve iskelet sistemi gelişimi kodu, 
zihinsel gelişim kategorisinde; algıda artış, göz teması kurabilme, sıra 
kavramını öğrenme, komut alma kodları, ruhsal gelişim kategorisin-
de; korkularının azalması, özgüven, sakin olma kodları, sosyal gelişim 
kategorisinde; sosyal ortama adaptasyon, iletişim, akranlarıyla oyun 
oynama kodları, hareket gelişimi kategorisinde; kaba motor beceri ge-
lişimi, ince motor beceri gelişimi ve hareket kontrolü kodları, özel ge-
reksinimli çocukların pandemi dönemini algılama süreci kategorisinde; 
medya etkisi ve aile etkisi kodları, pandemi döneminin etkisinde ev içi 
uygulamalar kategorisinde; fiziksel aktivite, eğitsel oyunlar ve aktivite 
çeşitliliği kodları,  pandemi dönemi etkisinde ihtiyaçlar ve zorlanmalar 
kategorisinde; eğitim ihtiyacı, doğa ve dış mekân ihtiyacı, sosyalleşme, 
dengesiz beslenme, uyku/düzeni bozukluğu, fiziksel aktivite ihtiyacı, 
ruhsal durum etkisi kodları, pandemi döneminde ebeveyn profili kate-
gorisinde; kaygı durumu, sosyal izolasyon ve kişisel hijyen kodları, on-
lıne uzaktan eğitim kategorisinde; onlıne uzaktan eğitim kodu, pandemi 
dönemi anne-çocuk etkileşimi kategorisinde; anne- çocuk ilişkisi kodu 
yer almıştır.  
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Tablo 2’de yer alan frekans değerleri incelendiğinde, covıd-19 pan-
demi döneminde özel gereksinimli çocukların fiziksel aktivite ihtiyaç-
larına yönelik ebeveynlerin en fazla görüş bildirdikleri kategorinin 
“pandemi dönemi etkisinde ihtiyaçlar ve zorlanmalar” f(21) olduğu 
görülmektedir. Bununla beraber Tablo 2’de ebeveynlerin en az görüş 
bildirdiği kategori ise; “pandemi dönemi anne-çocuk etkileşimi” f(3) 
olduğu görülmektedir. Covıd-19 pandemi dönemin özel gereksinimli 
çocukların fiziksel aktivite ihtiyaçlarına yönelik ebeveyn görüşleri önem 
derecesine göre sıralandığında; “pandemi dönemi etkisinde ihtiyaç ve 
zorlanmalar,” “günlük yaşam,” “pandemi döneminin etkisinde ev içi 
uygulamalar” şeklinde belirtilebilir. Bu bölümde covıd-19 pandemi dö-
neminde özel gereksinimli çocukların fiziksel aktivite ihtiyaçlarına yö-
nelik ebeveynlerin görüşleri kategoriler doğrultusunda ayrı ayrı ince-
lenmiş ve kodlara ilişkin katılımcı görüşlerine ait doğrudan alıntılar ile 
birlikte sunulmuştur.

Ebeveyn Bakış Açısıyla Covıd-19 Pandemi Dönemi Öncesi 
Günlük Yaşam 

Ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi dönemi öncesi günlük ya-
şam kategorisine ilişkin elde edilen kategoride; eğitim yaşamı, fiziksel 
aktivite yaşamı ve aile içi yaşantı olmak üzere üç kod kavramsallaştırıl-
mış ve Tablo 3’de sunulmuştur.
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Tablo 3: Katılımcıların Covıd-19 Pandemi Dönemi Günlük Yaşam 
Kategorisine Yönelik Ebeveyn Görüşleri

Kategoriler       Kodlar             Örnek İfadeler              Katılımcılar                                     

Günlük 
Yaşam
f(13)

Eğitim 
yaşamı

“Pandemi öncesinde biz aşırı derecede yoğunduk hafta içi 
okula gidiyorduk, 3 günde rehabilitasyona derse götürü-
yordum”. (C4)

Fiziksel 
aktivite 
düzeni

“Haftada 2 gün yüzmeye götürüyordum”. (C1)

Aile içi 
yaşantı

“… evde aktivite yapardık genelde onu rahatlatıcı yapboz 
işte evde eşyalarla, mutfakta benim işim var bulaşık 
makinasını beraber boşaltırdık gibi sonra babası gelirdi 
yemek, televizyon ya da beraber film izlerdik 21.30 gibi 
de uyurdu”. (C3)

Tablo 3 incelendiğinde, ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 Pandemi 
dönemi günlük yaşam kategorisinde katılımcıların ifadeleri doğrultu-
sunda üç kod oluştuğu görülmektedir.  Kodlar arasında eğitim yaşamı 
kodunun katılımcılar tarafından en fazla ifade edildiği, fiziksel aktivite 
düzeni ve aile içi yaşantı kodlarının ise eşit şekilde katılımcılar tarafın-
dan ifade edildiği görülmektedir.

Ebeveyn Bakış Açısıyla Covıd-19 Pandemi Dönemi Öncesi 
Fiziksel Gelişim

Ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi dönemi öncesi fiziksel ge-
lişim kategorisine ilişkin elde edilen kategoride; kas ve iskelet sistemi 
gelişimi kodu kavramsallaştırılmış ve Tablo 4’de sunulmuştur.
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Tablo 4: Katılımcıların Covıd-19 Pandemi Dönemi Öncesi Fiziksel 
Gelişim Kategorisine Yönelik Ebeveyn Görüşleri

Kategoriler       Kodlar              Örnek İfadeler              Katılımcılar                                     

Fiziksel Geli-
şim f(3)

Kas ve İske-
let Sistemi 
Gelişimi

“Yüzme çok iyi geldi boyu uzadı, 
kilo verdi. Havuzda kamburluğu 
tamamen geçti”. (C4)

C1,C4,C5

Tablo 4 incelendiğinde, ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi 
dönemi öncesi özel gereksinimli çocukların fiziksel gelişim kategorisin-
de katılımcıların ifadeleri doğrultusunda kas ve iskelet sistemi gelişimi 
kodu oluştuğu görülmektedir.  

Ebeveyn Bakış Açısıyla Covıd-19 Pandemi Dönemi Öncesi 
Zihinsel Gelişim

Ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi dönemi öncesi zihinsel 
gelişim kategorisine ilişkin elde edilen kategoride; algıda artış, göz te-
ması kurabilme, sıra kavramını öğrenme ve komut alma olmak üzere 
dört kod kavramsallaştırılmış ve Tablo 5’de sunulmuştur.
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Tablo 5: Katılımcıların Covıd-19 Pandemi Dönemi Öncesi Zihinsel 
Gelişim Kategorisine Yönelik Ebeveyn Görüşleri

Kategoriler       Kodlar             Örnek İfadeler              Katılımcılar                                     

Zihinsel 
Gelişim
f(9)

Algıda 
Artış

“…yüzme esnasında sırasına, oturdu, masasına 
oturdu daha sonra 1dakika oldu dikkat süresi 
sonra 2, 3 yapıyor yavaş yavaş 5 dakika şimdi 
mesela kendi oturuyor bu büyük bir başarı ken-
disi için algısı toplarlandı”. (C1)

C1, 
C2, 
C5

Göz 
Teması 
Kurabil-
me

“Hiç göz kontağı yoktu sürekli yerinde zıplardı 
bizi tanımazdı şimdi şuan herşeyi yapıyor”. 
(C4)

C1, 
C4, 
C5

Sıra Kav-
ramını 
Öğrenme

“Söz dinleme hiçbir şey yoktu şimdi kesinlikle 
diğer çocuklarla aynı hizada sıray giriyor 
bekliyor yani özel çocuk diyemezsiniz”. (C4)

C4

Komut 
Alma

“..el, ayak ufak ufak başladı saymaya filan 
mesela hoca sayıyor 1, 2, 3 başla diye oda 
tekrar edip başlıyordu bunlar çok güzel 
şeylerdi”. (C5)

C3, 
C5

Tablo 5 incelendiğinde, ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi 
dönemi öncesi özel gereksinimli çocukların zihinsel gelişim kategorisin-
de katılımcıların ifadeleri doğrultusunda dört kod oluştuğu görülmek-
tedir. Kodlar arasında algıda artış ve göz teması kurabilme kodlarının 
katılımcılar tarafından en fazla ifade edildiği, sıra kavramını öğrenme 
kodunun ise en az katılımcılar tarafından ifade edildiği görülmektedir.

Ebeveyn Bakış Açısıyla Covıd-19 Pandemi Dönemi Öncesi 
Ruhsal Gelişim

Ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi dönemi öncesi ruhsal geli-
şim kategorisine ilişkin elde edilen kategoride; korkuların azalması, öz-
güven ve sakin olma olmak üzere üç kod kavramsallaştırılmış ve Tablo 
6’da sunulmuştur.
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Tablo 6: Katılımcıların Covıd-19 Pandemi Dönemi Öncesi Ruhsal Gelişim 
Kategorisine Yönelik Ebeveyn Görüşleri

Kategoriler Kodlar                         Örnek İfadeler Katılımcılar

Ruhsal Geli-
şim f(7)

C4
Korkularının 
Azalması

“…kaydıraktan kayamıyor-
du hani hep düşme korkusu 
vardı”. (C4)

Özgüven
”Çok acayip bir şekilde öz-
güven geldi 3 m.’lik olimpik 
havuza bir atlıyordu”. (C5)

C4, C5

Sakin Olma

“…havuzdan sonra böyle 
bir rahatlama oluyordu. 
Yorulmuş oluyordu sakin-
leşmiş oluyordu”. (C2) 

C1,C2, C3,   C5

Tablo 6 incelendiğinde, ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi 
dönemi öncesi özel gereksinimli çocukların ruhsal gelişimi kategorisin-
de katılımcıların ifadeleri doğrultusunda üç kod oluştuğu görülmek-
tedir.  Kodlar arasında sakin olma kodunun katılımcılar tarafından en 
fazla ifade edildiği, korkularının azalması kodunun ise en az katılımcılar 
tarafından ifade edildiği görülmektedir.

Ebeveyn Bakış Açısıyla Covıd-19 Pandemi Dönemi Öncesi 
Sosyal Gelişim

Ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi dönemi öncesi sosyal ge-
lişim kategorisine ilişkin elde edilen kategoride; sosyal ortama adaptas-
yon, iletişim ve arkadaşlarıyla oyun oynama olmak üzere üç kod kav-
ramsallaştırılmış ve Tablo 7’de sunulmuştur.
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Tablo 7: Katılımcıların Covıd-19 Pandemi Dönemi Öncesi Sosyal Gelişim 
Kategorisine Yönelik Ebeveyn Görüşleri

Kategoriler               Kodlar                     Örnek İfadeler              Katılımcılar

Sosyal  
Gelişimf(6)

Sosyal Ortama 
Adaptasyon

“Havuzda tüm kurallara 
uyuyor önceden öğretmen 
arkasını döndüğünde hemen 
suya atlıyordu kesinlikle kural 
dinlemiyordu şuan sosyal yaşa-
ma uyumu var. “ (C4)

C1, C4

İletişim
”Konuşmasına çok iyi geldi. 
Konuşması daha çok açıldı 
kendini daha fazla ifade 
etti”. (C5)

C4,C5

Akranlarıyla 
Oyun Oynama

“…kendini sevdirdiği için 
arkadaşları oldu sosyalleşti”. 
(C4)

C3,C4

Tablo 7 incelendiğinde, ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi dö-
nemi öncesi özel gereksinimli çocukların sosyal gelişim kategorisinde 
katılımcıların ifadeleri doğrultusunda üç kod oluştuğu görülmektedir. 
Sosyal ortama adaptasyon, iletişim ve akranlarıyla oyun oynama kod-
larının katılımcılar tarafından eşit şekilde ifade edildiği görülmektedir.

Ebeveyn Bakış Açısıyla Covıd-19 Pandemi Dönemi Öncesi 
Hareket Gelişimi

Ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi dönemi öncesi hareket ge-
lişim kategorisine ilişkin elde edilen kategoride; kaba motor beceri geli-
şimi, ince motor beceri gelişimi ve hareket kontrolü olmak üzere üç kod 
kavramsallaştırılmış ve Tablo 8’de sunulmuştur.
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Tablo 8: Katılımcıların Covıd-19 Pandemi Dönemi Öncesi Hareket 
Gelişimi Kategorisine Yönelik Ebeveyn Görüşleri

Kategoriler              Kodlar                  Örnek İfadeler             Katılımcılar

Hareket  
Gelişimif(6)

Kaba motor 
Beceri Gelişimi

“Kasları gelişti. Mesela 
merdiven çıkamazdı yani 
tutunarak ya da anne sen 
elimi tut çıkayım diyor-
du. Şimdi elimizi bırakıp 
iniyoruz”. (C2)

C1,C2,C3,
C4

İnce motor 
Beceri Gelişimi

”…kaşık tutma beceri-
miz sıfırdı, kaşık tutma 
becerisi arttı en azından 
bir çorbasını içebiliyor, 
makarna yiyebiliyor 
hiçbir becerimizi yoktu bu 
anlamda”. (C1)

C1

Hareket Kont-
rolü

”Yerinde durmazdı 
takıntıları,tikleri, korku-
ları vardı zıplardı vs… 
söyleneni tekrar ederdi”. 
(C4)

C4

Tablo 8 incelendiğinde, ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi dö-
nemi öncesi özel gereksinimli çocukların hareket gelişimi kategorisinde 
katılımcıların ifadeleri doğrultusunda üç kod oluştuğu görülmektedir. 
Kodlar arasında kaba motor beceri gelişimi kodlarının katılımcılar tara-
fından en fazla ifade edildiği, ince motor beceri gelişimi kodunun ise en 
az katılımcılar tarafından ifade edildiği görülmektedir.

Ebeveyn Bakış Açısıyla Covıd-19 Pandemi Dönemini Özel 
Gereksinimli Çocukların Algılama Süreci 

Ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi dönemini özel gereksi-
nimli çocukların algılama süreci kategorisine ilişkin elde edilen katego-
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ride; medya etkisi ve aile etkisi olmak üzere iki kod kavramsallaştırılmış 
ve Tablo 9’da sunulmuştur.

Tablo 9: Katılımcıların Covıd-19 Pandemi Dönemini Özel Gereksinimli 
Çocukların Algılama Süreci Kategorisine Yönelik Ebeveyn Görüşleri

Kategoriler             Kodlar                   Örnek İfadeler                    Katılımcılar

Özel Gereksinimli 
Çocukların 
Pandemi 
Dönemini 
Algılama Süreci 
f(5)

Medya Etkisi

“Televizyonda o kadar 
çok görüyor ki 14 
kuralı izlediği için 
çok fazla sormuyor. 
Mesela ben dışarı 
çıkıyorum markete  
anne bize dokunma 
hadi hemen elini yıka 
diyor, zorlamıyor 
beni. Maskeni çıkar, 
eşyaları balkona götür 
diyor hemen”. (C2)

C2, C3

Aile Etkisi

“ İlk başta virüsü 
anlatmak çok zor oldu 
parmaklarla anlattım. 
10 tane parmağını 
bana veriyordu her 
parmağın ucuna hafif 
dokunuyordum okul 
yok, rehabilitasyon 
yok, havuz yok, servis 
yok, metrobüs yok, 
otobüs yok onun sev-
diği şeyler metroport 
avm yok, isfanbul yok 
ve pandemi boyunca 
20 gün boyunca bana 
aynı şeyleri söyletti”. 
(C5)

C1,C4,C5
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Tablo 9 incelendiğinde, ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi döne-
mini özel gereksinimli çocukların algılama süreci kategorisinde katılım-
cıların ifadeleri doğrultusunda iki kod oluştuğu görülmektedir. Kodlar 
arasında aile etkisi kodunun katılımcılar tarafından en fazla ifade edildi-
ği, medya etkisi kodunun ise en az katılımcılar tarafından ifade edildiği 
görülmektedir.

Ebeveyn Bakış Açısıyla Covıd-19 Pandemi Döneminin Etkisinde 
Ev içi Uygulamalar 

Ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi döneminin etkisinde ev 
içi uygualamalar kategorisine ilişkin elde edilen kategoride; fiziksel akti-
vite ve eğitsel oyunlar ve aktivite çeşitliliği olmak üzere iki kod kavram-
sallaştırılmış ve Tablo 10’da sunulmuştur.

Tablo 10: Katılımcıların Covıd-19 Pandemi Döneminin Etkisinde Ev içi 
Uygulamlar Kategorisine Yönelik Ebeveyn Görüşleri

Kategoriler                 Kodlar                           Örnek İfadeler                 Katı-
lımcılar

Pandemi 
Döneminin 
Etkisinde Ev İçi 
Uygulamalar f(8)

Eğitsel Oyunlar ve 
Aktivite Çeşitliliği

Fiziksel Aktivite “Fiziksel 
aktivite yaptı-
rıyorum bizim 
bir Lessimiz vr 
biz 10-15 dakika 
yapıyoruz  net 
yapamasada 
uğraşıyor”. 
(C2)

C1,C2,C3,
C5

”… zeka oyunları 
filan yaptım karton-
lardan mutfak filan 
yaptık mutfakta 
oyup filan oynadık, 
yemekler pişirdik 
evde oyun hamuru 
yapmayı öğrendik 
birlikte kek yptık, 
pasta yaptık”. (C4)

C1,C3,C4, C5
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Tablo 10 incelendiğinde, ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi 
döneminin etkisinde ev içi uygulamalar kategorisinde katılımcıların ifa-
deleri doğrultusunda iki kod oluştuğu görülmektedir. Fiziksel aktivite 
ve eğitsel oyunlar ve aktivite çeşitliliği kodlarının katılımcılar tarafından 
eşit şekilde ifade edildiği görülmektedir.

Ebeveyn Bakış Açısıyla Covıd-19 Pandemi Dönemi Etkisinde 
İhtiyaçlar ve Zorlanmalar 

Ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi dönemi etkisinde ihti-
yaçlar ve zorlanmalar kategorisine ilişkin elde edilen kategoride; eğitim 
ihtiyacı, doğa ve dış mekan ihtiyacı, sosyalleşme, dengesiz beslenme, 
uyku/düzeni bozukluğu, fiziksel aktivite ihtiyacı ve ruhsal durum etkisi 
olmak üzere yedi kod kavramsallaştırılmış ve Tablo 11’de sunulmuştur.

Tablo 11: Katılımcıların Covıd-19 Pandemi Döneminin Etkisinde 
İhtiyaçlar ve Zorlanmalar Kategorisine Yönelik Ebeveyn Görüşleri

Kategoriler                       Kodlar            Örnek İfadeler        Katılımcılar

Eğitim İhtiyacı

“Ben artık okula gitmek 
istiyorum evde durmak 
istemiyorum okul açılsın 
diyor ki okulu hiç sev-
mez rehabilitasyonu hiç 
sevmiyordu oraya bile 
gitmek istiyor hatta”. 
(C4)

C3, C4

Doğa ve Dış 
Mekân İhtiyacı

“Korkuyorum parka fi-
lan götürmüyorum. Ben 
şimdi parka götürsem 
heryere dokunacak ve 
elini yüzüne, gözüne 
süren bir çocuk bu sefer 
hastalığı kapabilecek 
evin önüne çıkarmaya 
çalışıyorum artık onu 
bile istemiyor”. (C3)

 C1, C3, C4, 
C5
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Pandemi Dö-
nemi Etkisinde 
İhtiyaçlar ve 
Zorlanmalar 
f(21) Sosyalleşme

Sosyal bir hayata vardı 
en azında sosyalleş-
tirmeye çalışıyorduk 
her günümüz dolu idi 
şimdi yok işte görüntülü 
aramalarla gidermeye 
çalışıyoruz”. (C2)

C1,C2,C4

Dengesiz Bes-
lenme

”…birazcık kilo aldı 
çünkü yorulmuyor 
normal günlerdeki gibi 
aktif değil, ne kadar da 
olsa evin içerisinde tabi 
kilo aldı”. (C1)

C1,C2,C3,
C4

Uyku/ Düzeni 
Bozukluğu

“Çocuğumuzun uyku 
düzeni bozuldu gece 12 
‘de yatıyor öğlen 12 de 
kalkıyor”. (C4)

C1, C3, C4

Fiziksel Aktivi-
te İhtiyacı

“Çarşamba ve Cuma 
günleri 11.00’den 12.00 
ye kadar yüzüyordu ha-
vuza gidiyorduk. Şuan 
Çarşamba ve Cuma 
günleri duşa giriyor ve 
1 saat çıkmıyor duşun 
altından 1 saat kalıyor 
ve 12 oldumu havuz 
saatinde çıkıyor “.(C5)

C3,C4,C5

Ruhsal durum 
etkisi

…“ruhsal durumunu 
hiç iyi görmüyorum 
mesela kardeşine sürekli 
saldırıyor”. (C3)

C3,C5

Tablo 11 incelendiğinde, ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi 
dönemini etkisinde ihtiyaçlar ve zorlanmalar kategorisinde katılımcıların 
ifadeleri doğrultusunda yedi kod oluştuğu görülmektedir. Kodlar arasın-
da doğa ve dış mekan ihtiyacı, dengesiz beslenme kodlarının katılımcılar 
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tarafından en fazla ifade edildiği, eğitim ihtiyacı ve ruhsal durum kodları-
nın ise en az katılımcılar tarafından ifade edildiği görülmektedir.

Ebeveyn Bakış Açısıyla Covıd-19 Pandemi Döneminde Ebeveyn 
Profili 

Ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi döneminde ebeveyn pro-
fili kategorisine ilişkin elde edilen kategoride; kaygı durumu ve sosyal 
izolasyon ve kişisel hijyen olmak üzere iki kod kavramsallaştırılmış ve 
Tablo 12’de sunulmuştur.

Tablo 12: Katılımcıların Covıd-19 Pandemi Döneminde Ebeveyn Profili 
Kategorisine Yönelik Ebeveyn Görüşleri

Kategoriler                     Kodlar          Örnek İfadeler                 Katılımcılar

Pandemi Döne-
minde Ebeveyn 
Profili f(6)

Kaygı Durumu

“…bu süreçte bir şey 
olursa  diye düşündüm 
sonra  kendimi toplarlan-
dım böyle düşünürsem 
kendime ve çocuğa 
faydalı olamayacağım 
kaygısıyla bir şeye 
varamayacağımı anladım. 
Evde pozitif bakmaya 
başladım”. (C1)

C1,C4,C2

Sosyal İzolas-
yon ve Kişisel 
Hijyen

“Biz evden dışarı çıkmıyo-
ruz korka korka çıkıyorum 
çıksamda maske eldiven 
vs… takıyorum aldığım 
şeyleri hemen gelir gelmez 
balkona koyuyorum bir 
saat havalandırıyorum 
öyle içeri alıyorum kolonya 
döküyoruz beze hepsini öyle 
alıyoruz içeri”. (C5)

C2,C4, C5

Tablo 12 incelendiğinde, ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemin-
de ebeveyn profili kategorisinde katılımcıların ifadeleri doğrultusunda 
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iki kod oluştuğu görülmektedir. Kodlar arasında kaygı durumu ve sos-
yal izolasyon ve kişisel hijyen kodlarının katılımcılar tarafından eşit şe-
kilde ifade edildiği görülmektedir. 

Ebeveyn Bakış Açısıyla Covıd-19 Pandemi Dönemi Onlıne 
Uzaktan Eğitim

Ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi dönemi onlıne uzaktan 
eğitim kategorisine ilişkin elde edilen kategoride; destek eğitim yetersiz-
liği kodu kavramsallaştırılmış ve Tablo 13’de sunulmuştur.

Tablo 13: Katılımcıların Covıd-19 Pandemi Dönemi Onlıne Uzaktan 
Eğitim Kategorisine Yönelik Ebeveyn Görüşleri

Kategoriler          Kodlar                             Örnek İfadeler          Katılımcılar

Onlıne Uzaktan 
Eğitim f(5)

Destek Eğitim 
Yetersizliği

“…benim çocuğum 
yapboz yapabiliyor ona 
uygun şeyler yok, basit 
geliyor oradaki şeyler. 
Yani içerik daha farklı 
ve herkese uygun şekilde 
yapılabilirdi her seviyeye 
uygun”. (C3)

C1, C2, C3, C4, 
C5

Tablo 13 incelendiğinde, ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi 
dönemi onlıne uzaktan eğitim kategorisinde katılımcıların ifadeleri doğ-
rultusunda destek eğitim yetersizliği kodu oluştuğu görülmektedir. 

Ebeveyn Bakış Açısıyla Covıd-19 Pandemi Dönemi Anne- Çocuk 
Etkileşimi 

Ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi dönemi anne- çocuk et-
kileşimi kategorisine ilişkin elde edilen kategoride; anne- çocuk ilişkisi 
kodu kavramsallaştırılmış ve Tablo 14’de sunulmuştur.
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Tablo 14: Katılımcıların Covıd-19 Pandemi Dönemi Anne-Çocuk 
Etkileşimi Kategorisine Yönelik Ebeveyn Görüşleri

Kategoriler                   Kodlar                    Örnek İfadeler          Katılımcılar

Pandemi Dönemi 
Anne-Çocuk 
Etkileşimi f(3)

Anne- Ço-
cuk İlişkisi

”Bence burada veliye 
çok iş düşüyor eğer 
veli destekliyse çocuk 
bir şey olmaz. Ama 
eğer veli desteksizse 
hele birde özel çocuksa 
bence tamamen dav-
ranış problemleriyle 
karşı karışıya kalabi-
lir”. (C1)

C1, C4, C5

Tablo 14 incelendiğinde, ebeveyn bakış açısı ile Covıd-19 pandemi döne-
mi anne-çocuk etkileşimi kategorisinde katılımcıların ifadeleri doğrultu-
sunda anne-çocuk ilişkisi kodu oluştuğu görülmektedir. 

Ayrıca çalışmaya katılan ebeveynler pandemi döneminde çocukla-
rın ev içerisinde gelişimlerini desteklemek için sürekli aktivite ve etkin-
lik çeşitliliği bulma çabası içerisinde olduklarını bildirerek ev ortamında 
yaptırdıkları etkinlikleri araştırmacılar ile gönüllü olarak paylaşmışlar-
dır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu değerlendirme çalışmasında, Covıd-19 salgını sebebiyle karan-
tina sürecinde özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin fiziksel akti-
vite ihtiyaçlarını belirlemek amaçlanmıştır.  Kısıtlayıcı yaşam sürecinin 
ne kadar süreceğinin bilinmediği bu süreçte özel gereksinimli çocukları 
olan ebeveynlerin çocuklarının fiziksel aktivite ihtiyaçlarını nasıl algıla-
dıklarını, bilgi ve deneyimlerinin önemli katkı sağlayacağı düşünülmek-
tedir. Çalışmada ebeveynlerle yapılan görüşmelerde, özel gereksinimli 
çocukların pandemi dönemi öncesinde düzenli spor ve fiziksel aktivite-
lere katılımın çocuklarına olumlu etkileri konusunda farkındalık sahibi 
olduklarını ve çocuklarının fiziksel aktivite düzeyini arttırmaya çalıştık-
ları belirlenmiştir.  
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Covıd-19 pandemi dönemini algılama sürecinde en çok zorlanan 
grup özel gereksinimli çocuklardır. Nitekim günlük yaşam rutinlerinin 
bozulması eğitim süresinin olumsuz yönde etkilemekte ve bu da çocuk-
ların hem eğitim düzeylerinde düşüş hemde ruhsal duygu durumlarım-
da değişikliklere yol açabilmektedir.

Spor ve fiziksel aktivitelere katılım özel gereksinimli çocukların 
fiziksel sağlığına, duygu durumuna, zihinsel, sosyal ve hareket beceri 
gelişimlerini destekleyerek yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyebil-
mektedir. Uzunçayır, (2016) çalışmasında özel gereksinimli çocukların 
su içi aktivitelerine katılımın sosyal beceri gelişimlerini destekleğini 
ve yaşam kalitesini arttırdığını bildirmiştir (Uzunçayır, 2016). İlhan ve 
Esentürk’de (2015) fiziksel aktivite programına katılım sağlayan özel 
gereksinimli çocukların özgüven, grupla iş yapabilme, paylaşımcılık, 
bağımsız iş yapabilme ve iletişim becerilerine etkisi olduğunu belirtmiş-
lerdir (İlhan ve Esentürk, 2015). 

Top ve Yıldız’ da (2017) zihinsel yetersizliği olan çocuklara 12 hafta 
uygulanan su içi egzersizlerin çocukların fiziksel gelişimine katkı sağla-
dığı sonucuna ulaşmıştır. Albayrak Kuruoğlu ve Uzunçayır’ın (2020b) 
uyarlanmış yüzme eğitimine katılan özel gereksinimli çocukların ebe-
veynlerinin görüşleri doğrultusunda; özel gereksinimli çocuklara yö-
nelik ister rekreasyon amaçlı, ister özel sporcu yetiştirme amaçlı olsun, 
optimal sıklık, şiddet, süre ve kapsamda programlanan uyarlanmış ak-
tivitelerin, bu çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve davranışsal kaza-
nımlara ulaşılacağını belirtmişlerdir. Çalışmaya katılan ebeveynlerde 
pandemi dönemi öncesinde çocuklarının düzenli spor ve fiziksel akti-
vitelere katılımın motor beceri gelişimini desteklediğini, özgüven, algı-
da artış, göz kontağı kurabilme, komut olma, sıra kavramını öğrenme, 
konuşmaya başlama ve sosyal ortama uyum sağlayabilme beceri gelişi-
mini desteklediğini bildirmişlerdir (Top ve Yıldız, 2017; Albayrak Kuru-
oğlu ve Uzunçayır, 2020b). Kısıtlayıcı yaşam sürecinde uzun süre evde 
kalmanın bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesin-
de fiziksel aktivitenin faydalarına sık sık değinmişlerdir. Ebeveynler fi-
ziksel, sosyal ve psikolojik olmak üzere fiziksel aktivitenin çocuklarına 
faydaları hakkında olumlu görüşler bildirmişlerdir. 
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Nitekim ulusal literatür kapsamında farklı gelişim gösteren  özel 
gereksinimli çocukların spor ve hareket temelli etkinliklere katılımına 
yönelik yapılan çalışmaların olduğu görülmektedir (İlhan, 2008; İlhan, 
2009; İlhan, 2010; Kırımoğlu ve diğ., 2016; Uzunçayır, 2016; Tekkurşun 
Demir ve diğ., 2017; Kozak ve diğ., 2019; Bozkurt ve diğ., 2019; Tekkur-
şun Demir ve İlhan, 2019; Albayrak Kuruoğlu ve Uzunçayır, 2020a). 

Ebeveynler, özel gereksinimli çocuklarının, spor ve oyun temelli fi-
ziksel aktivitelere katılmaktan çok mutlu olduklarını, çocuklarının özel-
likle açık havada (bahçe, park vb.)  top oynama, ip atlama ve yürüyüş 
gibi fiziksel aktivitelere katılım isteğini belirtmişlerdir. Bu durumun ka-
rantina sürecinde özel gereksinimli çocukların fiziksel aktiviteye ihtiyaç 
duyduklarını yansıttığı düşünülmektedir. Ancak ebeveynler, salgın sü-
resince normal günlük yaşamda yaşamadıkları bazı sorunlarla (eğitim 
ve eğlence merkezlerinin kapaltılması, sokağa çıkma yasakları vb.) kar-
şılaştıklarını ve bu nedenle çocuklarının fiziksel aktivitelere katılama-
dıklarını belirtmişlerdir.

Esentürk, (2020) Covıd-19 salgını süresince otizm spektrum bozuk-
luğu olan çocukların ebeveynlerinin fiziksel aktivite algılarını belirleme-
ye yönelik çalışmasında fiziksel aktivitelere katılımın çocuklarının geli-
şimi desteklediğini ancak pandemi döneminde ev ortamında çocuklarını 
fiziksel aktivitelere dâhil etme de sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir 
(Esentürk, 2020). Çalışmada ebeveynler, yeterli bilgiye sahip olurlarsa 
çocuklarına çok daha fazla fiziksel aktivite sunma fırsatına sahip olacak-
larını belirterek,  hangi hareketin hangi bölgeyi çalıştırdığını bilemedik-
lerini ve yanlış hareketleri yapmaktan korktuklarını bu sebeple pratik 
yapmaktan kaçındıkların belirtmişlerdir. Bir ebeveyn bu durumu, “ev 
ortamında imkânların el verdiği koşullarda atlama, zıplama gibi şeyler yaptıyo-
rum ancak ne kadar doğru bilmiyorum” cümlesiyle açıklamıştır. Bu doğrul-
tuda bilgi eksikliğini çocuklarına fiziksel aktivite sunma fırsatına engel 
olarak gören ebeveynler, bu açığın kapatılması gerektiğini önemle söy-
lemişlerdir. Yarımkaya ve Esentürk, (2020) pandemi sürecinde Otizm 
Spektrum Bozukluğu olan çocukları fiziksel akitiviteye teşvik etmek 
için çocuklara rehber olabilecek görseller ile pekiştirilmiş fiziksel aktivi-
te stratejileri ve örnekleri sunmuşlardır (Yarımkaya ve Esentürk, 2020). 
Pandemi sürecinde ev içerisinde kısıtlayıcı bir yaşam süren özel gerek-
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sinimli çocukların fiziksel olarak aktif olabilmeleri ve hareket ihtiyaçla-
rını karşılayabilmeleri için aileler için onlıne düzenlemeler ciddi öneriye 
ihtiyaç vardır. (Kohli ve Writer, 2020). Özel gereksinimli çocuklara ev 
içerisinde egzersiz programı uygulamak pandemi sürecini fiziksel ve 
psikolojik olarak daha sağlıklı atlatmasını kolaylaştırabilir.

Kısıtlayıcı yaşam sürecinde ebeveynler özellikle çocuklarının dü-
zensiz uyku ve beslenme alışkanlığı kazandığını ve çocuklarının hare-
ketsiz kalmasını sonucunda kilo aldıklarını ve bu sebeple sorun yaşadık-
larını söylemişlerdir. Tandon, (2020) çalışmasında karantina sürecinin 
çocukların ruh hallerinde değişiklikler yaşabileceğini, uyku düzeni ve 
yeme alışkanlıklarındaki değişikliklerin çocukların mevcut sağlık du-
rumları etkileyebileceği riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini söylemiş-
tir (Tandon, 2020). Çalışmaya katılan ebeveynler, fiziksel aktivitenin 
özel gereksinimli çocukların sosyal becerilerine önemli katkı sağladığını 
belirtmişlerdir. Bir anne, “Sosyal bir hayata vardı en azında sosyalleştirme-
ye çalışıyorduk her günümüz dolu idi şimdi yok işte görüntülü aramalarla 
gidermeye çalışıyoruz.” ifadesiyle karantina süreci sonrasında çocukla-
rının sosyal becerileri gelişimlerinde gerileme kaygısını dile getirmiştir. 
Görüşmeler sırasında ebeveynler karantina döneminde çocuklarının 
akraba ve arkadaşlarıyla ile onlıne (telefon, tablet vb.) iletişim kurma 
fırsatında bulunabildiklerini belirtmişlerdir. 

 Ebeveynler karantina sürecinde çocuklarının, enerjilerini atmaları 
için uygun ortamı çok fazla sağlayamadıklarını belirtmişlerdir. Katı-
lımcı bir anne, fiziksel aktivitenin psikolojik rahatlama aracı olduğunu 
belirterek, “uzun süre ev ortamında kaldığı için hareketleri kısıtlandı ve ener-
jisini bir şekilde atmak zorunda” ifadesiyle çocuğun müzik açarak hareket 
etmesinin son derecede çocuğunu rahatlattığını ve daha sakin olmasına 
yardımcı olduğu görüşünü paylaşmıştır. Bir diğer katılımcı ise, “aşırı 
saldırgan davranışlarında bulunuyor özellikle kardeşine ve ev içerisinde bek-
lenmedik istek ve talepleri oluyor mangal yapalım diye spora gittiğimizde böyle 
problemler yaşamıyorduk.” diyerek belirtmiştir. Katılımcı anneler, çocuk-
larının fiziksel aktiviteler ile daha uyumlu hale geldiklerini, öğrenme-
ye açık olduklarını, stres ve kaygı düzeylerinin azaldığını ve problemli 
davranışlarınında azaldığını belirtmişlerdir. Ebeveynlerde karantina 
süresince kaygı yaşadıklarını ve çocuklarının bu durumundan olumsuz 
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etkilediğini dile getirerek çocuklarına bu süreci daha iyi açıklamak için 
psikolojik destek almanın gerekliliğini belirtmişlerdir. Covıd-19’un özel 
gereksinimli çocuklar üzerindeki etkilerini hafifletmek için öncelikli ola-
rak onlıne klinikler ve psikolojik müdahaleler sistemi kurulması gerekli-
liği ortaya çıkmıştır. (Holmes ve diğ., 2020; Dalton ve diğ., 2020)

Görüşmeler sırasında ebeveynler pandemi sürecinde çocuklarının 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve karantina sürecinde 
“Özelim Eğitimdeyim” uygulamasının içerik olarak her engel grubuna 
uygun olmadığını ve çocukların gelişimsel seviyesine göre olması ge-
rektiğini bildirmişlerdir. Bir anne bu konudaki görüşünü şu şekilde dile 
getirmiştir: “benim çocuğum yapboz yapabiliyor ona uygun şeyler yok, basit 
geliyor oradaki şeyler. Yani içerik daha farklı ve herkese uygun şekilde her se-
viyeye uygun yapılabilirdi.” Çalışmaya katılan ebeveynler uygulamadaki 
aktivitelerin çocukları için oldukça basit olduğunu ancak diğer özel ge-
reksinimli çocuklar için uygun olabileceğini belirtmişlerdir. Ebeveynler 
karantina sürecinde eğitim ve fiziksel aktivitelere yönelik ayrıca ek des-
teğe ihtiyaçları olduklarını ifade etmişlerdir.

Çalışma bulguları doğrultusunda; Özel gereksinimli çocuklara uz-
manlar tarafından online (e-spor) spor ve fiziksel aktivite eğitimleri ve-
rilebilir, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, özel gereksinimli çocukların 
ebeveynlerine, engel gruplarına yönelik spor ve fiziksel aktivite çeşitli-
liği de dikkate alınarak online eğitimler verilebilir, ebeveynlere ve özel 
gereksinimli çocuklara, kendine yeterlilik ve özgüvenlerine yönelik on-
line rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilebilir, ebeveyn-
lere ve özel gereksinimli çocuklara engel gruplarına göre sosyal medya 
iletişim araçlarını kullanımına yönelik hizmetler verilebilir (Watsapp, 
görüntülü görüşmeler vb.) 

Covid-19 salgınının ilk günlerinde itibaren özel gereksinimli çocuk-
ların uzaktan eğitimlerine destek olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ta-
rafından geliştirilen «Özelim Eğitimdeyim» mobil uygulaması çok kısa 
sürede hizmete sunulmuştur. Bakanlık tarafından kısa sürede özveriyle 
hazırlanan uygulamanın her ay içerikleri zenginleştirilerek tüm bölüm-
lerinden ücretsiz yararlanılmaktadır. Ayrıca  “Özelim Eğitimdeyim”  
mobil uygulaması Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ta-
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rafından yayımlanan “Turkey: Özelim Eğitimdeyim” (I Am Special, I 
Am in Education) başlıklı raporda diğer ülkelere örnek gösterilmiştir.

ÇALIŞMAYA KATILAN EBEVEYNLERİN ÖZEL 
GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARINA KISITLAYICI YAŞAM 
SÜRECİNDE YAPTIRDIKLARI AKTİVİTE ÖRNEKLERİ 

                                   



Dilek UZUNÇAYIR, Ekrem Levent İLHAN

213

ÇALIŞMAYA KATILAN EBEVEYNLERİN ÖZEL 
GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARININ PANDEMİ DÖNEMİNİ 
ALGILAMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK RESİM

KAYNAKLAR

Albayrak Kuruoğlu, M. Y. ve Uzunçayır, D. (2020a). Zihinsel yetersizliği 
olan çocuklarda uyarlanmış su içi egzersizlerin sosyal beceriler üzerine 
etkisi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 25 (2) , 117-126.

Albayrak Kuruoğlu, M. Y. ve Uzunçayır, D. (2020b). Uyarlanmış yüzme 
eğitiminin, özel gereksinimli çocuklar üzerindeki etkilerinin ebeveynle-
ri tarafından seslendirilmesi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 174-186.

Bartlett, J. D., Griffin, J., ve Thomson, D. (2020). Resources for supporting 
children’s emotional well-being during the COVID-19 pandemic. Child 
Trends. 

Block, M. E. ve Obrusnikova, I. (2007). Inclusion in physical education: a 
review of the literature from 1995-2005. Adapted Physical Activity Quar-
terly, 24,103–124. 10.1123/apaq.24.2.103



COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL  
AKTİVİTE İHTİYAÇLARI: EBEVEYN GÖRÜŞ AÇISIYLA NİTEL BİR DEĞERLENDİRME

214

Brooks, S. K., Webster, R. K. ve Smith, L. E. (2020).  The psychological im-
pact of quarantine and how to reduce it: Rapid Review Of The Evidence, 
395, 912–920.

Bozkurt, T. M.,  Tekkurşun Demir, G., ve Dursun, M. (2019). Bedensel, işit-
me ve görme engelli sporcuların spora katılım motivasyonlarının ince-
lenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(67).

Chen, P., Mao, L., Nassis, G. P., Harmer, P., Ainsworth, B. E. ve Li, F. (2020). 
Coronavirus disease (COVID-19): the need to maintain regular physical 
activity while taking precautions. Journal of Sport and Health Science, 9(2), 
103–104.  

Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (Gözden geçirilmiş 
baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Dalton, L., Rapa, E. ve Stein, A. (2020). Protecting the psychological health 
of children through effective communication about Covid-19. Lancet 
Child Adolesc. Health, 4(5), 346–347.

Eskici, G. (2020). Covid-19 pandemisi: Karantina için beslenme önerileri. 
Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, 25 (Special Issue 1).

Esentürk, O. K. (2020). Parents’ perceptions on physical activity fortheir 
children with autism spectrum disorders during the novel coronavirus 
outbreak, International Journal Of Developmental Disabilities, 1-12. doı: 
10.1080/20473869.2020.1769333.

Folleto, J. C.,  Keila, R. G. ve Valentini, N. C. (2016). The effects of yoga 
practice in: School physical education on children’s motor abilities and 
social behavior. Int J Yoga, 9(2), 156–162. doi: 10.4103/0973-6131.183717.

Gümüşgül, O. ve Aydoğan, R. (2020). Yeni tip koronavirüs-Covid 19 kay-
naklı evde geçirilen boş zamanların ev içi rekreatif oyunlar ile değerlen-
dirilmesi. Spor Eğitim Dergisi, 4(1), 107-114.

Gulia, K. K. ve Kumar, V. M. (2020). Importance of sleep for health and wel-
lbeing amidst Covid-19 pandemic. Sleep Vigil, 1–2. doi: 10.1007/s41782-
020-00087-4. 

Holmes E. A. (2020). Multidisciplinary research priorities for the Covıd-19 
pandemic: A call for action for mental health science. Lancet Psychi-
atry. doi:10.1016/S2215-0366(20)30168-1. 

Halabchi, F., Ahmadinejad, Z. ve Selk-Ghaffari, M. (2020). Covid-19 epi-
demic: Exercise or not to exercise; that is the question. Asian Journal Of 
Sports Medicine, 11(1), 1-3. doi: 10.5812/asjsm.102630.



Dilek UZUNÇAYIR, Ekrem Levent İLHAN

215

İlhan, L. (2008). Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi ve 
sporun sosyalleşme düzeylerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 
315-324.

İlhan, L. (2009). Voleybolda servis becerisi öğretimine motivasyonel bir 
yaklaşım. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3 (3), 
196-203.

İlhan, L. (2010). The effect of the participation of educable mentally retar-
ded children in the special physical education classes upon the anxiety 
levels of the parents of the children. Ovidius University Annals, Series, 
Physical Educationand Sport/Science, Movement and Health, 10(2), 304-309.

İlhan, E. L. ve Esentürk, O. K. (2015). Zihinsel engelli bireylerde sporun 
etkilerine yönelik farkındalık ölçeği (ZEBSEYFÖ) geliştirme çalışması. 
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(1), 19-36.

Kırımoğlu, H., Yılmaz, A., Soyer, F., Beyleroğlu, M. ve İlhan, E. L. (2016). 
Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık: beden 
eğitimi öğretmen adayları üzerine bir çalışma. Niğde Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 80-88.

Kozak, M., İlhan, E. L. ve Yarayan, Y. E. (2019). Zihinsel yetersizlik, spor ve 
ruhsal uyum ilişkisi. Niğde Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1).

Kohli, S. ve Writer, S. (2020). Students with disabilities deprived of crucial 
services because of coronavirus closures. <http://www.latimes.com/
california/story/2020-03-25/.   

Lippi, G., Henry, B. ve Gomar Sanchis, F. (2020). Physical inactivity and car-
diovascular disease at the time of coronavirus disease. European Journal 
of Preventive Cardiology, 27(9), 906-908. doi: 10.1177/2047487320916823.

Merriam, S., B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. 
Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık.

Narzisi, A. (2020). Handle the autism spectrum condition during corona-
virus (Covid-19) stay at home period: Ten tips for helping parents and 
caregivers of young children. Brain Sciences, 10, 207–204. http://dx.doi.
org/10.3390/brainsci10040207

Namlı, S. ve Suveren, S. (2017). Beden eğitimi ve spor programlarında oku-
yan engelli öğrencilerin bölümlerine uyumlarını tespit etmek amacıyla 
ölçek geliştirme çalışması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(3).

Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (Çev. M. 
Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.

Top, E. ve Yıldız, M. (2017). 11-14 yaş grubu çocukların sosyo-demografik 
özellikleri, motor performans düzeyleriyle yaşam kaliteleri arasındaki 



COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL  
AKTİVİTE İHTİYAÇLARI: EBEVEYN GÖRÜŞ AÇISIYLA NİTEL BİR DEĞERLENDİRME

216

ilişkinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri 
Dergisi, 19(1), 41-56.

Tandon, R. (2020). The Covid-19 pandemic, personal reflections on edi-
torial responsibility. Asian J. Psychiatry, 50, 102100 doi: 10.1016/j.
ajp.2020.102100. 

 Tekkurşun Demir, G., İlhan, E. L., Cicioğlu, H. I. ve Kabak, S. (2017). Head 
master and teacher opinions for special olympics young athletes prog-
ram. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Scien-
ce, Movement and Health, 17(2), 302-311.

Tekkurşun Demir, G. ve İlhan, E. L. (2019). Spora katılım motivasyonu: 
görme engelli sporcular üzerine bir araştırma. Gaziantep Üniversitesi 
Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 157-170.

Tekkurşun Demir, G., Cicioğlu, H. İ., İlhan, E. L. (2020). Sporcuların yeni 
tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygısı ölçeği (SYTKYKÖ): Ge-
çerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 
ISSN:2458-9489 Volume 17 Issue 2. 

Tekkurşun Demir, G. ve İlhan, E. L. (2020). Engelli sporcularda spora katı-
lım motivasyonu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eği-
tim Dergisi, 21(1),49-69. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.490063.

Uzunçayır, D. (2016). Özel gereksinimli bireylerde su içi aktivitelerin sosyal be-
ceri ve yaşam kalitesine etkisi. (Yükseklisans tezi). İstanbul Gedik Üniver-
sitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Wu, Z., ve McGoogan, J. M.  (2020). Characteristics of and important lessons 
from the coronavirus disease 2019 (Covid-19) outbreak in China: Sum-
mary of a report of 72314 cases from the Chinese Center for Disease Control 
and Prevention. Jama, 323(13), 1239-1242 DOI: 10.1001/jama.2020.2648.

Yanardag, M., Akmanoglu, N. ve Yilmaz, İ. (2013). The effectiveness of vi-
deo prompting on teaching aquatic play skills for children with autism. 
Disability & Rehabilitation, 35(1), 47–56 Informa UK, Ltd.

Yılmaz, A., Esenturk, O. K., Tekkurşun Demir, G. ve Ilhan, E. L. (2017). Me-
taphoric perception of gifted students about physical education course 
and physical education teachers. Journal of Educationand Learning, 6(2), 
220-234.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntem-
leri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemle-
ri, 10. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları.



Dilek UZUNÇAYIR, Ekrem Levent İLHAN

217

Yarımkaya, E., ve Esentürk, O. K. (2020). Promoting physical activity for 
children with autism spectrum disorders during Coronavirus outbreak: 
Benefits, strategies, and examples. International Journal of Developmental 
Disabilities, 1-6.. doi: 10.1080/20473869.2020.1756115.

İNTERNET KAYNAKLARI
T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs hastalığı Covıd-19 salgını. (2020, 24 

Nisan). Erişim adresi: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ [E.T: 
02.05.2020].

World Health Organization. (2018, accessed 12 March 2020). Erişim adresi: 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-acti-
vity

World Health Organization. (2020). Novel Coronavirus (2019-nCoV) te-
chnical guidance. https://www.who.int/emergencies/diseases/no-
vel-coronavirus-2019/technical-guidance [E.T: 05.05.2020].



FARKLI BOYUTLARI İLE E-SPOR

218

SEKİZİNCİ BÖLÜM  
FARKLI BOYUTLARI İLE E-SPOR

Abdulkadir ÖZTÜRK¹, Ahmet Emre FAKAZLI¹, Ekrem Levent İLHAN¹
¹Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Teknolojik gelişmeler her sektörde olduğu gibi spor sektörün-
de de değişimlere neden olmuştur. Bu noktada, oyunların teknolojiyle 
bütünleştiği elektronik spor (e-spor) boyutu oldukça önemli bir yer tut-
maktadır. Oyun yapımcıları tarafından kurgulanmış ya da geleneksel 
sporların elektronik ortama aktarıldığı dijital oyunlar, yarışma boyutu-
na taşınarak e-spor organizasyonları olarak düzenlenmektedir. E-spor 
organizasyonları günümüzde geleneksel sporların izleyici kitlesi oran-
larına yaklaşmış, özellikle genç nesil tarafından yeni bir kariyer fırsa-
tı olarak görülerek çağımızın yükselen trendleri arasına girmiştir. Son 
yıllarda önemli oranda ilerleme göstererek, dijital gençlik kültürü içeri-
sinde temel bir unsur haline gelen e-spor, hem ekonomik değeri hem de 
katılımcı sayıları değerlendirildiğinde olağanüstü bir büyüme gösterdi-
ği gözlenmektedir. Covid-19 dönemi, bu gelişimi olumlu yönde etkile-
miş, evlerinde uzun süre kalmak zorunda olan insanlar dijital oyunlara 
yönelmişleridir. Bu durum, e-spor ve dijital oyun sektörünü katılımcı 
sayısı ve ekonomik anlamda oldukça olumlu yönde etkilemiştir. Bu ça-
lışmada, e-sporun genel tanımı, tarihsel süreci, sektörel anlamda ekono-
mik boyutu ve oyun türleri temelinde farklı boyutları ele alınarak güncel 
bilgiler ışığında bir derleme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik spor, E-spor, Dijital oyun, Spor



Abdulkadir ÖZTÜRK, Ahmet Emre FAKAZLI, Ekrem Levent İLHAN

219

GİRİŞ

İnsanlar geçmiş çağlardan beri hem bireysel hem de toplu olarak 
sportif faaliyetlerde bulunmuşlardır. Spor, fiziksel yarışmalar, içeriğin-
deki hedefler ve zorluklarından ötürü yüzyıllar boyu insanoğlunun ha-
yatının vazgeçilmez bir parçası olduğu söylenebilir. İnsanların beklenti-
leri ve talepleri doğrultusunda teknolojik hamlelerin şekillenmesi önem-
li farklılıklara sebep olmuştur. Bu farklılıklar her sektörde olduğu gibi 
spor sektöründe de yenilikler meydana getirmiştir. Teknolojinin spor 
dünyasının her alanını farklı şekillerde etkilediği söylenebilir. Ancak 
dijital ortamda meydana getirilen oyun dünyasının “oyun” kavramına 
yeni bir anlam kazandırdığı düşünülmektedir. 

Spor olarak belirtilen faaliyetler günümüze ulaşmadan önce bazı de-
ğişimlerden geçirmiştir. Şu an ki modern sporlar geçmiş zamanlardan 
günümüze kadar ulaşan geleneksel sporlar olarak tanımlanabilir (Kara-
hüseyinoğlu, 2008). Spor alanında, teknoloji aracılığıyla branşlara özgü 
bazı programlar geliştirilmiş ve bu branşlar insanlara daha yaygın ola-
bilecek şekilde tanıtılmıştır. Teknolojik gelişmeler, bazı kavramların or-
taya çıkmasına sebep olmuştur. Teknolojik cihazların ücretlerinin belirli 
seviyelere inmesi ve küreselleşen sektörün etkisiyle oyun konsollara ko-
lay ulaşılabilir duruma gelmiştir. Geliştirilen oyun oynama platformları 
sayesinde bireysel oyun türlerinden birçok kişinin aynı anda oynayabi-
leceği oyunlara geçiş hızlanmıştır. Ek olarak, gelişen internet ağı saye-
sinde farklı ülke ve kıtalardan insanlar aynı oyun üzerinde beraber oyun 
oynama olanağına sahip olmuştur. Bu durum, e-spor kavramının ortaya 
çıkmasına olanak sağlamıştır. E-spor, internet ağı sayesinde çok oyun-
culu olarak kullanılabilecek şekilde kurgulanmış dijital oyun alanıdır. 
Yarışmacı özelliği nedeniyle oyuncular profesyonel olarak görülmekte-
dir (Argan ve diğ., 2006). Geleneksel sporlara benzer olarak e-sporun 
gelişiminin de teknolojiyle doğru orantılı olduğu söylenebilir. 

Yaşamımızda dijital ve internet oyunları, çocuklar, gençler ve ebe-
veynler arasında hızla yayılmaktadır. Çeşitli yaş gruplarından bireyle-
rin dijital oyun ve e-spora ilgi gösterdiği bilinmektedir. Ancak gençlerin 
dijital oyunlarla daha fazla vakit geçirdikleri ve bu sürenin giderek art-
tığı söylenebilir (Gentile, 2009). Dünya çapında çok önemli yatırımların 
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yapılmakta olduğu e-spor ekosisteminin ileride geleneksel sporları da 
geride bırakması beklenmektedir. Geleneksel sporlardan daha dinamik 
bir potansiyeli bulunan e-spor, ağ altyapısı ve hızı geliştikçe kuşkusuz 
büyümeye devam edeceği söylenebilir. 

E-spor dünya’nın pek çok ülkesindeki eğitim kurumları tarafından 
ders müfredatına alınan ve akademik yaklaşımlar ile olumlu ve olumsuz 
yönleri başta olmak üzere çok kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte-
dir. E-spor ekosistemini yöneten ve yönlendiren Uluslararası eSpor Fe-
derasyonu gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar vardır (Jenny ve diğ., 2017; 
Schaeperkoetter ve diğ., 2017). Ek olarak, dünya üzerinde 2017 yılında 
385 milyon katılımcı gibi geniş çaplı bir izleyici kitlesi oranına ulaşıl-
mıştır (Yükçü ve Kaplanoğlu, 2018). Uluslararası seviyede birçok özel 
ve resmi olarak e-spor turnuvası yapılmakta ve e-sporlar ile ilgili fede-
rasyonlar kuruluş sürecini tamamlamayı amaçlamaktadır. Uluslararası 
düzeyde yapılan bu faaliyetlere ve katılım gösteren e-sporculara des-
tekleyici sponsorlar tarafından aktarılan milyon dolarlar ile ifade edilen 
maddi kaynağı, bu spor dalının potansiyel gelişiminin bir sonucu ola-
rak söylenebilir. Özetle teknolojik gelişim ve inovasyonun spor ve oyun 
dünyası içerisinde bir bütünlük sağlayarak yeni bir sportif yarışma orta-
ma meydana getirdiği söylenebilir. Bu ekosistem içerisinde sporcuların, 
izleyicilerin, sponsorların, yöneticilerin ve diğer paydaşların bu sektör 
içerisindeki etkilerinin incelenmesinin oldukça önemli olduğu söyle-
nebilir. Dünyada ve ülkemizde her geçen gün yenilikleri beraberinde 
getiren e-spor ekosistemi içerisinde yer alan tüm kavramlara açıklık ge-
tirilmesinin de oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, 
e-sporun temel kavramları ve farklı boyutları ele alınarak güncel bilgiler 
ışığında bir derleme yapılması amaçlanmaktadır.  

E-Spor Nedir? 

E-spor, farklı ülke ya da kıtalarda ikamet eden insanların internet 
ağı teknolojisi sayesinde sanal ortamda bir araya getirip oyun oynayabi-
leceği ya da kapsamlı e-spor turnuvaları aracılığıyla dünyanın pek çok 
değişik bölgesinden katılım gösteren insanların belirlenen yerlerde top-
lanarak oyun oynadıkları hem zihinsel hem de fiziksel anlamda perfor-
mans gerektiren bir spor dalı olduğu söylenebilir (Argan ve diğ., 2006).
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E-spor bedensel aktiviteleri içerir. Çünkü oyuncu sıklıkla klavye ve 
fare aracılığıyla parmaklarını kullanmayı amaçlar. Oyuncular e-spor 
organizasyonları ile birlikte takım ya da bireysel olarak karşı karşıya 
gelmekte ve kazanmak için mücadele etmektedirler (Filchenko, 2018).  
E-spor bireysel ya da takım halinde, çeşitli içerik türlerinde, el-göz ko-
ordinasyonu, analitik kritik düşünme, refleks, veri yönetimi gibi kabili-
yetlerin ön planda olduğu sanal olarak kurgulanmış rekabet alanlarıdır.1 
Gelişmekte olan bir spor dalı olarak e-spor olgusu, kaynaklarda elekt-
ronik oyun, sanal oyun, siber oyun, e-spor, çevrim içi oyun, elektronik 
oyun, oyun sporları, bilgisayar oyunu vb. şekilde ifade edilmektedir 
(Argan ve diğ., 2006).

Dijital Oyun Nedir?

Genel anlamda, bilgisayar, tablet, konsol ya da telefon gibi elektro-
nik aletler üzerinden oynanan oyunların tümüne dijital oyun adı verile-
bilir. Dijital oyunlar içerisinde bulundurduğu özelliklerden dolayı yeni 
medya ortamları arasında tüketimin en çok olduğu iletişim platformla-
rının başında gelmektedir. Dijital oyun alanları içeriğinde etkileşimin en 
fazla olduğu alan çoklu oyun alanlarıdır. Tek kişilik oyun ortamlarından 
nispeten daha çok etkileşimin meydan geldiği bu ortam, aynı zamanda 
yeni medyanın ortaya koyduğu fark yaratan özellikleri de içeriğinde ba-
rındırmaktadır (Binark, 2007). 

Dijital oyunlar var olduğu tüm özelliklerin yanında reklam veren 
sponsorlar için önemli bir ekonomik potansiyele ulaşma şansını da ta-
nımaktadır. Dijital ortam ürün satışı konusunda maliyet düşüklüğü 
avantajı sağlamanın yanı sıra, ciddi bir izleyici potansiyelini içerisinde 
bulunduran bu eğlence ortamında marka bilinirliği sağladığı için de tü-
keticilerle iletişim kurma şansını reklam veren sponsorlara vermektedir 
(Yamamoto, 2009). 

Dijital Oyun ve E-spor Arasındaki Fark Nedir?

Bir dijital oyunun e-spor olarak tanımlanması için o oyun kapsamın-
da ulusal ya da uluslararası düzeyde amatör ya da profesyonel anlam-

1  https://www.guvenlioyna.org.tr/haber-detay/turkiye-oyun-sektoru-raporu-2017 
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da yarışmaların düzenlenmesi gerekmektedir (Rubleske ve diğ., 2020). 
Özellikle çevrimiçi özelliğe sahip ve çok oyunculu oynanışa imkân ta-
nıyan oyunların e-spor kavramı içerisinde değerlendirilebileceği söyle-
nebilir. Bu kapsamada, yine “kazanma” ya da “üstünlük sağlama” gibi 
kavramların söz konusu olduğu dijital oyunların e-spor oyunları statü-
sünde ele alınabileceği söylenebilir.

Geleneksel Spor ve E-Spor Arasındaki Fark Nedir?

Spor ve rekabet oyunları, geleneksel sporların internet ortamına ak-
tarılmış şekilleridirler. Basketbol, futbol vb. bazı branşlarda, oyun üre-
ticileri federasyonlarla çeşitli lisans anlaşmaları yapmaktadırlar. Ek ola-
rak, kulüp ve oyuncularla anlaşmalar yaparak oyunlarına reklam yüzü 
olarak kullanmaktadırlar. Anlaşmalar sonucunda, kulüpler ve oyuncu-
lar gerçek isim ve özellikleriyle sanal oyunlar içerisinde yer almaktadır-
lar. Geleneksel sporlarda ekonomik anlamda gereksinim oldukça fazla-
dır ve oldukça yüklü miktarda kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. E-spor 
alanında ise geleneksel sporlarda olduğu gibi fazla miktarda kaynağa 
gereksinim duyulmaz. E-sporcular ekosistem içerisinde yer alabilme-
si için gerekli olan oyun platformlarına sahip olması yeterlidir (Akın, 
2008).

E-sporun gelişimi geleneksel sporlara kıyasla daha hızlı olduğu söy-
lenebilir. Özellikle izleyici noktasında e-spor seyircisi geleneksel spor se-
yircisine yakın seviyeye ulaşmıştır (Statista, 2018). E-spor ve geleneksel 
spor arasındaki temel ayrımın fiziksel efor olduğu söylenebilir. E-spo-
run genel olarak bir oyun platformu üzerinden oturarak oynanmasının 
bu duruma sebep olduğu söylenebilir. Bu noktada, e-sporun günümüz-
de artık yok sayılamayacak derecede büyüklüğe ulaştığı, gelecekte spor 
kültürü içerisinde önemli bir oyun türü olarak yer alacağı düşünülmek-
tedir. E-spor ekosistemi içerisinde birçok paydaşa yer vermektedir. Bu 
süreçte, oyuncular, antrenörler, izleyiciler, sponsorlar vb. kişi ve kurum-
lar aktif rol almaktadır. Özellikle son yıllarda, e-spor alanında yaşanan 
gelişmeler büyümeyi hızlandırmıştır. E-spora katılımcı ve seyirci sayısı-
nın artışı ile birlikte oyun üreticileri ve çeşitli firmalar bu sektöre yönel-
miştir. E-spor organizasyonlarının geleneksel spor organizasyonlarına 
yakın düzeyde izleyici sayısına ulaşması yatırımcı firmaların dikkatini 
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çekmiş, özellikle son dönemde ciddi seviyede ekonomik büyüme mey-
dana gelmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-spor oyuncu 
ve izleyici sayıları artış göstermiş, sektörel anlamda ciddi büyüme mey-
dana gelmiştir (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2017).

Tarihsel Gelişim

Elektronik cihazlar kullanılarak oyun oynama durumunun 1950’li 
yıllara kadar uzandığı söylenebilir. 19 Ekim 1972’de ise Stanford Üni-
versitesin ’de elektronik cihazlar kullanılarak yarışmacı bir dijital oyun 
turnuvası düzenlenmiştir. Bu turnuva bilinen ilk turnuvadır. Bu tur-
nuva, üniversite içerisinde yer alan Yapay Zekâ Laboratuvarı’nda ve 
“Spacewar” adlı oyun üzerinden gerçekleştirilmiştir. Tarihsel anlamda 
dijital oyunların 1970’li yıllarda oynandığı bilinse de e-spor noktasında 
iki önemli durum vardır. İlk olarak, “Arcade” olarak bilinen dijital oyun 
salonlarının ve oyun konsollarının özellikle 1980 ve 1990’larda talep gör-
mesi e-spor için önemli bir adım olmuştur. Bir diğeri ise, 2000’li yıllar-
la birlikte internet ağının yaygınlaşmasının ve kullanımının artmasının 
e-spora oldukça olumlu etkilediği söylenebilir (Üçüncüoğlu ve Çakır, 
2017).

Atari ve oyunlarının değerlendirilmesi noktasında 1980-1981 yıl-
ları önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Pac-Man, Centipede, Galaga, 
Donkey Kong ve Frogger gibi ilgi gören oyunlar bu dönemde piyasaya 
sürülmüştür. Yenilikçi oyun türleri, oyun teknolojisinin gelişmesi, tüm 
dünyada artan popülarite ve sektörel bazda artan rağbet ile birlikte dii-
tal oyun ekonomisi büyümüştür. Bu dönemde, atari oyunları ile birlikte 
5 milyon dolara yakın kazan elde edildiği tahmin edilmektedir. Ek ola-
rak, 1982 yılında Amerika’da 24.000 atari salonu ve 400.000’e yakın çeşit-
li organizasyonda 1,5 milyon atari kullanılmıştır (Borowy ve Jin, 2013). 

1990’ların sonunda başlayan süreçte özellikle gelişmiş olan ülkeler-
de internetin hızlı bir şekilde yaygınlaşması oyunculara pek çok ülkeden 
rakipler bulma ve yarışma olanağı sağlamıştır. 2000’li yılların başlarında 
Birinci Şahıs Nişancı (FPS) olarak adlandırılan oyun türleri e-spor tur-
nuvalarının katılımcılarının büyümesi için gerekli olan ilgiyi yaratmış-
tır. Milenyum çağında e-sporun profesyonelleşmesiyle ilgili olarak yeni 
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adımlar atılmıştır. Sektörün en eski ve en kapsamlı organizasyonların-
dan olan Electronic Sports League, 2000 yılında faaliyete geçmiştir. Gü-
ney Kore, e-spor alanında diğer ülkelere göre öncü bir ülke konumun-
dadır. World Cyber Games şeklinde adlandırılan ve 2013 yılına kadar 
olan sürece kadar devam eden, bir dönem için e-sporun olimpiyatları 
olabileceği dahi söylemlerinin vurgulandığı organizasyon da Asya ülke-
si öncülüğünde yapılmıştır (Üçüncüoğlu ve Çakır, 2017).

Özellikle 2000 yılında e-spor alanında profesyonelleşme anlamında 
önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde kurulan Electronic Sports 
League (ESL) e-spor ekosistemi içerisinde en önemli organizasyon biri 
olma özelliğine sahiptir. Yine e-sporun olimpiyatları olarak yorumlanan 
ve 2013 yılına kadar en önemli organizasyonlardan biri olarak kabul edi-
len Dünya Siber Oyunları (WCG) bu süreçte önemli bir yer tutmuştur. 
Asya ve Amerika kıtasındaki ülkelerin hem katılımcı hem de izleyici 
noktasında önemli seviyelere gelen e-spor alanına dikkat çekmeleri ve 
çeşitli adımlar atmaları gecikmemiştir. Özellikle Güney Kore’nin e-spor 
alanının ve organizasyonlarının kontrolü, ülkede bilinçli bir şekilde ge-
liştirilmesi için bakanlık vasıtasıyla Kore e-Spor Birliği’nin (KeSPA) ku-
rulmasının (Seo, 2013) önemli adımlar biri olduğu söylenebilir. Yine Gü-
ney Kore’de kurulan, Uluslararası E-Spor Federasyonu (IeSF) bu alanın 
gelişimi ve örgütlenmesi noktasında önemli bir yer tutmaktadır ve 46 
üye ülkesi bulunmaktadır.2 Asya Olimpiyat Konseyi’nin açıklamasına 
göre 2022 yılında Çin’in Hangzhou kentinde yapılması planlanan Asya 
Oyunları’nda e-sporun bir oyun türü yer alacağını kamuoyunu açıkla-
mıştır (Ocasia, 2017).

Türkiye’de E-Spor

Türkiye’de kurulan ilk e-spor takımı 2003 yılında faaliyete geçmiş-
tir.  Dark Passage adlı takım Counter Strike takımı ile e-spor organizas-
yonlarında yer almıştır. Türkiye’de günden güne büyüyen e-spor sektö-
rü içerisinde profesyonel kulüplerde bu durumun dışarısında kalmamış 
kendi e-spor takımlarını kurmuşlardır. Öncelikle 2015 yılında “Beşik-
taş ESK”, 2016 yılında ise “1907 Fenerbahçe e-Spor” ve “Galatasaray 

2	 	https://ie-sf.org/ 
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eSports” takımları kurulmuş League of Legends oyunu kapsamında res-
mi olarak mücadele etmeye başlamışlardır. Ek olarak, ülkemizde birden 
çok e-spor alanında aktif olan takımlar vardır. 2005 yılında kurulmuş 
olan “Team Turquality” ve 2008 yılında kurulmuş olan “HWA Gaming” 
takımları birçok e-spor alanında katılım göstermektedir. Bahçeşehir 
Üniversitesi kapsamında kurulan League of Legends takımı BAU “Su-
perMassive” de mücadele etmektedir (Üçüncüoğlu ve Çakır, 2017).

Oyun konsolları, bilgisayar, tablet vb. elektronik cihazları kullanma-
ya başlama yaşı değerlendirildiğinde, Türkiye’nin dünyada ilk sıralarda 
yer aldığı bilinmektedir. Ek olarak, özellikle bilgisayar karşısında vakit 
geçirme noktasında da ilk sıralarda yer aldığı gözlenmektedir (Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, 2018). Türkiye’de 2011 yılında faaliyet göstermeye 
başlayan “Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu (TÜDOF)” dijital ortam-
da yapılması amaçlanan organizasyonlara ve bu organizasyonlara katı-
lan katılımcılara destek olmak amacıyla kurulmuştur. Bu kuruluş 2013 
yılı itibariyle “Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu” kapsamın-
da değerlendirilmiş, 2018 yılında da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
olarak “Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED)” adını alarak çalışmala-
rına devam etmektedir. Federasyon bünyesinde çalışmaları yürütülen 
e-spor, kurumsal kimliğinin vermiş olduğu tanınırlıkla birlikte daha 
fazla katılımcı ve sektörel bazda ekonomiye ulaşacağı düşünülmektedir. 
Dünyada 200 milyon, Türkiye’de ise 4 milyona yakın katılımcısı olduğu 
düşünülen e-spor ekosisteminin yarattığı etkiyle birlikte ekonomik hac-
minin üç yıl içerisinde yaklaşık 5 milyar dolara ulaşacağı düşünülmek-
tedir (Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2018).

Rakamlarla E-Spor: Oyun Sektörü ve Ekonomik Etkileri

Teknolojik gelişimlerin etkileri pek çok alanda farklılıklar göze çarp-
maktadır. Teknolojik yeniliklerin yarattığı bu farklılık ve yeniliklerden 
spor endüstrisi de etkilenmiştir. Teknoloji ve sporun kesişim noktasında 
yer alan e-spor yönetimsel yapısı, finanssan kapasitesi, izleyici ve katı-
lımcı kilesiyle spor endüstrisi içerisinde yerini almıştır. Dünya üzerinde 
oyun sektörünün ulaştığı ekonomik büyüklük ile müzik, tiyatro, sinema 
gibi birçok eğlence endüstrisini de geçeceği düşünülmektedir. Hızlı bir 
büyüme ivmesi yakalayan ve büyüme hızıyla da özellikle çoğu marka-
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ların dikkatini çeken e-spor oyuncular, sponsorlar, oyun tedarikçileri, 
turnuvalar, etkinlikler ve hayran kitlesi olarak adlandırılan bazı aktör-
lerden oluşmaktadır. 

E-spor endüstrisi dijital oyunlar ile birlikte son dönemde ekonomik 
olarak spor endüstrisi içerisinde yeri almış ve önemli bir paya sahip ol-
muştur. E-sporun gelir kaynakları arasında biletler, oyun üreticileri, rek-
lamlar, medya hakları, reklamlar, sponsorluklar ve ürünler yer almak-
tadır. Televizyon, izleyici kitlesi arasında hızlı bir şekilde düşüşte olan 
genç nüfusu yakalamaya istekli olan otomobil, sanayi ve banka üreticisi 
gibi pek çok sektörlerden dünyaca ünlü birçok marka e-spora yönelik 
olarak sponsorluk ve çeşitli yatırımlar yapmaktadır. Bu süreç özellikle 
modern spor kulüplerine çeşitli gelir kapılarının açılmasına zeminini ha-
zırlamaktadır.3 E-sporun diğer yöneliklerin yanında ekonomik anlamda 
da spor endüstrisi içerisinde çeşitli yeniliklere sebep olduğu söylenebi-
lir. 

Grafik 1. Küresel E-spor Pazarı4

Sponsorlar, medya hakları, yayın üreticileri, ürünler, biletler ve rek-
lamlar gibi pek çok paydaşı ile içeriğinde geniş kapsamlı bir ekonomi 
modeli oluşturmaktadır.  Grafik 1’e bakıldığında; 2020 yılı e-spor’un 

3	 	https://www.asus.com/us/News/piJtl9L0UwRX6xfk 
4	 	https://newzoo.com/key-numbers
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gelir dağılımları incelendiğinde toplamda $950.3M değerinde olduğu 
görülmektedir. Burada ki en büyük dağılımın $584.1M ile sponsorlar ol-
duğu, en az dağılımın ise $19.9M ile yayın akışı olduğu görülmektedir.

Grafik 2. Küresel E-spor İzleyici Büyümesi5

Grafik 2’ye bakıldığında; 2018 yılında e-spor tutkunlarının 173M ol-
duğu görülmektedir. Bu sayının 2023 yılında ise 295M olacağı öngörül-
mektedir. Toplam global izleyici kitlesinin 646M olacağı ön görülmek-
tedir. Pek çok geleneksel sporlara kıyasla ciddi izleyici sayısına ulaşan 
e-spor, özellikle organizasyon ve stadyum izleyicisi noktasında önemli 
rakamlara ulaşmıştır. Birçok marka tanınırlık ve gelir elde etmek ama-
cıyla e-spor takımlarıyla sözleşme imzalayarak bu organizasyonlarda 
yer almaktadır. Kitlelerin artışı ile eşgüdümlü olarak sponsorlarında ar-
tışının devam edeceği öngörülmektedir.

5  https://newzoo.com/key-numbers
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Grafik 3. Sektör Potansiyeli6

Grafik 3’e bakıldığında; E-spor Meraklıları 2017’de her biri ortalama 
3,64 ABD doları harcamaktadır. E-spor başına gelir meraklısı 2020’de 
5,20 ABD doları harcayacağı öngörülmektedir. Taraftar harcamalarının 
artışının yıldan yıla devam edeceği söylenebilir. Spor endüstrisi içerisin-
de büyüme potansiyeline sahip olan e-spor, özellikle spor kulüplerine 
ve bu alana yatırım yapmak isteyen şirketlere önemli bir gelir kaynağı 
oluşturmaktadır. Taraftar başına ürün, bilet veya abonelik için ortalama 
doğrudan harcama her yıl artmaktadır.

Grafik 4. Küresel Oyuncu Dağılımları7

6	 https://www.esportsinsider.com/2017/02/newzoo-esports-revenues-will-hit-1-
48bn-2020/

7  https://newzoo.com/key-numbers 
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Grafik 4 incelendiğinde; Dünya üzerinde e-spor oyuncularının dağı-
lımları ele alındığında oyuncuların %54’nün Asya ve pasifik ülkelerinde 
bulunduğu görülmektedir. En düşük oran ise %8 ile Kuzey Amerika’dır. 
Profesyonel sporcular ve spor kulüplerine benzer olarak e-spor takımla-
rı da katılım gösterdikleri organizasyon ve turnuvalardan maddi anlam-
da gelir elde etmekte, e-sporcularda takımlarıyla antlaşmaları doğrultu-
sunda maaş almaktadırlar. Katılımcı sayısının artışı ile bağlantılı olarak 
ekonomik durumda da olumlu yönde artış beklenmektedir. 

Covid-19’un E-Spor Üzerine Etkisi

Covid-19 virüsü sonucu meydana gelen pandemi dönemi küresel 
anlamda önemli sorunları beraberinde getirmiştir. Bu süreçte karantina 
dönemleri, şehirler ya da ülkeler arası seyahat kısıtlamaları gibi çeşit-
li kısıtlamalarla insanlar evlerinde uzun süre vakit geçirmek zorunda 
kalmışlardır. Tüm dünya Covid-19 ile savaşırken, spor dünyası da bu 
durumdan etkilenmiş ve bir dizi krizle karşı karşıya kalmıştır (Türkmen 
ve Özsarı, 2020). Bu süreçte günlük hayatta dijitalleşme hız kazanmış, 
özellikle dijital oyunlar insanların vakit geçirmelerinde önemli bir araç 
olmuştur. Farklı platformlar üzerinden dizi ve film izlemenin yanında 
oyun oynamanın bu dönemde en çok ilgi gören aktiviteler olduğu söy-
lenebilir. Bu noktada, dijital oyun sektörü önemli ölçüde gelişim kay-
detmiştir.  Karantina süreci ve insanların evde kalmak zorunda olmaları 
online oyunların katılımcı sayılarını önemli ölçüde artırmıştır (King ve 
diğ., 2020). 

Dijital oyunlar bilgisayar, mobil ya da konsol platformları üzerin-
den oynanabilmektedir. Tüm oyun platformları Covid-19 pandemi dö-
neminde belirli düzeyde gelişim göstermiştir. Ancak mobil oyunlar bu 
dönemde en büyük gelişimi gösteren oyun alanı olmuştur.8 Küresel an-
lamda, mobil oyun pazarının 2020 yılında 77.2 milyar dolar gelir elde 
edeceği ve %13.3 düzeyinde sağlıklı büyüme oranına ulaşacağı öngörül-
mektedir.9Telefon, tablet gibi mobil cihazlara ulaşımın diğer cihazlara 

8 https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-market-numbers-revenues-
and-audience-2020-2023/ 

9	 https://newzoo.com/insights/articles/mobile-games-market-engagement-revenues-
covid-19-gaming/ 
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kıyasla daha kolay olması ve popüler mobil oyunlara erişimin ücretsiz 
oluşumun bu duruma neden olduğu söylenebilir. 

E-spor, müsabaka ve organizasyon boyutunda geleneksel sporlarla 
benzerlik göstermektedir. Farklı ülkelerde belirlenen salon ya da alan-
larda e-spor müsabakaları düzenlenmektedir. Bu organizasyonlara dün-
yanın dört bir tarafından oyuncular ve izleyiciler katılmaktadır. Ancak 
seyahat kısıtlamaları, karantina dönemleri ve belirsizlikler nedeniyle 
oyuncular yaşadıkları şehirlerden ya da ülkelerinden çıkamamışlardır. 
Bu nedenle birçok e-spor organizasyonu ertelenmiş, iptal edilmiş ya da 
çevrimiçi ortama aktarılmıştır. Bu durumun, e-spor sektörünü olumsuz 
anlamda etkilediği söylenebilir. Özellikle müsabaka günü bilet ve mal-
zeme satışlarıyla, yayın gelirlerinin elde edilememesi e-spor takımlarını 
önemli ölçüde etkilediği söylenebilir. 

Bu dönemde geleneksel sporlara alternatif olarak çevrimiçi e-spor 
organizasyonları düzenlenmiştir. Bu organizasyonlara farklı alanlardan 
profesyonel sporcular katılmış ve önemli seviyede izleyici bu müsaba-
kaları takip etmiştir. English Premier League FİFA 20 oyunu üzerinden 
Premier League futbolcularının katıldığı “ePremier League Invitatio-
nal Tournament” adında online organizasyonlar düzenlemiştir. Trent 
Alexander-Arnold, Raheem Sterling ve Diego Jota gibi ünlü futbolcu-
ların yer aldığı bu organizasyonları 52,00 seyirci takip etmiştir (Gros-
sobel, 2020). Aynı şekilde NBA oyuncuları NBA2K 20 oyunu üzerinde 
“NBA2K 20 Players Tournament” adlı organizasyona online olarak ka-
tılmışlardır.10 Aynı şekilde NFL’de NFL Madden 20 oyunu üzerinden 
“The Checkdown NFL Madden 20 Tournamenet” adında bir turnuva 
düzenlemiştir. Turnuvaya Desean Jackson, Derwin James ve Keenan 
Allen gibi toplamda 10 NFL oyuncusu katılmıştır.11 Bu dönemde, ciddi 
sayıda seyirci farklı yayın platformları üzerinden bu organizasyonları 
takip etmiştir. Bu açıdan bakıldığında, e-spor boyutunda ele alınan gele-
neksel oyunların bu dönemde bir alternatif olarak görüldüğü ve sonrası 
için insanların bakış açısında bir farklılığa sebep olduğu söylenebilir. 

10  https://nba.2k.com/2k20/en-US/news/first-ever-nba-2k-players-tournament/ 
11  https://www.nfl.com/	
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E-spor içerisinde yer alan yarış oyunları geleneksel yarışların dijital 
ortama aktarılmış şekilleridirler. “Sim racing” simülasyon yarış anlamı-
na gelir; kısaca dijital ortamda otomobil yarışlarını yeniden yaratmaya 
amaçlayan simülasyon türüdür. Oyuncuya, gerçekte bir otomobil yarı-
şında meydana gelebilecek aktivitelere olabildiğince yakın deneyimler 
sunmaya çalışır (Paiva, 2015). Bu dönemde birçok sim racing organizas-
yonu düzenlenmiştir. 13-14 Haziran tarihinde düzenlenen “24 Hours of 
Le Mans Virtual” oldukça ilgi çekmiştir. Ünlü yarış pilotlarının katıldığı 
yarışı 20 milyon kişi takip etmiştir.12 Yine bu dönemde “Formula 1 Vir-
tual Grand Prix” organizasyonu düzenlenmiştir. Bu organizasyonu da 
30 milyondan fazla kişi takip etmiştir.13  

E-sporun örgütsel organizasyon yapısı sebebiyle bu süreçte olum-
suz etkilendiği söylenebilir. Ancak ertelenen geleneksel sporların alter-
natifi olarak dijital ortamda düzenlenen organizasyonların gelecekte 
e-sporun katılımcı sayısı ve ekonomik anlamda olumlu etkileyebileceği 
düşünülmektedir. 

E-Spor Oyun Türleri 

Grafik 5. Oyun Türleri14

12  https://24virtual.lemansesports.com/ 
13  https://www.formula1.com/en/latest/article.formula-1-virtual-grand-prix-series-

achieves-record-breaking-viewership.7bv94UJPCtxW0L5mwTxBHk.html. 
14  https://yetenekvegitim.com/bilinen-ve-bilinmeyenleri-ile-21-yuzyil-sporu-e-spor/ 
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E-spora katılım günümüzde mobil cihazlar, bilgisayar ya da oyun 
konsolları gibi farklı platformalar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Her 
platform için katılımcılar tarafından tercih edilen ve yapımcılar tarafın-
dan kurgulanan farklı oyunlar vardır.15 Her oyun kullanılan platforma 
özgü olarak yapılandırılmaktadır.16 Bu durum, e-sporcular adına oyu-
nun dinamik ve oynanışının daha iyi anlaşılması adına oldukça önem-
lidir. 

E-spor içerisinde, oyun içi oynanma özellikleri ve içerikleriyle ala-
kalı farklılıklar dolayısıyla oyunlar sınıflandırılmıştır. Bunlardan en çok 
oynan türler Birinci Şahıs Nişancı (FPS) oyunlar ve Çevrimiçi Çok Oyun-
culu Savaş Arenası (MOBA) oyunlarıdır. E-spor kapsamında değerlen-
dirilen diğer oyunlar ise geleneksel sporların dijital ortama aktarılmış 
şekilleri olan simülasyon oyunlarıdır. Simülasyon oyunlarına örnek ola-
rak, FİFA, NHL ve NBA gibi oyun serileridir (Hamari ve Sjöblöm, 2017). 
Simülasyon oyunlarının e-spor alanında diğer alanlara kıyasla daha az 
tercih edildiği söylenebilir. 

a) Birinci Şahıs Nişancı (FPS)

Bu oyun türünde oyuncu, oyun içerisinde kontrol ettiği karakteri 
çevresini kendi gözünden görüyormuş gibi kontrol ederek oyununu oy-
nar. Diğer nişancı türündeki dijital oyunlar gibi “bir kurgu içerisinde 
değişken sayıda düşman ve farklı özellikte silahla oynanan oyunlar” 
olarakta adlandırılabilir (TESFED, 2019).17 Call of Duty, Cs:Go, Halo, 
Quake vb. oyunlar örnek olarak gösterilebilir.18 Bu oyun türünde oyun-
lar, olağanüstü dünyalar, durumlar ya da askeri bir simülasyon özelliği 
sunmaktadır. Oyuncunun, oyun içerisinde kontrol ettiği karakteri, ka-
rakterin gözünden yönettiği bu oyunlarda yaş sınırı bulunmaktadır. 18 
yaş üzeri bireylerin bu oyunları oynamasının uygun olduğu düşünül-
mektedir. Birinci şahıs nişancı oyunları genellikle takım olarak oynan-

15  https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/GCSvB.pdf 
16 https://www.guvenlioyna.org.tr/galeri-detay/btk-uluslararasi-cocuk-ve-bilgi-

guvenligi-etkinlikleri-calistay-raporlari 
17  http://tesfed.gov.tr/  
18  1-GENÇLİK	ARAŞTIRMALARI	HABER	BÜLTENİ.pdf 
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maktadır. Dolayısıyla takım yönetiminin yanında refleks ve reaksiyon 
zamanı gibi konularda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 

b) Çok Katılımcılı Çevrimiçi Rol Yapma Oyunu (MMORPG)

Oyunun oynanmasına imkân sağlayan platformalar üzerinden oy-
nanan rol yapma oyunlarıdır (TESFED, 2019). “World of Warcraft” , 
“World of Tanks” gibi vb. oyunlar örnek olarak gösterilebilir. MMORPG 
oyunları, çok sayıda katılımcının aktif olduğu, çevrimiçi olarak katılıma 
uygun olan ve mobil, bilgisayar ya da oyun konsolları gibi platformlar-
dan oynanmaya uygun, devasa rol yapma oyunları olarak adlandırılabi-
lir. Oyun içerisinde katılımcıların yarattıkları ya da seçtikleri karakterler 
gerçeği yansıtmamaktadır. Oyun içerisinde oluşturulan karakterlerin 
kontrolü tamamen oyuncuya aittir ve kimlik bilgileri kurgudan ibarettir. 

c) Çevrimiçi Çok Oyunculu Savaş Arenası (MOBA)

E-sporun en çok oynana ve izleyici kitlesine sahip olan League of  
Legends oyununu bünyesinde barındıran MOBA oyun türü, gerçek za-
manlı savaş stratejisi dijital oyun türü olarak adlandırılabilir. Sıklıkla 
takımların 5 kişiden oluştuğu bu oyun türünde amaç, oyunda içerinde 
var olan 3 ana yolda rakibin enerji kaynaklarını bitirerek maçı kazan-
maktır.19 Heroes of Newerth, Dota ve League of  Legends vb. oyunlar 
örnek gösterilebilir.20 Genel olarak üç yollu bir haritada iki farklı takımla 
oynanan, iki takımın da stratejilerinin rakibinin enerji kaynağını ortadan 
kaldırmak olduğu oyunları temsil etmektedir. MOBA türü oyunlarda 
genel olarak her takımdan beş karakter olur ve haritada üç adet yol bu-
lunur, bu yolların üzerinde takımların rakibin bölgesine gitmesini engel 
olması için kuleler vardır. Bu kuleleri yok eden ve en sonunda rakibin 
merkez kulesini yıkan takım, maçı kazanır.

d) Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu (RTS)

RTS oyunlarında oyuncular herhangi bir sıra beklemeksizin sürekli 
olarak karşı karşıya gelmekte ve kazanmak için mücadele etmektedirler. 

19  http://tesfed.gov.tr/		
20  1-GENÇLİK	ARAŞTIRMALARI	HABER	BÜLTENİ.pdf
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Sıra tabanlı strateji oyunlarında ise oyun içerisinde oyuncular bir ham-
le yapabilmek için rakibin hamle yapmasını beklemek zorundadırlar. 21 
Starcraft, Age of Empires vb. oyunlar bu alana örnek gösterilebilir. Bu 
oyun türünde mücadeleler bireysel ya da takım halinde yapılabilmek-
tedir. Oyuncu elinde bulundurduğu kaynakları doğru bir şekilde yöne-
teler güçlü bir ordu kurmayı amaçlar. Stratejik olarak oyun içerisinde 
alınan kararlar, kaynak yönetimi ve reaksiyon zamanı gibi faktörler ol-
dukça önemlidir.

e) Geleneksel Spor 

Geleneksel spor türlerinin dijital ortama aktarılmış şekilleridirler. 22 
Oyun firmaları federasyonlar, kulüpler ve oyuncularla anlaşmalar imza-
layarak gerekli bilgileri dijital ortama aktararak oyunlar içerisinde kul-
lanmakta ve gerçeğe yakın bir deneyim sunmayı amaçlamaktadırlar. Bu 
süreçte futbol, basketbol ya da otomobil yarışları gibi geleneksel spor 
dallarına oyun ortamına taşımaktadırlar. FİFA, NBA, rFactor gibi oyun-
la bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Dövüş  (FIGHTER) 

Oyuncu dövüş oyunların içerinde yer alan karakteri kontrol ederek 
rakibini karşı üstünlük sağlamaya çalışır. Bu oyunlarda genellikle dövüş 
sporlarının yapısı gereği bire bir oynanan oyunlardır. 23 Oyunlar genel-
likle seçilen bir dövüş stili üzerinden oynanmaktadır. Dead or Alive , 
Street Fighter vb. oyunlar örnek olarak gösterilebilir.24 

f) Sporcu Olmak 

E-sporun dijital oyun ekosistemi içerinden yer almasıyla beraber 
hem ekonomik hem de katılımcı anlamında önemli gelişimler kaydet-
miştir. Bu durum, geleneksel sporlara benzer şekilde, sektör olarak de-
ğerlendirilmesine ve önemli yatırımların merkezi haline gelmesine ne-
den olmuştur. Bu süreçte farklı pozisyonlarda insan ihtiyacı meydana 

21  http://tesfed.gov.tr/  
22  http://tesfed.gov.tr/  
23  http://tesfed.gov.tr/  
24 	1-GENÇLİK	ARAŞTIRMALARI	HABER	BÜLTENİ.pdf
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gelmiştir. Bu noktada, e-spor oyuncuları kritik öneme sahiptir. Özellikle 
son dönemde önemli kazançlar elde etmeye olanak tanıyan ve kariyer 
fırsatı yaratan e-spor, genç nesil tarafından önemli bir iş kolu olarak gö-
rülmektedir (EGDF, 2016). 

Özellikle katılımcı ve izleyici noktasında sektöre öncülük eden Asya 
ülkelerinde bu durum daha fazla önem arz etmektedir. Son dönemde, 
Çin’de yaşayan genç nesil e-sporu profesyonel bir iş kolu olarak gör-
mektedir. Bu doğrultuda, okullarda e-sporun tanıtılması ve doğru bir 
şekilde öğretilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. 25

2014 yılı itibariyle Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel 
Müdürlüğü tarafından e-spor oyuncularına lisans verilmekte, profes-
yonel bir sporcu olarak değerlendirilmektedirler. E-spor kavramı ken-
di içerisinde profesyonel ve amatör sporcu olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Profesyonel e-sporcular resmi ya da özel turnuvalara, önemli organizas-
yonlara bireysel, takımları adına ya da ülkeleri adına katılım gösterir-
ler. Türkiye’de bu kapsamda değerlendirilen ve pek çok organizasyona 
katılım gösteren profesyonel e-sporcular vardır. Amatör e-sporcular ise 
özel turnuvalara katılarak ya da kendi internet ağları üzerinden arka-
daşlarıyla çeşitli organizasyonlar düzenleyen oyunculardan oluşmakta-
dır  (Argan ve Akın, 2007).

SONUÇ

Bu çalışmada, e-sporun tarihi, oyun türleri, ekonomik etkileri hak-
kında mevcut güncel bilgiler ortaya konulmuştur. Geleneksel sporlar ve 
dijital oyunlardan farklı noktalarına değinilmiştir. E-sporun küresel öl-
çekte önemi vurgulanmıştır. 

Günümüzde e-Spor kavramının geniş kapsamlı bir biçimde geliş-
me gösterdiği gözlenmektedir. Dünya genelinde önemli yatırımların 
yapıldığı e-spor ekosisteminin ekonomik yönde geleneksel sporlarında 
önüne geçmesi beklenmektedir. Bağlantılı olduğu kurumları ile birlikte 
dev bir ekonomi havuzu sunan bu sektör, dünya üzerinde yeni istih-
dam alanları oluşturmaktadır. Bu alan içerisinde oyuncular, izleyiciler, 
organizatörler, kurum ve kuruluşlar rol almaktadır. Kapsamı ve eko-

25  https://www.gaminginturkey.com/tr/mobil-oyununuzu-cinde-yayinlayin/ 
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nomisi giderek büyüyen e-spor, gelecekte özellikle teknolojik gelişimler 
doğrultusunda önemli noktalara geleceği düşünülmektedir. Özellikle 
e-sporun olimpiyatlardaki yerinin tartışıldığı ve covid-19 döneminde-
ki gelişiminin değerlendirildiği bu günlerde beklenen istatistiklere çok 
kısa zamanda ulaşabileceği söylenebilir. Modern çağda e-sporun yad-
sınamaz bir gerçek olduğu ve çocukların bilinçli bir şekilde bu süreci 
sürdürmelerinin sağlanmasının oldukça önemli olduğu düşünülmek-
tedir. Bu doğrultuda, e-spor ve dijital oyun derslerinin müfredatlarına 
girmesinin gelecekte bilinçli e-sporcuların yetişmesine, aynı zamanda 
çocukların dijital oyun bağımlılığı ya da obezite gibi sorunlardan korun-
malarına ortam sağlayacağı düşünülmektedir. 

Özetle e-spor ekosistemi, gelişimi ve toplum üzerindeki etkisiyle 
modern çağın modern oyun anlayışı olarak nitelendirilebilir.  
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
TÜRKİYEDE SPOR SPONSORLUĞUNUN GELİŞİMİ 

VE AVRUPA LİGLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 
(FUTBOL ÖRNEĞİ)

Özlem EKİZOĞLU1, Mehmet ACET2

1 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Kütahya/Türkiye

Öz: Futbol kuşkusuz seyirci ve izlenme oranlarıyla diğer tüm spor 
branşlarından önemli oranda ayrılır. Bunu bilen sponsorlar en çok fut-
bola yoğunlaşmaktadır. Çevrimiçi dijital teknolojiler, çok sayıda dijital 
platform aracılığıyla küresel ölçekte müşterilerle etkileşimde bulunma 
kapasitesine sahip olduklarından, uluslararası spor sponsorluğunun 
önemi kanıtlamıştır.  Sporun bu değişimi dünya ekonomisinde büyük 
yer edinmesini sağlamıştır. Öyle ki Avrupa’daki bir kulübün geliri bir-
çok küçük ülkenin milli gelirinden de fazladır. Çalışmamızın amacı; 
Türkiye’ deki spor sponsorluğunu futbol örneğiyle ele alarak; gelişim 
aşamalarını ve Avrupa Lig’lerine göre son durumunu incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Sponsorluk, Futbol.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Sponsorluk; kültür, sanat, spor, eğitim ve sosyal konularda kişilere, 
organizasyonlara, kurumlara veya kulüplere yapılan ayni, nakdi veya 
hizmet desteği olarak açıklanabilir (Thompson, 2011: 128).  Karşılıklı 
menfaatin yer aldığı ve çıkarların gözetildiği bir anlaşmadır. Alıcıların 
satın alma tercihlerini etkilemenin yanı sıra yaptığı destek ile ürünü, 
kurumu veya hizmeti tanıtmak amacıyla kitlenin hafızasında markanın 
imajının yer edinmesini sponsorluk ile sağlamaktadır (Ulu, 2011: 45). 
Günümüzün karmaşık pazarında marka değeri yaratmak ve sürdürüle-
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bilir rekabet avantajı elde etmek için büyük şirketlerin sponsorluk faa-
liyetlerine katılımı istikrarlı bir şekilde artmıştır (Henseler ve diğ., 2011: 
7-21).

SPOR SPONSORLUĞUNUN ORTAYA ÇIKIŞI

Yunanca’da sponsore, “söz vermek, vaad etmek” ve Latince’de 
Spansio sözle, “taahhüt etmek” anlamında kullanılmıştır (Yağız, 2012: 
15). Türkçemizde ise sponsorluk, “destekleyicilik, himaye etmek” gibi 
anlamlar taşımakta ve sponsorluk olarak kullanılmaktadır (Öztürk, 
1992: 20). Sanatçıyı ve sanatı korumaya “mesenlik”, koruyan kişilere de 
“mesen” denilmiştir. Eğitim düzeyinin yükselmesi, ekonomideki geliş-
meler, bilim ve teknolojideki ilerlemeler mesenlikle beraber, varlıklı ai-
lelerin kurdukları vakıflarla da sanat ve sanatçı koruyuculuğuna devam 
etmiştir (Bebek, 2017: 12-14). 

Eski çağlarda sanatı ve sanatçıyı desteklemek anlamına gelen ve 
Roma imparatoru Augstus’ un yakın dostu Gaius Clinius Maecenas’ın 
ismini alan mesenlik kelimesi, orta çağlarda yerini bağışıkçılık ve bağış 
halini almıştı (Taşdemir, 2001: 99). Bu bağışı yapanlar isimlerinin du-
yulmasına izin vermez ve karşılık beklemezlerdi. Zamanla bağış/ ba-
ğışıkçılık gelişerek ve pazarlamanın bir alt boyutu olarak sponsorluk 
oluşmuştur. Bağışıkçılık ve sponsorluk günümüzde de yakın anlamlı 
kullanılsa da aslında birbirinden farklı kavramlardır. Sponsorluk yapan 
ve sponsorluk yapılan arasında karşılıklı menfaatin bulunması bunun 
en güzel örneğidir. Yapılan her maddi yardım ve hizmet halk tarafından 
duyulma amacı güden iş anlaşması haline gelmiştir (Ungerman-Sears, 
2015: 4-6).

Mesenliğine benzer şekilde Osmanlı Devleti zamanında da sanatçı-
lar desteklenmiştir. Osmanlı Sarayının himayesinde, Divan Edebiyatı’na 
ait bazı eserler ortaya çıkmıştır. Birçok yazarlar ve gazeteci Tanzimat 
ve Meşrutiyet dönemlerinde padişah tarafından korunmaya alınmışlar 
fakat uzun süren savaşlardan sonra Cumhuriyet döneminde, ülkenin 
içinde bulunduğu zorlu süreçlerden dolayı yapılan sponsorluklar da 
gerileme yaşanmıştır (Çağlar, 2006: 9). Ayrıca Türkiye’de sponsorluğun 
geç gelişmesinin sebebi olarak ülkenin ekonomik yönden güçsüzlüğü ve 
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medya kanallarının ülkede geç ortaya çıkışı gösterilebilir (Bebek, 2017: 
12-20).

Spor sponsorluğu denilen kavramın tarihi çok eskiye dayanmak-
tadır. Antik Yunan’daki spor faaliyetleri ve sporcular, zamanın varlıklı 
insanları tarafından korunmaktaydı ve varlıklı insanlar bu sayede ko-
numlarını ve ünlerini arttırmaktaydı. Roma’daki gladyatörleri ise aris-
tokratlar desteklerdi (Basım ve Argan, 2009: 197). Dünya’da ilk olarak 
ticari kullanımını 1896 Olimpiyatları’nda reklam yerleştirilmesinde gö-
rülmüştür. İlk yapılan spor sponsorluğu İngiltere’ de Bovril Company 
tarafından 1898 senesinde futbol takımı Nottingham Forest’ın destek-
lenmesiyle gerçekleşmiştir. İlk defa örnek ürün dağıtımı haklarını da 
1928 Olimpiyatları’nda Coco-Cola almıştır (Bebek, 2017: 23).

İlk spor sponsorluğu Türkiye’de ise, Eczacıbaşı Holding’in 1966 se-
nesinde kurmuş olduğu Eczacıbaşı Spor Kulüp’ü örnek olarak gösterile-
bilir. Eczacıbaşı Holding’in sponsorluk girişiminin asıl amacı, sporun ve 
sporcuların standartlarının yükseltilmesi gerekliliğinden yola çıkarak, 
Eczacıbaşı imajını geliştirmek istemesi olabilir. Dünyada sponsorluğu 
düzenleyen geniş çaplı kanun düzenlemelerine rastlanırken, Türkiye’ 
de yeterli ve bağımsız bir yasal düzenleme görülmemektedir (Gürcan, 
2007: 44; Ulu, 2011: 26; Bebek, 2017: 23). 

Spor sponsorluğu, diğer sponsorluk türleri arasında pazarlamanın 
en güçlü eli olan tutundurmanın vazgeçilmezi ve en çok tercih edilip 
kullanılan sponsorluğudur (Covell, 2008: 122). Bunun en başlıca sebep-
lerinden biri sporun, her dilden, dinden, kültürden insana hitap edebil-
mesidir. Spor evrensel zevk, eğlence ve büyük ilgi barındıran ve tüm 
dünyayı kapsayan bir olgu olduğu için, büyük bir kitleye hitap eder. 
Bu yüzden büyük kitlelere ulaşmak isteyen işletmeler spor sponsorlu-
ğunu tercih ederler (Smith, 2014: 194; Bebek, 2017: 11). Spor, geleneksel 
ve yeni medyanın yanı sıra araştırma ve iş çevreleri için artan bir ilgi 
nesnesi haline geliyor. Kaliteli bir spor etkinliği, milyon seyirci katılımı, 
rekor televizyon yayını ve internet izleyicisi demektir. Bu büyük kitle, 
sponsor olan taraf için hedefe ulaşma imkânı ve zamanı demektir. Spor 
yarışları ve organizasyonları medya pazarında faaliyet gösteren kuru-
luşlara karlı içerik sağlar. Öte yandan, medya, modern spor sponsorluğu 
ve pazarlamanın imkânsız olduğu bir bilgi, tanıtım ve imaj oluşturma 
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taşıyıcısıdır. Spora olan medya ve iş ilgisi, daha fazla popülerleşmesi-
ni, tanıtımını ve finansal desteğini etkilemektedir. Son yıllarda, sporun 
pazar arabuluculuğunun farklı yönleri hakkında daha sık görüşmeler 
olmuştur. Medyanın spora olan ilgisi, onu alıcılarının zihninde merkezi 
bir sosyal fenomen haline getiriyor. Medyadaki varlığı ve ortaya çıkan 
duygusal ilişkiler, iş alanı için giderek daha cazip hale getirmektedir. 
Bu nedenle, çeşitli endüstrileri temsil eden birçok şirketin yanı sıra özel 
kişilerin spor sponsorluğuna katılımı kaçınılmaz hale gelir (Łasiński ve 
Pawlukiewicz, 2019: 7-19). 

Sponsorluk faaliyetlerinin sadece sponsor olan veya olunana değil 
ulusal ve uluslararası topluma fayda sağladığı ve aynı zamanda yapılan 
uluslararası büyük etkinliklerde tüm dünya toplumlarının bu etkinlik-
ten faydalandığı unutulmamalıdır. Spor etkinliklerinin dünya tarafın-
dan izlenmesi veya yurtdışından etkinliğe katılım için gelen sporcular 
ve izlemek için gelen seyircilerin artması; ülkenin tanınmasına, ekono-
miye, turizme ve uluslararası ilişkilerin güçlenmesi gibi unsurlar, top-
luma ve ülkeye çeşitli katkılar sağlamaktadır. Sponsorluğun diğer bir 
faydası da organizasyonlarda dergi, gazete, televizyon gibi medya ça-
lışanları, organizasyon görevlileri, yiyecek-içecek satan kişiler, otopark 
görevlileri, sağlık personelleri ve yardımcı personeller gibi birçok kişiye 
iş alanı sağlamaktadır (Taşyürek, 2010: 67-68; Taşdemir, 2001: 100; Ulu, 
2011: 14). 

Şu anda, modern sponsorluk, piyasadaki şirketlerin rekabet gücü-
nü artırmak için bir faaliyet olarak kullanılmaktadır (Mierzwiński, 2014: 
112). Bu kadar özümsenmesi ise sporun; yaratılma, tanıtılma, sunulma 
ve tüketilme şeklini bile değiştirmiş (Koronios ve diğ, 2020: 2-4) ve son 
birkaç yılda önemli bir pazarlama iletişim karışımı olarak ortaya çık-
mıştır (Kim ve diğ., 2019: 354). Buna ek olarak, sponsorluk, geleneksel 
reklamlarla ulaşılması zor hedef gruplara ulaşmayı mümkün kılar (Pra-
jecus, 2004: 175-189).  Sponsorluğun, tüketicilerin tutum ve davranışla-
rına müdahale eden daha güçlü bir mesajla ifade edilen reklamlara göre 
avantajı birçok bilimsel çalışmada doğrulanmıştır. Sponsorluk, spor 
müsabakalarının kalıcı bir unsuru olduğu için harika bir alternatiftir. 
Sponsorların reklam biçimleri belirli durumlarda, örneğin doğru ista-
tistiklerin (hız, zaman, mesafe) eşzamanlı sunumu ile spor etkinliğini 
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değiştirebilir veya zenginleştirebilirler (Łasiński ve Pawlukiewicz, 2015: 
109-135).

SPOR SPONSORLUĞUNUN TÜRLERİ

Sponsorun niteliği bakımından sponsorluk türleri: 
Kurumsal sponsorluk (Desteklenenin faaliyetlerini nakit olarak ta-

mamen veya kısmen üstlenme) ve ürün sponsorluğu (İşletmenin üretti-
ği bir ürünün sponsor olana sunulması) olarak ikiye ayrılmaktadır. Ak-
tarım bakımından sponsorluk türleri ise finansal (mali) sponsorluk ve 
aynî (malzeme/ teçhizat, hizmet) sponsorluk şeklindedir 1.

Bireysel Sporcuların Sponsorluğu: Bireysel sporcuların sponsorluğu; 
para, malzeme veya araç-gereç yardımıyla desteklemesidir. Bu sponsor-
luk türü bireysel olarak sporculara verilen malzeme, ücretsiz ürün, tüm 
masraflarını karşılama veya belirlenmiş bir ücretin sporcuya verilmesiy-
le gerçekleşir. Başarılı olan, olmuş olan veya olması beklenen sporcular 
bireysel sponsorluk sayesinde karşısına çıkabilecek maddi zorlukları aş-
mış olur (Sunay, 2009: 305).

Spor Takımlarının Sponsorluğu: Spor sponsorluğun bir türünden olan 
spor takımları sponsorluğu, geniş kitleye ulaştığından forma üstlerinde, 
saha kenarındaki panolara, otobüslerin ve uçak gibi ulaşım araçlarına 
kendi amblem/logo veya isimlerini yazdırarak reklam yoluna giderler. 
Sponsor firmalar spor takımlarına yaptıkları sponsorluk ile tüm takıma 
sponsor oldukları için ayni ve nakdi olarak bireysel sponsorluktan daha 
fazla maliyetli olabilir. Bunun sebebi takımda çok sporcunun bulunma-
sı, malzeme, araç-gereç veya ulaşım gibi ihtiyaçlarının da artması, çıkan 
maliyetin fazla olmasına sebep olabilir (Okay, 1998: 73-74).

Spor Yayınları Sponsorluğu: Televizyon yayınları bir spor organizas-
yonu, sponsorlar için hedef kitleye ulaşımda yani sponsor firmaların 
hem izleyicilere hem de seyircilere ulaşımında çift taraflı bir ilişki yürü-
tebilir. Bir televizyon programı bir spor organizasyonu yayınladığında, 
organizasyona, sponsor firmaya, kulüplere, topluma büyük fayda sağ-
lar. Spor yayının bundan faydası ise firmalarla, sponsorluk anlaşmaları 

1 http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/hukuk/172-murat-baaran/249-tum-
yonleriyle-spor-futbol-sektorunde-sponsorluk-ve-vergi-uygulamalar.html
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yapma fırsatı elde eder ve yayın esnasında firmayı halkla buluşturup 
bundan reklam gelirleri elde eder, izlenme oranını arttırır. Organizas-
yonun tanıtımı yapılırken de kendi reklamını yapma fırsatı elde eder. 
Uluslararası izlenme ve takip edilme fırsatı sunar. Spor ile ilgili; dergi, 
gazete veya televizyon yayınlarına sponsor olan kurumların amacı, he-
def kitleye tanıtım yapıp, bilinirliğini arttırmaktır (Bebek, 2017: 20).

Spor Tesisleri Sponsorluğu: Spor tesisi sponsorları; tesisin yapımını, 
onarımını, düzenlenmesini, tasarımını yapmaya yönelik sponsorluk an-
laşmaları yaparlar. Karşılığında tesise isim hakkını veya logosunu vere-
rek sponsorluk anlaşması imzalanır (Irmak, 2009: 70).

SPOR SPONSORLUĞUNUN GEREKLİLİĞİ

Spor, geleneksel ve yeni medyanın yanı sıra araştırma ve iş çevre-
leri için artan bir ilgi nesnesi haline geliyor. Kaliteli bir spor etkinliği, 
milyon seyirci katılımı, rekor televizyon yayını ve internet izleyicisi ve 
sponsor olan taraf için hedefe ulaşma imkânı ve zamanı demektir. Artan 
ekonomik önemi nedeniyle, spor sponsorluğu stratejik planlama gerek-
tiren stratejik bir pazarlama kararı olarak kabul edilmektedir (Cornwell 
ve Kwon, 2019:1). Spor yarışları ve organizasyonları medya pazarında 
faaliyet gösteren kuruluşlara karlı içerik sağlar. Öte yandan, medya, mo-
dern spor sponsorluğu ve pazarlamanın imkânsız olduğu bir bilgi, tanı-
tım ve imaj oluşturma taşıyıcısıdır. Spora olan medya ve iş ilgisi, daha 
fazla popülerleşmesini, tanıtımını ve finansal desteğini etkilemektedir. 
Son yıllarda, sporun pazar arabuluculuğunun farklı yönleri hakkında 
daha sık görüşmeler olmuştur. Medyanın spora olan ilgisi, onu alıcıla-
rının zihninde merkezi bir sosyal fenomen haline getiriyor. Medyadaki 
varlığı ve ortaya çıkan duygusal ilişkiler, iş alanı için giderek daha cazip 
hale getirmektedir. Bu nedenle, çeşitli endüstrileri temsil eden birçok şir-
ketin yanı sıra özel kişilerin spor sponsorluğuna katılımı kaçınılmaz hale 
gelir (Łasiński ve Pawlukiewicz, 2019: 7-19). Çeşitli paydaşlarla doğru-
dan iletişim, pazarda markayı farklılaştırma potansiyeli, kurumsal imaj 
ve kimliğin iyileştirilmesi, marka imajının ve farkındalığının artırılması 
marka bağlılığını artırıyor. Bu nedenle, etkinliklerin sponsorluğu dünya 
çapında firmalar için çok yönlü bir marka ve pazarlama stratejisi haline 
geldi (Morgan ve diğ., 2020: 2-4).
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Spor sponsorluğu, diğer sponsorluk türleri arasında pazarlamanın 
en güçlü eli olan tutundurmanın vazgeçilmezi ve en çok tercih edilip 
kullanılan sponsorluğudur (Covell, 2008: 122). Bunun en başlıca sebep-
lerinden biri sporun, her dilden, dinden, kültürden insana hitap edebil-
mesidir. Spor evrensel zevk, eğlence ve büyük ilgi barındıran ve tüm 
dünyayı kapsayan bir olgu olduğu için, büyük bir kitleye hitap eder. Bu 
yüzden büyük kitlelere ulaşmak isteyen işletmeler spor sponsorluğunu 
tercih ederler (Smith, 2014: 194; Bebek, 2017: 11). Özellikle, duygusal ola-
rak bağlı olan hayranlar sponsor desteğini daha samimi olarak görür ve 
bu da hayranın ilgisini, beğenisini ve markanın amaçlanan tüketimini 
artırır. Sponsorlar için çıkarımlar arasında, rekabet oyunlarına bağlı ak-
tivasyon taktiklerinin, bir rekabetin sadece bir tarafına sponsor olmanın 
dezavantajlarını nasıl atlatabileceğini kabul etmek yer alıyor. Kalabalık 
ve promosyon mesajlarının fazla olduğu bir ortamda, spor sponsorlu-
ğu ile tüketicilerle bağlantı kurmaya çalışan markalar için giderek daha 
önemli hale geliyor. Özellikle, duygusal olarak bağlı olan hayranlar 
sponsor desteğini daha samimi olarak görür ve bu da hayranın ilgisini, 
beğenisini ve markanın amaçlanan tüketimini artırır. Sponsorlar için çı-
karımlar arasında, rekabet oyunlarına bağlı aktivasyon taktiklerinin, bir 
rekabetin sadece bir tarafına sponsor olmanın dezavantajlarını nasıl at-
latabileceğini kabul etmek yer alıyor. Kalabalık ve promosyon mesajları-
nın fazla olduğu bir ortamda, spor sponsorluğu ile tüketicilerle bağlantı 
kurmaya çalışan markalar için giderek daha önemli hale geliyor (Tyler 
ve diğ., 2019: 1-2).

Sponsorluk faaliyetlerinin sadece sponsor olan veya olunana değil 
ulusal ve uluslararası topluma fayda sağladığı ve aynı zamanda yapılan 
uluslararası büyük etkinliklerde tüm dünya toplumlarının bu etkinlik-
ten faydalandığı unutulmamalıdır. Spor etkinliklerinin dünya tarafın-
dan izlenmesi veya yurtdışından etkinliğe katılım için gelen sporcular 
ve izlemek için gelen seyircilerin artması; ülkenin tanınmasına, ekono-
miye, turizme ve uluslararası ilişkilerin güçlenmesi gibi unsurlar, top-
luma ve ülkeye çeşitli katkılar sağlamaktadır. Sponsorluğun diğer bir 
faydası da organizasyonlarda dergi, gazete, televizyon gibi medya ça-
lışanları, organizasyon görevlileri, yiyecek-içecek satan kişiler, otopark 
görevlileri, sağlık personelleri ve yardımcı personeller gibi birçok kişiye 
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iş alanı sağlamaktadır (Taşyürek, 2010: 67-68; Taşdemir, 2001: 100; Ulu, 
2011: 14). 

Sponsorluk mesajının alıcısı tarafından bilişsel detaylandırmayı ge-
rektirirken, koşullandırma süreçleri bir sponsorluk uyarısına birden fazla 
maruz kalmaya dayanır (Hohenberger ve Grohs, 2020: 472). Günümüzde 
modern sponsorluk, piyasadaki şirketlerin rekabet gücünü artırmak için 
kullanılmaktadır (Mierzwiński, 2014: 112). Sponsorluk, spor müsabaka-
larının kalıcı bir unsuru olduğu için harika bir alternatiftir. Tüketicilerin 
tutum ve davranışlarına müdahale eden daha güçlü bir mesajla ifade 
edilen reklamlara göre avantajı birçok bilimsel çalışmada doğrulanmış-
tır. Sponsorların reklam biçimleri belirli durumlarda, örneğin doğru is-
tatistiklerin (hız, zaman, mesafe) eşzamanlı sunumu ile spor etkinliğini 
değiştirebilir veya zenginleştirebilirler (Łasiński ve Pawlukiewicz, 2015: 
109-135). Geleneksel reklamlarla ulaşılması zor hedef gruplara ulaşmayı 
mümkün kılar (Prajecus, 2004: 175-189) ve reklam yapamayan firmalar 
içinde sponsorluk tüketicileri kendi bünyesine alıp sürekli kılabilmek, 
ürünlerini satabilmek veya tanıtabilmek amacıyla önemli bir faktör ol-
muştur (Boone ve Kurtz, 1995: 627). Firmalar var olan tüketicileri ürün 
kullanmaya yönlendirirken, aynı zamanda yeni müşteriler çekerek satış 
arttırabilir. Bunun yanı sıra firmalar yeni ürünlerini piyasaya sürerken 
sponsorluk ürün tanıtımında iyi bir yöntem olabilir. Kimlik yaratma ise 
firmaların en hızlı elde edilebileceği fayda kimlik yaratmaktır. Medya 
da yer alma oranı artacak ve gayesini, mesajını tüketicilere daha kolay 
anlatma fırsatı bulacaklardır. Küçük bir firma iken sponsorlukla adını 
kolay hafızalara taşıyan sponsorluk örnekleri bulunmaktadır. İşletmeler 
sadece kimlik yaratma değil var olan kimliği koruma veya değiştirme 
içinde sponsorluktan faydalanmaktadır. Sponsorluk alan açısında en 
büyük fayda; ücretsiz olarak elde edebileceği giysi, teçhizat, ekipman, 
rahat seyahat, finans yardımı, konforlu konaklama ve nakit ihtiyacı sağ-
lamaktadır. Kısaca, organizasyonları gerçekleştirme ve istedikleri gibi 
sunma fırsatı elde ederler. Toplumun yaşam biçiminin değişmesi ve ge-
lişmesi sponsorluğu da aynı tempoda hızlandırmıştır. Boş zamanlarını 
değerlendirmek isteyen topluma sponsorlar; kültür, sanat ve sporda de-
ğişik alternatifler sunmuştur (Bebek, 2017: 23-32).  
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TÜRKİYEDEKİ SPONSORLUĞUN YASAL DÜZENLEMELERİ

Türk Anayasanın Sporun Geliştirilmesi başlığını kapsayan 59.mad-
desi: “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını 
geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Dev-
let başarılı sporcuyu korur”, hükümlerini taşır (T.C. Anayasa 2006: 34). 
Devlet, sporun gelişmesi ve yaygınlaştırılması için birçok çalışmalar 
yapmaktadır. 

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPONSORLUK 
YÖNETMELİĞİ

16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Spon-
sorluk Yönetmeliği’nde” ise sponsorluk; “Bu Yönetmelik kapsamında-
ki alanlara gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağ-
lamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim 
olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulması,” aynı 
yönetmelikte “Sponsor”; “Gençlik ve spor tesisleri ile organizasyonla-
rına, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine, sporculara; ayni ve/
veya nakdi desteklerle sponsorluk yapan gerçek ve tüzel kişiler” olarak 
tanımlanmaktadır (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yö-
netmeliği, 2004);

Sponsorlara verilebilecek haklar: Madde 9-Sponsorlara, ulusal ve ulus-
lararası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine ay-
kırı olmamak ve il müdürlüklerince pazarlanan reklam hakları saklı 
kalmak şartı ile faaliyet ve tesisle ilgili her türlü isim, reklam, tanıtım 
ve gerektiğinde yayın hakları ayrı ayrı veya bir paket halinde verilebilir 
(Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği, 2004).

Ayniyat işlemleri: Madde 10- Sponsorlarca verilen demirbaş malze-
melerin (ödül olarak verilenler hariç) ayniyat işlemlerinde, sponsorluğu 
alanın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır (Gençlik ve Spor Ge-
nel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği, 2004). 

Sponsorların koordinasyonu: Madde 11-Organizasyon veya tesislerle 
ilgili olarak birden fazla sponsorla sözleşme yapılabilir. Bu durumda 
sponsorluk alan, sponsorlar arasında koordinasyon ve uyumu sağlayıcı 
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gerekli tüm tedbirleri alır (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsor-
luk Yönetmeliği, 2004).

Harcama belgelerinin tanzimi: Madde 12-Sponsorluk, ayni veya nak-
di olarak yapılabilir. Ayni sponsorlukta harcamalar sponsor tarafından 
bizzat yapılarak harcama belgeleri sponsor adına tanzim edilir. Spon-
sorluğun nakdi yapılması halinde ise, sponsorluk bedeli sponsorluk ala-
nın banka hesabına yatırılır. Sponsorluğu alan kişi, kurum veya kuruluş 
tarafından gelir kaydedilen bu bedel, ferdi sporcular hariç, sponsorluğu 
alanın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre harcanır ve belgeleri mu-
hafaza edilir (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetme-
liği, 2004).

Sponsorluk alınmasında uyulacak hususlar: Madde 13- Ferdi veya ta-
kım sporcuları ile gençlik ve spor kulüpleri ulusal veya uluslararası 
gençlik ve spor faaliyetlerinde sponsorluktan yararlanabilir ve reklam 
alabilirler. Sponsorluk ve reklam alınmasında bu Yönetmelikte belirti-
len hükümlerin yanında ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları 
geçerlidir. Reklamlar, ilgili spor dalının bağlı olduğu uluslararası fede-
rasyonlar ve Genel Müdürlük tarafından izin verilen şekil ve ölçülere 
uygun olmak zorundadır. Sponsorluk iş ve işlemleri ile reklamlarda 
kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, ırk, mezhep ve cinsiyet 
ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları 
özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaret-
ler kullanılamaz. Vergi veya sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nede-
niyle takibata uğrayan gerçek veya tüzel kişiler sponsorluk yapamazlar 
(Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği, 2004).

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU

Geçici Madde 66- (Ek: 10/11/2004-5255/12 md.): “3289 sayılı Genç-
lik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harca-
malarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için 
%50 indirim alacaktır” (Gelir Vergisi Kanunu, 1960). 
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KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

MADDE 10- Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar ver-
gisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancın-
dan sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır (Kurumlar Vergisi Kanunu, 
2016);

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, beledi-
yelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara 
ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme 
faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapı-
lan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine 
kadar olan kısmı, 

Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla, 

− Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis 
kira bedelleri, 

− Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri, 

− Spor malzemesi bedeli, 

− Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesis-
leri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar,

− Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri, 

− Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamları-
na prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler gibi harcamalar sponsor-
luk harcaması olarak değerlendirilecek, 

“Kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak 
(kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak 
kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi 
ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve 
denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Baş-
kanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve 
Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının 
inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu 
kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin 
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî 



Özlem EKİZOĞLU, Mehmet ACET

251

bağış ve yardımların tamamı olarak belirlenmiştir” (Kurumlar Vergisi 
Kanunu, 2016). 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 

Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile pro-
fesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler karşılaşmalar, yarışlar 
ve yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesi Katma Değer Vergisi’ne 
(K.D.V.) tabidir 2.

(Ek: 29/3/2018-7104/4 md.) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, 
il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan 
okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli ya-
tak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuva-
sı, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki 
idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri 
Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve 
Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları-
nın inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler 
(Katma Değer Vergisi Kanunu, 1984). 

(Ek: 29/3/2018-7104/4 md.) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, 
il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan 
okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli ya-
tak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuva-
sı, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki 
idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri 
Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve 
Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının 
inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler, bir 
işlemin, kısmi istisna olarak katma değer vergisinden istisna edilmesi, 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/a maddesindeki Vergiye tabi ol-
mayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet 
ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin 
maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi, ifadeleri uyarınca istis-

2	 2http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/hukuk/172-murat-baaran/249-tum-
yonleriyle-spor-futbol-sektorunde-sponsorluk-ve-vergi-uygulamalar.html
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naya konu işlem ile ilgili yüklenilen katma değer vergisinin indirim ola-
nağı ortadan kaldırılmıştır (Katma Değer Vergisi Kanunu, 1984).

TÜRKİYE’DE SPOR SPONSORLUK İSTATİSTİKLERİ

Türkiye 2001-2020 Yılları Arasında Yapılan Sponsorluk İstatistikleri

Grafik 1. Sponsorlukların Sponsorluk Birimlerine Göre Dağılımı 3

Grafik 1’de görüldüğü üzere 2001-2020 yılları arasında sponsorluk 
birimlerine göre en çok kulüplere yapılan (898.813.759,35 TL) sponsor-
luk göze çarparken, en az sponsorluk ise il müdürlüklerine (3.865.468,83 
TL) olmuştur.

Grafik 2.  Sponsorlukların Türlerine Göre Dağılımı 3

Grafik 2’de sponsorluk türlerine göre 2001-2020 yılları arasında en 
çok nakdi yardımın (1.381.541.902,61 TL) yapıldığı görülmektedir. 

3	 https://sponsorluk.gsb.gov.tr/Sayfalar/3467/3415/istatistikler.aspx
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Grafik 3. Sponsorlukların Yıllara Göre Dağılımı 3

Grafik 3’ de görüldüğü üzere 2001-2020 yılları arasında en fazla 
sponsorluk 2018’ de yapılırken, en az sponsorluk 2001 yapılmıştır. Tür-
kiye’ de son 10 yılda sponsorluğa yapılan yatırımların hızla yükseldiğini 
görmek mümkündür. 

Grafik 4. Sponsorlukların İl Müdürlüklerine Göre Dağılımı4

Grafik 4’ de görüldüğü üzere 2001-2020 yılları arasında yapılan 
sponsorluk, Türkiye’ de en çok Antalya ilinde gerçekleştiği ve onu Mar-
din ilinin takip ettiği görülmektedir. En az ise Sakarya ilinin olması ise 
düşündürücüdür. En az sponsorluk bütçesi bulunmasına karşı başarılı 
sporcu sayısının fazla oluşu dikkat çekici bir özellik sayılabilir. 

4	 	https://sponsorluk.gsb.gov.tr/Sayfalar/3467/3415/istatistikler.aspx
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TÜRKİYE VE AVRUPADA FUTBOL SPONSORLUĞU

Türkiye ve Avrupa’da Futbol Liglerinin Sponsorluk Geliri  
Karşılaştırılması 
19. yüzyılda İngiltere’ de ortaya çıkan futbolu sadece bir spor dalı 

olarak nitelendirmek yeterli değildir. Ekonomik olarak milyarlarca Euro 
getirisiyle futbol; maç günü gelirleri, futbolcu sözleşmeleri, yayın gelir-
leri, reklam anlaşmaları, etkileşimde bulunduğu yan sektörler ile ticari 
bir iş koluna dönüşmüştür. Çeşitli sponsorluk gelirleriyle de gücüne güç 
katmaktadır. 

Tablo 1. Avrupa’nın Beş Büyük Lig ile Süper Lig Toplam Geliri

Lig 2016/2017 Sezonu (€) 2017/2018 Sezonu (€) Artış oranı

Premier Lig 5,3 milyar 5,4 milyar %6

Bundesliga 2,79 milyar 3,1 milyar %13

La Liga 2,86 milyar 3,07 milyar %7

Serie A 2,06 milyar 2,2 milyar %8

Ligue 1 1,64 milyar 1,69 milyar %3

Süper Lig 734 milyon 731 milyon %-0,5

Kaynak: (Saatçioğlu ve Çakmak, 2019).

Tablo 1’de görüldüğü üzere diğer liglerin geliri bir yılda artış göste-
rirken Süper Lig de -%0,5 oranında azalma görülmüştür. Gelirin arttırıl-
ması için sponsorluk kavramı üzerinde ülke takımları olarak daha çok 
durmamamız gerektiği görülmektedir. 
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Grafik 5. Avrupa Diğer Ülke Lig Geliri 2017/2018 (Milyon Euro)5

Grafik 5’ de incelendiğinde, 5 büyük lig haricindeki ligler ülke ba-
zında incelenmiştir. Maç günü, yayın, sponsorluk ve diğer gelir ortala-
maları alındığında Türkiye’nin 2. sırada olduğunu görüyoruz. Bu du-
rum Türkiye’nin sponsorluk olgusuna göre gelişmekte ve büyümekte 
oluğunun bir kanıtıdır. 

Tablo 2. Yedi Büyük Ligin Forma Sponsorluk Gelirleri (2016-2017)6

Lig Ana forma  
sponsorluğu (€)

Diğer forma  
sponsorluğu (€)

Premier Lig (İngiltere) 398 milyon 435 milyon

La Liga (İspanya) 171 milyon 265 milyon

Bundesliga (Almanya) 166 milyon 123 milyon

Serie A (İtalya) 132 milyon 116 milyon

Ligue 1 (Fransa) 82 milyon 66 milyon

Süper Lig (Türkiye) 24 milyon 28 milyon

Eredivisie (Hollanda) 21 milyon 20 milyon

Tablo 2’de görüldüğü üzere, Avrupa’ya oranla bakıldığında Türki-
ye Süper Ligi’nin sponsorluk gelirleri alt sıralarda olduğu görülmekte 
ve Tablo 5’e göre beş büyük lig ile diğer ligler arasındaki gelir farkını 
yaratan olguların, sponsorluk sözleşmeleri olduğu bir gerçektir. 

5 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-business-group/deloitte-uk-
annual-review-of-football-finance-2019.pdf

6	  https://home.kpmg/tr/tr/home/medya/press-releases/2020/07/formadan-milyon-eurolar-yagiyor.html
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Tablo 3. 2019/20* Sezonu İtibariyle Kulüplerin Forma Sponsorluğu 
Anlaşmaları6

Kulüp Forma  
tedarikçisi

Yıllık gelir
(milyon euro)

Göğüs reklam Yıllık gelir
(milyon euro)

Barselona Nike 155 Rakuten 55

Real Madrid Adidas 110 Fly Emirates 70

Man Utd Adidas 86,1 Chevrolet 71

Chelsea FC Nike 68,8 Yokohama 36,7

Bayern Münih Adidas 60 T-Mobile 42

Arsenal Puma 34,4 Fly Emirates 31

Tottenham Nike 34,4 AIA 28,7

Liverpool New Balance 28,7 Std. Chartered 32,1

Juventus FC Adidas 23,3 Jeep 50

Galatasaray Nike 8 Terra Pizza 18

Fenerbahçe Adidas 8,5 Avis 35,5

Beşiktaş Adidas 5 Vodafone 18

Kaynak: (Saatçioğlu ve Çakmak, 2019: 337).

Tablo 3’de Beş büyük lig ile Süper Lig’de geliri en yüksek kulüple-
rin 2019/20 sezonu sponsorluk anlaşmaları verilmiştir. Türkiye kendi 
içinde incelendiğinde, Fenerbahçe’ nin Beşiktaş ve Galatasaray’ a göre 
sponsorluk olgusunu daha iyi kullandığını söylemek mümkündür.
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Tablo 4. Beş Büyük Lig ile Süper Lig’in Yurt İçi Yayın Hakları 
Anlaşmaları (2019-2020)

Lig Sözleşme  
dönemi

Sezonluk  
gelir

Yayıncı  
kuruluş

Premier Lig
2019-2022 1,4 milyar Euro SkyLtd&BT&Amazon

2016-2019 1,7 milyar Euro SkyLtd&BT

Bundesliga
2017-2021 1,1 milyar Euro SkyGermany&Eurosport

2013-2017 485,7 milyon Euro Sky Germany

Ligue 1
2020-2024 1,1 milyar Euro Mediapro&Beinsports

2016-2020 748,5 milyon Euro Canal +

La Liga
2019-2022 1,1 milyar Euro Mediapro&Telefonica

2016-2019 800 milyon Euro ---

Serie A
2018-2021 973 milyon Euro Sky&Perform

2015-2018 915 milyon Euro Sky&Mediaset

Süper Lig
2017-2022 500 milyon USD Beinsports

2010-2016 321 milyon USD Digitürk
Kaynak: (Saatçioğlu ve Çakmak, 2019: 336).

Tablo 4’de beş büyük lig ile Süper Lig’in yurt içi yayın haklarının sa-
tışı kapsamında son iki sözleşme dönemlerine göre Süper Lig 2017-2022 
dönemini kapsayan yeni sözleşme kapsamında sezonluk yayın gelirini 
%56 oranında artırmıştır. Premier Lig’in diğer liglere göre finansal üs-
tünlüğü, yayın haklarındaki artıştan geliyor denilebilir. 
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Tablo 5. Avrupa Futbol Kulüplerinin Sponsorluk Gelirleri  
(2001-2018) (Milyon Euro)

Kulüp Gelir (€) Sponsorluk anlaşması

Manchester United 269 Milyon 68

Barcelona 261 Milyon 43

Bayern Münih 180 Milyon 29

Real Madrid 178 Milyon 19

Chelsea 154 Milyon 18

Manchester City 149 Milyon 38

Arsenal 124 Milyon 27

Liverpool 117 Milyon 17

PSG 112 Milyon 24

Juventus 101 Milyon 39

Fenerbahçe 32,8 Milyon 16

Beşiktaş 31,5 Milyon 22

Galatasaray 28,1 Milyon 21
Kaynak: (Saatçioğlu ve Çakmak, 2019: 335).

Tablo 5’de Türkiye Süper Lig’de üç büyükler olarak adlandırılan 
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sponsorluk gelirleri bakımından 
Avrupa futbol kulüplerinin sponsorluk gelirlerinden daha az olduğu 
görülmekte ve sponsorluk geliri arttıkça sportif başarının da arttığı söy-
lenebilir. 
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Tablo 6. Türkiye’ De Dört Büyük Takımın Zarar Tablosu (2016-2017)7

Toplam zarar

Galatasaray A.Ş. -962.475.033,00

Beşiktaş A.Ş. -760.121.849,00

Fenerbahçe A.Ş. -536.942.135,00

Trabzonspor A.Ş. -440.853.636,00

Toplam -2.700.392.653,00

Tablo 7. Finansal Borç ve Yükümlülükler  
(Ticari Borçlar Hariç 2016-2017)7

 Finansal borçlar
(TL)

Finansman giderleri (TL)
(Kur farkı ve Faiz dahil)

Fenerbahçe A.Ş. 751.205.328,00 147.521.030,00

Galatasaray A.Ş. 488.475.185,00 134.659.077,00

Beşiktaş A.Ş. 539.350.356,00 124.069.333,00

Trabzonspor A.Ş 429.721.865,00 90.885.506,00

Toplam 2.208.752.734,00 497.134.946,00

Tablo 6 ve Tablo 7’ de anlaşılacağı üzere Türkiye’ nin en büyük dört 
kulübünün zararları ve borçları listelenmiştir. Bu tablolar Süper Lig’ in, 
büyük liglerin gerisinde kalma sebeplerinin bir açıklaması olabilir. Ni-
tekim finansal üstünlük beraberinde açık ara sportif egemenliği de ge-
tiriyor. 

7	 	http://www.futbolekonomi.com/index.php/
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Tablo 8. Türkiye ve Avrupa Liglerinin Şampiyonluk Gelir Dağıtımı8

Premier ligi İtalya ligi La liga Fransa ligi Süper lig

%50’si kulüple-
re eşit şekilde,
%25’i yayından 
aldığı paraya 
göre, %25’i ba-
şarısına göre

%40’ı kulüplere 
eşit şekilde, 
%30’u statüsü-
ne göre %30’u 
başarısına.

%50’si kulüple-
re eşit şekilde, 
%25’i statüsüne 
göre
%25’i başarısına 
göre

%47’si kulüple-
re eşit şekilde, 
%25’i statüsüne 
%28’i başarısına 
göre

%35’i 18 kulübe 
eşit şekilde, 
%45’i başa-
rısına %11’i 
geçmiş liglerde 
şampiyon olan 
kulüplere %9 ilk 
beş kulübe eşit 
olarak 

Tüm Avrupa ve Türkiye liglerine bakıldığında üst sıralarda ligi kapayan 
kulüplere daha fazla gelir veriliyor. Türkiye’ de geçmiş liglerde şampi-
yon olan kulüplere lig gelirlerden gelir sağlanması destekleyici olarak 
görülebilir. Bu da şampiyon olmuş ve ligi üst sıralarda bitiren kulüplere 
ciddi bir bütçe verilerek kendilerini güçlendirecek transferler yapması 
için olanak sağlanıyor 9.

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Dens ve arkadaşlarına (2018: 151-159) göre marka yerleşimini prog-
ram sponsorluk mesajlarıyla birleştirmek, yalnızca sponsorluk mesajla-
rına kıyasla marka hatırlanabilirliğini ve marka tutumunu geliştirebilir 
(Dens ve diğ., 2018). Son araştırmalar, marka yerleştirme özelliklerine, 
tüketici özelliklerine ve bağlamsal faktörlere bağlı olarak değiştiğini gös-
termektedir (Cowley ve Barron, 2008: 89-98).  Sponsorlar günümüzde 
marka yerleştirmeyle amaçlarına daha hızlı ulaştığı gözlenmiş ve Tür-
kiye’ nin bu pazarda yer edinmesi de oldukça önemli duruma gelmiştir. 

Devletin sponsorluğu desteklemek adına getirdiği vergi indirimle-
ri ile kurumlar reklam ve sponsorluk için ek ödeme planı hazırlamak 
zorunda kalmayarak, vergi ücretlerinden bu bütçeyi karşılayabilecek 
olmaları onlar için bir fırsat, Türk Spor’ u içinde gelişmesine olarak sağ-
lamaktadır. Fakat yasanın kendi içinde beklenilen etkiyi yaratmadığını 
söylemek mümkündür. Yıl sonunda sunulan vergi matrahında sponsor-
luk harcamalarını gider olarak gösterildiğinden, zarar eden firmaların 
sponsorluk harcamalarına bir etki sağlayamamaktadır. Ayrıca yapılan 

8	 	http://www.ankahaber.com.tr/spor/futbol-kulupleri-parayi-nereden-buluyor-h36063.html
9	 	http://www.ankahaber.com.tr/spor/futbol-kulupleri-parayi-nereden-buluyor-h36063.html
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bir çalışmada sponsorluk yapıldığında ödenmemesi gereken vergiye 
ilişkin bürokratik sürecin vakit kaybettirici ve oranların teşvikten uzak, 
karışık olduğu belirtilmektedir. Bu durum zarar eden firmaları spon-
sorluk yapmaktan uzaklaştırmaktadır (İmamoğlu ve diğ, 2007: 35; Er-
kiner, 2011: 12). Öte yandan geçerli olan sponsorluk yasası ile kulüp-
lerin sponsor bulmalarında hala güçlükler yaşamaktadır. Amatör spor 
dallarına vergiden tamamının muaf tutulma, profesyoneller için ise %50 
olmasına karşın yine de profesyonellere yapılan sponsorluk anlaşmaları 
fazladır. Hedef kitlenin artmasıyla doğrudan ilişkili olduğu bu durum, 
birçok amatör spor kulübünün destek ihtiyacına giderememektedir. Şa-
hin ve Özbek (2008: 75-80)’in araştırmasında, yaygın olan spor branşla-
rın yaygın olmayan spor branşlarına göre daha fazla sponsorluk teklifi 
aldığı yönünde futbol federasyon çalışanlarının %44’ü görüş bildirmiş-
tir. Erturan ve İmamoğlu (2011), ülkemizde amatör spor kulüpleri için 
sponsorluğun, uygulamada sayılı malzeme yardımı ve dostane ilişkilere 
dayalı olduğunu vurgulamıştır (Erturan ve İmamoğlu, 2011: 61).Devle-
tin sponsorluk yasasının vergi muafiyetiyle amatör spora destek verdiği 
açıktır. Fakat amatör ve profesyonel kavramları günümüzde karşılığını 
bulamamaktadır. Gelir getiren, ticari amaçlı tüm faaliyetler ve sporcular 
profesyonel sayılmalıdır. 

Firmalar spora destek amaçlı değil, vergiden indirim sağlayarak 
reklam ve tanıtım amaçlı sponsorluk yapmaktadır. Buda herhangi bir 
kurumlar arası alışverişten farksız ticari bir anlaşma haline gelmekte-
dir. Profesyonel sporculara veya organizasyon faaliyetlerine sponsorluk 
vergi indirim/ muafiyet sağlanmamalıdır. Unutulmamalıdır ki amatör 
spor, profesyonel sporun kalkınmasında en öneli adımıdır. Profesyonel 
spor dallarına yapılan sponsorlukta %50 yapılan vergi indirimi kaldırı-
lıp, sponsorluk harcamalarından elde edilen vergiyle amatör spora ya-
tırım yapılmalıdır. Günümüzde yasalar değişse de amatör sporun geliş-
mesi için yaşanılan sıkıntılar hala aynı durumdadır. Ülkemizde amatör 
spor kulüpleri ve sporcuları yıllardır aynı sorunları yaşamakta ve yasa-
lar onları etkilememektedir. Profesyonellere yapılan sponsorluk gelir-
lerinden vergiler alınması ve amatör spor kulüplerine ayni veya nakdi 
olarak aktarılması bir çözüm önerisi olarak sunulabilir. 
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Futbol dünyanın en önemli sporlarında biridir ve büyük paralar 
içerir. Avrupa kulüplerinin toplam gelirlerinin 500 milyon Euro’nun 
üzerine olduğu görülmektedir (Ferreira ve diğ., 2017:136). Kulüpler 
kendilerine ek gelir elde edebilmek adına birçok adım atmaktadır. Ül-
kemizde kulüpler Sportif A.Ş. olarak şirketleşmektedir. Fakat devlet ge-
lirler vergisi kanuna göre; müsabaka gelirinin %18, sporculara yapılan 
ödemelerde %15 ve A.Ş.’lerden kulüplere aktarılan paydan %25 vergi 
almaktadır. Alınan bu yüksek vergiler kulüplerin dernek statülerinden 
kaynaklanmakta ve yeterli mali destek oluşturamadıkları için her ge-
çen gün artan giderleri karşılayamamaktadır. Dernek statüleriyle spor 
kulüplerinin kamu yararına faaliyet gösterdiği dikkate alınarak, “Der-
nekler Kanun” un da spor kulüpleri için yararlı düzenlemelerin yapıl-
ması ve yüksek vergi oranlarının düşürülmesi amatör spor kulüplerinin 
sorunlarına çözüm olabilir (Erturan ve Şahin, 2017: 106-113). Mevzuatın 
ek gelir bulmada yaşattığı sorunlar kulüplerin finansal gücünü olumsuz 
etkileyerek, borçlanmaya itmekte ve araştırma konumuz olan Avrupa 
liglerine göre Süper Ligin uzun bir süre daha gerilerde kalacağının bir 
göstergesidir. Amatör spor kulüplerini iyileştirmek ve finansal güç sağ-
lamak sportif başarıyı getireceği unutulmamalıdır.

İşletmelerin sponsorluğun gerçek değerini sorguladığı göz önüne 
alınmalıdır (Olson, 2010: 4). Ülkemizde hızla büyüyen ve gelişen spon-
sorluk yaygın bir pazarlama aracı olarak görülse de “Sponsorluk Bilgi 
Eksikliği” hala devam etmektedir. Sponsorluk, stratejik kararları içer-
diğinden, yöneticilerin sponsorluk harcamalarını hem içeriden hem de 
dışarıdan değerlendirmek ve gerekçelendirmek için artan bir ihtiyaç 
vardır. Sponsorluk anlaşmasına girilmeden önce, uygun sponsorluğu ve 
ardından sponsorluk başarısını ölçmek için sponsorlar için gerekli olan 
açık stratejik hedefler belirlemesi gerekir. Spor sponsorluğu, profesyo-
nel ve stratejik bir planlama süreci gerektirir. Bu karar verme sürecinin 
adımları da belirli hedeflerin belirlenmesi, hedef grubun belirlenmesi, 
mevcut bütçenin önceden hesaplanması, sponsorluk tekliflerinin edinil-
mesi, seçim kriterlerine göre alternatifleri değerlendirme ve uygun bir 
sponsee seçmedir (Schönberner ve diğ, 2020: 2-8). Ardından sponsorluk 
anlaşması müzakere edilerek ve sponsorluk lehine veya aleyhine bir ka-
rar verilir ve sonunda bir sözleşme imzalanır. Hala sponsorluğu bağış 
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olarak gören, başarılı bir pazarlama aracı olduğunu ve etki bir sponsor-
lukla büyük bir kazanç elde etme olasılıklarında habersiz birçok firma 
bulunmaktadır. Tüm sektörlerin bilgilendirilmesi, devlet teşvikinin ve 
pazarlamadaki başarısının anlatılmasının sponsorluğun yaygınlaştırıl-
masında önemli bir etken olabilir. Ülkemizde devlet desteğiyle üniver-
sitelerin ilgi bölümlerinde “Sponsor Uzmanları” yetiştirilmeli, amatör 
ve profesyonel kulüpler ile firmalar arasında arabuluculuk yaparak bu 
açığın kapatılabileceği düşünülmektedir. Sponsorluklar incelendiğinde 
Avrupa da ki başarılı futbol kulüplerine, dünyanın en başarılı ve güçlü 
firmalarının sponsor olduğu görülmektedir. Firmaların büyüklüğü ve 
finansal güçleri sponsorluk anlaşmalarına da yansımakta ve kulüpler 
iyi gelir elde etmektedir. Soygüden (2016) profesyonel futbol kulüple-
rinin gelir kaynaklarını incelemiş ve sportif başarının gelir kaynaklarını 
arttırmakta olduğu ve gelir çeşitliliğinin de Avrupa liglerinde üst sıra-
larda yer alabilmek için doğru yol olduğunu vurgulamıştır (Soygüden, 
2016: 21). Avrupa’daki spor kulüplerinin çok gerisinde kalma sebeple-
rimiz arasında uluslararası sponsorluklarımızın ve uluslararası yayın 
sponsorluklarındaki başarısızlığımız sayılabilir. Futbol binlerce insanı 
ve milyonlarca Euro’yu oynatabilen bir spor alanıdır (Ferreira ve diğ., 
2017:136). Türkiye’ deki spor kulüplerine uluslararası firma sponsor-
lukları yok denecek kadar azdır. Türk futbol kulüplerin ulusal sponsor-
lukların dışında uluslararası sponsorluklarda edinmesi gerekmektedir. 
Bunu sağlayabilmek için alt yapıya (Amatör Futbola) değer verilmelidir. 
Başarılı, adaletli ve adil oyun kurallarına (Fair Play) bağlı; yöneticiler, 
spor yorumcuları, hakemler, antrenörler, eğitmenler ve sporcular yetiş-
tirilerek futbol camiasına kazandırılmalıdır. Ulusal futbolumuzun kali-
teli oyun sergilemesi ve güçlenmesi; yurt dışına gönderilecek futbolcu 
(transfer), uluslararası sponsor ve uluslararası izlenme oranı artışını sağ-
layacaktır. Seyirci kitlesi ne kadar uluslararası boyuta ulaşırsa, sponsor-
larda o kadar uluslararası boyuta ulaşacak ve kulüpler gelir elde etmeye 
başlayacaktır. Kısacası; büyük firmaların sponsorluğunu alabilmek, ka-
liteli futbol oyununa ve dünyanın her yerinde izlenme oranına bağlıdır. 
Finansal olarak ne kadar güçlü olunursa kuşkusuz sportif anlamda da 
o kadar güçlü olunacağı ve unutulmamalıdır. Ayrıca spor yönetimi, son 
otuz yılda oldukça dikkat çekici ve saygın bir akademik disiplin alanına 
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dönüşmüştür (Zhang, 2015: 1). Ülkemizde spor yönetimi alanında yaşa-
nılan problemlerin çözüm odağını arayan kişilerin akademik hayatının 
olmaması düşündürücüdür. Sponsorluk verilerinin ve yapılan anlaş-
maların dürüst ve güvenilir bir şekilde sunulmaması da araştırmaların 
geçerliliğini yitirebilmektedir. Spor yönetimi akademisyenlerinin sayı-
sında artış olmasına rağmen, alandaki araştırmanın değeri, akademik 
titizliğini sorgulayan birçok akademisyenin zihninde belirsiz olmaya 
devam etmektedir (James, 2018: 8). Fakat hem spor yönetimi araştırma-
cılarının hem de uygulayıcıların büyük veri analizi ve bilişim gibi ni-
cel araştırma yöntemleriyle donatılması ihtiyacı ve baskısı artmaktadır 
(George ve diğ., 2014: 21-26). Şimdi, her zamankinden daha fazla, spor 
yönetiminde istatistiksel standartların tam olarak anlaşılmasına ve oluş-
turulmasına önem verilmelidir (Trail ve James, 2016: 142-156; Bressoud 
ve diğ., 2010: 374-385). Türkiye’de daha şeffaf istatistiklerin verilmesi 
yapılacak araştırmalara ışık tutacak ve ilerlemek için gerekli adımları 
atmamıza sağlayacaktır. 
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Öz:  Spor, tarihi eski yıllara dayanan ve pek çok fiziksel bileşeni içe-
ren, otoritelerce kuralları belirlenmiş aktivitedir. Sporcuların sağlığının 
sürdürülmesi ve performanslarının gelişmesi ise beslenme ile yakından 
ilişkilidir. Spor branşına, süresine, sıklığına ve yoğunluğuna göre spor-
cuların enerji, makro ve mikro besin ögeleri gereksinimi değişmektedir. 
Estetik performans sporları; estetik duruş, düşük vücut yağ yüzdesi ve 
düşük vücut ağırlığının diğer spor dallarındaki güç, dayanıklılık, çevik-
lik ve hız kadar önemli olduğu spor dallarıdır. Estetik sporlardan olan 
bale, jimnastik, artistik buz pateni, senkronize yüzme gibi farklı branş-
larda sporcular çok küçük yaşlardan itibaren çok yoğun ve uzun süre 
antrenmanlar yapmakta ve bununla birlikte çeşitli katı tutumlara maruz 
kalmaktadır. Sporcuların hedeflenen estetik performanslarını sürdürül-
mek için çoğunlukla diyetlerinde enerji kısıtlamasına gittikleri belirtil-
miştir. Bu durumun sporcularda, yeme bozukluğu ile beraberinde pek 
çok sağlık problemini beraberinde getirdiği gibi, sporcuların perfor-
manslarını da olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Bu bölüm, este-
tik performans sporlarından olan balede, sporcuların beslenme durum-
ları, ağırlık yönetimi ve beslenme sorunları ile ilgili güncel bir derleme 
sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Estetik performans sporları, Beslenme, Bale, 
Dans, Yeme bozukluğu
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Sporcu beslenmesi spesifik bir alan olup spor branşına, spor süre-
sine ve sıklığına, yoğunluğuna göre bireylerin enerji, makro ve mikro 
besin ögeleri gereksinimi değişmektedir. Bu duruma bireysel farklılıklar 
da dahil olduğunda her spor dalında ve hatta bireyde farklı gereksinim-
ler olduğu bilinmektedir. Bir başka deyişle her branştaki sporcunun be-
sin ögelerine olan gereksinimi artmakta ya da diğer spor branşına göre 
azalmaktadır (McArcle ve diğ., 2005). Branşa göre hazırlanan doğru bes-
lenme planları, sporcunun dayanıklılığının ve performansının gelişimi-
ne katkı sağlamaktadır (Ersoy, 2004). Sporcu beslenmesinde iki temel 
nokta vardır. Bunlar hidrasyon ve enerji gereksinimidir. Hidrasyon ho-
meostazide değişliklere neden olarak kan hacmini azaltmakta, kalp atım 
hızını ve vücut ısısını arttırmaktadır. Diğer temel nokta olan enerji ge-
reksiniminin karşılanamaması ise yorgunluk ve immun sistemin baskı-
lanmasına neden olmakta ve tüm bunlar sonucunda sporcu performans 
sırasında yaralanmalara açık hale gelmektedir (Saura ve diğ., 2019). 

Estetik duruş ve düşük vücut ağırlığı bazı spor dallarında sporcu için 
güç, dayanıklılık ve hız kadar önem kazanmaktadır. Bu spor branşların-
dan bazıları estetik performans sporlarıdır. Estetik performans sporla-
rında yeme bozukluğu sıklıkla rastlanılan ve performansa etki eden fak-
törlerden biridir. Özellikle jimnastik, artistik buz pateni, bale gibi spor 
dallarında sporcular çocukluktan itibaren çok yoğun çalışma programı 
ve çeşitli katı tutumlara maruz kalmaktadır. Genellikle bu spor dalların-
da, daha düşük vücut ağırlığı ve daha düşük vücut yağ yüzdesine sahip 
olmak amacıyla sıklıkla yeme bozukluklarının geliştiği görülmektedir 
(Soric ve diğ, 2008). Bu durumda sporcu ideal olduğunu düşündüğü 
vücut ağırlığına erişme sürecinde, çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşabil-
mektedir. Yüzme, tenis gibi farklı pek çok spor branşında özellikle kadın 
sporcuların vücut ağırlığı ve boyu akranlarına yakın ortalamalarda ya 
da ortalamanın üzerindedir. Ancak bale, jimnastik gibi estetik perfor-
mans sporlarında proporsiyon olarak daha küçük bir beden ve düşük 
yağ oranının sporcuya farklı avantajlar sağladığı (Misigoj-Durakovic, 
2012) için sporcular yaşıtlarına göre daha zayıf ve/veya kısa olabilmek-
tedir. Estetik performans sporcularının, genellikle diyetlerinde ener-
ji kısıtlaması yaptıkları belirlenmiştir (Soric ve diğ., 2008). Sporcuların 
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beslenme durumlarının değerlendirildiği çalışmalar sonunda malnüt-
risyonlu sporcularda; yaralanma riskinin artığı, menstrual düzensizlik-
lerin görüldüğü, pubertal gelişimin geciktiği, dinlenme anındaki enerji 
harcanmasında azalmanın olduğu, stres kırıklarının arttırdığı ve kemik 
mineralizasyonunda dengenin bozulduğu belirlenmiştir (Georgopoulos 
ve diğ., 2010; Michopoulou ve diğ., 2011). Kemik-mineral yoğunluğu ka-
dınlarda 11-14 yaş arasında yükselmekte ve bu menarşı takip eden 2 yıl 
boyunca devam etmektedir. Bu süreç yaklaşık 16 yaşları civarlarında pik 
yapmaktadır. Eğer menarş gecikir ya da kesintiye uğrarsa, yetişkinlikte 
kemik yoğunluğu düzeyinin daha da azaldığı belirtilmiştir (Mallinson 
ve De Souza, 2014). 

Estetik performans sporlarına genelde 3-5 yaşlarında başlayan spor-
cuların, vücut ağırlıklarının ve vücut yağ yüzdelerinin yaşlarına ve ken-
di boylarına göre daha düşük olması nedeni ile ergenliğin daha geç baş-
ladığı ve kadın sporcuların daha geç mens oldukları belirlenmiştir (Mi-
sigoj-Durakovic, 2012). Yürütülen çalışmalar, 5-7 yaş arası estetik spor 
ile uğraşan sporcuların spor yapmayan ve diğer branş sporculara göre 
beden imajlarına çok daha fazla dikkat ettiklerini göstermektedir (Da-
vison ve diğ., 2002; Misigoj-Durakovic, 2012). Bunun nedeninin estetik 
performans sporcularının, özellikle balet ve balerinlerin, performans de-
ğerlendirilmelerinin diğer spor dallarına göre daha öznel olduğu, vücut 
şekli ve beden imajlarının seyirciyi etkilediği, performansı ile bir bütünü 
olarak ele alınmasından kaynaklandığı açıklanmıştır. Bale ise estetik per-
formans sporlarından biri olup dansın artistik ve tiyatral bir ifadesidir 
(Misigoj-Durakovic, 2012). IV. Henry tarafından Fransa’da desteklenmiş 
ve tüm Avrupa’ya, ilerleyen yıllarda da İsveç, Danimarka ve Rusya’ya 
kadar yayılmıştır (Özhancı, 2010).  Ülkemize balenin gelişmesi ve yay-
gınlaşması İngiltere’den gelen Dame Ninette de Valois ile gerçekleşmiş-
tir (Ayvazoğlu, 2015). Ülkemizde de gelişmekte ve izleyiciler tarafından 
giderek benimsenmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre ülkemizde bale ve 
opera seyirci sayısı 2018-2019 sezonunda, bir önceki sezona göre %10 
artarak 322 bin 189 olmuştur (TÜİK, 2020). Sporların çoğunluğunu oluş-
turan temel sporların aksine, bale gibi estetik performans sporlarında 
morfolojik yatkınlık önemlidir (Misigoj-Durakovic, 2012). 
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1. Spor Fizyolojisi

Kas-iskelet sisteminin birincil amacı vücudun hareketini sağlamak-
tır. Etkili ve yeterli bir güç sağlayarak kasların ihtiyaca adapte olması 
sağlanmaktadır. Kaslar bu ihtiyaca yanıt vererek, uygun enerji kaynağı-
nın seçilmesi ile oksijeni almakta ve artıkların uzaklaştırılması yetenek-
lerini değiştirmektedirler.  Vücutta 3 çeşit kas dokusu bulunmaktadır. 
Bunlar: iskelet (istemli) kası, kalp kası (miyokardiyum) ve düz (otono-
mik) kaslardır (Brooks ve diğ., 1996). İskelet kasları kasılma hızlarına 
göre yavaş ve hızlı kasılan olmak üzere iki temel kas lifinden oluşmak-
tadır. Bu liflerin özellikleri Miyozin Adenozintrifosfataz (ATPaz) tara-
fından belirlenmektedir. Yavaş kasılan kas lifleri daha yüksek oksidatif 
kapasiteye sahiptir ve yorgunluğa karşı daha dirençlidir. Ayrıca hızlı 
kasılan kas liflerine göre görece olarak daha fazla kan akımı kapasitesi 
ve kapiller yoğunluğa ve mitokondri içeriğine sahiptir (Terjung, 1995). 
Hızlı kasılan kas lifleri ise a ve b tipleri olmak üzere iki alt grupta sı-
nıflandırılmaktadır. A tipi hızlı kasılan kas tipi orta derecede yüksek 
oksidatif kapasiteye, görece yüksek kan akış kapasitesi ve mitokond-
ri içeriğine sahiptir (Terjung, 1995). B tipi hızlı kasılan kas tipleri daha 
düşük oksidatif kapasiteye, yorgunluk direncine ve yüksek glikolitik 
kapasiteye sahiptir. Bu nedenle görece daha düşük kan akış kapasitesi, 
kapiler yoğunluk ve mitokondri içeriğine sahiptir Bazı spor dallarında 
daha aktif olarak kullanılan kas lifi tipi ve sporcu performansı arasında 
doğrudan ilişki bulunmaktadır. Örneğin; maraton koşucularında, yavaş 
kasılan kas lifleri bacak kaslarındaki toplam lifin %90’ından fazlasını 
oluşturmakta, kısa mesafe koşucularında ise bacak kaslarının %80’inden 
fazlası hızlı kasılan kas liflerinden meydana gelmektedir (Terjung, 1995).

İskelet Kas Enerji Metabolizması 

Tüm hücreler Adenozintrifosfat (ATP) gereksiniminde artış oldu-
ğunda, dinlenme durumunda Adenil metabolit konsantrasyonlarının 
sürdürülmesini hedeflemektedir. Örneğin hücresel enerji metabolizma-
sında kısa süreli yoğun egzersiz süresince kas ATP konsantrasyonla-
rı,  ATP talebindeki artış durumunda bile görece stabil tutulmaktadır. 
Bu durumlarda kasta yalnızca 1-2 mmol/kg yaş ağılık ATP azalmakta 
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ve istemsiz maksimal kasılma ile kontraktil yetmezliğe kadar kas ATP 
düzeyi 5 mmol/kg yaş ağırlık altına düşmemektedir (Spriet, 1992). Kas 
ATP’si bir enerji deposu değildir ancak Adenozindifosfat (ADP), Ade-
nozinmonofosfat (AMP) ve fosfatın (Pi) her biriyle toplu olarak hücre 
işlevinin sürdürülmesi için önemli role sahiptir. 

Kas ATP düzeyindeki herhangi bir azalma, güç sağlayan kasların 
yetersizliği olarak da tanımlanabilecek yorgunluk hissinin gelişmesi 
veya iskelet kaslarında ATP dönüşümünün azalması ile ilişkilendiril-
mektedir (Sogaard ve diğ., 2006). Yorgunluk fizyolojik fonksiyonlar için 
büyük önem taşımaktadır ve kas sertliği veya geri dönüşü olmayan kas 
hasarları nedeniyle ATP seviyesinin düşününü önleme mekanizmasıdır 
(Bogdanis, 1996). Hücrelerin ATP ihtiyacına nasıl reaksiyon verdiği ve 
enerji ürettiği yönünde 3 temel enerji üretim yolu bulunmaktadır. Bun-
lar; ATP-fosfokreatin (fosfojen) sistemi, glikolitik sistem ve oksidatif 
(mitokondriyal) sistemdir.  Bu üç enerji üretim sisteminden nerdeyse 
hepsi her egzersiz tipinde enerji üretimine katkıda bulunmaktadır. Her 
sistemin enerjiye katkısı, kasta bulunan oksijen varlığına, egzersiz yo-
ğunluğuna ve diğer faktörlere göre değişmektedir (Brooks ve diğ., 1996).

Enerji Sistemleri

a. Fosfojen Sistem: 3 enerji sistemi arasında en güçlü ve en hız-
lı olarak kullanılan sistemdir. Sınırlı bir kullanımı vardır. Bu sistem ile 
enerji üretimi ortalama 10 saniyeden az sürmektedir. Kasılan kas gliko-
jeni enerji kaynağı olarak kullanmaktadır.  ATP kullanılıp ADP’ye dö-
nüştükten sonra fosfokreatin ile birleşerek tekrar ATP oluşturabilmek-
tedir.  Bu nedenle bu sisteme ATP-PK enerji sistemi de denilmektedir. 
Eğer sporcu birkaç dakika dinlenirse, sistem döngüyü tekrar başlatmak 
için kendini yenilemektedir. Aktivite devam ederse, enerji sistemi son-
lanmakta ve yoğunluk azalmaktadır (Uluslararası Triathlon Birliği, 
2007). Takım sporları, halter, saha etkinlikleri (gülle ve disk atma, at-
lama etkinlikleri) gibi pek çok aktivite bu sisteme ihtiyaç duymaktadır 
(Bogdanis, 1996).

b. Glikolitik Sistem: Egzersiz yoğunluğu arttıkça vücudun ae-
robik yolaklardan oksijen sağlaması zorlaşmaktadır. Kısa sürede veya 
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anaerobik laktik (oksijen yokluğunda)  ortamda kaslara daha çok enerji 
sağlamak için katkıda bulunmaktadır. Sistemin yakıtı kandaki glikoz ve 
kaslardaki glikojen temellidir. Sistemde ATP ile birlikte, yan ürün olarak 
laktik asit üretilmektedir. Enerji yoğunluğu arttıkça kan ve kas laktik 
asit birikimi de artmaktadır. Eğer laktik asit konsantrasyonu çok yükse-
lirse, sistem kendisini durdurmaktadır. Maksimum yoğunlukta, sistem 
60-120 saniye kadar devam edebilmektedir (Uluslararası Triathlon Bir-
liği, 2007). 

c. Oksidatif (mitokondriyal) Sistem: Aerobik yolaklar üzerinden 
enerji üretimini temel almaktadır. Bu sistem düşük yoğunlukta, 2-3 da-
kikadan daha uzun süren aktivitelerde aktifleşmektedir. Enerji üretimi 
kas fiberlerinin mitokondrisinde gerçekleşmektedir. Mitokondri yakıtın 
metabolize edilmesi için özel enzimlere sahiptir ve bu şekilde oksijen 
varlığında fazla miktarda enerji üretilmektedir. Aerobik sistemi daha 
aktif hale getirmek içim mitokondrinin sayı ve büyüklüğünün artması 
gerekmektedir. Bunun sonucunda kaslar oksijeni daha etkili kullanmak-
tadır (Uluslararası Triathlon Birliği, 2007)

2. Bale

Klasik bale pek çok hareketten oluşmaktadır. Baledeki dersler orta-
lama 60-90 dakika sürmekte ve bu derslerdeki hareketler bar hareket-
leri, orta hareketler, dönüş hareketleri, ortada küçük sıçramalar ve bü-
yük sıçramaları içermektedir (Subaygil, 2017). Klasik bale sanatçılarının, 
modern dansçılara göre daha düşük VO2max değerine sahip olduğu 
görülmüş ve bu değerin sağlıklı sedanter bireylerinkine oldukça yakın 
olduğu belirlenmiştir (Koutedakis ve Jamurtas, 2004). Genellikle bar eg-
zersizlerinin her biri ortalama 60 saniye sürmekte ve bu egzersizi 30 sa-
niye dinlenme takip etmektedir. Orta yoğunluktaki zemin egzersizlerin-
de 35 saniye egzersiz, 85 saniye dinlenme; yüksek yoğunluktaki zemin 
egzersizlerinde ise 15 saniye egzersiz, 75 saniye dinlenme egzersizlerin 
temelini oluşturmaktadır. Üç egzersiz türünde oksijen tüketimleri sıra-
sıyla VO2max’ın %36’sı %43’ü ve %46’sı olarak saptanmıştır (Twitchett 
ve diğ., 2009). Dans dersleri anaerobik sistemin aktive olduğu orta ve 
yoğunlukta aralıklı patlama dersleri olarak kategorize edilebilmektedir 
(Clarkson, 1988; Schantz, 1984). Bazı koreografiler 5 dakikanın üzerinde 
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dansçının aktif olmasını gerektirmekte ancak bunlar aerobik sistem et-
kisi yaratmak için sık olarak yapılmalıdır. Bazı kaynaklar dansın vücut 
ağırlığı açısından bir paradoks oluşturduğunu öne sürmektedir. Bunun 
nedeninin dansın fizyolojik düzeyde kilo kaybı oluşturmayacak dü-
zeyde egzersizler barındırırken, estetik düzeyde çok düşük vücut yağ 
kütlesi gerektirmesidir. Enerji harcamasının arttığı düşünülürse, ekstra 
egzersiz yapmak dansçıların yoğun programlarına uymadığı için, enerji 
kısıtlamak dansçıların düşük vücut ağırlığı ve yağ yüzdesi için en çok 
tercih ettiği yoldur (Clarkson, 1988).

2.1. Ağırlık Yönetimi ve Beslenme Bağlı Karşılaşılan Problemler

Balede fiziksel olarak öne çıkan iki temel faktör; daha küçük bir be-
den ve daha düşük vücut ağırlığıdır. Okul öncesi ve daha önceki dö-
nemde sporcular ciddi ve sıkı egzersiz programları ile bu spora başla-
maktadır. Eğitim programları temelde yoğun, uzun süreli ve sık olarak 
planlanmaktadır. (Misigoj-Durakovic, 2012).  Castelo-Branco ve arka-
daşlarının 2006 yılında yürüttükleri bir çalışmada bale dansçısı ve sporla 
ilgilenmeyen 12-18 yaş arası toplam 115 adölesan kız örneklemi oluş-
turmuştur. Çalışma sonucunda bale dansçılarının enerji harcamasının 
kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek ve enerji alımlarının da 
anlamlı olarak daha düşük olduğu görülmüştür. Çalışmada dansçılar-
dan %18’inin düşük vücut ağırlığında olduğu ve hiçbirinin fazla kilolu 
ya da obez olmadığı gözlemlenmiştir. Profesyonel sporcular beslenme 
alışkanlıkları ve vücut ağırlıklarına ilişkin kısıtlamalar sonucu ideal vü-
cut ağırlığının ortalama %75’ine sahiptir. Genç yetişkin balerinler için 
vücut yağ oranının %17-23 aralığında ideal olduğu belirlenmiştir. 

Klasik bale dansçılarının vücut kompozisyonlarının değerlendiril-
diği bir çalışmada ise, balerinlerin vücut yağ oranı %16-18, baletlerin 
ise %5-15 olduğu belirtilmiştir. Bu değer genç kadın bale öğrencilerinde 
%20, erkek öğrencilerde ise %15 olarak belirtilmiştir (Twitchett ve diğ., 
2009; Koutedakis ve Jamurtas, 2004). 

Grochowska-Niedworok ve arkadaşlarının 2018 yılında yürüttükle-
ri bir başka çalışmada, 10-18 yaş arası 150 bale okulu öğrencisi örnekle-
mi oluşturmuştur. Çalışma sonunda katılımcıların %18’inin beden kütle 
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indeksinin (BKİ) idealden düşük olduğu ve vücut yağ yüzdelerinin de 
ortalamaya göre %54 daha az olduğu sonucuna varılmıştır (Grochows-
ka-Niedworok ve diğ., 2018).

Vücut yağı homeostaz için gerekli enerjinin korunmasında, inflama-
tuar ve immun hastalıkların düzenlenmesinde öneme sahiptir (Brodziak 
ve diğ., 2012; Tilg and Moschen, 2006). Adipokin adı verilen pek çok 
biyolojik olarak aktif peptid adipoz dokudan salgılanmakta ve bu pep-
tidler otokrin veya parakrin olarak diğer doku ve organlarda etki göster-
mektedir. Bu adipokinlerden biri olan leptin, iştahı inhibe ederek yeme 
davranışlarını düzenlemektedir. Malnütrisyon esnasında, bu peptidin 
konsantrasyonu azalmakta ve hipotalamik-pituater over aksisin inhibis-
yonu gerçekleşmektedir. Bu etki dismenoreye neden olan nöropeptid Y 
adlı peptid üzerinden gelişmektedir. Leptin ayrıca gonodotropin-salı-
cı hormon ve gonodotropinlerin sekresyonunu veya üretimi üzerinde 
direkt etkiye sahiptir. Tüm bu nedenlerden dolayı yağ dokusu (adipoz 
doku), endokrin bir organ olarak varsayılmaktadır ve önemli rolleri sa-
hiptir (Oliviera ve diğ.,2014). 

Bale sanatçılarının beden algılarını doğrudan ya da dolaylı olarak 
etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlar sosyal medya kullanımı, genetik, 
vücut ağırlığı, yaş vb.dir (Barlaan, 2019). Özellikle ergenlik döneminde 
başlayan vücut ağırlığını kontrol etme amaçlı önlemler, yeme bozukluk-
ları ve besin kısıtlamaları kemik kütle yoğunluğunu azalmasına zemin 
hazırlamaktadır (Hincapié ve Cassidy, 2010; Misra, 2008). Yürütülen bir 
çalışmada üniversitede öğrenim gören bale öğrencilerinin, lise dönemi 
bale öğrencilerine göre beden algılarının daha yüksek olduğu ve dans-
çıların egzersiz yapma, dans etme, yaratıcı yazarlık gibi etkinliklerle bu 
durumun üstesinden gelebilecekleri, erken yaşlarda müdahale etmenin 
ise büyük öneme sahip olduğu belirtilmiştir (Barlaan, 2019). Eğer erken 
tanı ve tedavi başarılı olmazsa dansçıların çok ciddi problemler ile karşı 
karşıya kalarak yalnızca performanslarının değil, sağlıklarının da bu sü-
reçten negatif yönde etkileneceği bilinmektedir. Hırvatistan Ulusal Bale 
Topluluğu’ndan 21 bale sanatçısı ile yürütülen bir çalışmada dansçılar-
da “Atletlerde Yeme Bozukluğu Kısa Formu” aracılığı ile yeme bozuk-
luğu varlığı sorgulanmıştır. Katılımcıların %40’ının sigara kullandığı, 
%36’sının analjezik kullandığı ve %25’inin ayda en az bir kez aşırı alkol 
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aldığı görülmüştür. Eğitim düzeyi arttıkça bale sanatçılarında anlamlı 
olarak daha az sigara ve alkol kullanıldığı, alkol alımının analjezik kul-
lananlarda daha yüksek olduğu ve bu bale dansçılarının daha yüksek 
yeme bozukluğu puanına sahip olduğu gözlenmiştir. 

Yeme bozukluğu puanı daha yüksek olan dansçılar arasında ame-
nore daha yaygın görülmüş ve besin takviyesi kullanan dansçıların daha 
az analjezik kullandığı ortaya çıkmıştır (Peric ve diğ., 2016). Ringham 
ve arkadaşlarının (2006) bale sanatçılarını kemik yoğunluğu açısından 
değerlendirdikleri bir çalışmada bale sanatçılarının yaklaşık %83’ünün 
yeme bozukluğuna sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Ringham ve 
diğ, 2006). 

Kadın bale öğrencileri ile yürütülen başka bir çalışmada ise balerin-
lerin kilo kontrolü amacıyla %29,3’ünün aç kaldığı, %9,6’sının kustuğu 
ve %4,2’sinin laksatif kullandığı görülmüştür (Thomas ve diğ., 2011). 
Bu sonuçlara göre bale öğrencilerinin yarıdan fazlasında yaralanma 
öyküsünün olduğu ve yaralanma olasılığı ile kusma arasında anlamlı 
bir ilişki bulunduğu bildirilmiştir. Waldrop (2015), Torstveit ve Sund-
got-Borgen (2014) yürüttükleri çalışmalarda, yetersiz beslenmenin genç 
atletlerde en sık görülen yeme bozukluğu olduğu ve bu durumun farklı 
sağlık problemlerini beraberinde getirebileceğini bildirilmiştir (Logows-
ka ve diğ., 2014). 

Bu problemlere bağlı olarak ABD Dans/ABD Bale Yöneticileri Kon-
seyi de 2011 yılında, bale dansçıları için sağlıklı beslenme kılavuzu geliş-
tirmiştir (One Dance UK, 2011).

Yürütülen bir çalışmada antrenman yoğunluğunun, antropomet-
rik değişkenlerin ve beslenmenin 12-18 yaş arası bale dansçısı ve her-
hangi bir sporla ilgilenmeyen 115 adölesan bireyin menstrual siklusu 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda bale dansçılarının 
oligomenore prevalansının daha yüksek olduğu, erken yaşlarda bu den-
li yoğun egzersizlerin menarşı geciktirdiği saptanmıştır.  Ayrıca bale 
dansçılarının ortalama vücut ağırlığı, boy uzunluğu, göğüs çevresi gibi 
antropometrik değişkenlerinin kontrol grubundan daha düşük olduğu, 
dansçıların %21’inin, kontrol grubunun ise %13’ünün BKİ’sinin düşük 
olduğu gözlenmiştir. Çalışmada bale dansçılarında, yüksek yoğunluklu 
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egzersizin, geç menarş başlangıcı, adet bozuklukları, düşük kilo ve boy 
gelişimi ve anormal beslenme davranışları ile ilişkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (Castelo-Branco ve diğ., 2005). Klinik olarak tüm bunlar 
yeme bozukluğu, menstrual düzensizlik ve stres kırıklarına zemin ha-
zırlamakta ve ne yazık ki estetik sporla ilgilenen bireylerin %62’sinden 
fazlasında görülmektedir. Tedavi edilmezse bazı sporcularda tablo, hor-
monal ve metabolik değişimler ile zamanla anoreksiya nevroza benze-
mektedir (Waldrop, 2005). 

Kadın balerinlerin endokrin durumunun incelendiği bir çalışmada 
testosteron düzeyi, egzersize başlama yaşı, egzersiz süresi ve menarş 
yaşı açısından anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Prolaktin düzeyi, düşük 
testosteron düzeyine sahip grupta en düşük, yüksek testosteron düze-
yine sahip grupta en yüksek olarak ölçülmüştür.  Günlük enerji ve kar-
bonhidrat alımları yüksek testosteron düzeyine sahip sporcularda daha 
düşük olarak saptanmıştır. Çalışmada testosteron düzeyi ile nutrisyonel 
faktörler, enerji kullanımı, antrenmanlara başlangıç yaşı ve sıklığı açısın-
dan ilişki bulunmuştur (Lagowska and Kapzcuk, 2016).

Yirmi bir dansçı ve otuz bir mestrual bozukluğu olan sporcuya 9 
aylık beslenme müdahalesi gerçekleştirilerek sporcuların luteinleştiri-
ci hormon (LH), folikül uyarıcı hormon (FSH), estradiol (E2), prolaktin 
(PRL), leptin, bazal metabolik hız ve enerji alımı ve enerji harcamaları 
değerlendirilmiştir. Beslenme planı ile 9 ay sonunda enerji alımında an-
lamlı değişiklikler görülmüştür. LH düzeyi dansçılarda 9 ay sonra artış 
gösterirken, kadın atletlerde 3 ay sonra artış göstermiştir. 9 aylık beslen-
me planı sonrasında 3 dansçı ve 7 atlette menstrual siklus düzelmiştir.  
Düzenli menstrual siklusa sahip kadınlar daha yüksek vücut yağ kütlesi-
ne sahip olduğu gözlenmiştir. Sonuçta menstrual bozukluğu olan kadın 
dansçı ve atletlerin (balerin) farmakolojik olmayan yöntemlerden biri 
olan beslenme şekil ve içeriğinin değişimi ile 1 yıldan daha uzun süren 
menstrual bozuklukları düzelmiş ve menstrual siklusları düzenli hale 
gelmiştir. Literatürdeki bilgilere benzer olarak vücut yağ yüzdesindeki 
artış ile bu etkinin sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır (Lagowska ve diğ., 
2014). Uygun enerjinin alınamaması, menstrual fonksiyon bozukluğu ve 
kemik mineral yoğunluğunda düşüş, kadın sporcu triadında birbirleri 
ile ilişkisi olduğu bilinen 3 temel noktadır. Yapılan bir başka çalışmada 
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ise kontrol grubuna kıyasla, dengeli bir diyet ile beslenmeyen dansçılar-
da kemik mineral yoğunluğunun azaldığı görülmüştür. Bazı çalışmalar 
antrenman yoğunluğu ve malnütrisyon arasındaki ilişkiye odaklanarak, 
balerinlerin ergenlik ve menstrual sikluslarının antrenmana yoğunluğu 
ve malnütrisyon ilişkisi sonucundaki negatif enerji dengesi ile geciktiği 
sonucuna ulaşmıştır (Quintas ve diğ., 2003).  Menstrual siklusun bozul-
ması sonucu primer ya da sekonder amenore, kemik kütle yoğunluğu-
nun değişmesine neden olmaktadır. 

Balet/balerinlerin en yaygın sorunlarından bir diğeri performans 
sırasındaki yaralanmalardır (Askling ve diğ., 2002). Kemik kırıkları ke-
miğe bir seferde aşırı yük binmesi veya tekrarlayan normal yüklerle 
olmaktadır. Dinlenme zamanları role ve esere bağlı olarak değişmek-
te fakat yorgunluğa karşı savaşmak için yetersiz kalmaktadır (Murgia, 
2013). Klasik bale modelinde, uzun boylu dansçıların daha yüksek ya-
ralanma riskine sahip olduğu düşünülmektedir.  Pastre ve arkadaşları 
(2007) uzun boylu bale sanatçılarında özellikle havada dönüşler, sıçra-
malar gibi uzun atlama anlarında daha yüksek yaralanma riski olduğu-
nu belirtmiştir (Pastre ve diğ., 2007). Çalışmalar, balerinlerin baletlere 
göre daha sık yaralandığını göstermektedir. Baletlerin, gösteri sırasın-
da balerinleri taşıması, kaldırması vücut ağırlıklarının ve proporsiyonel 
olarak kas kütlesinin daha fazla olması gerektiği belirtilmektedir (Wyon 
ve diğ., 2011).  Campoy ve arkadaşlarının (2011) bale, modern dans/caz, 
sokak dansı ve halk dansı yapan 500 kadın ve erkek sanatçı ile gerçek-
leştirdiği bir araştırmada bale sanatçılarında anlamlı olarak daha fazla 
yaralanma görüldüğü ve bu yaralanmaların çoğunlukla ayak bileği ile 
uyluk/bacakta olduğu ortaya çıkmıştır.  Bunun dışında düşük yaş, ge-
cikmiş menarş, amenore ve günde 5 saatten fazla antrenman yapmanın 
da yaralanma riskini arttırdığı bildirilmiştir (Compoy ve diğ., 2011).

2.2. Beslenme Planı, Makrobesin Ögeleri ve Diğer Noktalar 

Özellikle rekabet ve yarış dönemlerinde sporcular, deri altı yağ do-
kusunu minimize etmek için diyetlerinde enerji kısıtlaması yapmakta-
dırlar (Misigoj-Durakovic, 2012). Yürütülen bir çalışmada hedefledikleri 
vücut ağırlığına erişmek için düşük enerji aldıklarını belirten kadın bale 
okulu öğrencilerinin günlük önerilen enerji miktarının %70’ini, profes-



BALE DANSÇILARINDA BESLENME VE BESLENME DURUMUNA ETKİ EDEN  
FAKTÖRLER

280

yonel balerinlerin ise %80’ini tükettiği belirlenmiştir. Balerinlerin olma-
sı gereken vücut ağırlıklarının yaklaşık %10-12 altında oldukları ve bu 
ağırlığı korumak için çeşitli diyetleri uyguladıkları görülmüştür. 

Yapılan çalışmalar, düşük enerji tüketimi, düşük vücut ağırlığı ve 
düşük vücut yağının beslenme bozukluklarına yol açtığını göstermekte-
dir (Schluger, 2010; Koutedakis ve Jamurtas, 2004). Son yıllarda yürütü-
len diğer çalışmalarda da genel popülasyona ve önerilen yüzdelere göre, 
bale dansçılarının beden kütle indeksi (BKİ) ve vücut yağ oranlarının 
çok düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Poliszczuk ve diğ., 2017; Gam-
mone ve D’Orazio, 2020). Kadın bale öğrencilerin örneklemi oluşturdu-
ğu bir çalışmada sporcuların hafta içi ve hafta sonu yeme davranışları, 
menstrual fonksiyon, enerji alımı ve vücut bileşenleri değerlendirilmiş-
tir. Sporcuların hafta içi ve hafta sonu enerji ve makro besin ögeleri alım-
ları benzer bulunmuş (p> 0.05) ancak hafta içi toplam enerji harcama, 
hafta sonuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Çalışmada 
özellikle hafta içi sporcuların enerji gereksinimini karşılayamadıkları 
görülmüştür.  Genel olarak katılımcıların %35’inin enerji alımının <1800 
kkal/gün olduğu, %40’ında menstrual disfonksiyon görüldüğü sonucu-
na varılmıştır (Civil ve diğ ., 2019).

Enerji ve Makro Besin Ögeleri

Ağır bir egzersiz süresince profesyonel kadın dansçıların 45-50 kkal/
kg ve profesyonel erkek dansçıların 50-55 kkal/kg kadar enerji harcadığı 
bilinmektedir (IADMS, 2005). Düşük enerji alımı yalnızca enerji kulla-
nılabilirliğini tehlikeye atmakla kalmayıp, aynı zamanda performansı, 
büyümeyi ve sağlığı etkileyebilecek birçok mikro besinin eksik alımına 
da yol açmaktadır. 

Karbonhidrat, kaslar için en önemli enerji kaynağı olması nedeniyle, 
özellikle ağır antrenmanlar sırasında karbonhidrattan gelen enerji mik-
tarı yaklaşık %55-65’dir. Tüketilen karbonhidrat, gastrointestinal sistem-
de basit şekerlere (glikoz) ayrılmakta ve daha sonra enerji üretiminde 
primer kaynak olan glikojen olarak kasta depolanmaktadır. Diyetle ye-
terli miktarda karbonhidrat tüketilmediğinde, kas glikojen seviyelerinin 
giderek azalması ile yorgunluk ve diğer nedenlerle sporcu performan-
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sı negatif yönde etkilenebilmektedir (IADMS, 2005). Ana öğünler hari-
cinde yoğun bir antrenmandan yaklaşık 1-2 saat önce glisemik indeksi 
orta ya da düşük olan ara öğünler ile dolaşımdaki glikoz seviyelerini 
artarak, kas glikojen depolarının dolması desteklenebilmektedir. Ant-
renman sonrası da kas glikojen depolarını yenilemek için karbonhidrat 
alımı elzemdir. 

Glikojen sentezinin en kısa sürede gerçekleşmesi ve bir sonraki ant-
renmana uygun glikojen depoları ile hazır hale gelmek için antrenman-
dan sonraki ilk 2 saat karbonhidrat alımı unutulmamalıdır (IADMS, 
2005). 

Tüm sporcular ve dansçılar için yeterli protein alımı önemlidir. 
Dansçıların diyetlerinde enerjinin %12-35’inin proteince karşılanması 
önerilmektedir (Meyers ve diğ., 2006). Sürekli kullanımla strese maruz 
kalan kas liflerinin parçalanmasını onarmak için proteine   ihtiyaç vardır. 
Proteinin ayrıca metabolizma için gerekli olan birçok enzimin sentezlen-
mesinde rolü bulunmaktadır (IADMS, 2005).  Egzersiz sırasında ve son-
rasında protein metabolizması cinsiyet, yaş, yoğunluk, süre ve türünden 
ayrıca egzersiz, enerji alımı ve karbonhidrat depolarından da etkilen-
mektedir (Phillips ve diğ., 2007). Ortalama protein ihtiyacı, vücut ağır-
lığının kilogramı başına 1,4-1,6 gram proteindir (IADMS, 2005). Güncel 
çalışmalar whey, kazein veya soya gibi iyi kalite protein kaynaklarının 
egzersiz yanıtında iskelet kas proteinlerinin restorasyonu, sürdürülmesi 
ve sentezinde rolü olduğunu belirtmekte (Tipton ve diğ., 2007). 

Yağ hücre membranının yapısında bulunmakta, sinirlerin etrafında-
ki yalıtım tabakasını oluşturmakta, birçok hormonun ve esansiyel yağ 
asitlerinin üretiminde rol almakta, doku ve organları dış etkenlere karşı 
korumaktadır. Ayrıca yağda eriyen vitaminlerin emilimi için elzemdir. 
Optimal vücut yağ seviyeleri sporcunun cinsiyetine, yaşına ve kalıtımı-
na bağlıdır ve spora özgü değişebilmektedir. Vücut yağı değerlendirme 
teknikleri doğal değişkenlik ve sınırlamalara sahiptir. Tercihen, kilo kay-
bı (yağ kaybı) sezon dışı dönemde veya rekabetçi sezondan önce başla-
malı ve sporcu diyetisyeni tarafından takip edilmelidir.  Diyetle yağdan 
gelen enerji, toplam enerjinin %20-35’i arasında olmalıdır (Table, 2005). 
Amerikalılar ve Kanada Diyet Kılavuzları yağ asitlerinin maksimum 
%10’unun doymuş, %10’unun çoklu doymamış ve %10’unun tekli doy-
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mamış yağ asitlerinden oluşması gerektiğini belirtmektedir (Eating Well 
With Canada’s Food Guide, 2007). Yağ kas ve adipoz dokuda trigliserit 
olarak depo edilmektedir. Egzersiz sırasında trigliseritler, yağ asitlerine 
metabolize olmaktadır. Yağ asitleri, vücudun bir seferde 20 dakikadan 
fazla sürekli olarak egzersiz yaptığı dayanıklılık aktiviteler veya uzun 
süren antrenmanlarda kaslar için enerji kaynağıdır. Yağ oranı çok düşük 
bir diyet, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmekte ve sporcu perfor-
mansı olumsuz etkileyebilmektedir (IADMS, 2005).

Öğünlerin Planlanması

Bir balerin için ortalama çalışma, haftada altı gün, yaklaşık sekiz ila 
10 saattir. Dansçılar sabah ısınmaları ve teknik dersleri ile öğleden sonra 
provalar gerçekleştirmektedir.  Uzun süren antrenmanlar ve program-
lar öğün saatlerinde düzensizliğe yol açabilmektedir. Gün içinde antren-
manlara uygun ara öğünler, dansçılara kas yorgunluğunu geciktiren ve 
performans düşüşlerini önleyen dengeli bir enerji kaynağı sağlamakta-
dır (IADMS, 2005).

Vitamin ve Mineraller

Mikro besin ögeleri dolaylı olarak enerji üretiminde, hemoglobin 
sentezinde, immun fonksiyonların ve kemik sağlığının sürdürülmesin-
de ve oksidatif hasara karşı hücreleri korumaktadır. Egzersiz pek çok 
metabolik reaksiyonda stres oluşturmakta ve bu etkinin nötralize edil-
mesi için mikro besin ögeleri gerekli olmaktadır. Ayrıca antrenman son-
rası iyileşme sürecinde kas dokusunun restore edilmesine yardımcı ol-
maktadır. Rutin egzersiz vücuttan bazı mikro besin ögelerinin atılımına 
neden olabilmektedir (Driskell, 2006). Sporcularda eksikliği görülmesi 
muhtemel mikro besin ögeleri kalsiyum, D vitamini, B grubu vitamin-
ler, demir, çinko, magnezyum, ayrıca C ve E vitaminleri, A-karoten ve 
selenyum gibi bazı antioksidanlardır. Özellikle enerji kısıtlaması yapan, 
yetersiz beslenen ya da tek taraflı besin ögelerinin yoğun olduğu diyet-
lerle beslenen sporcular bu mikro besin ögelerinin eksikliği görülmesi 
açısından riskli gruplardır. Yeterli ve dengeli bir beslenme planına sahip 
bireylerde ek takviye kullanımı performansı geliştirici etki gösterme-
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mektedir (Lukaski, 2004; Driskell, 2006; Woolf ve Manore, 2006; Volpe, 
2006). 

Hidrasyonun sağlanması

Egzersiz, kasların ısı üretimini artırmaktadır. Vücut ısının regüle 
edilmesi, terin deriden buharlaşmasına bağlıdır. Yoğun bir ders veya 
uzun antrenmanlar sırasında saatte iki litreye kadar ter ile elektrolit ve 
su kaybedilebilmektedir. Sıvı kaybı, performansı ve zihinsel işlevi boza-
bilen bir problemdir. Dehidratasyon bale dansçılarının karmaşık kore-
ografik kombinasyonları hızlı bir şekilde algılamalarını ve bunları yü-
rütmelerini güçleştirmektedir. Prova ya da antrenman sırasında her 15 
dakikada bir bardak (250 ml) sıvı alınmalıdır. Provaya ara verildiğinde, 
dansçı sıvıya kolayca erişebilmeli ve su içmeye teşvik edilmelidir. Ant-
renman veya provanın ardından dansçılar, ilerleyen saatlerde de sıvı 
tüketimine devam edilmelidir. Gazlı içeceklerden ve fazla miktarda tü-
ketilen şeker içeriği yüksek meyve sularından kaçınılmalıdır. Hidrasyon 
dengesi idrar rengi ile takip edilmektedir (IADMS,2005).

SONUÇ 

Bale, estetik performans sporlarından biri olup, performanslarını 
artırmak amacıyla sporcuların enerji alımlarının kısıtladıkları ve bu şe-
kilde düşük vücut ağırlığı ve yağ yüzdesine sahip olmaya çaba göster-
dikleri bir spor dalıdır. Beslenme durumundaki değişim ve kısıtlamalar 
nedeniyle dansçılarda yeme bozuklukları, menstrual disfonksiyon ve 
sakatlanmalar görülebilmektedir. Bale dansçılarının ağırlık yönetimine 
ilişkin literatürde bulunan çalışma sayısı oldukça azdır. Bu alanda ve 
diğer estetik spor dallarında sporcuların sağlığının sürdürülmesi ve per-
formanslarının geliştirilmesi amacıyla gereksinim doğrultusunda den-
geli ve yeterli beslenme model ve ilkeleri benimsenmelidir.
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Öz: Bebeklerin doğduğu andan itibaren çevresiyle iletişiminin en 
güçlü aracısı harekettir. Bu nedenle ihtiyaçlarını ve isteklerini bebek ha-
reketlerle sergiler. Hareket etmek bir çocuğun motorik, fiziksel, duygu-
sal ve zihinsel gelişimi için çok önemlidir. Çocukların bu gelişimlerini 
sağlıklı bir şekilde tamamlamaları için bu süreçler desteklenmeli ve ha-
reketleri kısıtlanmamalıdır. Buharlı makinaların icadından başlayarak 
günümüzdeki teknolojik birçok alet bireylerin hareketsiz bir yaşamı ter-
cih etmelerine sebep olmuş ve bir kültür haline gelen bu hareketsiz ya-
şam çocukları da etkiler olmuştur. Hâlbuki insanoğlu hareket etmek için 
yaratılmıştır ve her insan gibi çocuklar da hareket ettikçe daha sağlıklı 
olacak ve kendilerini daha mutlu hissedeceklerdir. Fiziksel aktiviteye 
dâhil olan çocuklar bedensel gelişimlerinin yanında akranları ile iletişim 
kurma, kendini tanıma, sınırlılıklarını fark etme, kendini ifade etme ve 
özgüven gibi becerileri de bu süreç içinde kazanma fırsatı bulabilmek-
tedirler. Çocuk döneminde fiziksel aktivite alışkanlığı edinmiş kişilerin 
kazanılmış olan bu alışkanlığı hayatlarının ilerleyen dönemlerine kadar 
sürdürme olasılıkları daha yüksek olacaktır. İstatistiksel veriler incelen-
diğinde çocukların muhatap olduğu hastalıkların sebeplerinin başında 
bağışıklık sistemi, hijyen ve beslenme kaynaklı olduğunu göstermekte-
dir. Fiziksel aktivite, çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesinin yanında 
başta hijyen gibi istendik davranışlar kazanmasına ve ileriki yaşlarda 
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karşılaşacağı sağlık sorunlarının azaltılmasında etkili olacaktır. Sonuç 
olarak; çocukluk çağında yapılan düzenli fiziksel aktivitenin; çocuğun 
sağlıklı büyüme ve gelişmesinde, ileriki yaşlarda karşılaşacağı sağlık 
sorunlarının azaltılmasında ve bu sayede sadece bireysel değil ülke ge-
nelinde de verimliliğin artmasında katkısının olacağı, fiziksel hareket-
sizliğin ise birçok olumsuz sağlık riskini arttırdığı ve yaşam kalitesini 
azalttığı düşünülmektedir. Bu çalışma çocuk sağlığı ve fiziksel aktivite 
arasındaki ilişkinin ehemmiyeti üzerinde yapılmış olan bir literatür ça-
lışmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, çocuk, sağlık, yaşam kalitesi, 
gelişim

GİRİŞ
İnsanoğlu doğduğu andan itibaren sağlıklı bir şekilde gelişimini 

sağlamak ve özellikle de kemik, kas, kardiyovasküler gelişim ve obezi-
tenin önlenmesi için düzenli harekete ve fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyar 
(Kerkez, 2012). Çocuk, sosyal hayatın düzen içinde devam edebilmesi, 
sağlıklı ve huzurlu bir ülkede yaşama amacı gibi, stratejik amaçların 
oluşturulmak istendiği tüm çalışmaların merkezine alınmıştır. Çocuğu 
merkeze alan bu düşünce yapısı, çocuğun fiziksel, sosyal-duygusal ve 
bilişsel gelişim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi ama-
cını taşımalıdır (Yaman ve Çağlak-Sarı, 2019). Çocuğun fiziksel gelişimi, 
algısal motor becerileri ve sosyal-duygusal gelişim kazanımlarının geliş-
mesi için çocuklarda, hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programlarının 
bu özellikleri geliştirici nitelikte olması gerekmektedir (Saygın ve diğ., 
2005). Fiziksel gelişim çocukların başlıca ihtiyaçlarından olan hareketi 
içinde muhafaza eden bir gelişim alanı olmakla beraber çocuk gelişimin-
de hareket önemli bir yere sahiptir. Çocuklar fiziksel aktivitelere katıl-
dıklarında motor becerileri ve sosyal becerilerinin desteklenmesi ile aynı 
zamanda akranları ile iletişim kurma, kendini tanıma, sınırlılıklarını fark 
etme, kendini ifade etme ve özgüven gibi becerileri de bu süreç içinde 
kazanma fırsatı bulabilmektedirler (Yıldız ve Çetin, 2018). Büyüme ve 
gelişmenin daha sağlıklı olması, aktif yaşam biçiminin benimsenmesi, 
yaşamın ilerleyen dönemlerinde görülebilme ihtimali olan hastalık risk-
lerinin azaltılması ve obezitenin önlenmesi çocukluk döneminde yapılan 
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fiziksel etkinliklerin olumlu tesiri bulunmaktadır. Fiziksel aktiviteye ka-
tılan bireylerin yaşam kalitesi ve genel sağlık durumlarının yükseldiği, 
hastalık halinde tedavi süresinin azaldığı yapılan araştırmalarda tespit 
edilmiştir (Çakır, 2019). Bir bireyin çocukluk çağından itibaren düzenli 
fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması fiziksel aktiviteyi benimsemesi ve 
günlük yaşamın temel bir parçası haline getirmesi, hiç olmazsa günlük 
işlerdeki bedensel aktivite miktarını arttırılması sağlığımızı korumada 
ve ilerleyen zamanlarda oluşabilecek sağlık problemlerinin azaltılması 
hususunda oldukça etkilidir (Bek, 2012). İnsanların fiziksel ve ruhsal 
sağlıkları üzerinde olumlu etkiler sağlayan fiziksel aktivitelerin; hem 
hastalıklardan korunmada, hem de hastalıkların tedavisinde yararlı 
olup sağlıkla olumlu doğrusal bir ilişkisi vardır. Bunların başında özel-
likle obezite, şeker, ortopedik problemler, bazı kalp damar ve akciğer 
hastalıkları, vb. sayılabilir.

Günümüzde sokakta oynayan çocuk sayısının azalması, yeşil alan-
larda ve site bahçelerinde kısıtlı zaman geçirilmesi ve artan teknoloji ba-
ğımlılığı olmak üzere pek çok faktöre bağlı olarak çocukların Hareket 
(motor) gelişimleri olumsuz yönde etkilenmektedir (Taşkın ve Şahin-
Özdemir, 2018). Bilinçsiz yaşam koşulları, sağlıksız beslenme ve sedan-
ter yaşam tarzından dolayı insanoğlu, birçok sağlık probleminin tehdidi 
altındadır (Aydemir ve Bayansalduz, 2019). Sedanter yaşam tarzı ye-
tişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da ciddi sağlık problemlerine yol 
açmaktadır. Başlıca kronik hastalıkların oluşmasında sedanter yaşam 
tarzı ve hatalı beslenme alışkanlığı önemli etkenler arasındadır. Sedan-
ter yaşam tarzının kabullenilmesinden ötürü, yaş ilerledikçe görmeye 
alıştığımız birçok kronik hastalıklar günümüzde artık çocukluk döne-
minde de görülmeye başlanmıştır. Bu nedenle düzenli fiziksel aktiviteyi 
çocukların benimsetilmesi ve günlük yaşantının hareketsiz geçen za-
manlarının azaltılması ayrı bir öneme sahiptir (Türkiye Fiziksel Aktivite 
Rehberi, 2014). Fiziksel aktivitenin çocuklar ve gençler üzerinde önemli 
yararları olmasına rağmen birçok çocuk ve genç sedanter yaşam tarzını 
benimsediğinden, ortaya çıkacak olan kronik hastalıklar halk sağlığının 
en önemli sorunu haline gelmiştir (Sallis ve diğ., 2000).

Bu çalışma çocuk sağlığı ve fiziksel aktivite ilişkisini tespit amacı 
ile yapılmış bir literatür çalışması olmakla birlikte; çocukluk çağında 
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yapılan düzenli fiziksel aktivitenin; çocuğun sağlıklı büyüme ve geliş-
mesinde, hijyen alışkanlığının kazandırılmasında, ileriki yaşlarda kar-
şılaşacağı sağlık sorunlarının azaltılmasında etkisi olacağı, fiziksel hare-
ketsizliğin ise birçok olumsuz sağlık riskini arttırdığı ve yaşam kalitesini 
azalttığı düşünülmektedir.

ÇOCUĞUN TANIMI
İnsanoğlu çok eski zamanlardan beri çocuğa olan ilgisi bütün bilim 

dallarının en önemli konularından biri olmuştur. Bu ilginin asıl ama-
cı çocuğun kendisine yönelik bir ilgiden ziyade, yetişkinlerin öznellik 
ve kapasitesini, var olan adolesan dönem ve erken yetişkinlik algıları-
nı açıklama gayesinden kaynaklanmaktadır (Erdiller-Yatmaz ve diğ., 
2018). Sosyal yaşam içerisinde inşaların birbirlerine karşı olan tutumları, 
kültürler arası farklılıklar ve bilim dalları arasında tam bir görüş birliği 
olmamasından dolayı çocuğu tam olarak tanımlayacak genel bir tanımın 
yapılamayacağı ifade edilmektedir (Yaman ve Çağlak-Sarı, 2019; Sağlam 
ve Aral, 2016). Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde daha 
erken yaşta reşit olma durumu hariç on sekiz yaşına kadar her insan ço-
cuk olarak tanımlanmaktadır (UNİCEF, 2020). Çocuk, anne ve babanın, 
soyunu sürdürmesini sağlamasının yanında, dünyaya bıraktığımız mi-
rasımız olarak da tarif edilebilir. Hayatımızın coşkusunu ve aile mües-
sesesi yapısının, en önemli unsurlardan biri olan çocuk; tekâmül süreci 
devam eden, kendine özgü nitelikler ve şaşırtıcı değişimler göstererek 
büyümeye devam eden ve gelişmekte olan bir varlık olarak ifade edilir 
(Yaman ve Çağlak-Sarı, 2019; Sağlam ve Aral, 2016). Türk Dil Kurumu 
çocuğu, bebeklik ve ergenlik arasındaki gelişme döneminde bulunan 
oğlan veya kız olarak ve soy bakımından küçük yaştaki erkek ve kız 
olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2020). Çocukluk periyodu fizyolojik ve 
psikolojik olarak değişimlerin gözlemlendiği, olumlu ve olumsuz birçok 
davranışların kazanıldığı hayatımızın en hassas dönemi olarak tanım-
lanmaktadır (Taşkın ve Şahin-Özdemir, 2018). Çocukluk dönemi kendi 
arasında, 2-6 yaş arası kritik dönem olarak da bilinen “erken çocukluk 
dönemi” ve 7-12 yaş arası “geç çocukluk” olmak üzere iki bölüme 
ayrılmıştır. 2-6 yaş arası temel hareket becerilerin kazanıldığı dönemdir. 
Bu dönemde çocuk koşma, atlama, sıçrama, yakalama, fırlatma ve topa 
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vurma gibi basit becerileri öğrendiği dönemdir. 7-12 yaş arasında çocuk 
bir önceki dönemde öğrendiği temel hareket becerilerini geliştirerek 
ve inceleştirerek günlük yaşama uyarlamaya başladığı ve birleştirerek 
özelleşmiş becerilerinin yapılması için kullandığı dönemdir (Bayazıt, 
2019; Yaman ve Çağlak-Sarı, 2019).

SAĞLIK
Dünya Sağlık Örgütü kuruluşunun asıl gayesini oluşturan, tüm 

insanların muhtemel olan en yüksek seviyeye ulaştırmayı amaçladığı 
sağlığı yalnızca hastalık ve fiziksel bir sakatlığın olmayışı değil, mental, 
fiziksel ve sosyal anlamda tam bir iyi olma hali olarak açıklar. İnsanın 
sergilemiş olduğu yaşam biçimi, çevreyle olan iletişimi ve zaman için-
de değişen davranışları ile hayatlarında meydana gelen olumsuz etkiler 
bazı sağlık problemlerine sebep olabilir (Atakan, 2011). Son zamanlarda 
sağlığın tarifi ile ilgili beklentiyi karşılamak adına birçok görüş ortaya 
atılmış ve sağlığı, “yaşamlarını sürdürebilmelerinden”, “hasta olmama-
larına”, “günlük aktivitelerini yerine getirebilme yeterliliklerine”, “mut-
luluk duygusuna sahip olmalarına” ve “iyilik halinin sağlanmasına” 
gibi farklı biçimlerde tarif edilmesine sebep olmuştur (Akarsu ve diğ., 
2019). Sanayi devrimi ve buharlı makinaların icadıyla başlayan ve gü-
nümüzde yaşantımızın her alanına giren teknolojik aletler her ne kadar 
bizlere kolaylıklar sağlasa da, günlük egzersiz yoğunluğunu azaltmakta 
ve sağlığımızı olumsuz etkilemektedir. Zamanla hareketsizliğe alışan 
insanoğlu gün geçtikçe kaliteli yaşamın olmazsa olmaz koşulu olan sağ-
lığı yitirmektedir (Bek, 2012). Yani genel anlamda, Sağlık insan yaşamı-
nın tüm boyutları (fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal, motor vb.) ile yaş, 
cinsiyet, sosyal durum vb. değişkenler göz önüne alınarak yeterli olma, 
iyi olma hali olarak da tanımlanabilir.

FİZİKSEL AKTİVİTE VE YARARLARI
İnsanların büyük çoğunluğu fiziksel aktivite ve spor kavramını 

aynı olarak algılasa da, aslında bu kavramlar arasında bazı farklılıklar 
bulunmaktadır. Fiziksel aktivite, günlük yaşantımız içinde iskelet 
kasların kasılması sonucunda, kalp ve solunum hızını arttıran farklı 
şiddetlerde yorgunluk hissi uyandıran ve bunların sonunda belli bir 
miktarda enerji harcaması ile gerçekleştirilen aktivitelerdir. Spor ise 
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belirli kurallar dâhilinde içerisinde yarışma ve performans odaklı akti-
viteler olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda sporcuların performans 
amaçlı yaptığı spor, eğlence amaçlı yapılan birçok rekreatif etkinlik ve 
günlük ev işleri dâhil olmak üzere yapılan farklı etkinlikler fiziksel ak-
tivite olarak kabul görmektedir (Baltacı, 2008). Fiziksel aktivite, hem 
canlılığın temel ihtiyacı, hem de temel göstergesidir. Hareket durduğu 
zaman canlı hayat da son bulur. Doğumdan ölüme, yaşamımızın her 
döneminde fiziksel aktiviteye ihtiyacımız vardır (Gür, 2008).

İnsan vücudu, doğumdan başlayarak çocukluk evresini de içine alan 
dönemde, gelişimini hareket ederek tamamlar. Bebekler ebeveyni ile 
olan iletişime geçme denemelerini hareket vasıtasıyla gerçekleştirebilir 
ve bu sayede kendilerini ifade etmeye çalışırlar. Çocuğun gelişimi için 
önemli bir yere sahip olan hareket, erken çocukluk döneminde ebevey-
nleri tarafından engellenmemelidir. Çocuğun hareket alanı gelişimini 
daha sağlıklı tamamlayabilmesi amacıyla olduğunca genişletmeye ça-
lışılmalıdır (Orhan, 2019). Toplum her geçen gün hareketliliğin çocuk 
tarafından bir ihtiyaç olduğunu anlamaktadır. Çocukların sağlıklı bir 
yaşam sürmeleri için fiziksel ve motor gelişimlerini tamamlamaları ge-
rekmektedir. Bu nedenle günümüzde aileler çocukların spor aktivitele-
rine katılmaları için gerekli ortamı sağlamaya çalışmaktadır. İnsanoğlu 
gelişimini sürdürürken bulunduğu alanda hareket içerisinde olmak zo-
rundadır (Bayazıt, 2019).  

Düzenli yapılan fiziksel aktivite bireylerin sağlıklı büyümesi ve 
gelişmesinde, hayatlarını mahvedecek kötü alışkanlıklar ve huylardan 
kurtulmada, sosyalleşmede, ileri yaşlarda görülebilecek çeşitli kronik 
hastalıklardan korunmasında veya bu hastalıkların iyileştirilmesinde 
ve desteklenmesinde, ileri yaşlıların daha hareketli bir yaşlılık süreci 
geçirmelerinde ve yaşam kalitelerini en üst düzeye çıkarılmasında ha-
yati farklar yaratabilmektedir (Baltacı, 2008). Düzenli olarak yapılan 
fiziksel aktivitenin mukavemeti, kas kuvvetini, elastikiyeti arttırmada, 
vücuttaki yağ oranını azaltmada ve korumada ayrıyeten obezite, astım, 
kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet gibi hastalıkların görülme riski-
ni düşürmede, uyku düzeni ayarlamakta ve yaşam kalitesini yükselt-
meye olumlu etkileri vardır (Lee ve diğ., 2012). Düzenli yapılan fiziksel 
aktiviteye katılan kişilerde gözle görülür bir şekilde öz güven artışı 
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olurken, stres ve depresyon düzeylerinde ise belirgin bir şekilde azalma 
olmaktadır (Gauvin ve Spence, 2016). 

Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite programlarının tedavi edici 
bazı durumları şunlardır (Bek, 2008);

	Bazı ortopedik problemler, 
	Spor yaralanmaları, 
	Nörolojik hastalıklar (felçler, denge-koordinasyon kayıpları, in-

meler, spastik hastalar vb.), 
	 Doğuştan getirilen kas-iskelet problemleri, 
	Bazı kalp-damar ve akciğer hastalıkları, 
	Pediatrik problemlerin bir kısmı, 
	Romatizmal hastalıklar, 
	Kaza, travma ve cerrahi sonrası gelişen bazı problemler, 
	Sinir yaralanmaları, 
	Bel-boyun problemleri, 
	Obezite.

HAREKETSİZLİK ve ZARARLARI
İnsanoğlu çok boyutlu bir canlıdır, bunlar eğitim ve sağlık bilimleri 

çerçevesinde bakıldığında genel olarak sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel 
ve motorik olarak incelenebilir. Bu boyutların her biri diğeri ile etkile-
şim, yani; birindeki aksama diğerlerini de etkiler. Tüm boyutları ile iyi 
olmak durumu olarak tanımlanan sağlık olgusu, bu boyutlardan birinin 
aksaması ile kompleks bir sağlıksızlık durumu ile karşı karşıya kalır.

Hareket üzere kurgulanmış olan insan bedeni normal kabul edilen ve 
asgari düzeyde bile olsa hareketten uzak kaldığında ve hareket ihtiyaçları 
karşılanmadığın da çeşitli sapmalarla karşı karşıya kalır. Bunları her gün 
görülme sıklığı artmakta olan çeşitli patalojik sonuçlar olarak görmekteyiz. 

Yaşı cinsiyeti ve konumu gereği kendisine verilen rolleri gereği gibi 
yerine getirmesi için kişinin sağlıklı bir sosyal gelişim sürecinden geçmiş 
olması gerekir. Ancak bu süreç içerisinde bulunduğu kültürün kabulle-
rini öğrenmesi ve onlar gibi davranması sonucu sağlıklı olarak yerine 
getirilebilir. Bu görevleri öğrendiği en uygun ortam ailesi ve oyun içeri-
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sinde ki akranlarıdır. Oyuna gereği gibi katılamayan çocuk sosyal geli-
şim için gerekli aktarımları muhatabı olamayacak ve sosyalleşme süreci 
sekteye uğrayacaktır.

Konu ile ilgi olarak Yazıcıoğlu (2019) yapmış olduğu çalışmada te-
mel atletizm çalışmalarının 12-14 yaş ilköğretim öğrencilerinin fiziksel 
benlik algılarına etkisi üzerine yapmış olduğu çalışma ile atletizm ça-
lışmasına katılan öğrencilerin fiziksel benlik algısı arasında tutarlı bir 
ilişki tespit etmiştir. Atletizm çalışmalarına katılan öğrencilerin, egzersiz 
yapmayan öğrencilere göre daha sağlıklı bir görünüme sahip oldukları 
ve bununla birlikte benlik algılarının ve özgüvenlerinin olumlu yönde 
etkilendiği sonucuna ulaşmıştır.

Dışarıdan veya içeriden gelen uyarılara elem veya haz türünde tep-
kiler vermek diyebileceğimiz duygular kişilerin hissettiklerini paylaş-
ması için kullandığı en önemli iletişim araçlarındandır. Ancak duygusal 
gelişim de içerisinde bulunduğu kültürün normları ile gelişim ve deği-
şim gösteren bir süreçtir ve tıpkı sosyal gelişimde olduğu gibi çocuk do-
ğal üyesi olduğu sosyal grup olan aileden öğrendiklerini oyun vasıtası 
ile akranları içerisinde test eder, duygularını yaşamayı ve onları kontrol 
etmeyi öğrenir. Sosyal gelişim veya fiziksel gelişimi geriden takip eden 
bu süreç gereği gibi değerlendiremediği için daha sonra duygusal pata-
olojik bir sorun olarak karşımıza çıkabilir.

Fiziksel gelişim dediğimiz çocuğun boyunun uzaması, kilosunu artma-
sı yani niceliksel gözle görülebilir değişimleri genetik sınırlılıklar içerinde 
kalarak doğru beslenme ve uygun egzersiz ile desteklenebilir. Uzun ke-
miklerin epifiz bölgelerinin uyarılması sonucu meydana gelen uzamadan 
egzersiz yapan çocuklar daha fazla yararlanabilirler. Çocuk oyun oynarken 
bizim egzersiz diyerek sınıflandırdığımız birçok hareket formunu uygular-
sa bu hareketlilik sağlıklı beslenmenin da yardımı ile uzun kemiklerde uza-
maya yol açar. Çeşitli sebeplerden dolayı oyunda, hareketten uzak kalan 
çocuklar bu süreci doğru değerlendirememiş olurlar.

Bu durumu destekler şekilde Akalan’ın (2013) yaptığı çalışmasında, 
1995-2010 yılları arasında Ankara’da ilinde yaşayan 7-14 yaş aralığında 
2400 erkek çocuğun vücut kompozisyonunu değerlendirmiş ve sonu-
cuna göre, çocukların bir an önce beslenme ve fiziksel aktivite alışkan-
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lıklarını olumlu yönde değiştirmesi gerektiği kanaatine varmıştır. Yine 
Keskin ve diğerlerinin (2017) İstanbul ilinde 12-14 yaş aralığın da 436 
çocuğun fiziksel aktivite düzeyleri ve beslenme davranışlarını inceledi-
ği çalışmada çocukların fiziksel aktivite seviyeleri ile sağlıklı beslenme 
alışkanlıklarının paralel bir şekilde arttığı yönünde görüş belirtmiştir.

Motor gelişim çocukların hareket gelişimlerini ifade eder. Çocuk-
lar doğduğu (refleks olarak başlayan) andan itibaren hareketlerini ge-
liştirmek, daha zor, daha karmaşık ve uzmanlık gerektiren şekillerde 
sergileyeme çalışırlar. Bunu için mevcut, sahip olduğu hareketleri çeşitli 
şekillerde kullanarak uzmanlaşmak ve bir sonraki hareket formunun ze-
minin hazırlamak isterler. Bunun için kullandıkları en güçlü uygulama 
(pratik) ortamı oyunlardır.

Konu ile ilgili olarak Arslan’ın (2014) Van ilinde bir ilköğretim oku-
lunda eğitim gören 8-11 yaş arasında 16 sağlıklı çocuk üzerinde 12 hafta-
lık bir egzersiz programı uygulamış ve egzersizin işitsel ve görsel reak-
siyon zamanına etkisini ölçmek için yaptığı çalışmanın sonucuna göre, 
egzersizin çocukların reaksiyon zamanlarını olumlu yönde etkilediğini 
tespit etmiş ve buna bağlı olarak çocukların yaşam kalitesi için gerekli 
olan hareket kabiliyetine ulaşabileceği düşüncesine varmıştır. Yine Akın 
ve diğerlerinin (2016) okullar arası müsabakalara katılan 10-11 yaş gru-
bu sporcu çocuklar ile spor yapmayan çocukların temel motor beceri dü-
zeylerini karşılaştırdığı çalışmada sporcu çocukların ince motor beceri 
bütünlüğü ve hassaslığı, el kol koordinasyonu, el hüneri, çift yönlü ko-
ordinasyon, denge, koşu hızı, çeviklik ve güç gibi değerlerinin spor yap-
mayan çocuklara göre önemli bir farklılık tespit etmiş ve sporun temel 
motor beceri düzeylerini olumlu etkilediği hakkında görüş bildirmiştir. 

Oyun kavramı çocuğu hayata hazırlayan en önemli olgudur. 
İçerisinde tüm boyutları ile kişiyi hayata hazırlayan sağlıklı gelişim için 
gerekli tüm unsurları eğlenceli şeklide çocuğa sunan oyun esnasında ço-
cuk büyük oranda hareket eder, kendisine verilen görevleri, rolleri yeri-
ne getirir, çeşitli duyguları yaşar ve nasıl davranması gerektiğini öğrenir 
böylece çocuğun çok boyutlu olarak gelişimi desteklenir. 

Hareketsiz yaşam tüm dünyada giderek artan bir sorun olmaya 
başlamıştır. Yeni teknolojiler, ulaşım araçları ve modern iletişim olanak-
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ları bireylerin yaşam seviyelerini yükseltirken, beraberinde fiziksel ak-
tivitelerde azalma ve hareketsiz bir yaşam getirmiştir. Genel anlamda 
fiziksel aktivite yapmamak, iş yerlerinde sürekli olarak masa başında 
geçirilen zaman, okul ve iş gibi yerlere motorlu araçların kullanımı ile 
ulaşımın sağlanması ve iletişim araçlarının önünde hiçbir şey yapma-
dan uzun süreli bekleyişler hareketsizlik olarak tanımlanabilir (Akyol 
ve diğ., 2008; Orhan, 2019). Toplumun düzenli fiziksel aktivitenin sağlık 
için olan ehemmiyeti hakkında yetersiz bilgiye sahip olması ve gerektiği 
kadar idrak etmemesinden ve sedanter yaşam tarzının yaygınlaşması, 
toplumda birçok kronik hastalıkların görülme oranının yükselmesine 
sebep olan etkenlerden biri olmuştur (Baltacı, 2008). Kişilerin fiziksel, 
mental ve sosyal sağlığının bozulması ve yaşam kalitesinin azalmasın-
da görev alan hareketsizliğin, sedanter yaşam tarzı ve stresten kaynaklı 
kendine aşırı yüklenmenin etkin olduğu görülmüştür (Macauley,  1994). 

Sedanter yaşam tarzının, meme ve kolon kanseri, tip 2 diyabet ve 
kalp damar hastalığı gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar da dâhil olmak 
üzere olumsuz sağlık riskini arttırdığı görülmektedir. Yaşadığımız ge-
zegenin nüfusunun çok büyük bir kısmı inaktif bir şekilde yaşadığından 
ötürü bu bir halk sağlığı sorunu olmuştur. Sedanter yaşam tarzını be-
nimseyen insanların düzenli fiziksel aktivite yapması durumunda ne ka-
dar çok hastalığın önlenebileceği aşikârdır (Lee ve diğ., 2012). Her yıl 3,2 
milyon insan sedanter yaşam tarzından dolayı hayatlarını kaybetmek-
tedir. Sedanter yaşam tarzı ve bunun neden olduğu obezitenin,  sağlık 
harcamalarının artmasına neden olarak, dünya genelinde toplam sağlık 
harcamalarının yaklaşık %2’si ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Se-
danter yaşam tarzından kaynaklı sağlık masrafları 2016 yılında ülkemiz 
ekonomisine maliyetinin yaklaşık 69,7 milyar lira olduğu bildirilmiştir. 
Bu rakam Avrupa ülkelerinde kişi başı yıllık maliyeti 150-300 € olduğu 
edilmektedir (Alpözgen ve Özdinçler, 2016).

ÇOCUK HASTALIKLARI
Bedenen veya ruhen yaşanan bazı rahatsızlıklardan dolayı, ki-

şide fiziksel, mental ve sosyal olarak bazı işlevsel kayıpların yaşan-
ması ve bazı organların veya sistemlerin yapılarında ve fonksiyon-
larında değişiklikler meydana gelerek görevlerini istenilen seviyede 
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gerçekleştirememesinden kaynaklı, sağlıklı olma vaziyetinin ortadan 
kalkmasına hastalık denir (Yaman ve Çağlak-Sarı, 2019). Hastalık sadece 
biyolojik değil aynı zamanda sosyal ve kültürel bir olgudur. Dünyanın 
farklı bölgelerinde yaşayan toplumlar hastalığı bazı ölçülere göre değer-
lendirir. Bir toplumda hastalık olarak kabul gören bir rahatsızlık farklı 
bir toplumda sıradan bir durum olarak sayılabilir. Günümüzde hastalı-
ğa neden olan faktörler bireysel ve çevresel olarak iki gruba ayrılmıştır. 
Hasta olan bir birey çevresi ile olan uyumu, verimliliği ve üretkenliği 
daha önceki haline göre azalmaktadır (Bolsoy ve Sevil, 2006). Genel 
olarak kişinin verimliliğini düşüren hastalık durumu, özel fizyolojik ve 
fiziksel yapısından dolayı çocuklar için ayrıca üzerinde durulması gere-
ken önemli bir durumdur. Çocukluk dönemi hastalıklarının hayatın iler-
leyen dönemlerinde de etkisinin görülmesi ihtimali de önemini arttıran 
ve ayrıca üzerinde durulması gereken başka bir konudur. Buna örnek 
olarak kardiyovasküler hastalıklar ve obezite sayılabilir.

Gelişim süreçleri devam eden çocukların hastalıklara karşı gösterdiği 
reaksiyonlar bazıları genel, bazıları ise hastalığa özgüdür. Çocukların has-
talığa vermiş olduğu reaksiyonlar bazı etkenlere bağlıdır. Bu reaksiyonlar:

	Çocuğun sosyal-duygusal ve mental gelişim sürecine, 
	Daha önceki uyum yeteneğine, çocuğun hastalıktan önceki kişi-

lik özelliklerine ve ayrılıklara gösterdiği psikolojik tepkilere, 
	Ağrının ve sakatlığın derecesine, 
	Hastalığın çocuk ve ailesi için taşıdığı anlama, ebeveyn-çocuk 

ilişkisine, çocuğun ebeveynin tepkilerini yanıtlama biçimine, 
	Hastalandığı yerin koşullarına, 
	Hastalığın çocuğun tüm fiziksel, psikolojik işlevlerine getirdiği 

kısıtlamalara göre değişebilmektedir. 
Hastalığa özgü tepkiler ise o hastalığın nitelik ve şiddetine bağlıdır. 

Çocuğun ihtiyaçları ve kapasitesi, içinde bulunduğu gelişimsel döneme 
bağlı olduğundan, çocuğun tepkileri ve sorunları da içinde bulunduğu 
döneme göre farklılıklar gösterecektir (Gültekin ve Baran, 2005).

Çocuk hastalıkları özel bir ihtisas alanıdır, uzmanlık isteyen bu 
alanlar sadece çocuğun o anki akut veya kronik sorunlarına çözüm üre-
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ten değil aynı zamanda ileri yaşlarda kişisel verimliliği düşüren birçok 
kronik hastalığın önlenmesinde çok önemli bir rol oynayan ihtisas alan-
larıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının istatistiklerine göre 0-6 
yaş çocuklarda sağlık kuruluşlarına başvurma sebeplerinin başında üst 
solunum yolu enfeksiyonu, ishal, bulaşıcı hastalıklar, kansızlık, ağız ve 
diş hastalıkları, alt solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, 
cilt hastalıkları ve D vitamini eksikliğine bağlı kemik bozuklukları gel-
mektedir. Türkiye Sağlık Bakanlığını istatistiğine göre 2010, 2012, 2014 
ve 2016 yıllarına ait 0-6 yaş arası çocukların cinsiyetlerine göre geçirmiş 
olduğu hastalıklar ve sağlık sorunları Tablo-1’de verilmiştir.

Tablo-1. 0-6 Yaş Çocukların Başlıca Hastalık Durumları 
(TÜİK, 2020)

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın

31,6 32,2 31,0 27,6 28,2 27,0 41,9 42,8 40,9 42,6 42,6 42,6

25,5 27,1 23,9 27,9 29,7 26,1 33,2 33,7 32,7 32,3 31,6 33,0

9,6 10,0 9,3 11,7 11,9 11,5 7,8 6,2 9,4 9,2 9,4 9,0

9,4 9,6 9,1 9,2 9,4 9,0 10,8 11,4 10,3 5,4 5,8 4,9

7,8 8,2 7,4 8,7 8,6 8,8 9,3 9,6 9,1 7,3 7,7 7,0

7,6 8,6 6,6 6,1 6,3 5,9 10,1 10,1 10,1 11,1 11,0 11,1

5,9 4,6 7,1 5,0 3,3 6,8 4,6 3,2 6,1 4,1 2,8 5,4

3,0 3,2 2,7 3,4 4,0 2,8 5,3 5,9 4,7 2,9 3,2 2,6

2,0 2,0 2,1 1,7 2,0 1,5 2,3 2,5 2,0 1,8 1,5 2,1

Ağız  ve Diş Sağlığı 
Sorunları

Alt Solunum Yolu 
Enfeksiyonu

İdrar Yolu 
Enfeksiyonu 

Cilt hastalıkları 

D Vitaminin 
Eksikliğine Bağlı 
Kemik 
Bozuklukları   

2016

Çocukların Son 6 Ay İçinde Geçirdiği Başlıca Hastalık/Sağlık Sorunlarının Cinsiyete Göre Dağılımı                                                                          
2010, 2012, 2014, 2016 (0-6 Yaş Grubundaki Çocuklar) 

Hastalık/Sağlık 
Sorunu

Üst Solunum Yolu 
Enfeksiyonu 

İshal

Bulaşıcı Hatalıklar 
(Suçiçeği, 
Kabakulak vb.)

2010 2012 2014

Kansızlık (Demir 
Eksikliği Anemisi 
vb.)
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Tablo-1’i incelediğimizde, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi 
için risk oluşturan faktörlerin, öncelikle bağışıklık sisteminin zayıflığı ve 
hijyen/temizlikten kaynaklı olduğu görülmektedir. 

Türkiye Sağlık Bakanlığının 7-14 yaş grubundaki çocuklar için yap-
tığı istatistik bilgiye göre sağlık kuruluşlarına başvurma sebeplerinin 
başında ağız ve diş sağlığı sorunları, göz ile ilgili sorunlar, enfeksiyöz 
hastalıklar, cilt hastalıkları, beslenme ile ilgili hastalıklar, işitme ile ilgili 
hastalıklar, ruh sağlığı sorunları ve kas iskelet sistemi hastalıkları gel-
mektedir. 

Türkiye Sağlık Bakanlığını istatistiğine göre 2010, 2012, 2014 ve 2016 
yıllarına ait 7-14 yaş arası çocukların cinsiyetlerine göre geçirmiş olduğu 
hastalıklar ve sağlık sorunları Tablo-2’de verilmiştir.

Tablo-2. 7-14 Yaş Çocukların Başlıca Hastalık Durumları

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın

23,9 24,2 23,7 24,5 24,2 24,9 24,6 24,6 24,6 23,4 23,7 23,2

13,3 12,1 14,6 11,5 11,7 11,3 13,8 13,4 14,3 13,6 12,2 15,1

14,2 14,0 14,3 11,5 10,6 12,4 9,4 9,3 9,6 7,9 7,6 8,3

5,6 5,5 5,8 4,7 4,4 5,1 4,9 4,7 5,1 5,8 4,8 6,9

4,7 5,4 3,9 4,1 4,8 3,5 3,5 3,4 3,6 3,3 3,4 3,1

3,0 2,8 3,1 2,6 2,5 2,7 2,9 3,5 2,3 2,3 2,0 2,6

1,9 1,8 2,0 2,4 2,5 2,2 2,1 2,2 1,9 1,3 1,4 1,3

2,2 2,6 1,8 1,9 2,4 1,3 2,2 2,0 2,4 1,8 2,2 1,4

Çocukların Son 6 Ay İçinde Geçirdiği Başlıca Hastalık/Sağlık Sorunlarının Cinsiyete Göre Dağılımı                                                                          
2010, 2012, 2014, 2016 (7-14 Yaş Grubundaki Çocuklar) 

Hastalık/Sağlık 
Sorunu

Ağız ve Diş Sağlığı 
Sorunları 

Göz İle  İlgili  
Sorunlar

Enfeksiyöz 
Hastalıklar 

2010 2012 2014

Beslenme İle  İlgili  
Hastalıklar 

İşitme İle  İlgili  
Sorunlar 

Ruh Sağlığı 
Sorunları  

Kas İskelet Sistemi 
Hastalıkları 

2016

Cilt hastalıkları 

(TÜİK, 2020)

Tablo-2’yi incelediğimizde ise bu yaş grubundaki en büyük sağlık 
sorunlarının kaynağının hijyen ve doğru istendik davranış eksikliğin-
den kaynaklı olduğu görülmektedir. Bunu bağışıklık sistemi ve beslen-
me ile ilişkili hastalıklar izlemektedir.
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Pandemi sürecinde üstünde en çok üzerinde durulan konu bağışık-
lık sistemi ve fiziksel aktivite arasında doğrusal bir ilişkinin olduğunun 
bilinmesidir. Düzenli olarak yapılan orta seviyedeki fiziksel etkinliğin 
bağışıklık sistemini güçlendirdiği yapılan araştırmalarda görülmekte-
dir. Fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemi üstündeki etki düzeyi, yapılan 
aktivitenin yoğunluğu, şiddeti, süresi ve kişinin fiziksel uygunluk dü-
zeyi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir (Şenışık, 2015). 
Düzenli yapılan fiziksel aktivitenin sitokin hormonunun düzeylerini 
etkileyerek psikiyatrik hastalıkların tedavi sürecinde daha iyi sonuçlar 
alındığı bildirilmektedir (Fariz, 2015). Yapılan çalışmalar orta şiddette 
düzenli olarak yapılan özellikle Aerobik egzersizlerin tüm boyutları ile 
sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.

Bunula birlikte tablolar incelendiğinde hijyenin sağlık açısından be-
lirgin bir rolü olduğu gözükmektedir. Sağlığı korumak için yapılacak 
uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümüne hijyen denir (Kaya 
ve diğ., 2006). Başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere birçok hastalığın 
ortaya çıkmasına mani olmak ve var olan sağlık problemlerinin daha 
erken bir süre içinde çözebilmek adına hijyen büyük önem taşımaktadır 
(Önsüz ve Hıdıroğlu, 2008).

Yukarıdaki tablolara bakıldığında o medikal bulgular ayrıntılı ola-
rak incelenecek ve egzersiz ile ilişkilerine bakılacak olursa, çocuklar hij-
yen, bağışıklık sistemi zayıflığı, beslenme gibi çevresel etkenler kaynaklı 
hastalıklar olduğu görülmektedir.

BAĞIŞIKLIK VE EGZERSİZ
Düzenli fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemi ile ilişkisi özellikle gü-

nümüzde sıkı bir şekilde araştırılmaktadır (Şenışık, 2015). Düzenli fizik-
sel aktivitelerin devam eden tesirleri, çocuklarda temizlik alışkanlığını 
ve vücut direncini, olumlu yönde etkilediği birçok çalışmada gözlem-
lenmiştir. Düzenli fiziksel aktivitelerin sağlamış olduğu alışkanlıklar ve 
tesirler bağışıklık sisteminin gelişmesini ve güçlenmesini desteklemek-
tedir (Yaman ve Çağlak-Sarı, 2019). Sedanter yaşam tarzını benimseyen 
bireylerde hastalıkların görülme ihtimali, düzenli fiziksel aktivite ya-
panlara göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Yeşil ve Eyigör, 2015). 
Epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen bulgular, fiziksel olarak aktif 
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bir yaşam tarzına sahip olan kişilerin bulaşıcı olan ve olmayan hastalık-
lara yakalanma riskinin sedanter olan kişilere göre daha düşük olduğu 
belirlenirken, düzenli yapılan orta şiddete fiziksel aktivite ile bağışıklı-
ğın arttığı gözlemlenmiştir (Shinkai ve diğ., 1997).

Hem sağlık amaçlı yapılan fiziksel aktivitede, hem de performans 
amaçlı yapılan spor etkinliklerinde hafif ve orta şiddette uygulanan ak-
tivite seviyesi ile bağışıklık sisteminin etki düzeyi artarken; kapsamı ve 
süresi yoğun olan bir egzersizi takiben bağışıklık sisteminin zayıfladığı 
görülmektedir (Şenışık, 2015). Fiziksel aktivite ve bağışıklık sistemini 
üzerinde yapılan araştırmalarda, aktivitenin akut tesirinin bağışıklık 
sistemini negatif yönde etkilememesi için aktivitenin şiddetinin % 60 
düzeylerinde olması tavsiye edilmektedir. Şiddeti, süresi ve kapsamı 
yoğun olan fiziksel aktivitenin ardından bağışıklık sisteminin birçok bi-
leşeni olumsuz bir değişim sergilemektedir. Yoğun olarak yapılan eg-
zersiz sonrası 3 ila 72 saat arasında vücudun savunmasının azaldığı ve 
virüslerin daha kolay vücuda tesir edebildiği açık pencere döneminde 
bağışıklık sisteminin zayıfladığı görülmektedir (Türkiye Fiziksel Akti-
vite Rehberi, 2014). Bu sebeple, performans amaçlı spor yapan kişilerin 
yarış ve yoğun antrenman devrelerinde yüksek yoğunluktaki aktivite-
nin olumsuz etkilerini en aza indirgenmesinde, aktivite sonrası dengeli 
beslenme ve dinlenme çok büyük öneme sahiptir. Yoğun aktivite sonra-
sı kandaki sitotoksit miktarında azalmaya sebep olduğundan vücudun 
enfeksiyonlara karşı korunması gerekmektedir (Şenışık, 2015).

OBEZİTE VE EGZERSİZ
Sedanter yaşam tarzının neden olduğu obezite tüm dünyada olduğu 

gibi Türkiye’de de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya üzerinde 
her yıl 3 milyondan fazla insan obezite ve aşırı kilonun yol açtığı has-
talıklardan dolayı ölmektedir. Bu sayı, dünyada açlıktan ölen insan sa-
yısının neredeyse 3 katı olarak tespit edilmiştir. Genel olarak vücudun 
ihtiyaç duyduğu enerji miktarından daha fazla alındığı durumlarda har-
canamayan miktarı vücutta yağ olarak depo edilmektedir. Bu sebepten 
dolayı yağ dokusunun artması ve vücut kitle indeksi değerinin sonuç-
larına göre 30 ve üzerinde olması ile ortaya çıkan bu durum obezite ola-
rak tanımlanmaktadır. 20. Yüzyılda çocuklar arasında en çok görülen 
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hastalıklardan biri olan obezite, dünya üzerindeki çocuk ve yetişkinlerin 
%25-30’unu etkilemektedir (Ergül ve Kalkım, 2011; Köksal ve Gökmen, 
2008; Koleva, 2016). 

Altındağ ve Sert (2009)’in 11-13 yaşları arasında olan 81 çocuk üze-
rinde yaptığı araştırmaya göre çocukların vücut kompozisyonu ve fizik-
sel aktivite ilişkisini incelemişlerdir. Çalışmada çocukların günlük ola-
rak uykuda geçirdikleri zaman, televizyon başında geçirilen zaman, inip 
çıkılan merdiven sayısı, sportif etkinliklerde geçirilen süre ve 72 metre-
lik mesafeyi koşma hızı analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre 
günlük yaşantımız esnasında ve yapılan fiziksel aktivitelerde harca-
nan enerjinin çocuklarda fazla kilo ve vücut kompozisyon özelliklerini 
olumlu yönde etkileyebileceği sonucuna varılmıştır. Çocukluk çağında 
yetersiz yapılan aktivite sonucunda aşırı kilolu ve obez olan bireylerde 
ileriki yaşlarda kronik hastalıkların görülme ihtimali artmaktadır.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda genç yaşta obez olan kişilerin he-
men hemen yarısına yakın bir bölümünün tip 2 diyabet ve hipertansi-
yona yakalandıkları ya da 50-55 yaşlarından önce öldüğünü göstermek-
tedir. Bu çalışmaların hepsi düzenli yapılan fiziksel aktivite ile birçok 
kronik hastalığın önlenebileceği ve olumsuz etkilerinden kurtulabilece-
ğini vurgulamaktadır (Taşkın ve Şahin-Özdemir, 2018).

Economos ve diğerleri (2014)  Amerika’daki 8-18 yaş arasında-
ki 1224 aşırı kilolu ve obez çocuk üzerinde fiziksel aktivite, beslenme 
alışkanlıkları, kilo ve sosyal davranışlarını araştırmak için bir çalışma 
yapmışlardır. Yapılan anket çalışmasının sonucuna göre; şu an aşırı ki-
lolu ve obez olan çocukların ileriki yaşlarda da obez olabileceklerinin 
ve birçok kronik hastalığa yakalanabileceklerinin farkında oldukları 
sonucuna varmışlardır. Aşırı kilolu ve obez oldukları için çevresindeki 
çocuklar tarafından alay konusu olduğu ve sportif aktivitelere tam ola-
rak katılamadıkları belirtilmiştir. Çocukları ve ailelerini olumsuz sağlık 
davranışlarının önlenmesi gerekliliği hakkında bilgilendirmek önemli-
dir.

Bireysel bir sorun olmaktan çıkan obezite toplumsal bir halk sağlığı 
sorunu haline gelmiştir. Bu nedenle fiziksel aktivite ve sağlıklı beslen-
menin önemi konusunda devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 
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hep beraber bir eylem planı hazırlayarak harekete geçmeli ve işler daha 
kötüye gitmeden halkı bilinçlendirmelidir (Deleş, 2019).

ASTIM VE EGZERSİZ
Astım çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıklardan biri-

dir. Astım değişik uyaranlara karşı nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi 
uyandıran ve öksürük gibi tepkimelerin verildiği kronik hava yolu infla-
masyonu ile karakterize bir hastalıktır (Soyuer ve Per,  2013).

Amerika’da 60 astımlı hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, astımlı 
kişiler hastalıklarını fiziksel aktivite yapmaya engel olarak idrak ettikle-
ri için fiziksel hareketsizliğe itildiklerini belirtmişlerdir (Özulus, 2015). 
Yapılan bir diğer araştırmada, astım teşhisi konulan bireylerin fiziksel 
aktivite oranlarında teşhis öncesine göre bariz bir azalma tespit edilmiş-
tir. Hâlbuki astımlı kişilerin yaptığı orta şiddette düzenli fiziksel aktivite 
hastalığın belirtilerini azalttığı ve yaşam kalitesini arttırarak olumlu etki-
ye sahip olduğu saptanmıştır (Bozdoğan, 2015). Düzenli yapılan fiziksel 
aktivite sayesinde birçok kişi hastalık belirtisi olmadan günlük yaşam-
larını sürdürebilmektedir. Yapılan fiziksel aktivite ile hastalığın kontrol 
altına alınması kişiye aktif ve sağlıklı bir yaşam fırsatı sağlamaktadır.

Ülkemizde 30 astımlı çocuk üzerine yapılan bir çalışmada, kondis-
yon bisikleti ile fiziksel aktivite programı hazırlanmış ve 8 hafta boyunca 
düzenli olarak fiziksel aktivite yapan çocukların hastalığın belirtilerinin 
görülmesinde azalma ve yaşam kalitelerinin arttığı belirtilmiştir (Yüksel 
ve diğ., 2009). 54 astımlı çocuk üzerinde yapılan bir diğer çalışmada fi-
ziksel aktivitenin yaşam kalitesi ve aerobik kapasite üstüne olumlu bir 
tesiri olduğu tespit edilmiştir (Başaran, 2003).

Bu yapılan araştırmalar göstermektedir ki düzenli fiziksel aktivite 
yapan astımlı kişilerin solunum kaslarının ve akciğerinin görevlerini 
yapmasında bariz bir şekilde iyileşme olduğu tespit edilmiş ve bundan 
dolayı birçok bilim adamı tarafından astımın tedavisi için fiziksel akti-
vite tavsiye edilmektedir (Yaman ve Çağlak-Sarı, 2019). Bilimsel araş-
tırmalar sonucunda hastalık kontrol altında tutulduğu süre içerisinde 
astımlı kişilerin diğer sıhhatli bireyler gibi hareketli bir hayat geçirme-
meleri için hiçbir sorun gözükmemektedir (Özulus, 2015).
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KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR VE EGZERSİZ
Kalp damar hastalıkları dünyada en sık görülen kronik hastalık 

olması sebebiyle dünyada ve ülkemizde üstüne düşünülmesi gereken 
önemli bir sorundur (Yeşil ve Altıok, 2012). Dünya genelinde her yıl 18 
milyona yakın kişi kalp damar hastalığına bağlı olarak ölmektedir. Kalp 
damar hastalıklarına sebep olan risk faktörleri iyi bilinir ve önleme yo-
luna gidilirse, bu ölümlerin çoğu önlenebilmektedir (Samur ve Yıldız, 
2008). Kalp damar hastalıklarına ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar 
tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, sedanter yaşam tarzı ve alkol kulla-
nımı gibi faktörler tarafından tetiklenebilmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 
2015). Çocuk yaşta yetersiz fiziksel aktivite ve yanlış beslenmeye bağlı 
olarak kalp damar hastalıklarının çoğunluğu orta yaş ve sonrasında 
oluşmaktadır (Taşkın ve Şahin-Özdemir, 2018). 

Kalp damar hastalıkları ve düzenli yapılan fiziksel aktivite arasın-
da doğrudan bir ilişki olduğu yapılan araştırmalarca görülmektedir. 
Düzenli fiziksel aktivitenin sağlık açısından faydalarının incelendiği 
araştırmalarda; herhangi bir belirti göstermeyen kişilerde, düzenli fi-
ziksel aktivite ile herhangi sebebe veya kalp damar hastalığına bağlı er-
ken ölüm riskinin azaldığına dair sonuçlara ulaşılmıştır (Alpözgen ve 
Özdinçler, 2016).

Kanada’da çocuklar ve gençler üzerinde yapılan çalışmada düzenli 
yapılan fiziksel aktivitenin sağlığı desteklediği ve bu aktivitelerin; obe-
ziteyi önlemede, metabolizmanın düzenlenmesinde, kemiklerin güçlen-
mesinde, kan basıncının kontrol edilmesinde, yaralanmalarda azalma 
ve depresyon belirtilerinde azalma şeklinde yararları olduğunu, hasta-
lıkların ve ölümlerinin azaldığını belirtilmiştir. Çocuk yaşta başlayan ve 
uzun yıllar devam eden fiziksel aktivitenin sağlığa olumlu aksetmesi ve 
sürenin de bir o kadar fazla olduğu tespitinde bulunulmuştur (Türkiye 
Fiziksel Aktivite Rehberi, 2014). Çocuk ve gençlerde düzenli yapılan fi-
ziksel aktivitenin kalp damar hastalıkları üzerinde olumlu etkileri oldu-
ğu ve risk faktörlerini azalttığı yapılan birçok araştırmanın sonucunda 
gözlemlenmiştir (Taşkın ve Şahin-Özdemir, 2018).
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DİYABET VE EGZERSİZ
Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, vücudumuzda 

bulunan pankreasın yeterli miktarda insülin salgılamaması ya da 
salgılanan insülinin etkisindeki kusurlar nedeniyle kandaki şeker sevi-
yesinin yükselmesine bağlı olarak gelişen kronik bir hastalıktır (Balcı, 
2015). 

Diyabeti iki kısımda incelemek mümkündür;
1. Çocukluk diyabeti (Tip 1): İnsüline bağımlı diyabet,
2. Yetişkinlik diyabeti (Tip 2): İnsüline bağımlı olmayan diyabet.
Çocukluk yıllarında görülen diyabetin nedeni, pankreasın yeteri 

kadar insülin hormonu salgılayamamasıdır (Arlı ve diğ., 2017; Yetgin, 
2017). Her iki diyabet türünde insülin yokluğunun veya direncinin gli-
koz metabolizmasına başlıca etkisi glikozun birçok hücre tarafından alı-
nıp kullanımının kısıtlanmasıyla kan glikoz konsantrasyonu artmakta 
ve buna bağlı glikozun kullanımı azalırken yağların ve proteinlerin kul-
lanımı artmaktadır (Soyuer ve Saraç, 2014). Diyabetin son yıllarda gö-
rülme sıklığı ve komplikasyonlarının ciddiyeti bakımından dolayı tüm 
dünyada gittikçe artan bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yaşam tarzındaki değişim, obezite, yetersiz fiziksel aktivite diyabetteki 
artışın başlıca sebepleri arasındadır (Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi, 
2014). Hastalık aşırı susama, aşırı idrara çıkma, glikoz tolerans testinde 
anormallikler şeklinde ortaya çıkmaktadır (Arlı ve diğ., 207).

Düzenli olarak yapılan orta şiddet deki fiziksel aktivite programının 
glukoz seviyesini azalttığı ve kişilerde tip 2 diyabetin görülmesine karşı 
koruduğu gözlemlenmiştir. Daha önce yapılan çalışmalardan yola çıka-
rak düzenli fiziksel aktivite programının tip 2 diyabet hastalarında kan 
şekeri düzeylerinin %0,6-0,7 oranında azalma, insülin duyarlılığında 
%28 artış ve açlık insülin düzeyinde %20 oranında bir azalma sağladığı 
tespit edilmiştir (Bahadır ve Atmaca, 2011).

Egzersizin diyabet hastaları üzerinde kısa süreli ve uzun süreli etki-
leri artık iyi bilinmekte ve egzersiz diyabet tedavisinde dikkate değer öl-
çüde yer almaktadır. Diyabet hastalarına, komplikasyonları da dikkate 
alınmak suretiyle aerobik, direnç ya da her iki egzersiz türünün birlikte 
kombine edildiği egzersizler önerilebilir. Bu egzersizlerden maksimal 
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düzeyde kazanım elde edebilmek için, egzersizlerin şiddeti, süresi, sıklığı, 
tekrar sayısı, set sayısı gibi bileşenleri kişiye özel olarak ayarlanmalı ve 
egzersizin düzenli olarak yapılmasına özen gösterilmelidir. Düzenli ya-
pılan fiziksel aktivitenin insülin direncini azalttığı, insülinin etkisini ve 
glukoz toleransını artırdığı, kolesterolü düşürdüğü, kan basıncı üzerine 
olumlu etkileri olduğu, ayrıca kalp damar hastalığı risk faktörlerini de 
azaltarak kilo kontrolüne yardımcı olduğu bilinmektedir. Egzersiz bu 
etkileri ile diyabetin hem önlenmesinde hem de tedavisinde önemli bir 
bileşendir (Yetgin, 2017). Bu bilgiler dâhilinde diyabetli kişiler fiziksel 
aktivite öncesinde genel sağlık kontrolünden geçirilmeli, onlara özel bir 
fiziksel aktivite programı hazırlanmalı ve kişilerin programa uyumları 
desteklenmelidir (Balcı, 2015).

ÇOCUK SAĞLIĞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE 
Çocukların gözünden sağlıklı olmanın bir tarifi de fiziksel aktivite 

yapabilmektir. Fiziksel aktivite, insan için zaruri bir ihtiyacıdır. Çocuk, 
hareket ederek dünyayı, idrak etmeye, keşfetmeye ve anlamaya çalışır. 
Bu sayede kendine güven duyarak deneyim kazanır. Bu kapsamda fi-
ziksel aktivite çocuğun duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimini destekle-
mesine yardımcı olmakla beraber akranları arasında daha kolay iletişim 
kurmasına ve sosyalleşme becerilerini de arttırmaktadır (Orhan, 2019; 
Kayıran, 2016). İnsanoğlu hayatı boyunca kazandığı birçok alışkanlığı 
çocukluk döneminde edinmektedir. Bu sebepten dolayı uygun çevre ko-
şulları ve sağlıklı etkileşim ortamında büyüyen çocukların daha çabuk 
ve sağlıklı geliştikleri belirtilmektedir (Bayazıt, 2019).

Çocuklarda egzersiz tipleri ve örnekleri:
	Aerobik egzersizler, uzun süreli aktivitelerde vücut için gerek-

li olan enerjiyi sağlamak amacıyla oksijenin kullanıldığı egzer-
sizdir. Aerobik egzersizler çocuğun sağlıklı büyümesi, kilosunu 
kontrol etmesi ve kardiyovasküler sağlığın arttırılması için önem-
li bir yere sahiptir. Kaykay, kürek çekme, koşu, futbol, basketbol, 
tenis, yüzme, bisiklet vb. egzersizleri çocukların günde ortalama 
60 dk. olacak şekilde haftada en az 3 gün yapması gelişimleri için 
önemlidir.
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	Kuvvetlendirme egzersizleri, kasların bir dirençle karşı karşıya 
kaldığında kasılabilmesi ve dayanabilmesi için yapılan egzersiz-
lerdir. Çocuklara uygulanacak olan kuvvet egzersizleri bireysel 
farklılık ve psikomotor gelişimleri göz önünde bulundurarak 
uygulanmalıdır. Ağırlık kaldırma, şınav çekme, theraband vb. 
egzersizleri çocukların günde ortalama 60 dk. olacak şekilde haf-
tada en az 3 gün yapmaları önerilmektedir

	Kemik kuvvetlendirme egzersizleri, basketbol, ip atlama, tenis, 
dağ tırmanışı, voleybol, basketbol gibi egzersizlerin haftada en 
az 3 gün ve 60 dk. olacak şekilde yapılması yaralanmaların ön-
lenmesinde, basit motor becerilerinin, koordinasyon ve dengenin 
gelişmesinde, çocuğun kendine güven duymasında ve yaşam ka-
litesinin artmasında önemli rol oynamaktadır.

	Anaerobik egzersizler çocukların özel fizyolojik durumları nede-
ni ile uzman kontrolünde ve özenle yapılmalıdır (Bülbül, 2020; 
Taşkın ve Şahin-Özdemir, 2018; Bağcı, 2016).



ÇOCUK SAĞLIĞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE İLİŞKİSİ

310

 

Şekil 1. Çocukların Haftalık Hareket Piramidi

Almanya’da spor etkinliklerine her yıl 800.000 den fazla öğrenci ve 
gencin katılımıyla ulusal çaptaki okul takımı müsabakaları yapılmak-
tadır. Almanya’da yapılan bu organizasyon dünyadaki en büyük okul 
sporları müsabakası olduğu düşünülmektedir. Estonya’da ise 1.sınıftan 
12.sınıfa kadar tüm çocuklar için açık havada spor günleri ve etkinlikleri 
(atletizm, bisiklet, kaykay vb.) ve doğa yürüyüşü etkinliklerini düzenli 
bir şekilde verilmektedir. 2012 Londra Olimpiyatları zamanında Birleşik 
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Krallık (İngiltere), milyonlarca genci motive etmek ve onların ülkedeki 
okul sporları müsabakalarında yer almalarına ilham kaynağı olmak için 
Okul Oyunları’nı uygulamaya koymuş ve katılımlarını teşvik etmiştir. 
Danimarka’daki çoğu okulda, okul başlamadan önce sabah koşusu ya-
pılmaktadır. Ayrıca ‘koş ve oku’ konsepti de geliştirilmiştir. Öğretmen-
ler yaklaşık 20 dakika öğrencilerle koşmakta ve daha sonra aynı süre 
kadar kitap okumaktadır. Bunun amacı çocukların konsantrasyonunu 
güçlendirmektir (Avrupa Komisyonu, 2013). Fiziksel aktivitenin öne-
mini kavrayan birçok Avrupa ülkesi çocukların hareketlilik sürelerini 
arttırmak için ulusal çapta projeler ortaya koymuşlardır bunların örneği 
olarak bisiklet kullanımını, oyun oynamayı, koşmayı, yürümeyi, dans et-
meyi ve boş vakit egzersizlerini teşvik çalışmaları ön plana çıkmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geleceğimizin teminatı olan çocukla-
rımızın daha sağlıklı olmaları için günde en az 1 saatlik düşük seviyede 
fiziksel aktivite yapmalarını önermiştir. Fiziksel aktivitenin şiddetinin 
arttırılması halinde ise haftada en az 3 defa yapmalarını savunmaktadır. 
Bu öneriler çocukların hayatları boyunca sağlıklı bir ömür geçirmele-
ri adına yapılan birçok bilimsel çalışamaya dayandırılarak verilmiştir. 
Sağlıklı olabilmeleri adına verilen bu öneriler cinsiyet, gelir düzeyi ve 
ırk gibi etkenlere bakılmaksızın her çocuk tarafından uygulanabilir  (Ay-
demir ve Bayansalduz, 2019).  

SONUÇ
Bu çalışmada çocuk sağlığı ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki ele 

alınmıştır. Hareket ederek gelişimini sağlayan birey, bebeklik ve çocuk-
luk döneminde yapılan fiziksel aktivitenin bedensel, mental ve sosyal 
gelişimi için gerekli olduğu açıktır. Ancak çevresel faktörler ve beslenme 
alışkanlıkları gibi pek çok etken çocukların gelişmesindeki farklılıkla-
rı oluşturabilmektedir. Fiziksel aktivite çocuğun gelişimi açısından en 
önemli faktörler arasında gösterilebilir.

Düzenli yapılan fiziksel aktivite, çocukların mental, sosyal ve be-
densel gelişimlerini destekleyen diğer bir içeriğe sahip olmalıdır. Yürü-
tülmüş olan araştırmalarda düzenli yapılan fiziksel aktivitenin kronik 
hastalıklarda kişilerin hastalık etkeni ile daha karşılaşmadan sağlıkları-
nın korunmaları sağlanırken, hastalık etkeni ile karşılaşan kişilerin ise 
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erken bir dönemde hastalığın tedavisine yardımcı olduğu bilinmekte-
dir. Sağlık ile fiziksel aktivite arasında ki doğrusal ilişki göz önünde bu-
lundurulduğunda bireylerin hem yaşam kalitelerini hem de sağlıklarını 
olumlu bir şekilde yön verebilmek adına toplumsal bilinci geliştirerek 
fiziksel aktivite yapılması için teşvik edilmelidir (Alpözen ve Özdinçler, 
2016; Kayıran, 2016). 

Çocuk yaşta fiziksel aktivite alışkanlığı edinmiş kişilerin bu 
kazanılmış olan alışkanlığı hayatlarının ilerleyen dönemlerine kadar 
sürdürme olasılıklarının daha fazla olduğu gözlemlenmiştir (Aydemir 
ve Bayansalduz, 2019). Bu dönemlerde davranış değişikliği ve alışkan-
lık kazanmada en önemli etkenin aile olduğu unutulmamalı ve çocuk 
sağlığı açısından ailelerin hareketliliği hayatlarının bir parçası haline 
getirmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu orta ve uzun vadede birey-
lerin ve toplumun sağlığı ve egzersiz kültürü açısından çok önemli bir 
gerekliliktir.

İlerleyen yaş ile birlikte ailesinden ayrılmaya başlayan çocuğun 
davranışlarında en büyük etkiyi çevresi oluşturmaktadır. Fiziksel ak-
tivite çocukların, yeni arkadaşlıklar edinmesinde özgüvenini geliştir-
mesinde, sorumluluk almada çekinmemesine, kişiliğini geliştirmesinde 
ve sosyalleşmesinde yardımcı olduğu için çocukları fiziksel aktivitelere 
yönlendirilmek için teşvik edilmelidir. Çocuklar zamanlarının büyük 
çoğunluğunun geçtiği okullardaki fiziksel aktivite süreleri arttırılmak 
suretiyle fiziksel aktivitenin yararları hakkında uzman kişiler tarafın-
dan bilinçlendirilmelidir (Taşkın ve Şahin-Özdemir, 2018). Çocukların 
gelişimleri için olumlu etkiye sahip olan fiziksel aktivitenin yararları 
ve gerekliliği hakkında bilgilendirici tanıtım materyalleri ve slagonlar 
hazırlanmalıdır (Kayıran, 2016).

Çocukların gelişimleri adına çok önemli bir yere sahip olan fiziksel 
aktivite konusunda eğitim camiasına büyük vazife düşmektedir. 
Avrupa’daki bazı ülkelerde beden eğitimi ve spor derslerine girecek 
olan öğretmenlerden lisans derecesinin yanında yüksek lisans derece-
si sahibi olmalarını da zorunlu kılmışlardır. Ülkemizde ilkokuldan iti-
baren bu dersleri branş öğretmeninin yaptırılması sağlanarak derslerin 
nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanmalıdır (Orhan, 2019). 
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Yapılan araştırmalar sonunda sağlığa doğrudan olumlu etkisinin 
tartışılmaz bir gerçek olduğu fiziksel aktivitenin, günümüzde topluma, 
ekonomiye ve farklı sağlık problemlerine de dolaylı olarak katkı sağla-
madığı bilinmektedir. Fiziksel aktivite yaparak sosyalleşen birey yaşam 
kalitesini yükseltmesiyle davranışlarında da olumlu yönde değişim ser-
gileme fırsatları elde etmiş olur. Toplumun fiziksel aktivitenin yararlar 
hakkında bilgi ve birikimi arttıkça suç oranının ve kötü alışkanlıkların 
azalmasına da yardımcı olacaktır. Fiziksel aktivite seviyesini korumak 
bile ortaya çıkacak kötü sonuçların en aza indirilmesine yardımcı ola-
bilmektedir. 
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Öz: Bu araştırmanın amacı otizmli çocuklar için egzersiz uygulama-
ları ve bu uygulamaların amaçlarına ilişkin yapılan çalışmaların incele-
mesidir. Bu alanda yapılmış ulusal ve uluslararası birçok bilimsel çalış-
ma ile karşılaşmak mümkündür. Özellikle son yıllarda tüm dezavantajlı 
gruplarda çeşitli kazanımlar için egzersiz ve egzersizin faydaları üzerine 
çok önemli çalışmalar yapılmaktadır. Araştırma bu alanda yapılmış bi-
limsel çalışmaların tespiti üzerine kurgulanmış ve araştırma teknikleri-
nin bir türü olan döküman analizi yönteminden yararlanılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Egzersiz, Otizm Spektrum Bozukluğu, Spor.

GİRİŞ

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında teşhis edi-
len dikkat eksikliği, iletişime geçememe, göz kontağı kuramama, odak-
lanmada güçlük, sosyalleşmede yaşanan problemler ve streotip hareket-
ler ile kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanabi-
lir. Hala nedeni tam olarak bilinmeyen Otizm Spektrum Bozukluğunun 
nedenine dair araştırmalar devam etmektedir ve yaşamları boyunca 
otizmli bireylerde tamamen iyileşme beklenmemektedir. Otizm rehabi-
litasyonunda kullanılan yöntemlerden biri olan spor, otizmli bireylerin 
sosyalleşmesini sağlamakta ve sağlık problemlerinin azalmasında olum-
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lu etkileri olmaktadır. Namlı ve Yaman tarafından yapılan alan yazın 
çalışmasında son 20 yılda sporun-egzersizin farklı engel çeşitlerine sa-
hip bireylerde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir (Namlı ve Yaman, 
2019). 2010 yılında Lanq ve diğerlerinin yaptıkları bir araştırmada spor 
eğitiminin otizmli bireylerin motor gelişimlerine olumlu yönde katkı-
sının olduğu bu bireylerin yaşamları boyunca spora ihtiyaçlarının ol-
duğu belirtilmektedir (Lanq ve diğ., 2010: akt: Taner, 2020). Bu bilgiler 
ışığında çalışmanın amacı otizmli çocuklarda egzersiz uygulamaları ve 
amaçlarına ilişkin yapılan çalışmaların incelenmesidir.

OTİZM

OSB (Otizm Spektrum Bozukluğu) yaşamın ilk dönemlerinde orta-
ya çıkan sosyal iletişim ve etkileşim kurmada eksiklik ve obsesyon dav-
ranışlar ile kendini gösteren gelişimsel olarak ilerleyememe gibi başka 
bir neden ile de açıklanamayan nöro-gelişimsel bir bozukluk olarak ifa-
de edilmiştir (National Autism Center, 2015: 11; Schreibman, 2005: 2). 
Otizm terimi Yunancada “autos” (içine kapanık) kelimesinden gelmek-
tedir (Arslan, 2019). Erken çocukluk döneminde OSB (Otizm Spektrum 
Bozukluğu) belirtileri ortaya çıkmasına rağmen ciddi klinik belirtiler ilk 
bir sene görülebilmektedir (APA, 2013: 55) 

Bebeklik ve çocukluk döneminde başlayan Otizm Spektrum Bozuk-
luğu bireyin yaşamı boyunca bilişsel zekasına zarar vermekle birlikte 
yineleyici davranışlara sebebiyet veren olumsuz etkileyen bir rahatsız-
lıktır. Kanner otizm spekturum bozukluğunu “Erken Çocukluk Otizmi’’ 
adı altında; dil gelişiminde gerilik sosyal iletişim ve etkileşimde noksan-
lık ve nesnelere bağlı olarak tekrarlayıcı davranışlar şeklinde tanımla-
mıştır (Darıca ve diğ., 2005).

Otizm, bireylerin hayatında iletişim kurma, davranış problemleri ve 
sosyal gelişim seviyesini olumsuz yönde etkilemekte olan nörogelişim-
sel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır (Ruştioğlu ve diğ., 2018).

Otizmli çocukların problemleri birbirinden farklı olabilmektedir 
çünkü otizme eşlik eden problemler çocukları farklı seviyelerde etki-
lemektedir. Otizmli çocukların yaşına ve gelişim düzeylerine göre ye-
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tenekleri birbirinden çok daha farklı olabilmektedir (Günal ve Bumin, 
2007).

OSB 3 yaşından önce ortaya çıkan takıntılı davranışlar ile kendini 
gösteren sosyal iletişimde sıkıntılar, sözel ve sözel olmayan ilişkilerde 
sorunlar ve sembolik etkinliklerde sıkıntıların yaşanması şeklinde ta-
nımlanabilir (Korkmaz, Yalçınkaya ve Demirbilek, 1996).

Otizm de tüm bireyleri bir kategoride sınıflamanın mümkün olma-
ması bu rahatsızlığın yıllar boyu tanımlanması ve teşhisinde sorunla-
rı ortaya koymuştur. Her birey farklı özellikler sergilese de ortak veya 
benzer özelliklerin varlığından söz edilebilmektedir. Sosyal ilişki sorun-
ları, sürekli tekrarlayan (stereotipi) hareketler, iletişim eksikliği, parlak 
ışıklı veya dönen nesnelere ilgi gibi davranış sorunları ortak özellikler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda ailenin kabullenmemesi, 
çocuğun duyusal tepkiler vermemesi nedeniyle işitme ve konuşma en-
gelli olduğu varsayımları, bilim insanlarının başlangıçta diğer zihinsel 
engelliler kategorisinde sınıflaması gibi sorunlar hastalığın teşhisinde 
geçmiş yıllar da gecikmelere neden olan diğer unsurlardır.

OTİZMİN TARİHÇESİ

Genellikle yaşamın ilk dönemlerinde ortaya çıkan, davranış ve zekâ 
problemlerinin eşlik ettiği bir rahatsızlık olan otizmin, günümüzde ne-
deni tam olarak bilinmemektir. Teşhisinde, literatüre bakıldığında ilk 
olarak Leo Kanner (1943), ‘’Erken çocukluk Otizmi’’ olarak adlandırmış 
görünse bile, Itard tarafından 1828 yılında “entellektüel fonksiyonlarda-
ki lezyona bağlı mutizm” (Carrey ve diğ., 1995) olarak, daha sonraları ise 
1908’ de Bleuler’in “zihinsel bölünme” anlamına gelen şizofreni terimini 
kullanarak tanımladığı görülmektedir (akt: Namlı ve Yaman, 2019).  

1908 yılında Evgen Bleuler tarihte ilk kez “Otizm” kelimesini prob-
lem bir şekilde kendini beğenme ve içe kapanma olarak tanımlamış ve 
şizofrenik hastaların önemli semptomlarından biri olarak tanımlanmış-
tır (Gillberg ve Coleman, 2000).

Avusturya’da doğmuş Amerikalı psikiyatrist ve bir doktor olan 
Kanner 1938 yılında 5 yaşındaki Donald adlı bir çocuğu gözlemlemiş 
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ve 1943 yılında yayımlanan ‘Autistic Disturbances of Affective Contact’ 
isimli kitabında gözlemlerine yer vermiştir (Aydın, 2003: 25).

Kanner’ın tanımlamasından sonra Asperger (1944), bazı çocuklar-
da gördüğü farklı davranışları “Otistik Psikopati” olarak adlandırmış 
fakat savaş yıllarına denk geldiğinden bu tanımlama ilgi görmemiştir. 
Lorna Wing’in 1981 yılında yaptığı araştırmalar sonucu Asperger’in ça-
lışmalarını destekleyen ve tanınmasını sağlayan ‘’Asperger Sendromu’’ 
nu literatüre katmıştır (Özbey, 2005). Böylece alan yazında ‘’Asperger 
Sendomu’’ otizmin bir çeşidi olarak tanımlanmaya başlamıştır.

Amerikalı Çocuk Psikiyatristi olan Kanner 11 çocuk üzerinde yaptığı 
çalışmada çocukların ortak özelliklerini; rutin hayatlarında yaşadıkları 
herhangi bir değişikliğe uyum sağlamada güçlük çekmeleri, sosyal alan-
da problem yaşamaları, yemek yemeye karşı direnç gösterme, heceleri 
ya da kelimeleri yineleme, hafızalarının güçlü olması nedeniyle seslere 
aşırı tepki vermeleri, bilişsel potansiyellerinin yüksek olması ve plansız 
gelişen etkinliklerde güçlükler olarak belirtilmiştir (Kanner, 1968).

Asperger Kanner’den farklı olarak benzer özelliklere sahip bir grup-
la çalışma yapmış ve kelimelere yineleme probleminin olmadığını aksine 
bir yetişkin gibi konuşabildiklerini ve dil becerilerinin iyi olduğundan 
bahsetmiş ayrıca motor becerilerde ise normal gelişim gösteren birey-
lerden daha alt seviyede olduğunu ifade etmiştir. Bruno ise otizmin ne-
deninin anne ile çocuk arasındaki ilişkiden kaynaklandığını ifade etmiş 
ve otizmli bireyleri annelerinden ayırmış ‘’buzdolabı anne’’ kavramını 
ileri sürmüştür.  Bu araştırmaya otizmli bir çocuğa sahip olan Psikolog 
Bernard Rimland karşı gelmiş ve otizmin nörolojik bir sorun olduğunu 
belirtmiş 1964’te “İnfantile Autism The Syndrome and its İmplications 
for a Neural Theory of Behavior’’ (İnfantil Otizm Sendromu ve Sinirsel 
Davranış Teorisi İçin Etkileri) isimli araştırmasını yayımlamıştır (Rim-
land, 1964).

APA(Amerikan Psikoloji Derneği) otizmi DSM-I ve II’ de çocukluk 
şizofrenisi olarak adlandırmış 1970 yılından sonra ise farklı bir rahatsız-
lık olduğu anlaşılmış DSM-III’te çocukluk otizmi ismini almış 1994 yılın-
da ise DSM-IV-TR yayınlanmasıyla otizm yaygın gelişimsel bozukluklar 
(YGB) adı altında bir grup hastalık olarak tanımlanmıştır bunlar; Yaygın 
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Gelişimsel Bozukluklar (YGB)  altında otistik bozukluk, Rett bozukluğu, 
Asperger bozukluğu, YGB (atipik otizm) ve çocukluk çağı dezintegratif 
bozukluğu yer almaktadır. 2013’de sonuncusu yayınlanmış olan DSM-
V’de otizm tanısında zeka geriliği ölçütünün olmaması gerektiği bildi-
rilmiş ve nörogelişimsel bir bozukluk olarak ifade edilmiştir (Namlı ve 
Yaman, 2019)

Başlangıç tanımlamalar ve sınıflamalarda zeka geriliği tanı koyma-
da bir kriter iken zaman geçtikçe normal hatta normalin üstündeki zeka 
seviyelerinin görülmesi kriterlerin değişmesine yol açmıştır. Benzer 
özellik gösteren hastaların çoğalması ile birlikte günümüzde kullanılan 
otizm tanı ölçütleri ve testleri son şeklini almıştır.

OTİZMİN NEDENLERİ

Otizmin nedenleri ile birçok teori bulunmakta fakat otizmli birey-
lerde belirlenmiş neden veya nedenler olmamakla beraber otizmin bir-
çok nedenin birleşiminin bir sonucu olduğu düşünülmüş ve ruhsal bir 
hastalık veya psikolojik sebeplerle ortaya çıkan bir hastalık olmadığı 
konusunda fikir birliğine varılmıştır. Araştırmacılar genetik değişmeyle 
beraber birçok biyolojik etmenin sebep olduğunu düşünmektedir (Ya-
nardağ, 2007)

Yapılan epidemolojik çalışmalar, her 10.000 kişiden 5-17 yaş arası 
bireylerde ömür boyu süren otizm varlığını göstermekte ve kardeşler 
arasında otizm görülme oranının ise daha yüksek olduğunu belirtmek-
tedir. Son yıllarda otizm görülme sıklığında artış olmakla birlikte rapor-
da otizmin nedenleri ve tedavisine dönük araştırmalarda yüksek artış 
olduğu belirtilmiştir (Vermeer ve diğ., 2003)

İkizler üzerinden yapılan bir araştırmada otizmin nedenleri bulmak 
amaçlanmış ve aynı çevre şartları farklı gen ve tıbbi belirtilerinde olma-
dığı düşünüldüğü taktirde otizme neden olan faktörlerin %90 üzerin-
de kalıtsal özelliklerin neden olduğu belirtilmiştir. OSB’nin sebeplerini 
araştıran bilim adamları otizmli bir erkek bireyin DNA’sında silinmiş 
bir bölümün olduğunu belirlemiş ve bu silinen bölümün ise 15. Kro-
mozomda DNA’nın 1000 blokluk bölümü olduğunu belirlemişlerdir. 
Bu silinmenin diğer otizmli çocuklarda gerçekleşip gerçekleşmediği ise 
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araştırılmaktadır.  Nörolojik faktörler; çocukluk döneminde otizmli bi-
reylerde normal hızda gerçekleşmeyen opatiposis nöronların fizyolojik 
ölümü, çocukluk döneminde diğer çocuklarda ise normal hızda gerçek-
leşmektedir. Bu sebeple özellikle frontal ve serabellumda normalden 
fazla miktarda hücre birikimi bazı otizmli bireylerin bu bölgelerinde 
oluşabilir fakat bir süre sonra bu hücrelerde kayıplar yaşanmaktadır. 
Burada bulunan sinir hücreleri daha küçük ve sayı olarak daha fazla 
olup, nöronların metabolizmasının beklendiği şekilde olmaması sebebi 
ile ve fazla sinaptik bağlantı olmasına rağmen bilgi akışı nörondan nöro-
na güçsüzlük göstermektedir. Kısacası anne karnında beynin gelişimini 
tamamlayamamış olması yani doğum öncesinden başladığı bahsedilir. 
Yapılan bir araştırma hayvanlar üzerinde yapılmış ve bu bölgede hasa-
rın olmaması nedeniyle otizmli bireylerdeki hareketler ve değişiklikler 
ile benzer hareketler gözlemlenmiştir (Mash ve Wolfe, 2012).

Otizmde yaşanan kasların gerginliğinin azalması probleminin beyin 
korteksi ile yoğun bir ilişki içinde olan serebalum bozukluğuyla ilgili 
olduğu söylenebilir. Vücudun dengesi, kasların düzgün koordineli ha-
reketini sağlayan serebalum çeşitli bilişsel işlevle alakalıdır.

Reaksiyonla ilgili olduğu da öne sürülmektedir. Otizmli bireylerde 
serebalum hücrelerinin zarar gördüğü, bazı hücrelerin ise zarar görme-
diğine dair yapılan araştırmalar halen devam etmektedir. MR ve eMR 
gibi çalışmalarda normal gelişim gösteren bireylere göre otizmli birey-
lerin %12 sinin daha küçük olduğu belirlenmiştir. Kas gevşekliği küçük 
koordinasyon bozukluğu, denge problemleri yaşayan otizmli bireylerde 
bu problemlerin yaşanmasında iç kulaktaki denge merkezinin beyincik-
te ya da aralarındaki bağlantı yollarında var olan bozukluklarla alakalı 
olduğu belirlenmiştir (Ulay ve Ertuğrul, 2009).

OTİZM BELİRTİLERİ

Otizmli bir çocuğa sahip olacağını öğrenmek anne ve babalar için 
büyük hayal kırıklığı oluşturmakta ve çok zor kabullenilmektedir. Erken 
teşhis otizmde diğer birçok rahatsızlıkta da olduğu gibi çok önemlidir. 
Otizmli çocuklar normal gelişim gösteren çocuklara göre farklı davra-
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nışlar gösterebilmekte olup birbirlerinden farklı davranışlar da sergile-
yebilmektedir (Erol, 2014).

Otizmli bireylerde göz kontağı kurmakta zorlanma ve göz koordi-
nasyonunda zayıflık görülebilir (Özdemir, 2014; Orhan, 2014). İsimleri 
telaffuz edildiğinde dönüp bakmazlar ve göz teması kurmakta ve göz 
takibinde eksiklik görülür, anlamlı tebessümde eksiklik görülür, taklit 
etmede yetersizlik yaşarlar, çevresindekilere karşı ilgisizdirler ve ama-
cı olmayan streotip davranışlar sergilerler. Uyarıcılara çok az düzeyde 
tepki gösterirler, jest ve mimiklerini kullanmamadan dolayı duygularını 
ifade edemedikleri için duygusuz gibi bir intiba uyandırırlar, ebeveynle-
rin ilgilenmelerine karşın tepkisiz kalma ve yiyecekleri katı yeme sorun-
ları bulunmaktadır (Bodur ve Soysal, 2004).

Doğumdan itibaren fark edilmesi mümkün olmakla birlikte sesle-
re tepki verilmemesinden dolayı ailelerin işitsel problemi olabileceği 
düşüncesi yaygın olabilmektedir (Darıca ve diğ., 2005). Fakat elektrik 
süpürgesi sesi gibi seslerden korkmaları otizm spektrumlu çocukların 
herhangi bir işitme problemlerinin olmadığı bazı seslere tepki verirken 
bazı seslere tepkisiz kalmalarından kaynaklanmaktadır (Kayaalp, 2000).

Acı hassasiyetlerindeki farklılık onların sıcak veya soğuğa karşı ver-
dikleri tepkilerde de değişiklik göstermektedir. Bazen sıcak bir nesneye 
tepki vermezken soğuk suda el yıkama gibi bir durumda aşırı tepki ver-
dikleri gözlenebilmektedir (Darıca ve diğ., 2005; Wing, 2005). Sağlıklı 
bireylerin herhangi bir kemik kırılması durumunda acıya karşı vereceği 
tepkiye karşın otizmli bireylerin hiçbir tepki vermediğine dair pek çok 
yaşanmış öyküye rastlanılmaktadır (Wing, 1996).

Otizm spektrumlu bireylerin bazılarında kendilerine temas edilme-
sinden hoşlanmadıkları ve sarılma ve sevilme ihtiyaçları yok gibi dav-
randıkları görülebilmektedir (Wing, 1996). İnsanoğlunun temel ihtiyaç-
larından biri olan sevgi ihtiyacını yok sayabilir ve kendilerine kurdukla-
rı özel dünyalarında yaşamayı tercih edebilmektedirler.

Çocukluk döneminde taklit becerileri gelişmediğinden psiko-motor 
davranışlarında geriden gelme gözlemlenebilir. 5 yaşındaki bir çocuğun 
çok basit bir şekilde sergileyebildiği seksek oynama, 3 tekerlekli bisiklet 
kullanma becerileri otizmli bir çocukta çok daha geç görülebilir. Aynı 
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şekilde küçük kas becerileri gerektiren aktivitelerde de gecikme olmak-
tadır.

Davranışlarında tekrarlılık, rutinlerinin bozulmasına tepkiler, se-
reotopik hareketler en sık gözlemlenen ortak davranış özelliklerinden 
bazılarıdır (Vannucchi ve diğ., 2014). Otizmli çocuğa sahip ebeveynlerin 
evlerinde değişiklik yapamadıkları, yeni eşya almada sorun yaşadıkla-
rı gibi durumlarında yaşandığı bilinmektedir. Değişikliğe açık olmayan 
bu çocukların çok büyük davranış problemi sergiledikleri ve direnç gös-
terdikleri yaşanmış öyküle ile belirtilmiştir.

Çocuk nöroloğu ve otizmde uzmanlaşmış olan araştırmaları ve ça-
lışmaları olan İsabel Ropin (1998) otizmli çocukların özelliklerini özetle 
şu şekilde özetlemiştir:

•	 Otizmli bireylerin göz takipleri, normal gelişimlerinin ya altında 
ya da üstünde seyretmektedir.

•	 Otizmli bireylerde yürüme bozukluğu görülmektedir topukta 
yürümeyi reddedip, parmak uçlarını kullanarak yürüme görül-
mektedir.

•	 Otizmli bireylerde eklemlerin normalinden daha fazla esnek olu-
şu yani gergin olmayışından dolayı kasların yeteri seviyede güç-
lü olmayışı (kolejenle ilgili) görülmektedir.

•	 Otizmli bireylerin kendilerine uyaran göndermek veya huzursuz 
oldukları anlamlı anlamsız hareketler streotip davranışlar sergi-
lemelerine neden olmaktadır.

•	 Otizmli bireyler işitme duyularına aşırı tepki verebilir ya da tep-
kisiz kalabilir işitsel duyuları, görme duyularının altında olmakla 
birlikte görsel olarak becerileri daha iyi takip etmektedirler.

•	 Otizmli bireylerin dokunma duyuları çok hassas olduğu için do-
kunulmaktan kaçınırlar.

•	 Otizmli bireyler canlı varlıklara cansızmış gibi davranabilmek-
tedir.

•	 Otizmli bireylerin acı eşikleri diğer bireylere göre yüksek olabil-
mektedir.



OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN EGZERSİZ UYGULAMALARI  
VE AMAÇLARI

326

•	 Otizmli bireyler diğer bireylere göre bazı kumaşlara karşı daha 
hassas olabilirler.

•	 Otizmli bireyler kendi vücutlarına zarar vermekten kaçınmaya-
bilirler.

•	 Otizmli bireylerde farklı deri lezyonlarının yaşanması görülebil-
mektedir.

•	 Sosyal alanda karşısındaki bireylere karşı odaklanma sorunu ya-
şanabilmektedir.

•	 Herhangi bir objeye canlı ve cansız fark etmeksizin takılıp kalma-
lar görülür.

•	 Hislerini belli edememe karşısındaki kişiye aktarmada güçlük 
veya aktaramaması görülür.

•	 Otizmli bireylerde gerileme başlaması 21 aydan itibaren görüle-
bilmektedir.

•	 Otizmli bireylerde gece uyumama veya uykuda birkaç defa 
uyanma görülür (akt: Taner, 2020).

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNUN GELİŞİM 
DÖNEMLERİNE GÖRE BELİRTİLERİ

Otizm spekturum bozukluğunun gelişim dönemlerine göre belirti-
leri şu şekilde sıralanabilir (Orhan, 2014)

6. ay itibariyle çevresindeki insanlara gülümsememe 

9. aydan itibaren herhangi bir ses, gülümseme veya yüz ifadelerine 
karşı tepkisiz olma 

12. ay itibariyle agulamamaya başlamak ve herhangi bir şeyi işaret 
ederek göstermemeye başlamak 

16. ay itibariyle tek bir kelime dahi söyleyememek,

Normal gelişim gösteren çocuklara göre gelişimde gerileme göster-
mek; daha önceden yapmış olduğu bir davranışı yapmamaya veya söy-
lemiş olduğu bir sözcüğü tekrar söylememeye başlama (NAC, 2020).
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0-1 YAŞINDAKİ OTİSTİK ÇOCUKLARIN BELİRTİLERİ

Otizmli çocuklarda yaşamlarının ilk yılında mizaçta değişiklikler 
gözlenebilmektedir.

Göz teması kuramama, göz temasında zayıflık gözlenebilmektedir.
İsmi söylendiği zaman dönüp bakmama gözlenebilmektedir.
Anlamlı tebessümün az olması ve ebeveynlerin davranışlarına veya 

seslenmelerine karşı az tepki gösterme gözlenebilmektedir.
Jest ve mimikleri çok az düzeyde kullanma gözlenebilmektedir.
Vücut duruş şeklinde bozukluklar gözlenebilmektedir.
Kendiliğinde oluşan taklidin yetersiz düzeyde olması gibi belirtiler 

gözlenmektedir (Özbek, 2017)

2-3 YAŞINDAKİ OTİSTİK ÇOCUKLARIN BELİRTİLERİ

Konuşmada ilerleyememe,
Akranlarına karşı umursamaz olma ve yalnız kalmayı isteme,
Tanısın veya tanımasın herhangi biri seslendiğinde dönüp bakmama, 
Göz teması kuramama göz temasında azlık ve tuhaf oluş,
Görsel olarak atipiklik görülmesi, 
Taklit becerilerinde yaşıtlarına kıyasla geri kalmışlık görülmesi,
Oyuncaklara karşı hevessiz ve ilgisiz olmaları,
Oyuncaklara amaç dışında farklı bir biçimde incelemeleri,
Yetişkinlerin dikkatini çekerek ilgilenilmesini istememe,
Kalabalıktan kaçınıp yalnız kalmayı tercih etme,
Dokunma, tat, işitme, koku duyularının yaşıtlarına göre değişiklik 

göstermesi (ışıklara, seslere abartılı şekilde tepki vermesi. Örneğin mo-
tor sesi, elektrik süpürgesi, parlak ışıklar vb.),

Tekrarlayıcı(streotip) davranışlar sergileme gibi belirtiler gözlem-
lenmektedir (Özbek, 2017).

OTİZM GÖRÜLME SIKLIĞI VE CİNSİYET DAĞILIMI

Yapılan ilk epidemiyolojik çalışma, İngiltere’de 1966 senesinde ya-
pılmış ve 8-10 yaş çocuklarda yapılmıştır, görülme sıklığı ise 10,000/ 4,5 
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olarak belirtilmiştir. Bu çalışmanın sonrasında otizm ile ilgili epidemi-
yolojik çalışmalar günümüze kadar süregelmiştir. OSB’nin neden daha 
çok erkeklerde görülüyor olmasını tam olarak bilinmemektedir. Beynin 
zarar görmesi bakımından eşiğin erkeklerde daha düşük olması ihti-
mallerden biridir ve bu sebepten ötürü erkeklerde daha fazla bozukluk 
görülmekte olduğu düşünülmektedir. Kızlarda da beyinde hasarlanma 
şiddetlendiğinde taktirde bu bozulmadan kendilerini kurtaramadığı 
öne sürülmektedir (Arslan, 2019)

Otizmin erkeklerde daha fazla görülüyor olmasının temelinde gene-
tik bir faktör olduğu düşünülmektedir. Otizme neden olan tek bir genin 
olmadığı birçok genin bu rahatsızlıkta öne çıktığı yapılan araştırmalarda 
fazlasıyla kanıtlanmıştır (Kaplan ve diğ., 2004).

Otizm, çok önemli ve göz ardı edemeyeceğimiz çok yaygın olarak 
görülmekte olan nörolojik bir bozukluktur. Hastalıkları Kontrol Etme 
ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre 2006 yılında her 150 çocuktan 
1’inde otizm görülürken, 2018 yılında verilen son bilgilere göre ise her 
59 çocuktan 1’inde otizm görülmektedir. Cinsiyete göre farklılık göster-
mekte olan otizm erkeklerde kızlara oranla daha fazla görülmektedir 
(Tohum Otizm Vakfı, 2020)

OTİZM TARAMA YÖNTEMLERİ

Otizm tarama yöntemleri risk altındaki çocukları tespit etmek veya 
yaşıtlarından ayırt edebilmek için kullanılmaktadır. Otizm riski taşıyan 
çocuklar için literatürde iki seviyeli bir tarama modeli kullanılarak belir-
lenmesi önerilmektedir (Aksoy ve Şahin, 2016).

Birinci Düzey Tarama

Herhangi bir sebep göstermeden tüm bebek ve çocukların bazı stan-
dart değerlendirme araçlarıyla değerlendirildiği bir tarama düzeyidir 
(Aksoy ve Şahin, 2016). 

Ülkemizde bu düzeyde yaygın olarak kullanılmakta olan üç değer-
lendirme aracı bulunmaktadır.

Bu değerlendirme araçları Denver Gelişimsel Tarama Testi II (Ya-
laz, Anlar ve Bayoğlu, 2009), Ankara Gelişim Tarama Envanteri (Savaşır, 
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Sezgin ve Erol, 1993) ve Gazi Erken Gelişimi Değerlendirme Aracı (Te-
mel, Ersoy, Avcınve Turla, 2004) şeklinde ifade edilebilir.

Bunların yanında Yaş ve Aşama Anketleri (ASQ) olarak bilinen 
ve Kapçı, Küçüker ve Uslu (2015) tarafından uyarlanan Erken Gelişim 
Aşamaları Envanteri (EGE) de kullanılmaktadır. Amerikan Çocuk Dok-
torları Akademisi, erken çocukluk döneminde 9.aydan itibaren tüm ço-
cukların rutin ve sistematik olarak taranmasını önermektedir (Aksoy ve 
Şahin, 2016).

İkinci Düzey Tarama

Otizm riski taşıyan ve gelişiminde normal çocuklara göre geride ka-
lan çocukların otizme özgü gelişmiş olan tarama araçları kullanılarak 
otizmin belirli özellikleri açısından değerlendirildiği tarama düzeyidir 
(Sucuoğlu, 2012). Bu taramanın amacı otizm riski taşıyan çocukları tes-
pit etmektir. Bu amaçla da ülkemizde iki ölçek bulunmaktadır.

Bu ölçekler Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (Rakap 
ve diğ., 2017) ve Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama 
Ölçeği (Yıkgeç, 2005) şeklinde ifade edilebilir.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARININ DSM-V`DE 
(AMERİKAN PSİKİYATRİ BİRLİĞİ) DERECELENDİRİLMESİ

Otizm Spektrum Bozukluğu DSM-5’te (Mental Bozuklukların Ta-
nısal ve Sayısal El Kitabı’nda) üç düzeyde birinci düzey, ikinci düzey 
ve üçüncü düzey şeklinde derecelendirilmektedir (Tohum Otizm Vakfı, 
2020)

Bu sayede tanının dereceleri belirlenmekte ve klinisyenlerin bu ve 
buna benzeyen tanı alacak bireyleri daha doğru tanımalarına ve daha 
güvenilir bir şekilde tespit etmelerine neden olacaktır (Özkaya, 2013; 
APA, 2013).

En hafif olan otizm spektrum bozukluğu tanısı birinci düzeydir. Bi-
rinci düzey yalnızca destek gerektirir şeklinde ifade edilmektedir. Kısa-
ca bahsedecek olursak birinci düzey destek gereksinimli bireyler daha 
çok sosyal alanda problemler yaşamaktadırlar sosyal iletişim ve etkile-
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şim başlatmakta zorluk çekebilirler ve arkadaş edinmekte zorlandıkları 
için bir yardım olmadan arkadaş edinmekte güçlük çekerler.

İkinci düzey destek gereksiniminde ise birinci düzey destek gerek-
sinimine nazaran daha çok desteğe ihtiyaç duyulmaktadır ikinci düzey 
yoğun destek gereksinimi şeklinde ifade edilmektedir. Kısaca bahsede-
cek olursak sözel ve sözsüz iletişimle beraber etkileşimde sorunlar ya-
şanmakta, iletişimi kurma ve sürdürmede desteğe ihtiyaç duymaktadır-
lar. Konuşurken göz temasından kaçınırlar ve etrafındaki kişiler tarafın-
dan fark edilebilen davranış sorunları bulunmaktadır.

Üçüncü düzey destek gereksinimi çok yoğun destek gerektirir şek-
linde ifade edilmektedir. Kısaca bahsedecek olursak sözel ve sözel olma-
yan iletişimde herkes tarafından kolayca fark edilebilen önemli davranış 
bozuklukları, çok sınırlı düzeyde iletişim başlatma farklı bir şeye odak-
lanmada güçlük çekme, rutin hayatında veya çevresindeki değişiklere 
karşı aşırı tepkide bulunma şeklinde ifade edilebilir (Tohum Otizm Vak-
fı, 2020)

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA PROBLEM DAVRANIŞLAR

Otizmli bireylerde yaşanan sorunlu davranışlar, sosyal iletişim ve 
etkileşimde zorluklar otizmli bireylerin yaşamlarını olumsuz yönde et-
kilemektedir. Otizmli bireylerin bazı problem davranışları kendilerini ve 
çevresindeki insanları olumsuz yönde etkilemekte hatta fiziksel olarak 
yaralanmalara yol açabilmektedir. Otizmli bireylerde görülen problem 
davranışlar eğitsel müdahaleleri olumsuz yönde etkilemekte akranlarıy-
la iletişim kurmalarını engelleyerek sosyal alanda ise yalnız kalmalarına 
sebep olmaktadır bu davranışlar aynı zamanda ebeveynlerde yoğun bir 
stres yaratmakla birlikte çocuğun akademik becerilerini, gelişim düzey-
lerini ve bağımsızlığını olumsuz yönde etkilemektedir (Orhan, 2014).

ÖFKE NÖBETLERİ VE SALDIRGANLIK

Genellikle küçük yaşlarda rastlanan öfke nöbetleri otizmli çocuk-
larda istediği bir şeyin karşılığını alamama ve günlük rutininin bozul-
ması, istemediği bir durumla karşılaşması gibi durumlarda ortaya çıka-
bilmektedir. Yaşla birlikte öfke nöbetlerinde azalma meydana gelmekte 
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nedeni olmayan çok önemsiz gibi görünen nedenler yüzünden bile öfke 
nöbetleri meydana gelmektedir (Orhan, 2014)

KENDİNİ UYARICI DAVRANIŞLAR

Otizmli çocuklarda genel olarak stereotip davranışlar kafa gövde 
veya vücudun öne ya da arkaya sallanma hareketi, el çırpma, el ve ağzın 
birleşme noktasında kompleks davranışlar sergileme, dönen nesnelere 
karşı ilgili olma ve dönebilme potansiyelli nesneleri döndürme, aynı ha-
reketleri aynı sesleri devamlı olarak tekrar etmek gibi ve parmaklarını 
devamlı olarak göze yakın bir pozisyonda tutarak hareket ettirme gibi 
stereotip (tekrarlayıcı) davranışları görülmektedir (Beyazoğlu, 2014).

HİPERAKTİVİTE PROBLEMİ

Otizmli çocukların bazıları çok hareketli olabilmekte bazısı ise daha 
durağan olmaktadır. Özellikle iki yaş civarında görülen hiperaktivite 
bazı çocuklarda uzun süre devam edebilmekte ve birçok probleme yol 
açabilmektedir bazı ortamlarda üst seviyede çok hareketlilik görülebil-
mektedir (Beyazoğlu, 2014).

TAKINTILI DAVRANIŞLAR

Otizmli çocuklarda özetle bahsedecek olursak bazı nesnelere aşırı 
bağlanabilir, aynı konuya ya da bir ayrıntıya aşırı takılabilirler örneğin 
sokak levhaları, araba plakaları, alfabe ve sayılar gibi herhangi bir konu 
olabilir. Bazı nesnelere takılma, ayna karşısında kendini seyretme gibi 
aşırı düzeyde tuvalete çıkma gibi davranışlar görülmektedir (Beyazoğ-
lu, 2014).

BESLENME PROBLEMİ

Otizmli çocuklar yemekte çok seçici davranmakta ve katı gıdaları 
daha çok tercih etmektedirler. Yemekleri çok nadir aşırı yiyebilmekle 
birlikte çiğnememe davranışı gösterebilirler. Sağlıklı yiyeceklerden hoş-
lanmayıp vücuda zararlı olan sağlıksız besinleri daha çok tercih etmek-
tedirler   cips, kola vb. Otizmli bireylerde bazı yiyeceklere karşı aşırı 
düşkünlük vardır ve yeni bir yiyeceğe karşı ise isteksiz olmaktalar ve 
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direnç göstermektedirler. Öğünlere farklı bir yiyecek eklemek olumsuz 
etkilemekte ve olanaksız olmaktadır ayrıca otizmli çocuklarda normal 
gelişim gösteren bireylere nazaran tat hassasiyeti çok daha fazladır ve 
buda yemeklerinde veya içeceklerinde yapılan en ufak değişimde onları 
rahatsız edebilmekte ve olumsuz etkileyerek vazgeçmelerine neden ol-
maktadır (Orhan, 2014)

DİĞER BAZI DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

Uyku sorunları görülebilmekte uyandıktan sonra ağlama, sık sık 
uyanma, geç uyanma veya geç uyuma, anneyle uymak isteme gibi bir-
çok problem görülmektedir (Orhan, 2014). Özetle dokunma problemi 
(acı, sıcak ve soğuğa karşı tepkiler) ve koklama problemi, ısırma proble-
mi, yalama problemi, sümük yeme problemi, devamlı tuvalete gitme is-
teği, dışarı çıktığında eve girmek istememe, tırnaklarını yeme gibi birçok 
problem yer almaktadır (Beyazoğlu, 2014).

OTİZM REHABİLİTASYONUNDA KULLANILAN 
YÖNTEMLER

Otizm tedavisinde tanı sadece konunun uzmanı kişiler tarafından 
konulabilir ve 12 aylıktan itibaren tanı konulabilir. Ülkemizde tanı koya-
bilecek uzmanlar çocuk ruh hastalıkları uzmanı ve çocuk nörologlarıdır 
(Tohum Otizm Vakfı, 2020)

EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR

Otizmin tedavi edilmesinde özel eğitimin önemi büyüktür. Otizmli 
bireylerin ailelerinin biyomedikal tedaviler uygulaması ve özel eğitimin 
de etkisiyle otizmli çocuklar yaşama tutunmaktadırlar. Otizmli hastalar 
birbirinden farklı özelliklere ve önceliklere sahiptir. Dolayısıyla otizmli 
bireylere verilen eğitime çok önem gösterilmelidir. Her terapinin otizmli 
çocuklara iyi gelme gibi bir durumu söz konusu olmadığı için hangi ço-
cuğa hangi eğitim uygun ise o terapinin öne çıkarılması gerekmektedir. 
Uygulanan eğitim programları otizmli çocuklara yaşıtlarını yakalama 
onlarla aynı düzeyde olma imkânı sağlamakla beraber sosyal yönlerinin 
olumlu yönde gelişmesini sağlamaktadır (URL-1).
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DAVRANIŞ/PSİKOSOSYAL YAKLAŞIMLAR

Otizmli bireylerde davranış değişikliği olumlu veya olumsuz yönde 
olabilmektedir. İstenilen olumlu bir davranışı arttırmak için ödüllendi-
rilme yapılmalı bu yüzden de ödül seçimi önemli olmaktadır. İstenilme-
yen bir davranışı azaltmak için ise ödül yerine ceza verme kullanılabilir 
ve olumsuz davranış bu şekilde azaltılmaya çalışılabilir. Bu yüzden bi-
reyin psikolojik açıdan iyi bir şekilde tanınmalı ve bu konuda yapılan 
çalışmalar dikkate alınmalıdır (Savahil, 2016)

Biyolojik Yaklaşımlar (Farmakoterapi)

Çeşitli yöntemler ile otistik hastalar motive edilerek hastalığın ha-
fifletilmesi sağlanır. Bu noktada karşımıza farmakoterapi çıkmaktadır. 
Otistik hastanın öfke problemleri, kendini çevresindeki bireylerden so-
yutlaması ve hem kendisine hem çevresindekilere zarar verici davranış 
göstermesi, depresyona girmesi gibi durumlara çare olarak ilaç tedavile-
ri uygun görülmektedir. Bu problemler her yaş grubuna göre farklılıklar 
göstermektedir. Uygulanan ilaç tedavileri ile özel eğitimler anlam ka-
zanmış ve yapılan klinik deneylerde de ortaya çıkmıştır (Aydın, 2008).

EGZERSİZ

Egzersiz; “planlı ve programlı olarak yapılan, fiziksel uygunluğun 
bir ya da daha fazla ilkesini geliştirmeye yönelik veya korumaya yönelik 
olarak yapılan tekrarlayıcı vücut hareketlerine denilmektedir” (Bıddle, 
1995).

Egzersiz kişinin tüm demografik durumlar göz önüne alınarak sos-
yal, duygusal, bilişsel, fiziksel ve motorik olarak kendinden beklenen 
davranışları yapabilmesine destek olan düzenli ve proğramlı hareketler 
bütünüdür.

Egzersizin, kişilerin bedensel, zihinsel, duyuşsal ve psikosoyal açı-
dan sağlıklı olabilmesi yönünden mühim bir rolü vardır Egzersiz, birey-
lerin fit olmasını sağlayan, kan basıncını ve kolesterolünü kontrol altına 
alan, nefes alma frekansı ile fonksiyonlarını düzenleyen, kalp krizi ris-
kinden koruyan aktivitelerden oluşur. Ayrıca egzersiz, kişinin günlük 
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problem ve kaygılarını en aza indirmek için mühim bir faktördür (Tek-
kurşun-Demir ve Türkeli, 2019).

Bilim insanları tarafından egzersiz doğrulanmıştır. Hollman tıp açı-
sından egzersizi “Organizmada, fonksiyonel ve fiziksel olarak değişim-
leri oluşturan ve belirli bir zamanda yapılan yüklenmeler olup bireyin 
veriminde olumlu artışlar meydana getirir” şeklinde tanımlanmıştır. 
Egzersiz sedanter bireyler için fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olma iyi 
hissetme planlı ve programlı bir biçimde hayat boyu yapılan fiziksel ak-
tiviteler olarak tanımlanmaktadır (Polat, 2004: 9).

Egzersiz planlanmış düzgün hareketleri içermekle beraber kişinin 
performansını yükseltmek ve kapasitesinde artış meydana getirmek 
amacı ile planlı programlı bir biçimde düzgün hareketlerin yapılmasıdır. 
Egzersizin temel amacı kilo vermek, formda kalabilmek aynı zamanda 
kuvveti ve dayanıklılığı geliştirmek, vücut yağ oranını azaltmak, oksijen 
dağılımını, metabolizma hızını ve kalp atış hızını dengelemek, kas-ek-
lem hareketlerini rehabilite etmektir. Sağlığımız için oldukça önemli 
olan egzersizi yaşamımızın bir parçası haline getirmeliyiz (Tel, 2020).

EGZERSİZ TÜRLERİ

Aerobik Egzersiz 
15 dakika ve üzerinde büyük kas gruplarını çalıştıran ve maksimum 

kalp atım hızının %60-80 arasında olan fiziksel aktivitelere aerobik eg-
zersiz denir. Aerobik egzersizlerin amacı kardiyovasküler kapasitenin 
artırılmasıdır (Yeltepe, 2011: 89). Aerobik egzersizler hem fiziksel ola-
rak sağlıklı olma hem ruhsal sağlık için oldukça önemli ve gereklidir. 
Yüksek şiddette uzun süre sürdürülen yürüme, koşma, yüzme, bisiklete 
binme, step ya da aerobik çalışmaları gibi egzersizler, aerobik güç ve da-
yanıklılığı (yani vücudun oksijen kullanabilme kapasitesini) geliştiren 
egzersizlerden birkaçıdır. Aerobik, egzersiz anlamına gelmekte ve kalp 
kasının gelişimini ciğerle birlikte oksijeni daha etkili kullanabilme bece-
risi, kardiyovasküler kapasitenin artmasına sağlamakta ve bu da aerobik 
egzersizlerin en önemli yararlarından biri olmaktadır (Yeltepe, 2011: 90).

Aerobik egzersiz 20–60 dakika arası sürekli değişen interval (örne-
ğin 100 metre koşu 100 metre yürüyüş) gibi çeşitli programların uygu-
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landığı bölümdür. Egzersiz programlarında en çok yapılan yöntem ise 
devamlı yüklenmedir ve yürüyüş ve koşu yapma ve bisiklete binme gibi 
egzersizler bu yöntemle geliştirilebilmektedir. Devamlı egzersiz prog-
ramlarında en çok kullanılan egzersiz tipleri ise yürüyüş, jogging, koşu 
ve bisiklete binmektir (Özer, 2006:109).

Ağırlık Egzersizleri

Ağırlık egzersizlerinin amacı, kas kuvvetini, kasın dayanıklılığını ve 
kas tonusunu geliştirmektir. Günlük hayatımızda birçok aktivite veya 
günlük hayatın gerektirdiği birtakım işleri yapabilmek için kas kuvve-
ti ve dayanıklılığına ihtiyaç duyarız. Ağırlık egzersizlerinde, egzersizin 
şiddetti arttığı zaman tekrar sayısı düşerken egzersizin şiddetti azaldık-
ça tekrar sayısı artmaktadır. 3-5 tekrarlı ağır yüklerle yapılan setlerde 
kasın tonusu ve kuvveti artmakta, daha hafif yüklerle yapılan 15 set üze-
ri setlerde ise kasın dayanıklılığı artmaktadır (Yeltepe, 2011: 91-92).

Esneklik Egzersizleri

Bir eklemin maksimal hareket genişliği olarak ifade edilen esnek-
liğin, artırılabilmesi yaralanma ihtimalini düşürmekte ve vücuttaki ek-
lemlerin hareket alanının artırılmasına yardımcı olmaktadır ayrıca ekle-
min hareket açısının tüm hareket alanı içerisinde rahatlıkla hareket ede-
bilmesini sağlamaktadır.  Esnekliğin geliştirilmesi için en iyi yollardan 
biri gerdirme (stretching) egzersizleridir. Gerdirme egzersizleri statik 
germe ve balistik gerdirme olmak üzere ikiye ayrılabilir. Balistik germe-
de yaylanma hareketi nedeniyle kas kasılır ve boyu kısalırken kalınlığı 
artar statik gerdirme ise kasın hareket sınırına kadar yavaş bir şekilde 
kasılmasını ve kasta hafif gerginlik hissi oluşturan bu pozisyonda 15-
30 saniye civarında tutulup bırakılmasını içermektedir. Her bir kas için 
gerdirme tekrar sayısının 2-4 aralığında bulunması yeterli düzeydedir. 5 
ve 10 tekrar aralığında yapılan gerdirmelerde ise esneklikte aşırı önemli 
bir değişim olmadığı görülmüştür. Daha güvenilir bir metot olması do-
layısıyla statik germe daha çok tercih edilmesi gereken esneklik türüdür 
(Yeltepe, 2011: 93-94).
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OTİZMLİ ÇOCUKLARDA EGZERSİZİN ROLÜ VE ÖNEMİ

Motor işlev bakımından otizmli çocuklar normal gelişim gösteren 
yaşıtlarına göre geride kaldıkları için günümüzde eğitimciler ve araştır-
macılar tarafından daha çok fark edilmeye başlamıştır. Otizmli çocuklar 
bireysel farklılıklar göstermekte ve çoğunlukla denge ve koordinasyon 
gerektiren hareketlerde kas güçsüzlüğü sebebiyle çok zorlanmaktadırlar 
(Öztürk, 2011:5-12).

Bu zorlanmalar; dengede yaşanan problemler, koordinasyonda ek-
siklik, parmak hareketlerinde meydana gelen kuvvet eksikliği ve ayaku-
cunda yürümedir. Otizm bireylerde motor fonksiyonlara karşı ilgi gös-
terilmemektedir. Otizmli bireylerin, kendini kontrol etmede yetersizlik, 
genelleme ve planlamada yaşanan problemler, motivasyon düşüklüğü 
ve zayıf motor işlevler nedeni ile sınırlı fiziksel aktiviteye katılım gös-
termekte bu yüzden takım oyunlarına katılmaları kompleks beceriler 
gerektirdiğinden dolayı zor olmaktadır. Takım oyunları iletişim ve et-
kileşim gerektirdiği için otizmli bireyler için zor olabilmektedir. Fiziksel 
aktiviteler otizmli bireyler için hem yüksek beceri gerektirmemesi hem 
de takım çalışması gerektirmediğinden daha ilgi çekici olabilmektedir 
(Yanardağ ve Yılmaz, 2017).

Özellikle özel eğitim programları içerisinde yer alan spor terapile-
rinin iyi planlanıp organize edilmesi ile otizmli bireylerin konuşma ve 
motor becerilerinde olumlu yönde etkiler görülmektedir. Bu terapiler 
vasıtasıyla otizmli bireylerin bulundukları ortama adapte olmalarını ko-
laylaştıran, fiziksel, sosyal, duygusal ve özgüven gelişimini olumlu yön-
de etkileyerek yeni beceriler kazandırılabilir (Atalay ve Karadağ, 2011: 
5-12)

Otizmli çocukların temel sorunlarından biri fazla kilolu olmaktır. 
Beslenme bozuklukları ve antipisikotik ilaçların yol açtığı aşırı kilo alma 
veya obezite hali oluşturmakta bu durum ise birçok rahatsızlığa neden 
olmaktadır bunlar: diabet, kalp ve damar rahatsızlığı veya kemik eklem 
sorunlarına neden olabilmektedir (Karaküçük, 2012). Bu problemlerin en 
aza indirgenmesinde düzenli egzersiz önemli rol oynamaktadır. Otizm-
li çocuklar fiziksel aktivite, sakinleştirici etkisi ile tekrarlayıcı stereotip 
davranışların azaltılması yönünde önemli bir yer tutmaktadır (Todd ve 
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Reid, 2006: 167-176). Özellikle, düşük tempolu yapılan egzersizler sonra-
sı problem davranışlarda bir değişiklik yaratmadığı görülmüştür fakat 
yüksek tempolu yapılan egzersizler sonrası istenmeyen davranışlarda 
azalma meydana geldiği belirtilmiştir (Yanardağ, 2007).

Otizmli bireylerde fiziksel ve motor aktiviteler yalnızca sağlıklı ya-
şam kalitelerini iyileştirmek ile beraber davranışlarını geliştirmek için 
de etkili yaklaşımları kullanmaları bakımından önemlidir (Sherrill, 2004)

OTİZMLİ ÇOCUKLARA EGZERSİZİN KATKILARI

Spor, otistik hastanın iyileşmesine ve güçlenmesine katkı sağlamak-
tadır. Bireyin formda bir fiziğe sahip olması ve güçlenmesi için düzenli 
ve planlı egzersiz yapması gerekmektedir. Ayrıca otistik bireyler nor-
mal gelişim göstermelerine normal bireylerden geride kalabilmektedir. 
Otizmli çocuklar güç, denge, kontrol ve hız konularında normal çocuk-
ların gerisinde kaldıkları görülmektedir (Orhan, 2014).

Sporla birlikte bireyde beden farkındalığı artmakta ve yaşıtlarıyla 
sosyalleşmesini sağlamaktadır (Friston ve diğ., 2005). Bununla birlikte 
yalnız kalmalarına engel olarak, sosyal iletişim ve etkileşimle birlikte dil 
becerilerinin gelişmesine katkı sağlamakta ve boş zamanlarını verimli 
geçirmelerini sağlamaktadır (Hançerli ve diğ., 2011).

Egzersiz programı bireyin kilosu, yaşı, geçirdiği hastalıklar veya 
yaşamakta olduğu rahatsızlar ile birlikte bireyin hazır bulunuşluk dü-
zeyleri yani bireysel farklılıklar ön plana alınarak hazırlanmalıdır. Öfke 
nöbeti geçirme ihtimali göz önünde bulundurularak önlemlerin alınabi-
leceği mekanlar tercih edilmeli, karşısındaki veya çevresindekilere karşı 
saldırganlık davranışı gösterme ihtimaline karşı aile bireyleri bulundu-
rulmalıdır (Namlı ve Yaman, 2019)

Otizmli bireyler fiziksel aktivitelere az katılım göstermelerinden do-
layı tekdüze bir yaşantı sürmektedirler bu noktada spor onların temel 
becerilerine ve vücut hareketlerine sağladığı olumlu katkılar ile komp-
leks hareketlerin kazandırılması noktasında yardımcı olmaktadır (Sarol, 
2013). 
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OTİZMLİ ÇOCUKLARA EGZERSİZ UYGULAMALARI VE 
AMAÇLARINA İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Brookman ve diğ., (2003), tarafından yapılmış olan çalışmanın ama-
cı rekreasyonel faaliyetler arasında yer alan yaz kamplarının OSB tanılı 
çocukların sosyal etkileşim düzeyleri üzerindeki etkililiğini incelemek. 8 
otizmli çocuğun katılmış olduğu çalışma sonucunda hem sözel hemde 
sözel olmayan iletişimde olumlu yönde etki, kamp rutinlerine uygun 
katılım gösterme ve sosyal  konuşmalar sırasında soru sorabilme ve ce-
vap verebilme gibi becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 

Oriel, George ve Blatt tarafından 2008 yılında yapılmış olan çalış-
ma 18 otizmli çocukta fiziksel uygunluk, özgüven ve sosyal etkileşimleri 
üzerinde egzersiz uygulamalarının etkisinin olup olmadığını incelenmiş 
ve araştırma sonucunda iletişim başlatabilme ve tepki vermede olumlu 
yönde değişmeler meydana gelirken ayrıca çocukların fiziksel uygunluk 
düzeylerinde önemli farklılıklar olduğu ortaya koyulmuştur.

Yanardağ ve diğ., (2009), otistik çocuklarda adapte edilmiş egzersiz 
eğitiminin fiziksel uygunluk düzeyine etkisinin araştırılması için yap-
tıkları çalışmalarının sonucuna göre otizmli çocukların motor yeterlik 
üzerinde olumlu yönde katkı sağladığı tespit edilmiştir. 

Bass ve diğ., tarafından 2009 yılında yapılmış olan çalışmanın ama-
cı OSB tanılı çocukların sosyal fonksiyonları üzerinde terapatik at bin-
me egzersizlerinin etkililiğini incelemişti 12 hafta boyunca uygulanan 
egzersiz programına 34 otizmli çocuk katılmıştır. Araştırmanın sonu-
cunda, terapatik at binme egzersizlerinin OSB tanılı çocukların sosyal 
fonksiyonları ve dikkat düzeyleri üzerinde olumlu etkileri olduğu be-
lirlenmiştir. 

Hameury, Delavous, Teste, Leroy, Gaboriau, ve Berthier (2010), 
OSB tanılı çocukların iletişim ve sosyal becerileri de dahil  birçok midilli 
yardımlı terapinin etkilerini incelemek için yaptıkları çalışmalarında, 6 
otizmli çocuğun iletişim ve sosyal becerileri üzerinde midilli yardımlı 
terapinin olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir.

Tercan (2010) at ile terapinin OSB tanılı çocukların üzerinde etki-
lerinin olup olmadığının incelenmesi amacıyla yaptığı çalışmasında, 8 
hafta boyunca 9 otizmli çocuğa uygulanan terapi sonucunda, OSB tanılı 
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çocukların kas gruplarında gelişim, öz bakım becerilerinde ve alıcı-ifade 
edici dil gelişimlerinde olumlu yönde etkileri olduğu belirlenmiştir.

Öztürk 2010 yılında yaptığı su ile yapılan terapinin  OSB tanılı ço-
cuklar üzerinde etkileri olup olmadığını belirlemeye yönelik yaptıkları 
araştırmalarında, 8 hafta boyunca 7 otizmli çocuğa uygulanan terapi so-
nucunda kas grupları gelişiminde ve sosyal etkileşim düzeyleri üzerin-
de olumlu yönde katkılar sağladığı belirlenmiştir.

Duronjic ve Vaikova (2010), okul öncesi otizmli çocukların motor 
becerilerine fiziksel aktivitenin etkisinin belirlenmesi için yaptıkları 
çalışmalarında çocuklara 8 hafta boyunca haftada 2 gün, günde 1 saat 
olarak 5 otizmli çocuğa fiziksel aktivite programı uygulanmıştır. Uygu-
lanan program sonucunda otizmli çocuklardan 4’ ünde motor yeterlik 
bakımından olumlu değişiklikler görülmüş 1’inde ise herhangi bir deği-
şikliğe rastlanmamıştır.

Fragala-Pinkham, Haley ve O’Neil (2011), OSB olan bireylerle 14 
haftalık su içi egzersiz programının etkisini değerlendirme amacıyla 
yaptıkları çalışmalarında, otizmli 11 erkek ve 1 kız çocuğu çalışmaya ka-
tılmıştır. Çalışma sonucunda su içi egzersiz programına katılan çocukla-
rın yüzme becerilerinde, kas dayanıklılığında olumlu yönde değişiklik 
meydana gelmekle birlikte aynı zamanda kardiyovasküler sistemde de 
olumlu yönde değişimler belirlenmiştir.

Yanardağ, Ergun, Yılmaz, Aras ve Konukman (2011), tarafından ya-
pılmış olan çalışmanın amacı su egzersiz programının otizmli çocukla-
rın motor becerileri üzerine etkisini belirlemek.  4 otizmli erkek çocuğa 
uygulanan egzersiz programı araştırmaya katılan otizmli çocuklarda 
ince ve kaba motor becerilerinde artış olduğu görülmüştür.

Alexander ve diğ., tarafından 2011 yılında yapılmış olan çalışma-
nın amacı OSB tanılı çocukların sosyal becerileri üzerinde, sosyal beceri 
ve spor programının etkilerini incelemektir. 14 hafta süresince 4 otizmli 
çocuğa uygulanan program sonucunda otizmli çocukların sosyal beceri-
leri ve göz kontağı kurma becerisinde olumlu yönde değişmeler olduğu 
belirlenmiştir.

Garcia-Villamisar ve Dattilo (2011), OSB tanılı çocukların katıldık-
ları serbest zaman etkinliklerinin sosyal ve klinik etkilerini incelemeye 
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yönelik yaptıkları araştırmalarında, 40 otizmli çocuğa uygulanan araş-
tırmanın sonucunda otizmli çocukların katıldıkları serbest zaman akti-
viteleri sonrası sosyal ve iletişim becerilerinde olumlu yönde değişimler 
olduğu belirlenmiştir.

Chu ve Pan tarafından 2012 yılında yapılmış olan çalışmanın amacı 
akran ve kardeş aracılı olarak uygulanan su içi egzersizlerinin OSB tanılı 
çocukların sosyal etkileşim düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemektir. 
Araştırma sonucunda otizmli çocukların öğretmen ve diğer çocuklar ile 
olan sosyal etkileşimlerinde olumlu yönde değişme olduğunu ortaya 
koymuştur.

Movahedi ve diğ., (2013), OSB tanılı çocukların sosyal yetersizlikleri 
üzerinde uzun dönem karate kata teknikleri eğitiminin etkisinin olup 
olmadığını belirlemeye yönelik yapılan araştırmalarında,  karate kata 
tekniği eğitimine katılan uygulama grubundaki çocukların sosyal yeter-
sizlik düzeylerinde pozitif yönde değişimler olduğu belirlenmiştir. 

Yanardağ, Akmanoğlu ve Yılmaz tarafından 2013 yılında yapılmış 
olan çalışmada video model yoluyla öğretimin OSB olan bireylere su 
içi oyun becerilerinin öğretiminde etkisi ve su içi egzersiz programının 
motor performans üzerine etkisin araştırılmış sonuç olarak video model 
yoluyla öğretimin etkili olduğu belirlenmiş su içi egzersiz programının 
ise katılımcıların motor performansını artırmış olduğu belirlenmiştir.

Fox (2014), bireyselleştirilmiş egzersiz planının bilişsel, sosyal ve fi-
ziksel sağlık yönünden etkilerini değerlendirme amacıyla yaptığı çalış-
masında, bireyselleştirilmiş egzersiz planının otizmli 3 kız çocukta kalp 
atış hızı, egzersizde geçirdikleri süre üzerine olumlu etki gösterdiğini ve 
minimum ebeveyn veya yetişkin desteği ile egzersize katılım gösterdik-
lerini belirlemiştir.

Erol (2014), OSB tanılı bir bireyin sosyal yeterlilik düzeyi üzerinde 
tenis sporunun etkisini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmasında, 12 
hafta boyunca 1 otizmli çocuğa yapılan tenis sporu sonucunda otizmli 
bireyin göz kontağı, odaklanma, özgüven, akran ilişkileri ve sosyalleş-
me seviyelerinde olumlu etkiler olduğu belirlenmiştir. 

Arslan ve İnce (2015), 12 haftalık egzersiz programının, Atipik 
otizmli çocukların kaba motor beceri düzeylerine etkisini tespit etmek 
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için yaptıkları çalışmaları sonucunda düzenli yapılan egzersizlerin Ati-
pik otizmli çocukların, kaba motor beceri gelişimine önemli düzeyde 
katkı sağladığı görülmüştür.

SONUÇ

Otizmli çocuklar için egzersiz uygulamaları ve amaçlarına ilişkin 
yapılan araştırmalar incelendiğinde; yaşamın her alanında, her yaş gru-
bunda olumlu etkileri olduğu gibi otizm spektrum bozukluğuna sahip 
bireylerin motor becerileri üzerine de olumlu etkileri gözlemlenmiştir.

Otizmin nedenleri ve önleyici tedbirleri henüz belirlenmemiştir. 
Sportif aktivitelerin olumlu yönde etkilerinin olduğu belirlenmiş yapı-
lan otizmde çıkan sorunların giderilmesi veya azaltılması amacıyla spor-
tif aktivitelerin daha fazla tercih edilir hale gelmiştir (Karaküçük, 2012). 

Otizmli çocuklar için egzersiz uygulamaları ve amaçlarına ilişkin 
yapılan bu araştırmalar incelendiğinde otizmli çocuklara uygulanan eg-
zersiz programlarının otizmli çocuklarda stereotipik davranışları azalt-
mada olumlu etkileri olduğu, motor performansta artış, ince ve kaba 
motor becerilerde olumlu yönde etkiler ile birlikte sosyal iletişim ve et-
kileşimde olumlu etkileri gözlemlenmiştir.

Araştırmalar OSB tanılı bireylerde sağlıklı yaşam stilinin temel 
parçalarından biri olarak kabul gören egzersiz temelli uygulamaların 
(Todd ve Reid, 2006), OSB tanılı bireylerin duyuşsal özellikleri (Bass, 
Duchowny ve Llabre, 2009; MacDonald, Jaszewski, Esposito ve Ulrich, 
2011; Pan, 2010), motor becerileri (Fragala-Pinkham, Haley ve O’Neil, 
2011; Lochbaum ve Crews, 2003; Pan, 2010, 2011; Pitetti, Rendoff, Gro-
ver ve Beets, 2007; Rogers, Hemmeter ve Wolery, 2010), bilişsel gelişimi 
(Best ve Jones, 1974; Cameron, Shapiro ve Ainsleigh, 2005; Kern, Koegel 
ve Dunlap, 1984;  Nicholson, Kehle, Bray ve Van Heest, 2011; Rosent-
hal-Malek ve Mitchell, 1997) , stereotipik davranışları (Bahrami, Mova-
hedi, Marandi ve Abedi, 2012; Prupas and Reid, 2001) ve dil gelişimi 
(Xu, Zhao, Ceng ve Yao, 2018) üzerinde olumlu etkiler yarattığını gös-
termiştir. Ancak OSB tanılı bireylerin, normal gelişim gösteren akranla-
rına göre egzersiz ve fiziksel aktiviteye katılım düzeylerinin daha düşük 



OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN EGZERSİZ UYGULAMALARI  
VE AMAÇLARI

342

olduğu görülmüştür (Healy, Haegele, Grenier and Garcia, 2017; McCoy, 
Jakicic ve Gibbs, 2016; Cai and Kornspan, 2012). 

Bu nedenle OSB tanılı bireylerin bilişsel, sosyal iletişim, motor ve 
duygusal gelişimlerine katkı sağlayan egzersiz temelli uygulamalara ka-
tılımları teşvik edilmelidir.
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Öz: Çalışmanın amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel 
Müdürlüğü personelinin yenilikçilik düzeylerinin ve yenilikçi iklim al-
gılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrul-
tusunda 192’si (%37.7) kadın, 317’si (%62.3) erkek olmak üzere toplamda 
509 Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra 
teşkilatlarında çalışan personelden veriler toplanmıştır. Veri topla-
ma aracı olarak kişisel bilgi formunun yanısıra Nybakk ve arkadaşları 
tarafından geliştirilip, Sönmez, Eşkin Bacaksız & Yıldırım (2017) tarafın-
dan geçerlik ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilerek Türkçe’ye uyar-
lanan Yenilik İklimi Ölçeği kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde 
normallik sınamasının ardından, Doğrulayıcı Faktör Analizi ve betimsel 
istatistikler ile T-Testi, Tek Yönlü Anova ve Pearson Korelasyon Tes-
tleri uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre çalışanların yenilikçi 
davranışlarının desteklendiğini algılama düzeyinin yüksek olduğu 
ve cinsiyete göre yenilik iklimi düzeyinin farklılaşmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Eğitim durumuna göre ise yeniliği engelleme ve destekleme 
alt boyutlarında ilkokul-ortaokul ile lisansüstü arasında ilkokul-orta-
okul lehine ve lise ve lisans arasında lisans lehine anlamlı bir farklılığın 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Spor Genel Müdürlüğü, Yenilikçilik, Yaratıcılık, 
Örgütsel Destek, Yenilik İklimi
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GİRİŞ

Hayatın her alanına sirayet eden küreselleşmenin spor alanına nü-
fuz etmemiş olması düşünülemez. Küreselleşme koşullarının yarattığı 
belirsizlikler örgütlerin varlığını tehdit etmekte ve örgütleri değişime 
uyum sağlamaya zorlamaktadır (Kaçay ve Soyer, 2020). Hızlı tekno-
lojik gelişmelerle birlikte küreselleşmenin hayatımıza sunduğu en 
önemli konulardan biri de rekabet duygusudur. Ancak çoğu zaman bu 
rekabet olgusu taraflara eşit şartlarda sunulmamaktadır. Dolayısıyla her 
örgütte olduğu gibi spor örgütlerinde de rekabet avantajı yakalamak 
ve sürdürülebilirliği sağlamak adına yenilikçi davranış ve yaklaşımlar 
desteklenmeli, değişime açık olunmalıdır. Artan maliyetlerle birlikte te-
knoloji sayesinde bilgiye kolay erişim taklit edilebilirlik hızını artırmış, 
rekabeti daha da güçlendirmiştir. Bu ortamdan daha kolay sıyrılabilmek 
farklılık ve çeşitlilik yaratmakla mümkün olabilecektir. Bu nedenle yeni-
likçilik kavramı kritik önem kazanmaktadır. 

Spor Genel Müdürlüğünün toplumsal açıdan önemi büyüktür çünkü, 
geniş kitlelere hitap eden bir yapıdır. Dolayısıyla spor örgütlerinde ye-
nilik ve yaratıcılığın desteklenmesi küresel çapta Türk sporuna katkı 
sağlayacağı gibi, ülke sporunun geliştirilmesi ve gençlerin yetiştirilmesi 
açılarından da önemsenmektedir (Kaçay ve Soyer, 2020:2).

Yenilikçilik, bireylerin hayatında farkılılıklar yaratarak gelişimi 
sağlayan önemli bir unsurdur (Güngör ve Kurtipek, 2020; Kurtipek ve 
Güngör, 2019). Yenilikçilik, değişime uyumun öncüllerindendir (Devloo 
ve diğ., 2014). Bu nedenle örgütler yenilikçi davranışları desteklemek için 
farklı yol ve yöntemlere yoğunlaşmaktadır. Temel amaç, yenilikçiliğin 
rekabet avantajı yakalama hususunda temel beceri olarak düşünülme-
sidir (Sastry, 1999; Osterloh ve Frey, 2000; Akkoç, 2012). Yenilikçiliğin 
temel rolü, örgütlerin uzun süreli varlığını devam ettirebilmesini sağla-
maktır (Ancona ve Caldwell, 1987). 

Yenilikçilik ve yaratıcılık çoğu araştrmada birbiri yerine kullanılan 
iki farklı kavramdır (West ve Farr, 1990). Yaratıcılık yeni ve yararlı 
fikirlerin ortaya konulması ve yeni bir bilgi yaratmak iken (Mumford 
ve Gustafson,1988), yenilikçilik faydalı fikirlerin üretimi, uyarlanması 
ya da benimsenmesi ile alakalıdır (Kanter, 1988; Van de Ven, 1986; Da-
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manpour ve Aravind, 2011). Sporda yaratıcılık kavramı ise, bir spor-
cunun yaptığı spor branşına ilişkin olarak müsabaka öncesi, sırası ve 
sonrasında ortaya çıkabilecek olası problemlere yönelik eleştirel, farklı 
ve yenilikçi bakış açıları geliştirerek özgün düşünce ve uygulama bec-
erilerine sahip olmak şeklinde tanımlanmıştır (Güngör, ve diğ., 2020). 
Baysal (2016)’a göre yenilikçiliğin ve yenilikçi liderlerin temel amacı, 
örgüt hedeflerine ulaşabilmek için çalışanların biraraya getirilerek sahip 
oldukları bilgi, beceri ve tecrübelerin örgüt çıkarları doğrultusunda or-
taya konulabilmesini sağlamaktır.

Scott ve Bruce (1994) bireysel yenilikçi davranış modeline (Şekil 1) 
göre, bireysel yenilikçilik lider, birey, çalışma grubu ve yenilikçi iklim 
olmak üzere dört sistemin etkileşiminin sonucu olarak görülmektedir. 
Şekil 1’de sezgisel ve sistematik problem çözme tarzlarının, lider-üye 
ve takım-üye etkileşimlerinin, yenilikçiliğin desteklendiği algısının ve 
yeterli miktarda kaynak temininin yenilikçi davranışı belirleyen ve 
yaratıcılığın gelişmesine katkı sağlayan faktörler olduğu belirtilmekte-
dir.

Bireysel düzeyde iklim, ‘’psikolojik iklim’’ etiketiyle örgütsel du-
rumun yorumudur. Psikolojik iklim teorisinin savunucuları, bireylerin 
öncelikle “kendi başına ortamlardan ziyade” çevrenin bilişsel temsiller-
ine tepki verdiğini varsayarlar (James ve Sells, 1981). 
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Şekil 1. Yenilikçi davranışın belirleyicileri 
Kaynak: Scott ve Bruce (1994:583).

Örgütsel iklimin kalitesini belirleyen birçok faktör vardır (Uğur ve 
Yenel, 2007; Uğur ve Çolakoğlu, 2019). Bunlardan bir tanesi de yeniliğe 
olan bakış açısıdır. Örgüt iklimi nekadar yeniliğe açık ve yenilikçiliği 
desteklerse, çalışanlar okadar yaratıcı ve değişime açık olur. Örgütle-
rde yenilikçiliğe destek olacak en temel unsur liderlerdir. Genelde 
katılımcı ve işbirlikçi liderlik tarzlarının yaratıcılığı teşvik ettiği vur-
gulanmaktadır. Ancak güçlü bir lider-üye etkileşiminin de pozitif iş 
çıktıları ile sonuçlandığı belirtilmektedir (Garcia, 2015:17). Ayrıca, lid-
er-üye etkileşiminin pozitif iklim oluşumuna katkısı nedeniyle yenilikçi 
davranışa etki ettiği düşünülmektedir. Yöneticileriyle rahat iletişim ku-
rabilen, tartışabilen çalışanlar daha bağımsız çalışabilme, kararlarında 
özgürlük ve desteklendiği algısına sahip olacağından yaratıcılık ve ye-
nilik konusunda daha başarılı olabilecektir (Scott ve Bruce, 1994:585).
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Çalışma gruplarının yenilikçi davranışa katkısı ise genellikle takım 
arkadaşının fikirlerinden etkilenme ya da işbirlikçi ortamın fikir üre-
timine katkısı şeklinde oluşmaktadır (Sethia, 1991). Kaliteli takım-üye 
etkileşimleri birey ya da çalışma grupları arasında karşılıklı güven, say-
gı ve işbirliği olacağından fikir paylaşımı kolaylaşacaktır. Bu da yeni-
likçi davranışların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca çalışanların 
iklim algısı kuvvetleneceğinden bireyler örgütün tamamını yenilikçiliğe 
destek olarak görecektir (Scott ve Bruce, 1994:586).

Birşeyi iyi yapmak ile farklı yapmak aynı şey değildir. Farklılık, 
yenilikçi davranış sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Scott ve Bruce 
(1994) yenilikçi davranış modeli ve çalışmalarında kurdukları hipoteze 
göre sezgisel problem çözmenin yenilikçi davranış sergileme ile olum-
lu yönde ilişkiye sahip olduğunu ve sistematik problem çözme tarzının 
ise yenilikçi davranışla negative yönlü bir ilişkiye sahip olduğunu if-
ade ederek, problem çözme tarzlarının yenilik iklim algısı yaratmadaki 
etkisini test etmişlerdir. Öte yandan çalışanların ihtiyaçlarının karşılan-
ması, onlarda yenilikçi davranışlarının desteklendiği algısını kuvvetle-
ndirmektedir.

Hangi alanda çalışılırsa çalışılsın çalışanların yenilikçi davranışlarının 
desteklenmesi, onların farklılık yaratma çabalarının değer gördüğünü 
hissetmesi ekili, verimli ve yüksek performans sergilemelerine kat-
kı sağlayacaktır. Bu durum ise örgütsel başarının beraberinde rekabet 
avantajı yakalayarak sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır (Ostroff ve 
Schmitt, 1993; West, 2002; Osterloh ve Frey, 2000; Jafri, 2010: 62; Turgut 
ve Beğenirbaş, 2013).  

Günümüzde örgütler özellikle teknolojideki hızlı değişim ve 
gelişimler sonucu daha dinamik bir çevrede rekabet etmek durumun-
dadır. Rekabet edebilmek, büyümek ya da varlığını korumak için daha 
yenilikçi olmak zorundadır (Jung ve diğ., 2003; Tierney ve diğ., 1999). 
Yenilikçi olmak beraberinde farklılığı getireceğinden örgütsel çevrede 
dikkat çekecek ve değişime uyum konusunda bir adım daha önde gi-
dilebilecektir. Bu nedenle, lider ya da yöneticilerin yenilikçi davranış 
sergileyecek olan çalışanların yaratıcılığına katkı sağlayacak bir örgüt 
iklimi yaratması, çalışanların güdülenmesi açısından önem arz etmek-
tedir.
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Bir örgütte uygulama, prosedür ve davranışlar yeni fikirlerin gelişi-
mini destekleyecek şekilde düzenlenmişse, öğrenme ortamı canlı ise 
orada yenilikçi bir iklimden söz edilebilir (Daellenbach ve diğ., 1999). 
Yenilikçi örgütlerin en önemli özelliği yaratıcılık ve yenilikçi değişime 
açık olması, üyelerin bağımsızca ve açık fikirlice davranmasını destekle-
mesidir (Kanter, 1983; Siegel ve Kaemmerer, 1978). Ayrıca yeterli düzey-
de kaynak, malzeme, tesis ve zamanı sunabilmesi yenilikçi davranışın 
önünü açan diğer önemli noktalardan biridir (Amabile, 1988; Angle, 
1989; Taylor, 1963).

Çalışmanın amacı, görevi tüm bireylere eşit şartlarda spor yapma 
imkanı sunabilmek ve böylelikle sporun toplumda yaygınlaşıp gelişme-
sini sağlayarak sağlıklı bir nesil yaratmak olan Gençlik ve Spor Bakan-
lığı Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı personelinin 
yenilikçi davranışlar sergilemesinde örgütten gördüğü desteğin ya da 
örgütteki yenilikçi iklimin nekadar etkili olduğunun belirlenmesidir. 
Ayrıca çalışanların demografik özelliklerinin yenilikçilik konusunda 
örgütsel destek algısına ne düzeyde etki ettiğini araştırmaktır. Yenilikçi 
iklimin Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve 
Taşra Teşkilatlarında desteklenmesi ülke ve toplumun sportif anlamda 
farklılık yaratması, uluslararası arenada hizmet, ürün ve fikirler açısın-
dan ön planda olmasına katkı sağlayacaktır. Bu açıdan çalışma önem arz 
etmektedir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Betimsel bir yapıda olan bu araştırma tarama modeli ile desenlen-
miştir. Tarama modeli, bir konu veya eyleme yönelik katılımcıların özel-
liklerinin tespit edildiği ve geçmişte ya da günümüzde halihazırda var 
olan bir durumu mevcut hali ile tasvir etmeyi amaçlamaktadır (Karasar, 
2000). 

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu; Antalya (%21.4), Aydın (%13.8), 
Kahramanmaraş (%58.9) ve Niğde (%5.9) görev yapmakta olan Gençlik 
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ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatlanmasına mensup katılımcılar oluştur-
maktadır. Katılımcıların 192’si (%37.7) kadın, 317’si (%62.3) erkek olmak 
üzere; 394’ü (%77.4) evli, 115’si (%22.6) ise bekardır. Buna ek olarak, 
katılımcıların 89’u (%17.5) ilkokul ve ortaokul, 126’sı (%24.8) lise, 255’i 
(%50.1) lisans ve 39’u (%7.7) herhangi bir lisansüstü diplomaya sahiptir. 
Katılımcılara ait yaş ortalaması ise 37.9±8.40 olarak hesaplanmıştır.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama formunun yanı sıra Yenilik İklimi Ölçeği 
kullanılmıştır.

Yenilik İklimi Ölçeği

Nybakk ve diğerleri tarafından geliştirilip, Sönmez, Eşkin Bacaksız ve 
Yıldırım (2017) tarafından geçerlik ve güvenirlik analizleri gerçekleştiril-
erek Türkçeye uyarlanan Yenilik İklimi Ölçeği toplamda 14 madde ve 3 
alt boyuttan oluşmaktadır. Alt boyutlar; “yeniliği engelleme”, “yeniliği 
destekleme” ve “kaynak sağlama” olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin ori-
jinal formuna ait iç tutarlık katsayıları ise; tamamı için .82, alt boyutlar 
içinse .73-.84 aralığında değişmektedir. Veri setinden elde edilen iç tut-
arlık katsayıları ise ölçeğin tamamı adına .80, alt boyutlar için de .76-.82 
aralığında tespit edilmiştir. 

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde öncelikle veri setinin normal dağılım şartlarını 
sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmiştir. Basıklık ve çarpıklık değerler-
inin -1.5 ve +1.5 aralığında olması veri setinin normal dağıldığı göster-
mektedir. Bununla beraber, araştırma kapsamında kullanılan ölçeğin 
örneklem grubunun farklı olması sebebi ile veri seti üzerinde Doğru-
layıcı Faktör Analizi gerçekleştirilmiştir. İlgili analiz neticesinde ölçek 
formunda yer alan 2 maddenin (4, 22) analiz dışı bırakılması ile gerekli 
uyum iyiliği değerlerinin şartları karşıladığı ve faktör yapısını doğru-
ladığı ifade edilebilir (x2/sd= 4.42, RMSEA= 82, PGFI= .60, PNFI= .70, 
GFI= .93, AGFI= .90, CFI= .94). Bunun üzerine betimsel istatistikler, 
T-Testi, Tek Yönlü Anova ve Pearson Korelasyon Testleri veri seti üze-
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rinde uygulanmıştır. Analizler SPSS 22 ve Excel paket programları kul-
lanılarak gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR

Bu bölümde, verilerin analizi ile elde edilen bulgulara yer verilm-
iştir.

Tablo 1. Katılımcıların Yenilik İklimi Ölçeğinden Aldıkları Ortalama 
Puanlar

Ölçek N Min. Maks. x̄ S

Yeniliği Engelleme
Yeniliği Destekleme
Kaynak Sağlama

509
509
509

1.00
1.00
1.00

5.00
5.00
5.00

2.82
3.48
3.39

.80

.88

.90

Yenilik İklimi Ölçeği 509 1.00 4.67 3.24 .59

Katılımcıların Yenilik İklimi Ölçeğinden aldıkları puan ortala-
ması (‐=3.24), “yeniliği engelleme” alt boyutundan (‐=2.82), “yeniliği 
destekleme” alt boyutundan (‐=3.48) ve “kaynak sağlama” alt boyutun-
dan ise (‐=3.39) olarak hesaplanmıştır. 
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Tablo 2. Yenilik İklimi Ölçeği Alt Boyutlarından Alınan Ortalama 
Puanların Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları

Ölçekler Cinsiyet N x̄ S sd t P

Kadın 192 3.02 .76 507 4.50 .00

Yeniliği Engelleme

Erkek 317 2.70 .80

Kadın 192 3.42 .83 507 -.1.10 .27

Yeniliği Destekleme

Erkek 317 3.51 .91

Kadın 192 3.28 .83 507 -2.07 .038

Kaynak Sağlama

Erkek 317 3.45 .93

Yenilik İklimi Ölçeği
Kadın

Erkek

192

317

3.26

3.23

.57

.60

507 .52 .60

Toplam 509

Kadın katılımcıların Yenilik İklimi Ölçeğinden elde ettikleri ortala-
ma puan (‐=3.26), erkek katılımcıların (‐=3.23)’dür. Analiz sonuçları, 
katılımcıların yenilik iklimi düzeyinin cinsiyet değişkenine göre 
farklılaşmadığını göstermektedir, t(507)=.52, p>.05. Bununla beraber; 
kadın katılımcıların yeniliği engelleme alt boyutundan aldıkları ortala-
ma puan (‐=3.02), yeniliği destekleme alt boyutundan (‐=3.42), kaynak 
sağlama alt boyutundan (‐=3.28)’dir. Erkek katılımcıların ise sırasıyla; 
(‐=2.70), (‐=3.51), (‐=3.45)’dir. Analiz sonuçları; yeniliği engelleme 
alt boyutunda kadın katılımcıların lehine, kaynak sağlamada ise erkek 
katılımcıların lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu 
göstermektedir, t(507)=4.50, p<.05; t(507)=-2.07, p<.05.
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Tablo 3. Yenilik İklimi Ölçeğinden Alınan Ortalama Puanların Eğitim 
Durumu Değişkenine Göre One-Way Anova Sonuçları

Ölçekler Eğitim  
Durumu

N ‐ SS F P Anlamlı Fark

İlkokul- 
Ortaokul Lise

89
126

2.93
2.69

.79

.88
.3.75 .01 1 ve 4 arasın-

da 1 lehine

Yeniliği  
Engelleme

Lisans
Lisansüstü

255
39

2.89
2.57

.73

.87

Toplam 509 2.82 .80

İlkokul-Orta-
okul Lise

89
126

3.54
3.66

.08

.06
3.06 .03 2 ve 3 arasın-

da 2 lehine

Yeniliği  
Destekleme

Lisans
Lisansüstü

255
39

3.39
1.01

.05

.16

Toplam 509 .88 .03

Kaynak 
Sağlama

İlkokul-Orta-
okul
Lise
Lisans
Lisansüstü

89
126
255
39

3.46
3.41
3.35
3.37

1.05
.95
.79
1.00

.32 .81

Toplam 509 3.39 90

Yenilik İkli-
mi Ölçeği

İlkokul-Orta-
okul
Lise
Lisans 
Lisansüstü

89
126
255
39

3.32
3.27
3.21
3.10

.53

.49

.63

.68

1.60 .18

Toplam 509 3.24 .59

Tablo 3’de eğitim durumu değişkenine göre istatistiksel bir 
farklılığın olup olmadığına ilişkin Anova sonuçları görülmektedir. Anal-
iz sonuçları, yeniliği engelleme ve yeniliği destekleme ile eğitim durumu 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermek-
tedir, F1(3. 505)=.3.75, p<.05; F2(3, 505)=3.06, p<.05). Anlamlı farklılığın 
hangi gruplar arasında olduğunun belirlenebilmesi amacıyla Tukey Tes-
ti gerçekleştirilmiştir. Buna göre; yeniliği engellemede ilkokul-ortaokul 
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ile lisansüstü arasında ilkokul-ortaokul lehine anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir. Yeniliği destekleme alt boyutunda ise lise ve lisans arasında 
lisans lehine anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 4. Yenilik İklimi Ölçeği ve Alt Boyutları ile Hizmet Süresi 
Arasındaki İlişkinin Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ile 

İncelenmesi

HS YE YD KS TOP

HS 1

YE -.16** 1

YD .05 -.04 1

KS -.06 -.15** .69** 1

TOP -.11** .37** .87** .74** 1

Tablo 4 dikkate alındığında, hizmet süresi ile yeniliği engelleme ve 
yenilik iklimi toplam puanı arasında negatif yönlü ve düşük düzeyde bir 
ilişki tespit edilmiştir (r2=-.16, p<.01; r4=-.11, p<.01). Bu noktadan hare-
ketle hizmet süresi azaldıkça yenilik ikliminin arttığı ifade edilebilir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ

Örgütlerde yenilikçilik ya da yenilikçi davranış örgüt çalışanlarının 
yaratıcılıkları sonucu ortaya atılan farklı fikirler ve bu fikirlerin pratikte 
kullanılmasıdır (Yuan ve Woodman, 2010).

Örgütlerde yeniliğe destekten bahsedebilmek için yeni fikirlerin 
sunulabildiği bir örgüt iklimi, yapılanların hakettiği şekilde karşılığının 
verildiği bir ödül sistemi ile esnek ve değişime açık bir örgüt yapısının 
olması gerekmektedir (Uzkurt, 2008). Spor, çoğu toplumda - kültürel, 
ekonomik ve politik olarak - önemi ile tanınmaktadır ve bu durum ise 
spor ile sosyal gerçekler, olaylar ve sorunlar arasındaki ilişkiyi açıklay-
abilen ve öngörebilen bilgi ve tavsiye sağlayabilen nitelikli uzmanlara 
olan talebi artırmaktadır (Pike ve Coakley, 2010). Ülkemizde Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşlikatları 
toplumun spor ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaları yapmakla 
sorumlu bir kurumdur. Bu bakımdan sporun toplumun her kademe-
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sine yayılması ve gelişimi için hizmet vermektedir. Dolayısıyla, spor 
alanındaki gelişim ve yenilikleri takip ederek değişime ayak uydurma 
noktasında çalışanların yaratıcı olması ve yenilikçi davranışlar ser-
gileyebilmesi oldukça önemlidir. Bu öneme istinaden çalışmanın amacı, 
Spor Genel Müdürlüğü personelinin algıladığı yenilikçi iklimin onların 
yaratıcı ve yenilikçi davranışlar sergilemeleri üzerine ne düzeyde etki-
li olduğu, ayrıca demografik özelliklerin bu etkideki rolünün incelen-
mesidir. Bu amaç doğrultusunda 192’si (%37.7) kadın, 317’si (%62.3) 
erkek olmak üzere toplamda 509 personel çalışmaya gönüllü olarak 
katılmıştır. Katılımcıların 394’ü (%77.4) evli, 115’si (%22.6) ise bekardır. 
Buna ek olarak, katılımcıların 89’u (%17.5) ilkokul ve ortaokul, 126’sı 
(%24.8) lise, 255’i (%50.1) lisans ve 39’u (%7.7) herhangi bir lisansüstü 
diplomaya sahiptir. Katılımcılara ait yaş ortalaması ise 37.9±8.40 olarak 
hesaplanmıştır.

Örgüt bağlamında yaratıcılık, özgün ve fayda potansiyeli yüksek 
fikirlerin ortaya atılmasını ifade etmektedir (Amabile, 1988; Woodman 
ve diğ., 1993). Yenilik ise yaratıcılık sonucu ortaya konan farklı düşünce 
ve fikirlerin uygulamada kullanılmasıdır. Bu nedenle yaratıcılık, yeni-
likçi davranışın başlangıç noktasıdır denilebilir (Zhou ve George, 2001: 
683). Öte yandan işgörenlerin yaratıcılık kapasitesi örgütsel yenilikçi-
lik ve rekabet avantajı sağlama konusunda önemli bir kaynak olarak 
görülmektedir (Oldham ve Cummings, 1996; Shalley, 1991; Zhou, 2003). 
Bu nedenle örgütlerde yenilikçi iklimin yaratılması ve yenilikçiliğin 
desteklenmesinin özellikle spor örgütlerinde sporun gelişimi, yaygın-
laştırılması büyük spor etkinliklerinin ülkemizde düzenlenmesinin 
sağlanması, medya ilgisinin çekilmesi bakımından ve sporcu, entrenör, 
yönetici, katılımcı ya da izleyiciler kısacası doğrudan ya da dolaylı olarak 
spora dahil olan herkes açısından önemli olduğı düşünülmektedir.

Alanyazında destekleyici örgütsel ortamların yaratıcılığı artırdığı ve 
bireysel yaratıcılığı güçlendirdiği, sonuç olarak da yenilikçi davranışların 
sergilendiğini belirten çalışmalar mevcuttur (Oldham ve Cummings, 
1996; Scott ve Bruce; Shalley, 1995). Bu noktada özsaygının olumlu kat-
kısından da bahsedilebilir (Rank ve diğ., 2009). Öte yandan, örgüt ortamı 
çalışanların dikkat ve bilişsel enerjilerini yeni ve faydalı fikir üretimine 
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yönlendirebilir. Diğer bir ifadeyle algılanan örgütsel destek yaratıcılığı 
kuvvetlendirir ve yenilikçi davranış sergileme olasılığını artırır.

Scott ve Bruce (1994)’e göre yaratıcı çalışanlar örgüt tarafından 
nekadar cesaretlendirilip, saygı gösterilip, ödüllendirilir ve fark edilirse, 
yenilikçi davranış sergileme olasılığı da o derece artmaktadır. Çünkü 
çalışanların örgüt tarafından desteklendiğini algılaması yönetimin 
gelişim için sunulan önerileri hoş karşıladığı ve kabul edebileceği an-
lamına gelmektedir ki bu da çalışanların tavsiyelerinin anlamlı ve etkili 
olduğunu düşünmesine neden olabilir.

Alanyazında güvenli psikoljik iklim, güçlü ilişkiler, değişime açık, 
esnek ve demokratik örgüt yapısı gibi faktörlerin bireylerin yenilikçi 
davranış sergilemesini kolaylaştırdığı belirtilmektedir (Parzafall, ve 
diğ., 2008).

Birçok çalışmada ise, iklim algısı ve yenilikçi davranışın çeşitli de-
mografik değişkenlerle ilişkisi olduğunu tespit edilmiştir (James ve diğ., 
1990; Mumford ve Gustafson, 1988).

Ayrıca yenilikçi iklim ya da davranış, alanyazında genelde farklı 
değişkenlerle ele alınmaktadır. Karabey (2007), yönetici desteğinin; Şen 
ve Yaşlıoğlu (2010) dönüşümcü liderlik tarzının; Örücü, Akgül ve Çınar 
(2020) etik iklim algısının; Akkoç (2012), gelişim kültürü ve etik iklimin 
yeniliğe destek algısını ve yenilikçiliği olumlu yönde etkilediğini tespit 
etmişlerdir. Töre (2020), öz-yeterlilik ve iç denetim odağının yenilikçi 
davranışı olumlu yönde etkilediğini belirlemiştir. Örücü ve Çınar (2019), 
Pozitif psikolojik sermayenin yenilikçi davranış üzerine olumlu bir et-
kisinin olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Bu çalışmada, katılımcıların Yenilik İklimi Ölçeğinden aldıkları 
puan ortalaması (‐=3.24), “yeniliği engelleme” alt boyutundan (‐=2.82), 
“yeniliği destekleme” alt boyutundan (‐=3.48) ve “kaynak sağlama” 
alt boyutundan ise (‐=3.39) olarak hesaplanmıştır (Tablo 1). Tablo 1’ e 
göre Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü personelinin yeni-
likçi davranış konusunda algıladıkları desteğin ortalamanın üzerinde 
olduğu, yenlikçi davranış sergilenmesi hususunda gerekli kaynağın 
sağlandığı ifade edilebilir. Atalay (2018) Gençlik Hizmetleri Spor İl 
Müdürlüğü personelinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin orta düzey-
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de olduğunu tespit etmiştir. Öztürk ve Summak (2014)’da çalışanların 
orta düzeyde yenilikçiliğe sahip olduğunu belirlemiştir. Söylev (2016), 
Akgün (2017), Konokman ve diğ., (2016) ve Yeğin (2017) çalışanların bi-
reysel yenilikçiliklerinin yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. 

Tablo 2‘ye bakıldığında cinsiyete göre kadın ve erkek katılımcılar 
arasında yenilik iklimi ölçeğinden alınan puanlar açısından anlamlı 
bir faklılık bulunamamıştır. Analiz sonuçlarına göre yenilik iklimi al-
gısı kadın ve erkeklerde faklılaşmamaktadır t(507)=.52, p>.05. Kadın 
katılımcıların Yenilik İklimi Ölçeğinden elde ettikleri ortalama puan 
(‐=3.26), erkek katılımcıların (‐=3.23)’dür. Bununla beraber; kadın 
katılımcıların yeniliği engelleme alt boyutundan aldıkları ortalama 
puan (‐=3.02), yeniliği destekleme alt boyutundan (‐=3.42), kaynak 
sağlama alt boyutundan (‐=3.28)’dir. Erkek katılımcıların ise sırasıyla; 
(‐=2.70), (‐=3.51), (‐=3.45)’dir. Analiz sonuçlarına göre; t(507)=4.50, 
p<.05; t(507)=-2.07, p<.05 kadın katılımcılar yenilikçi davranışlarının 
erkek katılımcılara göre daha fazla engellendiğini düşünmektedir. 
Kaynak sağlanması ve desteklenme hususlarında ise yine erkeklerin 
aldıkları puan ortalaması kadınlara göre daha yüksek çıkmıştır. Bulgu-
lara göre erkek katılımcıların yenilikçi davranışları daha az engellen-
meye çalışılıp, daha fazla desteklenip, kaynak sağlanmaktadır. Kadın 
katılımcıların farklılık yaratmaması, sisteme karşı gelmemesi ve sadece 
bulunduğu konumu koruması yönünde bir algı oluşturulmuş denile-
bilir. Bu sonucun toplumsal cinsiyet rolü bakımından da baskın olan 
erkeklerin örgüt ortamında da ön plana çıkarıldığı şeklinde yorumla-
nabilir. Fernandes, Sanyal ve Ramanathan (2016), kadın katılımcıların 
yenilikçi davranışlarının desteklendiği algısının daha yüksek olduğunu 
bulmuştur. Bu da yenilikçiliğin sadece ürün ortaya koyma konusunda 
değil problem çözmede de ön planda olduğuyla ve kadınların zaten 
günlük hayatta çok çeşitli sorunlarla başa çıktığı dolayısıyla işyerinde 
de öğrenmeye açık olduğundan kendi çabasından sebeple yenilikçi 
davranış algısının yüksek olduğu ile açıklanmıştır. Yenice ve Yavaşoğ-
lu (2018), Fen Bilgisi Öğretmenlerinin bireysel yaratıcılık ve yenilikçi-
lik düzeylerinde cinsiye göre anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna 
ulaşmıştır.
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Tablo 3’de eğitim durumu değişkenine göre, yeniliği engelleme ve 
yeniliği destekleme ile hizmet süresi arasında istatistiksel olarak anlam-
lı bir farklılığın olduğunu göstermektedir, F1(3. 505)=.3.75, p<.05; F2(3, 
505)=3.06, p<.05). İlk ve ortaokul düzeyinde eğitime sahip olanlarda 
yenilikçi davranışın engellendiği algısı daha yüksektir. Lise düzeyinde 
eğitime sahip olan katılımcılar ise yenilikçi davranışlarının lisansüstü 
eğitime sahip olanlardan daha fazla desteklendiği algısına sahiptir. 
Kaynak sağlama alt boyutunda ise eğitim seviyesi arttıkça kaynak 
sağlandığı algısı düşmektedir. Buna göre eğitim seviyesi düşük olan 
katılımcıların farklılık yaratamayacağına olan bir inancın var olduğu ve 
onların sadece bulundukları konumu korumayla ilgilenmesi gerektiği-
nin düşünüldüğü ayrıca, lise düzeyinde eğitime sahip olanların daha 
fazla desteklendiği algısının onların emirleri daha fazla dikkate aldığın-
dan daha fazla desteklendiğini düşündüğü ve son olarak kaynakların 
eğitim seviyesi düşük olanlara daha fazla sağlandığı algısının ise belki 
gerekli imkan sunulduğunda onların da yenilikçi davranış sergileme ih-
timallerinin artacağı fikrinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir.

Tablo 4 dikkate alındığında, hizmet süresi ile yeniliği engelleme ve 
yenilik iklimi toplam puanı arasında negatif yönlü ve düşük düzeyde 
bir ilişki tespit edilmiştir (r2=-.16, p<.01; r4=-.11, p<.01). Bu noktadan 
hareketle hizmet süresi azaldıkça yenilikçi iklim algısının arttığı ifade 
edilebilir. Ayrıca tecrübe var ise yenilikçi davranışın engellenmesi algısı 
da azalmaktadır. Hizmet süresi fazla olanların kendilerine olan güven 
ya da örgütsel güvenle alakalı olarak yenilikçi davranışlarının engellen-
mediğini algıladıkları düşünülmektedir. Hizmet süresi az olanların ye-
nilikçi iklim algılarının yüksek olması da, örgüte yeni katılanların örgüt 
iklimi hakkında çok fazla tecrübeye sahip olmadıklarından, yenilikçi 
davranışın daha fazla desteklendiği algısına sahip oldukları şeklinde 
açıklanabilir.

ÖNERİLER

Sonuç olarak, örgütlerde yenilikçi davaranışa teşvik etmek için hazır-
lanacak uygun ortam ve fikirlerin özgürce sunulabildiği demokratik bir 
örgüt iklimi ile kaliteli lider-üye etkileşimi çalışanların yaratıcılıklarını 
ve farklılıklarını ortaya koymalarında katkı sağlayacaktır. Kadınlara 
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kendilerini kanıtlayabilmeleri açısından daha fazla imkan verilerek 
özgüvenlerini artıracak teşvik ve destekler sunulmalıdır. Çalışanların 
yaratıcı düşüncelerinin yenilikçi davranışa dönüştürülmesinin önünü 
açacak bir yönetim anlayışı belirlenmelidir. Değişime direnç yerine daha 
esnek ve özgür bir ortamda değişime ayak uydurabilmek adına gerekli 
uygulama ve stratejik yönetim anlayışları benimsenmelidir. Çünkü spo-
run bireysel ve toplumsal katkısı yanında uluslararası arenadaki önemi 
gözardı edilemez boyuttadır ve personelin yaratıcılığı ile yenilikçi fikir 
ve uygulamaları sporun halihazırda sahip olduğu bedensel, zihinsel, 
ruhsal, manevi ve sosyal boyuttaki etkilerini de artırmaya katkı sağlay-
acaktır. Dolayısıyla spor hizmeti veren kurumlarda çalışan personelin 
yenilik, değişim ve gelişime açık olması örgütün hedeflerine etkin ve 
verimli şekilde ulaşabilmesi açısından gerekli olan hususlardan biridir.
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ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
SPOR ÖRGÜTLERİNDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ 

STRATEJİLERİ

Zülbiye KAÇAY
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Çanakkale/Türkiye

Öz: Yaşamın her alanında, birşekilde spora dair unsurlarla karşı-
laşılmaktadır. Toplumsal yararı düşünüldüğünde spor örgütlerinin 
hedefine ulaşması oldukça önem arz etmektedir. Diğer tüm örgütlerde 
olduğu gibi, spor örgütlerinde de başarı ya da başarısızlığa götürecek 
en temel unsur insan kaynağıdır ve bireyler arasında herzamn uyum 
söz konusu olamaz. Farklılıkların olmadığı yerde ise değişim, gelişim 
ve yenilikten bahsetmek pek mümkün değildir. Bu nedenle örgütsel 
çatışma ve çatışmanın nasıl yönetildiği, sonuçları açısından önem arz 
etmektedir. Yöneticiler örgüt içi çatışmaları örgüt hedeflerine katkı sağ-
layacak şekilde yönetmeyi bilirse, çatışma örgüt yararına sonuçlanabilir. 
Bunun için yöneticiler çatışma nedenini belirleyerek, uygun strateji ile 
ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmeye çalışmalıdır. Uygun yöntemler 
kullanılmadan çözülmeye çalışılan anlaşmazlıklar, yarardan çok zarar 
getirebilir. Bu nedenle, burada önemli olan çatışmayı çözmekten ziyade 
örgüt hedefleri doğrultusunda yönetebilmektir. Bu hususta yol gösterici 
olabilmek adına, spor örgütlerinde çatışma kavramı ve türleri, çatışma-
nın nedenleri ve örgütsel sonuçları ile çatışma çözümü için gerekli stra-
tejilerin incelenmesi ve uygun çözüm önerileri sunmak bu çalışmanın 
kapsam ve amacını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çatışma, Örgüt, Spor, Çatışma Yönetimi, Strateji
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GİRİŞ

Çağdaş toplumlarda hayatının herhangi bir bölümünde direk ya da 
dolaylı olarak spora dair unsurlarla tanışmayan çok az insan bulunmak-
tadır. Bazıları aktif spor katılımcısı iken; bazıları izleyici, tüketici, antre-
nör, hakem ya da bir spor örgütü üyesidir. Spor günümüz toplumunda 
önemli bir sosyal olgudur. Bunun en önemli göstergesi ise sporun ya-
şamın her alanına (iş yaşamı, otomotiv tasarımı, kıyafet tarzı, dil, etik 
değerler vb unsurlar spordan etkilenmektedir) bir şekilde nüfuz etmiş 
olmasıdır (McPherson ve diğ., 1989:1-2) ve birçok noktada bireylerin ha-
yatında önemli etkiler bırakmasıdır (Erturan-Öğüt ve diğ., 2013; Gökçe-
lik ve Uğur, 2015; Uğur, 2017). Bu olumlu etkiler kişinin gelişimine katkı 
sağlamakla birlikte aynı zamanda da toplumunun yenilikçilik, öz bilinç 
ve farkındalık seviyesinin artmasına olanak sağlamaktadır (Kurtipek ve 
diğ., 2018; Kurtipek ve Güngör, 2019; Güngör ve Kurtipek, 2020; Güngör 
ve diğ., 2020).  Toplumsal açıdan incelendiğinde ise sporun örgütsel bo-
yutu öne çıkmaktadır. Örgüt, iki ya da daha fazla insanın belli hedefleri 
gerçekleştirmek üzere biraraya gelerek oluşturduğu sistemli yapılardır.

Spor örgütü ise, etkili ve verimli bir spor anlayışının oluşturulabil-
mesi için spor alanında hizmet ve faaliyette bulunan kurum ve kuruş-
ları ifade etmektedir (Uslu, 2017:4). Spor kulüpleri, federasyonlar, Spor 
Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı, TMOK belli 
başlı spor örgütü örnekleridir1. Spor örgütleri yapı bakımından (biçim-
sel) formal ve informal (biçimsel olmayan) olmak üzere iki farklı tipte 
kendini göstermektedir. Formal örgütler görev, yetki ve sorumluluk sı-
nırlarının tam olarak tespit ve tayin edildiği hiyerarşik bir düzeni ifade 
eden yapılardır. İnformal yapılar ise, örgüt içinde doğal olarak kendili-
ğinden oluşan planlanmamış, resmi nitelik taşımayan ilişkiler düzeni-
ni yansıtmaktadır. Bu ilişkiler örgüt üyelerinin bireysel ihtiyaç ve bek-
lentilerinden doğmaktadır (Ekenci ve İmamoğlu, 2002). İnformal örgüt 
yapısının başarısı formal örgütü de güçlü kılmaktadır. Diğer bir ifade 

1	 	http://www.sporbilim.com/sayfa.asp?mdl=haber&param=67
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ile örgüt içi güven ve samimiyete dayalı etkileşimler, örgüt hedeflerinin 
arzu edilen düzeyde gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır.

Türk sporunda örgütlenme çalışmaları, toplumun ihtiyaçları gözö-
nünde bulundurularak çeşitli değişim ve gelişim sürecinden geçerek 
mevcut yapıya ulaşmıştır. Bu sürece bakıldığında örgütlü ve düzenli bir 
yapı olarak tici belirmektedir. TİCİ (Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı) 
1922’de ülke çapında örgütlenmiş çok sporlu (futbol, atletizm,güreş) bir 
kuruluştur (İmamoğlu, 2011:4).

Spor örgütleri belirli hedefleri gerçekleştirebilmek adına varlıkları-
nı sürdürmektedirler (Kurtipek ve diğ., 2020). Tüm örgütlerde olduğu 
gibi spor örgütlerinde de örgüt hedeflerine ulaşmayı, etkin, etkili ve ve-
rimli olmayı, rekabet avantajı yakalayarak sürdürülebilirliği sağlamayı 
olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek birçok unsur mevcuttur. 
Temelde örgütü oluşturan insan sermayesi olmak üzere, maddi ve beşe-
ri kaynaklar ile çatışma ve çatışma yönetimi bu unsurlar arasında gös-
terilebilir.

Çatışma davranış, düşünce, ihtiyaç, çıkar, yanlış algı gibi birçok ne-
den ya da farklılıklardan kaynaklanan uyuşmazlık olarak tanımlanmak-
tadır (McShane ve Glinow, 2008). Çatışma hem bireysel hem de örgütsel 
uyum kaybına yol açsa da daima yıkıcı değildir. Çatışmanın işlevi, nasıl 
idare edildiğine bağlı olarak değişmektedir (Skinner ve Stewart, 2017: 
203). Dolayısıyla bir çatışmayı çözmek için kullanılacak stratejileri bil-
mek ve çatışmanın türüne göre uygun stratejiyi belirleyerek çatışmayı 
yönetmek, örgüt açısından işlevsiz olabilecek uyuşmazlıkların yapıcı 
birşekilde çözümü ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle çatışmanın örgütsel 
hedeflere katkı sağlayacak şekilde  çözülebilmesi çatışma yönetiminin 
etkililiğine bağlıdır. 

Bu çalışamada toplumun spor ihtiyacını karşılayarak sağlıklı bir ne-
sil yetişmesini hedefleyen spor örgütlerinde çatışmanın ne olduğu ve 
çözümü için uygulanabilecek stratejilerin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaç doğrultusunda çatışma kavramının tanımı, çatışma nedenle-
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ri, çatışma türleri, çatışmanın spor örgütleri üzerindeki olumlu ya da 
olumsuz etkilerinin neler olabileceği ve çatışma yönetimi stratejileri in-
celenerek, çatışma sürecini işlevsel hale getirebilme hususunda çeşitli 
önerilerde bulunulacaktır.

SPOR ÖRGÜTLERİNDE ÇATIŞMA SÜRECİ

Çatışma

Genellikle olumsuz olarak nitelendirilen çatışma kavramı, zararlı ve 
kaçınılması gerekilen bir durum şeklinde ifade edilmektedir. Sözlük anla-
mı olarak söz, iddia veya davranışların birbirini tutmaması2 olarak açıkla-
nan çatışma kavramı, alanyazında çeşitli şekillerde ifade edilmiştir.

Duygu, düşünce ya da fikirlerin uyuşmazlığını ifade eden çatışma, 
Robins (2001: 21) tarafından negatif ilişkilerin tanımlanmasında ve fark-
lı değer yargılarının varlığını ifade etmede kullanılırken, Şimşek (2002: 
288) çatışmayı, örgütü oluşturan bireyler arasındaki adaletsizlik, örgüt-
sel hiyerarşideki konum ya da ilgi, ihtiyaç ve algı farklılıklarının neden 
olduğu anlaşmazlık olarak tanımlamıştır. Çatışma; koşulların herkese 
uymaması, bireylerin ruh hali, algısal hatalar gibi birçok neden kaynaklı 
olarak ortaya çıkabilir (Düşükcan, 2018: 34). Neden her ne olursa olursa 
olsun çatışmaya yol açan sebepler araştırılarak, uygun çözüm yoluna 
gitmek, da ha da önemlisi çatışmayı etkili bir şekilde örgüt çıkarlarına 
katkı saylayacak şekilde yönetebilmek önemlidir. 

Çünkü çatışma kavramı negatif bir izlenim yaratsa da örgütsel reka-
betin bir sonucu olarak görülmekle birlikte etkili ve verimli olmaya katkı 
sağladığından da çatışmanın desteklenmesi gerektiği savunulmaktadır 
(Kılınç, 1996: 2). 

Çatışmaya ilişkin yaklaşımlar

Geleneksel görüşe göre çatışmanın her türü kötüdür ve çatışma ka-
çınılması gereken bir durumdur. Çalışanların ilgi, ihtiyaç ve beklentile-

2	 	https://sozluk.gov.tr/
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rinin karşılanamamasından kaynaklı olduğu düşünülen çatışma iletişimi 
zayıflatma, güven ve huzur ortamını bozma gibi sonuçlar doğurmakta-
dır. Çatışmalar kötü ve kaçınılması gerekilen bir durum olarak düşünül-
düğünden örgütsel performansı artırmak için çatışma nedenleri araştırı-
lıp düzeltilmelidir. Yönetilen bir çatışma ya da insan ilişkileri çatışması 
görüşü, çatışmanın örgütlerde doğal ve kaçınılmaz bir süreç olduğunu 
göstermektedir. Etkileşimci görüş olarak tanımlanan bu görüş; uyum-
lu, huzurlu, sakin ve işbirlikçi bir grubun, değişim ve yenilik ihtiyacına 
durağan, ilgisiz ve yanıt vermeme eğilimi gösterdiği gerekçesiyle çatış-
mayı teşvik eder. Bu nedenle etkileşimci görüşün en büyük katkısı grup 
liderlerini, grubun varlığını devam ettirecek, kendi kendini eleştirecek 
ve yaratıcı tutacak kadar devam eden asgari düzeydeki çatışmayı kalıcı 
hale getirmeye teşvik etmektir. Bu yaklaşımda, tüm çatışmalar iyi olmak 
zorunda değildir. Hatta, bazı çatışmalar grubun hedeflerini destekler ve 
performansını arttırır: Bunlar işlevsel yapıcı çatışma biçimleridir. Ek ola-
rak, grup performansını engelleyen çatışmalar bulunmaktadır: bunlar iş-
levsiz veya yıkıcı çatışma biçimleridir (Robins ve diğ., 2014). Davranışsal 
yaklaşıma göre ise, çatışmaların azaltılması gerektiği savunulmaktadır. 
Ancak çatışmaları tamamen kaldırmak mümkün değildir. Çünkü farklı-
lıklardan kaynaklanan çatışmaların tamamen kaldırılması demek, örgüt-
teki mevcut farklılıkların da yok edilmesi demektir. Bu durumda çatışma 
yönetimi birey ve gruplar arasında farklılılıkların doğal olduğunu kabul 
ederek, çatışmayı teşvik etme yoluna gitmelidir (Kılınç, 1996: 3).

Çatışmaya Neden Olabilecek Bağlamsal Unsurlar

Spor örgütlerinde farklı kişilik ve değer yargıları, hedeflerdeki fark-
lılıklar çatışmanın nedenleri arasında gösterilebilir. Bireysel faktörlere 
bakıldığında yaş, cinsiyet kültür gibi değişkenler çatışmanın kaynağı 
olabilir. Örneğin; yaş ilerledikçe amaç ve değer yargıları da değişebilir, 
kadınlar erkeklere göre daha ılımlıdır ya da tartışma tarzımız kültürel 
geçmişimizden kaynaklanabilir. Etkili iletişim stratejileri kullanmayan 
ya da iletişim becerisinden yoksun olan yöneticiler ile çalışanlar arasın-
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da belirsizlik ve anlaşılmamaktan kaynaklı çatışmalar çıkabilir (Skinner 
ve Stewart, 2017:205).

Spor örgütlerinde çatışmaya neden olabilecek unsurlar Tablo 1’de 
gösterilmektedir.

Tablo1. Spor Örgütlerinde Çatışma Nedenleri

Örgütle alakalı İş kaynaklı Bireysel İletişim kaynaklı

-İş paylaşımı
-Kararlara dahil edil-
meme
-Ustalık alanlarının 
çeşitliliği
- Hiyerarşi ve güç 
farklılığı
-Yöneticinin yanlış 
yönetim şekli
-Hedeflerdeki Farklı-
lıklar
-Hatalı denetim tarzı
-Yanlış ödüllendirme 
politikası
-Değişime ayak uydura-
mama
-Çalışan ve işveren ara-
sındaki anlaşmazlıklar
-Bürokratik Nitelikler
-Büyük örgüt yapısı
-Görev, Komuta anlaş-
mazlığı
-Hiyerarşik Yapıdan
Kaynaklanan Sorunlar
-Çıkar uyuşmazlığı
-Örgüt İklimi
-Örgütsel Değişimin 
Etkisi
-Örgütsel Ödüllere ulaş-
ma konuusnda rekabet
-Yöneticilik Tarzı ve
Yönetsel Sorunlar
-Yenilik
-Örgüt İçi Güç Müca-
delesi

-Yetersiz maddi 
ya da beşeri 
kaynak
-Birbirini takip 
eden görevler
-İş-görev 
tanımlarındaki 
belirsizlik
-Örgüt yapısıyla 
alakalı sorunlar

-Kişisel Özellik-
ler ve Farklılıklar 
-Engellendiğini 
düşünme 
-Algısal hatalar 
-Yanlış Yorum-
lama  
-Örgüt İçi Güç 
Mücadelesi 
-İlgi, ihtiyaç, 
bilgi ve amaç 
farklılığı 
-Toplumsal 
Etkileşim 
-Bireyin saldır-
gan doğası 
-Statü ve Rol 
Farklılıkları

-Birbirini anla-
mada zorluk 
-Eksik ya da 
hatalı bilgi pay-
laşımı 
-İletişim kay-
naklarındaki 
sorunlar

Kaynak: (Ada, 2013; Kılınç, 1996; Koçel, 2005; (Erdoğan, 1996 : 193; Yıl-
dızoğlu, 2013) çalışmalarından derlenerek oluşturulmuştur.
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Spor örgütlerinde bireyleri yanlış davranışlar sergilemeye iten dört 
çeşit (bireysel, işle alakalı, grup, örgütsel) öncül bulunmaktadır. Bu ön-
cüller bireyleri olumsuz davranış sergilemeye iterek örgüt içinde çatış-
malara neden olabilmektedir. Bu öncüller ve sonuçları Şekil 1’de göste-
rilmektedir.

Sporcularda görülen alkol tüketimi, madde kullanımı, doping, şike 
gibi yanlış davranışlar hem spora hem de sporcunun toplumsal imajına 
zarar vermekle kalmaz aynı zamanda spor, lig, kulüp ve sponsorların 
itibarına da zarar verebilir. Şiddet, ayrımcılık gibi uygunsuz davranışlar 
da toplum düzeyinde sporu sararak spor aktivitelerine katılımı engel-
leyebilir (Fields ve diğ., 2010).  Bu tarz durumlarla karşı karşıya kalan 
spor yöneticileri örgüt ortamında oluşabilecek olumsuz sonuçları önle-
mek için sorunu tanımlayarak, çözme ya da düzeltme yoluna gitmelidir. 
Bunun için de Şekil 1 de ifade edilen öncüller iyi anlaşılmalıdır. Örneğin, 
bireyin adaletsiz uygulamalara maruz kalması ya da haksız muamele 
görüğüne inanması onu misilleme yapma düşüncesine itebilir. Bu da ör-
güt açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu gibi sonuçları engelle-
mek için de yöneticilerin gerekli müdehaleleri uygun zamanda yapması 
önem arz etmektedir. 

Spor olaylarından örnek vermek gerekirse; profesyonellik ve çok 
ulusluluk spordaki yoğunluk ve çeşitlilik artışını da beraberinde getir-
mektedir. Bu da sporu çatışma ve anlaşmazlıkların sıkça görüldüğü bir 
yer durumuna getirmektedir. Irk ayrımcılığı (Jesse Owens), dini çatışma 
(1972 Münih Oyunları) ve cinsiyet yanlılığı (liderlik atamaları) Olim-
piyatlarda yaşanan çatışma örnekleridir. Olimpiyatlardaki çatışmalar 
konusunda Olimpiyat Ateşkesi geleneği sürdürülmeye çalışılmaktadır. 
Antik Olimpiyatlarda ev sahibi şehire yapılacak olan saldırıları engelle-
mek amaçlı ilan edilen ateşkes sayesinde anlaşmazlıklar kısa bir süreli-
ğine de olsa son bulurdu. Modern Olimpiyatlarda ise bu anlayış 1992’de 
IOC tarafından canlandırılmış ve ülkelerin uzlaşma ve barışı teşvik et-
mesi konusunda Ateşkes’den ilham alacağı düşünülmüştür. Nitekim, 
2000 Sydney Olimpiyatlarının açılış töreninde Güney ve Kuzey Kore 
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heyetleri aynı bayrak altında yürüyerek Ateşkes anlayışına uygun bir 
davranış sergilemişlerdir3.

Şekil 1. Örgütsel Uygunsuz Davranış Modeli  
Kaynak: Skinner ve Stewart, 2017:207

3	 	 www.olympic.org/olympic-truce	 and	 www.rio2016.com/en/	 news/180-countriesco-sponsor-rio-2016-
olympic-truce-at-un-general-assembly
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Örgütsel uygunsuz davranış modeline göre çatışmaya neden ola-
bilecek dört temel öncül bulunmaktadır ve bu öncüller nedeniyle hem 
bireysel hem de olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Örgütsel bas-
kı ve beklentiler ile kişisel çıkar ve ilişkiler olumsuz davranışa aracılık 
eden ve bireyin davranışını şekillendiren aracılar olarak belirtilmekte-
dir.  Normatif güçler, bireyin nasıl davranması gerektiğiyle alakalı iken, 
araçsal güçler, bireyin yanlış davranma niyetini etkileyen kişisel çıkar-
lar, eylemler, inançlar ve sergilemeyi seçtikleri yanlış davranışın doğası 
ile ilgilidir. Örgütlerde meydana gelen birçok hatalı davranış örneği (so-
nuç) mevcuttur ve Şekil 1’de bunlara ilişkin beş örnek gösterilmektedir. 
Bunlardan ilki; cinsel taciz, şiddet, ayrımcılık ve zorbalığı içeren kişile-
rarası uygunsuz davranışlardır. İkincisi içsel/özle alakalı madde bağım-
lılığı ve dolandırıcılık gibi davranışlardır. Üçüncüsü performansa iliş-
kin sanal ve sosyal kaytarma ile devamsızlık benzeri davranışlardır. Bir 
diğeri mülkiyetle alakalı hırsızlık, sabotaj ve casusluk gibi davranışları 
içerirken sonuncusu adam kayırma gibi politik uygunsuz davranışları 
içermektedir. Sonuç olarak ise bu gibi davranışlar örgütte hem finansal 
(azalan üretkenlik, davalar, imaj kaybı) hem de sosyal (zihinsel çöküş, iş 
tatminsizliği) maliyetlere yol açmaktadır.

Örneğin, “dizel dupe” olarak bilinen 2015 Volkswagen skandalı, 
kuruluş için önemli finansal maliyetlere (tazminat), yönetim maliyetine 
(kariyer kaybı) ve çalışan maliyetine (işlerin azalması nedeniyle iş kay-
bı) yol açabilirdi. Bunun yanı sıra önemli sosyal maliyetlere de (çalışan-
lar arasında potansiyel iş kayıplarına karşı endişe ve depresyon) neden 
olabilirdi. Son olarak, yöneticiler hatalı davranışları önlemek, kısıtlamak 
veya bunlara yanıt vermek için yönetim müdahaleleri yürütürler. Yö-
neticiler dikkatli tarama yapmaya, riskli bireyleri işe almayı reddetme-
ye veya yaptırımlara, uzaklaştırma ya da fesih işlemlerine odaklanarak 
caydırmaya odaklanabilir. Bu müdahale uygulamaları yöneticilere, yan-
lış davranışların görülme sıklığını, sonuçlarını veya maliyetlerini azalt-
mak için farklı fırsatlar sunmaktadır (Skinner ve Stewart, 2017: 207).
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Çatışma Süreci

Robins ve arkadaşları (2014) çatışma sürecini beş aşama olarak kav-
ramsallaştırmıştır. Birinci aşama kötü iletişim, algısal hatalar, belirsizlik 
ya da farklı değer sistemi ve kişilik tarzları nedeniyle ortaya çıkabilecek 
uyuşmazlıkları göstermektedir. İkinci aşama çatışmaya neden olabile-
cek kavrama ve kişiselleştirmeyi, üçüncü aşama harekete yön verecek 
olan niyetleri, diğer bir ifadeyle çatışmaya nasıl karşılık verileceğini  
kapsamaktadır. Dördüncü aşama niyet sonucu oluşan davranışı ve be-
şinci aşama ise davranışın sonuçlarını ifade etmektedir. Bu sonuç grup 
performansındaki artış ya da azalma olarak belirtilmektedir.

Şekil 2. Çatışma Süreci  
Kaynak: Robins ve diğ., (2014)
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Şekil 3. Çatışma Süreci  
Kaynak: Robins ve diğ., (2014)

Şekil 3’de çatışmanın boyutları ve çatışmayı ele alma amaçları gös-
terilmektedir. Rekabet, kendi çıkarlarımızı karşılama isteğini; işbirliği, 
çatışmaya katılan tarafların arzularının dikkate alındığı yeri; kaçınma, 
çatışmaya girmekten uzak durulan yeri; uyum sağlama, rakibin çıkar-
larının daha önde tutulacağı yeri ve uzlaşma ise, tarafların bazı şeyler-
den taviz vermeye hazır olduğu yeri ifade etmektedir. Çatışma yöneti-
minin devreye girdiği yer şekil 2’deki aşama 4 yani davranış kısmıdır. 
Çatışmada istenilen düzeye ulaşmak için küçük anlaşmazlık ve yanlış 
anlaşmalar oluşturmaktan karşı tarafı yok etmeye kadar gidebilen bazı 
teknikler kullanılmaktadır. Çözüme varmak için ise uzlaşma, bağımsız 
hakem kullanma ya da zayıf tarafı savunması için birini atama gibi çatış-
ma yönetimi teknikleri kullanılmaktadır. Süreçteki son aşama olan çıktı-
lar işlevsel ya da işlevsiz olabilir (Skinner ve Stewart, 2017: 205).
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Çatışma Türleri

Çatışma, sosyal bir olgu olarak birey grup ya da örgütler arasında 
gerçekleşebilir (Rubin, 1994: 33). Çatışma genelde bir tarafın çıkarlarına 
ters düşünüldüğünü algılamasıyla ya da kendisine adaletsiz davranıl-
dığını hissetmesiyle ortaya çıkan ve taraflar arasında anlaşmazlık ya-
ratan bir süreç olarak ifade edilmektedir (Wall ve Callister, 1995: 517). 
İnsanı ilgilendiren ya da araştıran psikoloji, sosyoloji ve yönetim bilimi 
gibi tüm alanlar çatışmayı konu edinebileceğinden, bu alanlarda çalı-
şan araştırmacılar tarafından benzer ya da farklı içeriklere sahip çeşitli 
çatışma tanımlamaları yapılmıştır (Özdaşlı ve Alparslan, 2009: 16). Bir-
çok tanımda (Eren, 2001: 540; Stooner ve Freeman, 1989, 391; Şimşek, 
2001: 273-274) çatışmanın örgütte bulunan birey ya da gruplar arasın-
daki statü farkı, farklı değer yargıları, yanlış algı, hedef farklılığı, görev 
dağılımındaki adaletsizlik gibi nedenlerden kaynaklı, çalışma sürecini 
sekteye uğratacak bir durum olduğundan bahsedilmektedir. Burada 
ortak görüş, taraflar arasında çeşitli nedenlerden kaynaklı ortaya çıkan 
uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıklar sonucu örgütte faaliyetlerin sekteye 
uğramasıdır.

Örgütlerde çatışma; çatışmanın niteliğine, çatışmaya dahil olan ta-
raflara, çatışmanın çıkma şekline, yerine ve bunların dışında olan çatış-
malara göre (Yıldızoğlu, 2013: 20) beş başlık altında toplanabilir. Çatış-
ma türleri ve bu türlere ait alt başlıklar aşağıda açıklanmaktadır.

1. Niteliğine göre çatışma türleri

a) İşlevsel Çatışmalar: Örgüt hedeflerine ulaşma açısından olum-
lu etkilere sahip olan çatışmalardır (Koçel, 2005: 666). Yapıcı çatışmalar 
olarak da tanımlanan işlevsel çatışmalar,  örgüt içinde dikkate alınması 
gereken problemlere ışık tutarak kontrol edilip, düzeltilmesine imkan 
tanımaktadır (Schermerhorn ve diğ., 2010). Ayrıca bu tür çatışmalar ye-
nilik ve yaratıcılığa katkı sağlayarak değişime uyumu kolaştırabilir. Per-
formans, ve grup dinamiğini artırabilir.
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b) İşlevsel Olmayan Çatışmalar: Örgüt hedeflerine ulaşmayı sek-
teye uğratan çatışmalardır ve genellikle bireysel uyumsuzluklardan 
çıkmaktadır (Amason, 1996; Koçel, 2005: 665). Bu tarz çatışmalar per-
formans ve iş tatminini düşürücü etkiye sahip olan çatışmalardır (Jehn, 
1995; 1997). Bu tür çatışmalar örgütte iletişim ve etkileşimi olumsuz yön-
de etkileyebilir, değişime direnç artışına sebep olarak yenilikçiliği sekte-
ye uğratabilir ve örgüte bağlılığı düşürebilir (Rahim, 2001).

2. Çatışmaya dahil olan taraflara göre çatışma türleri

a) Bireysel ya da bireyde içsel çatışma: Çeşitli sebeplerle bireyin iç-
sel olarak hissettiği gerginlik (Schermerhorn ve diğ., 2010) durumunu 
ifade etmektedir ve bu gerginlik nede- ni ile birey karar verirken ya da 
bir davranışta bulunacakken zorluk yaşayabilmektedir (Akova ve Akın, 
2015: 520).

b) Bireylerarası Çatışma: Bireylerin igli, bilgi, değer yargısı, ihtiyaç 
ve beklentilerinin farklı olmasından kaynaklanan uyuşmazlıkları belirt-
mektedir (Koçel, 2005: 667; Bruk-Lee, 2007).

c) Grup içi Çatışma: Grupları oluşturan bireylerin grup kurallarına 
ya da işleyişine uyum gösterememesinden kaynaklı uyuşmazlıklardır 
(Akçakaya, 2003: 13; Kılıç, 2019:16).

d) Gruplararası Çatışma: Grupların diğer grup bireylerini kendi 
grup hedeflerine ulaşmaya karşı tehdit olarak algılamasından kaynak-
lı çatışmalardır (Daft, 2010). Bu tür çatışmalar genelde örgütün farklı 
bölümleri arasında meydana gelmektedir ve bu tür çatışmaları işlevsel 
hale getirmek için etkin çalışma ekipleri ya da proje takımları oluşturu-
labilir (Schermerhorn, 2011).

3. Çatışma Çıkış Şekillerine Göre Çatışma Türleri

 Potansiyel, algılanan, hissedilen ve açık çatışma olarak gruplan-
maktadır (Koçel, 2005: 666).

4. Örgüt İçindeki Yerine Göre Çatışmalar
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Dikey ve yatay çatışma, emir-komuta kurmay çatışmaları bu grupta 
sıralanabilir.

5. Diğer Çatışma Türleri

Amaç ve rol çatışması ile duygusal ve kurumsal çatışma türleri de 
diğer çatışma türleri olarak ifade edilebilir.

SPOR ÖRGÜTLERİNDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE ÇÖZÜMÜ

Spor Örgütlerinde Çatışmanın Teşhisi

Spor örgütlerinde çatışma çözümü için uygun yöntemlerin belirle-
nebilmesi adına mevcut ya da olası çatışmanın ne olduğu ya da nasıl 
olabileceğine ilişkin belirtiler anlaşılmaya çalışılarak çatışma yönetim 
süreci başlatılmalıdır.

•	 Örgüt içinde işgörenler arasında iletişim bozukluğu,

•	 Bireylerin yaşadığı ani öfke çıkışları,

•	 İşe devamsızlıkta artış görülmesi,

•	 Örgüt iklimiyle alakalı eleştiriler örgütte olası çatışmaların belir-
tileri olarak sıralanabilir (Akkirman, 1998: 4).

Çatışma Yönetimi Stratejileri

Örgüt yöneticileri örgütlerde ortaya çıkan karmaşa, kargaşa, uyum-
suzluk, anlaşmazlık, tartışma, çatışma ya da kriz süreçlerini örgütsel he-
deflere katkı sağlayacak şekilde yönetmekle sorumludur. Çatışma çözü-
mü denildiğinde çatışmanın ortadan kaldırılması anlaşılsa da, buradaki 
temel amaç, çatışmanın uygun stratejiler kullanılarak örgüt hedefleri 
doğrultusunda yönetilmesidir. 

Çatışma yönetimi, örgüt içindeki anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların 
örgüt amaçlarına katkı sağlayacak şekilde yönlendirilmesidir (Akkir-
man, 1998: 3). Çatışmaları uygun şekilde yönetebilmek üzere gelişti-
rilmiş çeşitli stratejiler bulunmaktadır. Çatışma yönetimi stratejileri ile 
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çatışma sürecini işlevsel hale getirmek hedeflenmektedir (Rahim, 2002: 
208). 

Çatışma çözme yaklaşımları, örgütün aradığı sonuca bağlı olabilir ve 
kazan-kazan yöneliminden kazan-kaybet yönelimine kadar değişkenlik 
gösterebilir. Problem çözme (kazan-kazan yönelimi) yaklaşımı (“yüzleş-
me” olarak da bilinir), çatışan tarafların yüz yüze görüşmesini ve her 
iki tarafın da endişelerini karşılayan bir anlaşmaya varmak için işbirliği 
yapmasını içermektedir. Bu yaklaşım, problem çözümü hususunda açık 
ve doğrudan iletişim gerektirmektedir. Bu yaklaşımı kullanarak prob-
lem çözümü, her iki tarafın kazanması, maliyetleri düşürmesi ve ortak 
bir güç tabanı yaratması gerektiğinde kullanılmalıdır. Kullanılan beceri-
ler tamamlayıcıdır, strateji kullanımı için zaman yeterlidir, karşılıklı gü-
ven mevcuttur ve öğrenme ise çözümün nihai hedefidir. Bu stratejinin 
en ideal çözüm yöntemi olduğu düşünülmekle birlikte sadece iyi niyet 
ve samimi çaba ile mümkün olabileceği vurgulanmaktadır (Skinner ve 
Stewart, 2017: 229; Yılmaz ve Görecek, 2019: 2775).

Kazan-kazan yönelimini örnek bir vaka analizi ile ifade etmek gere-
kirse; Büyük bir eğlence merkezinin yönetimi, fazla mesai planlaması ve 
akşam çalışma saatleri hakkında çalışanlarla bir anlaşmazlık yaşamıştır. 
Merkez personeli, fazla mesai için düşünmeden karar vermek istemiyor-
du ancak yönetimin, merkezin personelle dolu olacağından ve listelenen 
tüm programların sunulacağından emin olması gerekiyordu. Birbirleri 
yerine  mevcut soruna odaklanıldığında her iki taraf da mükemmel bir 
kazan-kazan çözümü keşfetmiştir. Bu çözümde süpervizörler bir rotas-
yon listesi hazırlamış ve bu listede personel isimleri en üste yaklaştıkça 
fazla mesai bekleyebilirlerdi. Ayrıca merkez yöneticisi neler olduğunu 
bildiği sürece, personel kendi arasında “değişim” yapabilirdi ve bu da 
bir dizi programla sonuçlanmıştır. Kayıpsız müzakere ruhuyla, taraflar 
benzersiz bir soruna benzersiz bir cevap üretmek için işbirliği yapmış ve 
iki taraf da kaybetmemiştir (Skinner ve Stewart, 2017: 229).
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“Rekabet eden”, “kontrol eden” veya “hükmeden” olarak da bi-
linen zorlama (kazan-kaybet yönelimi), bir taraf diğer tarafın ihti-
yaçlarını ve endişelerini göz ardı ederken, konumunu kazanmak 
için elinden geleni yaptığında gerçekleşir. Taraflardan birinin durumu 
kendi yararına çevirmesi ile diğer tarafın kaybetmesini ifade eden yakla-
şımdır (Üngüren, 2008: 891). Bir çatışmanın yoğunluğu arttıkça, zorunlu 
çatışmaya eğilim daha olasıdır. Bu da, bir tarafın diğer tarafın zararına 
kazandığı bir kazan-kaybet durumu ile sonuçlanmaktadır. Zorlama ya 
da kazan-kaybet stratejisi bir “tamam mı devam mı” durumu olduğun-
da kullanılmalıdır. Bu durumlarda; riskler yüksektir, önemli ilkeler söz 
konusudur, taraflar arasındaki ilişki önemli değildir ve bu konuda hızlı 
bir şekilde karar verilmelidir (Skinner ve Stewart, 2017: 206).

Çatışma çözümüne yönelik diğer  yaklaşımlar arasında “kaçınma”, 
“teslim olma” ve “uzlaşma” bulunmaktadır. Kaçınma, geri çekilme tar-
zı olarak da tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, sorunu sonraya ertelemek 
veya durumdan tamamen geri çekilmek olarak görülmektedir. Geçici 
bir çözüm olarak kabul edilir, çünkü sorun ve çatışma tekrar tekrar orta-
ya çıkmaya devam eder. Kaçınma, kazanamayacağınızda, destek düşük 
veya yüksek ancak hazır değilseniz, zaman kazanmanız veya tarafsızlık 
gerektiğinde, itibar kazanmaya ihtiyaç duyduğunuzda, sorun ortadan 
kalkacağında veya erteleyerek kazanabileceğinizde kullanılabilir. 

Teslim olma karşı tarafın kazanması için geri çekilmektir. Konu, di-
ğer taraf için sizden daha önemli olduğunda ya da müttefik kazanmak 
istediğinizde çok etkili olabilir. Geri çekilme yaklaşımını, doğru konu-
larda ve kendi yaklaşımınıza fazla bağlanmadan önce kullanmak önem-
lidir. 

“Karşılıklı anlayış tarzı” olarak da tanımlanan uzlaşma, çatışan ta-
rafların karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak için pazar-
lık yaptığı yaklaşımdır. Her iki taraf için ortak bir nokta bulunarak çözü-
me ulaşmak hedeflenmektedir (Türk ve Süngü, 2004: 3). Her iki taraf da 
bir karara varmak için bir şeyden vazgeçer ve bir dereceye kadar tatmin 
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olurlar. Uzlaşma, her iki tarafın da kazanması gerektiğinde, çıkmaza gi-
rince, zaman yeterli olmadığında, tarafların aralarındaki ilişkiyi sürdür-
me arzusu olduğunda, taviz verilmezse hiçbir olumlu sonuca ulaşılama-
yacağında ve destek makul olduğunda kullanılmalıdır.

İşbirliği stratejisi; iki tarafın da kendi arzu ve beklentilerinden taviz 
vermesini içeren bir çözüm stratejisidir (Ada, 2013: 71).

Son olarak, çatışma çözümü üçüncü taraf müdahalelerini içerebilir. 
Arabuluculuk, arabulucu olarak bilinen bir üçüncü taraf temsilcisinin, 
anlaşmazlığın her iki tarafını da gündelik bir ortamda dinlediği, gayrı 
resmi ve saldırgan olmayan bir çatışma çözümüdür. Müzakere, üçüncü 
bir tarafın varlığını gerektirmediği için arabuluculuktan ayrılır. Müza-
kere, iş yerinde çatışma yönetimi için en yaygın kendi kendine yardım 
şeklidir. Bu nedenle müzakere eğitimi, iş yerinde çatışma yönetimi için 
etkili bir seçenektir. İyi eğitimli bireyler kendi çatışmalarını müzakere 
yoluyla daha iyi çözebilir ve böylece diğer seçeneklere ihtiyaç duymaz-
lar. İlgi alanına dayalı müzakere, tarafların ilgilerine odaklanmaktadır. 
Katılımcılar kendi ilgilerini belirtir, her iki tarafın da ilgilerini karşılaya-
cak seçenekler üreterek, karşı tarafın ilgilerini bulurlar ve sorunu çöz-
meye çalışırlar. Bu müzakere biçimi, karşı tarafın zaferine değil, eldeki 
soruna odaklanmıştır. Son olarak arabuluculuk, mahkemeye benzer özel 
ve gayri resmi bir yargılama sürecidir. Hakem, taraflar için yasal olarak 
bağlayıcı ve uygulanabilir bir karar alır. Duruşma, usulde bir mahkeme-
ye göre çok daha az resmidir, ancak her bir tarafın da mahkemede oldu-
ğu gibi kanıt ve iddia sunma hakkı vardır. Arabuluculukta, tartışmacılar 
kendi çözümlerini üretmeyi bırakıp, sorunlarının çözümünü arabulucu-
nun eline verirler (Skinner  Stewart, 2017: 206).

Çatışmanın Spor Örgütleri Üzerine Etkileri

Çatışma yönetimindeki temel amaç, çatışmayı örgüt hedefleri doğ-
rultusunda yönlendirerek örgüt açısından olumlu sonuçlar yaratmak-
tır. Çatışmanın örgüt üzerinde olumlu ve olumsuz birçok etkisi vardır. 
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Çatışmanın örgütsel faydaları aşağıda sıralanmaktadır (Akçakaya, 2003: 
22-23; Akova ve Akın, 2015: 535).

•	 Çatışma sonucu yeni ve yaratıcı fikirler ortaya çıkabilir.

•	 Mevcut sorunlar üzerine tartışma yaratarak çözümün sağlanma-
sını olanak tanınır.

•	 Çalışanlar ya da taraflar arasında sorun çözme becerisini gelişti-
rebilir.

•	 Örgüte ve çalışanlara farklı bakışaçıları kazandırır.

•	 İletişimi güçlendirir.

•	 Motivasyonu artırır.

•	 Rekabete teşvik eder.

•	 Etkileşimi artırır.

•	 Örgütte demokratik bir iklim oluşmasına katkı sağlar.

•	 Çatışma iyi yönetilebilirse, performans ve örgütsel bağlılığı artı-
rır.

Çatışmalar akılcı birşekilde yönetilemediğinde örgütte faydadan zi-
yade zarar getirebilir. Bu nedenle çatışmanın  olumlu yanları olduğu 
kadar olumsuz tarafları da mevcuttur. Çatışmanın olumsuz yönlerini 
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Akçakaya, 2003: 23-24; Akova ve 
Akın, 2015: 536). 

•	 Çatışma ortamı çatışmaya dahil olan tarafların enerjisini iş dışın-
daki konulara harcamasına neden olabilir.

•	 Çatışma yönetimi başarısız giderse iletişim bozuklukları, algısal 
hatalar taraflar arasında düşmanlığa yol açabilir.

•	 Maddi, beşeri kaynakların israfına neden olabilir.

•	 İşbirlikçi ortamı zedeler.

•	 Yanlış çatışma yönetimi sonucu motivasyon düşebilir.

•	 Adaletsizliği algılayan çalışanları misilleme yapmaya itebilir.
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•	 Çatışma ikliminden hoşnut olmayan çalışanlar devamsızlık yap-
maya başlayabilir.

Açıkçası, çatışma sürecinin başından itibaren nasıl yönetildiği, so-
runların teşhisi, çatışmanın şiddeti ve çatışmayı yönetmek adına kulla-
nılan stratejilerin uygunluğu çatışmaya yön vererek çatışma sonucunu 
belirleyebilecek faktörlerdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çatışma, birey ya da gruplar arasındaki herhangi bir konuda an-
laşmazlıktan ve çeşitli farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Çatışma iyi 
yönetilmediğinde örgüt performansını olumsuz etkilemesi kaçınılmaz-
dır. Bu nedenle çatışma sebeplerinin belirlenerek, örgüt amaçları doğ-
rultusunda uygun yöntem ve yollarla çözülmesi, çalışanların dolayısıyla 
da örgütün performansını artıracaktır. Bazen çıkar çatışmaları, bazen de 
çalışan ve yönetici arasındaki zıtlıklar ve anlaşmazlıklar çatışmaya ze-
min hazırlayarak örgüt iklimini olumsuz etkileyebilir. Bunların dışında 
algısal hatalar, kişilik özellikleri, karakter farklılıkları, ihtiyaç ve hedef 
farklılıkları, iletişim bozuklukları, yanlış yönetim tarzı, adaletsizlik, sa-
hip olunan bilgi, beceri ve tecrübelerin çeşitliliği ve yeniliklere uyum 
sağlayamama, güç ve statü, işler için eşgüdümün sağlanamaması, ödül 
ve ceza sistemlerindeki adaletsizlikler, görev tanımlarındaki belirsizlik-
ler hem spor hem de diğer örgütlerdeki çatışma nedenleri olarak belir-
tilebilir. Nedeni belli olan çatışmaları çözmek ya da yönetmek ise, yö-
neticilere daha kolay bir başlangıç sunmaktadır. Dolayısıyla işe çatışma 
nedeninin teşhisi ile başlanılmalıdır.

Çatışma çözümü çatışmanın sonlandırılmasını ifade ederken, çatış-
ma yönetimi olumsuz sonuçlara neden olabilecek anlaşmazlıkların ya-
pıcı birşekilde yönlendirilmesini (Çağlayan, 2006: 72) ifade etmektedir. 
Diğer bir ifade ile işlevsel olmayan sonuçların örgüt ve çalışanlar yararı-
na işlevsel hale getirilmesini vurgulamaktadır. Çatışma bir sorun olarak 
görülmez ve örgütsel hedeflere ulaşmada aracı olarak düşünülürse daha 
etkili sonuçlar alınabilir. Ayrıca çatışmalar büyümeden tespit edilmeli 
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ve gerekli müdehaleler yapılmalıdır. Gruplararası bir çatışma söz konu-
su ise, çözüm sonucu ödül verilmesi taraflar arasında rekabeti artıracağı 
gibi kazanmak uğruna yanlış davranışlar sergilemeye de teşvik edebilir. 
Bu hususta yöneticiler ödüllerin eşit paylaşımına özen göstermelidir. 
Ayrıca yöneticiler profesyonelce davranarak taraflardan ziyade soru-
nun kendine odaklanmalı. Uygun stratejiye karar verip demokratik bir 
ortam yaratarak sonuç istenilen sonuç elde edilene kadar sabırla hareket 
etmelidir. Son olarak duygu, düşünce, eylem ve uygulamalarında ada-
letli ve şeffaf olmaya özen göstermelidir.
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ON BEŞİNCİ BÖLÜM  
TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRKLERDE EĞİTİM 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İLE  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Oktay İNALKAÇ1, Gülten HERGÜNER2

1Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Sakarya/Türkiye

-2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sakarya/Türkiye

Öz: Tarihi süreç içerisinde Türk Eğitim sistemi ve öğretmenlik mes-
leği,  iki bin yıllık geçmişi olan Türk medeniyetinin İslamiyet’ten önceki 
dönemlerden başlayarak, Orta Asya’dan göçleri ve İslamiyet’in kabulü 
ile gerçekleşen sosyo-kültürel ve coğrafik değişimlerin etkisiyle geçmiş 
uygulamalar ve çağdaş eğitim anlayışıyla harmanlanıp evrilerek günü-
müze kadar gelmiştir. Tarihte bilinen ilk Türk devleti olan Asya Hunları 
başta olmak üzere; Türk adıyla bilinen ilk Türk devleti Göktürkler ve 
yerleşik hayata gecen yine ilk Türk devleti olan Uygur devletlerindeki 
eğitim anlayışı güçlü bir ordu kurmak, atlı bozkır kültürünün getirmiş 
olduğu yaşam koşullarına dayanıklı “Alp” tipi bireyler yetiştirmek ve 
aile birliğini koruyarak devletin devamını sağlamak için bu doğrultu-
da; askeri, mesleki ve dini eğitim üzerine kurulu bir sistem inşa edil-
miştir. Türkler, Orta Asyadan göçleri ve İslamiyet’in kabulünden sonra 
Karahanlı, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminde 
eğitim anlayışında önemli değişiklikler olmuştur. Yerleşik hayata geçiş 
ve İslam’ın etkisiyle örgün ve yaygın eğitim kurumları inşa edilmiş bu 
kurumlar askeri, dini ve sivil alanda dönemin fikir insanlarının etkisiyle 
de toplumun eğitimine büyük katkılar sağlamıştır. Osmanlı devletinin 
Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde eğitim sistemi her alanda devletin 
gelişip güçlenmesinde katkı sağlamış fakat zamanla çağın gereklerine 
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ayak uyduramayan bu kurumlar devlete ve topluma zarar vermeye 
başlamıştır. Bu doğrultuda Osmanlının son dönemlerinde çağdaş eği-
tim kurumları açılmaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş 
aşamalarından olan milli mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, kurulacak yeni devletin temellerini eğitim alanında yapmış ol-
duğu çalışmalarla hayata geçirmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Os-
manlıdan kalan, işlevini yitiren eğitim kurumlarının yerine akılcılık ve 
bilimsellik üzerine kurulu çağdaş bir eğitim sistemi oluşturmak için ça-
lışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda eğitim ve öğretimi birleştiren adımlar 
da atılmıştır. Okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretimde 
önemli reformlar hayata geçirmiş ve öğretmen yetiştirmek amacıyla ça-
lışmalar yürütülmüştür. Yetiştirilmek istenen yeni neslin aklı ve vicda-
nı hür, vatanperver vatandaşlar olmalarını sağlamak, eğitim sisteminin 
temel felsefesini oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde eği-
tim ve öğretime, dönemin fikir adamları da önemli katkılar sağlamıştır. 
Cumhuriyet döneminde yeni kurulan eğitim ve öğretim kurumlarının 
işlevini yerine getirmesi ve eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla öğret-
men yetiştiren kurumların açılmasına büyük önem verilmiştir. Beden 
eğitimi ve spor eğitimi Osmanlı döneminde eğitim kurumlarına cim-
nastik adı altında ders olarak konmuş ve tarihi süreç içerisinde önemi 
artmıştır. Osmanlı devletinin son dönemlerinde beden eğitimi ve spor 
öğretmeni yetiştirmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmiş ve eği-
tim kurumları açılmıştır. Cumhuriyet döneminde beden eğitimi ve spor 
öğretmeni yetiştirmek amacıyla çalışmalar yürütülmüş enstitüler, yük-
sekokullar açılmış ve günümüzde de yükseköğretim kurumlarına bağlı 
Spor bilimleri fakülteleri bünyesinde Beden eğitimi ve spor öğretmeni 
yetiştirilmeye devam edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Türk eğitim tarihi, Türk eğitim sistemi, Öğret-
menlik mesleği, Beden eğitimi ve spor öğretmenliği

TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN AMACI-ÖNEMİ VE KAPSAMI

Eğitim tarihi, eğitim bilimlerinin bir dalı olarak eğitim enstitülerin-
de ve fakültelerin bünyesinde eğitimin geçmişten günümüze geçirmiş 
olduğu süreçleri, değişim ve gelişimleri araştırarak eğitim bilimlerinin 
akademik varlığını belgelendirerek kanıtlamaktadır. Türk eğitim tarihi, 
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Türklerin geçmişten günümüze uzanan eğitim alanındaki mevcut duru-
mu günümüz eğitim sitemine ve sistemde oluşabilecek sorunlara çözüm 
üretmek, ileriye yönelik hedefleri gerçekleştirmek için veriler sunarak 
planlama yapabilmemize imkan sunması yönüyle önem arzeder.  Türk 
eğitim tarihi farklı dönemlerde ortaya çıkan benzer ve farklı uygulama-
ların oluşum sebeplerini açıklayarak, günümüz eğitim sisteminin yo-
rumlanmasına eğitim ve öğretimle ilgili kavramların açıklanmasına, ku-
rum, kuruluş ve anlayışların zaman içinde değişimi gibi konuları kapsar 
(Akyüz, 2001, s. 1).        

Eğitim Tarihinin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
Sosyal bilimler, genel olarak kendisiyle ilgili olay ve olguları ince-

lerken diğer sosyal bilimlerle de iş birliği içinde bütünlük sağlayarak 
diğer bilimlere katkı sağlar ve onlardan faydalanarak varlığını sürdürür. 
Bu bilim dalları; Tarih, Sosyoloji, Eğitim, Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Kül-
tür-Sanat-Edebiyat (MEB, 2015, s. 10).

Tarih
Tarih, geçmişte meydana gelen toplumsal olayları belgelere daya-

narak neden ve sonuçlarıyla inceleyen bir bilimdir. Türk eğitim tarihi 
de, olay ve olgulara yer- zaman, neden-sonuç ilişkisi kurarak, belgelere 
dayanarak günümüze ışık tutmaktadır (Uygun, 2007, ss. 24,32).

Sosyoloji (toplum bilimi) 
Sosyoloji; Türk eğitim tarihimizde gerçekleştirilen uygulamaları 

doğru, anlaşılabilir  şekilde  yorumlanıp ve doğabilecek sorunlara kalıcı 
çözümler bulunmasına katkı sağlayan toplum bilimidir. Eğitim bilim-
lerinin alt dalı olan eğitim sosyolojisi eğitim, eğitimin işleyişi, işlevleri, 
diğer bilimlerle ilişkilerini, eğitim kurum ve örgütlerinin sosyal özellik-
lerinin açıklanmasına ışık tutar (Akyüz, 1982, ss. 3, 11).

Eğitim
Eğitim; toplumu oluşturan bireylerin yaşamış oldukları kültür içe-

risinde yaşam boyu etki eden kalıcı davranışlardır. Eğitimin kültürel 
mirası aktarma özelliği ve bilgi üretme fonksiyonu öne çıkmaktadır. 
Eğitim tarihimize baktığımızda her eğitimcinin eğitime yaklaşımı farlı 
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olmuştur. Mevcut farklılıklar; eğitimde yöntem konusunda da geçerlidir 
(Turan, 2000, s. 407).

Siyaset
Siyaset bilimi; devletin örgütlenmesi, anayasa hukuku ve farklı yö-

netim biçimlerinin karşılaştırılması konuları başta olmak üzere, millî 
eğitimin temel ilkelerinde yer alan ve gelecekte istenen insan modelinin 
yetiştirilmesine yönelik eğitim politikalarını inceler (MEB, 2015, s. 13).

Hukuk
Hukuk, toplumda uyulması gereken kuralları ve toplumsal ilişkileri 

düzenleyen bir kurumdur. Hukuk kurallarının uygulanması için yasa-
ma organı tarafından yasalar çıkarılır. Eğitim kurumlarının açılışı, işleyi-
şi Anayasa ile yasal düzenlemelerle yapılır (Lındner, 2009, ss. 306, 311).

Ekonomi
İnsanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin üretimini, bölü-

şümünü ve tüketimini konu alan bir sosyal bilim olan ekonomi, eğitim 
faaliyetlerini de etkilemektedir. Eğitim bilimi; insan gücü kaynağının 
planlanması, yetiştirilmesi ve eğitimdeki bütün kaynakların etkin bir 
biçimde kullanılması konularında, maliyet-verim analizi çalışmalarında 
ekonomi biliminin yöntem ve verilerinden yararlanır (Ergun, 1995, ss. 
24).

Kültür, sanat, edebiyat
Kültür, toplumun kimliği, bir topluma ve halk topluluğuna özgü 

düşünce ve sanat eserlerinin bütünüdür. Kültür bünyesinde dil, edebi-
yat, sanat, tarih, toplumsal yapı gibi unsurlar yer alır. Eğitim kurumları 
ve eğitimciler kültürün kuşaktan kuşağa aktarımda dil ve edebiyat gibi 
önemli bir role sahiptirler (Soysaldı, 1995, ss. 60-67).

Türk Eğitim Tarihinin Dönemleri
Türk eğitim tarihini dönemlere ayırarak incelemek Orta Asya Hun 

Devletinden günümüze kadar geçen zaman akışı içerisinde eğitim ya-
pısının daha iyi incelenmesini sağlar. Türk toplum yapısında ve Türk 
eğitim tarihinde büyük etkiler meydana getiren iki olay önemli rol 
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oynar bunlar İslamiyet’in Türklerce kabulü ve cumhuriyetin ilanıdır 
(Ögel,1984, ss. 57, 61). Bu bağlamda Türk eğitim tarihini üç döneme ayı-
rarak incelemek mümkündür. Bu dönemler (Akyüz, 2005, s. 5):       

1) İslamiyet’ten Öncesi Türk Devletlerinde Eğitim,
2) İslamiyet’in Kabulünden Sonra Türklerde Eğitim, 
3) Cumhuriyet Döneminde Eğitim 

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 

•	 İslamiyet öncesi Türk Devletleri:
•	 Hun
•	 Göktürk
•	 Uygur devletleri 
Türk devletlerinde eğitim görüş ve uygulamalarında görülen temel 

özellikler (Ögel, 1971, ss. 20, 28) şunlardır:
•	 Toplumun yaşama biçimi eğitim anlayışı ve uygulamalarını şe-

killendirmiştir.
•	 Toplumun töresi eğitimde çok önemlidir.
•	 Örgün eğitim kurumlarının varlığını gösteren kesin bir delil yok-

tur.
•	 Sözlü edebiyat ürünlerinin (şiir, atasözü ) halk eğitiminde önemli 

rolü vardır.
•	 Türklerde dışa dönük, akıncı, mert bir insan modeli olan “alp” 

tipine önem verilirdi.
•	 Bu dönemde mesleki eğitime büyük önem verilirdi 

Hunlarda Eğitim
Eğitim tarihinde ilk etkin uygulamalar tarihte bilinen ilk Türk dev-

leti olan Hun Devleti döneminde görülmektedir. Hun devletinin en güç-
lü olduğu Mete Han döneminde, dayanışmaya önem veren bir toplum, 
güçlü ve disiplinli bir orduyu yetiştirmek eğitim anlayışının hedeflerin-
dendi. Yaygın eğitim özelliği taşıyan bu eğitim anlayışının temel hedef-
leri aşağıda (Akyüz, 2001, s. 5) verilmiştir:  
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Toplum Eğitimi
Bağımsızlığa önem veren, dayanışmanın önemini kavrayan ve uy-

gulayan güçlü cesaretli dinamik bir ordu oluşturmak, gelecek nesilleri 
de aynı anlayışla yetiştirmek, vatan toprağının kutsallığının da ne kadar 
önemli olduğunu topluma benimsetmek, konar-göçer yaşam şartlarını 
benimseyen her türlü yaşam koşullarına hazır olan güçlü dinamik bir 
toplum yetiştirmek.  

Askeri Eğitim
Eli silah tutan her Türk’ü askerî eğitimden geçirerek toplumu sava-

şa hazır tutmak, güçlü ve daima hazır bir ordu oluşturmak ve dıştan ge-
lebilecek her türlü saldırılara karşı önlem almak (Togan, 1942, ss. 1, 22).

Mesleki Eğitim
Hayvansal ürünlerin (yün, kürk, deri, et, süt,) işlenmesi ve halı do-

kumacılığını, maden işlemeyi ordunun ihtiyacı olan ok ve yay yapımını 
öğretmeğe yönelik meslekî eğitimi ön plana çıkarmak (Akyüz, 2006, s. 
5).   

Dini Eğitim
Dini motifleri iktidarın varlığını güçlendirmek ve pekiştirmek için 

kullanmak, halkı eğitmek için şaman, kam adı verilen şifacı din adamla-
rının vasıtasıyla yapılan dini tören ve ayinler (Ögel, 2002, s. 552).

Göktürklerde Eğitim
Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet olan Göktürk Devleti, Asya 

Hun Devleti’nin pek çok açıdan devamı niteliğindedir. Bu durum Gök-
türklerin ve Hunların eğitim sistemleri arasında benzerlikler görül-
mesinde önemli bir etkendir. Türk eğitim tarihi açısından Göktürkleri 
Hunlardan ayıran önemli bir unsur Göktürklere ait yazılı eserlerin bu-
lunmasıdır. Yazılı eserler ve kullanılan Göktürk alfabesi, bu dönemde 
yazının eğitimin önemli bir aracı olarak kullanıldığının ve eğitimin ya-
zılı olduğunun da bir kanıtıdır. Göktürklerde eğitimin hedef ve öğretile-
rini ortaya koyan Orhun Yazıtları en önemli kaynaktır. Orhun Yazıtları 
hem dönem hakkında bilgi vermekte hem de geleceğe yönelik öğütlerle 
topluma ve yöneticilere yol göstermiştir. Günümüzde Moğolistan’da 



Oktay İNALKAÇ, Gülten HERGÜNER

399

Orhun Vadisinde 1889’da bulunan Orhun Yazıtları, ilk defa Danimar-
kalı Vilhelm Thomsen (Tomsen) tarafından 1893’te okunmuştur (Togan, 
1942, s. 7, 53).

Göktürklerde Eğitimi Şekillendiren Etkenler
Türk töresi. Atlı-bozkır yaşamı, Türk Devletinin devamlılığını sağla-

mak için toplumun eğitilmesine yönelik politikalar, Göktürk alfabesinin 
(38 harfli) kullanılması ve bilginin yazılı olarak aktarılması. (Örnek; Or-
hun Yazıtları) (Togan, 1981, s. 7, 53).

Uygurlarda Eğitim
Uygurlar Döneminde Türk eğitim tarihinde, eğitimde kurumsallaş-

manın başladığı önemli gelişmeler sağlanmıştır. Uygur alfabesi ile mat-
baa kullanılmış ve bu dönemde örgün eğitime geçilmiştir (Akyüz, 1993, 
s. 17).

Uygurlarda Eğitimin Özellikleri
Yerleşik hayat ile birlikte eğitimde de kurumsallaşma sağladı. Uy-

gur alfabesinin (14 harfli) kullanılmaya başlanmasıyla birlikte eğitim 
sistemli bir yapıya dönüşmüştür. Matbaanın kullanılması sonucunda 
kitapların çoğaltılması ile eğitim ve öğretimde kolaylık sağlanmıştır. 
Farklı çevre kültürlerinin incelenmesi ve bu kültürlerin kabul edilmesi 
eğitim anlayışının çeşitlenmesine olanak sağlamıştır. Din adamlarının 
eğitici rolü, ibadethanelerin kütüphane ve eğitim amaçlı kullanılması 
toplumun eğitilmesini de kolaylaştırmıştır. Elçilik, danışmanlık, katiplik 
gibi görevler bu dönemde önemli görülmüştür (Akyüz, 2001, ss. 11, 22).

İslamiyet’ten Önceki Türk Devletlerinde Eğitimi Etkileyen Dış 
Etkenler
Türklere esir düşmüş yabancı memurların Türk çocuklarının eği-

tilmesi şartıyla serbest bırakılarak onlardan yararlanılması.  Çinceden 
yapılan çeviriler. Yapılan Ticaretler sonucu meydana gelen kültürel et-
kileşim. Farklı sebeplerle Türk devletlerine sığınan başka kültürlere ait 
düşünce adamlarının etkileri, Çin kültür ve eğitimine ait uygulamaların 
Çin’e giden, Çin’den gelen elçiler ve Türk hakanlarıyla evlenen Çinli 
prenseslerin vasıtasıyla öğrenilmesi (Togan, 1981, ss. 7, 53). 
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İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRKLERDE BEDEN  
EĞİTİMİ VE SPOR
Türkler atlı bozkır kültürünün getirmiş olduğu zorluklarla mücadele 

etmeleri onları bedenen ve ruhen güçlü kılmıştır. Türkler yaptıkları spor-
larla bedenlerini ve zihinlerini savaşa hazırlamaktaydılar. Her daim güçlü 
ve hazır bir orduya ihtiyaç olduğu için küçük yaşlardan itibaren çocuklara 
güreş, ata binme, ok atma, avcılık, gibi sporları öğretmeye başlamışlardır. 
Türklerin beden eğitimi ve antrenmanla ilgili çalışmaları Oğuz Kağan, 
Manas ve Ergenekon, anlatılmıştır. Türkler yerleşik ve yarı göçebe hayat 
sürerken her zaman spora çok yakın olmuşlardır. Türk toplumunda er-
kek ve kadın spor etkinliklerine birlikte katılmışlardır. Kadınlar ok atma, 
binicilik ve yine atlı oyunlardan çöğen/çevgan (polo) oyunlarını oyna-
mışlardır. Orta Asya’da ve Anadolu’da günümüzde de oynanan Beyge, 
Kızbörü, Gökbörü, oyunlarının yanı sıra savaşa hazırlık oyunlarından ci-
rit oyunu da oynanmaktadır. (MEB. 2019. S.57). Evlilik çağına gelen genç-
ler evlenmek istediklerinde güreşmek, ata binmek gibi becerileri edinmek 
zorunda idiler. Türkler için spor gelenek haline gelmiş, şölenlerde, düğün 
törenlerinde,  yapılan yarışmalarda başarı elde edenler toplumda içinde 
saygın bir yeri olmuştur (Dever, 2015, ss. 46-61).

İslamiyet’ten Önceki Türklerde Yetiştirilmek İstenen İdeal İnsan 
Tipi
Asya Hun Devletine ait olduğu kabul edilen Hun-Oğuz Destanı MÖ 

2. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Destanda adı geçen Oğuz- Kağan’ın Mete-
han olduğu rivayet edilir.  MS 13. yy. ’da yazıya geçirilmiştir. Türk mil-
leti tarafından binlerce yıldır varlığını sürdüren destanın benimsendiği-
ni göstermektedir. Türk toplumlarında İslamiyet’in kabulünden önceki 
dönemde ideal insan olarak görülen Alp tipi Oğuz Kağan’ı sembolize 
eder (Ögel, 1988, ss. 20, 28). 

İSLAMİYET’İN KABULÜNDEN SONRA TÜRKLER’DE 
EĞİTİM

Türk eğitim tarihinde İslamiyet’ten sonra Türk eğitim sistemini 
daha kolay anlayabilmek için aşağıdaki sıralama takip edilmektedir 
(MEB, 2015, ss. 33, 34).
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•	 İslamiyet’in Türk Toplumuna Etkileri
•	 Karahanlılarda Eğitim
•	 Selçuklularda Eğitim
•	 Osmanlı Devleti’nde Eğitim 
Türklerin İslamiyet’e Geçiş Süreci
Türklerin İslamiyet’i tanımaya başlamaları Karahanlılar Dönemin-

de 751 Talas Savaşı ile gerçekleşmiştir. 9.yy.’da ise Türkler kitleler ha-
linde İslam dinine geçmişlerdir. Oğuz Türkleri İslamiyet’in Anadolu’da 
yayılmasını sağlamışlardır. İslam’ın yayılmaya başladığı ilk zamanlarda 
Orta Asya gelenek ve kültürünün etkisi Türklerde devam ederken son-
raki dönemlerde bu etki kaybolmaya başlamıştır (Togan, 1981, ss. 7, 53).

Topluluk Adı Din ve İnanış
Hunlar, Göktürkler     Gök Tanrı inancı ve Şamanizm
Uygurlar                       Budizm ve Manihaizm
Hazarlar                        Musevilik
Macarlar, Bulgarlar     Hristiyanlık
Türklerin bu dinleri benimsemesinde ülkelerinin coğrafi konumla-

rı, komşu ülkelerle kültür etkileşiminin ve hükümdarların tutumlarının 
büyük etkisi vardı (Togan, 1981, ss. 9, 14).

Karahanlılar’da Eğitimin Temel Özellikleri
Karahanlılar’da eğitim - öğretim ve bilimin gelişmesinde İslam’ı be-

nimsemeleri, yerleşik hayata geçmeleri ve devlet adamlarının olumlu 
etkisi olmuştur. Bu dönemde ülkenin her tarafında medreseler kurul-
muş eğitim öğretim gelişmiş, yayılmıştır. Bu dönemde dünya eğitim ve 
bilim tarihinde yer tutan Fârâbi, İbn-i Sînâ, Birûnî gibi bilim adamları 
yetişmiştir. Özellikle başta Fârâbi olmak üzere bu düşünürler eğitim ta-
rihimizde, eğitim bilimine ilişkin ilk görüşleri ileri sürmüştür. Karahan-
lılar’da eğitim ve öğretim kurumları aşağıda verilmiştir bunlar (Yazıcı, 
2016, s. 111):
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Eğitim Kurumları ve Özellikleri
Örgün Eğitim Kurumları
•	 Medreseler
•	 Mektepler

Yaygın Eğitim Kurumları
•	 Ribat (Hankah)
•	 Cami, Mescit 
•	 Tekke, Zaviye Kütüphane 

Örgün Eğitim Kurumları 
Medrese
Türk-İslam medeniyetinde  günümüzde ilk, orta, yüksek ve lisan-

süstü eğitimin  yapıldığı okullara o dönemde medrese denirdi. Med-
reseler, mimari olarak açık veya kapalı bir avlu çevresinde dizilmiş öğ-
rencilerin yatılı olarak kalabildiği kubbeli odacıklardan meydana gelir. 
Öğretmenlere müderris öğrencilere ise suhte veya softa, denirdi. Selçuklu-
lar döneminde yapılan medreseler daha sistemlidir. Medreselerin altın 
çağını yaşadığı döneme ait örnekler, Emeviler’in Endülüs’te kurduğu, 
Osmanlıların XV ve XVI. yy.’da İstanbul’da kurduklarıdır (Kazıcı, 1991, 
s. 221).

Mektepler
Yazı yazmayı ve okumayı amaç edinen eğitim kurumuna Küttap 

veya mektep adı verilirdi. Mektepler, zaman içinde okuma yazmanın 
yanı sıra Kur’an’ın usul ve kaidesine göre okunması anlamına gelen kı-
raat ilmini, ibadet şekilleri, basit dinî bilgilerin yanı sıra basit hesaplama 
yollarının da öğretilmişiyle çok yönlü eğitim kurumlarına dönüşmüştür 
(MEB, 2015, s. 34). 

Yaygın Eğitim Kurumları
Ribat (Hankah)
Sınırlarda güvenliği sağlamak üzere yapılmış ribatlar, önceleri as-

kerî nitelikli kurumlardı. Ribatlarda, kimsesiz öğrencilerin eğitim gör-
düğü okul ya da derslikler de bulunuyordu, zamanla sosyal yaşamın 
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bir parçası haline geldiler. Zamanla Selçuklu medreselerine de etki eden 
Ribatların 9.yy.da sayıları on bin civarına ulaşmıştır, Karahanlılar dö-
neminden kalan başlıca ribatlar;  Akçakale Kervansarayı, Daya Hatun 
Kervansarayı ve Ribat-ı melik, önemli eserlerdir (Günyol, 1972, s.  652).

Cami-Mescit

İbadet amacıyla kurulmuş olan cami ve mescitlerde aynı zamanda 
mahkeme işlemlerinin görüldüğü, toplantıların yapıldığı, alışveriş ya-
pılabilen, ziyafetlerin düzenlendiği, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
de yürütüldüğü yapılardı. Cami ve mescitlerde ibadetten önce ve sonra 
Kur’an ve ilahiler okunur, vaaz ve hutbeler verilir, kussas adı verilen hi-
kayeciler dini ve ahlaki hikâyeler anlatırdı. Anlatılan bu hikâyeler, top-
lum eğitimine önemli katkı sağlamıştır (Önkal ve Bozkurt, 1993, s. 46).

Tekke- Zaviye

Tekke büyük yerleşim merkezlerinde, zaviye ise daha küçük yerler-
de kurulan eğitim kurumlarıdır bu iki eğitim kurumu işlevsel olarak ay-
nıdırlar. Belli yaşa gelen erkekler, bir tarikate girerek tekkeye yöneliyor; 
burada çok disiplinli bir kültür ortamında yetişme olanağı buluyorlardı. 
Tekkelerde sosyoloji, dil, edebiyat, sanat, müzik, sağlık, iş ahlakı gibi 
eğitimler veriliyordu.  Tekke, bu açıdan Arapça, din, din hukuku öğre-
ten medreselerden farklıydı (MEB, 2015, s. 34).

Eğitime Katkıda Bulunan Düşünürler

İbni Sina (11. yy.) 

İbni Sina’nın Kanun (El-Kanun Fi’t-Tıb) adlı eseri Avrupa’da tıp eği-
timinde ders kitabı olarak asırlarca kullanıldı. Avrupa’da Avicenna ola-
rak bilinen İbni Sina mantık, matematik, astronomi ve Tıp eğitimi gördü. 
Tıp alanında hastalıkların yayılış nedenlerini araştırmıştır. Bilimlerin sı-
nıflandırılması ile ilgili çalışmaların yanı sıra fizik, felsefe alanlarına ilgi 
duymuştur (Acıduman, 2002, s. 115).

İbni Sina’nın Eğitim Anlayışı; Çocukların okula başlama yaşı altı 
olmalı ve ilk eğitimi, ahlak eğitimi olmalıdır. Eğitim süresi boyunca ço-
cuğa baskı uygulanmamalıdır. Çocuğun ilgi ve yetenekleri doğrultu-
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sunda eğitim verilmelidir. Deney ve gözleme dayalı bilimsel bir öğretim 
yöntemi uygulanmalıdır (Akyüz, 2008, s. 25). 

Kaşgarlı Mahmut (11.yy.)
Kaşgarlı Mahmut, Türk tarihinde bilinen en eski Türk dili araştırma-

cısıdır. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla Dîvânü Lügati’t-Türk adlı 
eseri yazmıştır. Türkçenin ilk sözlük ve dil bilgisi kitabı olan Dîvânü 
Lügati’t-Türk; döneme ait 7500’den fazla Türkçe kelime ile Türk halk 
edebiyatına ait çok sayıda şiir, deyim ve atasözü içeren edebiyat, sosyo-
loji, coğrafya, tarih açısından da zengin bir kaynaktır (Adıgüzel, 2009, 
ss. 27-35).

Kaşgarlı Mahmut’un Eğitim anlayışı; Türkçenin zenginliğini ve 
öğrenilmesi gerektiğini, kültür ve dilin birbirinden ayrılmaz bir bütün 
olduğunu ileri sürmüştür. Araplara Türk kültürünü tanıtmayı ve Türk 
dilini öğretmeyi hedeflemiştir (Beyşanoğlu, 2003, s. 333).

Balasagunlu Yusuf (Yusuf Has Hacip) (11. yy.)
Edip, şair ve devlet adamıdır. Doğu Türkistan’da Balasagun şehrin-

de doğdu. Kutadgu Bilig adlı ünlü eseri yazdı. Bu eserde Türklerin ahlak, 
hukuk ve devlet yönetimi ile ilgili törelerini dile getirdi. Kitabını 1070’te 
edebiyata merakı olan Karahanlı Hükümdarı Ulu Kara Buğra Han’a 
sundu. Hükümdar, eserini çok beğendiği Balasagunlu Yusuf’u Has Ha-
cip unvanını vererek ve yüksek memurluk görevine atayarak ödüllen-
dirdi (Uygun, 2007, ss. 153, 195).

Balasagunlu’nun Eğitim Anlayışı; “Kutadgu Bilig” (Kutlu Bilgi)  
eserini olgun insan kavramı üzerine kurmuştur. Eserde; okumayı, gü-
zel yazmayı, şiir yazmayı, yabancı dil öğrenmeyi edebiyatla ilgilenmeyi; 
tıp, matematik, geometri gibi bilimlerle uğraşmayı teşvik etmiştir (Ak-
yüz, 2008, ss. 31,34).

Farabi (11. yy.)
Medrese öğrenimi görenden Farabi, Harran’da felsefe alanında 

araştırmalar yaptı bilimleri matematik, fizik, metafizik bilimler olarak 
sınıflandırdı. Farabi, bilginin insan ahlakının temeli olarak görmüştür. 
Müzik aletlerinin yapımı ile ilgili kurallarını, ses olayının hava titreşim-
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lerinden ibaret olunduğuna dair ilk açıklamaları yapmıştır (Kafesoğlu, 
1997, s. 385).

Farabi’nin Eğitim Anlayışı; Farabi’ye göre eğitimin amacı, toplu-
ma yararlı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Öğretim basitten karmaşığa, 
kolaydan zora doğru verilmelidir. Öğretmen, öğrencileriyle samimi ve 
sohbet havasında tartışmalıdır. Öğrencilerin karar verme ve sorumluluk 
duyguları geliştirilmeli ve eğitimde disiplin anlayışı ne yumuşak ne de 
sert olmalıdır (Akyüz, 2008, s. 24).

Ahmet Yesevi (12.  yy.)
Hikmet adı verilen öğretici şiirleriyle tanınan Ahmet Yesevi şair ve 

mutasavvıftır. Pir-i Türkistan olarak da bilinen Yesevi birçok derviş ye-
tiştirmiş ve bu dervişler gittikleri coğrafyalarda toplumu aydınlatmıştır. 
Hoca Ahmet Yesevi, ölümünden sonra da öğrencileri ve eserleriyle etki-
sini sürdürdü. Pir-i Türkistan’ nın açtığı yol Yesevilik olarak da bilinir. 
Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamiyet’in yayılmasında büyük bir 
rol oynamıştır (Şentürk ve Kartal, 2006, ss. 35, 36).

Ahmet Yesevi’nin Eğitim Anlayışı; İslam dinini Türklere sevdir-
mek ve İslam’ın Türk boyları arasında yayılıp yerleşmesini sağlamak 
asıl hedefi olmuştur. Çevresindeki insanlara din kurallarını, tasavvuf 
esaslarını anlayabilecekleri bir dilde öğretmeye çalışmıştır (Akyüz, 2007, 
s. 39).  

Selçuklularda Eğitim
Büyük Selçuklu Devleti, Türk-İslam devletleri içinde seçkin bir yere 

sahiptir. Geniş sınırlara sahip olan Büyük Selçuklu Devleti, devamı 
olan Anadolu Selçuklular devlet teşkilatlanmasını onlardan ve eğitim 
kurumlarını da Karahanlı’lardan örnek almıştır. Selçuklular dönemin-
de Nizamiye Medreseleri açılmış; birçok şehir, bilim ve kültür merke-
zi hâline gelmiştir. İlk dönemlerinde eski Türk geleneklerini sürdüren 
Selçuklular üzerinde zamanla Fars ve Arap kültürünün etkisi artmıştır. 
Selçuklu dönemi eğitim kurumları içinde ahilik, atabeylik ve medreseler 
ön plana çıkmaktadır. Büyük Selçuklu Devleti, bu kurumları daha da 
geliştirerek sonraki Türk devletlerine örnek olmuştur (Öztürk ve Fın-
dıkçı, 2011, s. 1486).
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Eğitim Kurumları ve Özellikleri
Büyük Selçuklu döneminde eğitim ve öğretime katkı sağlayan ku-

rumlar şunlardır (Turan, 1969, s. 243):
Örgün Eğitim Kurumları: Medreseler, Mektepler
Yaygın Eğitim Kurumları: Ahilik, Atabeylik, Cami, Mescit, Kütüp-

hane, Tekke, Zaviye 

Örgün Eğitim Kurumları
Medreseler ve Özellikleri
İlk medreseler Karahanlılar tarafından kurulmakla birlikte medre-

seleri sistemli ve kalıcı eğitim kurumları haline getirenler Selçuklular 
olmuştur. Bu kurumların bazı temel özellikleri şunlardır: Medreseler, 
bugünkü üniversite kampüslerine benzeyen yerleşkelere sahipti. Kul-
lanılan eğitim yöntemleri, İslam dünyasındaki tüm eğitim ve bilim ku-
rumlarınca benimsenmişti. Medreselerden mezun olanlara verilen ica-
zetname isimli belge, bugünkü diplomanın ilk örneklerindendir. Arapça 
medreseler vasıtasıyla İslam dünyasında bilim dili olarak yaygınlaşmış-
tır. Selçuklular döneminde Nizamiye Medreseleri başta olmak üzere 
bazı medreseler, döneminin en ileri eğitim ve bilim kurumları olmuştu 
Medreselerde devamlı statüde müderris (günümüzde öğretim elemanı, 
hoca, profesör olarak bilinen) istihdam edilmiş ve bunlar arasında ka-
demeli yükselme sistemi uygulanmıştı. Devletin ihtiyacı olan üst düzey 
memurlar da medreselerde yetiştirilmiştir. Yetenekli ve yoksul öğren-
ciler medrese yerleşkelerinde yeme, içme, eğitim barınma gibi tüm ih-
tiyacı medrese vakıflarınca karşılanmıştı. Medreseler, din bilimlerinin 
ve pozitif bilimlerin de okutulduğu eğitim kurumlarıydı. Medreselerde 
eğitim, karşılıksızdı. Medreselerin giderleri; sultanlar, devlet adamları 
ve varlıklı kişiler tarafından kurulan vakıflarca karşılanmıştır (Güder, 
2018).

Mektepler
Camilere bitişik olarak inşa edilen, Küttap olarak da adlandırılan il-

köğretim düzeyinde eğitim kurumlarıdır. Bu kurumun esas amacı oku-
ma yazmayı öğretmektir. Mektepler zamanla çok yönlü eğitim kurum-
ları haline geldi. Okuma yazmanın yanında Kuran’ın usul ve kaidelerine 
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göre okunması (Kıraat) da bu kurumlarda öğretilmiştir (Akyüz, 2008, s. 
43) 

Yaygın Eğitim Kurumları
Ahilik
Selçuklularda esnaf örgütlenmesine, ahilik adı verilir. Ahilikte amaç;  

Asya’daki büyük ve uygar Türk şehirlerinden gelen çok sayıdaki zana-
atçı ve sanatkarlara iş imkanı yaratmak ve Bizans sanatkarları ile reka-
bet edebilmelerini sağlamak ve yaptıkları malların kalitesini korumak, 
ihtiyaca göre üretimi ayarlamak, ayrıca sanatkârlara mesleklerinin in-
celiklerini öğretmek, olumlu tutum ve davranışlar kazandıraraktı (İnal-
cık, 1999, s. 192-193). Ortak fiyatların belirlenmesi üyelerin korunması, 
çalışamayacak durumda olanlara yardım edilmesi, paranın amaç değil 
araç olarak görülmesi de ahiliğin temel ilkelerindendi. Siyasi otoritenin 
bu kurumlar üzerinde herhangi bir denetimi yoktu (Güllülü, 1992, ss. 
29, 30).

Atabeylik
İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinden itibaren devlet yönetimine 

önem vermiştir. Hükümdarlar, kendilerinden sonra tahta geçebilecek 
oğullarının en iyi şekilde yetiştirilmesi için, sistemleşmiş, geleneksel bir 
yol izliyorlardı. Devletin güçlü ve sağlam kalması amacı ile yapılan bu 
uygulamanın yanında Selçuklu sultanları şehzadelerini uç eyaletlerine 
vali olarak görevlendiriyorlardı. Şehzadelerin, bir atabey kılavuzluğun-
da ileride devleti yönetebilmek için gerekli bilgi ve becerileri elde et-
meleri sağlanıyordu. Türklerin tarih boyunca, “ata” unvanını verdikleri 
yol gösteren, edep öğreten bu ulu kişiler toplum içinde saygınlığı yük-
sek olan şahsiyetlerdi. Selçuklular döneminde ortaya çıkmış Ata ve bey 
kelimelerinden oluşan atabey unvanını taşıyan ilk kişi Vezir Nizamül-
mülk’tür Bu kavram, Osmanlılarda kullanılan lala olarak kullanılmıştır 
(MEB, 2015, s, 41). 

SELÇUKLULARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ 

Selçuklularda Anadolu’da çeşitli merkezlerde beden eğitimi ve 
sporla ilgili örgüt ve tesisler kurulmuştur. K Erzurum, Konya, Kayseri, 
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Erzincan’da bu örgüt ve tesislerle ilgili kalıntı ve belgelere ve rastlanmış-
tır. Özellikle de Konya’da bu dönemde tanınmış idmancıların, idman 
araçlarını kale kapılarına asarak kente giriş, çıkış esnasında insanların 
görmesi sağlanmıştır. Güreş sporuna büyük önem veren Selçuklular 
Konya’da güreşçiler mahallesi ve tekkesi kurmuşlardır. Selçuklular İs-
lamiyet’ten önce yaygın olan Çevgan. Gökbörü, güreş, avcılık, v.b.  spor 
oyunlarını devam ettirmiştir  (Yıldız, 1979). 

Eğitime Katkıda Bulunan Düşünürler
Selçuklu Devleti’nde birer devlet adamı, mutasavvıf ve eğitimci olan 

bu düşünürler, eğitim, bilim, kültür ve uygarlığın geliştirilmesi başta ol-
mak üzere Türk eğitim düşüncesinin oluşumunda önemli rol oynamış-
lardır (Akyüz, 2008, ss. 43, 57).

Nizamülmülk (11. yy.)
Büyük Selçuklu döneminde uzun yıllar vezirlik yapman Nizamül-

mülk’ün asıl adı Hasan’dır. Sultan Alparslan ve Melikşah zamanında 
Selçuklu Devleti’nin ihtişamlı bir dönem geçirmesinde büyük katkısı 
vardır. Aslen İranlı olan Nizamülmülk ünlü Nizamiye Medreselerini 
kurmuş ve “Siyasetnâme” adlı eseri yazmıştır (Kafesoğlu, 1955, s. 231).

Mevlâna (13. yy.)
Mevlevilik tarikatının kurucusu olan Mevlana’nın bilinen eserleri, 

Mesnevi ve Dîvân’dır. Mesnevi eseri, birçok dile tercüme edilmiş ve tüm 
dünyada ilgi görmüştür. Eserlerinde insan sevgisi başta olmak üzere 
hoşgörü, ahlaki değerler gibi kavramları işlemiştir (Eyuboğlu, 2003, s. 
51).

Hacı Bektaş Veli (13. yy.)
Anadolu’ya 1240’ta geldiği sanılmakta olan Hacı Bektaş Veli Hora-

san doğumlu olup. Anadolu’da Bektaşiliğin yayılmasını sağlamış; fikir-
leri ve öğretisi, Dört Kapı Öğretisi adıyla yayılmıştır. Hacı Bektaş Veli, 
eserlerinde tasavvuf kültürüne yer vermiş; hoşgörü ve sevgiyi işlemiş, 
sır saklamanın önemini vurgulamıştır. Eserleri; Makâlât, Nasihatler ve 
Fevâidnâme’dir. Osmanlı’da Kapıkulu Ocağı da onun öğretilerini benim-
semiştir (Öztürk,  1995, ss. 114, 115).
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Yunus Emre (13. yy.)
Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli rol oynayan Yunus Emre 

Türk tasavvuf şairi ve düşünürüdür. Arı bir Türkçeyle şiirler söylemiş, 
şiirleri Dîvân adlı eserinde toplanmıştır (Köprülü, 1966, ss. 132, 133).

Nasrettin Hoca (13. yy.)
Anadolu’da Akşehir’de yaşadığı bilinmektedir. Medrese hocalığı ve 

cami hocalığı yaptığı söylenen Nasrettin Hoca ünlü halk eğitimcisidir. 
Fıkraları eleştirel bakış açısı ve ders verme niteliğindedir (Sayers, 2007, 
s. 675, 680).

Âşık Paşa (13.yy.)
Âşık Paşa, Kırşehir ve dolaylarında yaşamış, ahi teşkilatına yer al-

mıştır. Türk dilinin gelişmesi için büyük çaba harcayan ve Türkçenin her 
alanda kullanılmasını teşvik eden ünlü Türk mutasavvıfı Baba İlyas’ın 
torunudur. Şiirlerinde tasavvufi bir dille kardeşlik, dostluk, dünya barışı 
ve yurt sevgisi gibi kavramları anlatmıştır. Garibnâme’ eserinde şiirlerini 
toplamıştır  (Mengi, 1995, s. 81).

Osmanlı Devletinde Eğitim
1299’da Söğüt-Bilecik’te Osman Bey tarafından kurulan Osmanlı 

Devleti; 14 ve 15. yy.’da Anadolu’dan Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarına 
kadar sınırlarını genişletti. 1453’te İstanbul’un fethinden sonra Yüksel-
me Dönemini yaşamaya başladı. 16. yüzyılda dünyada en güçlü dev-
letlerinden biri oldu. Yükselme Döneminde (1453-1579) siyasi, askerî, 
sosyal ve ekonomik alanlarda güçlü bir durumda olan Osmanlı Devleti, 
eğitim alanında da bu dönemde büyük gelişme gerçekleştirdi. 17. yüzyı-
lın sonlarından itibaren Duraklama dönemine giren Osmanlı eski gücü-
nü kaybetmeye başlayarak daha sonra Gerileme ve Çöküş dönemlerini 
yaşadı. Osmanlı Devleti, 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla var-
lığı hukuken sona erdi (Güven, 2014, s. 55)

Osmanlı Devletinde Klasik Dönemde Eğitimin Genel Özellikleri
Alim denince akla medrese eğitimi almış din bilgini anlaşılmakta-

dır. İlk ve ortaöğretimde Osmanlı Türkçesi olan eğitim dili, yükseköğ-
retimde ve bilim çevrelerinde hâkim dil Arapçadır. Askerî eğitim ku-
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rumları ile Müslüman, yabancı ve gayrimüslim okullarında farklı eğitim 
uygulamaları vardır. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda fethettiği toprak-
lardan getirilen gayrimüslim çocuklar, askerî eğitim kurumlarında ye-
tiştirilmiştir. Eğitim öğretim; aktarmacılık, taklit, ezbercilik yoluyla öğ-
renme, üzerine kuruludur. Eğitim alanındaki teknolojik gelişmelerden 
yararlanmada çağın gerisinde kalınmıştır. Devletin, eğitim kurumları 
üzerinde Tanzimat’a kadar doğrudan bir denetim ve kontrolü yoktur. 
Eğitim- öğretimin mali kaynağı halk ve vakıflar tarafından sağlamıştır. 
Kız çocukları 19. yy.ın ikinci yarısına kadar ilkokuldan sonra eğitim al-
mamıştır (Akyüz, 2008, s. 61).        

Osmanlılarda Eğitim Kurumları
Osmanlı’da örgün ve yaygın eğitim kurumları aşağıda verilmiştir 

(Sakaoğlu, 1991, s: 12) bunlar: 

Örgün Eğitim Kurumları 
•	 Mektepler
•	 Medreseler
•	 Askerî Eğitim Kurumları
•	 Acemi Oğlanlar Ocağı
•	 Yeniçeri Ocağı
•	 Enderun (Saray Mektebi) 

Yaygın Eğitim Kurumları
•	 Tekkeler
•	 Camiler
•	 Kütüphaneler
•	 Sahaflar
•	 Loncalar
•	 Kıraathaneler
•	 Rasathaneler
•	 Sivil Eğitim Kurumları 
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Örgün Eğitim Kurumları 
Sıbyan Mektepleri
Bu okullara taş mektep veya mahalle mektebi denirdi. Kur’an’ı Ke-

rimi ezberden okuma, temel matematik öğretilirdi. Sonraki dönemlerde 
yazı eğitimi de verilmiştir. Eğitim süresi dört yıldı ve beş, altı yaşların-
daki kız ve erkek çocukları bu okullara giderdi. Öğretmenlerin okuma 
yazma bilmesi ve temel dinî bilgilere sahip olması yeterli görülen bu 
okulların giderleri halk veya vakıflar tarafından karşılanırdı. Eğitim, zo-
runlu değildi (Çelik, 2007, s. 27).

Medreseler
Osmanlı Devleti, beylik dönemi ve kuruluşundan itibaren eğitim ve 

bilime büyük önem vermiştir. Daha önce kurulan Türk devletlerinden 
örnek alınan medreseler, Osmanlı döneminde de önem verilerek var-
lığını gelişerek sürdürmüştür. Osmanlı Devleti’nde ilk medrese Orhan 
Bey tarafından İznik’te yaptırılan Orhaniye Medresesi’nin ilk müderrisi, 
dönemin önemli bir bilgini olan Davud-ı Kayseri’dir. Bursa ve Edirne ol-
mak üzere imparatorluğun tüm şehirlerinde birçok medrese açılmıştır. 
İlköğretim düzeyinde eğitim veren medreseler, köylerde de yaygınlaş-
mıştır (Gül, 1997, s. 4).

Medreselerin Genel Özellikleri
Genellikle orta ve yükseköğretim seviyesinde eğitim verilen med-

reselerin yanı sıra ilköğretime denk sayılan medreseler de mevcuttu. 
Medreselerde kelam, fıkıh, tefsir, hadis, nahiv, lügat, belagat, hendese, 
astronomi, felsefe ve mantık gibi dersler okutulurdu. Eğitim dili yaygın 
biçimde Arapçadır (Aslanapa, 1963, s. 34).

Enderun 
Farsça “iç kısım” anlamına gelen Enderun Osmanlı sarayının 18. 

yüzyıla kadar devlet idaresindeki saray içinde merkezde yer alan bö-
lümdür. Enderun’a devşirme çocuklardan zekâca ve bedenen seçkin 
olanlar alınırdı. Galata Sarayı ve Edirne Sarayı gibi kurumlardan seçilen 
On dört, on beş yaşlarındaki çocuklar buraya gelir ve bunlar, belirli imti-
han ve hizmet süreçlerinden sonra kaftanlı yani kıdemli ve yükselmeye 
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aday memurlar olarak yetiştirilirdi. Bu aşamaları geçmeyenler kapı kulu 
ocaklarına, sipahi bölüklerine gönderilir ve buraya gelen çocuklara Türk 
ve İslam kültürü hocalar tarafından öğretilir, buradaki eğitimle yönetici 
sınıfı başta olmak üzere sporcu, müzisyen, edebiyat ve felsefe alanın-
da insan yetiştirilirdi. Enderun 20. yüzyılın başında kaldırılmıştır (MEB, 
2015, s. 62).

Yaygın Eğitim Kurumları 
Cami ve Medreseler
Topluma dinî, ahlaki bilgi ve nasihat verilen yerlerdi. Camilerde 

halk sosyal ve siyasi konularda da bilgilendirilirdi. Camilerde yapılan 
derslere herkes devam edebilirdi. Bu derslerde cemaat, hocanın etrafın-
da toplanır; onun anlattıklarını dinlerdi (Köprülü, 1972, s. 183).

Tekke ve Zaviyeler
Yaygın eğitim yanında yolcu barındırma, bölge güvenliğini sağla-

ma, yeni yerlerin fethedilmesini ve buralara yerleşilmesini sağlama gibi 
işlevleri de vardı. Topluma musiki, tasavvuf bilgisi ile halk edebiyatı 
öğretilen kurumlardı (Eyice, 1963).

Kütüphaneler
Medrese içerisinde ya da yakınında yer alan kütüphaneler öğretmen, 

öğrenci ve araştırmacıların yanında halka da açık yerlerdi. Eğitim-öğ-
retim görmüş kişilerin kitap bağışlama geleneği halk kütüphanelerine 
kitap sayısı bakımından büyük katkı sağlamıştır (Baltacı, 2002, s. 450).

Sahaflar (kitapçılar) Az bulunur, eski kitapların satıldığı sahaflar 
ile her türlü kitabın satıldığı kitapçılar; kitapseverler başta olmak üzere 
öğretmen, öğrenci, araştırmacıların buluştukları yerlerdi (İnalcık, 1980, 
ss. 4,5).

Loncalar
Ahiliğin ve Fütüvvetin devamı niteliğinde olan loncalar esnaf ku-

ruluşudur. Müslüman ve gayrimüslim tarafından seçilen esnaflardan 
oluşturulurdu. Ayakkabıcılar, hattatlar, sahaflar vb.nin kendi içinde 
grup oluşturduğu meslek örgütleriydi. Okul gibi görev yapan bu ku-
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rumlar) usta, çırak ve kalfa ilişkisinin eğitimle yoğurulduğu yerlerdir 
(Yazıcı, 1996, s. 156).

Kıraathaneler
Geleneksel usta-çırak ilişkisiyle mesleki eğitimin de verildiği, halk-

tan kişilerin, ediplerin, aydınların, toplanıp şiir okuduğu, sohbet etti-
ği, tartıştığı yerlerdi. Buralarda Nasrettin Hoca, Keloğlan, Battal Gazi, 
Oğuz name, Leyla ve Mecnun gibi eserler okunurdu (MEB, 2015, s. 62).

Rasathaneler (gözlem evi)
Bu dönemde ilk rasathane, Sultan III. Murat’tan alınan icazetle kuru-

lan Takiyüddin’in kurduğu İstanbul Rasathanesidir. Bu dönemin şeyhü-
lislamının rasathanenin uğursuzluk getireceğinden bahsetmesi üzerine 
yine padişah emriyle rasathane yıktırılmıştır. 1868 yılında Rasathane-i 
Amire adıyla tekrar açılan kurum, 31 Mart Ayaklanması’nda yıkılmıştır. 
Daha sonra yeniden kurulan rasathane, 1911’de çalışmalarına başlamış, 
1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü adını alarak faaliyetlerini sürdürmüştür 
(İhsanoğlu ve Kaçar, 2002, s. 168). 

Klasik Dönemde Eğitime Katkıda Bulunan Düşünürler
Hacı Bayram Veli (14-15. yy.)
Tasavvufla ilgilenen Hacı Bayram Veli, eserlerini Türkçe yazmıştır. 

İnsanın bir araç olduğunu ve Tanrı’ya ulaşmanın yolunun olgunlaşmak 
olduğunu ifade etmiştir. Hacı Bayram Veli, Tanrı’nın evrenin merkezin-
de olduğunu ve kendini olgunlaştıran insanın Tanrı’yı bütün varlıklar-
da görebilecek ışığı gönlünde hissedebilmesiyle mümkün olacağını sa-
vunmuştur. Tasavvuf ve bilimi birleştiren Hacı Bayram Veli, alın teriyle 
geçinip çevresindekileri toprağı işlemeleri için eğitmiştir. Bugün Ana-
dolu’da günümüzde de kullanılan İmece usulü onun fikridir (Demirci, 
2005).

Kâtip Çelebi (1609-1658)
Kâtip Çelebi, özellikle coğrafya alanında yaptığı çalışmalar başta 

olmak üzere bibliyografya ve geometride çağının en önemli bilginleri 
arasında yer aldı. Orta Çağ Avrupa bilimine egemen olan Batlamyus’un 
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“dünyanın düz bir tepsi şeklindedir” fikrini reddederek yeryüzünün 
yuvarlak olduğunu bilimsel verilerle açıklamıştır. Pozitif bilimlerin öne-
mine vurgu yaparak klasik medrese eğitimine karşı çıkmıştır (Banarlı, 
1998, ss. 682, 688).

Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703-1780)
Erzurumlu İbrahim Hakkı, klasik bilgiyi ihmal etmeden Batı’nın bi-

limsel gelişmeleri takip etmiştir. Dinî bilimlerin yanı sıra çalışmalarında 
pozitif bilimlere de yer vermiştir. Eserinde bilimin önemini vurgulamış, 
anatomi, coğrafya, matematik, takvim, ay ve güneş tutulması gibi konu-
larda çalışmalar yapmıştır (MEB, 2015, s. 83).

Eğitimde Yenileşme Hareketleri ve Sonuçları
Osmanlı Devleti’nin eyalet askerlerinin dışında merkezde görev ya-

pan Yeniçeri Ordusu Osmanlının kuruluşundan 19. yy.a kadar varlığını 
sürdürmüştür. Yeniçeri Ocağı iki yüz yetmiş yedi yıl bir düzen içinde 
devlete hizmet etmiş, geri kalan iki yüz elli yedi yıl boyunca kazan kal-
dırarak, devlet işlerine karışarak ve isyanlarla yapılan yeniliklere sürekli 
karşı çıkmıştır. Padişahlar, Yeni çeri Ocağını kaldırıp yeni bir askerî ör-
güt kurmak için girişimde bulunmuşlar fakat başarılı olamamışlardır. 
Osmanlının batılılaşma çabalarına tek etken, Yeniçeri Ocağının bozul-
ması, onların çıkardığı isyanlar değildir (Akyüz, 2008, s. 143).        

Batılılaşma hareketinin başka nedenleri şunlardır: 
1. Savaştaki Yenilgiler: 18. yy.’ da Avrupa’da savaş teknik ve sa-

natına uygun subaylar yetişiyor ve bu yenilikleri savaş alanlarında da 
uygulayarak başarılı olunuyordu. Osmanlı orduları Avrupa orduları ve 
Avrupalı uzmanlardan yararlanan Mısır ve Rus kuvvetleri karşısında da 
başarısız oluyordu. Bu durum batı tarzı askerî okullar açılmasını zorun-
lu hale getirmiştir (Akyüz, 2005, s. 398).

2. Yabancı Uzmanların Etkisi: Ordunun birçok cephede yenilgiler 
alması sonucu 18’inci ve 19’uncu yy.’larda, Avrupalı askerî uzmanlar as-
kerî eğitimin Batılılaşması için önerilerde bulunmuşlar ve çalışmalarda 
bulunmuşlardır (Karal, 1954, ss. 13, 30).
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Yeni Eğitim Kurumları ve Özellikleri
Padişah Abdülmecit döneminde (1839-1861) 1839’da ilan edilen Tan-

zimat Fermanı ile devlet teşkilatı başta olmak üzere; sosyal ve ekonomik 
hayatta köklü düzenlemeler yapılmıştır. Kişi hak ve özgürlüklerinin 
devlet güvencesi altında alındığı vurgulanmış; gayrimüslim vatandaşla-
ra memuriyet, vergi, askerlik, gibi konularda haklar tanınmıştır. Eğitim 
sisteminde batı modeline uygun yarı laik yeni bir sisteme geçişe ortam 
sağlanmıştır. Abdülmecit (1839-1861), 1845’te yayımladığı bir fermanla 
din ve dünya açısından eğitimin herkese gerekli olduğunu belirtmiş bu 
amaçla rüştiye ve sıbyan mekteplerinde yeni düzenlemeler yapılacakla-
rını ve bir darülfünun (üniversite) kurulacaklarını ifade etmiştir. Bu ku-
rumlardan rüştiye ve sıbyan mekteplerinde Osmanlı vatandaşları gün-
lük yaşamda kimseye muhtaç olmayacak düzeyde hayat bilgisi edinebi-
lecekler, üst düzeyde dinî ve müspet bilimleri derinleştirerek darülfü-
nunda da öğrenebileceklerdi. Yeni eğitim sistemi ile Maarif-i Umumiye 
Nizamnamesi (1869) sistemli bir şekilde bütünlük sağlamıştır. Kurulan 
yeni sitemin yanında geleneksel sisteme de devam edilmiştir (Akyüz, 
2008, s. 143).

İlköğretim
1847 yılında çıkarılan İlköğretim Talimatnamesi ile ilköğretimde 

bazı düzenlemeler yapıldı. Sıbyan mekteplerinde okuma eğitiminin 
yanı sıra yazma öğretimi de verilmeye başlandı. Eğitimde disiplin ve 
ödül anlayışında da olumlu değişimler gerçekleşmiştir. Rüştiyelerin 
(ortaokul) medrese haricinde öğretmen ihtiyacını gidermek amacıyla 
ilk öğretmen okulu Darülmuallimin-i Rüştiye açıldı. İlköğretimin ikinci 
kademesini oluşturan rüştiyeler, mülkiye ve askerî rüştiyeler olarak iki 
kısma ayrılıyordu. Askerî rüştiyelerden mezun olanlar üst askerî eği-
time öğrenci hazırlarken mülkiye rüştiyelerinin mezunları ise memur 
oluyordu. İstanbul’da 1868’de yeni tip öğretmen yetiştirilmesi amacıyla 
açılan Darülmuallimin-i Sıbyan mektebi daha sonra diğer vilayetlerde 
de açıldı. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi 1869’da eğitimle ilgili genel 
düzenlemeler yapmak amacıyla çıkarılmış ve nizamname ile beş yüz 
evi geçen kasabalarda rüştiye açılmasını ve sıbyan mektebinden mezun 
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olup diploma alanların rüştiyeye sınavsız geçişi sağlanmıştır (Antel, 
1940, ss. 442, 462).

Ortaöğretim
1845’te İstanbul’da Mekteb-i Fünun-ı adıyla açılan ve idadi olarak 

bilinen okul sonraki zamanlarda Kuleli Askerî İdadisi adını almıştır. 
Daha sonra 1874’te mülki idadiler açıldı. İdadilerde din eğitiminin yanı 
sıra Fransızca, Türkçe, resim kimya, cebir gibi dersler verilmekteydi. 
İdadilerde eğitim süresi üç yıldı. Ayrıca idadiler halkı kaynaştırma ama-
cı da taşıyordu. İstanbul’da 1868’de Galatasaray Sultanisi açıldı. Gala-
tasaray Sultanisinin kuruluş amacı, Batı dili bilen Osmanlı vatandaşları 
yetiştirmektir. Galatasaray Sultanisinde batı dili olarak Fransızca eğitimi 
verilmiştir. İdadi öğretmeni yetiştirmek amacıyla 1874’te Darülmualli-
min-i Ali kurulmuştur  (Akyüz, 2008, s. 143).

Tanzimat döneminde (1839- 1876)  eğitim
19. yy.’da Osmanlı devleti, siyasi, askeri, bilim ve ekonomi olarak 

batıdan geride kalmış ve çöküşün eşiğine gelmiştir. Tanzimat dönemine 
kadar yapılan yenilikler genellikle askerî sisteme yönelik olmuş Tanzi-
mat Dönemi ile birlikte farklı alanları da kapsayan çok yönlü değişiklik-
ler olmuştur (Demir, 2009, ss. 284-294).

Tanzimat Döneminde Eğitimin Temel Özellikleri 
Bu dönemde Osmanlı yöneticileri, yenilik çalışmalarında eğitim ve 

öğretim kurumlarına öncelik vermiş, modern okulların kurulması ve 
halkın eğitilmesi için önemli çalışmalar yapmışlardır. Bu doğrultuda. 
Yapılan yenilikler şunlardır (Akyüz, 2008, s. 157):

•	 Eğitimde geleneksel yaklaşımlar değişmeye, çağdaş ve bilimsel 
yaklaşımlar yerleşmeye başladı.

•	 Eğitim alanında Batı tarzı yenilikler yapıldı. 
•	 Yeni öğretim yöntemleri ve ders araç gereçlerinin kullanılmasına 

önem verildi.
•	 Orta ve yükseköğretimde düzenlemeler yapıldı.
•	 Disiplin aracı olarak kullanılan falaka kaldırıldı.
•	 Osmanlıcılık idealini gerçekleştirmek için eğitimden yararlanıldı.
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•	 1876 Kanunuesasi ile ilköğretim zorunlu hale getirildi.

•	 Yeni okulların programlarına hayata dönük dersler konuldu.

•	 Sivil, örgün mesleki ve teknik eğitimin temelleri atıldı.

•	 İlk kez, öğretmen yetiştiren okullar açıldı.

•	 Kadınların eğitimine verilen önem arttı; kız çocukları için ortao-
kullar (rüştiye) açıldı 

Tanzimat Döneminde Açılan Okullardan Bazıları Şunlardır   
Mesleki ve Teknik Eğitim
1839’dan itibaren açılan yabancı okulları özellikle İstanbul’da yo-

ğunlaşmıştır. Bu okulların en tanınmışları aşağıda verilmiştir (Akyüz, 
2008, ss. 159, 171).

•	 Robert Koleji

•	 Amerikan Kız Koleji  
•	 Saint Joseph (Sen Jozef)

•	 Saint Benoit (Sen Benua)

•	 Notre Dome de Sion (Notır Dam de Sion)

•	 1842’den itibaren açılan okullar

•	 Baytar Mektebi

•	 Orman Mektebi

•	 Mekteb-i-Maarif-i-Adliye

•	 Sanayi Mektebi

•	 Cevri Kalfa Mektebi

•	 Kız Sanayi Mektebi 
Darülfünun (üniversite) kurulma kararı 1846’da alınmış fakat 

1863’te İstanbul’da kurulmuştur. Eğitim süresi genel eğitim için üç yıl, 
mühendisler için dört yıl olarak belirlendi. Mekteb-i Tıbbiye-i Mekteb-i 
Mülkiye, adıyla diğer yüksekokullar da açıldı. Okullar hukuk, edebiyat, 
riyaziye gibi bölümlere ayrılmıştır. Darülfünunda felsefi akımlarla ilgili 
pozitivizm ve hümanizm gibi eserler de okutuldu (Ergin, 1977, s: 1216, 
1218).
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Fikir Akımları ve Eğitim
Osmanlı Devletini çöküşten kurtarmak amacıyla Tanzimat’tan iti-

baren devlet ve fikir adamları bazı fikirler ileri sürmüşlerdir. Bu fikirler; 
Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük akımlarını oluşturmuş-
tur. Fikir akımları devletin kurtuluş ve gelişimi için ürettikleri çözüm 
projelerinde eğitime büyük önem vermişlerdir (Akçura, 1998, s. 39). 

Fikir Akımının Eğitime Yüklediği Stratejik Roller
Osmanlıcılık:  Bu fikir akımının amacı Fransız ihtilali sonucunda 

(1789) milliyetçilik akımının etkisi ile çok uluslu olan imparatorluğun 
parçalanmasını önlemektir. Bunun için de eğitim devleti yıkılmaktan 
kurtaracak bir araç olarak görülmüştür. Osmanlı bünyesindeki farklı 
ulusları aynı duygu ve düşünceyle bir çatı altında eğitim öğretim vasıta-
sıyla eğitmek amaçlanmıştır (Özcan, 2007, s. 485).

İslamcılık: II. Abdülhamit döneminde (1876-1909) etkili olmuş bir 
fikir akımıdır. Osmanlı halkını İslam dini inancının etrafında toplayarak 
devletin birlik ve beraberliği sağlanmak istenmiştir. Müslüman çocuk ve 
gençlere dini eğitim daha çok verilmiştir. İslamcılık fikir akımının etkisi 
1.Dünya savaşında Arapların İngilizlerle iş birliği yapması sonucu öne-
mini yitirmiştir (Kara, 2011, s, 17).

Batıcılık: Eğitimde yeni pedagojik yaklaşımların uygulanması da 
etkili olmuş ve eğitimin dinden bağımsız bir şekilde uygulanması ge-
rektiğini savunulmuştur (Çilliler, 2015, ss. 45-65). 

Türkçülük: Başta Ziya Gökalp olmak üzere birçok aydın tarafından 
benimsenmiş bir akımdır. Türklük bilincinin genişlemesi ve güçlendi-
rilmesi ile Türk birliğinin kurulması devletin kurtuluşunu sağlayacağı 
fikrini ön görür. Yeni nesillerin Türklük bilinci ve Türk dünyası hakkın-
da bilgilendirilmesini öngörür, bunun için de eğitimin millileştirilmesi 
gerektiği fikrini savunur  (Gökalp, 2011, s, 3, 12).

Mutlakıyet döneminde (1878-1908) eğitimdeki gelişmeler
Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi 1876’da meş-

rutiyetin ilanı ile yürürlüğe girmiş ve daha sonra Osmanlı Mebusan 
Meclisi açılmış, Devleti’nin yönetim şekli meşrutiyet olarak belirlen-
miştir. Meşrutiyete rağmen tek kişilik yönetim olan mutlakıyet ortadan 
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tamamen kaldırılmamıştır. Padişahı II. Abdülhamit, Osmanlı- Rus Sava-
şı’nın çıkmasını gerekçe göstererek Kanun-i Esasiyi yürürlükten kaldı-
rarak meclisi kapatmıştır. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanına kadar padişa-
hın yetkileri olduğu gibi devam etmiştir. Bu dönemde eğitim alanında 
pek çok yenilik yapılmıştır. Ordunun eğitimi için yurt dışından subaylar 
getirilerek yeni usul-i cedit (yöntem) adı verilen eğitimde pedagojik ye-
nileşme ile ders araç ve gereçlerinin niteliği değiştirilmiştir. Yurt dışına 
öğrenciler gönderilmiştir. Öğretmen niteliği başta olmak üzere öğretim 
yöntemleri değiştirilmiş ve modern okullar açılmıştır (Sakaoğlu, 1985, 
ss, 478, 485). Bu dönemde önemli gelişmeler olmuştur bu gelişmeler 
şunlardır (Alkan, 2019, s, 335).

•	 II. Abdülhamit’in tahta çıkması, Kanunuesasi’nin ilanı ve I. Meş-
rutiyet döneminin Başlaması (1876)

•	 II. Abdülhamit’in meclisi kapatması, I. Meşrutiyetin sona ermesi 
(1878)

•	 Yeni kurulan yarı laik hukuk/yargı sisteminin hukukçu gereksi-
nimini karşılamak için Hukuk Mektebinin açılması (1880) 

•	 Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar) Mektebinin açılması, vakıflara 
bağlı medreselerin Maarif Nezaretine devredilmesi (1882)

•	 Ticaret Mekteb-i Alisi (Ticaret Yüksekokulu) nin açılması aşar 
vergisine ek olarak maarif vergisinin alınmaya başlanması, Hen-
dese-i Mülkiye Mektebi (Mülki Mühendislik Okulu) nin açılması 
(1883 )

•	 Beyazıt Devlet Kütüphanesinin açılması (1884 )
•	 Merzifon Amerikan Kolejinin açılması (1886)
•	 Bağ ve Aşı Ameliyat (Uygulama) Mektebinin açılması Fenn-i Re-

sim ve Mimari Mektebinin açılması, Amelî (Uygulamalı) Ziraat 
Mektebinin açılması (1887)

•	 Dilsiz(ler) Mektebinin açılması (1889)
•	 Körler Mektebinin açılması (1890)
•	 Gümrük Memurları Mektebinin açılması (1892) 
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II. Meşrutiyet Döneminde İlk, Orta Ve Yükseköğretimdeki 
Gelişmeler
Okul öncesi eğitim
1915’te Darül muallimat’a bağlı olarak açılan Ana Muallime Mek-

tebinde Türk ve Müslüman anaokulu öğretmenleri yetiştirilmeye baş-
lanmıştır. Daha önce anaokulu öğretmenleri, gayrimüslim kadınlardan 
oluşmaktaydı. Yine bu dönemde özel ve resmî anaokulların açılmasına 
izin verilmiştir Bu okullarda 4-5 yaş grubu öğrenciler; beden eğitimi, 
yürüyüş, resim inceleme, el işi çok çeşitli eğitimler almışlardır (Ergün, 
1996, s. 274).

İlköğretim
İlköğretim, 1913’te çıkarılan Geçici İlköğretim Kanunu ile zorunlu 

hâle getirilmiştir ve eğitim süresi altı yıl olarak düzenlenmiştir. Eğitim-
de ezbercilikten uzaklaşmak için dersler drama ve tiyatro gibi uygula-
malar ile zenginleştirilmiştir. Bu dönemde olumsuz yaklaşımlar ve okul 
sayısının az olması nedeniyle istenilen verim sağlanamamıştır. Bir kısım 
Sıbyan mektepleri kapandığı için eğtim veremese de eski yöntemle eği-
tim devam etmiştir (Tekeli, 1985 ss. 456, 478).

Ortaöğretim
Genellikle idadiler şehirlerde, rüştiyeler ise kasabalara kadar yayıl-

mıştır. Bu dönemde, kızlar ve erkekler için yatılı okullar açılmıştır. Daha 
sonra idadiler sultani adını almış ve bu okullarda eğitimin yedi yıl yapıl-
masına karar verilmiştir. Sultanilerde matematik, fen bilimleri, din, dil, 
tarih ve resim gibi derslerin öğretimi sağlanmıştır. Darülfünun Nizamna-
mesinin 1912’de hazırlanması ile Darülfünunda köklü değişiklikler sağ-
lanmıştır. Bilim ve fennin yayılmasına katkı sağlamak amacıyla kurulan 
bu kurum yurt dışından hocalar getirilmesine ve farklı alanlarda öğrenim 
sağlama girişimlerine rağmen dönemin siyasi, sosyal, ekonomik şartları 
Darülfünun istenilen hedefe ulaşamamıştır (Akyüz, 2008, s. 267).

OSMANLIDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Türklerde spor, savaşa hazırlık talimleri olarak düşünülmüştür. Bu 
sebeple ata sporu olarak görülen güreş, binicilik, okçuluk sporuna daha 
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fazla önem verilmiştir. Türk devlet geleneği haline gelmiş olan avcılık,  
güreş,  okçuluk, binicilik, atıcılık, kılıç, topuz, gürz, kullanma, Gökbörü, 
çöğen, Tepük gibi etkinlikler ön planda yer almaktadır. Başlangıçta ya-
rışma olarak düzenlenen sporlar daha sonraki yıllarda geleneksel hale 
gelmiş ve ata sporlarımız olarak görülmüştür (İmamoğlu, and M. 1997, 
ss. 145-150). Osmanlının en güçlü dönemlerinde özellikle okçuluk, gü-
reş, binicilik, avclık, cirit, atıcılık, oyunları padişahın desteklediği spor-
lardır. Osmanlı devletinde en önemli spor örgütlenmesi spor tekkeleri-
dir (Gölbaşı, (2018). 

Kırkpınar yağlı güreşleri hala varlığını devam ettiren spor organi-
zasyonu olmuştur. Tanzimat döneminde çağdaşlaşma adına spor ve 
sor eğitimi alanında ilk kez batıya benzer reformlar gerçekleştirilmiştir. 
Mekteb-i Hayriye de Avrupai tarzda gerçekleşen cimnastik etkinlikleri 
ilk defa Abdülaziz döneminde 1839’da Tanzimat fermanı ile askeri ve 
sivil okullara beden eğitimi, Riyazat-ı Bedeniye adı altında okullara ders 
olarak konulmuştur. Yabancı beden eğitimi öğretmenleriyle başlayan 
beden eğitimi dersleri daha sonra Türk beden eğitimi öğretmenlerinin 
görev almasıyla devam etmiştir (Yıldız, (1979). 

Eğitime Katkıda Bulunan Düşünürler
Selim Sabit Efendi
Fransa’da eğitim görmüş ve çağdaş pedagojinin Osmanlı eğitim sis-

temine girmesinde katkı sağlamıştır. Kısaltılmış Osmanlı Tarihi  (Muh-
tasar Tarih-i Osmânî)  adlı kitabı ilköğretim tarih derslerinde okutulma-
sı amacıyla yazmıştır. Öğretmenlerin Yol Göstericisi ( Rehnümâ-yı Mu-
allimîn) adlı kitabıyla da öğretmenlere rehber olmanın yanı sıra kitapta 
usul-i cedide (yöntem) göre açılan okulların da nasıl olması gerektiğini 
anlatmıştır (Koçer, l991, s. 98).

Satı Bey
Mülkiye Mektebinden mezun olduktan sonra orta dereceli okullar-

da öğretmenlik yapmış ve Fenniterbiye (eğitim bilimi) meslek derslerini 
okutmuştur. Daha sonra 1909’da İstanbul Öğretmen Okuluna müdür 
olarak görev yapmıştır (Kuran, 1995, ss. 18,20).
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Prens Sabahattin
Osmanlı döneminde ilk sosyoloji kürsüsünü kuran kişidir. Ona göre 

eğitimin amacı; bireyin kişisel yeteneklerini bedenen, fikren ve ahlak 
yönlerinden geliştirmektir. Osmanlı’nın kurtuluşu için çağdaş eğitimin 
gerekliliği fikrini savundu (Sezer, 2010, ss. 217, 291).

Ziya Gökalp
Ziya Gökalp, günümüzdeki örgün-yaygın eğitim şeklinde eğitim 

sınıflaması yapmış ve terminoloji geliştirmiştir. Milliyetçilik, laiklik,  
halkçılık, kültür, millî tarih, dilin sadeleşmesi, kadın hakları gibi birçok 
konularda Atatürk’e ilham kaynağı olan Gökalp; eğitim kongrelerinin 
ve üniversitenin önemi üzerinde durmuştur. Veterinerlik bölümünden 
mezun olan Gökalp daha sonra sosyoloji bilimi üzerinde çalışmalar yap-
mış ve İstanbul Üniversitesinde sosyoloji profesörü ünvanını almıştır 
(Celkan, 1990, s. 144).

Ethem Nejat
Yüksek Ticaret Mektebinden mezun olan Ethem Nejat, Eskişehir 

Maarif Müdürlüğü görevini yapmakta iken I. Dünya Savaşı’na gönüllü 
olarak katıldı. Daha sonra Anadolu’ya Millî Mücadele’ye katılmak için 
gitmiştir. Köylerin kalkınmasına katkı sağlayacak eğitim sisteminin ge-
liştirilmesi gerektiğini savundu. Beden eğitimi, müzik, el işleri, tarım, 
çevre koruma, gibi derslerin önemini savundu (Erkek, 2009, ss. 459, 560).

İsmail Hakkı Baltacıoğlu
1908’de İstanbul Darülfünunu Tabiat Bilimleri Bölümünden mezun 

olduktan sonra öğretmenliğe başladı. Maarif Nezareti tarafından Av-
rupa’ya gönderildi. Fransa, İngiltere, Belçika, İsviçre ve Almanya’daki 
okulları inceledi. İstanbul Üniversitesi, Gazi Eğitim Enstitüsü, Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesinde yöneticilik ve öğretmenlik yaptı. İlköğre-
timde okuma eğitimi hakkında çalışmalar yaptı. Eğitimde güzel sanatla-
rın (özellikle tiyatronun) önemini ilk vurgulayanlardan biriydi. Çağdaş 
eğitim düşüncesinin Türkiye’ye girişinde önayak oldu (Çubukçu, 1978, 
s. 15).
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Emrullah Efendi
Mülkiye Mektebini bitirdikten sonra farklı vilayetlerde maarif mü-

dürlüğü görevini yaptı. Darülfünunda eğitim dersleri vermiş, maarif na-
zırlığı (millî eğitim bakanlığı) görevi de yapmıştır (Kazıcı, 1995, s. 166).

CUMHURİYET DÖNEMİNDE EĞİTİM

Milli Mücadele Döneminde Eğitim
Millî Mücadele yıllarında öğretmen okulu açma ve eğitim-öğretim 

faaliyetleri kesintiye uğramadı. Eğitim-öğretim seferberliği savaşın en 
şiddetli yaşandığı 1922 yılında bile devam etmiş ve öğretmen okulları 
açılmıştır. Millî Mücadele Döneminde en büyük sorun eğitilmiş insan 
gücü kaybının yaşanmasıdır. Savaş yıllarında ilkokul öğretmenlere bir 
yıldan fazla süre maaş verilememiştir. Osmanlı devletinin son yıllarında 
batı tarzı açılan eğitim ve öğretim kurumların varlığı sonucunda eskiyi 
korumak isteyenlerle yeni sistemi yerleştirmeye çalışan okulların varlığı 
ve yabancı misyoner ve azınlık okullarının yaptığı çalışmalar, Osmanlı 
toplumunda ikiliğe yol açmıştır. Bu sorunları ortadan kaldırmak ama-
cıyla devlet adamları çalışmalar yapmalarına rağmen başarılı olama-
mışlardır. Mücadele Döneminde eğitim- öğretim faaliyetleri; İstanbul 
Hükümeti’ne bağlı Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) tarafından İstan-
bul’da TBMM Hükümeti’ne bağlı Maarif Vekâleti de (Eğitim Bakanlığı), 
Anadolu’da yürütülmüştür. 1922’de saltanatın kaldırılması ile birlikte 
eğitim-öğretim Ankara’da bulunan Maarif Vekâleti tarafından yürütül-
müştür. Cumhuriyet döneminde milli eğitimle ilgili önemli hazırlık ça-
lışmaları yürütülmüştür (Akyüz, 2008, s. 317) bunlar: 

•	 Maarif Vekâleti (Eğitim Bakanlığı) kuruldu (3 Mayıs 1920). 
•	 Telif ve Tercüme Heyeti kuruldu (25 Mart 1921)
•	 Maarif (Eğitim) Kongresi toplandı (15 Temmuz 1921)
•	 Darülfünunda karma eğitime geçildi (1921-1922) 
•	 Maarif Nezaretinin tüm örgütleri Maarif Vekâletine bağlandı 

(1922).
•	 I. Heyet-i İlmiye (Bilim Kurulu) Toplantısı yapıldı (15 Temmuz 

1923) 
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Maarif Kongresi
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Gazi Mustafa Kemal Paşa, sa-

vaşın en şiddetli günlerinde bile bağımsızlık mücadelesinin liderliğini 
yaparken diğer yandan eğitim konusundaki çalışmaları yürütmüştür. 
Bu çalışmalar sonucunda Türk eğitim sisteminin kurulmasında ve yer-
leşip, geliştirilmesinde, Heyet-i İlmiye ve Maarif Kongresi toplantıları 
çok önemli katkı sağlamıştır. 15-21 Temmuz 1921 tarihlerinde gerçek-
leştirilen Maarif Kongre kararları, sadece o günün değil kurulacak olan 
çağdaş ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletini de güçlendirme-
yi hedeflemiştir. Ankara’da toplanan kongreye, işgal edilmemiş illerin-
den pek çok kadın ve erkek öğretmen katılım sağlamıştır.15-21 Temmuz 
1921’de Ankara’da gerçekleştirilen (Kapluhan, 2014). Maarif Kongre-
si’nde alınan kararlar:

•	 Günümüze kadar uygulanan ilköğretim programları uygulama-
ya elverişli değildir.

•	 Dört yıl olan ilköğretim süresinin beş yıla çıkarılması gereklidir.

•	 Çocukları hayata hazırlayan ve onların yeteneklerini ortaya ko-
yabilecek eğitim programına ihtiyaç vardır.

•	 Halkın günlük hayatta ihtiyaç duyduğu din, dil ve hesap gibi ka-
biliyetleri geliştirecek dersler okutulmalıdır. 

•	 İlkokul programları; kent ve köylerin ihtiyaçları farklı olduğu 
için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.

•	 İlkokullarda meslek derslerinin tümüyle öğretilmesi mümkün 
olmamaktadır. 

•	 Bir iş edinmek ve Sanat için yeteneğin gerekli olduğu kız okulla-
rında öğrencilerin ev kadını olabilmeleri amacıyla bilmeleri gere-
ken pratik bilgilerin kazandırılması sağlanmalıdır. 

15 Temmuz 1923’te Ankara’da I. Heyet-i İlmiye toplanmış ve şu 
kararlar alınmıştır:

•	 İlköğretimin eğitim süresi altı yıla çıkarılmalıdır.

•	 İlkokul 1 ve 2. sınıflarda öğrenci sayısı 30 diğer sınıflarda 40 ol-
malıdır.
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•	 Zorunlu eğitim çağındaki çocukların, yabancı okullara gönderil-
memesi kararları alınmıştır.

•	 Nüfusu az olan küçük köyler için yatılı bölge ilkokulları açılma-
lıdır.

•	 Sultani adı kaldırılmalı ve liseye çevrilmelidir 

Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Dönemin Maarif Vekillerinin 
Eğitimle İlgili Görüşleri
Gazi Mustafa Kemal Paşa
Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için bir süs, 

bir hükmetme aracı veya medeni bir zevk olmaktan çıkarıp maddi ha-
yatta başarılı olmayı sağlayan pratik ve kullanılabilir bir araç haline ge-
tirmektir. Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri eğitimin 
sınırı ne olursa olsun, en önce ve her şeyden önce Türkiye’nin bağım-
sızlığı için kendi benliğine ve millî geleneklerimize düşman olan bütün 
unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. Pratik ve her konuyu 
kapsayan bir eğitim için vatan sınırları içinde önemli merkezlerde mo-
dern kütüphaneler, bitki ve hayvanat bahçeleri, konservatuvarlar, atöl-
yeler, müzeler ve güzel sanatlar sergileri kurulması, bütün memleketin 
basımevleriyle donatılması gerekmektedir (Duman, 2006, ss. 80, 81).

Dr. Rıza Nur
Eğitim; bir milleti yeniden canlandıracak ve vatanı kurtaracak en 

önemli araçtır. Eğitim sistemimiz kötü bir durumdadır. Benim görüşü-
me göre; okulların yetiştirdiği kültürlü bireyler; vatanı kurtarır, diriltir 
ve yaşatır (Başar, 2004, s. 71). 

Hamdullah Suphi Tanrıöver
Anadolu’nun her köşesindeki büyük merkezleri sanat ve fikir mer-

kezlerine dönüştüreceğiz. Eğitim önem vereceğimiz ve üzerinde en çok 
konuşacağımız en elzem konuların başında gelmelidir. Eğitim- öğretim 
kurumlarımızdan gerekli yararlar neden sağlanamıyor? sebebi bunlar, 
kuramsal adamlar yetiştiriyor; sanatçı, iş adamı yetiştirmiyor (Şaloyla, 
1966, ss. 799, 801). 
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Mehmet Vehbi
Vatanımızın bağımsızlığına, silah gücümüze övündüğümüz, güç 

aldığımız kadar kültür ve medeniyetimizden de aynı övüncü ve gücü 
almalıyız. Millî ve dinî değerlerimiz çerçevesinde millî kültürümüzün 
gelişme ve yücelmesini sağlamak ilkesini her türlü yabancı etkisinden 
uzak bir şekilde gerçekleştirmek fikri çalışmalarımın temel ilkesidir 
(MEB, 2015, s, 94).

İsmail Safa
Ekonomik sorunlar ilköğretimimizin geri kalmasında en büyük ne-

dendir. Kasaba ve Köylerimizde istenilen seviyede hatta yok denecek 
kadar okul vardır ve açılan okullarımız da, nitelikli öğretmenlerin olma-
ması okullarımızın yeterliliği az öğretmenlerin elinde kalmasına neden 
olmuştur (Ergün, 1997, s. 97)

Cumhuriyet Döneminde Eğitimin Temel Özellikleri
•	 Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, öncelikle yeni nesli ça-

ğın şartlarına uygun, bilinçli, akla ve bilime dayalı bakış açısıyla 
yetiştirecek eğitimin temel ilkelerini belirlediler.

•	 Türkiye Cumhuriyeti Devleti genç kuşağını eski eğitim anlayışı-
na göre yetiştirilmesi mümkün değildi. 

•	 Belirlenen Eğitimin temel ilkeleri birbirini tamamlayan önem-
li unsurlardır, bu nedenle birbirinden bağımsız değildir (Çetin, 
2003, s. 261).

Cumhuriyet Döneminde Yetiştirilmek İstenen İnsan Tipinin 
Özellikleri
Yeni eğitim sisteminin amacı, çağın düşünce yapısına ve ihtiyaca 

uygun akılcılık ve bilimselliği ilke edinen bireyler yetiştirmektir. Çağın 
şartları mevcut toplumsal yapıyı da dönemine göre değiştirir. Türkiye 
Cumhuriyeti Döneminin eğitim amacı, ülkesine hizmet eden iyi yurttaş-
lar, gerçekleştirilen yenilikleri benimseyen, anlayan ve koruyan, fikri hür 
vicdanı hür nesiller yetiştirmektir. Gazi Mustafa Kemal Paşa, cumhuri-
yet döneminde yetiştirilmek istenen ideal insan tipinin taşıması gereken 
özellikleri, değişik ortam ve zamanlarda düzenlediği toplantılarda sık 
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sık dile getirmiştir Cumhuriyet Döneminde çağdaş, akılcılık ve bilimsel-
liği ilke edinen nesiller yetiştirmek, geçmişte uygulanan eğitim anlayı-
şının zararlarından kurtulmak için eğitim ve öğretim alanında kapsamlı 
yenilikler yapılmıştır  (MEB, 2015, s, 100). Bu yenilikler şunlardır:

1924 Yılında Yapılan Yenilikler
•	 Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu çıkarıldı.
•	 Şeriye ve Evkaf Vekâleti (Din ve Vakıflar Bakanlığı) kaldırıldı.
•	 Ortaokullarda (ilköğretim 2. kademe) karma eğitime geçildi
•	 Musiki Muallim Mektebi açıldı 

1925 Yılında Yapılan Yenilikler
•	 Tekke ve zaviyeler kapatıldı.
•	 Ankara Hukuk Mektebi Açıldı 
•	 Gazi Eğitim Enstitüsü açıldı (1926).
•	 Köy muallim mektepleri faaliyete başladı (1927) 

1928 Yılında Yapılan Yenilikler
•	 Millet mektepleri açıldı.
•	 Yeni Türk alfabesi kabul edildi.
•	 Türk Tarih Kurumu kuruldu (1931).
•	 Türk Dil Kurumu kuruldu (1932).
•	 Üniversite reformu yapıldı (1933).
•	 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kuruldu (1935).
•	 Köy eğitmenleri yetiştirme kursları açıldı (1936).
•	 Köy öğretmen okulları açıldı (1937) 

Eğitim- Öğretim Birliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılan 
Çalışmalar
Şeriye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması
•	 3 Mart 1924’te çıkarılan kanunla Şeriye ve Evkaf Vekaleti (Din ve 

Vakıflar Bakanlığı) kaldırıldı.
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Medreselerin Kapatılması
•	 Osmanlı Döneminde batı tarzında eğitim kurumlarının açılması 

sonucunda medrese ve mektep arasında ikilik yaşanmaya başla-
dı. 

•	 Genç Türkiye Cumhuriyeti devletin yapısına uygun olmayan 
eski eğitim kurumları ve medreseler kapatıldı. 

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
•	 Tekke ve zaviyeler dinî eğitim ve sohbetlerin yapıldığı kurumlar-

dı fakat aralarında fikir ayrılıkları vardı. Zamanla bu yapılarda 
dinle bağdaşmayan birtakım hurafe olarak bilinen yanlış uygula-
malar ortaya çıkmıştı. 

•	 Bu kurumların siyasi olaylara da karışmaya başlaması üzerine 
tekke ve zaviyeler, 30 Kasım 1925 tarihinde kapatıldı. 

Yabancı Okullarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlanması
•	 Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı İmparatorluğu bünye-

sindeki topluluklar, kendi din, dil ve kültürlerine uygun eğitim 
kurumları açabiliyordu. 

•	 Lozan Barış Antlaşması ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlanan bu 
okulların, devlet içinde din ve siyaset propagandası yapılması 
yasakladı (Sungu, 1938, ss, 7, 8).

Cumhuriyet Döneminde Eğitimde Gelişmeler
Milli mücadele döneminden itibaren eğitim-öğretime önem verilmiş 

bu amaçla çalışmalar yapılmış ve yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti-
nin temelleri bu doğrultuda atılmaya başlanmıştır. Genç Türkiye Cum-
huriyeti Döneminde eğitim-öğretimin temelleri, Maarif Kongresi başta 
olmak üzere Atatürk’ün görüş ve önerileri, eğitim şûraları,  meclis ka-
rarları, anayasa ve yasalar ile atılmıştır. Bu doğrultuda dört temel hedefe 
odaklanmıştır. Bunlar; eğitimin örgütlenmesi, yaygınlaştırılması, eğitim 
öğretimin birleştirilmesi, çağın gereklerine uygun hale getirilerek nite-
liğinin arttırılması, eksik yönlerin iyileştirilmesi şeklinde sıralanabilir, 
bu amaç doğrultusunda okul öncesi eğitim ve ilköğretimdeki gelişmeler  
(Çetin, 2003, s, 261): 
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Millî Eğitim Şûrası (1953)
İlköğretim isteğe bağlı ve zorunlu olmak üzere ikiye ayrılarak, ta-

mamlayıcı kurslar ile okul öncesi eğitim ve öğretim teşkilatı gönüllülük 
esasına göre kurulması kararları alınmıştır 

Millî Eğitim Temel Kanunu (1973)
•	 Kanun’da, okul öncesi eğitim ile ilgili şu maddeler bulunmakta-

dır:
•	 Okul öncesi eğitimi, zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş çocuk-

ların eğitimini kapsar.
•	 Bu eğitim, isteğe bağlıdır. Bu okullar, bağımsız anaokulu olarak 

kurulabileceği gibi, gerekli yerlerde ilköğretim okuluna bağlı ana 
sınıfları hâlinde veya diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama 
sınıfları olarak da açılabilir.

•	 Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde açılacağı, Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliklerle düzenlenir (İnan, 1983, 
s. 62).

Millî Eğitim Şûrası (2006)
Okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasında özel sektörün teşvik 

edilmesi, okul öncesi eğitimin zorunlu hâle getirilmesi için çalışmaların 
başlaması, okul öncesi kurumlar, kreş ve çocuk yuvaları gibi tesislerin 
geliştirilmesinde devlet desteği ve teşvikinin arttırılması kararları alın-
mıştır (1926-1927 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki okul öncesi eğiti-
mi veren okulların sayısı 85’tir. 2009- 2010 eğitim-öğretim yılında ise bu 
sayı 26.681’e yükselmiştir) (MEB, 2015, s. 117).

İlköğretimdeki Gelişmeler
Osmanlı Döneminde ilkokul düzeyinde eğitim veren okullar, iptidai 

mektepler ve sıbyan mektepleridir. Bu kurumlar, okuma yazma öğreti-
minde toplumu ileri bir düzeye götürememiştir. Cumhuriyet dönemin-
de eğitim konusunda izlenen en önemli siyasetlerden biri, okullaşma 
oranını artırarak ilköğretimi yurt genelinde yaygınlaştırmaktır. Eğitim 
kurumlarının çağdaşlaştırılması, parasız olması, fırsat eşitliği, ilköğre-
timin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, 1923-
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1938 yıllarında ilköğretimde gözle görülür nicelik olarak artışlar olmuş-
tur. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında, halkın çoğunluğu köylerde 
yaşıyordu, bu amaçla köylerde okul oranını arttırmak hedeflenmiştir. 
Zaman içerisinde Türkiye’nin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmeye baş-
laması üzerine köyden kente göç oranın arması ile birlikte 1970’ten iti-
baren kentlerde okulların açılması odak noktası olmuştur. Günümüzde 
kentlerde derslik yetersizliği, kalabalık sınıflar gibi sorunlar daha fazla 
görülmektedir. Köylerden büyük kentlere göç sonucu nüfus azalmış ve 
köy okullarının çoğu kapanmıştır. 1926-1968 yıllarında demokratik, öğ-
renci merkezli, sorun çözmeye yönelik ilkokul programlarının gerçek-
leştirilmesi hedeflenmiş fakat tam olarak hayata geçirilememiştir. 2000’li 
yıllardan itibaren, yeni öğretim programları doğrultusunda çağdaş ilke 
ve değerlere önem verilerek eğitim ve öğretimin geliştirilmek amacıyla 
çalışmalar yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan çalışmalar 
(Göğüş, 1978, s. 44) :

1. Heyet-i İlmiye
•	 İlköğretimin 6 yıla çıkarılması
•	 Küçük köyler için yatılı bölge okullarının açılması (1923)

2. Heyet-i İlmiye
•	 İlköğretimin 5 yıla indirilmesi
•	 İlköğretim programlarının geliştirilmesi (1923) 

Maarif Teşkilatına Dair Kanun
•	 İlköğretimin süresinin 5 yıl, köy okullarında ise 3 yıl olarak be-

lirlenmesi
İlköğretim okullarının; şehir ve kasaba gündüzlü, şehir ve kasaba 

yatılı, köy gündüzlü ve köy yatılı okulları olarak düzenlenmesi (1926) 
(Cicioğlu, 1985).

Ortaöğretimdeki Gelişmeler
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Türkiye’de 23 lise bulunu-

yorken 1938 yılında Avrupa’da öğrenim gören öğretmenlerin istihdam 
edilmesi ve yüksek öğretmen okulu mezunlarının artması sonucunda 
lise sayısı 68’e yükselmiştir. Cumhuriyet Döneminde genel liselerin yanı 
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sıra Anadolu liseleri, fen liseleri,  Anadolu güzel sanatlar liseleri, Ana-
dolu öğretmen liseleri, özel liseler gibi lise türleri de yer almaktaydı. Za-
manla mesleki ve teknik ortaöğretimde de, büyük gelişmeler olmuştur. 
Günümüzde mesleki ve teknik öğretim okulları; ticaret ve turizm öğreti-
mi okulları, kız ve erkek teknik öğretim okulları yaygınlaştırılmıştır. Gü-
nümüzde çok büyük önem verilen Meslek okullarına, devlet sektöründe 
ve özel sektörde nitelikli elemana duyulan ihtiyaç, ülkemiz için önemli 
bir konumdadır (Cicioglu, 1985, s.134). Ortaöğretimin gelişim Süreci de 
söyle olmuştur (MEB,  2000, s. 29):

1. Heyet-i İlmiye
•	 Sultani adı liseye çevrildi (1923) 

2. Heyet-i İlmiye
•	 Lise ve ortaokulların ayrı kademeler haline getirilmesi 
•	 Öğretim sürelerinin 3+3 yıl olması (7’ yıldan 6 yıla indirilmesi)
•	 Kız liselerinin tam sınıf haline dönüştürülmesi
•	 Öğretmen yetiştiren okulların öğretim süresinin 5 yıla çıkarılma-

sı (1924)

3. Heyet-i İlmiye
•	 Liselerin belirli merkezlerde çoğaltılarak yeniden düzenlenmesi  
•	 Meslek okulları ile öğretmen okullarının belirli merkezlerde top-

lanması
•	 Gündüz eğitim veren ortaokullarda karma eğitime geçilmesi 

(1925) 

Maarif Teşkilatına Dair Kanun
•	 Ortaöğretim okulları; ortaokullar, liseler, ilk öğretmen okulları 

ve köy ilk öğretmen okulları olarak sınıflandırılması ve meslek, 
uzmanlık ve teknik okulların kurulması (1926) (Duman, 2006, ss. 
55-75).

Millî Eğitim Şûralarında alınan kararlar (Akyüz, 2006, s, 346).
•	 Köy okullarında İlköğretim süresinin 5 yıl olması
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•	 Köy okullarında üç sınıflı derslik sayısının beşe çıkarılması (1939).
•	 Derslikleri birleştirerek eğitim verilmesi kararının verilmesi 

(1968)
•	  Okul öncesi eğitiminin ilköğretim kapsamına alınması
•	 Zorunlu eğitimin uzun vadede 18 yaşı kapsayacak şekilde dü-

zenlenmesi
•	 Temel eğitim ifadesinin ilköğretim olarak değiştirilmesi
•	 6-14 yaşlarındaki çocukların İlköğretim düzeyinde, eğitim alması
•	 İlköğretimin, devlet okullarında tüm vatandaşları kapsayacak şe-

kilde zorunlu ve parasız (1983)
•	 Ortaöğretim düzeyinin iki kademeden oluşması
•	 1. kademe ortaöğretimin 12-14 yaş arası öğrencilere verilen eğiti-

min tümünü kapsaması
•	 2. kademe ortaöğretimin 15-17 yaş arası öğrencilere verilen genel, 

mesleki ve teknik eğitimin tümünü kapsaması ve bu devre orta-
öğretim kurumlarına lise adının verilmesi

•	 Ortaöğretimin 12-17 yaş arasındaki öğrencilerin genel, mesleki 
ve teknik her türlü eğitimlerini kapsaması

•	 Ortaöğretimin 4 yıla çıkarılması
•	 Belirli programa ağırlık veren okullara bu programın adının (fen 

lisesi, öğretmen lisesi  (vb.) verilmesi 
•	 İlkokul ve ortaokul yerine ilköğretim okulu ibaresinin getirilmesi
•	 İlköğretimin kesintisiz ve zorunlu olması ve 8 yıllık okullardan 

oluşması (1997 ) 
•	 Mesleki ve teknik eğitimde modüler eğitime başlanması
•	 Ortaöğretime gitmek isteyen öğrencilerin, hazırlık sınıfı eğitimi 

(9. sınıf) sonunda ilgi ve isteklerine göre, genel ya da meslek eği-
timi veren programlara yönlendirilmesi (1996)

•	 Ortaöğretimin 4 yıla çıkarılması (2005) 
•	 Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması için çalışmaların başlanması 

(2006)
•	 Okul öncesi eğitim, 32 pilot ilde zorunlu olmuştur (2009) 
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•	 Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında okul öncesi 
eğitimdeki 36-60 aylık çocuklar için okullaşma oranı % 80’e ulaş-
malıdır.  

•	 Okul öncesinden itibaren yetenek gelişiminin izlenmesi

•	 Okul öncesinde düzeylerine uygun spor etkinlerine yer verilmesi 
(MEB, 2010, 2014)

Millî Eğitim Temel Kanunu
•	 İlköğretime dayalı en az 3 yıllık öğretim veren genel, mesleki ve 

teknik öğretim kurumlarının ilköğretim çatısı altında yer alması, 
ilköğretimin 8 yıla çıkarılması ve ortaokulların, temel eğitimin 
ikinci basamağını oluşturması

•	 Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplandırıla-
rak merkezî durumda olan köylerde ilköğretim bölge okulları ve 
bunlara bağlı pansiyonların; gruplaştırmanın mümkün olmadığı 
yerlerde ise yatılı ilköğretim bölge okullarının kurulması (1973) 

•	 Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde, ortaöğretimin genel, mesleki 
ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan 
çok programlı liselerin kurulması (1973)

•	 Temel eğitim ifadesinin ilköğretim olarak değiştirilmesi

•	 İlköğretim eğitiminin 6-14 yaşlarındaki çocukları kapsaması

•	 İlköğretimin, devlet okullarında tüm vatandaşları kapsayacak şe-
kilde zorunlu ve parasız olması (1983 ) 

•	 Ortaöğretimin çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana 
gelmesi

•	 Öğrenim sürelerinin, uygulanan programın özelliğine göre, Ba-
kanlıkça tespit edilmesi (Akyüz, 2006, s, 346).

Yükseköğretimdeki Gelişmeler
•	 Cumhuriyet döneminde Osmanlıdan kalan medreselerin hemen 

kapatılmasına rağmen darülfünuna destek sağlayıp şans veril-
miştir. Darülfünun ise halkı yeni rejime hazırlamak ve toplum-
daki köklü değişikliklere öncü olmak yerine, tepkisiz kalmıştır.
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•	 İlk zamanlarda mevcut yükseköğretim sistemi korunmuş fakat 
1930’lu yıllardan itibaren yükseköğretimde köklü değişikliklere 
gidilmiştir. 1932’de İsviçreli Albert Malche (Malş) Türkiye’ye da-
vet edilerek kendisinden Darülfünunun Batı Ülkelerindeki üni-
versitelerin düzeyinde çıkmasını sağlamak için rapor hazırlaması 
istenmiştir. 

•	 Albert Malche (Malş), Millî Eğitim Bakanlığının isteği ile Darül-
fun Divanı, fakülte meclisleri, fakülte reislerinden gelen raporları 
da değerlendirerek hazırladığı raporunu Bakanlar Kuruluna sun-
muştur.

•	 1933’te gerçekleştirilen üniversite reformu Türkiye’nin yükse-
köğretim tarihinde önemli dönüm noktası sayılabilecek olaylar-
dan biridir. Yapılan reform,  sonucunda Darülfünunun kapatıla-
rak yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur.

•	 Yeni kurulan İstanbul Üniversitesinin öğretim üyesi ihtiyacının 
bir kısmı yurt dışından getirilerek öğretim üyesi istihdamı sağ-
lanmıştır. Türkiye’de üniversitenin bilimsel kimliğini kazanma-
sında dönüm noktası olan üniversite reformu, ortaya koyduğu 
üniversite modeliyle Türk üniversitelerinin gelişimine büyük 
katkı sağlamıştır (Arslan, 1995, s. 13).

Yükseköğretimin Gelişim Süreci
•	 1924 tarih ve 493 sayılı Kanun’la Darülfünun İstanbul Darülfünu-

nu adını alarak tüzel kişilik kazandı.
•	 3 Mart 1924’te ilan edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile İstanbul 

Darülfünunu bünyesinde ilahiyat fakültesi kuruldu.
•	 1925’de çıkarılan Talimatname üniversitelerin idari ve bilimsel 

özerkliğine vurgu yapıldı.
•	 1933’te Üniversite Reformu ile Batı üniversitelerindeki eğitim-öğ-

retim ve yönetim anlayışını ülkemizde hayata geçirmek hedef-
lendi ve reform kapsamında Darülfünun kapatıldı.

•	 Darülfünun kapatılmasından sonra Millî Eğitim Bakanlığı, İstan-
bul Üniversitesini kurmakla görevlendirildi. Üniversite, fakülte, 
rektör, dekan gibi kavramların kullanılması benimsendi. 
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•	 Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kurulan ilahiyat fakülteleri, İslam 
Tetkikleri Enstitüsü adıyla düzenlendi.1946 reformuyla, üniver-
sitede önemli yenilikler hayata geçirildi ve yükseköğretim ku-
rumlarının kendi kendini yönetme anlayışı gerçekleşti.

•	 Çıkartılan Üniversite Kanunu ile üniversite kavramı tanımlandı 
ve reformla üniversiteler özerklik kazandı. 27 Mayıs 1960 dar-
besiyle üniversitelerin özerkliği kesintiye uğradı. 1961 Anayasa-
sı’nda Üniversitelerin kanunla ve devlet eliyle kurulabileceği yer 
aldı.

•	 Üniversiteler kurumsal kimlik kazanmaya başladı. 1973 tarih ve 
1750 sayılı Kanun ile üniversitelerin görevi detaylı olarak belir-
tildi. 

•	 1973’te Anayasa’da yapılan değişiklik sonucu üniversitelerin 
özerkliğine sınırlamalar getirildi. Ankara ve İstanbul Üniversite-
sinin Anayasa Mahkemesine açtığı davalar sonucunda özerkliğe 
ters düşen maddeler kaldırıldı.

•	 1980’li yıllarda yükseköğretime hizmetler veren vakıflar bünye-
sinde üniversiteler açılmaya başlandı.

•	 1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile üniversiteler 
arası koordinasyonu sağlamak; eğitim-öğretim, araştırma, bilim 
adamı yetiştirme konularında planlar yapıp uygulamak için tüm 
bu görevler, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’na verildi (1981) 
(Günay ve Günay, 2017).

“Üniversite kuruluşuna verdiğimiz önemi belirtmek isterim. Yarım 
tedbirlerin kısır kaldığına şüphe yoktur. Bütün işlerimizde olduğu gibi 
eğitimi ve kurulan üniversiteleri köklü tedbirlerle yürümek kesin kara-
rımızdır” Mustafa Kemal ATATÜRK  (MEB, 2015, s. 113).

Cumhuriyet Döneminde Eğitim Alanındaki Kazanımlar
Milli mücadelenin ilk yıllarından itibaren eğitim ve öğretime büyük 

önem verilmiş ve cumhuriyetin ilanıyla birlikte köklü değişikler yapıla-
rak önemli kazanımlar sağlanmıştır Bu kazanımlar (Akyüz, 2008, s: 346):

•	 Yeni kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ulusal eğitim ve öğretim 
sistemi oluşturulmuştur.
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•	 Eğitim ve öğretim de birlik sağlanmış ve ülkenin her köşesinde 
ortak programlar uygulanmıştır.

•	 Dini eğitim yerine millî ve laik eğitim uygulamaya konmuştur.
•	 Çağın ihtiyaçlarına cevap veren ilk, orta ve yükseköğretim ku-

rumları açılmıştır.
•	 İlköğretimin yanı sıra ortaöğretimde de parasız eğitim ve parasız 

yatılı okuma imkanı sağlanmıştır.
•	 Ortaokul ve liselerden sonra yükseköğretimde de Karma eğitim 

uygulamasına geçilmiştir.
•	 Okullarda uygulanan programlar pedagojik bir amacın yanı sıra 

toplumsal hedefleri de gözeterek yenilenmiştir.
•	 Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğine dayalı ulusal, yaygın, ya-

şamsal bir gelişme amaçlanmıştır.
•	 Yurt dışına öğrenci gönderilmiş ve yurtdışından yabancı uzman-

lar getirilmiştir.
•	 Eğitim ve öğretim çağdaş ve bilimsel temellere dayandırılmıştır

Yaygın Eğitimdeki Gelişmeler
Yaygın eğitime, toplumun eğitim durumu gözetilerek büyük önem 

verilmiştir. Yaygın eğitimde iki kurum önemli katkı sağlamış ve cumhu-
riyet rejiminin yerleşmesinde önemli rol oynamıştır. Söz konusu kurum-
lar şunlardır: (Akyüz, 2008, s.352):       

•	 Millet Mektepleri 
•	 Halk Evleri 

Millet Mektepleri
Çağdaş harf inkılabı ile birlikte okuma yazma seferberliği başlatıl-

mış ve bu doğrultuda Millet mektepleri açılmış ve  mektebin gelişim 
süreci  (Başgöz, 1995, ss. 119, 121):

•	 11 Kasım 1928’de Millet Mektebi Teşkilatına dair Talimatname 
yürürlüğe girdi

•	 Bu talimatnameye göre, ülke çapında eğitim seferberliği başlatıl-
dı.
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•	 Ülkede yaşı 15-45 arasında olan okula gitmemiş kadın ve erkek-
ler, millet mekteplerinin öğrencisi sayıldılar.

•	 1929-1935 yılları arasında millet mekteplerine devam ederek şe-
hadetname (diploma) alanların sayısı 2.376.845’tir

•	 Millet mektepleri programı; A, B ve C aşamaları olmak üzere üç 
aşamadan oluşuyordu.

•	 A aşamasında okuma yazma öğretiliyordu.
•	 B ve C aşamalarında ise yurttaşların yaşamları için temel bilgiler 

ile üst düzey becerilerin kazandırılması hedefleniyordu.

Halkevleri
Atatürk devrimlerinin benimsetilmesi, halkın aydınlatılması ve ya-

şamın çağdaşlaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılması amacıyla; 
1932’de açılmaya başlanmıştır (Çavdar, 1983, s. 878).

Halkevleri Şubeleri
•	 Edebiyat
•	 Dil, Tarih, 
•	 Spor 
•	 Sanat Temsil Sosyal Yardım
•	 Kitap sarayı ve Yayın 
•	 Halk Kursları
•	 Halk Dershaneleri
•	 Köycülük ve Müze 

Günümüzde Yaygın Eğitimin Amaçları
Millî birlik ve beraberliği sağlamak, Türkçenin güzel, doğru, etki-

li ve kurallara uygun olarak öğretilmesi, demokrasiyi etkin kılmak ve 
güçlendirmek. Toplumun vatandaşlık görevlerini bilinçli olarak yap-
malarını sağlamak, bireylerin fikir, kişilik ve yeteneklerini geliştirmek 
ve bunun için eğitim çalışmaları yapmak, bu çalışmaları yurt genelinde 
yaygın hale getirmek. Yeni teknolojileri tarım, endüstri ve hizmet sektö-
ründe tanıtmak, yeni hizmet alanlarının geliştirilmesine katkı sağlamak 
ve farklı bir iş kolunda çalışmak isteyenlere, işsizlere istihdam sağlamak. 
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Çalışan bireylerin yaşamını zenginleştirici beceriler kazanmalarına im-
kan sağlamak, Yöresel ihtiyaçlara ve farklılıklara uygun eğitim öğretim, 
istihdam, üretim, pazarlama, planlama ve örgütlenmeye yönelik çalış-
malar yapmak, Kırsaldan kente göçler sonucu bireylerin kent kültürüne 
uyum sağlamaları amacıyla eğitim programları yapmaktır. Yaygın eği-
timin özel amacı, millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultu-
sunda örgün eğitim programında hiç yer almayan, programın herhangi 
bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış vatandaşlara,  
eğitim imkanı sağlayarak genel eğitim seviyesinin yükselmesini sağla-
maktır (Duman, 2006). 

Yaygın Eğitimin Yararları
Bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere uyu-

mu kolaylaştırıcı eğitim olanağı sağlamak Okuma yazma öğretmek, bi-
reylerin eksik eğitimlerini tamamlamaları için onlara sürekli olanaklar 
sağlamak Çeşitli mesleklerde çalışanlara, gelişmeleri için gerekli bilgi 
ve becerileri kazandırmak millî kültür değerlerini koruyucu, geliştirici, 
tanıtıcı ve benimsetici nitelikte eğitim olanağı hazırlamak. Serbest za-
manları yararlı bir biçimde değerlendirme ve kullanma alışkanlıklarını 
kazandırmak. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma 
ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıklarını kazandırmak ekonominin ge-
lişimi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslek edinmeyi 
sağlayıcı olanaklar hazırlamak doğru beslenme ve sağlıklı yaşam tarzını 
benimsetmek (Duman, 2006).

TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRMENİN GELİŞİMİ

1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Millî 
Eğitim Bakanlığı ve üniversitelere bağlı olarak faaliyet gösteren öğret-
men yetiştiren fakülte, akademi, yüksekokul ve enstitüler 20 Temmuz 
1982’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında üniversiteler bünye-
sinde toplanmıştır. 1989- 1990 yılı eğitim, öğretim döneminden itibaren 
bütün yükseköğretim kurumlarında öğretmenlik bölümlerinin öğretim 
süresi en az dört yıllık lisans düzeyine çıkmıştır. Bakanlığımız ve YÖK 
iş birliğinde, ülkenin ihtiyacı doğrultusunda öğretmen yetiştiren yük-
seköğretim kurumlarında 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren, 
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yeniden yapılandırmaya gidilmiş önemli yenilikler yapılmıştır bu yeni-
likler şunlardır (Akyüz, 2006, s. 422):

•	 Köye öğretmen yetiştirme
•	 Okul öncesine öğretmen yetiştirme
•	 İlköğretime öğretmen yetiştirme
•	 Ortaöğretime öğretmen yetiştirme
•	 Mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirme 

Köye Öğretmen Yetiştirme Köy Enstitüleri
19 Haziran 1942‘de çıkarılan 4274 sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri 

Teşkilat Yasası ile kurulan ve sayıları 21 olan köy enstitüleri 1954’e ka-
dar varlığını sürdürmüştür. Köy enstitülerinin kurulmasında İ. Hakkı 
Baltacıoğlu ve Ethem Nejat, fikirleriyle önemli bir katkı sağlamışlardır. 
Ayrıca M. Necati fikirlerinin yanı sıra bizzat uygulamalarıyla da büyük 
rol oynamış, fakat bu kurumların ortaya çıkışında rol oynayan önemli 
isimler; Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İs-
mail Hakkı Tonguç’undur (Öymen, 1978, ss. 27, 32).

Türkiye’de Okul Öncesine Öğretmen Yetiştirmenin Gelişim 
Süreci
1914-1915 eğitim öğretim yılında öğretmen yetiştirmek için Ana 

Muallim Mektebi açılmış, fakat 1918’de ihtiyaçtan fazla öğretmen oldu-
ğu gerekçesiyle mektep kapatılmıştır. 1927’de Ortaokul üzeri iki yıl öğ-
retim süreli Ana Muallim Mektebi tekrar açılmış fakat 1930-1931 eğitim 
ve öğretim yılı sonunda İstanbul Kız Muallim Mektebine taşınan okul 
daha sonra da kapatılmıştır. 1935 yılında Kız Teknik Öğretmen Okulu 
bünyesinde; Çocuk Bakımı Şubesi anaokulu öğretmeni yetiştirilmeye 
başlanmış ve bölüm daha sonra Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü adı-
nı alan bu bölüm okul öncesine lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren ilk 
programdır. 1961’de İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu kapsamında 
kız enstitülerinde öğrenim görenlerin anaokullarında öğretmen olarak 
görev almaları sağlamıştır. 1963-1964 eğitim ve öğretim yılından itibaren 
kız meslek liselerinde Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümleri açılmış, bu 
bölümler 1976 yılına kadar öğretmen yetiştirmiştir. 1973’te Millî Eğitim 
Temel Kanunu ile tüm öğretmenlerin en az önlisans, lisans düzeyinde 
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öğrenim görmeleri şartı getirilmiş ve sonraki yıllarda bu bölüm mezun-
ları usta öğretici olarak istihdam edilmişlerdir. 1982 yılında Ankara Kız 
Teknik Öğretmen Okulu, Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Mesleki 
Eğitim Fakültesini oluşturan birimlerden biri olmuştur. 1999’da sosyal 
ve ekonomik faktörler sebebiyle okul öncesine öğretmen yetiştiren prog-
ramların sayısı 32’ye yükselmiştir (Akyüz, 2008, s. 345).

İlköğretime Öğretmen Yetiştirme
Cumhuriyet döneminin en önemli eğitim politikalarından biri, okul-

laşma oranını yüzde yüze çıkarmak ve ilköğretimi yurdun dört bir kö-
şesinde yaygınlaştırmak olmuştur.  Eğitim ve öğretimde parasız eğitim, 
fırsat eşitliği sağlanarak ilköğretimde 1923-1938 yılları arasında önemli 
ölçüde artışlar olmuştur (Binbaşıoğlu, 1995, s.173). Eğitimin daha kalite-
li ve çağdaş hale getirmek için eğitim, öğretimin her kademesi için öğ-
retmen yetiştiren kurumlar açılmıştır bunlar aşağıda verilmiştir (MEB, 
2015):

Şehir, kasaba ve köy öğretmeni yetiştiren kurumlar
•	 İlk öğretmen okulları
•	 İki yıllık eğitim enstitüleri 

Köy öğretmeni yetiştiren kurumlar
•	 Köy eğitmen kursları
•	 Köy muallim mektepleri
•	 Köy enstitüleri
•	 Köy öğretmen okulları 

Başka kaynaklardan öğretmen istihdamı
•	 Mektupla öğretmen yetiştirme
•	 Vekil öğretmenler 
•	 Yedek subay öğretmenler
•	 Ehliyetname imtihanları
•	 Hızlandırılmış programla öğretmen yetiştirme
•	 Çeşitli fakülte mezunlarından yararlanma 
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Ortaokullara Öğretmen Yetiştiren Kurumlar

•	 Eğitim enstitüleri 

•	 Terbiye-i Bedeniye Mektebi

•	 Musiki Muallim Mektebi  

•	 Liselere Öğretmen Yetiştiren Kurumlar

Yüksek öğretmen okulları

•	 Klasik yüksek öğretmen okulları (1923-1978) 

•	 Son dönem yüksek öğretmen okulları (1978-1982) 

Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirmenin Tarihsel Süreci 

•	 1923’te TBMM’de okunan hükûmet programıyla öğretmen yetiş-
tiren kurumlarla ilgili 439 sayılı Yasa çıkarılmıştır. 

•	 Bedeniye Mektebi açıldı. (1923) 

•	 Yüksek Öğretmen Okulu Yönetmeliği ile okulun eğitim süresi 4 
yıl olarak belirlendi. İlk üç yıl, üniversite dersleriyle meslek ders-
leri içindir. Son bir yıl, uygulama ve staj devresidir (1925)

•	 Orta Muallim Mektebi (Bir yıl sonra Gazi Orta Muallim Mektebi 
adını almıştır.) açıldı (1926 )

•	 Köy muallim mektepleri açıldı (1927)

•	 Köy eğitmen kursları açıldı (1936) (Ergün, 1987,14).

•	 Kız ve Erkek Teknik Öğretmen Okulu açıldı. Köy öğretmen okul-
ları açıldı (1937)

•	 Köy öğretmeni yetiştirmek amacıyla, Türkiye’nin pek çok ilinde, 
sayıları 21’i bulacak olan, köy enstitüleri açılmaya başlandı (1940)

•	 1959-1960 öğretim yılında, Ankara Yüksek Öğretmen Okulunun 
yanı sıra ilk kez din öğretmeni yetiştirmek amacıyla İstanbul 
Yüksek İslam Enstitüsü açıldı (1959)

•	 Büyük öğretmen açığını kapatmak amacıyla “yedek subay öğret-
men” olma hakkı tanındı Teknik, ticaret, turizm alanlarında yük-
sek öğretmen okulları açıldı (1960)
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•	 Orta Doğu Teknik, Hacettepe, Boğaziçi gibi üniversitelerin bün-
yesinde eğitim bölümleri açıldı. Eğitimde lisansüstü programlar 
başlatıldı. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi açıldı (1965)

•	 1974-80 arasında mektupla öğretim yoluyla ya da 1-2 haftalık hız-
landırılmış programlarla öğretmen yetiştirildi (1974)

•	 Öğretmen yetiştirme politikasında yaşanan gelişmeler: Öğret-
men yetiştirme görevi üniversitelere verildi, formasyon dersleri 
önem kazandı ve öğretmenliğin herkesin yapacağı bir iş olarak 
görülmemesi gerektiği fikri benimsendi (1982) (Ergün, 1987, s. 
14).

Eğitime Katkıda Bulunan Düşünürler
Atatürk’ün Eğitim Felsefesi
Eğitim, millî ve kültürel değerleri tanıtıcı, benimsetici, koruyucu ve 

geliştirici nitelikte olmalıdır. Yabancı düşüncelerden her türlü hurafe-
den uzak, millî, vatansever olmalıdır. Hayatta en gerçek yol gösterici 
bilimdir, fendir. Cehaletle savaşırken bir yandan da vatan evladını sos-
yal, ekonomik ve kültürel yaşamda etkin ve verimli kılmak, eğitim ve 
öğretimimizin özünü oluşturmaktadır. Toplumumuzun esas unsuru ve 
memleketimizin gerçek sahibi bilgi ışığından yoksun bırakılan köylü-
dür. Eğitim bilgiyi insan için baskı aracı, bir süs veya medeni bir zevk ol-
maktan çıkarıp günlük yaşamda kullanılan ve başarılı olmayı sağlayan 
bir araç hâline getirmelidir Eğitim; hayatta işe yarar, başarılı ve üretken 
insanlar yetiştirmelidir (Palazoğlu, 1999, ss. 150, 160).

Ziya Gökalp 
Eğitim Anlayışı
Ziya Gökalp, eğitim kavramına sosyal açıdan yaklaşmış eğitimin 

amaçları konusundaki çalışmalarına Emile Durkheim (1858-1917)’ın fi-
kirlerini benimsemiş bireylerin eğitiminde sosyolojik unsurları kullan-
mıştır. Ona göre eğitimin amacı; millî kültürel değerlere göre şahsiyet 
sahibi gençler yetiştirmektir (MEB, 2015, s, 96).
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Mustafa Necati

Eğitim Anlayışı;

Talim ve Terbiye Dairesinin etkinliğinin arttırılması, eğitim ve öğ-
retim birliğinin yaygınlaştırılması, okul kitaplarının yenilenmesi,  halk 
dershaneleri ve halk eğitimi merkezlerinin açılması, yaptığı çalışmalar 
arasında yer alır.  Mustafa Necati, öğretmenlik mesleğini en yüce meslek 
olarak görmüş millî eğitim bakanlığı yaptığı dönemde Terbiye dergisini 
çıkartmıştır. Cehaletle savaşmada ve eğitimde en önemli unsurun öğret-
men olduğunu belirtmiş ve öğretmen yetiştirmeye büyük önem vermiş-
tir. Köy enstitülerinin gelişip yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır (MEB, 
2015, s, 96).

Hasan Ali Yücel

Eğitim Anlayışı;

Batı’yı tanımanın çağdaşlaşmak için gerekli olduğuna inanmıştır. 
Millî eğitimi yeniden yapılandırmak ve köy enstitülerini yaygınlaştır-
mak için çalışmıştır. Bakanlık yaptığı döneminde Devlet Konservatuvarı 
ve Tercüme Bürosu kurulmuş, ders kitaplarına belli bir standart getiril-
miş ve İslam Ansiklopedisi Türkçeye çevrilmiştir. Ülkemizi UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultura Organization-Bir-
leşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) toplantısında temsil et-
miş burada yaptığı konuşmada dünya barışının temelini eğitim ve öğ-
retim alanındaki iş birliğinin olduğunu vurgulamıştır. Hümanizm akı-
mının etkisinde bir eğitim politikası izlemiş ve örnek uygulama olarak 
da Galatasaray Lisesinde Latince derslerinin okutulmasını sağlamıştır 
(Baltacıoğlu, 2001, s, 23)

Hıfzırrahman Raşit Öymen

Eğitim Anlayışı;

Yabancı ülkelerin eğitim sistemlerini ve çağdaş eğitim kurumlarını 
incelemiştir.

Eğitim hakkının nasıl kullanılacağının belirlenmesi ve karma eğiti-
min yaygınlaştırılması, üzerinde çalışmıştır.
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Toplu öğretim ilkesinin uygulanması gerektiğini ve üç sınıflı köy 
okullarının beş sınıfa çıkarılması gerektiğini ifade etmiş bu konulardaki 
uygulamaları başlatmıştır. Laik eğitim sisteminin uygulanması gerekti-
ğini belirtmiştir (MEB, 2015, s, 96).

Halil Fikret Kanat
Eğitim Anlayışı;
Çevreye çöp ve kâğıt atmaktan,  sokaklara tükürmeye, yememize, 

içmemize ve giyinmemize kadar her şeyi pedagojik bakış açısıyla ince-
lemeyip çevrenin etkilerine tamamıyla kayıtsız kalmamızın çok büyük 
hata olduğunu söylemiştir. Eğitimi, geçmişten günümüze toplum tara-
fından oluşturulmuş maddi ve manevi değerlere yenilerini de katarak 
gelecek kuşaklara aktarılan bir unsur olarak görmüştür. Eğitimin mil-
letin temelini oluşturan ailede başladığını ve aile sistemi sağlam olan 
milletlerin uzun ömürlü olacağını ifade etmiştir (MEB, 2015, s, 96).

İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Eğitim Anlayışı;
Okulun bireyin gelişimine katkı sağlayacak uygun bir çevre hâline 

getirilmesi, öğretilecek konuların öğrencilerin gelişim seviyelerine uy-
gun olması, çocukları zorlanmadan eğitim öğretim verilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Çocukların sosyal, kültürel ve ekonomik düzeylerinin bece-
ri kazanımında doğrudan etkili olduğunu vurgulamış ve eğitimin ama-
cının; düşünme, işleme ve duyma becerilerine sahip insan yetiştirmektir 
(MEB, 2015, s, 96).

ÜLKEMİZDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN EĞİTİM 
KURUMLARINDAKİ GELİŞİMİ

Abdülaziz döneminde (1830- 1876) Mekteb-i Harbiye’de Avrupai 
tarzda gerçekleşen cimnastik dersi olarak,  daha sonra Tanzimat Ferma-
nı (1839) ile birlikte ilk defa askeri ve sivil okullara riyazat-ı bedeniye 
adı altında “beden eğitimi” okullara girmiş ve bu dönemde sporla ilgili 
yabancı eserler tercüme edilmiştir. Galatasaray Sultanisi’ nde (Galatasa-
ray Lisesi) beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Fransız Curel’ 
le başlayan cimnastik sporu 1860 yılında zorunlu ders olarak programa 
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konulmuştur. Maarif-i umimiye’ nin aldığı kararla;1869’de rüştiyelerde 
(ortaokul), 1870’te Mekteb-i Tıbbiyelerde ve 1877’te ise idadilerde (lise) 
cimnastik ve eskirim dersleri konmuştur. Bu gelişmeler sonucunda Ga-
latasaray sultanisinde yetişen Faik Üstünidman Galatasaray Sultanisi-
nin beden eğitimi öğretmeni olmuş ve bu nedenle ilk beden eğitimi öğ-
retmeni olarak Faik Üstünidman gösterilmektedir. Galatasaray Sultanisi 
Türkiye’de ilk modern spor faaliyetlerini uygulayan okul olması açısın-
dan önem arz etmektedir (Kahraman, 1995, s. 641).

1909’da beden terbiyesi tahsiline İsveç’e giden Selim Sırrı Tarcan 
buradaki spor öğretmen okulunda eğitim görüp diploma alan ilk Türk 
Cimnastik öğretmeni olmuş ve 1911 yılında Dar’ül muallimede (kız öğ-
retmen okulu) beden eğitimi derslerinin ne şekilde yapılacağı program-
larda belirtilmiştir. 1914 yılında İnas Sultanisi’nin (kız lisesi) ilk ve orta 
kısımlarında ders programlarına beden eğitimi ve spor dersi haftada 
iki saat olacak şekilde konulmuştur. 1913 yılında Bursa’da okullar arası 
futbol müsabakaları yapılmış, 1916’da İstanbul’da okullar arası idman 
bayramı yapılmıştır. Beden eğitimi öğretimi 1924-1927 yılları arasında 
“cimnastik” adı altında sadece erkek öğrencilere uygulanan bir ders gö-
rünümündedir. Terbiye- i bedeniye (beden terbiyesi) tahsili için Cum-
huriyetin ilanından sonra 1925’te Avrupalı devletlerin beden eğitimi ko-
nusunda takip ettikleri metotları öğrenmek ve ülkemize döndüklerinde 
beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ta-
rafından İsveç Stockholm ’deki kraliyet yüksek beden eğitimi enstitüsü’ 
ne üç öğrenci gönderildi (Alpman, 1972) bunlar; 

•	 İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’ndan Nizamettin Kırşan 

•	 Galatasaray Lisesi’nden Vildan Aşır Şavaşır 

•	 Galatasaray Lisesi’nden Suat Hayri Ürgüplü 

Beden eğitimi öğretmenliği cumhuriyet döneminde meslek hali-
ne gelmiştir. Selim Sırrı Tarcan, 1926’da İstanbul Çapa Kız Öğretmen 
Okulu’nda açtığı 9’ar aylık kurslar dört dönem boyunca devam etmiştir. 
Kurslarda Beden Eğitimi Nazariyat ve Tatbikatı, Oyun, Spor, Tıbbi Cim-
nastik ve Masaj gibi dersler okutulmuş ve kursların müdürlüğünü Selim 
Sırrı Tarcan yapmıştır (akt: Bilir, 2008, s. 147).
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Eğitim için yut dışına giden beden eğitimciler ülkemize dönüklerin-
de Selim Sırrı Tarcan’la birlikte yoğun çabalar göstermişlerdir. Gösteri-
len çabaların akabinde 1932 yılında 3 yıllık öğretim süresi olan Beden 
Terbiyesi Bölümü Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü bün-
yesinde açılmıştır. Bölüme yetenek sınavı ile öğretmen okulu mezunu 
erkek öğrenciler alınıyordu. Açılan bu bölüm ilk mezunlarını 1935 yılın-
da 23 kişi olarak vermiştir. 1937 yılına gelindiğinde ihtiyaç duyulan be-
den eğitimi öğretmeni gereksinimi giderebilmek adına eğitim-öğretim 
faaliyetleri 2 yıla indirişmiş ve kadın öğrencilerde Enstitüye alınmaya 
başlamıştır. 1960’ larda ise çabuk ve ucuz öğretmen yetiştirme politikası 
güdülmüş ve bunun sonucunda meslek büyük zarar görmüştür. Beden 
eğitiminde 1973-1974 eğitim-öğretim yılında gece eğitimine geçilmiş 
1976’ ya gelindiğinde bu uygulamadan vazgeçilmiştir.  Ayrıca 1974-
1975 öğretim yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitim Bölümü’nde 
uygulamaya konulan yay-kur öğretim süreci takiben mektupla öğretim 
ve yaz okulu uygulamaları ile hızlandırılmış programla beden eğitimi 
öğretmeni yetiştirme yollarına başvurulmuştur. Tercih edilen bu prog-
ramla eğitimin kalitesi de oldukça düşmüştür (Şakar, 1990).

Selim Sırrı Tarcan

Milli olimpiyat komitesinin Türkiye’deki kurucusu ve Türkiye adı-
na uluslararası olimpiyat komitesinin ilk temsilcisidir. 1874’te doğan 
Tarcan, Galatasaray Lisesinde öğrenim görürken cimnastik sporuyla 
tanıştı.  Cimnastiğin yanı sıra halter ve eskirim sporlarıyla da ilgilendi, 
bu alanlarda büyük başarılara imza attı. Liseyi bitirdikten sonra mühen-
dishane-i berr-i hümayun’ a (mühendis okulu)  devam etti ve mezun 
olduktan sonra orduya katıldı. Eğitimini tamamladıktan sonra komu-
tanların izniyle İzmir Sultanisinde cimnastik öğretmenliği görevini yü-
rüttü ve daha sonra 1908’te İstanbul’da beden terbiyesi okulunu açmıştır 
(Tarcan, 1939, s. 35). Ülkemizde çağdaş anlamda beden eğitimi ve spor 
dersinin temellerini atmıştır. İstanbul’a döndüğü yıllarda ise olimpiyat 
oyunlarının kurucusu olan Baraon Pierre De Coubertin’ le tanıştı Meş-
rutiyetin ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı olimpiyat cemiyetini kurmuş 
ve sonrasında görevini Ahmet İhsan Toköz’ e bırakarak kendisi genel 
sekreterliği üstlendi. İsviçre’nin Stockholm’deki yüksek beden eğitimi 
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akademisinde beden eğitimi ve spor eğitimi gördü ve okuldan sonra İs-
tanbul erkek öğretmen okulunda uzun yıllar beden eğitimi öğretmenli-
ği yaptı.1923’te kurucusu olduğu Türkiye Millî Olimpiyat Komitesinin 
başkanlığına seçildi ve bu görevini 1927’ye kadar sürdürdü. Uluslarara-
sı olimpiyat komitesinin Türkiye temsilciliğini ise 1930’a kadar yürüt-
müştür (Dost, 1950, s. 51). 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN 
ÖĞRETİM KURUMLARI

Türk eğitim sistemine öğretmen yetiştiren kurumların tamamı üni-
versiteler bünyesinde olup; ilköğretim alanlarına sınıf ve branş öğretme-
ni yetiştiren programlardır ve 4 yıllık lisans eğitimini kapsar. Cumhuri-
yetin kuruluşundan 1982 yılına kadar ülkemizde öğretmen yetiştirme; 
Bakanlığa bağlı bulunan; öğretmen okulları, köy enstitüleri, eğitim ens-
titüleri, yüksek öğretmen okulları ile üniversitelerin ilgili bölümlerinden 
sağlanmıştır. Türkiye’de 1926 yılında Çapa Kız Öğretmen okulunda ilk 
kurs açılmış ve 1930 yılına kadar devam eden bu kurstan 148 erkek, 63 
bayan mezun olmuştur. Bunu 1932 yılında Gazi Muallim Mektebi ve 
Terbiye Enstitüsü Beden Terbiyesi şubesinin açılması takip etmiş, 1967-
1968 öğretim yılında İstanbul’da Atatürk Eğitim Enstitüsüne bağlı ola-
rak Beden Eğitimi bölümü açılmıştır (Güven, 1996, ss. 70, 82). 1974-75 
öğretim yılında İzmir, 1978 yılında ise Diyarbakır’da beden eğitimi öğ-
retmeni yetiştiren bölümler açılmış, 1974, 1975 ve 1976 yıllarında sırası 
ile Ankara, İstanbul ve Manisa’da “Spor Adamı” yetiştirmek amacıyla 
Gençlik ve Spor Akademi’leri kurulmuştur. 1978-1982 yılları arasında 
ise Enstitüler Yüksek Öğretmen Okullarının bölümüne dönüşmüştür 
(Bilge, 1989, s: 54). 

YÖK’ün 1982 yılında kurulması öğretmen eğitimi hususunda üni-
versitelere sağlanan yetki devri ile beraber üniversitelerin eğitim fakül-
telerine bağlı olarak “beden eğitimi ve spor bölümleri” açılmıştır. Açı-
lan bu bölümlerde birbirinden farklı olarak 37 ile 51 arasında ders oku-
tulduğu, bölümler arasındaki farkın alan bilgisi derslerinin bazılarının 
müfredat programının, farklı dönemlerde ya da yarıyıllarında işlenmesi 
ile bazı derslerin tek bir dersin adı altında verilmesinden kaynaklandı-
ğı belirtilmiştir (Bilge, 1989). 1998 yılına gelindiğinde YÖK tarafından 
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öğretmenlik programları ile beraber beden eğitimi öğretmenliği lisans 
programlarının da ilgili bölümlerin kendisi tarafından hazırlanması 
yerine merkezi bir programın uygulanmasına karar verilmiştir  (YÖK, 
1998). Hazırlanan ilk merkezi program 2006’da (YÖK, 2007) ve en son 
olarak 2018’da (YÖK, 2018) revize edilmiştir. 

Bunların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda uygula-
nan beden eğitimi dersi öğretim programlarını zaman zaman güncel-
lenmektedir. Yakın zamanda 2006 yılında ilköğretim (1-8. sınıflar), 2009 
yılında ortaöğretim (9-12. sınıflar), 2013 yılında ilk (1-4. sınıflar) ve or-
taokul (5-8. sınıflar), 2017 yılında ortaöğretim (9-12. sınıflar), 2018 yı-
lında ilk (1-4. sınıflar) ve ortaokul (5-8. sınıflar) beden eğitimi öğretim 
programları yenilenmiş veya güncellenmiştir. Dolayısıyla bu durumun, 
beden eğitimi öğretmenlerinin yeterliklerinin ve niteliklerinin de deği-
şime uğraması gerektiğine işaret ettiği söylenebilir (Kızılkaya-Namlı ve 
Temel, 2019, ss.323-324).

(MEB, 2020)
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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI

(GSB ,2020)

SONUÇ

Tarihi süreç içerinde Türk eğitim sistemini ve öğretmenlik mesleği-
nin geçirmiş olduğu evreler ile ilgili araştırmanın amacı, Türk milletinin 
geçmişten günümüze kadar geçen süreçte benimsediği, ürettiği ve geliş-
tirdiği eğitim ve öğretimle ilgili kurumları, uygulamaları ve eğitime kat-
kı sağlayan o dönemin öğretmen niteliğindeki düşünürlerin fikirlerini 
ortaya koymak ve nasıl bir insan tipi yetiştirilmeye çalışıldığını araştır-
maktır. İslamiyet’ten önce Orta Asya Türk topluluklarından günümüze 
kadar kurulan Türk İslam devletlerinin toplumsal yapısına eğitim ve 
öğretimin olumlu ve olumsuz etkilerini araştırarak günümüzdeki eği-
tim ve öğretim sorunlarını en doğru biçimde çözebilmek amacıyla Türk 
eğitim tarihinden olumlu ya da olumsuz dersler çıkarılıp çıkarılamaya-
cağını tartışmaktır. Geçmiş tecrübelerden ders çıkararak günümüzde 
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faydalanmak pek kolay olmamakla birlikte uzun ve titiz çalışmalar ne-
ticesinde olumlu sonuçlar alınabilir. Türk eğitim tarihi geçmişten günü-
müze tüm Türk dünyasının eğitim tarihini içermektedir. Geçmişten gü-
nümüze Türk eğitim sistemi, dünya eğitim tarihiyle de karşılaştırılmalı 
bu çerçevede gelişimini sürekli canlı tutmalıdır. Günümüzde eğitim 
yöneticileri, öğretmenler ve eğitim politikasını belirleyenler geçmişten 
günümüze Türk eğitim sistemini çok iyi analiz edecek bilgi birikimine 
sahip olmalı aksi taktirde dünyada eğitim alanında meydana gelen de-
ğişim ve gelişimleri anlamaları ve değerlendirmeleri mümkün olmaya-
caktır. Öğrencilerimize ilham kaynağı olacak, Türk eğitim tarihimizde 
eğitim ve öğretime yön veren ve önemli katkıları olan eğitimcilerimiz ta-
nıtılmalı, geçmişiyle övünç duyan ve geleceğe emin adımlarla yürüyen 
bir gençlik yetiştirilmelidir. Türk Milleti ilk Türk devletlerinden itibaren 
eğitimcilere, öğretmenlere değer vermiş ve her daim liyakatli eğitim-
ciler, öğretmenler yetiştirilmesine büyük önem vermiştir. Türk eğitim 
tarihi boyunca bu eğitimciler, eğitim ve öğretime örgün ve yaygın eği-
tim yoluyla büyük katkılar sağlamışlardır. Günümüzde de liyakatli öğ-
retmenler yetiştirilmeli eğitim fakülteleri işlevlerini daha da etkin hale 
getirmeli bu yönde politikalar geliştirilmelidir. Özel yetenek gerektiren 
beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerine öğrenci seçimi yapar-
ken bölümün içeriğine uygun becerileri uygulayabilecekleri sınavlardan 
geçebilenlerin seçilerek alınmaları önem arz etmelidir. Ayrıca ülkesini 
ve çocukları seven, çevreye duyarlı milli şuura sahip adayların öğret-
men olması sağlanmalıdır. 
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ON ALTINCI BÖLÜM  
YOGA’NIN  

DOĞUM SÜRECİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Meral Tuğba ÇİMŞİR1, Vasfiye EROĞLU2

1Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Alanya/Antalya/Türkiye
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Artova Meslek Yüksekokulu, Tokat/Türkiye

Öz: Gebelik ve doğum kadının hayatını fiziksel, zihinsel, duygusal 
ve ruhsal olarak değiştiren bir süreçtir. Doğum süreci daha önce dene-
yimlenmeyen şiddetli bir ağrı, bebeğin doğumuyla gerçekleşen rahat-
lama ve yeni bebeği ile tanışmanın vermiş olduğu mutluluk gibi birçok 
duygunun aynı zamanda yaşandığı, doğum gücü, doğum kanalı, fetüs, 
maternal zihinsel ve psikolojik faktörlerden etkilenen dinamik bir süreç-
tir. Doğumda hissedilen kontraksiyonlar her gebe tarafından farklı bo-
yutlarda algılanan bir ağrıdır. Doğum ağrısı ile baş etmede farmakolojik 
ya da nonfarmakolojik yöntemler kullanılabilir. Yoga yaparak gebelik 
dönemini konforlu ve rahat geçirmenin yanı sıra, kolay ve en az müda-
hale ile doğumu gerçekleştiren kadının, doğum sonu döneme de daha 
uyumlu olduğu yapılan birçok çalışma ile desteklenmektedir. Yoga, bi-
reyin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal boyutlarına denge ve sağlık 
getirmek için tasarlanmış eski bir disiplindir. Sonuç olarak yoga eğitimli 
kişiler tarafından yönlendirilerek gözetim altında uygulandığında her-
hangi bir yan etkisi olmaksızın gebeliğe çok uygundur. Yoganın invaziv 
olmayan, öğrenmesi kolay zihin-beden uygulaması olduğu, doğum ağ-
rısını hafifletmede ve muhtemelen doğum sonucunu iyileştirmede etkili 
olduğu birçok çalışmada vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Doğum, Doğum Sancısı, Yoga
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Kadınlar için gebelik, özellikle de doğum önemli bir yaşam dene-
yimidir ve gelecekte yaşayacakları tüm doğum ve üreme etkinliklerini 
önemli ölçüde etkilemektedir (Rodríguez-Almagro ve diğ., 2019). Ge-
belik ve doğum kadının hayatını fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal 
olarak değiştiren bir süreçtir (Thakur ve diğ., 2015). Doğum süreci daha 
önce deneyimlenmeyen şiddetli bir ağrı, bebeğin doğumuyla gerçekle-
şen rahatlama ve yeni bebeği ile tanışmanın vermiş olduğu mutluluk gibi 
birçok duygunun aynı zamanda yaşandığı, doğum gücü, doğum kanalı, 
fetüs, maternal zihinsel ve psikolojik faktörlerden etkilenen dinamik bir 
süreçtir (McLachlan ve diğ., 2016). Kadının yaşamında değişiklik oluş-
turan ve yeni rollerine uyum sağlamasını gerektiren bu dönemler bir 
kriz olarak da yaşanabilmektedir (Dönmez ve diğ., 2018). Gebelik sıra-
sında stres, anksiyete gibi psikolojik etkenler, gebenin fiziksel ve ruhsal 
olarak doğuma hazır olmama durumu; doğum sürecini ve doğum sonu 
dönemde anne ve bebeği olumsuz olarak etkileyebilmektedir (Akarsu 
ve Rathfsch, 2018; Olieman ve diğ., 2017). Birçok kadın gebeliğinin son 
haftalarında yoğunlaşan bir şekilde doğumu başarılı bir şekilde gerçek-
leştirip gerçekleştiremeyeceği konusunda endişelenmekte, doğumdan 
korkmaktadır (Sarpkaya Güder, 2018). Gebelik sırasında artan korku, 
doğumun daha uzun sürmesi, acil sezaryen ihtimalinin ve müdaha-
le olasılığın artması ile ilişkilendirilmektedir (Slade ve diğ., 2019).

Doğumda hissedilen kontraksiyonlar her gebe tarafından farklı bo-
yutlarda algılanan bir ağrıdır (Alkan ve Özçoban, 2017). Doğum ağrısı 
ile baş etmede farmakolojik ya da nonfarmakolojik yöntemler kullanı-
labilir. Doğum sürecini kolaylaştırmaya ve doğum sonuçlarını iyileştir-
meye yardımcı olmak için birçok gebe yoga, meditasyon, masaj terapisi, 
vb. birçok tamamlayıcı terapilerden yardım aramaktadır (Rong ve diğ., 
2020). Abdominal, sırt ve pelvik bölge kaslarını esnetip, güçlendiren 
yoga uygulaması doğum kontraksiyonları ile baş etmede kullanılan 
nonfarmakolojik yöntemlerden biridir (Babbar ve Shyken, 2016). Yoga 
yaparak gebelik dönemini konforlu ve rahat geçirmenin yanı sıra, kolay 
ve en az müdahale ile doğumu gerçekleştiren kadının, doğum sonu dö-
neme de daha uyumlu olduğu yapılan birçok çalışma ile desteklenmek-
tedir (Thakur ve diğ., 2015). 
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Doğu kültürinden gelen yoga, batı ülkelerinde son yıllarda popü-
lerlik kazanmıştır. Yoga, Sanskirtçe’de “birleşmek” anlamına gelen bir 
kelimedir. Nefes alma teknikleri, fiziksel duruşlar ve meditasyon yoluy-
la beden, zihin ve ruhun kaynaşmasına izin veren eski bir uygulama-
dır (Kwon ve diğ., 2020). Yıllar süren gelişimi ile yoga, kronik bel ağrı-
sı, romatoid artrit, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, tip 2 diyabet, 
meme kanseri vb. gibi birçok hastalığın semptomlarını hafifletmek için 
uygulanan popüler bir uygulama haline gelmiştir (Rong ve diğ., 2020).  
Ayrıca yoganın kas gücünü arttırma, hafıza ve uyku kalitesini iyileştir-
menin yanı sıra ağrı, depresyon ve stres seviyelerini düşürmek gibi hem 
fiziksel sağlık hem de zihinsel sağlığa fayda sağladığı birçok çalışmada 
gösterilmiştir (Brenes ve diğ., 2019). 

Yoga, bireyin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal boyutlarına den-
ge ve sağlık getirmek için tasarlanmış eski bir disiplindir. Diğer taraftan 
gebelik, bir kadının hayatını fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak 
değiştiği hayatının önemli bir dönemidir (Thakur ve diğ., 2015). Doğum 
ağrısı her anneye özgü, karmaşık ve çok faktörlü bir olaydır. Ağrı uya-
ranlarının beyine iletildiği duyusal veya fiziksel boyut ve bireye özgü 
duygusal, sosyal, kültürel, bilişsel değişkenlerin etkileşimi yoluyla bu 
uyaranların yorumlanmasına bağlı duygusal boyut olmak üzere iki 
boyutu vardır. Doğumda ağrı yönetimine multidisipliner bir yaklaşım 
kullanılması ve bireysel tercihlere göre uyarlanabilen hem farmakolo-
jik hem de nonfarmakolojik yaklaşımların dahil edilmesi önerilmektedir 
(Bolanthakodi ve diğ., 2018). Doğum ağrısının yönetilmesinin maternal 
tatmini arttırdığı ve maternal fetal bağlanmayı iyileştirdiği ve analjezik 
ve anestezi kullanma gereksinimini azalttığı gösterilmiştir (Jahdi ve diğ., 
2017). Etkili olabilecek ve daha az maternal ve fetal yan etki ile sonuç-
lanabilecek geniş bir yelpazede nonfarmakolojik ağrı kesici yöntemler 
tanımlanmıştır. Nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemlerinin etkisi daha 
çok kapı kontrol teorisi, ile açıklanmaktadır. Buna göre medulla spinali-
sin arka boynuzunda ağrı duyusunun şiddetini kontrol edebilen bir kapı 
bulunmakta ve bu kapı ince liflerin aktivitesi ile açılarak ağrı uyarıları 
bilinç düzeyine ulaşmakta, kalın çaplı liflerin aktivitesi ile kapanarak 
uyarıların bilinç düzeyine ulaşması engellenmekte ve ağrı hissedilme-
mektedir (Mamuk ve Davas, 2010).  Bu yaklaşımlarla, sadece doğum 
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ağrısının hafifletilmesinin fiziksel bileşeni değil, aynı zamanda doğum 
ağrısı algısını azaltan psikolojik ve duygusal faktörlerde ele alınmakta-
dır (Kwon ve diğ., 2020). Yoga sinir sistemi regülasyonunu ve fizyolojik 
sistem işleyişini (örneğin, bağışıklık, endokrin, nörotransmiter ve kardi-
yovasküler) değiştirdiği ve psikolojik sağlığa iyi geldiği (örn. pozitif ruh 
hali durumları ve iyimserlik) ve fiziksel uygunluk (örneğin, güç, esnek-
lik ve dayanıklılık) oluşturduğu için gebelik döneminde önerilmektedir 
(Bolanthakodi ve diğ., 2018). Tüm bu boyutları dengelemek için yoga, 
normal ve komplikasyonsuz gebelik, doğum ve doğum sonu dönem için 
muazzam öneme sahip bir uygulamadır (Samra, 2018; Sharma ve Brans-
cum, 2015). Yoga doğumda kan dolaşımını destekler,  kasları gevşetir ve 
doğru nefes alma teknikleriyle anne ve fetüse yeterli oksijen sağlar. Ay-
rıca gebelikte yapılan yoganın gebenin kas ve eklemlerindeki elastiki-
yeti arttırarak doğuma bedensel uyumu kolaylaştırdığı bildirilmektedir 
(Mamuk ve Davas, 2010). Çalışmalar yoganın doğum ağrısını azaltmak 
için uygun bir araç olduğunu göstermektedir (Jahdi ve diğ., 2017; Dun-
can ve diğ., 2017).

Öte yandan doğum korkusu birçok ülkede sezaryen oranının yük-
selmesine neden olmuştur (Mohyadin ve diğ., 2020). Yapılan birçok ça-
lışmada doğum korkusuna yönelik yaşanan stres ve anksiyete ile ilişkili 
kortizol düzeyinde artış olduğu ve bu durumun da doğum şekli, doğum 
süresi vb. gebelik sonuçlarında ve fetal gelişimde olumsuz değişiklikle-
re neden olduğu gösterilmiştir. Stres tepkileri, potansiyel olarak anne-
de psikolojik hastalığa yol açan depresif belirtiler ve anksiyeteyi içerir. 
Ek olarak, aşırı maternal fizyolojik stres, erken doğum ve düşük doğum 
ağırlığı olmak üzere obstetrik komplikasyon riskini artırabilir (Kusaka 
ve diğ., 2016). Yoga özellikle, stres ve kortizol seviyeleri ile ilişkili olan 
hipotalamik-hipofiz adrenal ekseninde rol oynamaktadır (Kwon ve diğ., 
2020).  Roandomize kontrollü bir çalışmada yoganın gebelerin stres be-
lirteçleri olan tükürük kortizol veya amilaz seviyesini azalttığı saptan-
mıştır (Hayase ve Shimada, 2018).  Yapılan bir çalışmada gebelikte yoga 
yapmanın gebelikte yaşanan stres düzeyiyle ilişkisi değerlendirilmiş ve 
gebelikte yoganın stres  düzeyini  azalttığı  saptanmıştır (Kusaka ve diğ., 
2016). Randomize kontrollü yapılan bir başka çalışmada; yoga yapan 
müdahale grubunda Spielbergers Durumluk Sürekli anksiyete seviyesi-
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nin kontrol grubuna göre daha düşük olduğu saptanmıştır (Mohyadin 
ve diğ., 2020). Benzer şekilde yoganın gebenin stres düzeyini anlamlı 
oranda düşürdüğünü gösteren birçok çalışma bulunmaktadır (Sharma 
ve Branscum, 2015; Kusaka ve diğ., 2016). 

Gebelik döneminde egzersiz yapmayan veya sadece yürüyüş yapan 
kadınlara kıyasla yoga yapan kadınlarda sezaryen oranında, doğum-
da hissedilen ağrı ve doğum sırasında hissedilen genel rahatsızlıklarda 
azalmaya olduğu tespit edilmiştir (Wadhwa ve diğ., 2020). Yapılan bir 
meta analizin sonuçları, yoganın vajinal doğum oranını artırmada, er-
ken doğum oranını düşürmede, prematüre doğum oranını azaltmada, 
doğumun birinci ve ikinci evresini kısaltmada etkili bir tamamlayıcı ve 
alternatif terapi olduğunu ortaya koymaktadır (Rong ve diğ., 2020; En-
chelmaier ve diğ., 2019). Başka bir çalışmada, gebelikte 10 haftalık dü-
zenli yoga yapmanın, doğumun ikinci ve üçüncü evresini kısaltmada ve 
sezaryen doğum oranını azaltmada önemli bir etki yarattığı sonucuna 
varılmıştır (Jahdi ve diğ., 2017). Yine benzer bir çalışmada, standart do-
ğum öncesi bakım alanlara kıyasla 10 ila 12 hafta boyunca yoga yapan 
müdahale grubundaki kadınların doğum sırasında önemli ölçüde daha 
fazla rahatlığa sahip oldukları ve doğumun ilk evresinin daha kısa sür-
düğü saptanmıştır (Babbar ve Shyken, 2016).  Bolanthakodi’nin çalışma-
sında gebelikte yapılan yoganın, doğum ağrısını hafifletmede ve doğum 
sonuçlarını iyileştirmede önemli bir etki gösterdiği, ayrıca yoganın öğ-
renilmesi kolay olduğu ve herhangi bir yan etkisi olmadığı için gebe ka-
dınlar için uygun olduğu tespit edilmiştir (Bolanthakodi ve diğ., 2018). 
Randomize kontrollü yapılan bir başka çalışmada; yoga yapan müdaha-
le grubunun dilatasyonda (4-5 cm) ve ilk ölçümden 2 saat sonra kontrol 
grubuna göre daha az ağrı bildirdiği bildirilmiştir. Kontrol grubundaki 
kadınların, müdahale grubuna kıyasla daha fazla indüksiyona ihtiyaç 
duyduğu ve müdahale grubundaki kadınların, doğum eyleminin ilk ev-
resinin süresini kontrol grubuna göre daha kısa yaşadığı ayrıca doğum 
eyleminin toplam süresinin müdahale grubunda kontrol grubuna göre 
daha kısa olduğu gözlenmiştir (Mohyadin ve diğ., 2020).
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GEBELİK YOGASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 

Gebelikte yoga yaparken gebenin bedenini takip etmesi ve beden 
kapasitesini gözeterek duruşları yapması önerilir. Kendisini asla zorla-
mamalı, bedeninin farkında olmalıdır.  Aşağıdaki hususlara da özellikle 
dikkat edilmelidir (Resim 1-15);

•	 Yoga hareketlerinde herhangi bir acı veya rahatsızlığa yol açan 
hiçbir pozu yapmaması gerekmektedir. 

•	 Yogaya başlarken aç veya çok tok olmamaları, uygulamadan 
yaklaşık bir iki saat önce hafif bir şeyler yiyip içmiş olması gerek-
mektedir.

•	 Yanına mutlaka bir şişe su almalı ve ara sıra azar azar içmelidir.
•	 Yoga yaparken rahat kıyafetleri tercih etmeli vücudunu ve özel-

likle karnını sıkan kıyafetlerden kaçınmalıdır, ayrıca mümkünse 
yalınayak olmalıdır.  

  
          Resim 1   Resim 2  Resim 3

Resim 1-3: Gebelikte Uygulanan Yoga Pozları-1

•	 Her zaman bedenin iki yanı eşit çalıştırılmalıdır.
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           Resim 4   Resim 5  Resim 6

Resim 4-6: Gebelikte Uygulanan Yoga Pozları-2

•	 Hareketler yapılırken karın sıkıştırılmamalıdır. Omurganın üst 
kısımlarını döndürmeye odaklanılmalıdır. 

•	 Hareketler yapılırken kesinlikle nefes tutulmamalıdır, ağızdan 
nefes alıp ağızdan verilerek nefes farkındalığı geliştirilmeli ve 
nefesin doğal akışında devam etmesi sağlanmalıdır. 

  
           Resim 7   Resim 8  Resim 9

Resim 7-9: Gebelikte Uygulanan Yoga Pozları-3

•	 Hemoroid, varis, tromboz gibi rahatsızlıklar var ise bacaklar kı-
vırmamalı, gebeler çömelmemeli ve öne doğru eğilmemelidir. 

•	 Öne doğru eğilişlerde kalçalardan itibaren esneme yapılmalıdır.
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            Resim 10  Resim 11 Resim 12

  
              Resim 13  Resim 14  Resim 15

Resim 10-15: Gebelikte Uygulanan Yoga Pozları-4

•	 Özellikle 34. haftadan itibaren sırt üstü uzanarak yapılan duruş-
lardan kaçınılmalıdır. Kanama problemi olan gebeler yoga yap-
mamalıdır.

•	 Gebeliğin sonlarına doğru yoga uygulamaları, nefes farkındalı-
ğı ve meditasyon üzerine yoğunlaştırılmalı, gebeye dinlenme ve 
huzur sağlanmalı   (Akarsu ve Rathfsch, 2018; Rathfisch, 2015). 

Yapılan çalışmalarda gebelikte ve doğumda yoga uygulamanın veya 
yoga yapanlarda çalışma süreleri boyunca herhangi maternal yaralanma 
ve fetüse yönelik herhangi bir risk yaşanmadığı rapor edilmiştir (Jiang 
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ve diğ., 2014; Kwon ve diğ., 2020). Babbar ve arkadaşları tarafından yü-
rütülen randomize kontrollü bir çalışmada, prenatal yoganın akut fetal 
yanıtı değerlendirilmiştir. Gebeler 1 saatlik yoga dersinden önce ve son-
ra standart doğum öncesi fetal testlere tabi tutulmuştur. Umbilikal ar-
ter Doppler, NTS ve biyofiziksel profil parametreleri ile değerlendirilen 
akut fetal davranış, sabit bir kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Çalış-
mada fetal parametrelerde veya doğum sonuçlarında iki grup arasında 
önemli bir fark bulunmamıştır (Babbar ve diğ., 2016). Yine yapılan bir 
meta analiz sonucunda yoga yapmanın yenidoğan 5. ve 7. dakikadaki 
apkar skorunda olumsuz bir etkisi olmadığı rapor edilmiştir (Rong ve 
diğ., 2020).

Yoganın doğumda yararları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
·  Yoga, zihni arındırır ve neokortikal uyarılmayı azaltır. 
·  Endorfin salgısını arttırır ve bedenin endorfin salgılamasına fırsat 

verir.
·  Uterus hareketleri ile beden hareketleri arasındaki uyumu sağlar. 
·  Gebenin bedenini izlemesini ve içgüdüsel olarak en uygun pozu 

seçmesini sağlayarak doğum için uygun pozisyonların belirlen-
mesini kolaylaştırır. 

·  Yerçekiminin etkisinden yararlanmayı sağlar. 

Uterusa ve bebeğe giden kan akımını rahatlatmak
·  Anne ve bebeğin iletişim ile birlikteliğini güçlendirmek
·  Doğum ağrısına uyumlanmayı ve ahengi kolaylaştırır. 
·  Bedenin içinde var olan potansiyellerini ve gücünü yeniden can-

landırarak içgüdüsel farkındalığının artmasını sağlar. 
·  Gebenin kadın olma, doğum yapma ve anne olma konusunda ye-

terliliklerini ve inancını arttırır. 
·  Kadının odaklanma ve yoğunlaşma gücünü arttırarak doğumda 

kontraksiyonlar yerine nefesine, bedenine ve ruhuna odaklanma-
sını ve akışta kalmasını sağlar (Esencan, 2018).

Yoganın fetüs veya yenidoğan üzerindeki uzun vadeli etkileri litera-
türdeki raporların azlığı nedeniyle bilinmemektedir (Babbar ve  Shyken, 
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2016). Ancak erken dönem fetal ve neonatal sonuçları değerlendirmede 
fetal büyüme ve doğum ağırlığı, gebeliğin sağlık durumunu yansıtan 
ölçülebilir sonuçlardır. Rakhshani ve arkadaşları (2015) yapmış olduğu 
çalışmada 12. gebelik haftasından 28. gebelik haftasına kadar haftada 3 
kez bir saatlik yoga yapan ve haftada üç gün birer saatlik yürüyüşler ya-
pan iki riskli gebelik grubu gözlemlenmiştir. Çalışma boyunca 12., 20. ve 
28. gebelik haftalarında abdominal utrasonografi ile bebeğin biparyetal 
çapı, baş çevresi ve femur uzunluğu ölçülerek gestasyon yaşı değerlen-
dirilmiştir. Çalışmanın sonucunda yoga grubundaki gebelerin sağ ute-
rin arterlerindeki, umblikal arterlerindeki, ve fetal orta serebral arterle-
rindeki basınç indeksinin anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır. 
Yoga grubunda yer alan gebelerin ölçümlerinde baş çevresi, biparyatel 
çap, femur uzunluğu ve tahmini fetal ağırlık anlamlı derecede yüksek 
bulunmuştur (Rakhshani ve diğ., 2015). Yoganın gebelik üzerindeki et-
kilerini inceleyen randomize kontrollü çalışmaların değerlendirildiği bir 
meta analizde, yoga yapan gebelerde düşük doğum ağırlıklı ve intra-
uterin gelişme geriliği olan bebeğe sahip olma oranının anlamlı olarak 
azaldığı tespit edilmiştir (Jiang ve diğ., 2014). Benzer şekilde yapılan 
bir çalışma da, gebelikte yoga yapan kadınların bebeklerinin daha yük-
sek doğum ağırlığına sahip olduğunu göstermiştir (Babbar ve Shyken, 
2016). Bir başka çalışmada ise yoga yapan kadınların yeni doğan bebek-
lerinin daha yüksek kiloya sahip oldukları ve kadınların doğum sonrası 
dönemde daha erken süreçte kendilerini iyi hissettikleri ve konfor skor-
larının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Wadhwa ve diğ., 2020).

Sağlıklı bir doğum sonrası anne ve bebek arasında bağın önemi son 
yıllarda iyice anlaşılmıştır. Doğum öncesi dönemde belirli davranışla-
rın doğum sonrası anne-bebek bağlanma kalitesini etkileyebileceği sa-
vunulmaktadır (Williams, 2015). Anne ile bebek arasında bağım güçlü 
olması, anneye bağımlı olan bebeğin kaliteli bir bakım alması için ol-
dukça önemlidir. Stres, anne ve bebek arasında bağın oluşmasında ve 
kuvvetlenmesinde olumsuz etki yapan en önemli risk faktörüdür. Stre-
sin azaltılmasına yönelik yapılan farkındalık çalışmaları giderek önem 
kazanmaktadır (Tsao ve diğ., 2019). Anne-bebek bağının oluşmasında, 
yoga ve meditasyon gibi farkındalık uygulamalarından yararlanılmak-
tadır (Akarsu ve diğ., 2017). Yapılan bir sistematik derlemede yoganın 
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anne bebek bağlanmasını olumlu yönde etkilediği saptanmıştır (Akarsu 
ve Rathfisch, 2019). Yine bir başka çalışmada farkındalık temelli yoga 
ve meditasyon yapan gebelerin doğum sonrası dönemde bebeği ile olan 
bağın ve bebeğine olan ilginin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Wil-
liams, 2015). Giderek artan popülaritesine ve faydalarının birçok çalış-
mada gösterilmesine rağmen, ülkemizde kadınların yoganın faydaları 
hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı saptanmıştır (Yurtsal ve Eroğ-
lu, 2019). 

TARTIŞMA VE SONUÇ

Sonuç olarak yoga eğitimli kişiler tarafından yönlendirilerek göze-
tim altında uygulandığında herhangi bir yan etkisi olmaksızın gebeliğe 
çok uygundur. Yoganın invaziv olmayan, öğrenmesi kolay zihin-beden 
uygulaması olduğu, doğum ağrısını hafifletmede ve muhtemelen do-
ğum sonucunu iyileştirmede etkili olduğu birçok çalışmada vurgulan-
maktadır. Doğum eyleminde ağrı algısında önemli bir azalma, doğum 
dalgalarına daha iyi tolerans sağlamaktadır. Aynı zamanda doğumun 
kısalmasını, konforun artmasını kolaylaştırmaktadır. Yoga, spontan nor-
mal vajinal doğumlarda artışa, sezaryen doğumların ve düşük doğum 
ağırlıklı bebeklerin oranının azalmasına önemli ölçüde katkı sağlayarak 
anne ve bebek sağlığının korunmasına ve böylece, kadınların gebelik, 
doğum ve doğum sonu dönemden keyif almasına fırsat sunmaktadır 
(Bolanthakodi ve diğ., 2018). Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem-
de fiziksel ve zihinsel sağlığın geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yüksel-
tilmesi için gebeler yoga yapmaları konusunda ebeler ve kadın doğum 
uzmanları tarafından desteklenmelidir (Anggraeni ve diğ., 2020).

Günümüzde gebelerin normal vajinal doğuma karşı olan korkuları 
ve sezeryan ile doğumu bir kaçış olarak görmeleri nedeniyle toplumda 
primer sezeryan oranları artmakta ve normal vajinal doğum oranları gi-
derek düşmektedir. Bu da anne, bebek sağlığı açısından ve ekonomik 
yönden ciddi sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Çünkü sezeryan ile 
doğum cerrahi bir prosedürdür. Cerrahinin annede veya bebekte oluştu-
rabileceği riskler, normal vajinal doğumdan daha fazladır. Son yıllarda 
Sağlık Bakanlığı’nın da Sezeryan ile doğum yerine Normal Vajinal Do-
ğumu destekleyici bir çok çalışması mevcuttur. Yoga da Normal Vajinal 
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Doğumu destekleyen, anne ve bebek sağlığını olumlu yönde etkileyen 
bir prosedür olarak gebelere güvenle uygulanabilir.
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ON YEDİNCİ BÖLÜM  
İŞLENMİŞ GIDALAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Mervenur GÖKÇEN1, Aylin SEYLAM KÜŞÜMLER2

1 İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye
2 İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Kolay tüketim sağlamak, raf ömrünü uzatmak, lezzetlerinin 
daha çekici olmasını sağlamak amacıyla işlenen gıdaların tüketiminin 
artması gıdaların sınıflandırılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu 
sınıflandırmalardan biri olan NOVA gıda sınıflandırması besinleri iş-
lenmemiş veya minimum düzeyde işlenmiş gıdalar, işlenmiş mutfak 
malzemeleri, işlenmiş gıdalar ve aşırı işlenmiş gıdalar olmak üzere sınıf-
landırmaktadır. Birçok endüstriyel işlemden sonra oluşan aşırı işlenmiş 
gıdaların tüketiminin artmasına etken olarak ekonomik durum, daya-
nıklı ve tüketime hazır olmasının yanında kişinin yeme alışkanlıkları 
da vardır. Yoğun miktarda tuz, şeker, enerji ve trans yağ; az miktarda 
protein, vitamin ve mineraller içeren aşırı işlenmiş gıdaların tüketiminin 
artması obezite, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansi-
yon, bağırsak-beyin sinyalinin bozulması, inflamasyon, depresyon gibi 
sonuçlara yol açarak halk sağlığını olumsuz etkilemektedir. Aşırı işlen-
miş gıdaların olumsuz etkilerini en aza indirmek için daha fazla çalışma-
ya ihtiyaç vardır. Politikaların düzenlenmesi, halkı bilinçlendirecek eği-
timler verilmesi, hedef kitleye göre çalışmalar yapılması, gıda güvenliği 
sistemlerinin geliştirilmesi aşırı işlenmiş gıdalara olan eğilimi azaltacak 
uygulamalardır.

Anahtar Kelimeler: Aşırı işlenmiş gıdalar, Gıda, Gıdanın işlenmesi, 
Sağlık.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Son yıllarda, geleneksel gıdaların tüketiminde azalma ve tüketime 
hazır gıdalarda artışla birlikte, nüfus beslenme düzeninde tersine dönme 
olmuştur (Batalha ve diğ., 2017: 16). Gıdanın bulunabilirliğini, güvenli-
ğini, sindirilebilirliğini, taşınabilirliğini ve saklama ömrünü iyileştirme 
ihtiyacı olarak ortaya çıkan gıdanın işlenmesi, geçtiğimiz on yıllarda 
tüm dünyaya dağıtılabilen tüketime hazır işlenmiş ürünler sağlayarak 
tüketimi büyük ölçüde artmıştır (Blanco-Rojo ve diğ., 2019: 2178-2188).

İŞLENMİŞ GIDALARIN SINIFLANDIRMASI ve TANIMI

Gıda işlemenin beslenme kalitesi ve sağlık üzerindeki etkisini ince-
lemek için, farklı işleme seviyeleri arasında ayrım yapan bir gıda sınıf-
landırması gereklidir (Poti ve diğ., 2017: 420-431). Gıdayı işleme sevi-
yesine göre ayıran az sayıdaki diyet değerlendirme aracından NOVA 
sınıflandırmasının en sistematik ve tutarlı olduğu söylenebilir (Nardocci 
ve diğ, 2019: 4-14). NOVA sınıflandırmasının faydası tartışmaya konu 
olmuştur, çünkü bu sınıflandırma; gıdaların kesin, farklı fiziksel/kim-
yasal yönlerine dayanmamaktadır. Bununla birlikte, NOVA sınıflandır-
ması, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kurum-
larından gelen çeşitli raporlarda ve bilimsel dergilerde kabul edilmiştir 
(Zinöcker ve Lindseth, 2018: 365-403). NOVA sınıflandırması yiyecekle-
ri ve içecekleri dört gruba ayırırken işlemenin niteliğini, kapsamını ve 
amacını dikkate alır: (1) işlenmemiş veya minimum düzeyde işlenmiş 
gıdalar, (2) işlenmiş mutfak malzemeleri, (3) işlenmiş gıdalar ve (4) aşırı 
işlenmiş gıdalar (Hall ve diğ., 2019: 67-77).

İşlenmemiş gıdalar, doğrudan doğadan, bitki ve hayvanların yeni-
lebilir kısımlarından elde edilir (Batalha ve diğ., 2017: 16). Modern top-
lumlarda tüketilen hemen hemen tüm gıdalar “işlenmiş gıdalar” olarak 
kabul edilebilir ve sanayileşmiş gıda olarak tanımlanır. Ancak bu işlen-
miş gıdalar, üretimlerinde kullanılan işlemenin türü ve amacı açısından 
büyük farklılıklar gösterir (Poti ve diğ, 2017: 420-431). Minimum düzey-
de işlenmiş gıdalar; orijinal gıdaya tuz, şeker ve yağ gibi maddeler ekle-
meden, yenmeyen veya istenmeyen kısımların uzaklaştırılması, kurut-
ma, pastörizasyon, dondurma gibi saklama ve pişirme yöntemlerini içe-
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ren işlemlerle modifiye edilmiş doğal gıdalardır. İşlemler çeşitli saklama 
veya pişirme yöntemlerini içerir. İşlenmiş gıda üretiminin temel amacı, 
işlenmemiş gıdaların dayanıklılığını artırmaktır. İşlenmiş mutfak bile-
şenleri; presleme, rafine etme, öğütme ve püskürtmeyle kurutma gibi 
işlemlerle doğrudan doğadan elde edilen maddelerdir (Batalha ve diğ., 
2017: 16). NOVA gıda sınıflandırma sistemi tarafından tanımlanan aşı-
rı işlenmiş gıdalar, değiştirilmiş veya yalnızca işlenmiş gıdalar değildir 
(Rauber ve diğ., 2018: 587-600). Aşırı işlenmiş gıdalar, bir dizi endüstri-
yel işlemden -dolayısıyla aşırı işlenmeden- kaynaklanan, çoğu özel en-
düstriyel kullanıma sahip birçok bileşenin formülasyonlarıdır (Nardocci 
ve diğ, 2019: 4-14). Aşırı işlenmiş gıdalar; hamur işleri, kurabiyeler, kra-
kerler, dondurma, şekerleme, işlenmiş et, kahvaltılık gevrekler, alkolsüz 
içecekler ve hazır yemekler gibi kolayca yenilebilir bir biçime geçirilmiş 
gıda maddeleri olarak tanımlanmıştır (Poti ve diğ, 2017: 420-431). Ek 
olarak, aşırı işlenmiş gıdalar fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerden 
türetilen bulaşanlar, ambalaj ve katkı maddeleri içerebilir (Blanco-Rojo 
ve diğ, 2019: 2178-2188). Batı diyetinin önemli bir özelliği olan aşırı iş-
lenmiş gıdalar, minimum düzeyde işlenmiş gıdaların ve taze hazırlan-
mış öğünlere dayalı gıda sistemlerinin ve beslenme modellerinin önüne 
geçer (Rauber ve diğ., 2018: 587-600). Dahası, epidemiyolojik kanıtlar, 
işlenmiş ve aşırı işlenmiş gıda tüketiminin daha düşük beslenme kalite-
siyle ilişkili olduğunu göstermiştir (Blanco-Rojo ve diğ, 2019: 2178-2188 
; Cornwell ve diğ., 2018, 142-147). Bu gıdalara dayalı diyetler enerji, ser-
best ve ilave şeker, doymuş ve trans yağ bakımından yoğun; çoğu mikro 
besin ve diğer biyoaktif bileşikler, lif ve protein bakımından ise yeter-
sizdir (Nardocci ve diğ, 2019: 4-14). Toplam enerji alımının düzenlen-
mesinin ardından işlenmiş ve aşırı işlenmiş gıdalarda düşük miktarda 
bulunan besinler çoklu doymamış yağ asitleri (n-3 PUFA), A, B12, C ve 
E vitaminleri, kalsiyum ve çinko mineralleriyken yüksek miktarda bu-
lunanlar sodyum, şeker ve trans yağ asitleridir (Cornwell ve diğ., 2018: 
142-147). Birkaç ülkede tutarlı kanıtlar, aşırı işlenmiş yiyecek ve içecek 
ürünlerinin, minimum düzeyde işlenmiş gıdalardan daha az olumlu 
besin içeriğine sahip olduğunu göstermektedir. Brezilya ve Kanada’da 
çocuklar ve yetişkinler tarafından tüketilen aşırı işlenmiş gıdalar, serbest 
şeker içeriği, doymuş ve trans yağ içeriği, sodyum ve enerji yoğunluğu 
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bakımından yüksek, ancak daha az işlenmiş gıdalara kıyasla lif, D vita-
mini, potasyum ve magnezyum yoğunlukları açısından daha düşüktür 
(Poti ve diğ, 2017: 420-431). ABD’de, aşırı işlenmiş gıda tüketen kişilerin 
diyetle lif ve bazı vitamin ve mineral alımlarının daha düşük ve doymuş 
yağ alımının daha yüksek olduğu gözlenmektedir (Powell ve diğ., 2019: 
39-48). Diğer yandan, aşırı işlenmiş gıdalar oldukça lezzetli, alışkanlık 
oluşturan, kullanışlı, mikrobiyolojik açıdan güvenli, uygun fiyatlı ve ıs-
rarcı bir şekilde reklamı yapılan ve pazarlanan ürünlerdir (Blanco-Rojo 
ve diğ, 2019: 2178-2188). Aynı zamanda, aşırı işlenmiş gıda üretimi ve 
tüketimi hem yüksek hem de düşük gelirli ülkelerde düzenli olarak art-
maktadır (Rauber ve diğ., 2018: 587-600). Aşırı işlenmiş ürünlerin sos-
yal, kültürel, ekonomik, politik ve çevresel açılardan da olumsuz etkileri 
vardır (Monteiro ve diğ., 2018: 5-17). Aşırı işlenmiş gıdalar, beslenme 
biliminde çok az önem verilen bir diyet faktörüdür. Bununla birlikte, 
giderek artan epidemiyolojik araştırmalar, aşırı işlenmiş gıdaların insan 
sağlığına zararlı olduğu fikrini desteklemektedir (Zinöcker ve Lindseth, 
2018: 365-403).

GIDALARIN İŞLENME NEDENLERİ

Son yıllarda, küresel gıda sistemleri, yüksek oranda işlenmiş gıdala-
rın daha fazla bulunabilirliği, satın alınabilirliği ve pazarlanmasıyla so-
nuçlanan gıda işleme ve teknolojideki ilerlemeler nedeniyle önemli de-
ğişikliklere uğramıştır (Poti ve diğ, 2017: 420-431). Gıda sistemleri deği-
şikliği, işlenmiş gıdalar ve beslenme geçişi arasındaki bağlantıları ortaya 
çıkarmaya başlamıştır (Sievert ve diğ., 2019: 1328-1343). Modern gıda 
sistemleri arz ve talebi toptan satış, perakende ve nakliye yöntemleriyle 
etkiler. Bunlar liberalleşme ve özelleştirme, yabancı yatırım, altyapı ya-
tırımı ve kentleşme ile birleştirilir. Süpermarketler, büyük imalatçılar ve 
fast food zincirleri, çağdaşlaştırılmış tedarik sistemleri ve bu segmentler 
arasındaki evrimle beslenir (Popkin ve Reardon, 2018: 1028-1064).

Konserve veya fermantasyon gibi bazı işlemler uzun zamandır gıda 
üretiminde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, son yıllardaki teknolo-
jik yenilikler, aşırı işlenmiş gıdaların geliştirilmesine ve yayılmasına yol 
açan çok çeşitli yeni süreçleri tetiklemiştir (Julia ve diğ., 2018: 27-37). 
Endüstriyel ultra işlemenin temel amacı; dayanıklı, erişilebilir, kullanışlı 
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ve oldukça lezzetli, içmeye veya yemeye hazır ürünler elde etmektir (Al-
meida ve diğ., 2018: 68-76). Çevre kirliliğinin artması ve endüstrileşme 
sebebiyle gıdalara, gıda olmayan kimyasalların bulaşması kaçınılmaz-
dır. Nüfus artışından kaynaklı gıdaya ihtiyacın artmasıyla birlikte gıda 
üretiminde katkı maddelerinin kullanımı da artmaktadır (Erkmen, 2010: 
220-235). İşlenmiş gıdalar birçok katkı maddesi kullanılarak, uzun raf 
ömrü ile son derece kârlı, lezzetli ve çekici hale getirilir ve her yerde, her 
zaman tüketilebilir (Steele ve diğ., 2017: 6-17).

Gıda işleme; çok güvenli ve uygun gıda ürünlerinin geliştirilmesine 
izin vermiştir. Ancak gıda endüstrisi raf ömrünü uzatmak amacıyla hid-
rojenasyon, suyun uzaklaştırılması, tuz, şeker, yağ ve katkı ilavesi gibi 
yöntemler kullanarak enerjisi yoğun ve besinsel olarak dengesiz gıdalar 
oluşmasına neden olabilir (Nardocci ve diğ, 2019: 4-14). İnsanların bin-
lerce yıldır uyguladığı şekliyle gıdaların işlenmesi, kendi başına sağlık 
açısından zararlı değildir (Sievert ve diğ., 2019: 1328-1343). Gıda işleme 
teknolojilerindeki gelişmeler, gıdaların bozulabilirliğini azaltarak, dün-
ya çapında gıda güvenliğinin iyileştirilmesine yardımcı olmuştur, ancak 
gıda sistemleri ve malzemeleri, gıda güvenliği, insan sağlığı ve refahı, 
yaşayan ve fiziksel dünya ve biyosfere yönelik çok sayıda tehdide açık 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda zararlı hale gelmektedir (Mon-
teiro ve diğ., 2018: 5-17; Sievert ve diğ., 2019: 1328-1343).

İŞLENMİŞ GIDALARIN TÜKETİLME DURUMU VE 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Küresel olarak ekolojik çalışmalar, aşırı işlenmiş gıdaların üretimi-
nin gıda sektöründe yaygın olduğunu göstermektedir (Nardocci ve diğ, 
2019: 4-14). Gıda tedarik zincirleri, gıda ortamları, tüketici davranışı ve 
bu sistemleri şekillendiren düzenleyici çerçeveler dahil olmak üzere 
gıda sistemlerinde gerçekleşmekte olan dönüşümler, gıda seçimlerini ve 
dolayısıyla nüfus beslenme düzenlerini güçlü bir şekilde şekillendirir 
(Sievert ve diğ., 2019: 1328-1343). Giderek daha karmaşık hale gelen iş-
leme yöntemleri, gıda yapısını, besin içeriğini ve tadını değiştirmiştir 
(Poti ve diğ, 2017: 420-431). Yüksek lezzetleri ve bulunabilirlikleri, aşı-
rı işlenmiş ürünlerin ısrarla pazarlanması, bilinçli tüketimini zorlaştır-
makta ve onları işlenmemiş veya minimum düzeyde işlenmiş gıdalar 
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için tercih edilen ikameler haline getirmektedir (Batalha ve diğ., 2017: 
16). Bu gıdaların dünya satışları 2000 ile 2013 yılları arasında yaklaşık 
%45 artmıştır. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nden sonra 
dünyadaki ikinci en yüksek yıllık aşırı işlenmiş gıda satışına sahiptir; 
ortalama olarak, Kanadalılar 2013 yılında aşırı işlenmiş gıda ürünlerin-
den kişi başına yaklaşık 230 bin adet satın almıştır. 2004 ve 2015 ulusal 
gıda tüketim verilerinin analizleri, Kanada’nın günlük kalorilerinin ne-
redeyse yarısının aşırı işlenmiş gıdalardan geldiğini ortaya koymaktadır 
(Nardocci ve diğ, 2019: 4-14). 

Beslenme geçişi teorisi; şehirleşme, artan gelirler, işgücü piyasası ve 
teknolojik değişimle birlikte, geleneksel diyetlerden tatlandırıcılar, ra-
fine karbonhidratlar ve hayvansal kaynaklı gıdaları daha fazla oranda 
içeren diyetlere doğru bir kayma olduğunu ileri sürmektedir. Pek çok 
ampirik çalışma bu teoriyi desteklemektedir; yapılan çalışmalar, artan 
işlenmiş gıda tüketimini beslenme geçişinin önemli bir özelliği olarak 
ortaya koymaktadır (Sievert ve diğ., 2019: 1328-1343). Aşırı işlenmiş gı-
dalar da dahil olmak üzere gıda seçimleri, kişinin yeme alışkanlıklarının 
bir parçasını oluşturan eylemlere eklenir ve bilişsel, duygusal, davranış-
sal, sosyal ve çevresel unsurlardan geçen bir dizi başka faktör tarafın-
dan belirlenir (Almeida ve diğ., 2018: 68-76). İşlenmiş gıdaların patolo-
jik yeme davranışına neden olabilecek olağanüstü iştah açıcı özellikleri 
vardır (Hall ve diğ., 2019: 67-77). İnsanların ne yemesi gerektiğine dair 
tavsiyeyi benimsemelerini engelleyebilecek ana unsurlar; bilgiye erişim, 
yiyecek bulunabilirliği, maliyet, pişirme becerileri, zaman ve yiyecek pa-
zarlamasıdır. Aşırı işlenmiş gıdaların tercih edilme özellikleri olan aşırı 
lezzet, çekici paketleme ve ısrarcı pazarlama stratejilerinin daha iyi çö-
zümlenmesi bu besinlerin tüketilmemesine katkı sağlayabilir (Almeida 
ve diğ., 2018: 68-76). Aşırı işlenmiş gıdaların formülasyonları, sunumları 
ve pazarlamaları genellikle aşırı tüketimi teşvik eder (Monteiro ve diğ., 
2018: 5-17).

Aşırı işlenmiş gıda tüketmemeye karşı bildirilen engeller, sağlıklı 
bir gıda sistemini ve geleneksel beslenme uygulamalarını teşvik eden 
önlemlerin dahil edilmesi gerektiğine işaret ederken aşırı işlenmiş gıda-
yı tüketmedeki kolaylaştırıcılar, bu yiyeceklerin alışkanlık oluşturduğu 
ve aşırı işlenmiş gıdalara maruz kalmayı dengelemek için düzenleyici 
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önlemlerin gerekli olduğudur (Almeida ve diğ., 2018: 68-76). Avustral-
ya’da yapılan bir çalışmaya göre çoğu aşırı işlenmiş gıda ambalajında, 
ilave şekerlerin yüksek prevalansına rağmen beslenme ve sağlık beyan-
ları veya iddiaları yer almıştır, mevcut uygunsuz veya yanlış beyanların 
ve iddiaların derecesi, özellikle çocuklara hitap edecek şekilde tasar-
lanmış ambalajlarla ilgili olarak endişe vericidir (Pulker ve diğ., 2017: 
38-48). Besin etiketindeki uyarı sisteminin aşırı işlenmiş gıdaların satın 
alınmasını azaltmada veya satın alınan ürünlerin besin bileşimini iyileş-
tirmede etkili olabileceğini gösteren çok az kanıt sağlanmıştır. Ayrıca 
özgün olarak paketlerin arkasında bulunan geleneksel beslenme bilgi-
lerinin kafa karışıklığına neden olduğu ve bulmanın, kullanmanın ve 
anlamanın zor olduğu yapılan çalışmalarda ayrıntılı bir şekilde bildiril-
miştir (Machín ve diğ., 2018: 49-57).

Kanada’da yapılan bir çalışmaya göre aşırı işlenmiş yiyeceklerin tü-
ketimi erkekler, daha genç yetişkinler, daha az yıllık örgün eğitim almış 
olanlar, sigara içenler, fiziksel olarak aktif olmayanlar arasında daha 
yüksektir (Nardocci ve diğ, 2019: 4-14). Yapılan başka bir çalışmada ise 
eğitim düzeyi düşük olan ve beden ağırlığı daha fazla olan annelerin 
aşırı işlenmiş gıda tüketimine daha yatkın oldukları veya daha çok tü-
kettikleri belirlenmiştir (Mais ve diğ.,  2018: 77-86). Bu tarz ürünlerin 
tüketimini artıran diğer bir faktör ise, bu ürünlerin tanıtımının çocukla-
rın diyetlerinde çok erken, hatta 12 aylıktan önce ortaya çıkmasıdır. Bir 
araştırmada anneleri 12 yıldan daha az eğitim almış ve 16 aydan büyük 
çocuklar arasında daha yüksek oranda işlenmiş ve aşırı işlenmiş gıda 
ürünleri tüketimi olduğu gözlenmiştir (Batalha ve diğ., 2017: 16).  Başka 
bir çalışmada ise çocuklara özel politikaları hedeflemek için kullanılabi-
lecek ailelerdeki sosyodemografik, antropometrik ve davranışsal faktör-
ler vurgulanmıştır (Mais ve diğ.,  2018: 77-86).

Aşırı işlenmiş besinleri tüketmeyi etkileyen bir başka faktör ekono-
mik durumdur. Yüksek gelirli ülkelerdeki bireyler arasında enerji alımı-
nın çoğu aşırı işlenmiş yiyecek ve içeceklerden ileri gelmektedir. Diyetle 
alım açısından, aşırı işlenmiş ürünler ABD’de çocuklar ve yetişkinler 
için enerji alımının %58’ini, Kanada’da %48’ini ve Fransa’da %36’sını 
sağlamıştır. Avrupa ülkesinde orta yaşlı yetişkinler arasında yüksek 
oranda işlenmiş gıdaların tüketimi İspanya’da enerji alımının %61’i ile 
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%78-79 arasında değişmektedir. İşlenmiş/aşırı işlenmiş gıdalar, 2010 yı-
lında Avustralyalı haneler arasında evde gıda harcamalarının %56’sını 
ve 2013 yılında Yeni Zelanda süpermarketlerinde bulunan paketlenmiş 
gıdaların %84’ünü oluşturmaktadır (Poti ve diğ,  2017: 420-431). Orta 
gelirli ülkelerde aşırı işlenmiş gıda alımları ve tüketimi biraz daha dü-
şüktür. Brezilya’da 2008-2009 yılındaki aşırı işlenmiş ürün tüketimi, er-
genler ve yetişkinlerde toplam enerji alımının %21,5’ini oluşturmakta-
dır. Genel olarak, aşırı işlenmiş gıdaların Brezilya’daki enerji payı tüm 
ekonomik tabakalarda artmaktadır; ancak en büyük artış düşük gelirli 
gruplarda görülmektedir. Brezilya’da yapılan bazı çalışmalarda, obezite 
yükünün düşük gelir gruplarındaki bireyler arasında daha yüksek ol-
duğu dikkate değer bir durumdur. 2011 yılında Kolombiya’daki okul 
çağındaki çocuklar arasında, enerji alımının %34’ü işlenmiş ve aşırı iş-
lenmiş gıdalardan gelmiştir. Aşırı işlenmiş gıdalar, 2010 yılında Şilililer 
arasında toplam enerji alımının %29’unu sağlamıştır. Avrupa’da, satın 
alınan kalorilerin Hırvatistan’da (2004) %18’i, Letonya’da (2004) %33’ü, 
Slovakya’da %20’si (2003) ve Macaristan’da (1991) %21’i ile Litvanya’da 
(2004) %26’sı aşırı işlenmiş gıdalardan sağlanmaktadır. Düşük orta ge-
lirli ve düşük gelirli ülkelerden gelen veriler seyrektir; aşırı işlenmiş gı-
dalar, 2014 yılında Endonezya’da enerji alımının %16’sına ve 2012’de 
Kenya’daki küçük kasabalarda %10’una katkıda bulunmuştur (Poti ve 
diğ, 2017: 420-431). Aşırı işlenmiş yiyecek ve içeceklerin satışları veya 
daha uzun raf ömrü ile aşırı lezzetli ve çekici hale getirilen çeşitli en-
düstriyel işlemlerden kaynaklanan ürün formülasyonları düşük, orta 
ve yüksek gelirli gruplarda artmıştır (Powell ve diğ., 2019: 39-48). Aşırı 
işlenmiş gıdaların fiyatı, esas olarak en düşük sosyoekonomik statü po-
pülasyonunda olmak üzere Brezilya’da aşırı kilo ve obezite prevalansı 
ile ters orantılıdır (Dos Passos ve diğ., 2020: 589-598). ABD’deki yüksek 
sosyoekonomik statüye sahip bireylerin daha kaliteli diyetlere sahip ol-
duklarına dair kanıtlarla tutarlı olarak aşırı işlenmiş gıdalar, yüksek eği-
timli ve daha yüksek gelirli bireyler arasında enerji alımının daha düşük 
bir oranını oluşturur (Powell ve diğ., 2019: 39-48). Yüksek gelirli ülkeler-
de, aşırı işlenmiş gıdalar artık gıda arzına hâkim durumda ve büyüyen 
ekonomilerde hızla yer kazanmaktadır. Uluslararası yiyecek ve içecek 
şirketleri, aşırı işlenmiş gıdaların tüketimini geleneksel gıdalar pahasına 
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artırmak için stratejik olarak fiyatlandırma ve bulunabilirlikten yararla-
narak, giderek daha fazla düşük gelirli ülkeleri hedeflemektedir (Zinöc-
ker ve Lindseth, 2018: 365-403). 

İŞLENMİŞ GIDALARIN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Aşırı işleme ile karakterize edilen gıdalar, küresel gıda tedarikinde 
yaygındır ve diyetle ilgili hastalıkların artan yüküne katkıları konusun-
da endişeler ortaya çıkmıştır (Christoforou ve diğ., 2018: 58-67). İşlenmiş 
gıdalar ve özellikle aşırı işlenmiş gıdalar uzun vadeli olumsuz sağlık so-
nuçlarına katkıda bulunur ve halk sağlığı sistemleri için ciddi bir zorluk 
oluşturmaktadır (Marti, 2019: 1902-1905). Gıda işlemeyi sağlık sonuç-
larıyla ilişkilendiren kesin mekanizmaların anlaşılması ve belirlenmesi 
çalışmaları devam ederken, bazı hipotezler ortaya çıkmaktadır. Birincisi, 
bu tür yiyeceklerin genellikle enerjisi yoğundur ve yüksek miktarlarda 
‘riskli’ besinler, yani serbest şekerler, sodyum ve trans yağlar içerir. İkin-
cisi, minimal olarak işlenmiş gıdaların yerini alabilirler, böylece toplam 
diyet kalitesini düşürürler. Üçüncüsü, değişen endüstriyel işleme yön-
temleri, gıdanın fiziksel yapısını ve kimyasal bileşimini etkileyebilir ve 
bu da metabolik süreçler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir (Sie-
vert ve diğ., 2019: 1328-1343).

Aşırı işlenmiş gıda tüketiminin daha yüksek olması, genel popülas-
yonda daha yüksek ölüm oranı ile ilişkilendirilmiştir (Blanco-Rojo ve 
diğ, 2019: 2178-2188). Araştırmalar ile diyetle alınan aşırı işlenmiş gıda-
lardaki %10’luk bir artış ile daha yüksek genel kardiyovasküler hastalık, 
koroner kalp hastalığı ve serebrovasküler hastalık oranları arasında po-
zitif bir ilişki olduğu, aşırı işlenmiş gıdaların daha yüksek tüketiminin 
(günde >4 porsiyon) bütün ölüm nedenlerinde %62 oranında artan risk 
ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Yapılan bir çalışmada, on dokuz yıl bo-
yunca takip edilen bireylerin aşırı işlenmiş gıdaları çok tükettiklerinde 
örneğin, şekerle tatlandırılmış veya yapay olarak tatlandırılmış içecek-
ler, şekerli tahıllar, şekerlemeler ve tatlılar, şekerli süt, sosis veya diğer 
işlenmiş et ürünleri tüketildiğinde tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin 
%31 daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır (Marti, 2019: 1902-1905). 
Klinik gözlemler; yemeye ya da gıdaya karşı ilgi kaybını ve gıdanın gö-
rünümü, kokusu gibi duyulara hitap eden özelliklerine karşı kaçınganlı-
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ğı içeren yeme ya da beslenme bozukluğu olan kaçınan/kısıtlayıcı gıda 
alım bozukluğuna sahip bireylerin genellikle işlenmiş gıdalara büyük 
ölçüde güvendiklerini ve meyve ve sebze alımlarını sınırladıklarını, bu-
nun da ilişkili olumsuz sağlık sonuçlarıyla birlikte yeterli beslenme ve/
veya enerji ihtiyaçlarının karşılanamamasına sebep olabileceğini göster-
mektedir (Karadere ve Hocaoğlu, 2018: 110-118; Harshman ve diğ., 2019: 
2013-2027).

Son zamanlarda, aşırı işlenmiş ürünlerdeki diyet enerjisinin oranı di-
yet kalitesinin bir göstergesi olarak önerilmiştir. Dolayısıyla, bu yiyecek-
lerin tüketimi diyetin beslenme profilini etkiler (Almeida ve diğ., 2018: 
68-76). Aşırı işlenmiş gıda tüketimi arttıkça, karbonhidratların, serbest 
şekerlerin, toplam yağların, doymuş yağların ve sodyumun diyet içeriği 
önemli ölçüde artarken, protein, lif içeriği ve potasyum, selenyum, B1 
ve K vitamini, çinko, demir ve fosfor alımı azalmıştır (Rauber ve diğ., 
2018: 587-600; Koiwai ve diğ., 2019: 2999-3008). Bir çalışmada aşırı işlen-
miş gıda tüketiminin sonucu olarak protein içeriğinin %18,2’den %13,3’e 
düştüğü ve aşırı işlenmiş gıda tüketimi ile diyetteki protein yoğunlu-
ğu arasında güçlü bir ters ilişki olduğu bulunmuştur. Aşırı işlenmiş gı-
daların daha fazla tüketilmesinin Japon yetişkinler arasında da düşük 
beslenme kalitesiyle ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Steele ve diğ., 2018: 
114-124). 

Mevcut obezite salgını ve beslenme ile ilgili diğer bulaşıcı olmayan 
hastalıklar (BOH), tüm ulusların gelecekteki refahı için ciddi bir tehdit 
oluşturmaktadır (Moubarac ve diğ., 2017: 512-520). Şimdiye kadar elde 
edilen kanıtlar, minimum düzeyde işlenmiş gıdaların ve taze hazır-
lanmış gıdaların, aşırı işlenmiş ürünlerle yer değiştirmesinin sağlıksız 
beslenme besin profilleri ve diyetle ilgili birkaç BOH ile ilişkili olduğu-
nu göstermektedir (Monteiro ve diğ., 2018: 5-17). Pek çok bilim insanı 
aşırı işlenmiş gıda tüketiminin artmasının obezite salgınının başlıca 
nedeni olduğunu varsaymaktadır (Poti ve diğ, 2017: 420-431). Aşırı iş-
lenmiş gıdaları daha çok tüketen bireylerin daha az tüketen bireylere 
göre abdominal obeziteye sahip olma olasılığı daha yüksektir (Juul ve 
diğ., 2018: 90-100). Aşırı işlenmiş gıdaların tüketilmesindeki yaygınlık, 
dünya çapında yüksek obezite prevalansının ortaya çıkmasıyla ilişkilen-
dirilmiştir (Batalha ve diğ., 2017: 16). Aşırı işlenmiş yiyecekleri büyük 
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miktarlarda tüketen bireyler, nispeten az tüketenlere göre daha fazla 
obez olma riski altındadır (Zinöcker ve Lindseth, 2018: 365-403). Yapı-
lan bir çalışmada, aşırı işlenmiş gıda tüketen bireylerin tüketmeyenlere 
göre %32 daha fazla obeziteye sahip olduğu belirlenmiştir (Nardocci ve 
diğ, 2019: 4-14). Araştırmacılar, aşırı işlenmiş gıda tüketimi ile kilo alma 
ve obezite riski arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek birkaç potansiyel me-
kanizma önermektedir. Ultra işlenmiş ürünler enerji açısından yoğun 
olma eğilimindedir ve doymuş ve trans yağ, ilave şeker ve sodyum 
içeriği yüksektir (Poti ve diğ, 2017: 420-431). Ultra işlenmiş ürünlerin 
tüketimi sonucu serbest şeker ve sodyum için önerilen günlük tüketim 
miktarının üst sınırlarını aşan bireylerin sayısında artışlar gözlenmiştir 
(Rauber ve diğ., 2018: 587-600). Çoğu çalışmada çocukluk ve ergenlik 
döneminde de aşırı işlenmiş gıda ve vücut yağı tüketimi arasında pozi-
tif ilişkiler bulunmuştur (Costa ve diğ., 2018: 148-159). Çalışmalar, aşırı 
işlenmiş gıdaların tüketimi ile obezite, ergenlerde metabolik sendrom, 
çocuklarda dislipidemi ve yetişkinlerde hipertansiyon arasında pozitif 
ilişkiler tespit etmiştir (Lopes ve diğ., 2019: 169-176). Bir çalışmada aşırı 
işlenmiş gıdaları çok tüketen bireylerin bu gıdaları az tüketen bireylere 
göre metabolik sendroma sahip olma olasılığının daha yüksek olduğu 
belirtilmiştir (Steele ve diğ., 2019: 40-48). Başka bir çalışmada ise aşırı 
işlenmiş gıdaların diyetteki artışı sonucunda gebelik ağırlığında da bir 
artış gözlenmiştir (Rohatgi ve diğ., 2017: 17). Ayrıca, on dokuz Avrupa 
ülkesinden gelen verileri içeren yakın tarihli bir ekolojik çalışma da ye-
tişkinlerin aşırı işlenmiş gıdaları tüketmesiyle obezite arasında pozitif 
bir ilişki olduğunu göstermiştir (Lopes ve diğ, 2019: 169-176). Obezite 
prevalansı 2004 yılından beri pek değişmemiştir ve genel olarak, Kana-
da’da son on yılda popülasyon diyet kalitesinde ve sağlık durumunda 
çok az iyileşme olmuştur veya hiç iyileşme olmamıştır. Bu başarısızlığın 
bir nedeni, endüstriyel gıda işlemenin ve bunun gıdanın doğası ve insan 
sağlığı üzerindeki etkisinin, epidemiyoloji ve beslenme biliminin yanı 
sıra kamu politikaları ve eylemlerinde de göz ardı edilmiş ve ihmal edil-
miş olmasıdır. Çalışmalar, aşırı işlenmiş gıda alımı arttıkça, genel diyet 
kalitesinin bozulduğunu ve daha obezojenik hale geldiğini tutarlı bir şe-
kilde göstermiştir (Nardocci ve diğ, 2019: 4-14). Aşırı işlenmiş gıdaların 
yüksek glisemik indeksinin obezitenin aracılık ettiği dolaylı bir ilişki ile 
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tüm kronik inflamasyonu uyarabileceği varsayımı altında C-reaktif pro-
tein (CRP) ile doğrudan bir ilişkisi olabilir. Yapılan bir çalışmada aşırı 
işlenmiş gıda tüketiminin kadınlar arasında CRP seviyeleri ile pozitif 
ilişkisinin, adipozite varlığından kaynaklandığı gösterilmektedir (Lopes 
ve diğ, 2019: 169-176).

Aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi diyetle ilgili kronik hastalıklarla da 
ilişkilendirilmiştir. İspanya’da aynı grup üzerinde farklı zaman aralık-
larında yapılan çalışmalar aşırı işlenmiş gıda tüketiminin hipertansiyon 
riskini artırdığını göstermektedir (Nardocci ve diğ, 2019: 4-14). Yapılan 
bir çalışmada aşırı işlenmiş gıdaları çok tüketen bireylerin az tüketen 
bireylere göre hipertansiyon geliştirme riskinin daha fazla olduğu tes-
pit edilmiştir (De Deus Mendonça ve diğ., 2017: 358-366). Fransa’da 
yapılan bir kohort çalışması, aşırı işlenmiş gıda tüketiminin bazı kan-
ser türlerinin riskini artırdığını göstermektedir (Nardocci ve diğ, 2019: 
4-14). Aşırı işlenmiş gıda tüketimi çok olan bireylerin menopoz sonrası 
meme kanseri geliştirme riski daha yüksektir (Fiolet ve diğ., 2018: 11). 
Son zamanlarda, çocuklarda yürütülen ileriye dönük çalışmalar, aşırı 
işlenmiş gıdaların tüketiminin diyetlere eklenen şeker içeriği ile ilişkili 
olduğunu ve hatta antropometrik ve glikoz profilini etkileyerek yüksek 
açlık glikozuna sebep olduğunu göstermiştir (Poti ve diğ, 2017: 420-431; 
Marti, 2019: 1902-1905). Aşırı işlenmiş ürünlerin tüketimi yüksek enerji 
yoğunluklarından dolayı aşırı enerji alımını teşvik edebilir. Birçok aşırı 
işlenmiş gıda, insülin yanıtını değiştirebilen ve fazla besin maddelerinin 
oksidasyondan yağ dokusunda depolanmaya doğru kaydırılmasını teş-
vik edebilen rafine karbonhidratlar bakımından yüksektir (Poti ve diğ, 
2017: 420-431). Çalışmalar, yüksek miktarda ilave şeker alımının kilo 
alma, fazla vücut ağırlığı, tip 2 diyabet, daha yüksek serum trigliseridle-
ri, yüksek kan kolesterolü ve LDL yüksekliği, daha yüksek kan basıncı 
ve hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, kanser, diş çürüğü ve obezite 
riskini artırdığı sonucuna varmıştır (Steele ve diğ., 2016: 8). Bir çalışma-
da okul öncesi çağda aşırı işlenmiş gıda tüketimi, okul öncesi çağdan 
okul çağına kadar toplam ve LDL kolesterolde daha yüksek bir artışla ve 
başka bir çalışmada ise bel çevresinde daha önemli bir artışla ilişkilen-
dirilmiştir, fakat glikoz metabolizmasındaki değişikliklerle ilişkili olma-
dığı tespit edilmiştir (Rauber ve diğ., 2015: 116-122; Costa ve diğ., 2019: 
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177-184). Bazı araştırmacılar, aşırı işlenmiş gıdalardaki yüksek rafine 
karbonhidrat veya yağ içeriğinin, ödül nöron devrelerinde değişiklikler 
yaratarak bağımlılık benzeri yeme davranışlarına ve aşırı tüketime yol 
açabileceğini öne sürmektedir (Poti ve diğ, 2017: 420-431). Bir çalışmaya 
göre aşırı işlenmiş gıda tüketiminin çok olduğu bireylerde az tüketen 
bireylere göre depresyon geliştirme riski daha yüksektir (Gómez-Dono-
so ve diğ., 2019: 1093-1103). Ayrıca, ilave şeker içeren gıdalar, genellikle 
minimum gerekli besin veya diyet lifi ile boş kalori kaynağıdır. Bir ça-
lışmada aşırı işlenmiş gıdalardan enerji alımındaki artış, eklenen şeker-
lerden enerji alımını artırmıştır (Steele ve diğ., 2016: 8). Bununla birlikte, 
sınırlı sayıda prospektif çalışmada ve her bir sonucu araştıran sınırlı sa-
yıda çalışmada, aşırı işlenmiş gıda tüketiminin obezite ve ilgili kardi-
yometabolik hastalıklar üzerindeki etkisi hakkında herhangi bir güçlü 
sonuca ulaşılamamıştır (Poti et al, 2017: 420-431). Ayrıca aşırı işlenmiş 
gıda tüketimi daha düşük HDL ile ilişkilendirilmiştir (Poti ve diğ, 2017: 
420-431). Yüksek derecede işlenmiş gıda tüketimi ile karakterize edilen 
bir besin modeli, romatoid artritte kardiyovasküler hastalıklar için yeni, 
değiştirilebilir bir risk faktörü olarak ortaya çıkmaktadır (Smaira ve diğ., 
2020: 1423-1428).

Son elli yılda küresel et tüketimi hem gelişmekte olan hem de geliş-
miş ülkelerde artmıştır. ABD’de kırmızı et en çok tüketilen et türüdür ve 
işlenmiş et, tüketilen toplam etin yaklaşık dörtte birini temsil etmektedir 
(Alshahrani ve diğ., 2019: 622-635). Bu çok önemli bir konudur; çünkü 
kırmızı ve işlenmiş et tüketimi, ABD de dahil olmak üzere gelişmiş ülke-
lerde hala vücuda toplam et alımının en büyük bölümünü oluşturmak-
tadır (Kim ve diğ. 2019: 826-852). İşlenmiş et ve şekerle tatlandırılmış içe-
cekler tip 2 diyabet (T2D) riskini tetiklemektedir. Konuyla ilgili yapılan 
bir çalışmada on iki gıda grubundan altısı T2D riski ile önemli bir ilişki 
göstermiştir; bunların üçü tam tahılların, meyvelerin ve süt ürünlerinin 
artan tüketimiyle riskin azalması ve üçü artan kırmızı et, işlenmiş et ve 
şekerle tatlandırılmış içecek tüketiminin sonucu olarak riskin artmasıyla 
ilişkilidir (Schwingshackl ve diğ., 2017: 363-375). Kanıtlar ayrıca tam ta-
hıllar, meyveler ve sebzeler gibi belirli işlenmemiş/minimum düzeyde 
işlenmiş gıdaların tüketimi ile kilo alımı arasında ters bir ilişki olduğunu 
desteklemektedir (Poti ve diğ, 2017: 420-431). Bir kohort çalışma, işlen-
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memiş kırmızı et alımının artan mortalite ile ilişkili olmadığını, işlenmiş 
et tüketiminin, potansiyel olarak nitrite bağlı olarak; genel, kardiyovas-
küler hastalıklar ve solunum ölümleri riskinde artışla ilişkili olduğunu 
göstermektedir ve çalışmanın bulguları, işlenmiş et alımını en aza indir-
mek için halk sağlığı önerilerine destek sağlamaktadır (Van den Brandt, 
2019: 351-369). Yapılan bir çalışmada aşırı işlenmiş ürünleri daha çok tü-
keten bireylerin daha az tüketen bireylere göre astım veya hırıltılı solu-
num hastalıklarına sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir (Melo ve diğ., 2018: 504-511). Kohort çalışmalarının çoğunda, 
ölüm oranı ile işlenmiş et tüketim oranı arasında pozitif ilişki bulunmuş-
tur (Van den Brandt, 2019: 351-369). Ayrıca aşırı işlenmiş kırmızı et tüke-
timinin toplam inme ve iskemik inme vakalarındaki artışla ilişkili oldu-
ğu gösterilmektedir (Kim ve diğ., 2017: 21). Bir araştırmada, genel olarak 
işlenmiş kırmızı et tüketiminin kadınlarda ve erkeklerde serum leptin 
seviyeleri ile pozitif olarak ilişkili olduğu, kadınlarda daha yüksek CRP 
ve daha düşük adiponektin seviyeleri bulunduğu belirtilmiştir. İşlenmiş 
kırmızı et tüketimi, kırmızı etin CRP ile ilişkisinin önerdiği gibi oksida-
tif stresi ve inflamasyonu artırabilir. Mevcut veriler, aşırı vücut ağırlığı 
miktarının veya yağlanma derecesinin diyetteki işlenmiş kırmızı et alımı 
ile obezite ve inflamasyonla ilişkili serum biyobelirteçleri arasındaki iliş-
kilere aracılık edebileceğini göstermektedir (Chai ve diğ., 2017: 378-385). 
Artan işlenmiş kırmızı et tüketiminin mide kanseri riski ile pozitif yön-
de ilişkisini, beyaz et tüketiminin mide kanseri riski ile negatif ilişkisini 
ve beyaz etin büyük bir protein kaynağı olduğunu gösteren çalışma da 
mevcuttur (Kim ve diğ, 2019: 826-852). Balık alımı üzerine yapılan bir 
çalışmada işlenmiş balıklardan metabolik sendrom belirteçleri üzerinde 
ters etkiler bildirilmiştir (Zinöcker ve Lindseth, 2018: 365-403).

Gıda işleme, gıdanın daha yüksek glisemik tepkilere ve daha düşük 
tokluk sinyallerine yol açan değiştirilmiş yapısal özellikleriyle sonuçla-
nabilir ve bazı endüstriyel bileşenlerin kullanımı bağırsak mikroflora 
dysbiosisi, artan bağırsak geçirgenliği ve iltihaplanma ile sonuçlanabi-
lir (Sievert ve diğ., 2019: 1328-1343). Bir çalışmada aşırı işlenmiş gıda-
ları çok tüketen bireylerin irritabl bağırsak sendromu ve fonksiyonel 
dispepsi riskine sahip olduğu tespit edilmiştir (Schnabel ve diğ., 2018: 
1217–1228). Ayrıca aşırı işlenmiş gıdaların, bağırsak-beyin sinyalini bo-
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zacağı ifade edilir ve aşırı işlenmiş gıdalar, lezzetlerinden veya enerji 
yoğunluklarından dolayı genel gıda alımını etkileyebilir (Hall ve diğ., 
2019: 67-77). 

Sigara, alkol tüketimi, kötü ağız hijyeni ve düşük eğitim düzeyi ara-
ya giren değişkenlerinin ortadan kaldırıldığı analizlerde, minimum dü-
zeyde işlenmiş gıdaların tüketimi baş ve boyun kanseri gelişme riskini 
azaltmıştır, bu da baş ve boyun kanserinin oluşmaması için minimum 
düzeyde işlenmiş gıdaların tüketimini teşvik eden önleyici tedbirlerin 
benimsenmesini desteklemektedir (Galvão De Podesta ve diğ., 2019: 19).

Kötü hijyenik uygulamalar yoluyla uygunsuz gıda işleme; çoğun-
lukla sandviçler, soğuk etler ve hamur işleri gibi yenmeye hazır yiye-
cekleri içeren gıdaların kontaminasyonunun çoğundan sorumludur. 
Çoğu salgın, enfekte işçilerin ürünü hasat etmelerinden veya restoran 
ve ev ortamlarındaki gıda hazırlayıcılarından kaynaklanmış ve salata 
ürünleri ve yumuşak meyvelerle ilişkilendirilmiştir (Bosch ve diğ., 2018: 
110-128). Bu hastalıkların yükselen eğilimine, işlenmiş gıdaların diyet 
içindeki payında görülen bir artış eşlik etmektedir (Julia ve diğ., 2018: 
27-37). Gıda işleme sırasında ortaya çıkan diğer faktörlerin, diyet-mik-
robiyom-konakçı etkileşimleri yoluyla iltihapla ilişkili süreçleri teşvik 
ederek eşit derecede önemli bir etkiye sahip olabileceği savunulmuştur 
(Zinöcker ve Lindseth, 2018: 365-403).

Artan kanıtlarda, endüstriyel gıda işlemenin küresel bir gıda sistemi 
haline gelecek kadar etkili olduğu ve beslenme kalıplarıyla ilgili sağlık 
durumlarının temel belirleyicisi olduğu belirtilmektedir (Da Costa Lou-
zada ve diğ., 2018: 94-102).

İŞLENMİŞ GIDALARIN OLUMSUZ SONUÇLARINA KARŞI 
ALINABİLECEK ÇÖZÜMLER

İşlenmiş gıdaları sınırlamak, beslenme eğitimi ve yaşam tarzı mü-
dahaleleri ile diyet kalitesinin artırılmasının önemini destekler (Harsh-
man ve diğ, 2019: 2013-2027). Ayrıca bu ürünlerin sürekli artan üretim 
ve tüketiminin, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Beslenme On 
Yılı çalışmalarının bir parçası olarak karşı karşıya kalınması, kontrol 
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edilmesi ve tersine çevrilmesi gereken bir dünya krizi olduğu sonucuna 
varılmıştır (Monteiro ve diğ., 2018: 5-17). 

İşleme derecesine göre gıdaların tüketimi ile obezite arasındaki iliş-
ki, araştırmaların yalnızca son 5-10 yıl içinde ortaya çıktığı daha yeni bir 
araştırma konusudur, dolayısıyla gıda işleme türü ve derecesini açık-
layan daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır (Poti ve diğ,  2017: 420-431). 
Gelecekteki araştırmalar, aşırı işlenmiş gıdaların fiyatları ile diyet kali-
tesi, enerji alımı ve vücut ağırlığı sonuçları arasındaki ilişkileri; özellikle 
daha olumsuz tüketimle ilgili sağlık için daha büyük risk altında olan 
düşük sosyoekonomiye sahip popülasyonları için, çocuklar, ergenler ve 
yetişkinler açısından değerlendirmeye devam etmelidir (Powell ve diğ., 
2019: 39-48).

Çalışmalardan yola çıkarak gıda işlenmesinin sağlığa olumsuz kat-
kılarına karşı alınabilecek çözümlerin olduğu söylenebilir. Son araştır-
malar, aşırı işlenmiş gıda alımının obezite ve ilgili kardiyometabolik 
sonuçlarla ilişkisi için oldukça tutarlı destek sağlamaktadır (Poti ve diğ, 
2017: 420-431). Bunlar, daha fazla meyve, nişastalı olmayan sebzeler, ku-
ruyemişler, baklagiller, balıklar, bitkisel yağlar, yoğurt ve tam tahılların 
ve daha az kırmızı et, işlenmiş et ve rafine karbonhidrat ve tuz bakı-
mından daha yüksek yiyeceklerin tüketimini desteklemektedir (Mozaf-
farian, 2016: 187-225). Aşırı işlenmiş gıdaların diyet payını azaltmanın 
ABD diyetlerinin beslenme kalitesini iyileştirmenin mantıklı ve etkili bir 
yolu olduğu öne sürülmektedir (Steele ve diğ., 2017: 6-17). Aşırı işlenmiş 
gıdaların diyet payını azaltmak ve işlenmemiş veya minimum düzeyde 
işlenmiş gıdaların tüketimini artırmak, diyet kalitesini önemli ölçüde ar-
tırmaktadır ve BOH’ların önlenmesine katkıda bulunabilir (Rauber ve 
diğ., 2018: 587-600; Moubarac ve diğ., 2017: 512-520). İşlenmiş etin di-
ğer protein kaynakları ile ikame edilmesi ölüm riskini azaltabilir (Van 
den Brandt, 2019: 351-369). Aşırı işlenmiş gıdaların yüksek tüketimi ile 
sodyum ve kolesterol alımının pozitif korelasyonu bu gıda grubunun 
alımını azaltmaya yönelik müdahalelerin yapılması ihtiyacının altını 
çizmektedir (Bielemann ve diğ, 2015: 28-38). Aşırı işlenmiş atıştırmalık 
yiyeceklerin en az işlenmiş düşük sodyum alternatifleriyle değiştirilme-
si önerilir (O’Halloran ve diğ., 2018: 134-141). Aşırı işlenmiş gıda tüke-
timini azaltma ve geleneksel yiyeceklerin ve diğer taze veya minimum 
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düzeyde işlenmiş yiyeceklerin alımını artırma çabaları, beslenme kalite-
sini ve sağlığı iyileştirecektir (Batal ve diğ, 2018: 103-113).  Amerikalılar 
için ABD Tarım Bakanlığı Diyet Yönergeleri hem çocukların hem de ye-
tişkinlerin, işlenmiş gıdalarda en sık bulunan doymuş yağ, ilave şeker 
ve ilave tuz tüketimini sınırlamalarını önermektedir (Harshman ve diğ, 
2019: 2013-2027). Akdeniz diyeti gibi bitkisel besinlerin tüketimini teş-
vik edecek, sağlıklı bir yaşam tarzını benimseme ve yemek kültürünü 
yeniden tesis edecek yöntemler gereklidir. Bununla birlikte, bu sonuçlar 
dikkatle yorumlanmalıdır ve diğer doğrulayıcı çalışmalar gereklidir (De 
Deus Mendonça ve diğ., 2017: 358-366).

Bazı çalışmalar, daha yüksek şekerle tatlandırılmış içecekler, fast 
food, patates cipsi, patates kızartması veya tatlı tüketiminin daha çok 
kilo alma veya obezite riski ile ilişkili olduğunu bulmak adına aşırı iş-
lenmiş gıda türlerinin spesifik türlerine ilişkin kanıtlarını incelemiştir 
(Poti ve diğ, 2017: 420-431). Maliye politikaları; şekerle tatlandırılmış 
içecekler, tatlılar, atıştırmalıklar, abur cuburlar ve fast food gibi çok sa-
yıda aşırı işlenmiş yiyecek ve içecek tüketimini azaltmayı amaçlayan bir 
politika aracı olarak giderek daha fazla önerilmektedir ve uygulanmak-
tadır. Örneğin, ABD verilerine dayalı olarak, birkaç çalışmada elde edi-
len verilerde daha yüksek şekerle tatlandırılmış içecek, fast food ve di-
ğer sağlıksız gıda fiyatlarının yetişkinler veya diğer popülasyonlar için 
daha düşük beden ağırlığı sonuçlarıyla ilişkisi bulunmamıştır. Fakat bu 
tür yiyecek ve içecek fiyatları ile beden ağırlığı sonuçları arasında ilişki 
olduğunu tespit eden çalışmalar da vardır (Powell ve diğ., 2019: 39-48). 
Bulgular ulusal ve uluslararası düzeyde yeni beslenme politikaları ve kı-
lavuzlarının geliştirilmesinin gerekliliğini desteklemektedir. Bu nedenle 
aşırı işlenmiş gıdaların vergilendirilmesi obezitenin kontrolünde önemli 
bir araç olarak ortaya çıkmaktadır (Dos Passos ve diğ., 2020: 589-598). 
Araştırmalar, işlenmiş gıdaların ve bütün gıdaların insan fizyolojisini ve 
metabolizmasını nasıl farklı şekilde etkilediğini inceleyerek, Batı diye-
tinin olumsuz etkilerinin mekanizmalarına ışık tutabileceğimizi göster-
mektedir (Zinöcker ve Lindseth, 2018: 365-403). 

Türkiye’de sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi ve rekabetin sürdü-
rülebilirliğinin sağlanması sebebiyle gıda güvenliği yönetim sistemleri 
vardır (Erkmen, 2010: 220-235). ISO 22000 standardında belirtildiği gibi 
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gıda güvenliği ile gıda amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlandı-
ğında tüketiciye zararlı olması engellenir (Eren ve Şener, 2017: 99-124). 
Gıda güvenliği yönetim sistemi olarak en çok uygulanan ve kabul gör-
müş olan HACCP sistemi, üretimden tüketime uluslararası standartlar-
da kaliteli ve güvenli gıda üretimini sağlar (Eren ve Şener, 2017: 99-124; 
Erkmen, 2010: 220-235). Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetim 
faaliyetleri, yılda bir veya birden fazla kez yapılmaktadır (Beykaya, 
2020: 260-270). Tüketiciler doğala yakın, insan sağlığı açısından güvenli, 
çevreye dost, daha az işlem görmüş, üretildiğinden emin olduğu gıdala-
rı tercih etmektedir. Bu nedenler üreticileri, yetkilileri ve diğer konu ele-
manlarını sağlıklı ve güvenilir ürünleri üretme ve tüketime sunulacak 
gıdalara bir standart getirme konusunda birleştirmiştir (Erkmen, 2010: 
220-235). Gıdaya dayalı beslenme kılavuzları, genellikle gıda gruplarına, 
gıdaların besinsel bileşimine ve sağlıklı gıda kalıplarına dayanan bilgi 
ve öneriler sağlar. Bu öneriler, bireyleri yiyecek seçimleri konusunda 
yönlendirir ve obezite, BOH ve besin eksikliklerinin önlenmesine katkı-
da bulunur (Menegassi ve diğ., 2019: 226-235). Mevcut kanıtlara dayana-
rak, Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü (AICR) ve Dünya Kanser 
Araştırma Fonu (WCRF) da en yaygın kanserlerin önlenmesi için işlen-
miş etten kaçınmak ve günde en az 400 g sebze tüketmek gibi yaşam tar-
zı önerileri yayınlamıştır (Chai ve diğ., 2017: 378-385). 2014 yılında Bre-
zilya Sağlık Bakanlığı, Brezilya nüfusu için ulusal beslenme kurallarını 
güncellemiştir ve tavsiyeleri arasında her zaman doğal veya minimum 
düzeyde işlenmiş yiyecekleri ve taze yapılmış yemekleri aşırı işlenmiş 
ürünlere tercih etme kuralı vardır (Almeida ve diğ., 2018: 68-76).

Daha güçlü çalışma tasarımları kullanılarak farklı popülasyonlarda 
ve ortamlarda aşırı işlenmiş gıda tüketimi ile olumsuz sağlık sonuçları 
arasındaki ilişkiler doğrulanırsa, obezitenin etiyolojisine dair kritik bir 
kavrayış sağlanabilir ve dünya çapında çocuklar ve yetişkinler arasın-
da obeziteyi kontrol etmek ve tedavi etmek için hedeflenen halk sağlığı 
programları ve politikalarının geliştirilmesine yardımcı olunabilir (Poti 
ve diğ., 2017: 420-431). Aşırı işlenmiş gıdaların tüketimini sınırlamayı 
amaçlayan eylemler, DSÖ’nün özellikle çocuklar ve ergenler için ilave 
şekerleri ve işlenmiş gıdaları sınırlandırmak için beslenme önerilerine 
ulaşmanın etkili yolları olarak uygulanmaktadır (Cediel ve diğ., 2018: 
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125-133). Çalışmalar ışığında eğitim düzeyi düşük anneler ve 16 aydan 
büyük çocuklar, bu gıda ürünlerinin tüketimini azaltmaya ve yaşamın 
sonraki dönemlerinde olumsuz sağlık sonuçlarını önlemeye yönelik 
müdahalelerin hedefi olmalıdır (Batalha ve diğ., 2017: 16). Ebeveynlerin 
sağlıklı aile yemeklerini seçmelerine yardımcı olacak kamu politikaları, 
aşırı işlenmiş gıda ambalajında sağlanan bilgilerin kalitesi ve doğruluğu-
nu ele almalıdır (Pulker ve diğ., 2017: 38-48). Kamu politikaları yoluyla 
minimum düzeyde işlenmiş gıdalara erişim kolaylaştırılmalıdır (Galvão 
De Podesta ve diğ., 2019: 19). Teşvikler, halk eğitim politikaları biçimini 
alabilir ve beslenme durumu kontrolünü ele alabilir (Moreira ve diğ., 
2018: 181-188). Beslenme bilgilerinin besin paketlerine dahil edilmesi, 
aşırı işlenmiş ürünlerin olumsuz besin bileşimi konusunda tüketiciyi bi-
linçlendirebilir ve sonuç olarak satın alma tercihlerinde bir azalmaya yol 
açabilir. Bu nedenle, paketin önüne basitleştirilmiş beslenme bilgilerinin 
dahil edilmesi, tüketicilere genellikle yiyecek seçimlerini yaparken kısa 
zaman dilimlerinde kullanılabilecek basit ve net bilgiler sağlamanın et-
kili bir yolu olarak önerilmiştir (Machín ve diğ., 2018: 49-57). 

Kısacası, bireylerin aşırı işlenmiş gıdalar yerine işlenmemiş ya da 
minimum düzeyde işlenmiş gıdaların tüketimine teşvik edilmesi, politi-
kalar, besin etiketlerinin düzenlenmesi, hedef kitlenin belirlenip, hedef 
kitleye uygun sağlıklı besin seçimi hakkında yapılacak olan eğitimler ve 
konuyla ilgili daha fazla çalışma aşırı işlenmiş gıdaların tüketilmesinin 
istenmeyen sonuçlarını engelleyecek çözümlerdir. 

SONUÇ

Son yıllarda artarak devam eden gıdanın işlenmesi, gıdaların raf 
ömrünü uzatmak, lezzetli hale getirmek, tüketimi kolaylaştırmak amaç-
larıyla yapılmaktadır. Erişim, zaman ve yiyecek pazarlanması, hazır bu-
lunabilirliği, ekonomik nedenlerden dolayı tüketilen aşırı işlenmiş gıda-
lar içeriğinde yüksek miktarda enerji, tuz, şeker, trans yağ bulundurur 
ve bu gıdaların tüketiminin artması obezite, kardiyovasküler hastalıklar, 
bazı kanser tipleri, depresyon, olumsuz bağırsak mikrobiyatası, diyabet 
ve hipertansiyon hastalıklarına yol açarak insan sağlığında istenmeyen 
sonuçlara sebep olmaktadır. Aşırı işlenmiş gıdaların tüketilmemesi için 
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politikalar düzenlenmeli, halk bilinçlendirilmeli ve gıda güvenliği sis-
temleri geliştirilmelidir.
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1 Okan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Gastronomi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2 Özel Muayenehane, Plastik Cerrahi, İstanbul, Türkiye

Öz: Yağ alma ameliyatı için başvuran hastalara, diyet ve egzersiz 
yöntemlerinin yağ almaya göre kilo kontrolü açısından daha iyi ve ka-
lıcı sonuçlar verdiği anlatılmaktadır. Ancak hastalar yağ alma ameliyatı 
ile vücut şekillerini düzelttirdikten sonra hem diyet yapmaya hem de 
egzersize daha iyi uyum sağlayacaklarını düşündüklerini belirterek 
ameliyat için ısrarcı olmaktadırlar. Yıllar içinde klasik yöntemlerle yağ 
alma ameliyatı yapmış olduğumuz hastalarda çok nadiren bu amaca 
ulaşılabildiği ve çoğunlukla ne hastanın fazla kilolarını verebildiğini ne 
de yeterli spor yapamadıkları gözlemlenmiştir. Yağ alma işlemi kontur 
deformasyonlarını düzelterek kişinin vücut şeklini daha güzel hale ge-
tirebilir ancak kilo verme yönünden hastaların düşündüğü kadar etkili 
bir yöntem değildir. Bunun en büyük sebebi de yağ alma işleminin cilt 
altı dokuda yapılması ve asıl yağ fazlalığı olan karın içi dokudan yağ 
alma işleminin yapılamamasıdır. Yaptığımız bir çalışmada da “real de-
finition” olarak tanımlanmış bir yağ alma tekniğinin hastalar üzerinde-
ki etkileri incelenmiş ve elde edilen sonuçların oluşturduğu pozitif geri 
besleme etkisiyle hem hastaların kilo korumada diyetlerine daha dikkat 
ettikleri hem de bu işlem sonrası hastaların fiziksel aktivitelerinin hem 
frekans hem de yoğunluk olarak arttığı gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar 
bize yağ alma işleminin uygun hastalara uygulandığında, hastanın di-
yet ve egzersize olan uyumunu arttırdığını ve kişinin genel iyilik halini 
arttırdığını göstermektedir. 
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GİRİŞ

Yağların alınarak vücudun şekillendirilmesi yeni bir fikir değildir 
(Flynn ve diğ., 2000: 515-20). Ancak modern yağ alma teknikleri geli-
şinceye kadar, yağ alma işlemi oldukça komplikasyonlu bir işlem ola-
rak kabul edilmiştir ve literatür bu komplikasyon örnekleriyle doludur 
(Dolsky ve diğ., 1987: 313–33). Modern yağ alma tekniklerinin başlangıcı 
Fransız doktorlar Fournier ve Illouz sayesinde olmuştur (Coleman, 1990: 
1086). 1985 yılında tumescent lokal anestezinin eklenmesi (Klein, 1987: 
263–7), büyük miktarlarda yağın daha güvenli bir şekilde alınmasına 
olanak sağlamıştır. Bir sonraki seviye ise modern yağ alma cihazlarının 
kullanıma girmesiyle olmuş ve ultrasonik yağ alma cihazları (Lawren-
ce ve Cox., 2000:329–32) ve ardından power-assited cihazlar (Katz ve 
diğ., 2001: 863–7) yardımıyla yağ alma işlemi sadece yağları alıp bölge-
sel fazlalıkları gidermekten, daha artistik bir şekilde kas şekillendirmeye 
(Hoyos ve Millard, 2007:594–604) veya alınan yağları kullanarak vücut 
kıvrımlarını oluşturmaya evirilmiştir (Thomas ve diğ., 2001:311-319). 

Günümüzde yağ almada modern anlayış, ideal kiloda olan veya 
ideal kiloya yakın kişilerde, diyet ve egzersize rağmen vücudun bazı 
bölgelerindeki kontur bozuklukları oluşturan lokalize yağ fazlalıklarını 
düzeltmektir. Bu amaçla yağ alma işleminin en çok yapıldığı yerler uy-
luk, karın bölgesi, basenler, kollar, bel bölgesi, popo, boyun, meme ve 
baldır bölgesidir. Diğer taraftan ideal kiloda olmayan kişilerde de yağ 
alma yapılarak genel olarak vücut silueti düzeltilebilir ve kişi kıyafetli 
olarak daha iyi bir görünüme kavuşabilir (Coleman 2001:438–479). Yağ 
alma ameliyatı, vücut konturunu düzeltmek dışında, erkeklerde jineko-
mastinin düzeltilmesi, aksiller hiperhidrozis ve bromidrozis gibi durum-
lar için de kullanılabilir (Lawrence 2000: 265–9). Bütün bunlara rağmen 
yağ alma ameliyatı, kilo vermek için hiçbir şekilde uygun bir yöntem 
değildir. Alınan yağ miktarının çok fazla olamamasının iki nedeni var-
dır. Birinci nedeni; çok yüksek miktarda yağ dokusu alımının vücutta 
oluşturacağı metabolik dengesizliktir. Yağ dokusunun uzaklaştırılması 
sonucu ortaya çıkan deri altındaki boşluğa, yani intersitisyel mesafeye, 
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damar içinden sıvı geçişi olur. Bu damar içi sıvı kaybı, çok yüksek mik-
tarda olursa, hipovolemik şok ile sonuçlanabilir. Bir diğer sebep ise; yağ 
alma işleminin, yağın asıl fazla olduğu intraabdominal boşluktan ve kas 
içinden yapılamayacak olmasıdır. Hastalar kilo kaybetmek amacıyla 
yağ aldırma işlemi için başvurduklarında, bu işlem ile alınan ortalama 
yağ miktarını ve muhtemel kaybedecekleri kiloyu duyduklarında hayal 
kırıklığına uğramaktadırlar. Büyük bir serinin incelemesinde doktorla-
rın aldığı sıvı ve yağ toplamının ortalama 1740 ml ve ortalama alınan 
saf yağ miktarının ise ortalama 1160 ml olduğu görülmüştür (Housman 
2002: 971–8).

ENDOKRİN BİR ORGAN OLARAK YAĞ DOKUSU

Aşırı kilolu hastalarda yapılan yağ alma işlemlerinin metabolik so-
nuçları çok iyi araştırılmış değildir. Obezite günümüzde tüm dünyada 
gittikçe artan bir sağlık problemi olup tip 2 şeker hastalığı, hiperlipide-
mi, hipertansiyon ve atheroskleroza neden olarak pek çok komplikasyo-
na yol açar (Kopelman, 2000: 635-43). Yağ dokusu, uzun yıllar boyunca, 
alınan kalori fazlasının trigiserid olarak depolandığı ve ancak enerji açı-
ğı ortaya çıktığı zaman bu trigliseridlerin açığı kapatmak üzere harcan-
dığı, pasif bir enerji deposu olarak düşünülmüştür. 

Ancak son çalışmalar göstermiştir ki yağ dokusu, düşünülenin ak-
sine vücudun en önemli endokrin organlarından biridir ve burada pek 
çok protein sentezlenir. Bu proteinlere genel olarak adipositokinler adı 
verilir ve bunlar obezite ile birlikte görülen pek çok komplikasyonda 
da rol oynarlar. Mesela interlökin-6 (IL-6), Tümör Nekroz Faktörü- α 
(TNF- α), interlökin-18 (IL-18) gibi proinflamatuar sitokinler ve C-reak-
tif protein (CRP) gibi duyarlı inflamasyon işaretçileri, artmış vücut yağ 
miktarının göstergesi olduğu kadar olduğu kadar aynı zamanda yüksek 
kilo ve vücut kitle indeksinin (VKİ) de göstergesidir (Ziccardi ve diğ., 
2002: 804-9). Ayrıca hem yukarıda sayılanlar hem de adiponektin isimli 
proinflamatuar molekülün trombotik kardiyovasküler olaylarla da ilgisi 
ortaya konmuştur (Ridker ve diğ., 2000: 836-43).

Yağın vücutta dağılımı intraabdominal (veya viseral diye de bilinir) 
ve subkutanöz yani deri altındadır. Asıl problem intraabdominal yağ 
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fazlalığıdır ve bunun rölatif ya da mutlak yüksekliği risk faktörü oluştu-
rur. Buradaki asıl önemli problem yağ alma operasyonlarının, yani vü-
cudun subkutanöz tabakasının yağ miktarının azaltılmasının, viseral/
subkutanöz yağ oranı miktarını yükselterek, paradoksal etkiyle metabo-
lik komplikasyonları artırıp arttırmayacağıdır. Matarasso ve arkadaşları 
subkutan dokudan % 10-12 oranında yağ dokusunun azaltılmasının vi-
seral yağ dokusunda rölatif olarak ortalama % 12-14 artış oluşturduğu-
nu göstermiş ve subkutan dokuyu “metabolik lavabo” olarak adlandır-
mışlardır. Hipotezlerini daha önce yapılan çalışmalara da dayandırarak, 
subkutan yağ dokusunun, yüksek kalori alımı durumlarında ortaya çı-
kan serbest yağ asitlerini metabolize ettiğini bunun da glukoz ve insülin 
dengesini olumlu yönde etkilediğini iddia etmişlerdir (Matarasso., 1998: 
1686-9). Özellikle basen ve bacak bölgesindeki yağların kardiyovaskü-
ler hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu gösteren çalışmaların da 
olması (Terry ve diğ., 1991: 733) ve yağ alma için başvuran kadın has-
taların %65’inden fazlasının basen ve bacak bölgesinden yağ aldırmak 
istediği düşünülürse, yağ alma ameliyatının iyi mi yoksa metabolizmayı 
kötü mü etkilediği tartışmalı bir durumdur. Ancak, daha sonrasında yağ 
alma operasyonunun insülin duyarlılığını etkileyerek obez hastalarda 
kardiyovasküler riskleri arttırdığını gösteren herhangi bir prospektif ça-
lışmaya rastlanmamıştır. 

1995 yılında Samdal ve arkadaşlarının yaptığı çalışma, ortalama 3.5 
L yağ alma yapılan 9 kadın hastanın takibinde HDL kolesterol seviye-
sinde ortalama 0.2 mmol/L artış miktarı ve eşlik eden apolipoprotein A1 
oranındaki artışın, yüksek volüm yağ alma işleminin sadece estetik ve 
fonksiyonel görüntüyü düzelttiği değil aynı zamanda kardiyovasküler 
hastalık riskini de azalttığını ortaya koymuştur (Samdal ve diğ., 1995: 
131-5). 

2004 yılında yapılan prospektif bir çalışmada yağ alma ameliyatının 
metabolik parametreler ve vasküler inflamasyon işaretçileri üzerinde-
ki etkileri gösterilmeye çalışılmıştır (Giugliano ve diğ., 2004: 190-4). Bu 
çalışmada 2-3 litre civarında yapılan bir yağ alma işleminin bazı meta-
bolik (insülin rezistansı) ve inflamasyon (sitokinler ve CRP) işaretçileri 
üzerindeki olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. Adı geçen damarsal 
inflamatuar işaretçilerin azalması, atherosklerotik plakların destabili-
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zasyonuna ve dolayısıyla ileride ortaya çıkma ihtimali olan trombotik 
olayların daha az görülmesine sebebiyet vereceği açıktır. Yine bu çalış-
mada ortaya çıkan bir sonuç da çok önemlidir. Diğer adipositokinlerden 
farklı olarak, obez hastalarda hem yağ dokusunda ekspresyonu hem de 
plazma konsantrasyon miktarında ortalamaya göre azalma gözlenen 
adiponektinin, yağ alma ameliyatından sonra istatiksel olarak artış gös-
termektedir. Gerçekten, muhtemelen artmış TNF- α seviyeleri nedeniy-
le obez hastalarda seviyesi azalan adiponektin hem glukoz toleransını 
düzelttiği için hem de anti-inflamatuar özelliklerinden dolayı atherosk-
leroz ve tip 2 diyabet hastalığında olumlu etkiye sahip bir sitokindir. 
Bu çalışmada, teorik olarak yüksek volüm yağ alımı yapılan hastalarda 
beklenen viseral yağ dokusunun subkutan yağ dokuya oranın artması 
ve bunun sonucunda insülin rezistansı artışı ve dolayısıyla athereosk-
lerotik değişiklikler olacağına dair bir bulguya ulaşılmamıştır. Bu çalış-
manın sonucunda yağ alma ameliyatının obez kadınlarda bile güvenli 
olduğuna dikkat çekilmiş ve gerçekte yağ alma işleminin, aslında VKİ’si 
30 üstünde olan yani obez kabul edilen bireylere nadiren yapıldığı ve 
çoğunlukla obez olmayan kişilere yapıldığı için metabolik açıdan daha 
da güvenli olacağı belirtilmiştir.

Dolayısıyla şişmanlığın artık epidemik bir hastalık olmasını da (Fle-
gal 2002: 1772-3) göz önüne alırsak cerrahi işlemler de dâhil kilo kaybını 
sağlayacak ve metabolizmayı bozmayacak her yönteme ihtiyacımız ol-
duğu açıktır. 

Ancak tüm bu olumlu çalışmalara rağmen yağ alma operasyonu 
yaptırmayı planlayan bireylere alınan sonucun kalıcı olmayacağı, yani 
kişi hayat düzenini değiştirmediği takdirde, yağ alma işlemiyle elde etti-
ği sonuçları kaybedeceği iyi anlatılmalıdır. Bu davranış değişikliklerinin 
başında da iyi bir kilo koruma programına uyması ve rutin bedensel 
egzersizleri yaşantısına sokması gelmektedir. 

KİLO YÖNETİMİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE

Kilo kontrolü için geleneksel yöntem diyet üzerinde yoğunlaşır. Her 
ne kadar günümüzde artan farkındalık fiziksel aktivitenin önemine dem 
vursa da yerleşmiş bir yöntem mevcut değildir. Diyet yöntemleri ile 
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enerji girişini azaltarak kilo vermek hem daha hızlı bir yöntemdir hem 
de uygulamak kolaydır ancak bu yöntemin en kötü tarafı sürdürmesi-
nin güç olmasıdır. Hem psikolojik olarak kişinin istediği şeyi istediği 
zaman yiyememesi hem de enerji açığının meydana getireceği yetersiz 
beslenmeye ait problemler bu şekilde yapılan kilo kontrollerinin sıklıkla 
başarısız olmasıyla sonuçlanır. Bu nedenle sadece diyet ile yapılan tek 
boyutlu bir kilo savaşı sıklıkla yo-yo etkisiyle kilo almayla sonuçlanır. 
Kilo kontrolünde uzun süreli başarılı sonuçlar almak için diyet mutlak 
suretle arttırılmış enerji harcanmasıyla yani fiziksel aktiviteyle destek-
lenmelidir (Miller 1997: 941-47). Egzersizin iki önemli sonucu vardır 
bunlardan birincisi kas kaybını önleyerek ve hatta kas artışı sağlayarak 
vücudun yağ oranını rölatif olarak düşürmek ve ikincisi de metabolik 
zindelik düzeyini arttırmaktır. 

Tüm sağlık profesyonelleri ideal egzersiz ve fiziksel aktiviteyi has-
tasının yaşantısına sokmaya çalışmalı ve gereken durumlarda egzersizi 
reçete etmelidir. Tabii ki bu arada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir 
tanesi de özellikle obez kişilerde enerji harcanması optimize edilirken, 
kas iskelet sistemi özellikle diz ve sırt eklemleri hasarlanmalarına dikkat 
edilmesi gerekmektedir. 

Fiziksel aktivitenin getirileri:
1. Kalp ve solunum sistemi dayanıklılığı.
2. Kas gücünde, dayanıklılığında ve esnekliğinde artış.
3. Vücut kompozisyonunun düzelmesidir.
Fiziksel aktivite ve egzersiz arasındaki farka da değinmek gerekir. 

Fiziksel aktivite daha genel bir terimdir ve kasların hareket ettirilerek 
vücudun enerji harcadığı her türlü duruma fiziksel aktivite adı verilir.

Egzersiz ise:
1. Planlı bir işlemdir (Örnek: Sabah kahvaltı öncesi, haftada 3 gün).
2. Belli bir yapısı vardır (Örnek: koşu ve ardından ağırlık çalışması).
3. Tekrarlanan vücut hareketleridir (Örnek: havuzda 10 tur atmak 

ya da 10 tekrarlı 3 tur şınav hareketi gibi).
4. Fiziksel durumun bir veya daha fazla bileşenini geliştirmeyi 

amaçlar (Örnek: daha hızlı koşmak veya daha güçlü kol kasları).
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5. Egzersiz fiziksel aktivitenin bir alt kategorisi olarak değerlendi-
rilebilir. 

METABOLİK ZİNDELİK ve FİZYOLOJİK ZİNDELİK

Çalışmalar göstermiştir ki fiziksel aktivite ve kilo yönetimi işin içi-
ne girdiği zaman çeşitli sağlık risklerini önlemek için (hipertansiyon, 
glukoz intoleransı, dislipidemi) gerekli olan fiziksel aktivite miktarı ki 
buna metabolik zindelik veya metabolik fitness denir, optimal kalp ve 
solunum sistemi zindeliği (fizyolojik zindelik veya fizyolojik fitness) için 
gerekli olan aktivite miktarından çok daha azdır (Bouchard, 2001: 3347-
50). Daha da önemlisi metabolik zindelik için gerekli olan fiziksel akti-
vite miktarı ise hem fizyolojik zindelik hem de kilo kontrolü veya kaybı 
için gerekli fiziksel aktivite miktarından daha azdır (Weyer ve diğ., 1998: 
1071:78).

Peki kilo verebilmek ve bu verilen kiloyu korumak için ne kadar 
fiziksel aktivite gerekli olacaktır? Burada şu parametreler önem taşır:

1. Kişinin hedefi.
2. Kişinin halihazırdaki fiziksel kapasitesi.
3. Fiziksel aktiviteyi de içine alacak yeni yaşam şekline uyup uya-

mayacağı.
4. Bu değişiklikleri yapmaya karar verip aynı zamanda sürdürebi-

lecek bir zihinsel kararlılığa sahip olması. 
Koyulan hedefler, spor yapan kişiyi medikal, emosyonel ya da fi-

ziksel olarak zorlayacak olursa, hedefe ulaşmak hayal olacaktır. Ayrıca 
planlı bir fiziksel aktivitede egzersizin ne kadar yoğun, uzun ve ne sık-
lıkta yapılacağı yine kişinin yaşam şekliyle doğrudan alakalıdır. 08.00-
17.00 haftada 5 gün çalışan bir kişi ile 13.00-20.00 haftada 6 gün çalışan 
bir başka kişinin egzersiz programlarının birbiriyle aynı olamayacağı 
aşikardır. Ayrıca kişinin ne tür sporlardan hoşlandığı da önemlidir ve 
program buna göre yapılmalıdır çünkü kimse spor yaparken sıkılmak 
istemez ve spor yapmayı bırakan pek çok kişinin problemi budur. Ay-
rıca spor yapan kişinin egzersiz yoğunluğu takip etme yöntemleri de 
özellikle ani kalp ve dolaşım sistemi problemlerinin önüne geçmek için 
gereklidir. Bu amaç için, komplike monitörlerden, günümüzde çok daha 
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yaygın ve ucuza elde edilebilen akıllı telefon ve saatlere kadar pek çok 
cihaz kullanılabilir

Pozitif geri besleme olması açısından ve ayrıca yapılan egzersizin 
sonuçlarını görme ve değerlendirme açısından, kişinin ilerlemesi ve me-
tabolik ve fizyolojik zindelik değişiminin de aralıklı olarak değerlendi-
rilmesi gerekir. Kilo değişimi, kas-yağ oranı ve yağ dağılım şekli tüm 
spor salonlarında bulunabilecek basit vücut kompozisyon ölçümü ci-
hazlarıyla yapılabilir. Ayrıca tansiyon takibi, insülin rezistansı kontrolü 
gibi daha ileri testlerle de ilerleme veya duraklama gösterilebilir. 

Genel olarak yetişkinler için eskiden beri önerilen günlük toplam 
olarak 30 dakikayı bulan orta derecede fiziksel aktivitenin günümüzde 
yeterli olmadığına dair çalışmalar vardır. Örneğin Amerikan Spor Tıbbı 
Derneğinin (American College of Sports Medicine, 2001: 2145-56) öneri-
si, haftada minimum 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz ile başlanması 
ve bu miktarın zaman içinde 200-300 dakikaya çıkartılması gerektiğini 
ileri sürüyor. Tabii burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan 
bir tanesi özellikle kilolu veya obez bireylerin kas iskelet sistemi hasar-
lanmalarına karşı daha yatkın olduğunu akılda tutmak ve egzersiz yo-
ğunluk ve süresinin buna göre ayarlanmasını sağlamaktır. Bu neden-
le, sağlık problemleri de düşünüldüğü zaman, özellikle obez ve kilolu 
hastalarda hangi spor yapılması gerekir sorusuna bir cevap bulmamız 
gerekmektedir. Sonuç olarak total enerji harcaması açısından bakıldığı 
zaman, spesifik bir spor tipinin, vücut kompozisyonunu değiştirmek 
açısından diğerine göre üstünlüğü yoktur. Tüm egzersiz tiplerinde eğer 
harcanan enerji alınan enerji miktarının üzerine çıkarsa hem vücut kitle-
si hem de vücut yağ miktarı azalacaktır. Bu nedenle:

1. Yürüyüş en az kas iskelet sistemi hasarlarına neden olma ihti-
mali olan spor şekli olduğu için en çok önerilen yöntemdir. Hem 
özel bir yetenek gerektirmez hem de her koşulda sürdürülebilir 
ve aynı zamanda planlı yapılarak bir antrenman özelliği de taşır. 
Yüksek kilolu kişilerde günlük en az bir saat yürüyüş önerilmek-
tedir.
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2. Yüzme bir diğer önerilen egzersiz türüdür. Kas iskelet sistemine 
yük bindirmediği gibi egzersiz sırasında aşırı sıcaklığa bağlı ısı 
stresini de önler ancak yüzme bilmeyi gerektirir.

3. Rezistans ağırlık antrenmanları tüm yaştan bireyler için önemli-
dir çünkü sonuç olarak uzun dönemli kilo kontrolünde metabo-
lik olarak en aktif doku olan kas dokusunun çalıştırılması şarttır.  

KLİNİK GÖZLEMLER

Yağ aldırma ameliyatı istemiyle başvuran hastalar çoğunlukla kadın 
olmakla birlikte, bir estetik ameliyat olarak yağ aldırma, saç ektime ope-
rasyonunun ardından erkeklerin en çok başvurduğu estetik ameliyattır. 

Genel olarak değerlendirecek olursak yirmi yıl önce yağ aldırma 
için başvuran hastalarla şimdi başvuran hastalar arasında çok büyük bir 
demografik fark vardır. O zamanlar hem daha yaşlı hem daha şişman 
hastalar çoğunluktayken ve büyük bir kısmını kadınlar oluştururken, 
günümüzde yağ aldırmak için başvuran hastalarda hem yaş ortalamala-
rı aşağı çekilmiş hem de bu işlem için daha uygun olarak niteleyebilece-
ğimiz, VKİ’leri daha düşük, hastalar baş vurmaya başlamıştır. Erkekler-
deki başvuru oranı da özellikle kas belirginleştirici işlemlerinin popüler 
olmasıyla artmıştır. 

Bu değişikliklerin en büyük nedenleri şu şekilde sınıflandırılabilir:

1. Uygun olmayan hastalarda yapılan yağ alma ameliyatlarından 
alınan kötü sonuçlar.

2. Doktorların zaman içinde kendini eğitmesi ve hasta seçimi konu-
sunda gittikçe daha dikkatli olmaları.

3. Doktor açısından oldukça yorucu olan ve efor gerektiren bir ame-
liyat olan yağ alma işleminde güç destekli cihazların ortaya çık-
ması ve bunların doktorların işini kolaylaştırarak daha etkili yağ 
alma işlemi yapılabilmesi.

4. Güç destekli cihazlara ek olarak ultrason ve lazer yardımlı yağ 
alma cihazlarının çıkmasıyla normal yağ alma yöntemleri ile dü-
zeltilemeyecek problemlerin de artık düzeltilebilir olması.
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5. İnternet ve medyanın artık çok daha aktif bir rol oynayarak se-
çimlerimizi ve eğilimlerimizi değiştirmesi. 

Burada belki üzerinde en çok tartışılması gereken iki konu doğru 
hasta seçimi ve teknolojik yağ alma (Çelik, 2020: 30-36) yöntemlerinin 
konuşulması olacaktır. Ancak bunların ayrıntısına girmeden önce bir 
hastanın neden yağ aldırma ameliyatı yaptırmak istediğini, hasta bek-
lentilerini ve olayın psikolojisini iyi anlamak gerekir.Yağ aldırma ame-
liyatı yaptırmak isteyen hastaların pek çoğu, günümüzde yukarıda 
bahsedilen sebeplerden dolayı artık bu ameliyatlardan neler bekleyebi-
leceğini bilmektedirler. Aslında ideal bir yağ aldırma ameliyatı hastası 
sadece düzgün bir diyet yöntemi ve bununla kombine edilmiş ve iyi re-
çetelenmiş bir egzersiz programıyla, yağ aldırma operasyonu ile alacağı 
sonucun aynısı olmasa da oldukça benzerini, hem de herhangi bir ame-
liyat riskini almadan, gerçekleştirebilir. Peki kim ideal bir yağ aldırma 
ameliyatı hastasıdır:

1. VKİ normal sınırlar içindedir. 25 veya daha küçük olması ideal-
dir. VKİ 28’e kadar ameliyat yapılabilir (hastanın deri kalitesini de göz 
önünde tutarak). VKİ 28-30 arası şişman hastalardır. Bu grup hastalarda, 
yağ aldırma ameliyatı estetik amaçla değil de bölümün başlangıcında da 
değinilen metabolik amaçlarla yapılabilir. 30 ve üzeri ise obezite grubu 
olarak kabul edilir ve ameliyat riskleri de oldukça artacağı için yağ alma 
nadiren uygulanır. Uygulanan hastalarda da karın germe, kol germe, 
uyluk germe gibi ek cerrahi işlemlerle kombine edilir ki bu da postope-
ratif komplikasyonları daha da arttıran işlemlerdir. Peki VKİ bu kadar 
hassas mıdır sorusu akla gelebilir. VKİ hesaplaması bilindiği üzere VKİ= 
kişinin ağırlığı(kg) / (kişinin boyu (metre))2 olarak hesaplanabilir. Aslın-
da sadece boy ve kilo oranını gösterir yani hastanın yağlı olup olmadığı 
hakkında doğrudan bilgi vermez Şöyle bir örnek verilecek olursa; çok 
ciddi olarak vücut geliştirme sporu ile uğraşan kişilerde, haltercilerde 
ve benzeri güç sporları ile uğraşan kişilerde eğer boyları da kısa ise VKİ 
oldukça yüksek çıkabilir ancak bu kas ağırlığına bağlı olarak yüksek çı-
kan VKİ bu kişilerin obez olduğunu göstermez. Ancak genel ortalama 
alındığı zaman diğer pek çok yönteme göre de pratikliği de düşünülecek 
olursa VKİ hala iyi bir ölçme yöntemidir diyebiliriz. 
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2. Deri kalitesi ve elastikiyeti önemlidir. Deri gevşekliği çok olan 
hastalar yağ alma hele ki klasik yağ alma yöntemleri için hiç uygun de-
ğildir:

a. Postbariyatrik cerrahi hastalarını, yani tüp mide veya benzeri 
ameliyatlarla çok ciddi kilo kaybı yaşayan hastaların vücutlarında olu-
şan deformasyonları, yağ alma ameliyatıyla düzeltmek mümkün değil-
dir. Bu tür deri gevşeklikleri, normal kilo verme ile olan deri gevşeklik-
lerinden farklı olarak enerji temelli cihazlara bile iyi yanıt vermezler ve 
germe ameliyatları yapmak, çoğu vaka için kaçınılmazdır.

b. Doğum yapmış kadın hastalar: Deri gevşekliği bu hastalarda ge-
nellikle 2 veya daha fazla doğum sonrasında görülür ancak bazen tek 
doğum sonrasında bile ve özellikle hamilelik sırasında ciddi kilo almış 
hastalarda, hamilelik sonrasında kilosunu verse bile deri gevşekliği çok 
fazla olur. Ayrıca bu hastalarda rektus diyastazı denilen ve karındaki 
rektus abdominis kaslarının hamilelik sırasında çok gerilmesi nedeniyle 
birbirinden ayrılması sonucu, karında şiş bir görünüm ortaya çıkar. Ma-
alesef bu durum yağ alma ameliyatıyla çözülemeyeceği gibi tam tersine 
yağ alma ameliyatı, operasyon sırasında karın içi organların yaralanma-
sı riskini oluşturacağı için, ciddi bir risk de yaratır.

c. Yo-yo diyet hastaları: Daha çok kadınlarda görülmesine rağmen 
yo-yo diyet erkek hastalarda da görülebilir. Bu hastalar özellikle tekil bir 
diyet yaparak (protein diyeti, ketojenik diyet vb) kısa zamanda çok ciddi 
kilolar verirler. Ancak sıklıkla bu tür diyetleri yaşam şekli haline getir-
mek oldukça zor olacağı için ve eğer bir de bu diyetler aynı zamanda 
iyi bir fiziksel aktivite ile desteklenmezse maalesef hasta tekrar kilo alır. 
Çoğunlukla bu kilo, başlangıç kilosunun bile üstüne çıkar. Bunun üze-
rine kişi tekrar ciddi bir diyet programına başlar ve tekrar kilo kaybe-
der. Maalesef istediği kiloya geldikten sonra diyet kısıtlamaları azalınca 
döngü tekrarlanır ve birkaç döngüden sonra deri kalitesi oldukça gev-
şek bir hale gelir. Bu kişiler, diyet ve fiziksel aktivite dengesini yaşam 
şekillerine katmadıkları için kalıcı bir sonuç almaları mümkün olmayan 
gruptadır. Genellikle yağ alma işlemi için de deri sarkık ve gevşek hale 
geldikten sonra başvurdukları için, teknolojik yöntemler ile değil de kla-
sik yağ aldırma yöntemleri ile ameliyat olurlarsa, sonuç hiç de yüz gül-
dürücü olmaz.
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d. Hormonsal ve genetik nedenler: Hormonsal sebepler de (özellik-
le adrenal ve tiroit bezi problemleri) deride çeşitli problemlere yol açar. 
Yine kadınlardaki östrojen hormonunun hem sellülit oluşumuyla hem 
de deride görülen dalgalanmalarla ilişkisi açıkça ortaya konulmuştur. 
Bazı genetik ve metabolik hastalıklarda ise deride yeterli kollajen üreti-
mi yapılamaz ve deri kalitesi oldukça bozuktur. Böyle durumlarda altta 
yatan sebep düzeltilemediği sürece (ki pek çok durumda düzeltilemez) 
bu hastalar yağ alma ameliyatlarından iyi sonuç alamazlar.

e. Yaşam kalitesi: Sigara ve aşırı alkol tüketimi deri mikro-sirkü-
lasyonunda bozukluklara ve dolayısıyla kötü bir deri kalitesine neden 
olan sebeplerdendir. Dolayısıyla işlem sonrasında da bu alışkanlıklara 
devam edilirse deri gevşekliği düzeltilmiş olsa bile kısa sürede bozula-
cağı aşikardır.

f. Güneş: Ultraviyole kaynaklı deri elastikiyetinde bozulma özel-
likle güneşe maruz kalan yüz, eller, boyun ve dekolte bölgesinde görül-
se de bazı kişilerin yaz kış solaryum alışkanlığı tüm vücutta derinin elas-
tikiyet kaybına neden olur. Maalesef böyle bir kayıp meydana geldikten 
sonra geri dönüşü oldukça güçtür. 

g. Yaşlı hastalar: Yaşlanma eninde sonunda, biz derimize ne kadar 
iyi bakarsak bakalım, genetiğimiz ne kadar iyi olursa olsun, deri elasti-
kiyetini olumsuz yönde etkiler. Yaşlı ve fit insanlarda derideki gevşek-
likler bir şekilde lazer ve radyofrekans cihazları ile toparlanabilir ancak 
yaşlı ve yetersiz fiziksel aktivite nedeniyle kas erimesinin çok belirgin 
olduğu hastalarda maalesef güzel bir ameliyat sonucu almak mümkün 
olmayabilir.

3. Yaşam şeklini değiştirmeye istekli olmalıdır: sonuç olarak eğer 
hasta herhangi bir sebeple yağ aldırma ameliyatı için başvuruyorsa, ge-
netik özellikler dışında ya egzersiz azlığı ya da aşırı kalori alımı yüzün-
den vücudunda kontur bozuklukları vardır. Bu durumda, işlem sonrası 
eğer eski alışkanlıklarını sürdürürse, bir süre sonra ameliyat ile elde edi-
len sonucun bozulacağı aşikardır. Belki de yağ aldırmak için başvuran 
hastalara en çok anlatılması gereken şey de budur.

a. Diyet: İyi bir diyet kontrolü şarttır. Özellikle çok aşırı ve kısa sü-
rede kilo verilmesine yol açan internet diyetlerinden uzak durmak ge-
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reklidir. Doğrusu, diyetisyen kontrolünde bir diyet reçetesi yazılmasıdır. 
Alınanlar dengeli olduğu sürece diyette yasak olmasına gerek yoktur.

b. Fiziksel aktivite ve egzersiz: Bu da en az diyet kadar önemlidir. 
O zamanki yaşantısına kadar fiziksel aktiviteye veya egzersize alışma-
mış bedenlere bunu alıştırmak güç olabilir ama imkânsız değildir. Eğer 
kişinin spor geçmişi yoksa öncelikle yüzme gibi eklemelerde gerilim 
oluşturmayan egzersizler önerilir. Düşük tempolu yürüyüşler de spor 
alışkanlığı olmayan bireyler için ideal bir spor yöntemidir. Önemli olan 
bunun egzersiz haline getirilmesi yani belli bir süre boyunca ve belli 
bir frekansta yapılması yani tekrar edilmesidir. Eğer hasta kilolu değil, 
yaşı uygun veya önceden belli bir spor temeli varsa kas geliştirme ve 
esnetme egzersizleri de kesinlikle önerilir. Yaşlandıkça, testosteron mik-
tarının azalmasına bağlı olarak, kas yoğunluğunun azalması vücudun 
rölatif yağ miktarını artırdığı için belli bir yaştan sonra özellikle erkek 
hastaların kaçınılmaz bir şekilde kas geliştirme ve esnetme egzersizleri 
yapmaları zorunludur. 

4. Kişinin ruhsal durumu iyi olmalı ve bu ameliyattan beklentisi 
uygun olmalıdır. Bu tamamen kendi içinde bir konu olduğu için ayrı bir 
başlık altında incelenmesi gerekmektedir.

YAĞ ALMA AMELİYATI İÇİN BAŞVURAN HASTALARIN 
PSİKOLOJİK YAPISI

Son yıllarda bu ameliyatların internet ve medya nedeniyle daha göz 
önünde olması ve artık yavaş yavaş estetik ameliyat yaptırmanın utanı-
lacak bir şey olmaktan çıkması yağ aldırma ameliyatına da aynı şekilde 
yansımış olmasına rağmen gözlemlediğimiz hastalardan hareketle, er-
kekler hala bu tür ameliyatlara başvurmada daha çekingen davranmak-
ta ve ameliyat olsalar da bunu yakın çevrelerinden bile mümkün olduğu 
kadar saklama eğiliminde olmaktadırlar. Diğer taraftan kilolu olmanın, 
daha doğrusu kontur deformasyonunun yarattığı psikolojik çekingen-
lik hem erkeklerde hem kadınlarda eşit ölçüde rahatsızlık yapmaktadır. 
Pek çok erkek hasta, pseudojinekomasti adı verilen ve meme dokusu-
nun yağlanma nedeniyle büyüdüğü durumda, değil mayo giymek, dar 
tişört bile giyemez duruma gelmektedirler. Bu, genç erkek hastaların, 
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hayatlarının en aktif olması gereken dönemlerinde hem sosyal hayatla-
rını hem de sportif aktivitelerini çok kötü etkileyen bir durumdur. Aynı 
çekingenlik ve kendi vücudundan rahatsızlık durumu kadın hastalarda 
da görülür. Yağ aldırmak için başvuru kaydı alınan ve normal kilo sı-
nırları içinde olan ve kontur problemi çok fazla olmayan hastalarda ilk 
önerimiz diyet ve sporuna dikkat ettiği takdirde ameliyata ihtiyacının 
kalmayabileceği olmakta ve hastalardan gelen geri dönüşlerde ise, özel-
likle spor salonuna gitmekten utandıkları ve vücutlarında bir düzelme 
gördükleri takdirde spora ve diyete daha bağlı kalabilecekleri cevabı 
alınmaktadır.

Maalesef literatürde yağ aldırma ameliyatı yaptıran bireylerin ame-
liyat sonrası yaşam şekillerinin düzelip düzelmemesiyle ilgili çok fazla 
yayın olmadığından bu çalışma planlanmıştır.

KLİNİK ARAŞTIRMA

Yağ aldırma istemiyle 2017 yılında kliniğimize başvuran hastalar-
dan vücut kitle indeksi (VKİ) 25’den düşük olan yani normal sınırlarda 
olan ve işlem sonrası iki yıl boyunca takiplerini yapabileceğimiz 7 erkek 
(23-51 yaş) ve 7 kadın (24-37 yaş) hasta bu çalışma kapsamına alınmıştır. 

Hastalara yağ alma ameliyatı ile ilgili bilgiler verildi ve bu yağ alma 
ameliyatının klasik yağ alma ameliyatlarından farklı olarak erkek hasta-
larda kas konturlarını çıkartacak kadar belirginleştirme sağlayacağı ve 
“real definition” olarak bilinen operasyon olduğu kadın hastalarda ise 
sportif vücut görüntüsü sağlayan ve şekillendirme için alınan yağların 
başka vücut bölgelerine transferini de içeren bir operasyon olduğu açık-
landı. 

YÖNTEM

Erkek hastalarda karın, göğüs ve kol kaslarının belirginliğini ortaya 
çıkartan ve “real definition” olarak adlandırılan ultrason yardımlı yağ 
alma yöntemi kullanılmıştır. Kadın hastalarda da aynı yöntem kullanıl-
dı ancak kadınlarda, kasları erkeklerde olduğu kadar belirgin bir şekilde 
çıkartmaktan özellikle kaçınılmıştır. Alınan yağların bir kısmı kadınlar-
da vücut kıvrımlarını oluşturmak için popoya, bacaklara veya büyültme 
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amacıyla memeye enjekte edilmiştir. Erkeklerde bu tür bir işlem yapıl-
mamıştır. Hastaların ameliyat sonrası üçüncü haftada kiloları ölçülmüş 
ve birinci aydan itibaren korseyi çıkartmalarına izin verilmiştir. Hastalar 
egzersiz konusunda kısıtlanmamışlar ve diledikleri zaman fiziksel ak-
tivitelerini arttırabilecekleri anlatılmıştır Hastaların tamamına haftalık 
olarak günün aynı saatinde aynı koşullarda kilolarını ölçüp kaydetme-
leri istenmiştir. Aynı şekilde hastalardan spor yaptıkları zamanları da 
kaydetmeleri istenmiştir. Bu iki parametreyi hastalara bırakmamızın 
amaçlarından bir tanesi de hastalarda pozitif geri besleme sağlamaktır. 

BULGULAR

Hastaların tamamında perioperatif ve postoperatif dönem sorunsuz 
olarak geçti. Toplam alınan saf yağ miktarı kadınlarda 450-1850 ml (orta-
lama 1350 ml) erkeklerde ise 1800-3850 ml (ortalama 2650 ml) olarak ger-
çekleşmiştir. Kadınların tamamında alınan yağlar konturları oluşturmak 
amacıyla değişen oranlarda başka bölgelere enjekte edilmiştir. Verilen 
yağ miktarı 400-800 ml (ortalama 500 ml) arasında değişmiştir. Yağ alma 
işleminde rutin olarak görülen şişme, morarma, deride hassasiyet ya da 
hissizlik gibi problemler hastaların tamamında gözlenmiştir. Bu prob-
lemler tüm hastalarda 1-3 hafta içinde iyileşmiştir. Hastaların ameliyat 
öncesi ile üçüncü hafta kiloları arasındaki değişim, kadın hastalarda -2 
kg ile -0.5 kg arasında olmuştur. Erkek hastalarda ise bu fark -3.5 kg 
ile +1.0 kg arasında oldu. Hastaların tamamı üçüncü haftadan itibaren 
sonuçlarını beğenmeye başlamış olsa da asıl değerlendirme 6.ayda ya-
pılmıştır. On dört hastanın tamamı altıncı ayda değerlendirdikleri işlem 
sonucunu, 1 ile 5 arasındaki puanlamadan (1 en kötü, 5 en iyi) 5 puan 
vererek değerlendirmiştir. Hastaların kilolarındaki dalgalanmalar kay-
dedilmiştir. Üçüncü haftada yapılan kilo ölçümleri baz alınarak altıncı 
aydaki kilolarıyla karşılaştırma yapıldığında, 7 kadın hastada kiloların-
daki değişimin -4.5 kg ile +0.5 kg arasında olduğu görülmüştür. Erkek 
hastalarda ise bu değişim -1.5 kg ile +2.7 kg arasında olmuştur. Hastalar 
spor alışkanlıkları ve bunun değişimi ile ilgili sorgulanmıştır. 7 kadın 
hastadan sadece bir tanesi ne ameliyat öncesi ne de ameliyat sonrası hiç 
spor yapmadığını ifade etmiştir. Daha önceden spor yapmayan 3 kadın 
hasta haftada en az 2 gün ortalama 1 saat spor yapmaya başladıkları-
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nı ifade etmişlerdir. Daha önceden rutin spor alışkanlığı olan 3 kadın 
hasta ise yaptıkları sporun frekansının ve yoğunluğunun arttığını ifade 
etmişlerdir. Öncesinde spor yapmayan 3 erkek hastanın yoğun bir şekil-
de spor yapmaya başladığı gözlenmiştir. Aynı kadınlarda olduğu gibi 
önceden spor yapan erkek hastalarda da ameliyat sonrası spor yapma 
frekansı ve yoğunluğunun hepsinde arttığı gözlenmiştir. 

“Real Definition” yağ alma yöntemi klasik yağ alma yöntemlerinden 
farklı olarak ultrasonik yağ alma cihazı ile yağların emülsifiye edilme-
sinden sonra, yağların hem derin hem de yüzeyel tabakadan alınması-
dır (Hoyos 2018: 662-675). Bu tür ameliyatlar en iyi sonuçları, genç, deri 
gevşekliği fazla olmayan, kilo fazlalığı çok olmayan ve diyet ve sporuna 
önem veren hastalarda verir. Bu hastalara ameliyat öncesinde verilmiş 
ayrıntılı bilgilendirme formlarında yaptıkları diyete dikkat ettikleri tak-
dirde ve yeterince sık ve yüksek yoğunluklu egzersiz yaptıkları takdirde 
bu ameliyat ile elde edecekleri sonuca yakın bir sonuç elde edebilecek-
leri bilgisi verilmektedir. Ayrıca yine onam formlarında, hastaların bu 
ameliyat sonrası elde edecekleri sonucun eğer diyet ve fiziksel aktivite-
lerine dikkat etmeyecek olurlarsa geçici olacağı bilgisi de verilmektedir. 
Ancak tüm bu bilgilendirmelere rağmen hastalar, oldukça kısa bir süre 
içinde, sportif ve kasları belirginleşmiş bir vücut görüntüsüne ulaşmak 
için bu ameliyatı yaptırmak istemektedirler. 

Ameliyat ile bu şekilde kasları belirginleştirerek ortaya çıkartılan 
six-packleri görünür hale gelen erkek hastalar, bu işlem sonrasında spor 
salonunda daha rahat olduklarını, ameliyatla elde ettikleri görüntüyü 
korumak için diyetlerine daha fazla özen gösterdiklerini ifade etmişler-
dir.
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Resim 1 bu yöntemle ameliyat edilmiş genç bir erkek hastanın operasyon 
öncesi ve operasyon sonrası sonuçlarını göstermektedir.

Resim 1: (a) Ameliyat Öncesi (b) Ameliyattan 9 Ay Sonrası.

Kadın hastalarda da bu ameliyat ile kaslarının belirginleştirilmesini, 
özellikle karın kaslarının çıkmasını isteyenler olabilir ve uygun hasta-
larda bu ameliyat güzel bir sonuç verebilir. Ancak bu istekle gelen ka-
dın hastaların özellikle uyarılması gerekmektedir. Her ne kadar karın 
kaslarının çıkıp sporcu bir vücut oluşturulması başlangıçta çok çekici 
gelse de bir süre sonra bazı kadın hastalar vücutlarının çok erkeksi gö-
ründüğünü belirtmiş ve yaptırdıkları için pişman olmuşlardır. Maalesef 
bu işlemi geri döndürmek de o kadar kolay değildir. Kadın hastalarda 
yağları tamamen alıp vücudu dümdüz hale getirmekten ziyade alınan 
yağların değerlendirilerek kıvrımlı hatlar oluşturulması daha çok önem 
taşımaktadır. 

Resim 2’de bu yöntem ile ameliyat edilen kadın hastada karın ve bel 
bölgesinden alınan yağların popo ve basen bölgesinin kıvrımlarını çı-
kartmak için kullanıldığı gözlenebilir. Bu tür kıvrımların oluşturulması 
kadın hastalar için sadece yağ alınmasına göre çok daha estetik ve femi-
nen çizgiler oluşturulmasına yardım eder. Bu yağ enjeksiyonu için ge-
rekli yağın, karın bölgesinden alınması ve bu sırada linea semilunarisin 
ortaya çıkartılması da sporcu görünümün daha da belirginleştirilmesini 
sağlamaktadır.
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Resim 2 (a) Ameliyat Öncesi (b) Ameliyattan 9 Ay sonrası. Alınan Yağın 
Toplam 650 ml’si Popo Şekillendirme İçin Kullanılmıştır.

Ultrasonik yöntemle emülsifiye edilen yağlar greft olarak kullanı-
labilmektedir. Özellikle son yıllarda kadınların rağbet gösterdiği popo 
büyültme işleminde, eğer teknik doğru uygulanırsa, yağ enjeksiyonu 
en doğru yöntemdir. Erkek hastalarda ise yağların çok aşırı kullanımın-
dan kaçınılması gerekir. Bu serimizdeki erkek hastaların hiçbirinde yağ 
enjeksiyonu uygulanmamakla birlikte, rutinimizde deltoid ve pektoral 
kasları hipertrofik göstermek için yağ enjeksiyonu yaptığımız hastalar 
mevcuttur. Erkeklerde özellikle göğüs bölgesine kasları daha büyük 
göstermek için yapılan yağ enjeksiyonlarında dikkat edilmesi gereken 
en önemli şey, yağ enjeksiyonunun gereğinden fazla yapılarak memede 
iyatrojenik jinekomasti görüntüsünün oluşturulmamasıdır. Ayrıca bazı 
erkek hastalar, alınan yağlarla kol kaslarını veya bacak kaslarını da bü-
yülttürmek istiyorlar ki bu da mümkün değildir. Sadece çok az bir yağ 
enjeksiyonu yaparak omuzları bir miktar daha geniş göstermek müm-
kün olabilir. Yağ enjeksiyonu işlemi çok basit görünse de komplikas-
yonları az olan bir işlem değildir. Verilen yağların enfekte olması ya da 
damar içine kaçışı sonucu kardiyovasküler sistemde ciddi komplikas-



Naci ÇELİK, Fulya Hekimoğlu ÇELİK

515

yonlara yol açması ve hatta hastanın ölümüne dahi sebep olması nadir 
de olsa görülen problemlerdendir. 

Resim 3’de bel bölgesinden alınan yağların popo ve basende kul-
lanılmasıyla elde edilen sonuç görülebilir. Bu hasta da ameliyat öncesi 
nadiren spor yaparken bu işlemden sonra haftada 5 gün ve minimum 45 
dakika spor yapmaya başladığını ifade etmiştir. 

Resim 3: (a) Ameliyat Öncesi (b) Ameliyat Sonrası 30 Ay. Hastanın Popo 
Bölgesine Toplam 400 ml Yağ Enjeksiyonu Yapılmıştır.

Bu çalışmanın başlangıçtaki amacı yağ alma işlemi sonrası hastala-
rın kilolarını koruyup koruyamayacaklarıyla ilgiliyken, ilginç bir bulgu 
olarak on dört hastadan 13 tanesinin ya rutin egzersiz yapmaya başladı-
ğı ya da yaptıkları sporun sıklık ve yoğunluğunu arttırdıkları gözlendi. 
Resim 4 daha önce rutin egzersiz alışkanlığı olmayan ancak operasyon-
dan sonra haftada ortalama 4 kez spor salonuna gitmeye başlayan bir 
erkek hastanın sonucunu göstermektedir. 

Özellikle erkek hastalar, bu işlemlerden sonra kas geliştirici antren-
manlarına, mümkün olduğu kadar çabucak dönmeleri yönünde cesaret-
lendirilmektedirler. Ameliyatın özelliğinden ötürü, pek çok estetik veya 



YAĞ ALMA AMELİYATININ DİYET VE EGZERSİZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

516

estetik olmayan ameliyattan farklı olarak, hastalara daha ameliyatın ilk 
haftasında spora başlayabilirler. Hatta bu şekilde, yoğunluğu çok yük-
sek olmamak şartıyla yapılan, hafif ve orta düzey fiziksel aktivite ve kas 
germe egzersizleri, lenfatik dolaşımı düzenleyerek hastaların ameliyat 
sonrası görülen başlıca şikayetleri olan gerginlik ve ödemin daha çabuk 
iyileşmesini sağlamaktadır. 

Resim 4: (a) Ameliyat Öncesi (b) Ameliyat Sonrası 30 Ay.

Ameliyat sonrası değerlendirme formlarında hastaların tamamı 
aldıkları sonucu “çok iyi” olarak değerlendirmişti. Özgüven seviyeleri 
artmış olan hastaların, kilo kontrolüne dikkat etmesi ve daha fazla ve 
düzenli spor yapması çok doğaldır ve bu, ameliyattan elde ettikleri so-
nucu koruma çabasından kaynaklanır. 

Her ne kadar küçük bir hasta grubuyla ve hasta takibi de 2,5 yıl gibi 
kısa bir süre için yapılmış olsa da bu çalışma kilo verme amacıyla ya-
pılmadığını bildiğimiz yağ alma işleminin, ultrasonik “real definition” 
yöntemiyle yapıldığı takdirde hastaların sadece özgüvenini arttırmakla 
kalmayıp aynı zamanda hayatlarına düzenli diyet ve sporu soktuğunu 
göstermiştir. 

SONUÇ

Yağ alma ameliyatı bir kilo verme yöntemi değildir. Çünkü alınan 
yağ miktarı çoğunlukla hastanın fazla kilosunun çok çok altındadır. Ay-
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rıca yağ alma sadece bölgesel olarak ve deri altına uygulanır. Yani çoğu 
hastada asıl kilo fazlalığına sebep olan bölge olan intrabdominal yağ do-
kusuna veya kas içi yağlanmalara müdahale edebilmek mümkün değil-
dir ve bu tür yağlanmaların azaltılmasının tek yolu düzgün bir diyet ve 
fiziksel aktivitenin yaşam stiline entegre edilmesidir. 

Ancak son yıllarda yağ alma ameliyatlarının şişman hastalarda bile 
metabolizmayı bozucu etkisi olmadığı gösterilmiştir. Tersine insülin 
rezistansını azaltması ve de adiponektin isimli yararlı sitokin miktarını 
arttırması, metabolizmayı düzeltici etkilerinin olduğunu gösterir. 

Son yıllarda gelişen yağ alma ekipmanlarındaki teknolojik ilerleme-
ler hem yağ alama ameliyatlarına ait komplikasyonları azaltarak hem de 
daha etkili bir yağ alımı sağlayarak, bu operasyonların yaygınlaşmasına 
yol açmıştır. Hem gelişen teknoloji hem de artan tecrübe sayesinde artık 
yağ alma operasyonu sadece kişinin konturundaki bozuklukları düzelt-
mekten çok daha fazlası olmuştur. Kadınlarda daha kıvrımlı ve sportif 
vücut hatları oluşturmak için, erkeklerde ise karın, göğüs ve kol kasla-
rını belirginleştiren, vücut geliştirme sporu yapmış görüntüsü veren bu 
işlemler gün geçtikçe daha fazla kişi tarafından istenmektedir. Ancak 
unutulmamalıdır ki bu tür işlemler tek başına yeterli değildir ve mutla-
ka iyi bir diyet programı ve fiziksel aktivite ile desteklenmediği takdirde 
hiçbir işe yaramayacaktır. Yaptığımız çalışmada “real definition” yağ al-
dırma yöntemi kullandığımız hastalarda diyete bağlılığın arttığı ve daha 
dikkatli beslendikleri görülmüş ve ayrıca bu hastalarda haftalık fiziksel 
aktivite miktarında artış olduğu gözlenmiştir. 
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ON DOKUZUNCU BÖLÜM  
GEBELİK VE BESLENME

Pınar KIRICI
Adıyaman Üniveristesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Öz: Gebelik öncesinde, sırasında ve sonrasında iyi beslenmenin taki-
bi çok önemlidir. İlk muayenede ayrıntılı anamnez, fizik muayene ve ge-
rekli tetkikler yapılmalıdır. Gebelere; gebelik haftasına uygun kilo alımı, 
alkol, sigara ve madde kullanımından uzak durulması, yeterli vitamin 
ve mineral desteğinin alınması, gebelik haftasına uygun olacak şekilde 
tam tahıllı ve işlenmemiş, yağ ve şeker oranı az yiyecekler tüketmeleri 
tavsiye edilmelidir. Ayrıca gebelik döneminde mutlaka alması gereken 
folik asit vb. gıdalar ile; vitamin A gibi aşırı alınmaması gereken gıda-
lar konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır. Bazı balık türleri, 
yüksek miktarda kafein alımı, pastorize olmayan süt ve süt ürünleri, iyi 
pişmemiş et ve et ürünleri, bitkisel ürünler ve ciğer ve ciğer ürünlerinde 
gebelik döneminde kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelime:  Beslenme, Gebelik, Folik asit, Vejetaryan beslen-
me, Vitamin A

GİRİŞ

Gebelik, annede  fizyolojik değişikliklerin olduğu, fetüsün büyüdü-
ğü ve geliştiği bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden ge-
belik öncesinde, sırasında ve sonrasında iyi beslenme ve beslenmenin 
takibi çok önemlidir. Hem beslenme eksikliğinde hemde aşırı beslenme-
de, hem annede hem de bebekte komplikasyonların gelişmesine neden 
olacaktır (Feodor ve diğ., 2014: 1-2; Ramakrishnan ve diğ., 2012:1-2). Bes-
lenme hem anne de hem bebekte kısa dönem sonrası hastalıkların sebebi 
olabilceği gibi, uzun dönemde de fetal metabolik yollaklarda değişik-
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likler hem de epigenetik değişikliklere neden olabilmekte, çocukluk ve 
erişkinlik çağındaki hastalıklarada zemin hazırlayabilmektedir (Barker 
ve diğ., 2013:1-2).

Bu çalışmada gebelik döneminde alınması gereken makro ve mikro-
besinlerin neler olması gerektiği, besin alımında nelere dikkat edilmesi 
gerekililiği değerlendirilecektir. 

BESLENMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Beslenme değerlendirilmesi ideal olarak gebelik başlamadan önce 
yapılmalıdır. Takipler gebelikte ve emzirme döneminde de devam et-
melidir. İzlem  kadın doğumcu, diyetisyen, aile hekiminin dahil olduğu 
bir ekip ile yapılmalıdır.

ANAMNEZ

• İlaç kullanıp kullanmadığı ve ameliyat öyküsü sorgulanmalıdır: 
Özellikle sigara, alkol, bağımlılık yapan maddeler sorgulanma-
lıdır. Bunların sağlığa direkt etkisi olabileceği gibi dolaylı yo-
lardan beslenme eksikliğine de neden olabilmektedir. Ameliyat 
öyküsünde özellikle bariatrik ameliyat geçirip geçrimediği sor-
gulanmalıdır. Bariatrik cerrahi makro ve mikrobesin eksikliğine 
ve dumping sendromuna neden olmaktadır.

• Önceki gebelikler sorgulanmalıdır: Önceki gebeliğinde beslenme 
eksikliği olup olmadığı, bebekte ek bir hastalık olup olmadığı 
sorgulanmalıdır.

• Beslenme öyküsü: Günlük beslenmesinin nasıl olduğu sorgula-
nabilir. Hatta bunun için bir ekip ile birlikte bir form oluşturula-
bilir. Gebeler üç ana öğün beslenme olmalı, sebze, meyva tüketi-
mi, tam tahıllı ürünler, düşük yağlı yiyecekler, süt ve süt ürünleri 
tüketimi ne teşvik edilmedlir.
◦ Günlük kaç öğün beslendiği,
◦ Öğün atlayıp atlamadığı,
◦ Besin kısıtlaması yapıp yapmadığı ( vejeteryan vb.),
◦ Şekerli veya kızarmış ürünler tüketip tüketmediği,
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◦ Sebze ve meyva tüketimi,
◦ Süt ve süt ürünleri tüketimi genel hatları  ile sorgulanmalıdır. 

Bu sorular daha da detaylandirılabilir (Widen ve Siega-Riz, 
2010:1-2).

• Fizik muayene:  Fizik mauyenede özelikle beslenme açısından 
boy ve kilo ölçümü yapılmalıdır ve vücut kitle indeksi (VKI) he-
saplanmalıdır. Başlangıç kilosu ise son adet tarihinde ki kilo alın-
malıdır. İspanyol ve siyah ırk için VKI: 18,5-24,9 kg/m2 , Asya ırkı 
için < 23 kg/m2 normal olarak kabul edilmektedir (WHO, 2004).  
Ayrıca fizik muayene vitamin eksikliği, anemi (tırnak , konjuk-
tuva ve diğer mukoza muayeneleri) vb.; anoreksia veya bulmia 
yönünden (diş minesinde bozulmalar, adet düzensizliği vb.)  bul-
gular yönünden tam bir sistemik muayene yapılmalıdır.

• Laboratuvar: İlk muayeneye gelindiği andan itibaren hemoglo-
bin ve hemotokrit  anemi açısından bakılmalıdır. İkinci ve üçün-
cü trimestırlarda kontrole geldiğinde tekrar kontrol edilmelidir. 
Vitamin D nin bakılması rutin kontrollerde önerilmemektedir. 
Ancak bariatrik bir cerrahi öyküsü varsa, güneş ışığına maruz 
kalım azsa veya obezite var ise tavsiye edilmektedir. Ancak gebe-
likte optimal vitamin D seviyesi ile ilgili bir görüş birliği yoktur 
(Holick ve diğ., 2011:1-2).

• Bu bilgiler ışığında;
◦ Gebelere beslenmenin nasıl olması gerektiği ve eğitim veril-

mesi;
◦ Diyabet, hipertansiyon vb. kronik hastalıları mevcut ise,
◦ Bariatrik cerrahi öyküsü olması durumunda,
◦ Aşırı kilolu veya obez olması durumunda,
◦ Yeme bozukluğu, alkol ve madde bağımlılığı durumunda, di-

yetisyen, psikiatri vb. ilgili uzmalık dallarından yardım alın-
malıdır (Stang ve Huffman, 2016; Cox, 2008).

  Vizitlerde gebelere şu önerilerde bulunulmalıdır.
• Gebelik haftasına uygun kilo alımı,
• Alkol, sigara ve madde kullanımından uzak durulması,
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• Yeterli vitamin ve mineral desteğinin alınması,

• Gebelik haftasına uygun olacak şekilde tam tahıllı ve işlenmemiş, 
yağ ve şeker oranı az yiyecekler tüketmeleri tavsiye edilmelidir.

Tıp endüstütisi Instute of Medicine (IOM) gebelikte alınması gere-
ken kilo önerileri şu şekildedir;

• VKI <18,5 kg/m2  kilo alımı: 12,5-18 ( ilk trimesterda 0,5-2 kg ara-
sı, daha sonra haftalık 0,5 kg)

• VKI:18,5-24,9 kg/ m2 kilo alımı: 11,5-16 kg (ilk trimestırda 0,5-2 
kg arası,  daha sonra haftalık 0,25 kg)

• VKI:25,0 -29,9 kg/m2 kilo alımı: 7,0-11,5 kg ( ilk trimester da 0,5-2 
kg, daha sonra 0,25 kg haftalık)

• VKI ≥30.0 kg/ m2 kilo alımı: 5,0-9,0 kg (ilk trimestırda 0,5-2 kg, 
daha sonra haftalık 0,25 kg) (

• Garner, 2020).

2012-2013 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir 
çalışmada gebelerin %32 sinin normal kilo aldığı, % 20 sinin istenen kilo 
alımının altında olduğu, %48‘nın ise aşırı kilolu olduğu bulunmuştur 
(Deputy ve diğ., 2015:1-2). 19991-1995 yıllarıarasında Brazilya‘da 5,564 
gebede yapılan bir çalışmada gebelerin %24‘ünün aşırı kilolu veya obez 
olduğu  ve bu gebelerde makrozomik bebek, gestasyonel diyabet ve hi-
pertansiyonun daha fazla olduğu tesbit edilmiştir (Nuccı ve diğ., 2001). 
Kanada da VKI >25 kg/ m2 üstünde olan gebeler özel bir programa alın-
mıştır. Bu programda özel diyet listesi hazırlanıp, haftada iki-üç gün 
yürüyüş şeklinde de fiziksel aktivite yapılmıştır. Gebelik döneminde 
alınan total kilo alımının; gebelikten sonraki 2 aylık döneminde ise kilo 
kaybının daha kolay olduğu tesbit edilmiştir (Mottola ve diğ., 2010:1-2).

GEBELİKTE ÖNERİLEN GÜNLÜK DİYET TAVSİYELERİ:

• Kalori:  Beslenmede günlük kalori hesaplanması önemli bir anah-
tar role sahiptir. Normal kilolu bir gebeye ikici ve üçüncü trimes-
tırda 340-450 kcal/gün ek kalori önerilir iken, ilk trimeterda ek 
kalori alımı önerilmemektedir  (Garner, 2020).
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• Protein: Fetal/plesantal ünite gebelik son altı haftası daha belir-
gin olmak üzere gebelik boyunca ortalama 1000 gr protein kul-
lanmaktadır ve bu yüzden günlük 1,1 g/kg/gün protein alımı 
tavsiye edilmektedir (Garner, 2020). 

• Karbonhidrat: Karbonhidrat tüketimi gebelik olmayan dönmede 
130 g/gün olup gebelikle birlikte tüketimi 175 g/gün‘e çıkartmak 
gerekmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta seb-
ze, meyve, tam tahıllı gıdaları hepsini birlikte alabilmek; kabızlığı 
önlemek için yeterli su alımı ile birlikte 28 g/gün lifli gıda tüketil-
mesi gerekmektedir (Garner, 2020).

• Yağ: Gebelik döneminde ne kadar ve hangi tip yağ alımının olması 
gerekliliği ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Ancak trans yağ 
asitlerinin fetal büyüme ve gelişiminde olumsuz etkileri olması ne-
deni ile mümkün olduğunca az yada minimal düzeyde alınması 
tavsiye edilmektedir (Abu-Saad ve Fraser, 2010; Innis, 2006).

• Mikrobesinler:  Yeterli ve dengeli beslenen bir gebede mikrobe-
sin eksiklikleri görülmemektedir. Hastalık önleme ve kontrol ko-
mitesi (CDC) tarafından da yeterli ve dengeli beslenen gebelere 
ek takviye önermemektedir. Günlük alınması gereken düzeyler;
◦ Demir: 27 mg
◦ Kalsiyum : En az 250 mg ortalama 1000 mg/gün elementer 

kalsiyum
◦ Folat: En az 0,4 mg- ikinci ve üçüncü trimetırda 0,6 mg
◦ İyot: 150 mg
◦ Vitamin D: 200 -600 IU

Yukarıda belirtilen mikroelementlere ek olarak besinler ile yeterli 
düzeyde A, E,C,B ve çinkonunda alınması gerekmektedir (Institute of 
Medicine,1990; Garner, 2020).

Mikrobesinlere daha ayrıntılı değerlendirmek gerekir ise;

Demir:  

Demir hem fetal/plesantal gelişim hem de annenin kırmızı hücrele-
rin gelişimi için önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri‘nde yapılan bir 
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çalışmada gebelikte anemi oranı %19 olarak tespit edildmiştir (Mei ve 
diğ., 2011:1-2). Demir hem ve non- hem demir olarak iki formu bulun-
maktadır. Hem demir et, kümes hayvaları ve balıklarda; non-hem demir 
hayvansal besinlerde, bitkisel besinlerde mevcut olup; C vitamini emi-
limini artırmakta, kahve, çay emilimini azaltmaktadır (Hurell ve Egli, 
2010). Uzmalar anemik olmayan gebelere günlük 30 mg demir alımını 
önermektedir ve bu prenatal vitamin preparatlarında yeterli oranda  bu-
lunmaktadır. Haftada iki ve üç gün olacak şekilde alınan aralıklı demir 
replasmanı hem tolaribitesi hemde koruyuculuğu gösterilmiş bir tedavi 
şeklidir (Cantor ve diğ., 2015:1-2).  İlk ve üçüncü trimestırda Hb<11 g/
dL veya ikinci trimestırda Hb ≤10.4 g/dL ise anemi olarak kabul edilir 
ve 30-120mg/gün demir alınması tavsiye edilir. 65 mg elementer demir 
(325 mg ferröz sulfat) hergün reçete edilebilir (Wong ve diğ., 2016:1-2).

Kalsiyum:

Son trimestırda 30 gr kalsiyum fetal iskelet gelişimi için gerekmekte-
dir ve gerekli ise bu anne vücudundan karşılanmaktadır (Hacker ve diğ., 
2012:1-2). 19-50 yaş aralığında günlük 1000 mg kalsiyum alımı tavsiye 
edilmektedir ve aynı yaş grubunda gebe olmayan kadınlar ile aynı dü-
zeydedir (Garner, 2020).  Günlük kalsiyum alımının düşük olan kadınlar-
da yeterli kasiyum alımının sağlanması ile gebelikte hipertansif hastalık 
gelişme riskini azalttığı gösterilmiştir (Hofmeyr ve diğ., 2014:1-2).

Vitamin D:

2010 yılı IOM raporuna göre reprodüktif yaştaki kandınlara önerilen 
vitamin D dozu 600 IU‘dir. Bu replasman dozu hamilelik ve emzirme dö-
nemi içinde geçerlidir (Garner, 2020). Prenatal bir çok vitamin preparatları 
400 IU vitamin D içermektedir. Ayrıca D vitamini zenginleştirilmiş süt ve 
ekmeklerin içinde de bulunmaktadır. D vitaminin D3 formu daha aktif ve 
etkilli formdur ve ilaçların çoğu bu formu içermektedir. Yapılan bir meta 
analizde D vitamini desteğinin gebelikte düşük doğum ağrılığını, astımı 
azalttığı görülmüştür (Bi ve diğ., 2018:1-2).
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Folik Asit:

Folik asit replasmanı özellikle gebelikte nöral tüp defektini önlemek 
için gereklidir. Kontrasepsiyondan bir ay önce ve sonrasındaki iki veya 
üç ay boyunca günde 0,4 -0,8 mg folik asit alınması tavsiye edilmktedir 
(Garner, 2020). İlk trimesterden sonra devam eden folik asit takviyesi, 
serum folatındaki düşüşü ve takviye kesildiğinde ortaya çıkan homo-
sistein konsantrasyonlarındaki artışı önler (McNulty ve diğ., 2013:1-2). 
Ancak Amerikada yaplan bir araştırmada ilk trimestırda folik asit kul-
lanma oranı %55-60 arasında tesbit edilmiştir. 25 yaşından küçük olan, 
evilik dışı çocuk sahibi olan, eğitim düzeyi düşük gebelerde kullanma-
ma oranı daha yüksek bulunmuştur (Branum ve diğ., 2014:1-2). Folik 
asit içeren narenciye, koyu yeşil yapraklı sebzeler, fındık gibi yiyecekle-
rin tüketiminin artırılması da önerilebilir. Ayrıca kullanımı artırmak için 
folik asidin önemi ve kullanılmadığında oluşabilecek durumlar hakkın-
da reprodüktif çağdaki kadınlara bilgi ve eğitim verilmesi önerilir.

Kolin:

Anneden bebeğe büyük oranda geçen bir besin kaynağıdır. Fetüs-
te santral sinir sistemi ve kognitif fonksiyonların gelişiminde önemli 
bir role sahiptir. Günlük 450 mg/gün alınması önerilmektedir. Ancak 
prenatal vitaminlerde yeterli düzeyde bulunmamaktadır (Garner, 2020; 
Caudill,  2010). Besinlerde; yumurta, et, balık ve süt ürünleri iyi kolin 
kaynakları olup bitkisel besinlerden   fasulye, brüksel lahanası, brokoli 
ve ıspanak kolin içermektedir (Caudill, 2010).

Çinko:

Normal büyüme için gereklidir. Ancak ciddi çinko eksliğinde fe-
tüs büyümesinde kıstlılık görülmüştür. Bu yüzden rutin gebelikte çin-
ko replasmanı önerilmemektedir. Ancak inflamatuvar barsak hastalığı, 
pica gibi durumlarda ciddi çinko eksikliği meydana gelmişse replasman 
tedavisi önerilmektedir (Jameson, 1993).

İyot:

İyot eksikliği hem annede hem de bebekte hipotrodizim gelişmesine 
neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hem gebelikte hemde 
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laktasyonda günlük 250 mcg iyot alınmasını tavisye etmektedir (Garner, 
2020). Gebelere iyot içeren tuz kullanımları ve deniz ürünleri yemeleri 
tavsiye edilmektedir.

Vitamin A:

Vitamin A hücrelerin bölünmesi, fetüs organ ve isklet sisteminin ge-
lişmesi, immün sistemin gelişimi ve fetüs ve annenin görme gelişimi için 
gerekli bir vitamindir. Gebelik döneminde günlük 3300 IU (1000 retinol) 
vitamin A ihtiyacı olmaktadır. Eksiliği genellikle gelişmekte olan ülke-
lerde görülmektedir. Vitamin A eksikliği olan annelerin bebeklerinde 
fetal komplikasyonlar genellikle izlenmemektedir. Çünkü fetüs vitamin 
A ihtiyacını anneden karşılamaktadır. Ancak vitamin A eksikliği olan 
annede üçüncü trimetstırda fetüsün vitamin A kullanmasına bağlı ola-
rak gece körlüğü meydana gelebilmektedir (Garner, 2020).

Besinlerin Fazla Alınması Durumunda Oluşan Yan Etkiler:

Vitamin A:
Aşırı vitamin A alınmasının (5000 IU/ 1500 retinol) fetüste teratoje-

nik etkisi bulunmaktadır. Gıda takviyelerinde retinol yerine beta-karo-
ten bulunmaktadır ve bu sayde vitamin A nın teratojenik etki oluşumu 
engellenmeketdir (Mathews-Roth, 1988). Gelişmiş ülkelerde eksikliğin-
den çok vitamin A nın fazlalığı görülmeketdir. Bu ülkelerde özellikle 
vitamin A yönünden zengin karaciğer ve karaciğer ürünlerinin ilk tri-
mestırda çok fazla tüketilmemesi önerilmektedir (Nelson,1990).

İyot:  Yoğun iyot kullanılması fetuste guatr gelişimine neden olabil-
mektedir. Ancak üst limit gebelikte tam olarak tanımlanamamıştır (Con-
nelly ve diğ., 2012: 1-2).

Yararı Olmayan Vitamin Takviyeleri:

Vitamin E: Gebelik döneminde E vitaminin yararlı bir etkisi gösteri-
lememiştir. Litaratürde gebelikte karın ağrısı ve erken membran rüptü-
rüne neden olduğunu düşündüren vakalar olmuştur (Rumbold ve diğ., 
2015: 1-2).
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Vitamin C: Vitamin C nin gebelikte takviyesinin ne yararı neden 
zararı gösterilmiştir (Rumbold ve diğ., 2015: 1-2).

Sıvı Gereksinimi:

Gebelikte 2-3 lt/gün sıvı alımı tavsiye edilmeketdir. Ateş, fiziksel 
aktivite, ortam ısı, nem vb. etkenlere bağlı olrak sıvı alımı artırılabilir 
(Garner, 2020).

ÖZELLİKLİ GRUPLARDA BESLENME:

Vejeteryan Diet:
İyi dengelenmiş vejeteryan diyet ile gebelikte  beslenme eksikliği 

görülmemektedir. Vejetertyan diyettte beklenen besin eksiklikleri; de-
mir, vitamin D, vitamin E, kolin, kalsiyum, vitamin B12, esansiyel yağ 
asitleridir.  Vejeteryan diyetin bir çok alt tipi vardır. Ombnivorus diyet 
ile eksik olan besin ögelerinin dışardan desteklendiği (takviye vitamin-
ler, zenginleştirilmiş yiyecekler, soya sütü gibi sütler, et anologlar vb.) 
diyetlerde sorun yaşanmamaktadır (Craig, 2009; Haddad ve Tanzman, 
2003: 1-2; Piccoli ve diğ., 2015).

Vejeteryan beslenmenin alt tipleri;
• Vegan vejeteryan: Tahıllar, meyveler, sebzeler, baklagiller ve ku-

ruyemişlerden oluşur ancak süt, süt ürünleri ve yumurta dahil 
olmak üzere hayvansal gıdalar diyetlerinde bulunmaz (Garner, 
2020).

• Semi-vejeteryan: Ara sıra et, tavuk veya balık yerler, bazı grup ise 
kırmzı et tüketmeyip balık veya tavuk tüketir.

• Pesketeryan: Süt süt ürünleri, yumurta ara sıra balık tüketirler 
ancak diğer hayvanların etlerini tüketmezler.

• Laktoovovejeteryan: Diyette süt, süt ürünleri ve yumurta dahil-
dir, et ürünleri dahil değil.

• Laktovejeteryan: Diyette süt ve süt ürünleri dahildir.
• Makrobiyotik: Tam tahıllı ürünler, baklagiller, sebze, meyva ana 

beslenme ürünlerini oluşturmaktadır. Bazen beyaz et veya beyaz 
et olarak sadece balık haftada bir veya iki defa tüketilmektedir.
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• Vegan: Süt ve süt ürünleri, yumurta hatta bazılarında bal dahil hay-
van ve hayvandan elde edilen ürünler tüketilmemektedir. Bazıları 
işlenmiş olan ve doğal olmayan ürünleri de tüketmemektedir.

• Meyva Bazlı Beslenme: Beslenme meyva (avakado, domates), ka-
buklu ürünler, tohum ağırlıklıdır (Johnston, 1999).

Yapılan araştırmalarda vejeteryan olan gebeler ile olmayan gebeler 
arasında makrobesinlerde eksiklik anlamında bir fark gözükmemiştir. 
Besin takviyesinin tam sağlanamadığı bazı gebelerde sadece protein ek-
sikliği gözlenmiştir (Ganpule ve diğ. ,2006: 1-2; Drake ve diğ., 1988 1-2).

Glutensiz Diyet:

Glutensiz diyet dünyada yaygın bir akım haline gelmiştir. Ancak 
glutesniz diyet yapan gebeler ile yapmayan gebeler arasında fetüsü ko-
ruyuculuk yönünden anlamlı bir fark saptanamamıştır. Ayrıca glutensiz 
beslenenlerde tiamin, riboflavin, niasin, folat, demir eksiklikleri de gö-
rülebilmektedir. Glutensiz beslenenlerde zenginleştirilmiş gıda alınması 
ve folat takviyesi ile bu sorun aşılabilir (Marcason, 2011). Çöliak hastala-
rı glutenli beslenmesine bağlı olarak reprüdiktif sistemde bozukluklara 
neden olabilmektedir. Bu nedenle çöliak hastalarına glutensiz diyet öne-
rilmeketdir (Tersigni ve diğ., 2014: 1-2).

Paleolitik Diyet:

Bu beslenme şeklinde fındık, balık, et, bazı sebze ve meyvalar bu-
lunmaktadır ancak süt ve süt ürünleri, tahıl bazlı gıdalar, baklagiller, 
rafine şeker, sofra tuzu ve işlenmiş gıdalar tüketilmemektedir. Gebe ol-
mayan kadınlarda yapılan bir çalışmada iyot eksikliği tesbit edilmiştir 
(Manousou ve diğ., 2018: 1-2). Bu diyet şeklini benimseyen gebe kadın-
lara prenatal dönmeden başlanmak üzere 400-800 mg folik asit, 150-250 
mg iyot, günlük 1000 mg kasiyum (günde iki veya üç doza bölünerek) 
önerilmeketdir (Lavie ve diğ., 2019: 1-2).

Laktoz İntolaransı:

Gebeliğin son dönmelerinde barsak hareketlerinin yavaşlamasına 
bağlı olarak laktoz intoleransı gelişebilmektedir. Bu dönemde gebele-
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re kalsiyumdan zenginleştirilmiş gıda ve ya içecek takviyesi önerilebilir 
(Szilagyi ve diğ., 1996: 1-2).

Tadlandırıcı Kulllanımı:

Tadlandırıcı kullanımı dünya genelinde artmış durumdadır. Gün-
lük kullanılan miktar zararlı olan üst limiti genellikle aşmamaktadır. 
Ancak gebelikte yeterli çalışma ve veri olmamasına rağmen kullanımı 
pek önerilmemektedir (Malek ve diğ., 2007: 1-2).

Flor Alımı:

Gebe olmayan, gebe ve emzirme döneminde günlük florürü ihtiyacı 
3mg/gündür. Florür; su, çay, hazır gıdalar ve deniz ürünlerinde bulun-
maktadır. Eğer florür içermeyen su tüketildiği zaman yeterli alım sağla-
namamış olur. Ancak florürün gelişim üzerine sadece dişler oluştuktan 
sonra erüpsüyonun engellmesinde olmaktadır. O yüzden gebelikte ekstra 
florür takviyesi önerilmemektedir (Fonteles ve diğ., 2005: 1-2). Gebelikte 
aşırı florür alınması durumda plesantadan geçişi engellenir ve bu neden 
ile fetüste florüzise neden olmamaktadır (Gupta ve diğ., 1993: 1-2).

Oruç:

Din yada başka sebeblerle gebeler saatlerce süren açlık halinin oldu-
ğu oruç tutabilmektedirler. Buna bağlı oarak kan şekeri, insülün ve ala-
lanin seviyelerinde azalma; plasma serbest yağ asitleri ve beta hidroksi 
bütirat seviyelerinde artış görülmektedir. Oruç gebelikte fetal hareket-
lerde azalma dışında bir bulgusu izlenmemiştir. Ancak uzun dönem 
sürecek çalışmalara ihtiyaç vardır (Fox ve diğ., 1982: 1-2; Cross ve diğ., 
1990: 1-2; Metzger ve diğ.;1982).

Uzun Zincirli Yağ Asitleri:

Doksa hekza enoik asit (DHA), eikoza pentoik asit (EPA) ve omega 
3 uzun zincirli yağ asitleridir. Uzun zincirli yağ asitleri vücudumuzda 
yeterli oranda sentezlenemez ve dışardan takviye edilmesi gerekmek-
tedir. DHA retina ve beyin gelişimi için gereklidir. Günlük 200-300 mg 
DHA alınması tavisye edilmketedir. Uzun zincirli yağ asitleini en önem-
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li kaynağı balıktır. Gebelere, civa düzeyi düşük balık tüketmesi, eğer ba-
lık tüketilemiyorsa uzun zincirli yağ asitleri yönünden zenginleştirilmiş 
yoğurt, süt veya DHA/EPA içeren prenetal vitamin desteği alınması 
tavsiye edilmektedir (Garner, 2020).

Probiyotik Kullanımı:

Probiyotik kullanımı kadınlar arasında yaygınlaşmaktadır. Probi-
yotik kullanımı anne açısından glukoz metobolizmasını iyileştirmekte, 
preeklamsi gelişimini ve inflamasyon gelişimini azaltmaktadır.  Probi-
yotik kullanımının fetüste izlenen bir yan etkisi görülmemiştir (Vande-
Vusse ve diğ., 2013:1-2).

GIDA GÜVENLİĞİ

Yemeklerden bulaşan enfeksiyonlara bağlı olarak konjenital anoma-
liler, düşükler, erken doğum ve ölü doğum gelişmesine neden olabilir.

Bunları önlemek için gebelerin;

• Kişisel hijyenlerine gerekli önemi vermeli,

• Balık, et, kümes hayvan  ürünlerini tüketirken iyice pişmiş olma-
lı,

• Pastorize olmamış süt ve süt ürünlerinden kaçınılmalı,

• Taze sebze ve meyvaların en az 30 sn süre ile yıkanmış olmasına 
dikkat edilmeli,

• Çiğ filiz (yonca , turp vb.) tüketilmesinden kaçınılmalı,

• Yemek hazırlarken yemek hazırlanan yer ve el temizliğine dikkat 
edilmesi gerekmektedir (Garner, 2020).

Enfeksiyonlar:

Toksoplazma: Toskoplazmozis iyi pişmemiş et,et ürünleri, enfekte 
sular ile kontamine olmuş sebze ve meyvalardan bulaşabilmektedir.

Listeria monositogenez: İşlenmiş- şarküteri etlerden, tütsülenmiş 
deniz ürünleri, iyi pişmemiş sebze veya meyvalardan bulaşmaktadır.
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Brusella: Kontamine olmuş, çiğ süt, pastorize olmamış peynir, çiğ 
etler ile bulaş olmaktadır (Garner, 2020).

Balık Tüketimi: Balık tüketirken gebelere iyi pişmiş balık tüketi-
mesi önerilmeketedir. Çiğ balıklardan kaçınılması gerekmektedir. Balık 
seçiminde civa içerği düşük olan balıklar haftada iki veya üç gün olacak 
şeklide tavsiye edilmektedir. Tüketilmesi önerilen ve civa içeriği yüksek 
olan balıkları listesi Tablo 1 de verilmiştir (Garner, 2020).

Tablo 1. Gebelik Planlayan, Gebe Olan Veya Emiziren Kadınlara Balık 
Tüketimi Tavsiyeleri (Karimi ve diğ., 2012: 1-2).

Haftada 2-3 gün önerilen  balıklar

Hamsi
Uskumru
Levrek
Kedi balığı
İstiridye
Morina
Yengeç
Pisi balığı
Mezgit balığı
Istakoz (Amerikan ve dikenli)
Kefal
Somon
Sardalya
Karides
Kalamar
Alabalık (tatlı su)

Haftada 1 gün önerilen balıklar

Lüfer
Buffalofish
Sazan

Kaçınılması gereken balıklar (civa içeriği yüksek)

Kral uskumru
Marlin
Köpekbalığı
Kılıçbalığı
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Kafein Tüketimi: Günde 200 mg üzerinde kafein tüketimi; düşük, 
ölü doğum, erken doğum ve gebelik haftasına göre düşük doğum ağır-
lığı gibi gebelikte olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Gebelik dönemin-
de kafein alımının sınırlandırılması tavsiye edilir (Wikofff ve diğ., 2017: 
1-2).

Bitkisel Ürünler:  Gebelik döneminde bitkisel ilaçlar ve destek 
ürünleri tavsiye edilmemektedir. Çünkü bitkisel ürünlerin doz – cevap 
eğrisi, toksikolojik etkisi tam olarak bilinmemekte, gebelikte kulanılan 
diğer ilaçlar ile etkileşime girip hem annede hem bebekte zararlı sonuç-
lar doğurmasına neden olabilmektedir (Buehler. 2003: 1-2).

Ciğer ve Ciğer Ürünlerinin Tüketimi: Gebelik döneminde fazla 
miktarda ciğer ve ciğer ürünlerinin tüketimi Vitamin A‘nın yüksek dü-
zeyde alınmasına neden olabilir ve teratojenik etkileri vardır. Bu yüzden 
gebelik döneminde ciğer tüketiminin sınırlandırılması veya kaçınılması 
tavsiye edilmeketdir (Nelson, 1990).

SONUÇ ve ÖNERİLER
Gebelik öncesinde, sırasında ve sonrasında iyi beslenmenin takibi 

çok önemlidir. Bir klinisyen olarak muayenede ayrıntılı anamnez, fizik 
muayene ve gerekli görülen tetkikler yapılmalıdır. Beslenme ile ilgili 
öneriler gebelik öncesi dönemden itibaren başlanılmalı, gerekli durum-
larda ekibimizin bir parçası olan diyetisyen vb. yönlendirilmeli ve eği-
tim verilmeli ve periyodik muayenelerimizde boy, kilo ölçümü ve bazı 
tetkikler ile kontrol yapılmalıdır. Gebelik öncesi, sırasında ve sonrasında 
beslenme ile ilgili öneriler şu şekilde özetlemek mümkündür. 

• Beslenme; bebek sağlığı, gebelik ve bebeğin ileriki yaşamını etki-
leyen önemli değiştirebilir faktörler arasında yer almaktadır.

• Gebeliğin ilk trimetrında beslenme açısından değerlendirme ya-
pılması gerekmektedir.
◦ Prenatal vitamin alıp almadığı,
◦ Özel/kısıtlı (vejeteryan, glutensiz beslenme vb.) bir beslenme 

şeklinin olup olmadığı,
◦ Günlük hangi besin tüketimi ağırlıklı beslendiği,
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◦ VKI ölçümü yapılıp, aşırı kilolu/obezite değerlendirmesi,
◦ Bariatrik bir cerrahi geçirip geçirmediği yada malabsorsuyo-

nun olup olmadığı,
◦ Madde, alkol , sigara ve kafein kullanımı sorgulanmalıdır.

• VKI belirlenerek gebelik haftasına göre alınacak maximum kilo 
alımları belirlenmeli,

• Gerekli durumlarda diyetisyen vb. konsultasyon alınmalı,
• Prenatal vitamin  destekleri sağlanmalı (demir, folat, kalsiyum, 

Vitamin D),
• Kontrasepsiyon öncesi ve sonrası mutlaka folat desteği sağlanı-

malı,
• Aşırı vitamin A alımından kaçınılmalı,
• Gebeler sağlıklı beslenme yönünden önerilerde bulunulmalıdır. 

Bol bol taze ve meyva , tam tahıllı gıdalar, yağ içeriği düşük, 
protein içeriği yüksek gıda tüketimi tavsiye edilmelidir. Kalorisi 
yüksek besin içeriği düşük,  kızartılmış, şeker oranı yüksek yiye-
cek ve içeceklerden kaçınılması tavisye edilmelidir.

• İlk trimestırda ekstra kalori alınmasına gerek yoktur, ikinci ve 
üçüncü trimestırda kalori artımına (340-450  kcal/gün) gidilme-
lidir.

• Bazı balık türleri, yüksek miktarda kafein alımı, pastorize olma-
yan süt ve süt ürünleri, iyi pişmemiş et ve et ürünleri, bitkisel 
ürünler ve ciğer ve ciğer ürünlerinde gebelik döneminde kaçınıl-
malıdır.
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YİRMİNCİ BÖLÜM  
YAŞLILIKTA BAZI NUTRASÖTİK MEYVELER KALP 

SAĞLIĞINI ETKİLER Mİ?

Nilüfer ÖZKAN
Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kayseri/Türkiye

Öz: Yaşlı bireyler sosyal, fiziksel, ekonomik ve duygusal yeme kısıtlı-
lıklarını içinde barındıran çeşitli faktörlerin sebep olduğu ve gün geçtikçe 
artan mikronükrient yetersizliği riski altındadır. Epidemiyolojik, invitro 
ve hayvan çalışmaları nutrasötik meyvelerin potansiyel faydalarıyla ilgi-
li kanıtlarla birlikte özellikle 65 yaş üzeri bireylerde kullanımı ilgi odağı 
olmuştur. Bu nedenle fonksiyonel besinler, nutrasötik meyveler daha faz-
la tüketilir hale gelmiştir. Bu bildiride yaşlı bireylerde görülmekte olan 
kalp hastalıkları ile ilişkili olduğu düşünülen nutrasötik meyvelerin et-
kisini tartışmak amaçlanmıştır. Nutrasötik meyveler serbest oksijen ra-
dikallerini süpürücü etkisi olan çeşitli antioksidanlar içermektedir. Nar, 
üzüm ve turunçgillerin hiperkolesterolemi, endotel disfonksiyon gibi iyi 
bilinen kardiyovasküler hastalıkları risk faktörlerini azaltmaya katkı sağ-
layabileceği ileri sürülmektedir. Çalışmalarda yaşlı bireylerde nar suyu 
tüketimini anjiyotensin koverting enzim, sistolik kan basıncı, plazma LDL 
kolesterol, köpük hücre oluşumu, karotis arter stenozunu ve karotis inti-
mamedia kalınlığı üzerine olumlu etkileri olduğu ifade edilmiştir. Benzer 
şekilde üzüm suyu veya greyfurt suyu tüketimi inflamantasyonu, kan 
basıncı yüksek olan ve kardiyovasküler hastalıkları olan bireylerin vaskü-
ler patolojilerini azalttığı belirtilmiştir. Araştırmalarda yaşlanmaya bağlı 
kardiyovasküler hastalıkların gelişmesini erteleme, azaltma veya teda-
vi etmek için nutrasötikmeyvelerin kullanılabileceği ifade edilmektedir.  
Nutrasötik meyvelerin farklı hasta tiplerinde tolere edilebilirlik, güvenlik, 
hedef popülasyon, kullanım şekli ve kullanım süresi hakkında yeterli veri 



Nilüfer ÖZKAN

541

bulunmamaktadır. Bu alanda büyük örneklemli, daha kapsamlı ve uzun 
süreli kontrollu çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Nutrasötik Meyveler, Kardiyovasküler 
Hastalıklar, Kalp Sağlığı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Bugün insanlar daha önce hiç olmadığı kadar uzun yaşamaktadır. 
Artan ömür, nüfusun yaşlanmasına, yaşlılıkla ilişkili hastalıklara ve ba-
kım endişelerine neden olmuştur (Luz ve diğ., 2015:943-53). Yaşlı sağlığı 
için etkili diyetsel müdahaleleri geliştirmek aktif fakat zor bir araştırma 
alanıdır. Çünkü yaşlılık artan kronik hastalık riskleri, hareket kısıtlılığı 
ve ölümle ilişkili bir dönemdir. Yaşlı insanlar sosyal, fiziksel, ekonomik 
ve duygusal yeme kısıtlılıklarını içinde barındıran çeşitli faktörlerin se-
bep olduğu ve gün geçtikçe artan mikronükrient yetersizliği riski altın-
dadır. Bu nedenle yaşlılıkla ilişkili kronik hastalıkları önleme yollarına 
dikkat çekilmektedir (Gupta ve Prakash, 2015:5-14). Son yıllarda nutra-
sötikler hastalıkları önlemenin kolay ve çekici bir yolu olarak sağlık pa-
zarına girmiştir (Gonzalez-Sarrias ve diğ., 2013:313-34). Bu besinler sağ-
lıkla ilgilenen bir toplum için gittikçe artan bir şekilde önem arz etmekte 
ve özellikle artrit, kanser, metabolik ve kardiyovasküler hastalıklar, os-
teoporoz, katarakt, zihinsel hastalıklar gibi birçok yaşla ilişkili hastalığın 
önlenmesi veya geciktirilmesi ile ilgili görülmektedir. Epidemiyolojik, 
invitro ve hayvan çalışmaları nutrasötiklerin veya bunların bileşenle-
rinden bazılarının potansiyel faydalarıyla ilgili kanıtlar sunmuşsa da 
klinik çalışmalardaki etkilerinin kesin kanıtı 65 yaş üzeri insanlar için 
daha eleştirel olarak eksik bulunmuştur.  Bu nedenle artan ilgiyle birlik-
te fonksiyonel besinler, nutrasötikler ve doğal sağlık ürünleri daha fazla 
tüketilir hale gelmiştir (Gonzalez-Sarrias ve diğ., 2013:313-34). Bu bildi-
ride yaşlı bireylerde görülmekte olan kalp hastalıkları ile ilişkili olduğu 
düşünülen nutrasötik meyvelerin etkisini tartışmak amaçlanmıştır.

NUTRASÖTİK BESİN NEDİR?

Nutrasötik teriminin anlamı ülkeye, kurum/kuruluşa, ticari şirket-
lere ve tüketicilere göre değişmektedir. Çünkü ‘diyet takviyeleri’, ‘nutra-
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sötikler’ ve/veya ‘fonksiyonel gıdalar’ ve/veya ‘tıbbi gıdalar’ ile birlikte 
ve/veya ayrı kullanılmaktadır (Gonzalez-Sarrias ve diğ., 2013:313-34). 
Nutrasötikler farmasötiklerin aksine belirli endikasyonlar için formüle 
edilen sentetik maddeler veya kimyasal bileşikler değildir (Santini ve 
diğ., 2016:53-61). Bu besinler besin maddeleri içeren kısmen konsantre 
formdaki ürünlerdir ve gıda kategorisinde sınıflandırılmaktadırlar. Do-
layısıyla bu tanım genelde nutrasötikler olarak pazarlanan, polifenoller 
(izoflavonlar, resveratrol, vb.) veya bazı karotenoidleri (likopen, lutein) 
kapsamamaktadır (Gonzalez-Sarrias ve diğ., 2013:313-34). 

Nutrasötikler ilaçlar ve gıdalar arasındaki sınırları gölgeleyen yeni 
bir kategori olarakta tanımlanmaktadır. Tanımı gereği bir nutrasötik be-
sin içeriğine ek olarak sağlık yararları sağlayan bir yiyecek veya bir gıda-
ların bir parçasıdır. Nutrasötiklerin kullanımı preklinikte sağlıkla ilişkili 
proaktif ters yaklaşımlı bir araç olduğu söylenmektedir (Santini ve diğ., 
2016:53-61).  Aslında nutrasötiklerin tanımlarını çeşitli ve de bazen be-
lirsiz hale getiren ve bunların kontrolsüz ve zayıf finanse edilmiş çeşitli 
biçimlerde, kompozisyon ve potansiyel uygulamalarda pazarlanmasıdır 
(Gonzalez-Sarrias ve diğ., 2013:313-34). Bunun yanı sıra nutrasötik mey-
velerin besin olarak alımının avantajları: Ucuz, kolay ulaşılabilir, nan-
toksik ve hazırlaması kolay olmasıdır (Keservani ve Sharma, 2016: 1-10).

Meyvelerde bulunan fitokimyasallar özellikle kanser ve kardiyovas-
küler hastalıklar gibi dejeneratif hastalıkların önlenmesinde iyi bir kay-
nak olarak bilinmektedirler. Ayrıca serbest oksijen radikallerini (ROS) 
süpürücü olarak çeşitli antioksidanları içermektedirler (Zampini ve diğ., 
2011:2345-51). 

Zengin fitokimyasalların (ellagik asit, antosiyaninler, quercetin ve 
kateşin) ve vitaminlerin (askorbik asit ve folik asit) bir kaynağı olan çi-
lek, diyetteki polifenollerin ve antioksidan kapasitenin büyük bir kısmı-
nı oluşturmaktadır (Basu ve diğ., 2014:790-806).

YAŞLILARDA NUTRASÖTİK MEYVELERİN KALP 
SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Yaşlanma, vasküler sistemde çeşitli yapısal ve fonksiyonel değişik-
liklerle ilişkilendirilmektedir (Luz ve diğ., 2015:943-53). Kardiyovasküler 
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hastalıklardan korunma da spesifik fonksiyonel besinler ve nutrasötik-
lerle ilgili çeşitli yollar ortaya çıkmasına rağmen birincil koruma yaşam 
tarzı/beslenme iyileştirmeleri ve spesifik ilaçlarla sağlanabilmektedir 
(Ruscica ve diğ., 2014: 61-8). Ancak nutrasötiklerin dislipidemi hastala-
rında kardiyovasküler hastalıkları önlemede önemli bir rol oynadığı ifa-
de edilmektedir. Bu besinlerin tek başına veya klinik uygulamada diğer 
ilaçlarla birlikte kullanımını desteklenmektedir. Bununla birlikte, nutra-
sötiklerin morbidite ve mortalite sonuçlarına etkilerini gösteren yeterli 
sayıda çalışma mevcut değildir ve nutrasötiklerin farklı hasta tiplerinde 
tolere edilebilirlik, güvenlik, hedef populasyon, kullanım şekli ve kul-
lanım süresi hakkında yeterli veri bulunmamaktadır (Cicero ve diğ., 
2015:1-4). Reçeteli ilaçlara ek olarak, nutrasötikler/fonksiyonel gıda-
lar/tıbbi gıdaların çoğu sadece vitro çalışılmış olsa da kardiyovasküler 
hastalığın (KVH) ilave tedavisi olarak giderek artmaktadır. Yapılan bir 
derlemeye göre (poli) fenol esaslı nutrasötikler ve fonksiyonel gıdaların 
KVH’nin yardımcı tedavisi olarak kullanılabileceği, ancak yeterli sayı-
da ve klinik olarak uzun süreli kontrollü çalışmaların varlığına ihtiyaç 
duyulduğu sonucuna varılmıştır(Tome-Carneiro ve Visioli, 2016:1145-
1174).

Hiperkolesterolemi iyi bilinen kardiyovasküler risk faktörüdür ve 
tedavisinde amaç KVH’ı önlemektir. Var olan uygulama rehberleri hi-
perkolesterolemi olan hastaların tedavisinde temel konu olarak yaşam 
tarzı müdahalelerine dikkat çekmektedir. Tedavi edici yaşam tarzı de-
ğişiklikleri kolesterol seviyelerindeki arzu edilen başarıyı yakalamada 
genelde yetersiz olduğu ifade edilmektedir. Birçok besinsel bileşenin ko-
lesterol metabolizmasının gelişmesini baskılayabildiği ifade edilmekte-
dir. Nutrasötiklerden zenginleştirilmiş diyetin yararlı etkilerini gösteren 
klinik çalışma olmamasına rağmen kardiyovasküler riski azaltmaya kat-
kı sağlayabilecek farklı mekanizmalarla kolesterolü azalttığına dair güç-
lü kanıtların var olduğu bildirilmektedir (Mannarino ve diğ, 2014:592-9). 

Kardiyovasküler hastalıklar gibi yaşlanma ile ilgili hastalıkları ön-
leme ve ya tedavi etmede besinsel tedavilerin yararlı olabileceği söylen-
mektedir. Son zamanlarda birçok çalışma nutrasötiklerin faydalı etkile-
rine odaklanmıştır. Nutrasötik besinlerin vasküler endotelyuma etkisiy-
le yaşlanma inflamasyonunu azaltabileceği ifade edilmektedir. Çünkü 
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bu besinlerin anti- inflamatuar ve anti-oksidan içeriği fazladır. Sonuç 
olarak nutrasötikler yaşlanmanın endotelyum üzerindeki etkiyi azalta-
bilmekte, damarlarda yaşlanmayı nitrik oksitin biyoaktivitesi ile damar 
duvarlarını vazorelaksiyon ile genişletebilmekte ve ROS üretimini azal-
tabilmekte ve böylece LDL oksidasyonunu azaltacağı belirtilmektedir. 
Bu biyoaktif moleküller tipik ‘Akdeniz diyeti’nde de bulunmaktadır. 
Akdeniz diyetinde bulunan meyveler ve sebzeler artan antioksidan dü-
zeyi gelişmiş endotel fonksiyon ve hafifletilmiş inflamasyon ile ilişkili-
dir. Bu nedenle bunlar endotel rejeneratif kapasitesini artırabilmektedir. 
Aslında bu diyet, ROS üretimini azaltabilmekte ve dolayısıyla endotel 
hasarı azaltabilmekte, endotel hücrelerde düşük apoptozis hızını belir-
lemekte ve de yaşlılıktan onları koruyabileceği belirtilmektedir (Accardi 
ve diğ., 2016:63-70).

NAR ve NAR SUYU

Nar suyu tanenler bakımından zengindir. Nar suyunun anti-ate-
rosklerotik, anti-yaşlanma etkilerine ve güçlü anti-oksidatif özelliklere 
sahip olduğu bildirilmektedir (Stowe, 2011:113-5). Bunun ışığında nar 
suyunun hipertansiyonlu yaşlı bireylerde tüketimiyle ilgili yapılan ça-
lışmada; 50 ml/gün (2 hafta boyunca) nar suyu tüketiminin anjiyotensin 
koverting enzim ve sistolik kan basıncı üzerine olumlu etkileri olduğu 
ifade edilmiştir. Nar suyu tüketiminin kardiyovasküler hastalıklara 
karşı geniş bir koruma sunabileceği belirtilmiştir (Aviram ve Dornfeld, 
2001:195-8). Anoosh çalışmasında, hiperkolesterolemili hastalarda nar 
suyunun plazma LDL kolesterole olan etkisini belirlemek için 4 hafta 
süresince 200ml/gün tüketilen nar suyunun hastaların LDL kolestero-
lünde (p<0.01) anlamlı bir düşüş gösterdiğini saptamıştır (Anoosh ve 
diğ., 2010:620-3). 

LDL, makrofaj köpük hücre oluşumu ve ateroskleroza karşı atero-
jenik değişikliklerin önlenmesi ile ilişkili olduğu düşünülen nar, poli-
fenollerin ve diğer antioksidanların kaynağıdır. Sağlıklı erkek gönüllü-
lerde (50-80ml/gün) ve herosiklerotik apolipoprotein E eksikliği olan 
(E0) farelerde (6,25-12,5µL) 14 hafta süresince nar suyu tüketiminin li-
poprotein oksidasyonuna, makrofaj aterojenitesi platelet agregasyonu 
ve ateroskleroza etkisinin incelendiği çalışmada, nar suyunun farelerde 
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arterosiklorotik lezyonları %44 oranında azalttığı ve insanlarda nar suyu 
tüketiminin LDL oksidasyonuna yatkınlığı azalttığı ve de serum paraok-
sonaz (lipid peroksidasyonuna karşı koruyabilen bir HDL ile ilişkili este-
raz) aktivitesini %20 arttırdığı bulunmuştur. Sonuç olarak nar suyunun 
sağlıklı insanlarda ve aterosklerotik farelerde antioksidatif özelliklerine 
atfedilebilecek güçlü antiaterojenik etkilere sahip olduğu belirtilmiştir 
(Aviram ve diğ., 2000:1062-76). Fareler üzerinde yapılan benzer bir çalış-
mada da; nar suyu, çekirdeği, tohum zarı ve çiçeklerinin ekstraklarının 
farelere tükettirilmesi karşılaştırılmıştır. Çalışmaya göre nar ekstraktları 
ve özellikle çiçeklerinin ateroskleroz gelişiminin zayıflatılmasının, se-
rum lipid düzeyleri ve makrofaj aterojenik özellikleri üzerine kombine 
yararlı etkilerle ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır (Aviram ve diğ., 
2008:1148-57). Narın yan ürünleriyle (nar suyu hariç meyvenin diğer kı-
sımları) Rosenblat’ın deney hayvanları üzerindeki çalışmasında; bu yan 
ürünlerin (17 veya 51,5 µg gallik acit equiv/kg/gün) antioksidan özellik-
leriyle ateroskleroz gelişimini önemli ölçüde hafiflettiği ifade edilmiştir 
(Rosenblat ve diğ., 2006:1928-35). Hayvanlar üzerinde polifenolik anti-
oksidanların diyetle desteklenmesi, LDL oksidasyonunun ve makrofaj 
köpük hücre oluşumunun inhibisyonu ve ateroskleroz gelişiminin zayıf-
latılması ile ilişkili olduğu ifade edilmektedir. Bu bilgiler ışığında yapılan 
bir çalışmada, yaşlı hastalar (65-75 yaş) tarafından 1 veya 3 yıl süresince 
50 ml/gün nar suyu tüketiminin karotis arter stenozunu, karotis intima-
media kalınlığı ve sistolik kan basıncını düşürdüğü ve bu etkilerin nar 
suyundaki polifenollerin güçlü antioksidan özellikleriyle ilişkili olabile-
ceği belirtilmiştir (Aviram ve diğ., 2004:423-33). Koroner kalp hastalığı 
için ılımlı risk taşıyan kişilerde nar suyu tüketiminin anterior ve posteri-
or karotis intima media kalınlığı (CIMT) progresyon oranları üzerindeki 
etkisini değerlendirmek için planlanan randomize, çift-kör bir çalışmaya 
göre; yetişkin ve yaşlı bireylerden oluşan deney grubu (n:146) 240 ml/
gün nar suyunu 18 hafta süresince tüketmişlerdir. Çalışmanın sonucun-
da ılımlı koroner kalp hastalığı riskinde olan kişilerde, nar suyu tüketimi-
nin genel CIMT progresyon hızı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı, 
ancak artmış oksidatif stres ve TG-zengin lipoprotein/HDL eksenindeki 
bozuklukları olan hastalarda CIMT progresyonunun yavaşlamış olabile-
ceği ifade edilmiştir (Davidson ve diğ., 2009:936-42). 
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Nar suyu, çözünür polifenoller, taninler ve antosiyaninler gibi an-
tioksidanlar içerdiği ve antiaterosklerotik özelliklere sahip olduğu be-
lirtilmektedir. Ancak Summer ve ark. çalışmasında koroner kalp has-
talarına (yaşları ortalama 69 olan erkek)  3 ay boyunca 250 ml/gün nar 
suyu tükettirilerek hazırlanan randomize kontrollu-plesebo ve çift kör 
bir çalışmada, günlük nar suyu tüketiminin koroner kalp hastalarında 
stres kaynaklı miyokard iskemisini artırabileceği saptamışlardır (Sum-
ner ve diğ., 2005: 810-4). 

TURUNÇGİLLER ve TURUNÇGİL SULARI

Turunçgil tüketiminin sağlık üzerine yararlı etkileri olduğu bilin-
mektedir. Ancak greyfurt flavanonunun vasküler fonksiyon üzerindeki 
etkileri ile ilgili klinik veriler literatürde yetersizdir. Sağlıklı postmenopo-
zal kadınlarda greyfurt suyu tüketiminin vasküler fonksiyon üzerindeki 
uzun vadeli etkilerinde flavanonların rolünü araştıran araştırmacılar, 6 ay 
boyunca günde 340 ml greyfurt suyu tüketen orta yaşlı (50-65) 48 sağlıklı 
postmenopozal kadınlarda greyfurt suyu tüketiminin arteriyel sertlik için 
faydalı olduğu sonucuna varmışlardır (Habauzit ve diğ., 2015:66-74).

Contans ve arkadaşları 600 mL/gün portakal suyu tüketiminin 25 
hafif hiperkolesterolemik erkek gönüllü birey üzerindeki etkisini 4 hafta 
boyunca analiz etmişlerdir. Araştırmacılar çalışma sonucunda antiok-
sidan profilinde bazı gelişmeler,  endotel disfonksiyonunda azalma ve  
plazma apolipoprotein A-1 konsantrasyonunda hafif artışa eğilim bul-
muşlardır (Constans ve diğ., 2015:1093–1100).

Farklı bir çift kör çapraz çalışmada, evre I hipertansiyonu olan 12 
hastaya 5 hafta boyunca 593 uM narenciye flavonoidi olan naringenin 
içeren bir meyve suyundan 500 mL/gün veya daha düşük içerikli (143 
uM naringenin) bir meyve suyu tükettirilmiştir. Çalışma sonunda her iki 
grupta da sistolik kan basıncının düştüğü ancak gruplar arasında önemli 
bir farklığın bulunmamasına rağmen yüksek doz naringenin grubunda 
diyastolik kan basıncının daha etkili bir şekilde düşürtüğü tespit edil-
miştir (Reshef ve diğ., 2005:1360–3).

Jung ve arkadaşları (2003) günlük 400 mg naringenini 8 hafta sü-
resince tüketilmesini sağladıkları çalışmalarında; katılımcıların LDL-ko-
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lesterol seviyelerinde bir düşüş ve bazı antioksidan enzim aktivitelerin-
de bir artış (yani süperoksit dismutaz ve katalaz) bildirmişlerdir. Ancak 
naringenin takviyesi alan sağlıklı yetişkinlerden oluşan kontrol guru-
bunun kolesterol seviyelerinin değişmediği gözlenmiştir (Jung ve diğ., 
2003: 561–8). Demonty ve arkadaşları Jung ve ark. farklı olarak, rando-
mize, plasebo kontrollü, 194 orta derecede hiperkolesterolemik hastasıı-
nın dahil olduğu 4 hafta boyunca günlük 1300 uM saf hesperidin veya 
862 uM saf naringenin dozu tükettirilen çalışmalarının sonucunda LDL 
kolesterol seviyelerinin etkilenmediğini saptamışlardır (Demonty ve 
diğ., 2010:1615–20).

Citrus (narenciye/turunçgil) cinsindeki meyvelerin kardiyovaskü-
ler hastalık riskini önemli ölçüde azalttığını gösteren epidemiyolojik 
kanıtlara ve klinik çalışmalara ek olarak, klinik öncesi araştırmalar bu 
yararlı etkilerden sorumlu olan hücresel ve hücre altı hedefleri vurgula-
maktadır. Naringenin, hesperetin ve eriodictyol veya bunların glikosile 
türevlerinin aracılık ettiği doğrudan kardiyovasküler ve kardiyometa-
bolik etkilere dahil olan hücre içi yolların değerlendirilmesine yönelik 
ilgi her geçen gün artmaktadır. Bazı etki mekanizmaları belirsiz kalması-
na ve biyoyararlanım sorunlarının çözülmesi gerekse de, mevcut kanıt-
lar, kardiyovasküler hastalığın çeşitli yönlerini önlemek ve iyileştirmek 
için turunçgillerin nutrasötik meyveler olarak kullanılmasını destekle-
mektedir (Testai ve Calderona, 2017:502).

ÜZÜM ve KIZILCIK SUYU

KVH tedavisindeki tıbbi gelişmeler, hastaların KVH ile daha uzun 
yaşamasına, ancak sıklıkla kalp yetmezliği (KY) adı verilen başka bir du-
ruma ilerlemesine yol açmıştır. Bu durumun sonucunda KY son yıllarda 
önemli bir tıbbi sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, KVH 
ve /veya KY’li hastaların tedavisini arttırmak için, nutrasötiklerin kul-
lanıldığı alternatif farmakoterapiler bu iki hastalığın tedavisinde umut 
vadetmiştir. KY ve KVH’ın tedavisine potansiyel olarak yardımcı oldu-
ğu ve gelişimini önlediği düşünülen bu doğal bileşiklerden biri resve-
ratroldür. Dyck ve arkadaşlarının derleme çalışmalarına göre üzüm gibi 
meyvelerde bolca bulunan resveratrol, KVH ve KY başta olmak üzere 
çeşitli hastalıkara fayda sağladığı görülen yeni bir etki mekanizmasına 
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sahip terapötik bir ajandır. Literatürdeki çalışmalarda, anlamlı dozlarda 
resveratrol eklenmesinin KVH ve/veya KY hastalarına yardımcı olabi-
leceği ifade edilmiştir (Dyck ve diğ., 2019:904).

Üzüm suyu, kardiyovasküler hastalıklar dahil oksidatif stresle bağ-
lantılı hastalıkların görülme sıklığını azaltan önemli doğal antioksidan-
lar olan fenolik bileşikler açısından zengin bir içecektir. Beyaz üzüm 
suyu tüketiminin kadınlarda kan basıncı, glikoz, insülin, oksidatif hasar 
ve lipid profili üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçlayan bir çalış-
maya 50-67 yaş arası 35 kadın katılmıştır. Katılımcılara kendi beslenme 
alışkanlıklarını değiştirmeden 30 gün boyunca günlük 7 ml/ kg vücut 
ağırlığı kadar beyaz üzüm suyu tükettirilmiştir. Çalışma sonucunda 
kadınların kan basıncı, insülin ve kan glikoz değerleri ve de oksidatif 
streste bir değişiklik gözlenmezken HDL-kolesterol düzeylerinde %16 
artış tespit edilmiştir. Bu sonuçların, beyaz üzüm suyu tüketiminin ka-
dınlarda metabolik parametreleri iyileştirebileceğini ve bunun da kardi-
yovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösterdiği 
belirtilmiştir (Zuanazzi ve diğ., 2019: 109-14).

Benzer bir çalışmada kırmızı üzüm suyu takviyesinin inflaman-
tasyonu, kan basıncı yüksek olan ve kardiyovasküler hastalıkları olan 
bireylerde vasküler patolojileri azalttığı belirtilmiştir. Kırmızı şarap ve 
resveratrol beta-amiloid (Aβ) parçacıklarındaki konformasyonel deği-
şiklikler ve kardiyovasküler sistem üzerinde etkili olan polifenoller yo-
luyla yaşla ilgili beyin disfonksiyonuna karşı koruma sağlayabileceği 
ifade edilmektedir (Luz ve diğ., 2015:943-53).

Farklı bir çalışmada, günlük kırmızı üzüm tozu (RGC) tüketiminin, 
kan basıncı (BP) ve akış aracılı dilatasyon (FMD) ile birlikte, prehiper-
tansiyonu ve hafif hipertansiyonu olan 50 katılımcıda oksidatif stres 
üzerindeki etkisini araştırılmıştır. Katılımcılar 12 hafta boyunca günde 
200 mg, 400 mg RGC veya plasebo tüketen gruplara randomize edil-
miştir. RGC ile tedavi edilen kombine bir grupta 12 hafta sonra plasebo 
grubuna göre 200 mg RGC gurubunda lipid peroksidasyonunda, kan 
basıncında önemli bir azalma gözlenmiştir. Sonuç olarak araştırmacılar 
kırmızı üzüm tozunun herhangi bir yan etki olmaksızın endotel fonk-
siyonunu, diyastolik kan basıncını ve oksidatif stresi etkilediğini belirt-
mişlerdir (Vaisman ve Niv, 2015:342-9).
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Kızılcık suyu, endotel fonksiyonunu iyileştiren ve kardiyovasküler 
hastalık riskini azaltabilen polifenolik bileşikler içerir (Dohadwala ve 
diğ., 2011:934-40). Bu özelliğinin antosiyaninlerce zengin olmasınıdan 
kaynaklandığı düşünülmektedir (Srinivas ve diğ., 2013:289-303). 

Arterlerin sertleşmesi, aterojenezde kardiyovasküler hastalığa yol 
açan önemli bir adımdır. Diyet polifenollerinin, oksidatif stres ve vasküler 
fonksiyon üzerindeki olası olumlu etkiler yoluyla kalp koruyucu olabi-
leceği öne sürülmüştür. Düzenli kızılcık suyu kokteyli (CJC)  tüketimi-
nin dolaşımdaki oksitlenmiş düşük yoğunluklu lipoprotein konsantra-
syonlarını azaltacağı ve endotel fonksiyonu üzerinde yararlı bir etkiye 
sahip olacağı düşünülmektedir. Bir polifenol kaynağı olan düşük kalori-
li CJC tüketmenin abdominal obez erkeklerde arteriyel sertlik üzerinde-
ki etkisini incelemek amacıyla yapılmış olan bir çalışmada 35 yetişkin 
erkek bireye 4 hafta boyunca günde 500 mL CJC  (% 27 meyve suyu) 
veya 500 mL plasebo suyu (PJ) içirilmiştir. Bir arteriyel sertlik indeksi 
olan Augmentasyon indeksi (AIx), radyal arterin aplanasyon tonometri-
si ile ölçülmüş ve kardiyometabolik profil, çalışmanın her aşamasından 
her katılımcıda değerlendirilmiştir. 4 hafta sonunda CJC veya PJ tüketen 
erkekler arasında AIx değişikliklerinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
Ancak, 4 hafta boyunca 500 mL CJC / gün tüketiminin ardından AIx’te 
grup içinde anlamlı bir azalma (ortalama düşüş ± SE; -14.0 ±% 5.8, p = 
.019) olduğu bildirilmiştir (Ruel ve diğ., 2013: 41-9).

Yapılan bir başka çalışmada koroner kalp hastalığı olan kişilerde, 4 
hafta boyunca günlük 480 ml kızılcık suyu (% 54’lük meyve suyu, 835 
mg toplam polifenol ve 94 mg antosiyanin) tükettirilmiş ve sonuç olarak 
klinikte arteryel sertlik ölçüsü olan karotis femoral nabız dalga hızının 
azaldığı saptanmıştır (Dohadwala  ve diğ., 2011:934-40).

Düşük bir HDL-kolesterol konsantrasyonu, KVH için bağımsız bir 
risk faktörüdür. Ruel çalışmasında düşük kalorili kızılcık suyu koktey-
li (CJC) günlük artan dozlarda tüketmenin abdominal obez erkeklerin 
plazma lipid profili üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Bu 
amaçla, 30 erkek katılımcıya (ortalama yaş 51±10 yıl) art arda üç periy-
ottan oluşan 4 haftalık dönemler boyunca (125 ml / gün, 250 ml / gün, 
500 ml / gün) artan dozlarda CJC tükettirmiştir. Çalışma sonucunda 250 
ml CJC tüketimi sonrası HDL-kolesterol konsantrasyonlarında önemli 
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bir artış tespit edilmiştir. Çok değişkenli analizler ışığında plazma apo 
A-I ve triasilgliserol konsantrasyonlarındaki değişikliklerin, plazma 
HDL-kolesterol konsantrasyonundaki varyasyona önemli ölçüde kat-
kıda bulunan tek değişken olduğunu saptanmıştır. Mevcut sonuçlar, 
günlük CJC tüketiminin abdominal obez erkeklerde plazma HDL-koles-
terol konsantrasyonlarında bir artış ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 
Araştırmacılar bu sonucu kızılcık içeriğindeki polifenolik bileşiklerin 
etkisi olduğunu varsayarak zengin flavonon içeriği olan besinleri kalp 
koruyucu özellikte olabileceğini ifade ederek literatürü desteklemişle-
rdir (Ruel ve diğ., 2006: 357-64).

Nutrasötikler, belirgin bir lipid düşürücü özelliği gösterebilmekle 
birlikte ve bu besinlerin kullanımının birkaç avantajı vardır. Bu avantaj-
lar şunlardır:

•	 Doğal kökenleri vardır ve esas olarak doğal ürünlerdir.
•	 Çoğunlukla güvenli ve çok iyi tolere edilmektedirler.
•	 Bu besinler randomize kontrollü çalışmaların ve metaanalizlerin 

bulguları ile desteklenmektedir.
•	 Pek çok nutrasötik maddenin lipid düşürücü etkisi, multime-

kaniktir; bu da, bunların kombinasyon halinde kullanıldığında 
mevcut lipid düşürücü ilaçların etkilerini geliştirmeye potansiyel 
aday olabileceğini göstermektedir.

Tedavi süresi, özellikle ortalama bir diyetle tüketilen dozlardan 
daha yüksek dozlarda tüketimi, nutrasötiklerin kesin güvenlik profili 
ve daha iyi bir yanıt vermesi için güvenli doz gibi dahil olmak üzere ele 
alınması gereken bir dizi önemli soru hala mevcuttur. Buna ek olarak, 
nutrasötik desteğin kardiyovasküler sonuçların insidansı üzerindeki et-
kileri ile ilgili veriler eksiktir ve nutrasötiklerin statin tedavisinden sonra 
kalan kalıcı kardiyovasküler riski değiştirebilir mi? soruları henüz yanıt-
lanamamıştır (Sahebkar  ve diğ., 2016:1179-92).

Şu andaki bilimsel bulgular diyet flavonoidlerinin KVH riskini 
azaltmaya yönelik umut verici bir potansiyele sahip olduğunu gösterile-
bilmektedir ancak halk sağlığı veya klinik uygulama bağlamında bu bi-
leşiklerin değeri hakkında kesin veriler üretmek için yapılması gereken 
çok çalışma olduğu bildirilmektedir (Habauzit Morand, 2012:87-106).
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SONUÇ

Kanıta dayalı tıbbın standartları klinik uygulamada nutrosötiklerin 
kullanımına izin vermese de son yıllarda nutrosötiklerin kullanımının 
olası alanları açıklığa kavuşturulmaya başlanmıştır. Bireyler yaşlanma-
ya karşı korunma ve yaşlanmaya bağlı kardiyovasküler hastalıkların 
gelişmesini erteleme, azaltma veya tedavi etmek istemektedirler. Nutra-
sötik meyvelerin farklı hasta tiplerinde tolere edilebilirlik, güvenlik, he-
def popülasyon, kullanım şekli ve kullanım süresi hakkında yeterli veri 
bulunmamaktadır. Buna ek olarak, nutrasötik desteğin kardiyovasküler 
sonuçların insidansı üzerindeki etkileri ile ilgili veriler eksiktir ve nut-
rasötiklerin statin tedavisinden sonra kalan kalıcı kardiyovasküler riski 
değiştirebilir mi? soruları henüz yanıtlanamamıştır. Şu andaki bilimsel 
bulgular diyet flavonoidlerinin KVH riskini azaltmaya yönelik umut ve-
rici bir potansiyele sahip olduğunu gösterilebilmektedir ancak halk sağ-
lığı veya klinik uygulama bağlamında bu bileşiklerin değeri hakkında 
kesin veriler üretmek için daha fazla çalışma yapılmalıdır. 
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YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM  
KADIN SAĞLIĞINI TARAMA VE KORUMA 
PROGRAMLARI: JİNEKOLOG PERSPEKTİFİ

Deniz ŞİMŞEK
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi  

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Bursa /TÜRKİYE

Öz: Sağlık en temel haklardan biridir. Her bireyin sağlıklı şartlar-
da yaşama, hastalıklardan korunma, hastalıkların tedavisine ulaşabilme 
hakkı vardır. Sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın bulunmaması değil, 
ruhen ve bedenen tam bir iyilik halidir. Sağlık hizmetleri bu halin de-
vamını sağlamakla görevlendirilmiştir. Temel sağlık hizmetleri çeşitli 
basamaklardan oluşmaktadır. Hastalıkların engellenmesi, hastalık se-
beplerinin sağlıklı insanlar ile etkileşiminin kesilmesi, her bireyin hasta-
lık ortaya çıkmadan taranması, hastalıkların ortaya çıkmasından sonra 
uygun tedavi, temel sağlık hizmetlerinin ana başlıklarıdır. Kanser tara-
maları herhangi hastalık belirtisi olmayan, sağlıklı bireylerde uygula-
nan hastalığın erken evrelerinde yakalanarak tedavisinin uygulanma-
sını amaçlayan programlardır. T.C. Sağlık Bakanlığının tüm toplumu 
kapsayan kanser taramaları programında meme kanseri, rahim ağzı 
kanseri ve kolorektal kanseri taramaları bulunmaktadır. Kanser tara-
maların yanı sıra, daha sık sakatlığı ve ölüme sebebiyet veren Koroner 
Kalp Hastalıkları, obezite, osteoporoz, diabetes mellitus gibi hastalıklar 
da sağlıklı yaşam kriterlerine uyulması halinde büyük ölçüde engelle-
nebilecek hastalıklardandır. Kadınların toplumumuzun temel yapı taşı 
olduğu düşünülürse, onların sağlıklarının korunması toplumun sağlık 
ve refah seviyesinin artmasında en etkili uygulamalardan biri olduğu 
aşikardır. Makalemizde kadınların sağlığının korunmasında yapılması 
gereken uygulamaların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Sağlık Taraması, Meme Kanseri, Serviks Kanse-
ri, Kolorektal Kanser, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar 

GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 1946 yılında yayımlanan anayasası ve 
1978 yılında gerçekleştirilen Alma Ata Bildirgesi’nde belirtilmiştir ki 
sağlık en temel haktır ve tanımı; sağlık sadece hastalık ve sakatlığın ol-
mayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik halidir (Con-
ference, 2002: 1-2). T.C. Anayasası 56. maddede halkın sağlığından ve 
sağlık hizmetlerini düzenlenmesinden sorumlu olduğu belirtilmiştir. 
Sağlık hizmetlerinin sunumunda koruyucu sağlık hizmetlerinde belirli 
basamaklar bulunmaktadır (Kavukçu ve diğ, 2017:1-2):

1. Temel Korunma:

Toplum sağlığını tehdit eden sorunların bireylerden uzak tutulma-
sı amacıyla yapılması gereklerin topluma aşılanmasıdır. Alkol, sigara, 
uyuşturucu gibi etkenlerin bireyler tarafından kullanımının engellen-
mesi, obeziteden korunma gibi bilgilendirme ve eğitimlerin uygulan-
ması, çevresel koşulların düzenlenmesidir.

2. Birincil Koruma 

Hastalığa sebep olan etkenlerin hastalığa sebep olmasının engellen-
mesi amaçlanır.  Yaşam biçimi ve değişiklikleri, sağlık eğitimleri, aşıla-
ma, besinlere takviye maddelerin eklenmesi, hava kirliliğinin engellen-
mesi gibi düzenlemeleri içermektedir.

3. İkincil Koruma

Hastalıkların erken tanısı ve tedavisini içermektedir. Bu basamak 
toplum tabanlı hastalık taramalarının yapılarak özellikle kanserlerin 
erken evrelerde tanısını ve tedavisini içermektedir. Genetik tabanlı ta-
ramalar sayesinde; genetik geçiş ile meydana gelen hastalıkların orta-
ya çıkmadan engellenmesi ve önlenebilir tedbirlerin alınması bir diğer 
amaçtır.  
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4. Üçüncül Koruma

Oluşan hastalığın ilerlemesinin ve komplikasyonların önlenmesi 
amaçlanmaktadır. Hastalığı tedavisi ve rehabilitasyonunu kapsamakta-
dır. 

T.C. Sağlık Bakanlığı toplumun sağlığının sürdürebilirliği için aktif 
çalışmalar yapmaktadır.  

Sağlık Bakanlığı Tarama Programları1 : 

1. Yenidoğan Metabolik ve Endokrin Hastalık Tarama Programı
2. Yenidoğan İşitme Taraması Programı
3. Yenidoğan Görme Taraması
4. Gelişimsel Kalça Displazisi Tarama Programı
5. Okul Çağı Çocuklarında İşitme Taraması Programı
6. Okul Öncesi Çocuklarında Görme Taraması Programı
7. Okul Çağı Çocuklarında Görme Taraması Programı
8. Hemoglobinopati Kontrol Programı olarak toplum bazlı uygu-

lanmaktadır.

Sağlık Bakanlığının Kanser Tarama Programları2: 

1. Meme Kanseri Tarama Programı
2. Serviks( Rahim Ağzı) kanseri tarama programı
3. Kolorektal ( Kalınbağırsak) kanseri tarama Programı olarak uy-

gulanmaktadır. 

SERVİKS KANSERİ TARAMA PROGRAMI 

Serviks (Rahim Ağzı) uterusun yaklaşık 1/3’ünü oluşturur. Vajinal 
kanala uzanım göstermesiyle rutin jinekolojik muayenesi sırasında değer-
lendirilmektedir. Serviks kanseri, gelişmekte olan ülkelerde en sık rast-
lanan jinekolojik kanserdir (Louie ve diğ., 2009:1-2; Pimple ve diğ., 2016: 
1-2). Ülkemizde en sık saptanan 9. kanser tipi olmakla beraber insidansı 

1  https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-tp-liste
2	 	https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-taramalari
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her 100.000 kadında 4,3’tür3. Serviks kanserini diğer kanserlerden ayıran 
en önemli özelliği önlenebilir bir kanser olması ve hastalığın başlangıcı ile 
kanser arasında uzun bir sürenin (Yaklaşık 10 sene) olmasıdır. Kapsülsüz 
bir DNA virüsü olan Human Papilloma Virüsü (HPV) serviks kanseri-
nin neredeyse tamamından sorumludur. HPV ile serviks kanseri arasın-
daki ilişkinin ortaya çıkarılması 1980’li yıllara dayanmakla beraber, bu 
ilişkiyi ortaya çıkaran bilim insanı Nobel Tıp Ödülüne layık görülmüştür 
(Schwarz ve diğ., 1985:1-2). Yüzden fazla tipi tanımlanan HPV virüsünün 
kanser oluşturma riskleri değerlendirilerek düşük ve yüksek riskli olarak 
iki gurubu ayrılmıştır. Düşük riskli HPV tipleri 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 
70, 72, 81 olmakla beraber, tip 6 ve 11 genital siğillerin neredeyse tama-
mından sorumludur. Yüksek riskli HPV tipleri; 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58, 35, 
59, 56, 51, 39, 68, 73 ve 82’dir (Clifford ve diğ., 2005:1-2).

Servikal lezyonların erken tanısı için tarama yapılması gerekliliği ilk 
olarak Dr. George Papanicolaou tarafından ortaya atılmış ve tüm dünya 
tarafından kabul görmüştür. İsminin kısaltması olarak ‘Pap Test’ olarak 
tanımlanan serviksten sürüntü(smear) alınma işlemi sayesinde servi-
kal kanser vakalarının insidansında önemli ölçüde azalma saptanmıştır 
(Rebolj ve diğ., 2007:1-2). Servikal smear kolay uygulanabilmesi, ucuz 
olması, yüksek başarı kapasitesi ve girişimsel bir işlemin gerekmemesi 
nedeniyle ideal bir tarama yöntemidir. Jinekolojik muayene sırasında 
vajene spekulum adı verilen aletin tatbiki sonrasında serviks görünür 
hale getirilip, plastik spatula veya fırça yardımı ile servikste bulunan 
hücreler elde edilmektedir. Acı veren bir işlem değildir. servikal smear 
bir tarama testidir. Tanı testi ise biopsidir. Smear sonucunda anormallik 
saptanan kişiler jinekolog tarafından serviksten parça alınması işlemine 
(biopsi) tabi tutulurlar. 2000’li yıllarda, servikal smear alınması sırasında 
HPV’nin de bakısının yapılması testin güvenilirliği ve hastalığı saptama 
yüzdesini arttırmıştır. Pap test genellikle adetin 10-20. günleri arasın-
da alınmalıdır. Menstruel kanama mutlak bir engel olmamakla beraber, 
genellikle kanamanın olmadığı zamanda tercih edilir. İşlemden 2 gün 
öncesine cinsel ilişki olmamalı, vajene tampon, spemisid veya sünger 
benzeri maddelerin koyulmamış olması gerekmektedir. 

3	 https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-istatistikleri/yillar/2016-yili-turkiye-kanser-i-statistikleri.html
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T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu serviks kanseri tarama 
programı; jinekolojik muayene olmaya müsait tüm kadınları kapsaya-
cak şekilde4;

1. 30-65 yaş arası tüm kadınlar
2. 5 yılda bir; Pap Test (HPV tiplendirmesi ve smear)
3. Daha önce 2 testinde patoloji saptanmayan hastalarda tarama 65 

yaşında sonlandırılır.
4. Histerektomi yapılan (Rahimi alınan) hastalarda, eğer servikste 

(rahim ağzında) herhangi bir patoloji olmadan histerektomi ya-
pılmış ise tarama sonlandırılır.

5. Rahim ağzında patoloji (CIN: Servikal İntraepiteltyal Neoplazi 
(CIN 2, CIN 3)  saptanması sonrasında histerektomi yapılan has-
talarda ise 3 kere dökümante edilebilen (raporu olan), teknik ola-
rak yeterli negatif sitoloji ve son 10 yılda anormal/pozitif sonuç 
yokluğunda tarama kesilir.

Serviks kanser taramaları ülkelere göre değişiklik göstermektedir. 
Amerika Obstetrik ve Jinekoloji Derneği (ACOG); Pap Testine 21 yaşında 
başlanmasını ve 30 yaşına kadar 3 yılda bir smear ile tarama önermekte-
dir. 30 yaş altında HPV testi önerilmemektedir. 30-65 yaş arasında ise 5 
yılda bir HPV DNA veya 3 yılda bir sitoloji ile taranma önermektedir. 

Servikal Smear sonucunda herhangi bir patoloji saptanması duru-
munda kadın hastalıkları ve Doğum hekimi tarafından değerlendirilme-
si gerekecektir. HPV cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Bu yüzden diğer 
cinsel yolla bulaşan hastalıkların da değerlendirilmesi kadın sağlığı açı-
sından önem teşkil etmektedir.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARIN (CYBH) 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Vajen çok katlı keratinize olmayan skuamöz hücreler ile kaplıdır. 
Vajende salgı yapmaktan sorumlu olan kolumnar epitel olmamakla be-
raber, vajen epitel hücrelerinden transüdasyon ile oluşan açık renkli, 
saydam, kokusuz bir sıvı ile kaplıdır. Normal vajen florasında birçok ae-

4	 	https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-taramalari
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rop ve anaerop mikroorganizma mevcuttur. Bu bakterilerden salgılanan 
laktik asit sayesinde vajenin normal pH’ı asidik hale gelerek yaklaşık 
pH 4.5 düzeyindedir. Bu asidik pH, birçok zararlı bakteri için uyumsuz 
yaşam ortamı sağlamaktadır. Ancak bu mikrofloranın bozulması ve en-
fektif organizmaların vajene yerleşmesi sonucunda enfeksiyonlar mey-
dana gelmektedir. Enfektif mikroorganizmaların en sık vajene yerleş-
mesinde cinsel ilişki ile kişiler arasında bulaş sebep olmaktadır. Cinsel 
ilişki ile yayılan hastalıklara cinsel yolla bulaşan hastalık denilmektedir. 
En sık cinsel yolla bulaşan hastalık serviks kanseri ve genital siğillerden 
sorumlu olan HPV’dir (Castellsagué, 2008:1-2). Birçok CYBH herhangi 
bir semptom vermemekte veya önemsenmemektedir. Tedavi edilmeme-
si halinde batın içi organlara yayılım gerçekleşerek ciddi hasarlar oluş-
turabilmektedir. 

Normal vajinal akıntı 24 saatte yaklaşık olarak 1-4 mm olmaktadır. 
Bu fizyolojik genellikle beyaz renkli, kokusuz saydam ve vajen doku-
sundan kolayca ayrılabilen karakterdedir. Östrojen etkisi ile özellikle 
adet döneminin ortasında miktarı artıp akışkan bir hale dönebilmek-
le beraber, ovulasyon (yumurtlama) sonrasında progesteron etkisi  ile 
akışkanlıkta azalma meydana gelebilir. Yoğun sarı-beyaz renkli, ko-
kulu, ciddi kaşıntıya sebep olan, süt kesiği tarzda, köpüklü yoğun sarı 
yeşil renkli akıntılar normal olmamakla beraber jinekolojik muayeneyi 
gerektirmektedir (Mitchell, 2004:1-2). Cinsel yolla bulaşan hastalıkların 
insidansı gün geçtikçe artmaktadır. 2008 yılında yapılan bir araştırma-
da Amerika Birleşik Devletlerinde yaklaşık 110.000.000 kişide CYBH ol-
duğu belirtilmiştir (Satterwhite ve diğ., 2013:1-2). İnsidans ülkeler arası 
farklılık göstermekle beraber risk faktörleri benzerdir:

• Erken yaşta cinselliğe başlama
• Korunmasız ( Kondom) cinsel ilişki
• Birden fazla cinsel partner
• Homoseksüel ilişkiler.
Yaklaşık 30’un üzerinde CYBH olduğu belirtilmekle beraber, başlıca 

CYBH’lar:
• HPV
• Herpes Simpleks Virüs (HSV)
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• Klamidya
• Gonorre ( Bel Soğukluğu)
• Sifiliz( Frengi)
• HIV
• Trikomonas
• Hepatit B
Yapılan araştırmalarda CYBH sahip kişilerin büyük bir kısmının 15-

24 yaş arası kişiler olduğu saptanmıştır (Newman ve diğ., 2015:1-2; Sat-
terwhite ve diğ., 2013: 1-2). Risk faktörlerinden uzak durmak en önemli 
basamak olmakla beraber, normal vajinal akıntının dışına çıkan bulgu-
larda jinekolojik muayene önemlidir. Vajinal enfeksiyonun asendan yolla 
abdominal kaviteye ulaşması halinde; ciddi karın ağrısı, pelvik abse, batın 
içi organlarda yapışıklık, tuba uterinalarda deformasyona sebep olarak 
ciddi komplikasyonlara sebep olabilmektedir (Judlin ve diğ., 2009:1-2). 

Ülkemizde CYBH için tarama programı bulunmamaktadır. Ameri-
ka Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)’nin 
önerilerine göre CYBH taraması belirtildiği gibi yapılmalıdır:

• 25 yaş altı cinsel aktif kadınlar yılda bir kere Gonorre ve Klamid-
ya açısından taranmalıdır. 25 yaş üstü kadınlar risk faktörleri 
bulunması halinde ( Birden çok partner, seks işçisi, korunmasız 
ilişkide bulunma) yıllık kontrol

• 13-65 yaş arası en az bir kere HIV testi (Riskli davranışları olanlar 
ya da risk grubunda olanlar periyodik aralıklarla)

• Tüm gebelere HIV, sifiliz, Hepatit B taraması
• Riskli meslek gurubuna mensup kişilere ve homoseksüel ilişkiye 

sahip bireylere periyodik olarak HIV, Sifiliz, Gonore, Klamidya 
ve Sifiliz testi yapılmalıdır. 

ENDOMETRİUM KANSERİ

Jinekolojik kanserler içerisinde en sık rastlanan tip olan endomet-
rium kanseridir (Lortet-Tieulent ve diğ., 2018:1-2). 2019 yılında açıkla-
nan 2016 yılının kanser istatistiklerine göre Endometrium kanseri en sık 
4. Kanser olmakla beraber (Meme, Tiroid ve Kolorektal kanserlerinden 
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sonra), insidans 100.000 kişide 10.5 olarak saptanmıştır5. Dikkat edilme-
si gereken veri, endometrium kanserinin akciğer kanserinden daha sık 
saptanmış olmasıdır. En önemli risk faktörleri obezite, doğum yapma-
mış olma, ileri yaş, infertilite, erken menarş-geç menopoz, östrojen veya 
Tamoksifen tedavisi almış olmak olarak belirtilmektedir. Tarama olarak 
servikal smear, endometrial biopsi, vajinal ultrasonografi yapılabilir an-
cak rutin bir tarama hem ülkemizde hem de dünyada önerilmemektedir. 
Yapılması gereken en önemli yöntem, topluma semptomların öğretilme-
sidir. Endometrium kanserlerinin çok büyük bir kısmı anormal vajinal 
kanama ile presente olmaktadır. Özellikle menopoz dönemindeki vaji-
nal kanamalarda öncelikli olarak kanserin dışlanması için biopsi şarttır. 
Anormal uterin kanama jinekoloji poliklinik başvurularında en sık se-
beplerdendir. Ayrıntılı jinekolojik muayeneden sonra tedaviye kavuştu-
rulmaktadır. 35 yaş öncesinde endometrium kanseri insidansının görece 
az olması nedeniyle, 35 yaş üstü kadınlarda normal adet kanamasından 
farklı natürde kanama olması durumunda bu kadınların ayrıntılı mu-
ayenesi yapılmalıdır. Normal adet düzeni 21-35 gün sıklıkta, 3-8 gün 
süresince ve toplamda 30-80cc vajinal kanama olması normal kabul edil-
mektedir. Bu düzenin dışında olan adet dönemi kanamalarında araş-
tırma yapılması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen risk faktörlerinden 
özellikle obezite ve polikistik over sendromu, düzensiz vajinal kanama-
sı olan hastaların endometrium kanserini dışlama amaçlı endometrial 
biopsi yapılmalıdır (Dubinsky ve diğ., 1997: 1-2). Transvajinal ultrason 
endometrium kanseri taraması için önerilmekle beraber, tanıda kullanıl-
maz. Kanser tanısında endometrial örneklemenin patolojik incelemesi 
esastır. Menopoz sonrası dönemde endometrial kalınlığın 5mm üstün-
de olması durumunda endometrial örnekleme yapılmalıdır. Reprodük-
tif dönemde kesin bir sınır olmamakla beraber, 11-15 mm üzerinde ve 
anormal uterin kanama tarifleyen hastalara biopsi önerilebilir (Jacobs ve 
diğ., 2011: 1-2). 

Endometrium kanseri açısından önemli konulardan biri Ailesel 
Non-Poliposis Kolorektal Kanseri (HNPCC) olan kadınlardır.  HNPCC 
genetik mutasyonuna sahip kadınların tüm hayatı boyunca %40-62 en-

5 https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-istatistikleri/yillar/2016-yili-turkiye-kanser-i-statistikleri.html
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dometrium kanseri ve %4-12 over kanser riski bulunmaktadır. Over 
kanseri taraması için net veriler bulunmamakla beraber düzenli endo-
metrium biopsisi endometrium kanseri riski için önerilmektedir (Aura-
nen ve diğ., 2011: 1-2; Hampel ve diğ., 2006:1-2). 

OVER KANSERİ 

Jinekolojik kanserler içerisinde en fazla mortaliteye sebep olan kan-
ser tipidir. (Time, 2011: 1-2). Ülkemizde en sık saptanan 7. Kanser tipi 
olmakla beraber insidansı 100.000 kadından 6,4 olarak belirtilmiştir6. 
Mortalitenin yüksek olmasının en önemli özelliklerinden bir geç belirti 
vermesi ve saptandığında ileri evrede bulunmasıdır. Bu yüzden tarama 
çalışmalara ağırlık verilmiştir. Pelvik muayene, transvajinal ultrasonog-
rafi ve kan testi (CA 125) tarama amaçlı denenmiş olsa da, hiçbirinin 
tarama için uygun olmadığı saptanmıştır. Bu yüzden herhangi bir tıp 
derneği over kanseri için rutin taramayı önermemektedir (Menon ve 
diğ., 2018: 1-2; Smith ve diğ., 2018:1-2). 

Ailesel over kanserleri tüm over kanserlerinin yaklaşık %5-15’ini 
oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalarda BRCA1 ve BRCA2 gen mutas-
yonuna sahip kişilerde meme ve over kanserine karşı daha erken yaşta 
ve daha agresif tipte tümör gelişebileceği saptanmıştır.  Ailesinde birin-
ci derece yakınlarında (Anne, baba, kardeşler) meme ve over tümörü 
saptanan kişilerin bu genler açısından taranması ve bu genlerin tespit 
edilmesi halinde yakın takip ve gerekirse risk azaltıcı ameliyatlar açı-
sından değerlendirilmelidir. Over kanserinin görülme yaşı ortalama 63 
iken, BRCA 1 mutasyonuna sahip kadınlarda 35, BRCA 2 mutasyonuna 
sahip kadınlarda ise 45 yaşından sonra over kanseri riski artmaktadır. 
Bu hastalarla yapılacak ayrıntılı görüşmeler sonrasında ailesini tamam-
lamış (başka çocuk istemi olmayan hastalarda) BRCA 1 gen mutasyo-
nu taşıyan kişilere 35-40, BRCA 2 gen mutasyonu taşıyan kişilere 40-45 
yaşlarında profilaktik salpingo-ooforektomi( her iki yumurtalıkların ve 
tubaların ameliyatla alınması) ameliyatı önerilebilir (Andrews ve diğ., 
2017: 1-2; Yamauchi ve diğ., 2018: 1-2). Bu hastaların takibinde ise 25-30 
yaşında başlanmak koşulu ile yıllık CA125 kan testi ve transvajinal ult-

6	 	https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-istatistikleri/yillar/2016-yili-turkiye-kanser-i-statistikleri.html
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rasonografi ile yapılabilir (Andrews ve diğ., 2017: 1-2; Haberal, 2004: 1-2; 
Selçuk ve diğ, 2018: 1-2).

MEME KANSERİ

Ülkemizde en sık saptanan kanser olan meme kanseri insidansı 
100.000 kişide 45,6 olarak raporlanmıştır7. Amerikan verileri değerlen-
dirildiğinde, en sık saptanan kanser tipi olmakla beraber en mortal sey-
reden ikinci kanser tipidir. Ortalama yaş göz önüne alındığında erken 
yaşta ölümün en sık sebebi meme kanseridir8. Başlıca risk faktörleri; 

• İleri yaş
• Doğum yapmamış olma
• Emzirmemiş olma
• Birinci derece akrabalarında ve yakın akrabalarında meme kan-

ser öyküsü olma
• Meme kanserine yatkınlık yapan genetik mutasyona sahip olma
• Göğüs bölgesine radyasyon öyküsü
• Erken menarş, geç menopoz olarak belirtilebilir. 
Her ülkenin kendine özgü tarama programları sayesinde meme 

kanserinin erken evrelerde tespiti ve uygun tedavi yöntemleri sayesin-
de meme kanserinin morbidite ve mortalitesinde azalma sağlanmıştır. 
Meme kanserinin taramasında en önemli basamak farkındalıktır. Kadın-
ların kendi kendilerine yapacakları meme muayenesi (KKMM), genel 
cerrah tarafından yapılan klinik meme muayenesi, meme ultrasonogra-
fisi, meme magnetik rezonans görüntüleme (MR) ve mammografi saye-
sinde saptanan lezyonlar biopsi sonrasında tanı almaktadır. Günümüz-
de KKMM’ne meme farkındalığı (MF) tanımlaması da kullanılmaktadır 
(Kösters ve diğ., 2003:1-2).  

Kendi kendine meme muayenesi adet dönemi sonrası, ayna kar-
şısında yeterli ışık alan bir ortamda, her iki memenin şekli, boyutu ve 
sınırlarının bakısı ile başlamalıdır.  Her iki memenin karşı taraf el par-
mak uçları ile öncelikli olarak meme başı etrafı dikkatlice hafif temas 

7  https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-istatistikleri/yillar/2016-yili-turkiye-kanser-i-statistikleri.html
8  https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/about/how-common-is-breast-cancer.html 
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ile göğüs duvarına bastırarak yapılmalıdır. Ardından meme başları her 
iki el ile çok fazla sıkılmadan muayene edilerek herhangi bir sertlik ya 
da asimetrik bulgu yönünden muayene edilmelidir. Ardından her iki 
koltuk altı olası bir lezyon olup olmadığına dair muayene edilmelidir. 
Herhangi bir lezyon saptanması halinde genel cerrahi uzmanına başvu-
ru yapılmalıdır (Kösters ve diğ., 2003: 1-2). 

T.C. Sağlık Bakanlığının tüm toplumu kapsayan tarama programı9.
• 20 yaş ve üzeri
Ayda bir kendi kendine meme muayenesi
2 yılda bir klinik meme muayenesi
• 40-69 yaş
Ayda bir kendi kendi kendine meme muayenesi
Yıllık klinik meme muayenesi
2 yılda bir Mammografi şeklinde yapılmaktadır. 
Klinik meme muayenesi sonrasında genel cerrahi uzmanı gerekli 

tetkikleri isteyerek uygun tanı basamaklarını izleyecektir. 
Over kanserinde belirtildiği üzere ailesel meme kanseri vakaları da 

tüm vakaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Anne, baba ve kar-
deşlerinde özellikle 50 yaş altı kişilerde meme kanseri saptanan kişiler 
yakın takibe alınmalıdır. BRCA 1 ve BRCA 2 gibi mutasyonlar meme 
kanseri vakalarını etyopatogenezinde rol oynamaktadır. BRCA 1 ve 
BRCA 2 mutasyonu tetkikler sonucunda kişide olup olmadığı saptana-
bilir. Bu mutasyona sahip kişilerde meme kanseri 5-15 yıl daha erken 
ortaya çıkabilmektedir (Yamauchi ve diğ., 2018: 1-2). 

BRCA mutasyonuna sahip kişilerin taranması :
•18 yaşında itibaren, aylık kendi kendine meme muayenesi
•25 yaşından itibaren, yıllık veya 6 ayda bir klinik meme muayenesi
•25-30 yaş arası meme MR’ı
•30-75 yaş arası yıllık mammografi ve MR ile takip yapılmalıdır (Ya-

mauchi et al, 2018: 1-2). 

9	 	https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-taramalari
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•75 yaş sonrasında hastaya özgü takip yapılmalıdır. 

KOLOREKTAL KANSER

Tarama programında bulunan bir diğer kanser tipi kolorektal kan-
serdir. Ülkemizde en sık saptanan 3 kanser olup insidansı 100.000’de 
14.2’dir10. Karın ağrısı,  şişkinlik, dışkılama düzeni değişiklikleri, gaitada 
kötü koku ve kanama izlenmesi en sık semptomlardır. Ulusal tarama 
programı 50 yaşında başlamaktadır 2.

•50-70 yaş arası bireyler 2 yılda bir gaitada gizli kan testi
Farklı günlerde alınan 3 dışkı örneği ile bakısı yapılmalıdır.
•50 yaşından itibaren 10 yılda bir kolonoskopi.
•Birinci derece akrabalarında kolorektal kanser öyküsü bulunan, 

Ülseratif kolit, Crohn hastalığı veya kalıtsal polipozis veya polipozis dışı 
sendrom öyküsü olan kişilerde tarama 40 yaşından itibaren başlanmalıdır. 

Ülkemizde yapılan kanser taramaları Meme, Serviks ve Kolorektal 
kanser vakalarını kapsamaktadır. Ancak sağlıklı bireylerin bu hastalık-
lar dışında Obezite, Kardiyovasküler Hastalıklar, Diabetes Mellitus, Ti-
roid Hastalıkları ve Osteoporoz gibi hastalıklar da bireylerin sağlığını 
tehdit etmektedir. Bu hastalıkların içerisinde en önemlisi olarak obezite 
olduğu düşünülebilir. Sağlıklı yaşam için yapılması gerekenler sağlık-
lı beslenme ve düzenli spor yapılması halinde obeziteden korunmak 
mümkündür. Osteoporoz yaşlı kişilerde özellikle kırığa sebep olarak 
hayat kalitesini ciddi derecede düşürebilir, morbidite ve mortalite sebe-
bi olabilir. Özellikle menopozal dönemde kadınlar östrojenin koruyucu 
etkisinden mahrum kaldıkları için, bu dönemde hastalar Kemik Mineral 
Dansitomete (KMD) ile tetkik edilebilirler. Günümüz koşullarında 65 
yaş üstü bireylerin 2 yılda bir KMD ile taranması önerilmektedir (Cen-
giz ve diğ., 2016: 1-2).

SONUÇ

Çağımızda kanser önlenebilir hastalıklar arasında yer almaktadır. 
Tarama programları, koruyucu sağlık basamaklarının en temel taşla-

10  https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-istatistikleri/yillar/2016-yili-turkiye-kanser-i-statistikleri.html
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rından birini oluşturmaktadır. Kanser taramaları sayesinde erken tanı-
ya ulaşılmaktadır. Erken evre kanserlerin tedavisi sayesinde morbidite 
ve mortalitenin büyük bir kısmının önüne geçilmektedir. Riskli davra-
nışlardan sakınılarak cinsel yolla bulaşan hastalıklardan da korunmak 
mümkündür. 
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Öz: Polikistik over sendromu (PKOS), doğurganlık çağındaki kadın-
larda sık görülen düzensiz menstürasyon, hiperandrojenizm ve polikis-
tik overler ile karakterize heterojen endokrin bir hastalıktır. Prevalansı 
bulunduğu popülasyon ve tanıda kullanılan kriterlere göre değişmekle 
birlikte yaklaşık %6-20 arasındadır. Sendromun patofizyolojisi kom-
pleks olmasına rağmen altta yatan ana mekanizmanın insülin direnci 
olduğu düşünülmektedir. Klinik prezentasyonu asemptomatikten jine-
kolojik, metabolik ve dermatolojik belirtilere kadar değişebilmektedir. 
PKOS tanısı konulduktan sonra değerlendirme ve yönetimi reprodüktif, 
metabolik ve psikolojik açıdan yapılmalıdır. PKOS’lu kadınlarda inferti-
lite, metabolik sendrom, obezite, etkilenmiş glukoz toleransı, gestasyo-
nel diyabet, Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık riski artmaktadır. 
Depresyon, anksiyete, seksüel fonksiyon bozuklukları ve yeme bozu-
klukları PKOS’ta sık görülmektedir. Tedavi hastaların klinik prezenta-
syonuna ve gebelik isteğine göre bireyselleştirilmelidir. PKOS’ta birinci 
basamak tedavi sağlıklı diyet ve düzenli fiziksel aktiviteyi içeren yaşam 
tarzı değişiklikleridir. Gebelik isteği olmayan olguların uzun dönem 
yönetiminde ilk seçenek kombine oral kontraseptiflerdir. En az altı ay 
boyunca kozmetik tedavi ve oral kontraseptif kullanımına rağmen hir-
sutizm açısından klinik cevap gözlenmiyorsa tedaviye antiandrojenler 
eklenebilir. Metabolik özelliklerin yönetiminde yaşam tarzı değişik-
likleri ve oral kontraseptiflerle tedavi hedeflerine ulaşılamamışsa ek 
olarak metformin kullanımı düşünülmelidir. Reprodüktif sorunları olan 
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olguların yönetiminde ovülasyon indüksiyonu etkili bir tedavidir. İnfer-
tilite tedavisinde klomifen ve letrozol birinci basamak ilaçlardır. 

Anahtar Kelimeler: Hiperandrojenizm, Menstrüel, Düzensizlik, Po-
likistik Over Sendromu

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Polikistik over sendromu (PKOS), doğurganlık çağındaki kadın-
larda sık görülen düzensiz menstürasyon, hiperandrojenizm ve polik-
istik overler ile karakterize heterojen endokrin bir hastalıktır. İlk defa 
1935 yılında Stein ve Leventhal tarafından ortak özellikleri menstürel 
bozukluk, hirsutizm ve çok sayıda folikül içeren büyümüş overler olan 
yedi kadında tanımlanmıştır (Stein ve diğ., 1935). Prevalansı bulun-
duğu popülasyon ve tanıda kullanılan kriterlere göre değişmekle birlik-
te yaklaşık %6-20 arasındadır (March ve diğ., 2010; Mehrabian ve diğ., 
2011; Tehrani ve diğ., 2011; Yildiz ve diğ., 2012). Etiyopatogenezi henüz 
tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Hiperandrojenizm ve insülin 
direnci klinik semptomların çoğundan sorumludur. Dislipidemi, insulin 
rezistansı, tip 2 diyabetes mellitus ve metabolik sendrom PKOS’un me-
tabolik sonuçlarıdır (Ovalle ve Azziz, 2002). PCOS artmış vücut ağırlığı, 
infertilite, endometriyal kanser ve kardiyovasküler hastalık riskini 
içeren bir dizi komplikasyon ile ilişkilidir (Goodarzi ve diğ., 2011, Mu 
ve diğ., 2012). Tanı ve tedavisi klinik heterojenitesi ve etnik farklılıklar 
nedeniyle halen tartışmalıdır.  

ETİYOLOJİ

Günümüzde PKOS’un etiyolojisi halen tam olarak anlaşılamamıştır. 
PKOS patogenezi ile ilgili genetik yatkınlıktan çevresel faktörlere maruz-
iyete kadar birçok hipotez öne sürülmüştür (Rosenfield ve diğ., 2016). Şu 
ana kadar olan bilgilerimizle PKOS gelişiminde hangi faktörlerin hangi 
mekanizma ile etkili olduğunu tam olarak tanımlamak pek mümkün 
görünmemektedir. 

PKOS’lu kadınların birinci derece yakınlarında artmış PKOS preva-
lansı ve belirtilerine rastlanması genetik etkinin olduğunu akla getirme-
ktedir (Amato ve diğ., 2004; Crosignani ve diğ., 2001). Adelosan PKOS 



POLİKİSTİK OVER SENDROMU

572

hastalarının, annelerinde polikistik ovaryen morfoloji veya ebeveyn-
lerinden birinde metabolik sendroma rastlanmaktadır. Polikistik over-
leri olan PKOS hastalarının kızkardeşlerinde de polikistik overler izlen-
miştir. Bu sebeple PKOS’ta polikistik over morfolojisinin otozomal dom-
inant olarak aktarıldığı düşünülmektedir (Carey ve diğ., 1993; Govind 
ve diğ., 1999; Franks ve diğ., 2008). Etnik kökenin de PKOS etiyolojisinde 
rolü olduğu düşünülmektedir. PKOS sıklığı, İspanya kökenli kadınlarda 
Amerika ve Meksika kökenlilere göre daha fazla izlenmektedir.

Konjenital virilizasyon, düşük doğum ağırlığı ve aşırı kilolu anned-
en yüksek doğum ağırlıklı yenidoğan öyküsü prenatal risk faktörleridir. 
Çocukluk dönemindeki risk faktörleri atipik santral puberte prekoks, 
prematüre pubarş, akantozis nigrikans, metabolik sendrom ve obezite 
sendromlarıdır. Sebat eden düzensiz menstürasyonu olan adelosanlar-
da, prenatal dönemde ve çocukluk döneminde PKOS riskinin artmasına 
neden olan bu faktörler sorgulanmalıdır (Rosenfield ve diğ., 2007; Ni-
candri ve diğ., 2012).

Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) sinyal sıklığının artması 
teka hücrelerinde androjen sentezinin artmasına yol açmaktadır. Overde 
teka hücrelerinde artmış androjen sentezinin hastalığın klinik ve biyok-
imyasal özelliklerinden sorumlu olduğu düşünülmektedir (Wołczyński 
ve diğ., 2012). GnRH regülasyonundaki anormallik artmış luteinize edi-
ci hormon (LH) ve azalmış folikül stimüle edici hormon (FSH) sentezine 
neden olmaktadır. Ovaryen foliküllerde FSH’ ya karşı azalmış cevap; 
artmış testosteron, östradiol ve dihidroepiandosteron sentezi; foliküler 
arrest ve artmış anti-müllerian hormon (AMH) patogenezde yer alan 
mekanizmalardandır. 

PKOS etiyopatogenezinde bozulmuş insülin sekresyonu ve fonksi-
yonunun rol oynadığı gösterilmiştir. Azalmış insülin duyarlılığı hem 
zayıf hem de obez kadınlar için önemli bir faktör olarak görünmektedir 
(Witchel ve diğ., 2019). İnsülin direnci ve hiperinsülinemi, androjen biy-
osentezinde artışa ve folikül maturasyonunda duraklamaya yol açmak-
tadır (Yıldız, 2004). İnsülinin seks hormon bağlayıcı globulin sentezini 
engelleyip, adrenal ve ovaryen androjen sentezini arttırarak serum an-
drojen seviyelerinde artışa neden olmaktadır.
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Leptin hipotalamo-hipofizer aks üzerinden etki ederek gonadotropin 
seviyelerini etkilemektedir. Foliküllerin maturasyonuna ve ovülasyona 
katkıda bulunmaktadır. Ayrıca insülin direncini ve hiperinsülinemi-
yi iyileştirmeye yardımcı olmaktadır (Escobar-Morreale ve diğ., 2007). 
PKOS’ta obeziteden bağımsız olarak leptin düzeylerinin arttığı ve tes-
tosteron ile arasında kolerasyon bulunduğu gösterilmiştir (Pusalkar ve 
diğ., 2010). Adiponektin seviyelerinin PKOS’lu kadınlarda azaldığı ve 
obeziteden bağımsız olarak hiperandrojenemi ve insülin rezistansı ile 
kolere olduğu raporlanmıştır (Singh ve diğ., 2012)

PKOS’lu kadınlarda AMH düzeylerinin 2-4 kat arttığı gösterilm-
iştir. Bu artışın nedeni overlerdeki pre-antral ve küçük antral folikül 
sayısındaki artış ya da folikül başına artmış AMH sentezi olarak kabul 
edilmektedir (Pigny ve diğ., 2003, Pellatt ve diğ., 2010). AMH seviyeleri 
düzenli menstrüal siklusu olan hiperandrojenik fenotipte, hiperandroje-
nik olmayan oligo-amenoreik fenotipe göre daha düşük bulunmuştur. 
Bu durum AMH artışının, anovulasyonda önemli rol oynayan granu-
loza hücre deregülasyonunun göstergesi olduğunu düşündürmektedir 
(Franks ve diğ., 2008). Maternal AMH yüksekliği PCOS’un rahim içi 
programlanmasının nedenlerinden biri olabilir. Artmış AMH düzeyleri 
granulosa hücrelerine otokrin yoldan etki ederek bozulmuş follikülo-
genez ve anovulasyonda rol oynamaktadır (Dewailly ve diğ., 2020). Elde 
edilen son veriler puberte ve adelosan dönemde PKOS’a neden olan 
başlıca mekanizmanın AMH’nın epigenetik yeniden programlamaya 
katkıda bulunması olabileceğini göstermektedir (Dumesic ve diğ., 2019).

PKOS etiyopatogezinde inflamasyonun rolü birçok çalışma tarafın-
dan incelenmiştir. C-reaktif protein (CRP), IL-6, IL-18, ferritin ve TNF-
gibi inflamatuar belirteçlerinin seviyesinin arttığı gösterilmiştir (Tarkun 
ve diğ., 2004). CRP’nin PKOS’lu kadınlarda sağlıklı kadınlara göre 
yaklaşık 2 kat arttığı, kronik inflamasyon ve metabolik disfonksiyonun 
göstergesi olduğu bulunmuştur (Escobar-Morreale ve diğ., 2011). IL-
6’nın ovaryen maturasyon ve implantasyonda rolü olduğu belirtilmiştir. 
IL-1 ve TNF- ovulasyonda önemli rolü olan belirteçlerdir. TNF- overle-
rde foliküler ve lutein gelişim evlerini düzenlemektedir. TNF-granulosa 
ve teka hücrelerinde, oositlerde ve makrofajlarda tespit edilmiştir. Yağ 
dokusunda artmış TNF-sentezinin insülin rezistansına neden olduğu 
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belirtilmiştir (McGrath ve diğ., 2008). PKOS’taki artmış TNF- düzeyleri-
nin obez kadınlarda yağ dokusundan, zayıf kadınlarda ise artmış viser-
al obeziteden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. PKOS’ta düzeyleri 
artan diğer bir proinflamatuar sitokin de IL-18’dir (Stephens ve diğ., 
1992). IL-18, TNF-sentezini indükleyerek kardiyovasküler hastalık ris-
kini gösteren markerlerden biri olan IL-6 sentezini arttırmaktadır (Blan-
kenberg ve diğ., 2002). Düşük düzeyde kronik inflamasyon PKOS’ta 
koroner arter hastalığının riskinin artmasına katkıda bulunuyor gibi 
görünmektedir.

TANI

Genellikle infertilite, menstrüel düzensizlikler ve hirsutizm bu 
hastaları doktora getiren semptomlardır. PKOS için tanı kriterleri üç 
grup tarafından önerilmiştir: National Institutes of Health (NIH), Euro-
pean Society for Human Reproduction and Embryology/American So-
ciety for Reproductive Medicine (ESHRE/ASRM) ve Androgen Excess 
Society (AES). Tanıda kullanılan kriterler kılavuzlar arasında farklılık 
gösterebilmektedir. Bu kriterler Tablo 1’ de özetlenmiştir.

NIH kriterlerinde oligomenore ve klinik ve/veya biyokimyasal hip-
erandrojenizm bulgularının olmasıyla birlikte diğer olası nedenlerin 
dışlanması sayesinde PKOS tanısı konulabilmektedir.

ESHRE/ASRM tarafından tanımlanan Rotterdam kriterleri PKOS 
tanısında en yaygın kabul gören kriterlerdir. Bu kriterler: (1) oligo/
anovülasyon, (2) klinik ve/veya biyokimyasal hiperandrojenizm ve (3) 
polikistik over morfolojisi’dir. Herhangi iki kriterin varlığı ile PKOS 
tanısı konulabilmektedir (Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS 
Consensus Workshop Group ve diğ., 2004). Ayrıca, Rotterdam kriterler-
ine göre 4 fenotip tanımlanabilmektedir: (1) hiperandrojenizm, oligo/
anovülasyon ve polikistik over morfolojisi, (2) hiperandrojenizm ve oli-
go/anovülasyon, (3) oligo/anovülasyon ve polikistik over morfolojisi 
ve (4) hiperandrojenizm ve polikistik over morfolojisi.

Androgen excess and Polycystic Ovary Syndrome Society, PKOS 
tanısı için klinik veya biyokimyasal hiperandrojenizme ek olarak oli-
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go/anovülasyon ve polikistik over morfolojisi kriterlerinden birinin 
varlığının yeterli olduğunu belirtmiştir (Dewailly ve diğ., 2014). 

PKOS’un ayırıcı tanısında endokrin ve malign nedenler akılda tu-
tulmalıdır. Bahsedilen tüm kılavuzlarda tanıda kullanılan kriterlere 
ek olarak hiperprolaktinemi, tiroid disfonksiyonu, androjen salgılayan 
tümörler, Cushing sendromu ve klasik olmayan konjenital adrenal hip-
erplazi dışlanması gerektiği belirtilmiştir. Ani başlangıçlı virilizasyon ile 
prezente olan olgularda (seste kalınlaşma, kliteromegali vs.) androjen 
salgılayan tümörler akla gelmelidir. Hastaların klinik bulgularına göre 
hipotalamik amenore, primer ovaryen yetmezlik ve akromegali olup ol-
madığının araştırılması gerekebilmektedir.

Hiperandrojenizm ile ilgili semptomları olan kadınların yaklaşık 
%80’ninde PKOS’a rastlanmaktadır (Azziz ve diğ., 2004). Aşırı kilolu 
kadınlarda daha yüksek oranda görülmekle birlikte, PKOS’lu kadın-
lardaki hiperandrojenizm sıklığı %78 olarak bildirilmiştir (Alexiou ve 
diğ., 2017). Hiperandrojenizm klinik olarak veya biyokimyasal izlene-
bilir. Hirsutizm, akne ve androjenik alopesi klinik hiperandrojenizmin 
belirtileridir. Hirsutizm hiperandrojenzimin sık görülen bir prezen-
tasyonudur ve PKOS’lu kadınların yaklaşık %70’inde izlenmektedir 
(Fauser ve diğ., 2012). Hirzutizm, androgen bağımlı vücut bölgelerinde 
terminal kıllanma (erkek tipi kıllanma) olarak tanımlanmaktadır. Modi-
fiye Ferriman–Gallwey skorlama sistemi ile değerlendirilmektedir (Fer-
riman ve diğ., 1961). Bu sistemde yedi bölgede: üst dudak, çene/yüz, 
göğüs, sırt, karın, kol ve uyluk kıllanma değerlendirilir. Her bir bölge 
terminal kıllanma oranına göre 0-4 arasında puanlandırılır. Tüm böl-
geler için elde edilen skorlar toplandığında, 8 veya üzeri skor varlığın-
da hirsutizm tanısı konulur (Unluhizarci ve diğ., 2012). Biyokimyasal 
hiperandrojenizmin değerlendirilmesinde serbest testosteron, androjen 
indeksi veya bioavailable testosteron düzeyleri kullanılmaktadır. Ser-
best testosteron değerlerinde artış izlenmediyse androstenodion ve di-
hidroepiandosteron sülfat düzeyleri ölçülebilir ancak PKOS tanısında 
değerlerinin sınırlı olduğu unutulmamalıdır (Teede ve diğ., 2018). 

Oligomenoresi olan kadınların %80-90’nında, amenoresi olanların 
%30-40 PKOS tanısı göz önünde bulundurulmalıdır. Menarştan sonra-
ki 1-3 yıl aralığında, 21 günden kısa veya 45 günden uzun menstürel 
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sikluların olması düzensiz menstürasyon olarak kabul edilmekte-
dir. Menarştan 3 yıl sonrasından perimenapozal döneme kadar ise 21 
günden kısa veya 35 günden uzun menstrüel sikluslar ve yılda 8’den 
az siklus izlenmesi düzensiz menstürasyon olarak tanımlanmaktadır. 
Düzensiz menstürasyon tanısının konulabilmesi için menarştan sonra 
en az bir yıl beklenmesi gerektiği bildirilmiştir (Teede ve diğ., 2018). 
AES’e göre siklus uzunluğu ≥35 olması, adelosanlarda ise 40 günden 
fazla olması oligomenore olarak tanımlanmaktadır (Goodman ve diğ., 
2015). Ayrıca, luteal fazda ölçülen serum progesteron düzeyleri ile de 
ovulasyon değerlendirilebilmektedir. Menstrüel öykü ile kesin tanı 
konulamayan olgularda midluteal >3 ng/ml progesteron değerinin 
ovülasyonu gösterdiği belirtilmiştir (American College of Obstetricians 
ve Gynecologists, 2018).

Rotterdam kriterlerine göre herhangi bir overde 2-9 mm çapında, 12 
ve üzerinde folikül varlığı veya 10 mL üzerindeki over hacmi polikistik 
over morfolojisi olarak belirtilmiştir (Rotterdam ESHRE/ASRM-Spon-
sored PCOS Consensus Workshop Group, 2004). Ultrasonografik değer-
lendirmede yüksek çözünürlüklü transvajinal ultrason probları ile (≥8 
MHz) bir overde 2-9 mm’lik, ≥20 folikül izlenmesi ve/veya over volümü 
≥10 mL olması polikistik over morfolojisi olarak tanımlanmaktadır. Eski 
teknoloji ultrason cihazları kullanılıyorsa en az bir overde volümün 10 
mL’den fazla olması polikistik over morfolojisi olarak kabul edilmek-
tedir (Teede ve diğ., 2018). AES kriterlerine göre, prob frekans ≥8 MHz 
olan yeni teknoloji ultrason cihazları kullanılıyorsa bir overde folikül 
sayısı ≥25 olması polikistik over morfolojisi olarak tanımlanmaktadır 
(Dewailly ve diğ., 2014). Ultrason incelemesi sırasında dominant fo-
likül (＞10 mm), corpus luteum veya kist varlığında değerlendirme bir 
sonraki siklusa ertelenmelidir. Transabdominal ultrasonografik değer-
lendirmede folikül sayısının güvenilir biçimde incelenmesindeki güçlük 
nedeniyle over volümü ≥10 mL olması tanıda daha değerlidir. Menarştan 
sekiz yıl sonrasına kadar multifoliküler over görüntüsünün sık olması 
nedeniyle bu gruptaki hastalarda ultrason bulgularının tanı kriteri 
olarak kullanılması önerilmemektedir. PKOS ile ilgili güncel bir kılavuz-
da adelosanlarda PKOS tanısı konulurken hem oligo-anovülasyon hem 
de hiperandrojenizm bulgularının varlığı gerekli olduğu ve ultrasonun 
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tanıda kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir (Teede ve diğ., 2018). Ek 
olarak, polikistik over morfolojisinin artmış AMH düzeyleriyle ilişkili 
olduğunu ve AMH’nın bu kriterin yerini alabileceğini belirten yayınlar 
olsa da güncel kılavuzlar PKOS tanısında veya polikistik over morfo-
lojisinin saptanmasında AMH’nın kullanımını önermemektedir (Piouka 
ve diğ., 2009). 

Tablo 1. PKOS Tanısında Kullanılan Kriterler.

NIH kriterleri
1992

Rotterdam kriterleri
2004

Androgen excess and 
PCOS Society kriter-
leri 2006

Oligomenore Oligo/anovülasyon Oligo/anovülasyon

Klinik ve/veya biyo-
kimyasal hiperand-
rojenizm

Klinik ve/veya biyo-
kimyasal hiperandro-
jenizm

Klinik ve/veya biyo-
kimyasal hiperand-
rojenizm

Polikistik over morfo-
lojisi

Polikistik over morfo-
lojisi

İki kriterin varlığı Üç kriterden herhangi 
ikisinin varlığı

Hiperandrojenzime ek 
olarak oligo/anovülas-
yon ve/veya polikistik 
over morfolojisi varlığı

Tüm kriterlere göre diğer olası hastalıkların dışlanması

NIH; National Institutes of Health, PCOS; polycystic ovary syn-
drome 

KLİNİK ÖZELLİKLER

Sıklıkla menstrüel düzensizlik ve infertilite ile prezente olmaktadır. 
Diğer klinik belirtileri arasında hirsutizm, akne ve alopesi bulunmak-
tadır. PKOS’ta yaştan bağımsız olarak etkilenmiş glukoz toleransı, gesta-
syonel diyabet ve Tip 2 diyabet gelişme riski arttığı bildirilmiştir (Teede 
ve diğ., 2018). Metabolik sendromun sağlıklı kadınlarla karşılaştırıldığın-
da PKOS’lu kadınlarda daha sık görüldüğü bulunmuştur (Moran ve 
diğ., 2010). Kadınlarda metabolik sendrom tanısı belirtilen kriterlerden 
üç veya daha fazlasının olması ile konulmaktadır: Bel çevresi >88 cm,  
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trigliserid ≥150 mg/dL, düşük dansiteli lipoprotein <50 mg/dL, kan 
basıncı ≥130/85 mm/Hg, açlık glukoz ≥100 mg/dL veya bilinen tip 2 
diyabet (Grundy ve diğ., 2005). Metabolik sendromun patogenezinde de 
insülin direncinin merkezi bir rol oynadığı düşünüldüğünde PKOS’lu 
kadınlarda metabolik sendrom sıklığının artması ve metabolik sen-
dromu olan kadınlarda PKOS’un sık görülmesi şaşırtıcı değildir.

Akne, hirsutism, artmış androjenler, kilo artışı, insülin direnci ve 
infertilitenin PKOS’ta sık görülen duygu durum bozukluklarının sebe-
bi olduğu düşünülmektedir (Farrell ve diğ., 2010). Ek olarak, PKOS’lu 
kadınlarda sağlıklı kadınlara göre depresyon ve anksiyete semptom-
larının fazla olduğu bildirilmiştir. Depresyonu olan PKOS’lu kadınlar-
da vücut kitle indeksi, insülin direnci, hirsutizm ve infertilitenin arttığı 
görülmüştür (Cooney ve diğ., 2017). PKOS’un yeme bozuklukları ile 
ilişkili olduğu ve yeme bozukluklarının prevalansının PKOS’ta arttığı 
unutulmamalıdır. Azalmış benlik saygısı, beden imajında bozulma ve 
psikoseksüel disfonksiyon da PKOS izlenebilen diğer durumlardır.  

Uykudan yorgun uyanma, gün içinde uyuklama, horlama ve 
duygudurum bozukluklarına neden olan yorgunluk gibi semptomların 
varlığında hastaların obstrüktif uyku apnesi açısından değerlendirilme-
si gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

KLİNİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

PKOS’lu tüm kadınlarda ilk başvuruda glisemik durum açlık kan 
glukozu, oral glukoz tolerans testi veya HbA1c ile değerlendirilmelidir. 
Diyabet açısından diğer bireysel risk faktörleri varlığına göre 1-3 yılda 
bir tekrarlanmalıdır. Ailede hipertansiyon ve tip 2 diyabet öyküsü; gesta-
syonel diyabet, etkilenmiş açlık glukozu ve etkilenmiş glukoz toleransı 
öyküsü; ve VKI＞ 25 kg/m2 olması gibi risk faktörlerinin varlığında oral 
glukoz tolerans testi tercih edilmelidir. PKOS’ta gebelikte artmış hip-
erglisemi riski ve eşlik eden komorbiditeler nedeniyle gebelik düşünen 
veya infertilite tedavisine başlanılacak hastalarda 75 gram oral glukoz 
tolerans testi yapılmalıdır (Teede ve diğ., 2018).

PKOS’lu tüm kadınlar kardiyovasküler risk faktörleri açısından 
değerlendirilmelidir. Obez ve aşırı kilolu kadınlarda yaştan bağımsız 
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olarak kolesterol, trigliserid, düşük dansiteli lipoprotein ve yüksek dan-
siteli lipoprotein düzeyleri değerlendirilmelidir. Tüm kadınlarda kan 
basıncı yılda bir kez ölçülmelidir. Bireysel kardiyovasküler hastalık ris-
kine göre kan basıncının daha sık değerlendirilmesi gerekebilir.

PKOS’ta psikolojik sonuçların fazla olması nedeniyle güncel bir 
kılavuz duygusal iyilik halinin 3-5 soru ile değerlendirilmesinin gerek-
liliğini vurgulamıştır (Teede ve diğ., 2018). Bu sorular depresyon, ank-
siyete, vücut imajı, yeme bozuklukları ve seksüel disfonksiyonla ilişk-
ilidir. Semptomların varlığında ileri değerlendirme için hasta spesifik 
bölüme yönlendirilmelidir. Gerekli görülürse psikolojik ve/veya farma-
kolojik tedavi önerilebilir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA UZUN 
DÖNEM SAĞLIK RİSKLERİ

PKOS’ta hayatı olumsuz yönde etkileyen infertilite, tip 2 diabetes 
mellitus, dislipidemi, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık ve en-
dometrium kanseri gibi uzun dönem sağlık riskleri bulunmaktadır. 
PKOS’lu kadınların yaklaşık %40’ında infertilite görülmektedir. Kadın-
larda anovulatuar infertilitenin önde gelen nedenidir. PKOS’lu kadın-
larda düşük ve gebelikle ilgili preeklampsi, gestasyonel diyabet, gebe-
liğe bağlı hipertansiyon, preterm doğum ve sezaryen doğum gibi kom-
plikasyonların gelişme riskinin arttığı belirtilmiştir (Qin ve diğ., 2013). 
Hastalara gebelikte bu risklerin artacağı hakkında bilgi verilmelidir.

Anovulatuar, fazla kilolu, hiperinsülinemi ve hiperandrojenemisi 
olan kadınlarda tip 2 diyabet gelişme riski daha fazla olduğu unutul-
mamalıdır (Dunaif, 1995). Obezite, glukoz intoleransı, insülin direnci, 
tip 2 diyabet, hipertansiyon, dislipidemi, metabolik sendrom ve hip-
erandrojenizm nedeniyle PKOS’lu kadınlarda kardiyovasküler hastalık 
gelişme riski artmaktadır.

PKOS’lu kadınlarda endometrial kanser riskinin üç kat arttığı bildi-
rilmiştir (Haoula ve diğ., 2012). PKOS’ta endometrium anovulasyon 
nedeniyle uzun süre karşılanmamış östrojene maruz kalmaktadır. En-
dometriumun sürekli stimülasyonunun endometrial hiperplazi veya 
adenokarsinom gelişimiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Hip-
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erandrojenizm, periferal östrojen dönüşümü ve endometrial androjen 
reseptörleri yoluyla endometrial kanser gelişimine katkıda bulunabil-
ir. PKOS’ta sık görülen insülin rezistansı ve obezitenin de endometrial 
kanser gelişiminde rolü olabileceği gösterilmiştir. İnsülin endometrial 
hücre proliferasyonunu tetikler, mitojenik ve antiapopitotik etkiye ned-
en olur, böylece hücresel transformasyon ve endometrial kanser gelişi-
mine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. (Subramaniam ve diğ., 2013: 
68923) Ayrıca, hiperinsülinemi indirek yolla seks hormon seviyelerini 
etkileyerek endometrial kanser riskini arttırabilmektedir (Goodarzi ve 
diğ., 2011).

YÖNETİM

PKOS’ta tedavi hedefleri semptom yönetimi ve potansiyel risklerin 
belirlenmesi ve önlenmesini kapsamaktadır. Tedavisi hastaların klinik 
prezentasyonuna ve gebelik isteğine bireyselleştirilmelidir. PKOS’lu 
kadınlarda tüm metabolik hastalıkların spektrumunu karşılayan tek bir 
ajan olmadığı için metabolik komorbiditelerin yönetiminde kombine te-
davi yöntemi daha faydalı gibi görünmektedir.

Yaşam tarzı değişiklikleri

PKOS’ta tedavide ilk seçenek sedanter hayatın önlenmesi, sağlıklı 
diyet ve düzenli fiziksel aktiviteyi içeren yaşam tarzı değişiklikleridir 
(Ells ve diğ., 2018). PKOS ile ilişkili semptomların yönetiminde ve me-
tabolik komplikasyonlarının önlenmesinde fiziksel aktivite ve diyetin 
önemli olduğu sonucuna varılmıştır (Teede ve diğ., 2018). Obezitenin 
reprodüktif, metabolik ve psikolojik sağlık üzerindeki olumsuz etkileri 
nedeniyle kilo kontrolü PKOS’ta köşe taşı olan tedavi yaklaşımlarından 
biri olarak kabul edilmektedir. Bu yaşam tarzı değişikliklerinin kilo kay-
bıyla birlikte, santral obezite ve insülin direncinde azalma hususunda 
etkin olduğu görülmektedir. Ek olarak, kilo kaybının uzun dönemde 
kardiyovasküler hastalık riskinden korunmada önemli olduğu bilinme-
ktedir (Wadden ve diğ., 2005). Bu bağlamda sağlıklı beslenme ve düzen-
li fiziksel aktivite tüm olgulara önerilmelidir.
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PKOS’lu kadınların %50’sinden fazlası kilolu veya obezdir. PKOS’lu 
obez kadınlarda metabolik anormallikler ve ciddi kardiyovasküler du-
rumlar açısından risk artmıştır. Bozulmuş glukoz toleransı ve insülin 
duyarlılığı nedeniyle artmış santral yağlanma eğilimi vardır (Domecq 
ve diğ., 2013). Artan viseral yağ birikimi serumda androgen seviyel-
erinde artışa ve sex hormon bağlayıcı globulin düzeylerinde düşüşe 
neden olmaktadır (Kiddy ve diğ., 1990). Obezite ile insülin rezistansı 
ve artmış kardiyometabolik risk faktörleri ilişkili olduğu için obezitenin 
tedavi edilmesi öncelikli olmalıdır. Diyetin düzenlenmesi ve fiziksel ak-
tivite sonucunda elde edilecek ılımlı kilo kaybı bu gruptaki birçok hasta-
da Tip 2 diyabet başlangıcını geciktirebilmektedir (Kiddy ve diğ., 1992, 
Lee ve diğ., 2005). Obez hastalarda kilo kaybı sayesinde androjen ve in-
sülin seviyelerinde azalma, ovülasyonun düzelmesi ve kardiyovasküler 
hastalık riskinde azalma gözlemlenmiştir (Teede ve diğ., 2011). 

İnfertilitesi olan aşırı kilolu ve obez PKOS’lu kadınlarda da kilo kay-
bı birinci basamak tedavi seçeneğidir. Anovulasyon ve gebelik kaybı 
ile obezite arasında bir bağlantı olduğu bulunmuştur (Pasquali ve diğ., 
2003, Froen ve diğ., 2001). Obezitenin, infertilite tedavisine azalmış cev-
ap ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Imani ve diğ., 1998, Mulders ve diğ., 
2003).

Vücut ağırlığının %5-10’unun kaybı ile anlamlı klinik iyileşme 
sağlanabilir. Kişilerin bireysel günlük enerji ihtiyacı, başlangıç kilosu ve 
fiziksel aktivitesi göz önünde bulundurularak günlük enerji ihtiyacın-
da %30 kısıtlama yapılması veya 1200-1500 kcal/gün diyet önerilebilir. 
18-64 yaş grubunda haftalık en az 150 dakika orta seviye egzersiz veya 
75 dakika yoğun egzersiz önerilmesi uygun görünmektedir. Haftada 
ardışık olmayan 2 gün kas güçlendirici egzersizlerin yapılması tavsiye 
edilmektedir. Adelosanda haftada en az 3 kez orta-yoğun seviye fiziksel 
aktive önerilmektedir.

Kombine oral kontraseptifler

Kompleks patofizyolojisi ve birçok fenotipi olmasına rağmen geb-
elik isteği olmayan tüm PKOS’lu kadınlarda ilk tedavi seçeneği kom-
bine oral kontraseptiflerdir. Yetişkinlerde ve kesin tanı konulmuş ad-
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olesanlarda hiperandrojenizm ve/veya menstrüel düzensizliklerin teda-
visinde oral kontraseptifler ilk seçenek olmalıdır. PKOS nedenli aknenin 
tedavisinde oral kontraseptiflerin kullanımı önerilmekle birlikte gerekli 
olgularda topikal akne tedavisininde eklenebileceği bilinmelidir (Legro 
ve diğ., 2013; Buzney ve diğ., 2014). Venöz tromboemboli riski nedeniyle 
etinilöstradiol ve norethindrone içeren oral kontraseptifler ilk seçenek 
olarak düşünülmemelidir. Düşük doz (20-30 mikrogram) ve doğal östro-
jen içeren kombinasyonların kullanılması önerilmektedir. Dienogest ve 
17-östradiol, östradiol valerate and östetrol gibi yeni jenerasyon endo-
jen östrojenlerin kullanımının riskleri azaltırken tedavi etkinliğinde 
değişime neden olmaması beklenmektedir (Kuhl, 2005, Sitruk-Ware ve 
diğ., 2013). Oral kontraseptiflerin kullanımına başlanmadan önce rölatif 
ve kesin kontraendikasyonları, yan etkileri göz önünde bulundurularak 
tedavi kişiselleştirilmelidir. Normal popülasyonda olduğu gibi VKI ≥ 
30 kg/m2 ve 40 yaş üzerindeki kadınlarda venöz tromboemboli nedeni-
yle oral kontraseptifler tercih edilmemelidir. Menstrüel düzensizlikler-
in tedavisinde, oral kontraseptifler kontrendike ise devamlı veya siklik 
progesteron ya da levonorgestrel salınımlı rahim içi araç kullanılabil-
ir. VKI 25 kg/m2’nin üzerindeki adolesanlarda oral kontraseptifler ve 
yaşam tarzı değişiklikleriyle istenilen sonuç elde edilemediyse tedaviye 
metformin eklenebilir. Metabolik riski artmış olan kadınlarda oral kon-
traseptif tedavisine metformin eklenmesi akla yatkın görünmektedir.

İnsülin duyarlılaştırıcı ajanlar

İnsülin direnci PKOS’lu kadınları uzun dönemde Tip 2 diyabet ve 
kardiyovasküler gibi sağlık sorunlarına yatkın hale getirmektedir. Bu 
nedenle insülin direncini hedefleyen tedavi seçenekleri PKOS yöneti-
minde önemlidir. Oral antihiperglisemik ilaçların, özellikle metformin 
ve tiyazolidinedionların kullanımının, PKOS’lu hastalarda insülin du-
yarlılığını ve ovaryan fonksiyonlarını iyileştirdiği bulunmuştur.

Metformin biguanid grubunun bir üyesi olup PKOS tedavisinde sık 
kullanılan insülin duyarlılaştırıcı ajanlardan biridir. Etkisini karaciğerde 
glukoz üretimini önleyerek, periferik dokularda insülin duyarlılığını ve 
glukoz alımını arttırarak göstermektedir. Metforminin menstrüel siklus 
paterni, ovulasyon ve gebelik sonuçları üzerinde olumlu etkileri olduğu 
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gösterilmiştir. Sadece tip 2 diyabet tedavisinde kullanımı onaylanmıştır, 
PKOS’ta endikasyon dışı kullanılmaktadır. 

Metformin dislipidemi üzerindeki iyileştirici etkileri nedeniyle 
kardiyovasküler hastalık riskinin azaltılmasında da rol oynadığı bildi-
rilmiştir (Fleming ve diğ., 2002, Ng ve diğ., 2001). Metformin, PKOS’lu 
kadınlarda ovülasyon üzerinde olumlu etkileri olduğu rapor edilmiştir. 
Ancak, metforminin hirsutizm tedavisinde veya ovülasyon indüksiy-
onunda ilk tedavi seçeceği olarak kullanılması konusunda yeterli veri 
mevcut değildir. Ovulasyon indüksiyonunda klomifenin metformine 
göre daha etkili olduğu ve klomifene metformin eklenmesinin bir avan-
tajı olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak, anovulatuar infertilitesi ve 
VKI ≥30 kg/m2 olan PKOS’lu kadınlarda ovulasyon indüksiyonunda 
metformin ve klomifenin birlikte kullanılmasının faydalı olacağı belir-
tilmiştir. Buna ek olarak anovulatuar infertilitesi olan klomifene dirençli 
PKOS’lu kadınlarda klomifen tedavisine metformin eklenmesinin ovu-
lasyon ve gebelik oranlarını iyileştirdiği bilinmektedir (Thessaloniki ES-
HRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group, 2008). 

Metformin bulantı, kusma, şişkinlik ve ishal gibi yan etkilere neden 
olmaktadır. Bu yan etkiler ilaç dozu ve türü (uzamış salınımlı tabletler 
gibi) ayarlanarak azaltılabilmektedir. Ayrıca, uzun dönemde met-
formin kullanımı sonucunda vitamin B12 eksikliği gelişebileceği un-
utulmamalıdır. Nadiren megaloblastik anemi ve laktik asidoza neden 
olabilmektedir (Pasquali, 2015). Genellikle 500-850 mg/gün dozunda 
başlanır ve 2000 mg/gün kadar doz arttırılabilir. 1000 mg altındaki do-
zlarda anlamlı klinik cevap elde edilememiştir. 

Tiyazolidinedionların insülin sensivitesi ve hiperandrojenemiyi iy-
ileştirdiği bilinmekle birlikte kullanımıyla ilgili yeterli veriler olmaması 
ve kardiyovasküler yan etkileri nedeniyle diyabeti olmayan PKOS’lu 
kadınlarda kullanılması önerilmemektedir.

Antiandrojenler

Hirsutizm yönetiminde, en az altı ay kozmetik tedavi ve oral kon-
traseptiflerin birlikte uygulanmasına rağmen klinik cevap izlenmiyor-
sa antiandrojenler tedaviye eklenebilir. Androjenlerle ilişkili alopesi 
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varlığında antiandrojenler oral kontraseptiflerle kombine olarak kull 
anılabilir. Oral kontraseptif kullanımı kontrendike olduğu durumlar-
da hirsutizm ve androjenle ilişkili alopesi tedavisinde antiandrojenler-
in kullanımı düşünülebilir. Gebeliğin erken dönemlerinde, fetus erkek 
ise dış genital sistemin gelişiminde yetersizliğe neden olabileceği için 
bu ajanların kullanımı sırasında etkili kontrasepsiyon yöntemleri uygu-
lanması gerektiği unutulmamalıdır (Teede ve diğ., 2018). En sık tercih 
edilen ajan spironolaktondur, günde iki kez 50-100 mg dozda önerilebil-
ir. Finasterid, testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünü sağlayan 
5 alfa redüktaz tip 2 enzimini inhibe ederek etkisini gösteren bir antian-
drojendir. Hepatik ve renal toksisite riski düşüktür. Flutamid etkili bir 
antiandojen olmasına rağmen hepatoksisite riski nedeniyle kullanımı 
önerilmemektedir.

Myo-inositol

İnositol karbosiklik bir şekerdir, insan ve bitki hücrelerinde bol 
miktarda bulunmaktadır. Başlıca karaciğer ve böbrekte sentezlenir, 
myo-inositol en sık görülen izomerik formlarından biridir (Corrado 
ve diğ., 2011). Myo-inositol takviyelerinin PKOS’ta hormonal ve re-
prodüktif problemleri iyileştirdiği gösterilmiştir. Folikül gelişimini 
ve oosit maturasyonunu arttırmaktadır (Unfer ve diğ., 2016). PKOS’lu 
infertil kadınlarda myo-inositol kullanımının ovülasyon ve yardımcı 
üreme teknikleriyle tedavi sonuçları üzerinde olumlu etkileri vardır 
(Garg ve diğ., 2016). Myo-inositol takviyelerinin 2-4 gr/gün dozda iyi 
tolere edildiği bildirilmiştir. Şu anda PKOS’ta inositol kullanımı deney-
sel aşamadadır ve PKOS’ta etkinliği ile daha fazla araştırmaya ihtiyaç 
vardır.

Statinler

Kardiyovasküler riskin güçlü bir göstergesi olan dislipidemi PKOS’ta 
yaygın olarak görülmektedir. Statinlerin PKOS tedavisinde faydalı old-
uğu gösterilmiştir (Sathyapalan ve diğ., 2010). Literatürde, PKOS’lu 
kadınlarda atorvastatinin inflamatuvar belirteçleri, hiperandrojenemiyi 
ve insulin direncini azalttığını ve metforminin etkisini arttırdığını tespit 
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eden çalışmalar bulunmaktadır (Sathyapalan ve diğ., 2009, Sathyapalan 
ve diğ., 2010). Ancak, potansiyel bir teratojenik ajan olması nedeniyle 
etkinliği ile ilgili yeterli veri elde edilene kadar üreme çağındaki genç 
kadınlarda kullanılması önerilmemektedir.

Klomifen sitrat ve Letrozol

Klomifen sitrat selektif östrojen reseptör modulatörüdür ve PKOS’ta 
ovulasyon indüksiyonu için ilk seçenek olarak kullanılmaktadır. Hipo-
talamusta antiöstrojenik etki göstererek GnRH salınım sıkılığını arttır-
arak FSH seviyelerinde artışa neden olmaktadır (Thessaloniki ESHRE/
ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group, 2008).

Aromataz inhibitörleri, testosteronun östradiole ve androstenodio-
nun östrona dönüşümünü engelleyerek FSH salgılanmasında artışa yol 
açar. Letrozol, ovulasyon indüksiyonu için en sık kullanılan aromataz 
inhibitörüdür. Klomifenle karşılaştırdığında kısa yarılanma ömrü ol-
ması ve endometrium üzerinde antiöstrojenik etkisinin olmaması 
letrozolun avantajlarıdır (Casper ve diğ., 2011). Menstrüel siklusun 3. 
gününde 2,5-7,5 mg/gün dozda başlanarak 5 gün boyunca kullanılır 
(Pritts, 2010). PKOS’lu kadınlarda letrozol ve klomifen sitrat kullanımı 
karşılaştırıldığında; ovulasyon oranlarının benzer olduğu fakat gebelik 
oranının letrozol grubunda daha fazla olduğu bulunmuştur (Kar, 2012). 

Gonadotropinler ve laparoskopik ovaryen drilling

Gonadotropinler ve laparoskopik ovaryen drilling ovulasyon in-
düksiyonunda ikinci basamak tedavilerdir (Thessaloniki ESHRE/AS-
RM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group, 2008). Laparoskop-
ik ovaryen drilling gonadotropin tedavisini tercih etmeyen ve başka bir 
nedenle cerrahi müdahale yapılması planlanan hastalarda tercih edilme-
ktedir (Perales-Puchalt ve diğ., 2013). 

PKOS’lu kadınlar FSH ile ovulasyon indüksiyonu sırasında gelişme 
riski olan ovaryen hiperstimülasyon sendromu ve çoğul gebelik gibi 
etkilere karşı daha hassas olduklarından dolayı düşük doz step up 
protokol tercih edilmektedir. FSH 37,5-50 IU/gün dozdan başlanıp, 
foliküler gelişim izlenene kadar 7-14 gün aralıklarla FSH dozu 25-37,5 
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IU arttırılabilir. Anovulatuar PKOS’lu kadınlarda üç siklusa kadar klo-
mifen ve düşük doz step up FSH protokolunu karşılaştıran bir çalışmada 
kümülatif gebelik ve canlı doğum oranlarında düşük doz step up FSH 
protokolu lehine artış gözlemlenmiştir (Homburg ve diğ., 2012). Ancak 
gonadotropinle tedavinin daha maliyetli olduğu unutulmamalıdır. 

Laparoskopik ovaryen drilling lazer veya elektrokoter yardımıy-
la yumurtalıkların yüzeyinde veya stromasında 4-10 adet delik açıl-
masıdır. Klomifen sitrat tedavisi ile karşılaştırıldığında ovulasyon ve 
gebelik oranlarının benzer olduğu bulunmuştur (Amer ve diğ., 2009). 
Klomifen sitrat tedavisine dirençli PKOS hastalarında kullanımı öner-
ilmektedir. Ayrıca laparoskopik ovaryen drilling sonucunda ovaryen 
hiperstimülasyon sendromu ve çoğul gebelik görülme riski düşüktür 
(Farquhar ve diğ., 2012).

İnfertilitenin yönetimde in vitro fertilizasyon (IVF) üçüncü basamak 
tedavi olarak önerilmektedir. IVF tedavisi sonucunda PKOS tanısı olan 
ve olmayan kadınlarda benzer düşük, gebelik ve canlı oranları izlenme-
ktedir (Heijnen ve diğ., 2006).

SONUÇ

PKOS sık görülen genellikle insülin direnci, obezite, metabolik 
hastalıklar ve kardiyovasküler risklerle ilişkili reprodüktif ve endokrin 
bir hastalıktır. PKOS’un altta yatan patofizyolojisi aydınlatılamadığın-
dan dolayı tedavi sendromun kendisinden çok bireysel semptomlara 
yönelik olmaktadır. Erken tanı ve uygun yönetim ile ileride karşılaşılabi-
lecek metabolik ve kardiyovasküler riskler önlenebilmektedir. PKOS’ta 
etiyopatogenezin ve fenotipik heterojeniteye neden olan mekanizma-
ların aydınlatılabilmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
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YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
LAPAROSKOPİK CERRAHİ SÜRECİNDE  

HEMŞİRELİK BAKIMI

Züleyha SEKİ1, Mehtap ÇULLU2

1,2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi  
Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Muğla/Türkiye

Öz: Laparoskopik cerrahi, cilde açılan küçük kesiler ile uygulanabi-
len ve insan vücudu üzerinde en az yan etki ile tedavi olanağı sağlayan 
bir cerrahi yöntemdir. İnsizyon boyutunun küçük olması, iç organların 
daha az manüplasyonuna ve etkilenmesine dolayısı ile de ameliyat son-
rası dönemde iyileşmenin hızlı olmasına katkı sağlar. Hastanede bulu-
nulan süre ve işlem süresinin kısa olması nedeni hasta bakımında et-
kinliği kanıtlanmış birçok girişimin uygulanması, izlenmesi ve devam-
lılığının sağlanması hemşirelerin sorumluluğundadır. Amacı daha az 
doku hasarı ve hızlı iyileşmeyi sağlamak olan laparoskopik cerrahilerde 
hemşirelik bakımında ortaya çıkabilecek eksiklikler, hastalarda ciddi ya-
ralanmalara ve bakım sorunlarına yol açabilmektedir. Bu nedenle kanıta 
dayalı hemşirelik uygulamaları ile önlenebilecek yaralanmaların azaltıl-
ması, bakımın kalitesinin arttırılması ve birey/ toplum sağlığına katkı 
sağlaması açısından laparoskopik cerrahiler sırasında hemşirelik uygu-
lamalarının ele alınması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik Cerrahi, Hemşirelik

GİRİŞ

Laparoskopik cerrahiler, bireylere açık cerrahilerde (laparotomi) 
uygulanan büyük insizyonlar yerine, küçük insizyonlar ile yapılan cer-
rahi işlemlerdir. Laparoskopinin laparotomiye göre avantajları arasında 
daha küçük skar dokusunun olması, daha hızlı iyileşmenin sağlanma-
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sı, daha az adhezyon (yapışıklık) oluşumu, kanamanın daha az olması, 
komplikasyonların daha az görülmesi ve işlem süresinin daha kısa ol-
ması gibi birçok olumlu yönü bulunmaktadır (Schlottmann, 2017).

Laparoskopik cerrahilerin kozmetik sonuçlarının iyi olması, daha 
az ağrıya neden olması, ameliyat süreci enfeksiyon oranında azalma ve 
bağırsak hareketlerinin kısa sürede düzelmesini sağlamakla birlikte has-
tanın daha erken ayağa kalkması gibi avantajları mevcuttur. Ameliyat 
sonrası gelişen inflamatuar yanıt, cerrahi kesinin büyüklüğü ile doğru 
orantılı fizyolojik bir süreçtir. İnflamatuar yanıtın güvenli göstergesi 
C-reaktif protein (CRP) düzeyidir (Gumus, 2020). Laparoskopik cerra-
hilerde, açık cerrahi işlemlere göre serum CRP düzeylerinin daha düşük 
olduğu belirlenmiştir (Darzi ve diğ., 2016; Veenhof ve diğ., 2012). Ben-
zer şekilde 1980-2010 yıları arasında yapılmış olan laparoskopik ve açık 
cerrahi işlemlere bağlı oluşan oksidatif stresin karşılaştırıldığı sistema-
tik bir derleme; laparoskopik cerrahinin daha az sistemik oksidatif stres 
oluşturduğu saptanmıştır (Arsalani, 2011). Laparoskopik olarak yapılan 
kolesistektomi ve radikal kasık fıtığı cerrahilerinde profilaktik antibiyo-
tik tedavisini inceleyen çalışmaların (Ohge ve diğ., 2020) yanı sıra, bir 
çalışmada  laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda profilak-
tik antibiyotik kullanımının, enfeksiyonların önlenmesinde bir rolünün 
olmadığı saptanmıştır (Darzi ve diğ., 2016). Literatürde yer alan benzer 
birçok çalışma ile de laparoskopik cerrahilerin ameliyat sonrası dönem-
de bağışıklık sistemini daha olumlu etkilediği belirlenmiştir. 

Japonya ve Güney Kore’de yapılan çok merkezli randomize kont-
rollü çalışmalar, ilerlemiş gastrik kanseri olan hastalarda, laparoskopik 
gastrektominin koruyuculuk ve uzun dönem onkoloji etkinliğinin açık 
gastrektomi ile benzer olduğunu ortaya koymuştur (Chen ve diğ., 2020). 
Cochrane’den 25 randomize kontrollü çalışmanın incelendiği bir meta 
analizde, açık ve laparoskopik kolorektal rezeksiyon cerrahilerinin ya-
rarları karşılaştırılmış, laparoskopik cerrahilerde açık cerrahi işlemlere 
oranla kan kaybının ve işlem sonrası ağrı şiddetinin önemli ölçüde az 
olduğu saptanmıştır. Ayrıca laparoskopik gruptaki hastalarda ameliyat 
sonrası ileusun daha kısa sürdüğü ve pulmoner fonksiyonların daha 
hızlı iyileştiği saptanmıştır (Schwenk, 2005). Benzer şekilde kolorektal 
kanser hastalarında açık cerrahiye kıyasla laparoskopik cerrahi işlem 
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geçirenlerde hastanede kalış süresinin önemli ölçüde daha kısa ve yara 
enfeksiyonu insidansının düşük olduğunu destekleyen meta analizler 
de mevcuttur (Abraham, 2004; Reza,  2006). Kolon kanserinde laparos-
koik ve açık cerrahi vakalarının 2003-2018 yılları arasında incelendiği 
bir meta analizde; laparoskopik yöntemle yapılan işlemlerde daha az 
ameliyat sonrası komplikasyon ve daha hızlı iyileşme saptanmıştır (Liu 
ve diğ., 2018). 

Çevre dokuların daha az zarar görmesini sağlamak ve iyileşmeyi 
hızlandırmak üzere uygulanan laparoskopik cerrahi işlemlerin en iyi 
sonuçlar ile tamamlanması, hastaların ve sağlık ekibinin yaralanmasının 
önlenmesi bütün ekip üyelerinin görevidir. Bütün bu olumlu etkilerin 
gösterildiği çalışmaları etkinliğini hemşirelik bakımı yönlendirmekte-
dir. Laparoskopik cerrahiler sırasında gerekli olan araçların temin edil-
mesi, araç ve güvenlik prosedürlerinin standardize edilmesi, ameliyat-
hane ekibi ile uyumun sağlanması ve ameliyat sonrası dönemde en kısa 
sürede taburculuğun sağlanabilmesi ameliyat öncesi, sırası ve sonrası 
dönemdeki hemşirelik bakımı ile yakından ilişkilidir (Sheryl, 2017).

Laparoskopik cerrahiler çoğunlukla ameliyat günü sabahı hastala-
rın servise geldiği, hemen ameliyata alındığı ve çok kısa sürelerde ta-
burcu edilebildiği ameliyatlardır. Laparoskopik cerrahi işlemlerin başarı 
ile sonuçlanabilmesi için sağlık bakım ekibinin tüm üyelerinin işbirliği 
içinde olması gerekir. İşlem öncesi, sırası ve sonrası süreçlerin planlana-
rak gerekli güvenlik önlemlerinin alınması önemlidir.  

Minimal invaziv cerrahiler olarak da bilinen laparoskopik cerrahi-
lerde ameliyat öncesi fizyolojik, psikolojik ve yasal hazırlıkların tamam-
lanmasının ardından ameliyathane içerisindeki süreç hızlı bir şekilde 
ilerlemektedir. Ameliyathane içerisinde güvenli bir şekilde laparosko-
pik sürecin tamamlanabilmesi için öncelikle ekip, ameliyat odasının yer-
leşimini yapmalı ve hastanın hazırlıklarını yapmalıdır. Ameliyat oda-
sında ekipmanların ve monitörlerin yerleşimi, dikkat dağıtıcı unsurların 
azaltılması, tepe ışıklarının ayarlanması ve çevresel tehlikelerin (kayma, 
takılma, düşme, çarpışma gibi) kontrol altına alınması güvenli bir cer-
rahiyi sağlamak için gerekli olan önlemlerdir. Bütün cihazların çalışma 
sistemleri ile ilgili sorunların giderilebilmesi için üretici firmalar ile iş-
birliği sağlanmalıdır. İşlem sırasında ortamdaki birey hareketliliğinin 
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en aza indirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Laparoskopik 
cerrahi sırasında oluşan cerrahi dumanı tahliye etmek ve filtrelemek için 
sistemler düzenlenmelidir (Sheryl, 2017).

Laparoskopik cerrahi öncesinde cerrahın, hangi aletleri kullanmayı 
tercih ettiği belirlenmeli, bu işlem için gerekli olan bütün alet ve parça-
ların ulaşılabilir olması sağlanmalıdır. Kullanılacak olan aletler ile ilgili 
sorular ve öneriler için kullanıcı kılavuzları incelenmelidir. Cihazların 
düzenli aralıklar ile kontrollerinin yapıldığını gösteren etiketler ve bü-
tün alarm sistemlerini kontrol edilmelidir.  Laparoskopik aletlerin kab-
lo ve fişleri kontrol edilmeli, asla uzatma kablosu kullanılmamalıdır ve 
kabloların üzerinden geçilmemelidir (Wasielewski, 2017).

Ekip laparoskopik cerrahi ile ilişkili olabilecek olan tehlikeleri belir-
lemeli güvenlik önlemlerini almalıdır. Laparoskopik işlem için en uygun 
anatomik pozisyon belirlenmeli ve hastanın cilt durumu kayıt edilmeli-
dir. Hastanın cildi üzerine ya da içine bulunan takıları çıkarılmalıdır. 
Cerrahi öncesinde hemostaz uygulanacak damarların yapısı ve boyutu 
değerlendirilmeli, eğer damar boyu büyük ise bir bağ ya da klemp ha-
zır bulundurulmalıdır. Pnömoperitoneum elde etmek için gerekli olan 
insüflasyon basıncı cerrahın onayı ile en düşük seviyede tutulmalıdır. 
Sirküle hemşire işlem öncesinde hastanın ameliyat öncesi radyolojik tet-
kiklerinin yapıldığından, işleme en uygun pozisyonun verildiğinden, 
kamera gibi navigasyon sistemlerinin yerleşiminin doğru olduğundan 
emin olmalıdır (Wasielewski, 2017).

Aktif elektrot kullanımı cerrahi işlemler sırasında elektrik akımın 
monitör aracılığı ile izlenmesini sağlayan, hastayı elektrik yanıklarına 
karşı koruyan bir sistemdir. Hastalarda ciddi elektrik yaralanmaları ge-
lişmesini önler ve laparoskopik aletlerinin güvenli kullanımını kolaylaş-
tırır. Aktif elektrot kullanılmadan önce bütün kontrolleri üretici firma-
nın talimatları doğrultusunda kontrol edilmelidir. Ameliyat sırasında 
aktif elektrottan parmak ya da pedaldan ayak kaldırmadan önce akım 
kapatılmalı, kullanılmayacağı zaman iletken olmayan güvenlik kabının 
içinde kalması sağlanmalıdır. Eğer elektrot, koruyucu kaptan büyük ise 
hastalar ve yanıcı materyaller ile temas etmeyecek şekilde güvenli bir 
alana bırakılmalıdır (Stangler, 2009). Ek olarak enerji üreten cihazların 
kullanımı ile ilişkili gelişebilecek yaralanmaları azaltmak için gerekli 
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önlemler alınmalıdır. İstenilen sonuca ulaşabilecek en düşük akım gücü 
seçilmelidir. Cerrah işlem öncesinde güç kaynağı kontrol edilmeli ve 
elektrik akımının açıldığı ekibe sözel olarak duyurulmalıdır. Akım açık 
olduğu zaman hastaya dokunulmamalı, kablosu jeneratöre bağlı olan 
aktif elektrot kablosunun gerilmesi önlenmelidir. Eğer hastaya pace-
maker gibi tıbbi bir cihaz implante edilmiş ise aktif elektrotun uçlarının 
bu alana temas etmesi önlenmelidir. Kabloların rulo yapılması elektrik 
akımının birikmesine neden olacağı ve hasta için tehlike yaratacağı için 
önlenmelidir. Jeneratör üzerindeki ekranın steril ekip tarafından da 
görülebilmesi için, jeneratör mümkün olduğu kadar steril alana yakın 
yerleştirilmeli ve elektro cerrahi sırasında alarm çalar ise akımın doğru 
çalışıp çalışmadığını kontrol edilmelidir. Aktif elektrot ucu güç kaynağı 
çalışmadan önce yerinden alınmamalıdır. İstenmedik yanıklara neden 
olmamak aktif elektrotlar dokuya yaklaştığında çalıştırılmalı forsepsler 
sıkı tutulmalı, aktif uçlarının metal yüzeylere dokunması engellenmeli 
ve hiçbir zaman aktif bir elektrot hasta üzerinde bırakılmamalıdır. Elekt-
rotlar eğer kullanılmıyor ise steril alandan uzaklaştırılmalıdır. İşlem sı-
rasında hastaya yeniden pozisyon verilmesi gerekirse, yeni pozisyon 
sonrasında elektrot uçlarının hala hastaya bağlı olup olmadığını kontrol 
edilmelidir. Aktif olarak kullanılan güç kaynaklarında arızalara neden 
olmamak için su ile teması önlenmeli ve bütün aletlerin düğmeleri kul-
lanım sonrasında en düşük çalışma seviyesi olan sıfır ya da bir noktasına 
getirilmelidir.  Hastaya takılan aktif elektrot çıkarıldıktan sonra, hasta 
yanık yönünden değerlendirilmeli ve ameliyat notuna ne tür bir aktif 
elektrotun kullanıldığı kayıt edilmelidir (Wasielewski, 2017).

Birikmiş kirler direncin artmasına, performansın azalmasına ve 
daha fazla güç kullanılmasına neden olacağı için aktif elektrotların dü-
zenli olarak temizlenmesi sağlanmalıdır. Yalıtkan olan ve yaralanma 
riskini ortadan kaldıran ya da en aza indiren teknolojiye sahip olan 
aletler seçilmeli. Tekrarlı kullanılan aktif elektrotlar dekontaminasyon 
ve paketleme sırasında bozulabilecek olan yalıtkan özellikleri açısından 
ameliyat öncesinde cerrahi ekip tarafından kontrol edilmelidir. Sirkü-
le hemşire elektro cerrahi aletleri ile kullanılacak sıvıların özelliklerini 
bilmelidir. Cerrahi işlem sırasında yanıcı anestetik maddelerin kullanı-
mından kaçınılmalı ve EKG elektrotlarını cerrahi alandan uzak olması 
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sağlanmalıdır. Eğer cerrahi işlem sırasında jeneratör kullanılacak ise je-
neratörün seri numarası cerrahi kayıtlarına yazılmalıdır (Stangler, 2009; 
Wasielewski, 2017).

Hastane ve ameliyathane odalarının havası, solunum sıkıntısına, 
göz ve solunum yolları tahrişine, rinit, kontakt dermatit, baş ağrısı ek-
lem ağrısı, hafıza problemleri, konsantrasyon bozukluğu ve emboli gibi 
birçok sıkıntıya neden olabilmektedir. Sağlık çalışanlarında uzun dö-
nemde cerrahi dumanın etkilerini belirleyen bir çalışma olmamakla bir-
likte sigara dumanı gibi kümülatif etkisi olduğu ve maruz kalan bireyler 
için tehlikeli olduğu bilinmektedir (Wasielewski, 2017). Bu nedenle has-
taların ve cerrahi ekibin elektro cerrahi aletlerin kullanımına bağlı or-
taya çıkan dumanı inhale etmesi önlenmelidir. Cerrahi dumana maruz 
kalan hastaların periton zarından dumanın emilmesine bağlı kanlarında 
karboksi hemeoglobin değerlerinin yükseldiği belirlenmiştir. Ayrıca ka-
nül sisteminden çıkan dumana bağlı steril ekip de risk altındadır. Bu 
nedenle dumanı filtre eden endoskopik aletlerin kullanılması ve hasta-
ların cerrahi dumanı inhale etmesinin önlenmesi önerilmektedir. Ayrıca 
cerrahi dumanda bulunan toksik maddelere karşı kurumsal politikala-
rın geliştirilmesi bir zorunluluktur. Hemşire ameliyattan önce cerrahi 
işlem sırasında ortaya çıkacak dumanın miktarını ve bunu tahliye etmek 
için kullanılacak yöntemi belirlemelidir. Duman tahliyesi için kullanı-
lacak olan vakum kaynağı kolay kullanılabilen, taşınabilen ve güçlü bir 
filtrasyon sistemi olan bir kaynak olmalıdır. Cerrahi ekip duman tahli-
yesi için filtrasyon basınçlarının dengesini işlem süresince izlemelidir. 
Ameliyat ekibi düzenli eğitimler ile cerrahi dumana bağlı ortaya çıka-
bilecek belirtileri hakkında bilgilendirilmeli ve acil durumlarda müda-
hale edebilecek yeterlilikte olmalıdır (Ball, 2018). Ayrıca laparoskopik 
işlemlerde oluşan dumanın sağlık çalışanlarına virüs bulaştırma riskinin 
olduğu bilinmektedir. Bu bilgiden yola çıkarak PubMed ve ScienceDi-
rect veri tabanlarındaki 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren laparoskopik 
cerrahi uygulanan COVID-19’lu vakaları içeren 22 çalışma incelenmiş 
ve COVID-19’un laparoskopik cerrahi ile bulaştığına dair hiçbir bilim-
sel kanıta rastlanmamıştır. Laparoskopik cerrahinin açık cerrahiye göre 
avantajlarından dolayı, eğer endikasyonu varsa COVID-19 pandemisi 
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sırasında önerilen önlemlere uyularak laparoskopik olarak uygulanması 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır (El Boghdady, 2020).

Sirküle hemşire laparoskopik ya da bilgisayar destekli cerrahi sı-
rasında kullanılacak olan irrigasyon sıvıları ile ilişkili oluşabilecek po-
tansiyel yaralanmaları tanımlayabilecek yeterlilikte olmalıdır. İşlem 
öncesinde hekim ile birlikte yapılan konsültasyonlar sırasında uygula-
nacak işlem, hastanın özellikleri ve kullanılacak olan enstrümanlara uy-
gun olan irrigasyon sıvıları belirlemelidir. Ek olarak hastanın cilt rengi, 
deri turgoru, yaşı, kilosu, alerjileri, hiponatremiye ya da hipervolemiye 
yatkınlığını arttırabilecek ilaç kullanımı öyküsünü değerlendirmelidir. 
Cilt yaralanmalarını önlemek için ameliyat hazırlığında alkol bazlı cilt 
antiseptikleri kullanılacak ise steril örtüler örtülmeden, antiseptiğin ku-
ruması beklenmeli, hastanın ıslak kalması önlenmelidir (Wasielewski, 
2017). Sirküle hemşire işlem sırasında hastaya irrigasyon ile verilen ve 
geri alınan sıvı miktarlarını izlemek için anestezi uzmanları ile işbirliği 
içinde olmalı, hastada belirlediği sıvı açıklarını belirli aralıklar ile ekip 
ile paylaşmalı, hastayı iç ısı, elektrolit, pıhtılaşma değerleri, karın, yüz 
ve boyunda ödem gibi sıvı yüklenmesi belirtileri yönünden izlenmeli-
dir. Eğer işlemler sırasında irrigasyon sıvılarının içine ilaçların eklenme-
si planlanıyor ise hastayı istenmeyen yan etkiler yönünden izlenmelidir. 
Verilen irrigasyon sıvılarının mümkün olduğu kadar kapalı devre bir 
sistem aracılığı ile vücut dışında toplanmasını sağlamalı ve bu sıvıların 
elektrikli aletler ile temas etmesini önlenmelidir. Hemşireler sıvı den-
gesinin sürdürülememesi ile ilişkili belirti ve bulguları izleyebilmeli ve 
dengeyi sağlamak üzere gerekli olan müdahaleleri hızlı bir şekilde uy-
gulayabilecek yeterlilikte olmalıdır (Ball, 2018; Wasielewski, 2017).

Ameliyat sonrası dönemde laparoskopik cerrahiye bağlı olarak gelişe-
bilecek en önemli komplikasyonlardan birisi kardiopulmoner komplikas-
yonlardır. Laparoskopik cerrahi sırasında abdominal bölgede görüntü ve 
manüplasyon yeteneğini arttırabilmek için uygulanan CO2 insüflasyonu 
periton dışına gaz geçişine, venöz dolaşımda gaz embolisine, intra abdo-
minal organlarda beklenmedik yaralanmalara ve kardiyolojik problem-
lere neden olabilir. Ayrıca hamile kadınlarda bebeğe, şişman bireylerde 
aşırı yağ dokusuna ve daha önceden ameliyat olmuş bireylerde gelişmiş 
olan yapışıklıklara bağlı ek problemler gelişebilir. Bu problemlerin gelişi-
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mini önlemek için; bilgilendirilmiş onam alınmalı, daha önceden ameliyat 
olan hastalarda ek port uygulanabileceği ya da açık cerrahiye geçilebilece-
ği, gebeler için ise düşük ya da erken doğum riski olduğu açıklanmalıdır. 
Şişman hastalarda ise uzun trokar ve aletlerin kullanılması sağlanmalıdır. 
Kardiopulmoner problemleri olan hastalar ameliyat öncesinde kapsam-
lı kontrollerden geçirilmeli, düşük basınçlı pnömoterium ve yeterli hid-
rasyon ile kardiak fonksiyonun olumsuz etkilenmesi önlenmelidir. Kar-
diyopulmoner hastalıkları olan hastalarda asidozu önlemek için arteryel 
kan gazları dikkatli izlenmeli, mümkün ise bu hastalarda hellium ya da 
nitrous oksit kullanılmalı ve ameliyat süresini kısaltmak için deneyimli 
kişilerden yardım alınmalıdır (Srivastava, 2010).

Laparoskopik cerrahi sırasında mezenterik damarların bası altında 
kalması nedeniyle böbrekler dışındaki diğer organların kan akımı azalır. 
Bu nedenle ameliyat sonrası dönemde organ iskemisine yönelik belirti 
ve bulgular izlenmelidir (Akgün 2011). Bu amaçla yaşam bulguları ya-
kından izlenmeli, abdominal distansiyon ve mesane distansiyonu gibi 
karbondiyoksit insüflasyonuna bağlı komplikasyonlar önlenmelidir. 
Distansiyon bulgularını azaltmak, kan akımını hızlandırmak ve ameli-
yat sonrası dönemde peristaltizmi erken dönemde başlatarak hastanın 
beslenmeye başlama sürecini hızlandırmak için erken mobilizasyon des-
teklenmelidir.

SONUÇ

Hastaların bakımında en çok sorumluluğu üstlenen ekip üyeleri 
olan hemşirelerin laparoskopik cerrahi sürecinin başarısında önemli 
rolleri vardır.  Bu başarı, ameliyat sürecinin birey üzerinde yaratacağı 
fizyolojik etkilerin de göz önüne alınarak koordine edilmesine bağlıdır. 
Ameliyat sonrası dönemde insizyonların küçük olması hastanın daha 
az ağrı yaşamasına ve analjezik kullanımının az olmasını sağlayacaktır. 
Ayrıca laparatomi yapılmamış olması yara yeri enfeksiyon riskini azal-
tacak, bireyde yaralanmaya karşı oluşan stres cevabının kontrollü olma-
sını sağlayacaktır.  Bu sayede vücut hücresel kaynaklarını inflamatuar 
süreçlerde daha az kullanarak rejenerasyon süreçlerinde kullanabilecek-
tir. Dolayısı ile bireye ve sağlık sistemine olan yük azalacak bireylerin 
normal yaşamlarına dönme süreleri azalacaktır. Ek olarak laparoskopik 
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cerrahi işlemlerin başarısı için hastaların taburculuk sonrası dönemde 
evde bakımının planlanması amacı ile taburculuk eğitiminin de etkin 
bir şekilde verilmesi sağlanmalı ve bireylerin evdeki iyileşme süreçleri 
yakından izlenmelidir. Sağlık bakımının kalitesinin devamlılığını sağla-
ma ve laparoskopik müdahalelerin başarısını sağlamak için, ameliyatın 
birey üzerindeki etkilerini bilerek güncel gelişmeler ışığında hemşire-
lik bakımını sürekli yenileyerek şekillendirmek günümüz hemşirelerine 
düşen en önemli sorumluluktur. 
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