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ÖNSÖZ

Dünyada yaşanan teknolojik ilerlemelerin ve bilgi transferindeki değişimin 
etkilediği alanlardan biride spor ve spor endüstrisidir. Spor endüstrisi her ge-
çen gün büyüyen ve toplumsal etkisini artıran bir endüstridir. Bununla beraber 
spor; sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik vb. pekçok farklı alanla ilişkili disip-
linlerarası çalışma ağına sahip olan bir kavramdır. Günümüzde spor faaliyet-
lerinin sayıca artması ve çeşitliliği, büyüyen ekonomik yapısı ve finansmanı, 
serbest zaman faaliyetleri olarak da daha fazla yapılabilir olması, sağlık, eğitim 
vb. birçok alanda etki gücünün genişlemesi önemini daha da artırmaya devam 
etmektedir. Bu alanda yaşanan gelişmelerin ve çalışmaların tüm alandaki pay-
daşlara ulaştırılması ve ortaya koyulması noktasında çalışmalarımızı sürdür-
mekte ve alana dair yapılan araştırmaları okuyucuya sunma gayreti içerisin-
deyiz. Sporun farklı boyutlarıyla ele alındığı çalışmaların bu eser vasıtasıyla 
bir araya gelmiş olmasından mutululuk duyuyor ve önemsiyoruz. Kitabın bu 
alana gönül vermiş ve alanda uzman bilim insanlarına önemli fayda sağlayaca-
ğı kanısındayız. Katkı sunan yazarların emeğini önemsiyor ve hem alana hem 
de insanlığa fayda getirmesini temenni ediyoruz. 

EDİTÖRLER KURULU
ARALIK 2021
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF 
YÖNETİMİ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Çetin TAN1 Burcu AREFİ2

Öz: Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yöne-
timi becerilerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Sınıf yönetimi; sınıf 
kurallarının belirlenerek eğitim için uygun bir sınıf düzeninin sağ-
lanması, zaman yönetiminin etkili bir şekilde yapılması, öğrenci için 
olumlu bir sınıf iklimi oluşturma sürecidir. Sınıf hakimiyetini sağla-
mak, öğrenci-öğretmen etkileşimini doğru bir şekilde gerçekleştirmek, 
böylece öğretimin aksamadan amacına ulaştırılması bütün dersler için 
oldukça mühim bir konudur. Beden eğitiminde sınıf yönetimi ise diğer 
derslerden farklılık göstermektedir. Hem dersi öğretme yöntemi, hem 
de öğrencinin davranışlarını yönetebilme yöntemi önem arz etmekte-
dir.  Öğretimin tesirli, verimli ve kalıcı olması ayrıca sınıf içi iletişim 
ve sınıf düzeninin oluşturulması etkili bir sınıf yönetimi ile mümkün 
olmaktadır. Dersin güzel bir şekilde planlanması ve bazı ders mater-
yallerinin de usulüne uygun kullanılması gerekmektedir. Beden eği-
tim öğretmeni eğitimin amacına ulaşmak için sınıfın fiziki yapısında 
öğrencinin öğrenmesini olumsuz yönde etkileyecek dış etkenleri gi-
dermesi gerekmektedir. Beden eğitimi dersinde dikkate değer önem-
li bir husus da güvenliktir. Öğrencinin hareketleri hür ve kolaylıkla 
yapabilmesi için güvenli bir ortam oluşturulması önemlidir. Ayrıca 
öğrencinin sakatlanma riskini minimum seviyeye indirmiş olacaktır. 
Böylece bu durum öğrencinin öğrenme hızını da artıracaktır. Öğret-
men’in sınıf içerisinde kullanacağı yaklaşım öğretime uygun olması 
gerekmektedir. Aynı zaman da öğretmenin, öğrencinin motivasyonu-

1 Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ,  HYPERLINK “mailto:ctan@firat.edu.tr” ctan@
firat.edu.tr, Orcid No: 0000-0003-1864-4472    

2 Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ,  HYPERLINK “mailto:burcuarefi@gmail.com” 
burcuarefi@gmail.com, Orcid No: 0000-0002-2071-2422   
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nu sağlayıcı becerilere sahip olması gerekmektedir. Sınıf yönetimi be-
cerilerinin içerisinde öğretmenin mesleki yeterliliği, kişilik özellikleri, 
öğretim teknik ve yöntemleri ve sınıfın sahip olduğu imkânlar önemli 
bir etkendir. Sınıf yönetimi becerisinin alt yapısını öğretmenin sahip 
olduğu bilgi, birikim, tutum ve davranışlar oluşturmaktadır. Öğretme-
nin sahip olduğu bu alt yapının öğrenciye aktarılmasında ki en temel 
özellik ise davranıştır. Öğretmen güzel bir davranış modeli kullanarak 
verimliliği arttırabilir. Diğer önemli bir etken ise zaman faktörüdür. 
Öğretim zamanı iyi planlanan bir program, etkili ve verimli öğrenme-
yi arttırmaktadır. Sınıflar sadece duvarlarla örülü bir alan değildir. Sı-
nıf içinde olduğu gibi sınıf dışında da öğretmen, öğrenciler üzerinde 
hakimiyetini sağlayarak dersi verimli bir şekilde aktarmalıdır. Öğret-
men, sınıf içinde ve sınıf dışında oluşabilecek sorunlara karşı öğrenme 
sorunlarının çözümü için öğrencilere rehberlik etmelidir. Öğretme-
nin, öğrencilerin gelişim özellikleri, yaşları, bireysel farklılıkları vb. 
özelliklerini dikkate alarak sınıf yönetimini gerçekleştirmesi gerekir. 
Literatür tarama yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmada; beden 
eğitimi dersinde sınıf yönetiminin son derece önemli bir konu olduğu 
tespit edilmiştir. Doğru biçimde gerçekleştirilen sınıf yönetiminin sı-
nıf içinde istenmedik davranışların önlenmesinde önemli bir etkisinin 
olduğu Sonucuna varılmıştır. Bu sayede öğretimin amacına uygun bir 
şekilde gerçekleştirildiği, olumlu bir sınıf ortamının oluşturulması, di-
siplinin sorunlarının en aza indirilmesi ve davranışların istendik yön-
de şekillenmesinin sağlanması gerekliliği ve bu konuyla ilgili daha çok 
çalışmanın yapılmasının elzem olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Sınıf Yönetimi, Yönetim, Öğretmen

GİRİŞ 

Öğretmenlerin, öğretim hayatı içinde birçok görevi vardır. Bu gö-
revlerden en önemli olanı ise sınıf yöneticiliğidir. Öğretimin etkili ve 
verimli bir şekilde gerçekleşmesi, iyi bir sınıf yönetimine bağlıdır. Sı-
nıf düzeninin sağlanması, öğrenci davranışlarının düzenlenmesi, sınıf 
içi iletişimin iyi bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, sınıfın iyi bir şekilde 
yönetilmesi gibi birçok etken sınıf yönetiminin kapsamında ele alınmak-
tadır. İyi planlanan ve yürütülen bir sınıf ortamında öğretim faaliyetleri 
daha etkili bir şekilde gerçekleştirilebilirken, sınıf yönetiminin zayıf ol-
duğu bir sınıf ortamında, istenmeyen öğrenci davranışlarının ortaya çık-
ması ve öğretim etkinliğinin zayıf şekilde gerçekleşmesi kaçınılmazdır. 
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Bütün dersler için iyi yürütülen bir sınıf yönetimi son derece önemlidir. 
Fakat beden eğitimi dersi için bu konu daha mühimdir. Beden eğitimi 
dersinde öğretim ortamının diğer derslerden farklı olması, güvenlik du-
rumlarının daha önemli hale gelmesi, öğrencilerin sınıf içinde gerçekleş-
tirilen derslere göre beden eğitimi dersinde daha rahat ve özgür davra-
nışlar sergileyebilmeleri beden eğitimi dersini diğer derslerden ayıran 
başlıca özelliklerdir. Beden eğitimi dersinde yer alan bu özelliklerden 
dolayı istenmeyen davranışların oluşması ve sınıf ortamındaki sorun-
ların ortaya çıkması diğer derslere nazaran farklılık göstermektedir. Bu 
özelliklerden hareketle bu çalışmada, sınıf yönetimi kavramı, sınıf yöne-
timinin önemi, sınıf yönetiminin boyutları, sınıf yönetimi yaklaşımları, 
beden eğitimi dersinde etkili bir sınıf yönetiminin önemi, nasıl olması 
gerektiği ve beden eğitiminde sınıf yönetimiyle ilgili daha önce yapılmış 
çalışmaların incelenmesi gibi konular ele alınmıştır (Harmandar, 2004).

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

Öğretmenlik Mesleğinin Tanımı

Öğretmenlik mesleği, pedagojik formasyon, genel kültür ve alan bil-
gisi yetilerine sahip olmayı gerektiren, Türk Milli Eğitim sisteminin amaç 
ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere öğretim kademesinde görev alan 
özel ve mühim bir meslektir (Karacaoğlu, 2008). Öğretimin vazgeçilmez 
ögesi olan öğretmen ise; öğretimin yürütücüsü, planlayıcısı ve düzenleyi-
cisidir. Öğretmen; Eğitim kuruluşlarında görev yapan, kişilerin öğrenme-
lerine kılavuzluk eden ve onlara yön veren kişidir. Daha genel bir ifadey-
le; planlı bir şekilde eğitim ve öğretimi yürüten kişidir (Harmandar, 2004). 

Öğretmenlik Mesleğinin Önemi

Eğitimin temel yapı taşı öğretmenlerdir. Öğretmenin sahip olduğu 
yetiler, aynı zamanda eğitimin kalitesini belirlemektedir. Bu nedenle; iyi 
ve kaliteli bir eğitim için öğretmenlerin iyi bir şekilde yetiştirilmesi son 
derece önemlidir. Öğretmenin toplum içindeki değeri oldukça fazladır. 
Her toplumda bu değer farklı şekilde ifade edilse de tüm toplumlar öğret-
menlik mesleğini önemli ve değerli bir meslek olarak kabul etmektedirler. 
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Tarih boyunca öğretmenlik mesleğine değer verilmiş ve öğretmenler top-
lumlar için örnek kişiler olarak görülmüşlerdir (Şişman, 1999).

Ülkenin geleceğini oluşturmakta öğretmenin payı büyüktür. İyi 
niteliklere sahip bir öğretmen; nitelikli ve donanımlı insanlar yetiştirir 
(Küçükahmet, 2002).

Öğretmenlik mesleği;
1. Eğitimin vazgeçilmez unsuru ve temel öğesidir. 
2. Öğretmenler toplumun fertlerini yetiştiren ve kişilerin doğru ve 

yanlışı ayırt etmesini sağlayan kişilerdir. 
3. Öğretmenler, iyi ve doğru olanı fark etmemizi sağlar ve kişiliği-

mizin oluşmasında çok büyük çabası vardır.
4. Eğitimci yol göstericidir ve hoş duyguların mimarıdır.
5. Öğretmen alanında uzmandır ve iletişimin odağındaki kişidir 

(Ataünal, 2003). 

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi Kavramı
Beden eğitimi, bireylerin fiziksel, fikirsel ve ruhsal gelişimini sağla-

mak, kişiyi günlük yaşantısına ve iş yaşamına hazırlamak, vatandaşlık 
duygularını ve milli bilincini geliştirmek amacıyla yapılan planlı ve yön-
temli çalışmalardır (Kuru, 2000).

Beden Eğitimi Öğretmeni 

Beden Eğitimi Öğretmeni; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim 
veren kuruluşlarda çalışan, Milli eğitimin amaçlarına uygun şekilde bi-
reylerin beden, ruh ve fikri gelişimlerini sağlayan, okul içinde ve dışında 
sportif etkinlikleri planlayan, yürüten ve yürütülmesine rehberlik eden 
kişidir (Karaküçük, 1991).

Beden Eğitimi Öğretmeninin Görevleri 

Her öğretmen gibi beden eğitimi öğretmeninin de nöbet tutma, bir 
sınıfa rehberlik etme, öğrencilerin gelişim dosyalarını tutma vs. vazifeleri 
vardır. Bu vazifelerin yanında kendi alanıyla ilgili birçok vazifesi de bu-
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lunmaktadır. Beden Eğitimi öğretmeninin görev ve sorumlulukları, Milli 
eğitim bakanlığının “Beden eğitimi öğretmenlerinin, ders içi ve ders dışı 
çalışmalar rehberi” kitabında altı ana başlıkta toplanmıştır. Bunlar;

- Beden Eğitimi ile alakalı görev ve sorumlulukları
- Spor Kolu Faaliyetleri,
- İzcilik Çalışmaları,
- Halk Oyunları Çalışmaları,
- Okul Dışıyla alakalı diğer konular
-   Beden Eğitimi derslerinin işlendiği spor sahası, spor salonu, so-

yunma ve giyinme odası, bahçe ve bunlar gibi yerlerin bakım ve 
temizliği ve düzeni ile ilgili hususlardır (MEB, 2000).

Beden eğitimi öğretmeni belirtilmiş olan bu vazifeleri yerine getir-
mekle yükümlüdür. Fakat bu vazifeler öğretmenin görev yaptığı eğitim 
kurumunun özelliklerine, bulunduğu bölgenin kültürüne ve doğal özel-
liklerine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir (Özyiğit, 1991).

SINIF YÖNETİMİ 

Sınıf Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar
Sınıf
Birçok değişkene sahip, belirli yaş gruplarında ve bireysel farklılık-

lara sahip öğrenciler için öğretim kazanımlarına ulaşmak amacıyla ku-
rulmuş bir ortamdır. Sınıflar sadece duvarlardan oluşan bir alan değil, 
öğretim amaçlarına ulaşma amacı taşıyan mekanlardır (Karslı, 2009).

Yönetim

Örgütsel amaçlara ulaşmak için, insan ve mevcutta bulunan kaynakları 
en doğru ve en verimli şekilde bir araya getirme sürecidir (Güçlü, 2003).

Sınıf Yönetimi

Sınıf yönetimi; sınıf içinde bulunan tüm kaynakların ve öğretim için 
ayrılan zamanın, eğitim hedefleri doğrultusunda en doğru ve verimli 
şekilde yürütülmesidir (İlgar, 2005). 
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Sınıf yönetimi, eğitimin hedeflerine ulaşmak için kullanılan tüm et-
kinlikleri ve sınıf düzeninden, ders işleyişine ve öğretim çıktılarına ka-
dar tüm boyutları kapsamaktadır (Ağaoğlu, 2007).

Sınıf Yönetiminin Amacı

Sınıf yönetimi, eğitim programında yer alan hedeflerin, bireysel 
farklılıkların dikkate alınarak öğretmen tarafından gerçekleştirilmesini 
amaçlar. Bu amaç doğrultusunda sınıf yönetiminde öğretmen; öğretimi 
planlayan, gerekli kaynakları örgütleyen, öğrenciler arasında koordi-
nasyonu sağlayan kişidir. Sezer ve ark. sınıf yönetimi üzerine yaptığı 
çalışmada erkeklerin daha çok sınıflar ve bölümler arası sportif müsaba-
kalar, bayanların ise sağlık için spor programlarına talepleri olduğu tes-
pit edilmiştir. (Sezer vd., 2017) Aynı zamanda öğretmen, sınıf içerisinde 
iletişimi gerçekleştirir, öğrenme durumlarını denetler ve çıkarımlarda 
bulunur. Özetle öğretmen, sınıf içerisinde bir yöneticidir. Sınıf içinde 
oluşabilecek sorunları çözer ve öğrenme sorunlarının çözümü için öğ-
rencilere rehberlik eder (Başaran, 2006).

Sınıf Yönetiminin Boyutları

 Sınıf yönetimi temelde 5 farklı boyutta incelenebilir.
Bu boyutlardan birincisi, sınıfın fiziki yapısıyla ilgilidir. Fiziki yapı-

dan kasıt, sınıfın ışık, ses, ısı, temizlik, renk, görüntü, öğrencilerin otur-
ma düzeni gibi özelliklerdir. Fiziki düzenin amacı öğrencilerin rahat öğ-
renebilecekleri bir sınıf ortamı oluşturmaktır. Uygun sınıf ortamı oluş-
turmak öğrencilerin motivasyonunu artıracak böylece öğrenciler okula 
isteyerek ve mutlu bir şekilde geleceklerdir. 

İkinci boyutu öğretimi planlamak ve programlamak oluşturmakta-
dır. Milli Eğitimin belirlemiş olduğu kazanımlar esas alınarak, günlük 
ve yıllık planlar meydana getirilir.

Üçüncü boyut, öğretim zamanının planlanmasıdır. Etkili ve verimli 
bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi, öğretim zamanının iyi yönetilmesine 
bağlıdır.

Dördüncü boyut, sınıf içindeki ilişkilerin düzenlenmesiyle ilgilidir. 
Sınıf içerisinde olumlu bir ortamın oluşması için öğrencilerin diğer öğ-



Çetin TAN, Burcu AREFİ

13

rencilerle ve öğretmenleriyle ilişkileri oldukça önemlidir. Beşinci boyut, 
öğrencilerin davranışlarıyla ilgilidir. Öğretimin verimli bir şekilde ger-
çekleşmesi için sınıf ortamında düzenli bir ortamın olması gerekmekte-
dir. Gerekli önlemler alınarak, oluşabilecek problemler önlenebilir (Ba-
şar, 2003).

Sınıf Yönetimi Yaklaşımları 

Sınıf içinde olumlu bir öğrenme ortamının oluşması, öğrenmenin 
etkili ve verimli olarak gerçekleşmesi öğretmenin seçmiş olduğu sınıf 
yönetimi yaklaşımıyla ilgilidir. Sınıf yönetiminin odağında öğrenci ve 
öğretmen bulunmaktadır. Sınıf yönetimi yaklaşımlarından; geleneksel 
yaklaşımda öğretmen merkezdeki kişi iken, çağdaş yaklaşımda ise öğ-
renci daha etkin konumdadır (Ünlü, 2008).

Geleneksel Sınıf Yönetimi Yaklaşımı

Bu yaklaşımda merkezde öğretmen vardır. Öğretmen öğrencilere 
istediklerini yaptırmaya odaklanır. Bu anlayışla ortaya konulan sınıf 
yönetiminde öğretmen, kuralları belirleyen ve öğrencilerin bu kurallara 
tam olarak uymasını bekleyen kişidir (Saban, 2000).

Öğretmenden öğrenciye doğru bir iletişim söz konusudur. Kurallar 
katıdır. Kurallar öğretmen tarafından belirlenmiştir. Öğretmen belirle-
miş olduğu kuralları sınıfa asar ve öğrencilerin bu kurallara harfiyen uy-
masını ister. Bu şekilde oluşturulan bir ortamda öğrenciler kendilerini 
ifade edemeyecekleri için davranışlarında sorunlar olacaktır. Öğretmen 
ise oluşacak bu sorunlarla uğraşmak zorunda kalacaktır (Doğan, 2006).

Otokratik bir yönetim anlayışıyla sınıf içindeki kurallara tamamen 
uyulması gerektiğini savunan ve katı bir disiplin anlayışına dayalı olan 
bu yaklaşım, öğretmen ve öğrenciler için sıkıcı ve çekilmez bir hal ala-
caktır. Dolayısıyla etkili bir sınıf yönetiminin sağlanması daha da zorla-
şacaktır (Aydın, 2006).

Çağdaş Sınıf Yönetimi Yaklaşımı

Çağdaş yaklaşımda, geleneksel düşüncenin aksine, esneklik, katılım-
cılık ve yapılandırılmış bir yönetim anlayışı bulunmaktadır (Aydın, 2006).
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Öğretimin odağında olan öğrenci, öğretmenle beraber karar veren, 
sürece katılan, araştıran, paylaşan bir konumdadır. Öğretmen öğrenciye 
bilgileri öğretir, süreçte ona rehberlik eder, gerekli dönütleri sağlar ve 
öğrenci için model bir yapı sergiler.

Öğretmen sınıf içerisinde kullanacağı yaklaşımı seçerken, bu yak-
laşımın öğretimde uygulanabilir olmasına, etkili ve verimli sonuçlar 
verebilmesine ve öğretim programına uygun olarak seçilmesine dikkat 
etmelidir. Özetle, seçilen yaklaşım verimli, etkili, öğretim programına 
uygun ve uygulanabilir olmalıdır (Kameenui ve Darch, 1995).

SINIF YÖNETİM MODELLERİ 

4 temel sınıf yönetimi modeli bulunmaktadır. Bunlar; tepkisel, ön-
lemsel, gelişimsel ve bütünsel modeller şeklindedir (Balay, 2003).

Tepkisel Model

İstenmeyen davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, ödül ve 
ceza sistemine başvurulan bir modeldir (Erdoğan, 2008). Bu modelde is-
tenmeyen davranışa karşı tepki verme söz konusudur. İstenmeyen dav-
ranışa karşı ceza verme, istenen davranışa karşı ise ödül verme şeklinde 
uygulanır.

Önlemsel Model

Hata yapılmaması amacıyla sürecin öncesinde çeşitli düzenlemeler 
yaparak önlem almaya yönelik bir modeldir (Demirtaş, 2016). Bu mo-
delde birey değil grup ön plandadır. Alınan önlemlerin fazla olması 
sebebiyle öğrencilerin öğretim esnasında sıkılması olağandır (Ağaoğlu, 
2002). Sınıfta sosyal bir ortam oluşturularak, istenmeyen davranıştan 
korunmaya çalışılır (Başar, 1999). 

Gelişimsel Model 

Bu modele göre, sınıf içindeki uygulamaların çocuğun gelişimine 
uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Belirlenecek kural ve 
etkinlikler çocukların gelişimlerine elverişli olmalıdır (Ağaoğlu., 2002). 
Gelişimsel model, öğrencilerin gelişimlerini dikkate alarak 4 basamak-
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tan meydana gelmektedir. İlk basamak, öğrencilerin 10 yaşına gelene 
dek geçen süreci ele alır. İkinci basamak, öğrencilerin 10-12 yaş süre-
cini ele alır ve bu basamakta öğrenciler olgunlaştığı için sınıf yönetimi 
sorunları azalmaktadır. Üçüncü basamak, 12-15 yaş aralığını ele alır ve 
bu basamakta öğrenci onaylanma ihtiyacı ve isteği duymaktadır. Son 
basamak olan dördüncü basamakta ise, öğrencilerin yaşıtlarıyla olan et-
kileşiminin önem kazandığı, öğrenme durumlarının ve ailenin öğrenci 
üzerindeki tesirinin azaldığı görülmektedir (Ünal ve Ada, 2003).

Bütünsel Model 

Şartlara uygun olarak, tepkisel, önlemsel ve gelişimsel modellerin 
kullanılabildiği karma bir modeldir (Erdoğan, 2008). İstenmeyen öğren-
ci davranışlarını ortaya çıkaran sebepleri belirlemeye çalışırken, gerekli 
ortam sağlanarak istenilen öğrenci davranışı teşvik edilir. (Ünal ve Ada, 
2003). Önlemsel modelde olduğu gibi bu modelde de, bireyi ve grubu ön 
planda tutarak, istenmeyen öğrenci davranışına sebep olan durumları 
ortadan kaldırma amacı vardır. Aynı zamanda, olumlu ortamın oluştu-
rulması ve gerekli düzenlemelerin yapılması halinde yine de meydana 
gelebilecek istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik tepkisel model 
kullanılabilir ve model, öğrencilerin gelişim özelliklerine uyumlu şekil-
de seçilir (Başar, 1999). 

Sınıf Yönetimi Becerileri 

Sınıf ortamındaki etkinliklerin gerçekleştirilmesinde öğretmen; li-
der, önder rolündedir. Öğretimin etkili bir biçimde sağlanmasında öğ-
retmenin tutumu ve davranışları son derece önemlidir (Celep, 2004). Sı-
nıf yönetimi becerilerinde içerisinde öğretmenin mesleki yeterliklerini, 
kişilik özelliklerini, öğretim teknik ve yöntemlerini ve sınıfın sahip ol-
duğu imkânları barındırmaktadır. Sınıf yönetimi becerisinin alt yapısını 
öğretmenin sahip olduğu bilgi, birikim, tutum ve davranışlar oluştur-
maktadır (Küçükahmet, 2000). Öğretmenler, bilgi ve birikimlerini öğ-
rencilere aktarırken davranışları ile onları etkilemektedirler. Bu durum 
düşünüldüğünde sınıf öğretmen davranışları sınıf yönetimi becerileri-
nin temellerindendir (Kayabaşı, 2017).
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Öğretmenler, öğrenmenin etkili bir biçimde gerçekleşebilmesi için 
sınıfın fiziksel düzeninin öğrenme için düzenlemesi, Öğretim akışını 
planlayabilmesi, zaman yönetimi yeterliği, sınıfı belirlenen sınıf kural-
larına göre yönetmesi, sınıf içerisinde olumlu iletişimin sağlanması ve 
öğrencilerin öğrenme için motivasyonunun sağlanması öğretmenlerin 
sınıf yönetimi becerilerini oluşturan (Akın ve Koçak, 2014). Göreve yeni 
başlamış öğretmenler için sınıfı yönetmek ve sınıfın organizasyonunu 
sağlamak mühim bir sorundur. Öğretmenler mesleğe başladıkların ilk 
olarak sınıfın kontrolünü sağlanması noktasında sorun yaşamaktadırlar. 
Görevlerine yerine başlamış öğretmenler, öğrencilerin bireysel farklılık-
larını ve gereksinimlerini görmek yerine, kendilerini güvence altına alıcı 
davranışlar sergilemektedirler. Bu sebeple sınıf yönetim becerisi acili-
yetle üzerinde durulması gereken bir yeterlik olarak karşımıza çıkmak-
tadır (Kayabaşı., 2010).

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE SINIF YÖNETİMİ 

Beden Eğitimi Dersinde Sınıf Yönetiminin Önemi 

Sınıf yöneticiliği öğretmenin en önemli rollerinden birisidir. Zayıf 
sınıf yönetimine sahip bir sınıfta verimli bir öğrenme ortamının olması 
mümkün değildir. Öğrencilerin ilgisiz ve düzensiz davranışları karşı-
sında sınıf kuralları ve sınıf düzeni de etkili olmuyorsa karmaşık bir or-
tam oluşacaktır. Öğretmen öğrencilerin öğrenmesi için ne kadar uğraşsa 
da böyle bir sınıf ortamında verimli bir öğrenme gerçekleşmesi zordur. 
Sınıf yönetiminin iyi ve güçlü olduğu bir sınıfta ise verimli öğrenme 
ortamının oluşması kaçınılmazdır. Bu nedenle, öğretmenin etkili sınıf 
yönetimini sağlamak ve verimli öğrenme ortamını oluşturmak için gös-
tereceği çaba son derece önemlidir (Marzano vd., 2003).

Her ders için iyi bir sınıf yönetimi gereklidir. Fakat beden eğitimi 
dersleri için bu durum biraz daha farklı olarak değerlendirilmelidir. 
Çünkü diğer derslerden farklı olarak beden eğitimi dersinde çoğu za-
man mekan, ders içinde kullanılan materyaller, öğrencilerin kıyafetleri 
değişmektedir. Beden eğitimi dersinde öğrenci, diğer derslere göre daha 
çok hareket imkanı bulmakta ve daha özgür davranabilmektedir. Tüm 
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bu faktörler ışığında beden eğitimi dersinde diğer derslere nazaran daha 
farklı istenmeyen davranışlar ortaya çıkabilmektedir.

Bu nedenle, belirlenecek kuralların, izlenecek yolların, beklentilerin 
uygun şekilde oluşturulması gerekmektedir. Okul açıldığında beden 
eğitimi öğretmeni, ders için belirlenen kuralları öğrencilerin benimse-
melerini sağlamalıdır (Fink ve Siedentop, 1989).

Tüm bu etkenlerin yanında, çoğu beden eğitimi öğretmeninden, ye-
tersiz materyal ve araç gereçlerle az bir zamanda çok şey öğretmesi bek-
lenmektedir. Beden eğitimi öğretmenleri bu koşullar altında öğretime 
devam edebilmek için kullanabilecekleri öğretim stillerini belirlemeli, 
değişen şartlara adapte olabilmelidir. Beden eğitimi derslerinin verim-
liliğinin sağlanması için beden eğitimi öğretmenlerinin kendilerine bazı 
sorular sorması gerekmektedir. Bunlar;

Beden eğitimi öğretmenleri zamanı etkili bir şekilde yönetebiliyor 
mu?

Öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alıyor mu? 
Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına cevap verebiliyor mu? 
Şeklinde olabilir. Beden eğitimi öğretmenleri bu konularda özeleşti-

ri yapabilmeli, kendini değerlendirebilmelidir. Bu sayede öğretim bece-
rilerini daha da geliştirerek, öğretimin daha verimli olmasını sağlayabi-
lirler (Siedentop, 1991).

Beden Eğitimi Dersinde Etkili Sınıf Yönetimi

Beden eğitimi dersinde etkili bir öğretim için iyi bir sınıf yönetimi 
gereklidir. Beden eğitimi dersinde, öğrenci için daha rahat hareket ede-
bilme olanağının olması, çoğu zaman sınıftan daha farklı bir ortamda 
öğretimin gerçekleştirilmesi ve farklı araç gereçlerin kullanılması, be-
den eğitimi dersinde iyi bir sınıf yönetimini daha da önemli kılmaktadır 
(Harrison ve Blakemore, 1992).

Fiziksel aktivitenin gerçekleştirildiği bir ortamda sakatlık ve yara-
lanma riskleri vardır. Bu gibi durumlar hem yasal olarak sorumluluk-
lar getirmekte hem de öğretim ortamını bozacak ve disiplin sorunlarını 
ortaya çıkaracak bir ortama neden olabilmektedir. Bu nedenle, beden 
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eğitimi dersinde oldukça önemli bir başka durumdur. Bu gibi sorunlarla 
karşılaşmamak adına okul yönetiminin ve beden eğitimi öğretmenleri-
nin gerekli tedbirleri alması gerekmektedir (Demirhan., 2006).

Beden eğitimi dersinde önemli olan bir diğer konu ise, ders planın 
dikkatle hazırlanmasıdır. Çünkü kısıtlı olan bir zamanda dersin işlen-
mesinin dışında, öğrencilerin giyinmesi, duş alması gibi zorunlu du-
rumlarda istenmektedir. Öğretimin zamanını verimli kullanabilmek 
için bu planın titizlikle oluşturulması son derece önemlidir (Harrison ve 
Blakemore, 1992).

Beden eğitimi dersinde etkili sınıf yönetiminin gerçekleştirilebilme-
si için, gerekli önlemlerin alınarak güvenliğin sağlanması, ders işlenen 
alanın en etkili şekilde kullanılması, planların en doğru şekilde oluştu-
rularak derse başlama ve bitiş zamanlarının etkili bir biçimde yürütü-
lebilmesi, öğretmenin öğretim denetimini etkili bir şekilde yapması ve 
gerektiği durumlarda öğretmenin duruma müdahale etmesi gerektiği 
belirtilmektedir (Giardina ve Dejong, 2000).

Beden eğitimi dersinde etkili bir sınıf yönetimi için şu özellikler ge-
rekmektedir:

•	 Ders işlenecek alanın düzenlenmesi,
•	 Gerekli araç-gereçlerin sağlanması,
•	 Öğretimin planlanarak gerçekleştirilmesi,
•	 Sınıf yoklamasının alınması,
•	 Temel ısınma hareketlerinin ve egzersizlerin yapılmasını sağla-

ma,
•	 Öğrenci dikkatini çekebilme ve güdüleme,
•	 Öğretim ve sınıf düzeninden yararlanma,
•	 Grup ve takımları örgütleme,
•	 Ders denetimini gerçekleştirme,
•	 Ders işleyişini duraklatabilecek durumlara hazırlıklı olma,
•	 Derste ön planda olan öğrencileri değerlendirmek,
•	 Motivasyonu sağlamak için etkili sınıf yönetimi gerçekleştirmek 

(Harrison ve Blakemore., 1992).
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Beden eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Davranışlarını 
inceleyen Araştırmalar

Özçakır (2007); beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi anla-
yışlarına ilişkin görüşlerini tespit etmek maksadıyla bir araştırma yap-
mıştır. Yapmış olduğu araştırmada öğretmenlerin, demokratik anlayışı 
daha çok tercih ettikleri, çalışmadaki bazı maddelerde ise otokratik  ve  
ilgisiz  yönelimleri gösterdikleri görülmüştür. Araştırmasında, çeşitli de-
ğişkenler (yaş, cinsiyet, mezun olunan okul, mesleki pozisyon) ile sınıf 
yönetimi anlayışları arasında anlamlı bir farklılık bulamamıştır. Mesleki 
kıdem değişkeni ile ilgisiz sınıf yönetimi arasındaki farkın ise istatistik-
sel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (Özçakır, 2007).

Uğur (2006);  Ankara’da liselerde görevli olan beden eğitimi öğret-
menlerinin sınıf yönetiminde kullandıkları yaklaşımları ve öğretimde 
karşılaştıkları çeşitli sorunları belirlemek amacıyla çalışmasını gerçek-
leştirmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin tepkisel sınıf yönetimi 
yaklaşımını tercih ettiklerini belirlemiştir. Ayrıca çalışmasında, gerekli 
araç gereç, tesis yetersizliği, idarenin ve diğer öğretmenlerin desteğinin 
yetersizliği, öğrencilerin kıyafet sorunları ve ailelerin yeterli ilgiyi gös-
termemesi gibi etkenler beden eğitimi öğretmenlerinin öğretimde karşı-
laştıkları sorunlar olarak ortaya çıkmıştır (Uğur, 2006).

Öztürk Karataş ve Güllü (2021), beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf 
yönetimi üzerine nitel bir inceleme isimli araştırma yapmışlardır. Araş-
tırma sonucunda beden eğitim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri 
konusunda yeterli seviyede oldukları, dersin işlenmesi için gerekli tesis, 
araç-gereç, fiziksel ortam ve öğrencilerin kıyafet sorunları ile karşılaşa-
bildikleri sonucuna ulaşmışlardır (Öztürk Karataş ve Güllü, 2021).

Korkmaz ve arkadaşları (2007) tarafından;  “Beden Eğitimi Öğret-
menlerinin Öğrenme Ortamını Bozan Davranışlara Karşı Geliştirdikleri 
Davranış Stratejileri” isimli bir araştırma yapılmıştır. Beden eğitimi öğ-
retmenlerinin, öğrenme ortamını bozan davranışlarla hangi sıklıkla kar-
şı karşıya geldikleri, bu davranışların sebeplerinin ne olduğu konusun-
daki fikirleri ve öğretim düzeninin bozulmasına sebep olan davranışlara 
karşı hangi yöntemleri kullandıklarını saptamak amacıyla araştırmaları-
nı yapmışlardır. Araştırma sonucunda, öğretim ortamını bozan öğrenci 
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davranışlarının, söz almadan konuşma, dersin akışını ve düzenini boza-
cak davranışlar sergileme, ders esnasında çok konuşma şeklinde olduğu 
görülmüştür. Bu öğrenci davranışlarının ortadan kaldırılması için beden 
eğitimi öğretmenlerinin, olumlu davranışı pekiştirmek, daha samimi bir 
sınıf ortamı sağlamak, öğrenciyle göz teması kurmak gibi sorun çözme 
yollarına başvurdukları tespit edilmiştir (Korkmaz vd., 2007).

GEREÇ ve YÖNTEM

Bu çalışmada, nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden biri 
olan derleme yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, araştırmaya ilişkin li-
teratür bilgiler, internet, kitap, makale, tez, vb. kaynaklar taranarak 
doküman analizleri yapılmış ve elde edilen veriler araştırma konusu 
kapsamına yönelik bilgiler derleme yöntemi ile düzen ve uyum içinde 
sıralanmıştır.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Sınıf yönetimi, beden eğitimi dersleri için son derece önemli bir 
kavramdır. Beden eğitimi dersinde öğrencilerin, öğrenme yaşantılarını 
desteklemek ve sağlamak için olumlu bir sınıf ortamının oluşturulması, 
disiplinin sorunlarının en aza indirilmesi ve davranışların istendik yön-
de şekillenmesinin sağlanması gereklidir. Burada öğretmenin seçmiş 
olduğu sınıf yönetimi yaklaşımı, sınıf yönetimi modeli gibi etkenler sı-
nıf yönetiminin etkinliği üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle 
öğretmenin, öğrencilerin gelişim özellikleri, yaşları, bireysel farklılıkları 
vb. özelliklerini dikkate alarak sınıf yönetimini gerçekleştirmesi gerekir.

Beden eğitimi dersinde en önemli konulardan birisi ise planlamadır. 
Planlamanın iyi bir şekilde hazırlanması oldukça mühim bir konudur. 
Planlama sayesinde konuların ne kadar sürede öğretileceği, teorik ders 
ve uygulama ders için gerekli  sürenin ayarlanabilmesi, ısınma ve egzer-
siz hareketleri için gereken zaman, ders araç-gereçlerinin hazırlanması, 
öğrencilerin giyinmeleri için zamanın ayarlanması gibi birçok etken dü-
zenlenebilmektedir. 

Beden eğitimi dersinde sınıf içi kuralların oluşturulması da çok 
önemlidir. Öğretmen ve öğrenci işbirliği içerisinde belirlenen kuralla-
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rın net bir şekilde ifade edilmesi ve öğrencilere benimsetilmesi gerekir. 
Oluşturulan kurallar dönem başında öğrencilere açıklanmalı ve sınıfa 
asılmalıdır. Bu kurallar, öğrencilerin ders içinde nasıl davranmaları ge-
rektiğini öğrenmelerini sağladığı gibi ders işleyişinin aksamamasına, 
istenmedik davranışların önlenmesine ve zamanın daha verimli kullanı-
labilmesine olanak sağlamaktadır.

Beden eğitimi derslerinde, ortamın uygun hale getirilmesi bir diğer 
önemli konudur. Dersin işlendiği okul bahçesi ya da spor salonu gibi 
ders yapılan alanların bakımı, temizliği, düzeni, çevresi için gerekli dü-
zenlemelerin yapılması gerekir. Aynı zamanda dersin işlenmesi için ge-
rekli araç-gereç düzenlemelerinin de yapılması gerekmektedir. 
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DAYANIKLILIK SPORLARININ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 
ÜZERİNE ETKİLERİ

Ayşe Eda KINACI1, Serkan DÜZ2

Öz: Son yıllarda egzersizin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri sık-
lıkla araştırmalara konu olmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendi-
rebilmek için sağlıklı ve yeterli beslenme, sigara ve alkol gibi zararlı 
alışkanlıklardan ve stresten uzak durmak, yeterli uyku ve egzersiz 
yapmak oldukça önemlidir. Egzersizin immün sistem üzerindeki et-
kisi egzersizin şiddeti, sıklığı, süresi, tipi ve kişilerin fiziksel kapasitesi 
ile yakından ilişkilidir. Kısa süreli hafif ve orta şiddetli egzersizlerin 
bağışıklık sistemini güçlendirdiği; özellikle triatlon, maraton veya ult-
ramaraton gibi çok uzun süreli ve yoğun yoğun ve uzun süreli egzer-
sizlerin ise baskıladığı bilinmektedir. Bu tür yoğun egzersizler sonra-
sında lenfosit konsantrasyonu, hücre proliferasyonu, immünoglobülin 
üretimi ve sitotoksik aktivitenin azaldığı rapor edilmiştir. Yoğun bir 
egzersiz sonrasında yaklaşık dört gün kadar süren açık pencere teo-
risine göre bağışıklığın zayıfladığı ve vücudun enfeksiyon ve virüsle-
re açık olduğu iddia edilmektedir. Özellikle dayanıklılık sporlarında 
sporcuların yoğun antrenman ve müsabaka dönemlerinde bağışıklık 
sisteminin olumsuz etkilenmemesi için egzersiz sırasında ve sonra-
sında doğru besin tüketimi ve yeterli dinlenme son derece önemlidir. 
Beslenme ve egzersiz stresi arasındaki denge bozuldukça bağışıklık 
sistemi daha fazla baskılanmaktadır. Çünkü toparlanma ve yenilenme 
döneminde kandaki sitotoksik kapasitenin azalması enfeksiyon riski-
ni artırmaktadır. Dengeli ve düzenli beslenmeyen birçok dayanıklılık 
sporcusunda özellikle de kadın sporcularda bu duruma daha fazla 

1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya / Türkiye, kinaciayseeda@gmail.com , 
Orcid No: 0000-0003-1621-3345

2 İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Malatya / Türkiye, serkan.duz@inonu.edu.tr , Orcid 
No: 0000-0001-7611-4838



DAYANIKLILIK SPORLARININ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

26

rastlanılmaktadır. Dolayısyla bağışıklık sisteminin güçlendirmek iste-
yenlerin orta şiddetli ve strese yol açmayacak egzersiz türlerini seçme-
leri daha uygun olacaktır. Dayanıklılık sporlarında gerek yarış sonrası 
gerekse yarışlar arasında yeterli toparlanma için uygun gıda takviye-
leri ve dinlenme stratejilerinin kullanılması performansı olumlu yönde 
etkileyecektir. Sonuç olarak farklı süre ve şiddetteki dayanıklılık ant-
renmanlarının bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerinin daha iyi anla-
şılması için iyi tasarlanmış çalışmalara ihtiyaç vardır.  
Anahtar Kelimeler: Dayanıklılık Sporları, İmmün Sistem, Bağışıklık, 
Beslenme 

GİRİŞ

Fiziksel uygunluğun temel bileşeni olan dayanıklılık tüm sporcu-
lar için öenmli bir parametredir. Dayanıklılık sporları denildiğinde 
koşu, yüzme, bisiklete binme, kürek çekme ve kros kayağı gibi büyük 
iskelet kas gruplarının tekrarlanan izotonik kasılmaları ile karakterize 
olan uzun süre devam ettirilen düşük şiddetli aktiviteler anlaşılmakta-
dır (Morici vd., 2016). Dayanıklılık egzersizleri tipik olarak anaerobik 
eşiği yani anaerobik metabolizmanın ve laktat üretiminin başlangıcını 
daha yüksek egzersiz yoğunluğuna doğru kademeli olarak hareket et-
tirmek amacıyla, azami yoğunlukta gerçekleştirilir. Bu durum, artmış 
mitokondriyal yoğunluk ve oksidatif enzimler, kas lif tipinde kaymalar 
ve kas liflerinin kılcallaşmasının artması gibi kas metabolizmasındaki 
karmaşık modifikasyonlar yoluyla gerçekleşir (Morici vd., 2016). Daya-
nıklılık sporcuları genellikle 30 dakika ile dört saat arasında, ultra daya-
nıklılık sporcuları ise dört saatten daha uzun süreli aktivitelere katılan 
sporcular olarak tanımlanmaktadır. Yaş ilerledikçe dayanıklılık sporla-
rına olan ilgi artmakta, insanlar kendi sınırlarını zorlayan aktivitelere 
katılmaya daha istekli hale gelemektedir. 1970’lerin sonlarına doğru art-
maya başlayan ultra dayanıklılık egzersizlerine katılım şimdilerde her 
yıl dünya çapında 1000’den fazla yarışın olduğu ve 100.000’den fazla 
insanın katıkldığı aktivitelere dönüşmüştür (Turner vd., 2014). 

Son zamanlarda Covid-19 salgınının da etkisiyle insanların ilgisi 
bağışıklık (immün) sistemini güçlendirecek yaşam tarzı değişikliklerine 
doğru evrilmiştir. Bunların başında beslenme ve egzersiz alışkanlıkları 
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gelmektedir. Dolayısıyla bu derlemede dayanıklılık   sporlarının bağışı-
lık sistemini üzerindeki etkileri incelenecektir. 

Bağışıklık (İmmün) Sistemi

Bağışıklık sisteminin amacı patojenlere ve virüslere karşı vücudun 
korunmasını sağlamaktır (Gunzer vd., 2012). Bağışıklık sistemin iki iş-
levsel birimi vardır.  Bunlardan biri yabancı ögelerin girişine karşı ilk 
savunmanın gerçekleştiği doğuştan gelen immün sistem, ikincisi ise 
doğuştan gelen immün sistemin yetersiz kaldığı durumda ortaya çıkan 
enfeksiyon ile mücadele eden sonradan kazanılmış (edinsel) immün sis-
temdir. Edinsel immün sistem T-lenfositler, B-lenfositler ve antikorlar-
dan oluşmaktadır (Calder ve Kew, 2002).

Bağışıklık sistemi vücudu enfeksiyonlara karşı savunmaktan so-
rumludur. Ayrıca doku onarımı, metabolizma, termoregülasyon, uyku/
yorgunluk ve zihinsel sağlık gibi diğer fizyolojik sistemleri ve süreçle-
ri de etkiler. Son 40 yılda, egzersiz immünolojisi, bağışıklık sisteminin 
birçok egzersiz etkisine aracılık ettiği ve sinir ve endokrin sistemlerden 
kaynaklanan stres tepkilerinin egzersize bağlı bağışıklık değişikliklerini 
belirlemede önemli bir rol oynadığını kabul ederek kendi disiplininde 
gelişmiştir (Peake, 2013). 

Bağşıklık (İmmün) Sisteminin Parametreleri

Lökositler
Lökositler organizmanın savunma sisteminin temel yapıtaşlarıdır. 

Lökositlerin görevi herhangi bir enfeksiyon ve inflamasyon ile karşılaş-
tığında hızlı ve kuvvetli bir şekilde savunma hattı oluşturmasıdır (Guy-
ton vd., 2001).

Lökositlerin Sınıflandırılması

Bazofiller heparin ve histamin salgılayarak enfeksiyon olan yere 
daha fazla lökosit taşınabilmesi için kan akışını hızlandırırlar. Nötrofil-
ler inflamasyon sırasında mikroorganizmalara saldıran ilk hücrelerdir. 
Eozinofiller ise daha çok parazitler ve alerjik reaksiyonlara karşı savun-
ma sağlarlar (McLaughlin vd., 2007).
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Sitokinler

Sitokinler hem doğuştan gelen hem de sonradan kazanılmış bağışık-
lıkta rol oynayan proteinlerdir. Temel olarak lökositler tarafından sen-
tezlenmeleri ve lökositler üzerinde etki göstermeleri sebebiyle “Interlö-
kin=IL” olarak isimlendirilmişlerdir. İnflamasyon veya antijen ile uyarı 
sonrasında gelişen yanıt sürecinde sentezlenir ve temelde lokal olarak 
etki gösterirler (Hansson, 1997).

Sitokinler tek zincirli ve düşük molekül ağırlığın sahip proteinlerdir. 
Hücre büyümesi, aktivasyonu, doku onarımı, fibrozis ve morfogenez 
gibi birçok olayda yer alırlar. Aynı sitokin birden çok hücre tarafından 
üretilebilir ve genellikle farklı hücrelerde farklı etki yaratabilir. Sentez-
lendikten sonra depolanmadıklarından dolayı etkilerini lokal olarak 
gösterirler. Görevlerini hücre reseptörlerine bağlandıktan sonra oluştur-
dukları kendilerine has sinyaller yoluyla gerçekleştirirler. Her bir sitoki-
nin sinerjis ve antagonis özellikleri farklıdır (Abbas vd., 2005).

Sitokinlerin Sınıflandırılması 

Sitokinler bağışıklık sistemdeki rollerine göre iki gruba ayrılırlar. 
İnflamatuar cevabı başlatmak için gerekli uyarıyı sağlayanlara pro-inf-
lamatuar, inflamasyon sonucunda doku hasarını engelleyenlere de an-
ti-inflamatuvar sitokinler denilmektedir. Interferon 1-alfa (IL-1α), Inter-
feron  1-beta (IL-1β), tümör nekroz faktör-alfa (TNF-α), interferon-gama 
(IFN-γ), IL-12, 15, 18, ve 23 pro-inflamatuar,  IL-1 reseptör antagonisti 
(IL-1ra), IL-4, 6, 10, 11, 13 ve (-transforming growth factor-beta (TGF-β) 
olarak sıralanabilir (Borish ve Steinke, 2003; Abbas vd., 2005).

Kas hücrelerinde eksprese edilen sitokinlerin çeşitli parakrin ve en-
dokrin etkileri nedeniyle kas sitokinlerine myokinler de denilmektedir. 
İlk myokin olarak interlökin-6 (IL-6) tanımlanmıştır. Bunun ardından 
yapılan çalışmalarda ise, iskelet kasının farklı ailelere ait IL-1, TNF- α, 
IL-8, IL- 15 gibi farklı pek çok sitokini sentezleyip kana verdiği gösteril-
miştir. IL-6 ve IL-8’in ekspresyonunda özellikle konsantrik kasılmaların 
etkili olduğu; IL-15’in salınımında ise dirençli egzersizlerin önemli rol 
oynadığı belirtilmektedir (Nielsen ve Pedersen, 2008). 
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Kas sitokinleri olarak anılan mayokinler egzersiz sonucunda oluşan 
bağışıklık yanıtının yanında egzersiz sonucu oluşan metabolik etkiler ve 
antrenmana uyum sürecinde de rol almaktadır (Pedersen ve Febbraio, 
2008). 

İmmün Sitokinler ve Etki Mekanizmaları  

T hücre sitokinleri; makrofajları, endotel ve düz kas hücrelerini ak-
tive eden proinflamatuar sitokinlerdir ve farklı fonksiyonel yanıtlara yol 
açan farklı sitokin grupları üretirler. Bunlar aynı zamanda inflamasyo-
nu baskılayabilir ve fibrozisi başlatabilirler. T hücrelerinin çoğu makro-
faj aktivasyonu ve inflamasyona neden olan Th1 tipindedir. En önemli 
Th1 sitokini interferon-gamma (IFN-γ)’dır. IFN-γ’nın yanında IL-12 ve 
18 de bu sitokinler arasındadır. IFN-γ, endotel hücrelerini aktive ede-
rek pro-koagulan aktiviteyi başlatır, makrofajı uyarır, TNF-α ve IL-1’i 
salgılar, proteolitik enzimleri açığa çıkarır ve büyük miktarlarda toksik 
oksijen ve nitrik oksid radikalleri üretir. Ayrıca, TNF-α prokoagülan ak-
tiviteyi uyarır ve endotelyum yüzeyinde fibrinolitik ve antifibrinolitik 
faktörler arasındaki dengeyi değiştirir. Bütün bu etkiler aterosklerozu 
uyarır (Hansson, 1997). 

Th2 sitokinleri arasında IL-3, 4, 5, 10, 13 ve granülosit makrofaj ko-
loni stimüle edici faktör (GM-CSF) bulunmaktadır. IL-4 ve 13 antikor 
üretimini uyarıcı ana sitokinlerdir. IL-5 eosinofilik infiltrasyon ve anti-
kor salınımına neden olurken, IL-4 allerjik reaksiyonlarda önemlidir ve 
aterosklerozda hem B lenfositleri hem de mast hücrelerini uyarır (Borish 
ve Steinke, 2003).

Egzersiz ve Sitokinler

İnsanlar üzerinde gerçekleşen çalışmalarda, akut inflamatuvar ya-
nıtta olduğu gibi egzersiz sırasında da TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8 gibi si-
tokinlerin ile  IL-1ra, TNF reseptörleri gibi sitokin inhibitörlerinin de 
arttığını göstermektedir. Dayanıklılık egzersizleri sırasında ise pro-inf-
lamatuvar sitokin üretimi aşağı yönlü, IL-1ra ve IL-10 ise yukarı yönlü 
düzenlenmekte ve IL-6‘da artış görülmektedir. Akut, şiddetli ve uzun 
süreli bir egzersiz ise TNF-α, IL-1β ve IL-6 seviyelerinde artışı tetikle-
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mektedir. Bu durum IL-1ra, sTNF-r1 ve sTNF-r2 ile IL-10 tarafından 
dengelenmeye çalışılmaktadır (Steinacker vd., 2004). 

Zorlu ve/veya uzun süreli egzersizler sonucunda oluşan kas ve 
doku hasarı proinflamatuvar sitokinler, kemokinler ve diğer inflamas-
yon aracılarının salınımı sonucunda inflamatuvar yanıtı oluşturur. Öte 
taraftan, egzersiz kortizol ve anti-inflamatuvar sitokinler gibi immüno-
süpresanlar yoluyla inflamasyonun karşı düzenlenmesini de başlatmak-
tadır (Margeli vd., 2005).

İnterlökin-6 (IL-6)

Interlökin-6 (IL-6) lokal ve sistemik inflamasyona akut yanıt süre-
cinde akut faz reaksiyonlarını tetikleyerek pro-inflamatuvar sitokinlerin 
ekspresyonunun azaltmakta ve anti-inflamatuvar molekülleri artırarak 
süreci yönetmektedir. IL-6, özellikle virüs veya bakterilerin sebep oldu-
ğu enfeksiyon kökenli hastalıkların akut faz reaksiyonların yanında B 
hücre farklılaşması, immünglobulin sekresyonu ve T hücre aktivasyonu-
nu kapsayan immün yanıtların oluşmasında da rol oynamaktadır. IL-6 
tarafından gerçekleştirilen bütün bu aktivitelerin nedeni homeostazisi 
sağlamak içindir. IL-6, enfeksiyonların neden olduğu inflamasyonun er-
ken evresinde monositler ve makrofajlar tarafından sentezlenirken en-
feksiyona bağlı olmayan inflamasyonlarda ise hasarlanan hücrelerden 
kaynaklı moleküler sinyaller tarafından sentezlenmektedir. IL-6; CRP, 
serum amiloid A, fibrinojen, hepsidin, haptoglobin ve antikimotripsin 
gibi akut faz proteinlerini daha güçlü uyarırken; albümin, sitokrom 
P450, fibronektin ve transferini de azaltmaktadır (Tanaka ve Kishimoto, 
2012). 

Egzersiz ve IL-6

Egzersize yanıt olarak IL-6 seviyesinin dramatik biçimde arttığı ve 
egzersizle beraber dolaşımdaki IL-6 düzeyinin artmasının kasılan kasla-
rın sorumlu olduğu ve egzersiz esnasında iskelet kaslarındaki IL-6 dü-
zeyinin yaklaşık yüz kata kadar yükselebildiği bilinmektedir (Serrano 
vd., 2008). İskelet kasları tarafından IL-6 sentezindeki artış; kas kasıl-
ması, sitoplazmadaki Ca+2 konsantrasyonu ve kalsinörinle ilişkilendiril-
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mektedir (Banzet vd.,  2007). Egzersiz sırasında kas kasılmaları sonu-
cunda IL-6 gen ekspresyonu ve mRNA seviyelerinin arttığı ve IL-6’nın 
kaslardan kana geçtiği gösterilmiştir (Pedersen ve Febbraio, 2008).  

IL-6’nın sentezi TNF-α ve IL-1 tarafından stimüle edilir. Ancak, 
uzun süreli dayanıklılık tipi egzersizlerden sonra TNF-α da küçük bir 
artışa rağmen, egzersizin tetiklediği IL-6 yanıtı TNF-α tarafından baş-
latılmamaktadır.  Egzersiz sırasındaki oksidatif stresteki artış, düşük 
glikoz ve glikojen içeriği, katekolaminler, hipertermi ve iskemi-reper-
füzyon gibi metabolik ve hormonal değişiklikler kastaki IL-6, mRNA ve 
protein içeriğini artırmaktadır (Fischer, 2006). Egzersizin şiddeti ve sü-
resinin plazma IL-6 düzeyini belirlediği gösterilmiştir. Benzer şiddette 
gerçekleşen maraton ve yarı-maraton koşuları sonucunda sporcularda 
farklı IL-6 düzeylerinin bulunması egzersizin süresi ile ilişkili olduğunu 
düşündürmektedir. Egzersiz sonrası IL-6 sentezinin tip I kas liflerinde 
daha yüksek olduğu söylense de (Banzet vd., 2005) bazı araştırıcılar tip 
II kas liflerinde daha yüksek olduğunu iddia etmektedirler (Hiscock vd., 
2004).

IL-6’nın Egzersiz Esnasındaki Görevleri

	IL-6; karaciğer, adipoz doku, hipotalamik-hipofiz-adrenal yolağı 
ve lökositler üzerindeki etkileri aracılığıyla egzersize karşı meta-
bolik ve immünolojik yanıtları düzenlemektedir IL-6‘nın kaslar 
tarafından glikozun emilimi, glikojen sentezi, laktat üretimi ve 
lipit oksidasyonunu artırdığı gösterilmiştir (Fischer, 2006). 

	IL-6’nın egzersize bağlı oluşan kas hasarına karşı verilen cevapta 
ve hipertrofi metabolizmasında önemli rol oynadığını gösteren 
çalışmalar bulunmaktadır (Serrano vd., 2008). 

	Akut veya uzun süreli egzersizlerden sonra plazmadaki IL-6 
düzeyi artmakta ve 24 saat içerisinde normal düzeyine dönmek-
tedir. Konsantrasyondaki bu artışın egzersizin yoğunluğu, süre-
si, kişinin kas kütlesi ve dayanıklılık kapasitesine bağlı olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca, IL-6 substrat iletimini arttırmak ve 
egzersiz sonucu oluşan inflamasyonu azaltmak için üretildiği 
düşünülmektedir. Belirtilen egzersiz sonrası yükselmeler, kişinin 
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antrenman durumuna bakılmaksızın ortaya çıkan IL-6’nın me-
tabolik etkilerinin göstergesi olabilir (Nielsen ve Pedersen, 2007; 
Pedersen ve Fischer, 2007).

	IL-6, anjiyogenez ve revaskülürazyonun yanı sıra glikoz home-
ostazı ve yağ oksidasyonunun düzenlenmesini içeren çok farklı 
özelliklere sahiptir (Pedersen ve Fischer, 2007).

Tümör Nekroz Faktörü-Alfa (TNF-α)

İnsan bağışıklığı, vücudumuzu sadece mikroplar ve virüsler gibi dış 
düşmanlara karşı değil, aynı zamanda kendi hasarlı veya arızalı dokula-
rımıza karşı da koruyan çok karmaşık bir mekanizmadır. İlk koruyucu 
engellerden biri, doğal bağışıklığın bir parçası olan iltihaplanmadır. Bağı-
şıklığın önemli bir bileşeni, sitokin tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α)’nın 
önemli bir rol oynadığı enflamatuar tepkidir. TNF-α, inflamasyon, hücre 
proliferasyonu, farklılaşma ve apoptoz sırasında immün sistemde rol oy-
nayan güçlü bir pro-inflamatuar sitokindir (Baud ve Karin, 2001). İlk ola-
rak Carwell ve arkadaşları tarafından 1975 yılında tanımlanan TNF-α’nın, 
bağışıklık sisteminin uyarılmasından sonra önemli sitotoksik aktivite gös-
teren ve bu nedenle tümör nekrozuna neden olan bir sitokin olduğu an-
laşılmıştır. TNF-α geni 1984’te klonlandığında, lenfotoksin (LT)-α ile bir 
yapı homolojisi bulundu ve TNF-α, TNF ligand süper ailesi olarak bilinen 
sitokinler grubuna dahil edildi (Wajant vd., 2003). 

Egzersiz ve TNF-α

Sağlıklı populasyonlarda, kastan TNF-α üretimi çok yoğun veya 
uzun süreli egzersizle uyarılır ve TNF-α’nın egzersize yanıtının zaman-
laması değişkendir. Örneğin, bazıları TNF-α salımının egzersiz setinden 
kısa bir süre sonra ortaya çıkabileceğini ve dolayısıyla 30 dakika sonra 
bile dolaşımda tespit edilemeyeceğini önermektedir (Nielsen ve Peder-
sen, 2007; Ostrowski vd., 1998), diğerleri ise, TNF-α serbest bırakılırsa, 
bu durumun egzersizin tamamlanmasından 30 dakika sonra gerçekleş-
tiğini bulmuşlardır (Febbraio ve Pedersen, 2002). Egzersiz sonucunda 
IL-6 salgılanmasının TNF-α ‘yı inhibe ettiği bulunmuştur (Febbraio ve 
Pedersen, 2002; Tanaka vd., 2001).
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T Hücreleri

CD4 T hücreleri, ilk olarak B hücrelerinin antikor üretiminin yanında 
CD8 T hücrelerini ve makrofaj fonksiyonlarını çeşitli patojenik mikroor-
ganizmalara karşı düzenleyerek bağışıklık sisteminin işlevlerinde önemli 
bir rol oynamaktadır (Zhu vd., 2010). Son zamanlarda, ek Th (T helper) 
alt kümeleri tanımlanmıştır. En yoğun çalışılan ve hücre dışı patojenlere 
karşı konakçı savunması için çok önemli olan Th17’dir (Annunziato vd., 
2012). Ek alt kümeler, Gram-negatif bakteriyel organizmalara karşı konak 
savunmasında önemli bir rol oynayan Th22 lenfositleri (Honda, 2012), 
otoimmüniteden astıma kadar değişen immünize hastalıklarda yer alan 
Th9 lenfositleri (Jabeen., 2012) ve yardımcı fonksiyonlarına aracılık etmek 
için T foliküler yardımcı hücrelerle temsil edilir (King vd., 2008).

T Hücrelerinin Sınıflandırılması

Th1 Lenfositleri
Th1 hücreleri yüksek seviyelerde IFN-c üretir ve hem fagosit ak-

tivasyonundan hem de opsonize edici ve kompleman sabitleyici anti-
korların üretiminden sorumludur. Böylece hücre içi patojenlere karşı 
savunma sistemi güçlenmiş olur (Romagnani, 2006). 

Th2 Lenfositleri

Yapılan birçok deneysel çalışma, Th2 hücrelerinin insan alerjik inf-
lamasyonunun başlatılması, sürdürülmesi ve çoğaltılmasındaki kritik 
rolünü desteklemektedir. Özellikle IL-4 ve IL-13, immünoglobulin E, IL-
5’in eozinofil alımını, IL-9 mast hücrelerinin büyümesini alerjene özgü 
sentezini düzenler. Ayrıca, IL-4, IL-9 ve IL-13, mukus hipersekresyonu-
nu indükleyebilir ve IL-5 ile birlikte alerjik astımda hava yolu aşırı reak-
tivitesindeki artışa katkıda bulunabilir (Cosmi vd., 2011).

Egzersiz ve T Lenfositleri

Egzersiz sırasında T-lenfositleri, moleküler düzeydeki değişiklikleri 
tetikleyen pro-apoptotik uyaranlara (ROS, glukokortikoidler, pro-enf-
lamatuar sitokinler, vb.) maruz bırakılır ve belirli T-lenfositleri hem iç 
hem de dış apoptoz yollarına daha duyarlı kalır (Simpson ve Guy, 2010; 
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Turner, 2016). Apoptotik yanıtın büyüklüğü, egzersiz yoğunluğunun se-
viyesine bağlı olabilir. Orta şiddetli kapsamlı bir egzersizin apoptoza ne-
den olduğu görülmektedir. Radikal ve ROS üreten hücresel redoks du-
rumundaki değişiklikler apoptozu tetikleyebilir. Hem kapsamlı hem de 
orta şiddetli egzersizden sonra CD95-reseptör ekspresyonunu artırarak 
düzenlediği bulundu. Kapsamlı egzersiz, CD95 ekspresyon profilinde, 
orta şiddetli bir egzersizden sonra gözlenmeyen, yüksek reseptör yo-
ğunluğuna sahip hücrelere doğru karakteristik bir kayma üretti ve bu da 
hücreleri varsayımsal olarak çözünür apoptotik uyaranlara daha duyarlı 
hale getirdi (Mooren vd., 2002). Sonuç olarak, lenfositler, yorgunluktan 
sonra apoptoza orta şiddetli egzersizden daha yatkındır.

Natural Killer/Doğal Öldürücü (NK) Hücreleri

NK hücreleri, normal fizyolojik koşullar altında sağlıklı otolog hüc-
reler ve hedef hücreler arasında ayrım yapabilen doğuştan gelen ba-
ğışıklık sisteminin doğal sitotoksik efektörleridir (Simpson vd., 2012). 
Doğuştan gelen bağışıklık sisteminin bir parçası olan NK hücreleri, ne-
oplastik ve virüs bulaşmış hücreleri tanıma ve ortadan kaldırma yetene-
ğine sahip büyük granüler kan lenfositleridir.

NK ve Egzersiz

Akut fiziksel egzersizin NK hücre aktivitesini arttırabildiğine dair 
çalışmalar mevcuttur. Wang ve Weng (2011)’in araştırmasına göre kap-
samlı bisiklet egzersizinden sonra inhibitör moleküllerini ifade eden NK 
hücrelerinin yüzdelerinde artışlar saptanırken, hafıza moleküllerini ifa-
de eden NK hücrelerinde ise düşüşler yaşanmıştır. Akut bir egzersiz nö-
beti, terminal olarak farklılaşmış veya hafıza NK alt kümelerinin mobi-
lizasyonunu indükler, bu da potansiyel olarak değiştirilmiş bir yeniden 
dağıtım ve/veya açıklığa yol açar, böylece bağışıklığı etkiler.

EGZERSİZ İMMÜNOLOJİSİ

Egzersiz immünolojisinde klasik bir paradigma, yoğun egzersiz-
den sonra toparlanma sırasında immüno-baskının enfeksiyonlara karşı 
“açık bir pencere” oluşturabileceğidir. Özellikle, bu paradigma yoğun 
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egzersizden sonra bazı bağışıklık değişkenlerinin (Lenfosit ve NK hücre 
sayıları ve antikor üretimi) geçici olarak egzersiz öncesi seviyelerin altı-
na düştüğünü öne sürmektedir. Bu immüno-baskının bir sonucu olarak, 
mikrobiyal ajanlar, özellikle virüsler, konağı istila edebilir veya gizli bir 
durumdan yeniden aktifleşerek enfeksiyona ve hastalığa yol açabilirler. 
Bağışıklık sistemi baskılanmışken egzersiz tekrarlanırsa, bu daha fazla 
immüno-baskıya ve daha uzun enfeksiyona fırsat veren açık pencereye 
yol açabilir (Pedersen vd., 1998).  

Egzersize bağlı yorgunluk bir süreklilik içinde devam etmektedir. 
Aynı gün veya birkaç gün boyunca tekrarlanan yoğun egzersiz seans-
ları, egzersiz iş yüklerini koruyamadığı gibi akut yorgunluğa da neden 
olabilir. 1-2 hafta boyunca yoğun egzersiz yapan bir sporcu, geçici bir 
performans düşüşü ve ardından performansın artmasıyla ilişkili bir “iş-
levsel aşırı erişim” durumu yaşayabilir. Uzun süre yapılan egzersizler 
ve toparlanma arasında yeterli dengenin olmadığı durumlar “işlevsel 
olmayan aşırı erişime” (NFOR: nonfunctional overreaching) neden ola-
bilir. Bu durum kalıcı yorgunluk, performans azalması, kas ağrısı ve 
haftalarca veya aylarca sürebilen psikolojik ve hormonal bozukluklarla 
karakterizedir. İşlevsel olmayan aşırı erişim sebebiyle iyileşmek için ge-
reken süreye bağlı olarak, bir sporcuya (retrospektif olarak) “aşırı eğitim 
sendromu” tanısı konabilir (Meeusen vd., 2013). Aşırı eğitim ile hastalık 
riski arasındaki bağlantının tanınması, egzersiz sonrası bağışıklık baskı-
sına karşı koymak ve bağışıklık fonksiyonunu eski haline getirmek için 
besin takviyeleri ve fizik tedavilere olan ilgiyi teşvik etmiştir.

Egzersizin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi

Egzersizin bağışıklık sistemi üzerine olan etkileriyle ilgili çalışmalar 
1920’lere kadar uzanmaktadır. O zamanlarda yapılan çalışmaların ama-
cı, yorgunluğun ortaya çıkardığı etkilerin herhangi bir enfeksiyona yol 
açıp açmadığını değerlendirmekti (De Vries ve Housh, 1994). Egzersizin 
insan organizmasında strese neden olduğu bilinmektedir. Bu stresin çe-
şitli metabolik ve fizyolojik sonuçları vardır. Bunlardan ilki düzenli eg-
zersizlerin serum ve plazmada meydana getirdiği değişikliklerdir. Dü-
zenli egzersizlerin kan hücreleri üzerindeki etkilerinin yapılan egzersi-
zin süresine, sıklığına, şiddetine, çalışmaya katılan bireylerin fizyolojik, 
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fiziksel ve kondisyon durumuna göre farklılık gösterdiği bildirilmiştir 
(Büyükyazı ve Turgay., 2000).

Son yıllarda egzersizin insan sağlığı ve immün sistem üzerine etki-
leri hakkında çok sayıda araştırılma yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuç-
ları, henüz klinik bağlantısı tamamıyla gösterilmiş olmamasına karşın, 
egzersizin spor yapan bireyde akut ve kronik bir stres faktörü olarak ba-
ğışıklık sistemini baskılayabileceği belirtilmiştir (Malm, 2004; Pedersen 
ve Hoffman-Goetz, 2000).

Sporcular genellikle yıllık antrenman planlarının belirli zamanların-
da daha yoğun antrenmanlar yaparlar. Bu dönemde artan performansla 
birlikte aşırı yüklenme sonucunda, performans düşerek antrenman yo-
ğunluğunda azalmaya neden olabilir. Son zamanlarda birçok çalışmada 
yoğun dayanıklılık antrenmanların bağışıklık sistemi üzerindeki kısa 
süreli ve immünoendokrin cevapları incelenmiştir. Bu çalışmalar lenfo-
sit sayısı, antikor sentezi, doğal öldürücü sitotoksik hücre aktivitesi, T 
lenfosit CD4 ve CD8 oranları ve lökosit fonksiyonlarındaki artışın spor-
cunun artan performansı ve fiziksel kapasitesine bağlı olduğunu göster-
mektedir (Lancester vd., 2003).

Yapılan düzenli egzersizler sporcuların yaşam tarzı ve davranışla-
rında değişikliklere yol açarak bağışıklık fonksiyonlarını etkileyebilir. 
Dolayısıyla sporcuların antrenman programlarının yanında sağlıklı ya-
şam biçimi davranışlarına, uykularına, dengeli ve yeterli beslenme ve 
psikososyal sorunlara da özen göstermesi önemli bir gerekliliktir (Walsh 
vd., 2011b).

Düzenli fiziksel aktivite, antioksidan enzimlerin ekspresyonunu art-
tırmanın yanı sıra, düşük dereceli sistemik enflamasyon ile ilişkili kro-
nik bozukluklara karşı koruma sağlayan anti-enflamatuar özelliklere sa-
hip birçok sitokinde sistemik bir artışa neden olur (Colombini vd.,  2011; 
Miranda-Vilela, 2012). Benzer şekilde, düzenli egzersizden kaynaklanan 
iskelet kasındaki mikro yaralanmalar, IL-1β ve TNF-α gibi sitokinlerin 
salınımı ile onarım sürecini düzenler. Egzersizin uzun süreli antienfla-
matuar etkisi, egzersize bağlı olarak bağışıklık fonksiyonu, kas onarı-
mı ve hipertrofide yer alan kas türevli interlökin 6 (IL-6) tarafından da 
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gerçekleştirilir. IL-6, dolaşan iltihap önleyici IL-1Ra ve IL-10’u uyarır ve 
pro-enflamatuar TNF-α üretimini inhibe eder (Colombini vd., 2011).

Yorucu egzersiz sadece lipit peroksidasyonunu tetiklemekle kal-
maz, aynı zamanda iltihabı, bağışıklık hücresi sayısındaki değişiklikleri 
ve C-reaktif protein (CRP) gibi akut faz proteinlerinin salınımını da teş-
vik eder (Miranda-Vilela vd., 2009; Miranda-Vilela, 2012). CRP sentezi, 
sırayla, çoğunlukla IL-6 olan sitokinler tarafından düzenlenir (Moleres 
vd., 2009). Kronik olarak yükselmiş IL-6 seviyeleri vasküler düz kas bü-
yümesi, akut faz proteininin artması ve lipid ve lipoprotein metaboliz-
ması üzerindeki etkilerle ilişkilidir ve bunların tümü artmış bir kardi-
yovasküler hastalık riskine katkıda bulunabilir. Ayrıca, egzersiz sonrası 
aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT) ve krea-
tin kinaz (CK) gibi sitozolik proteinlerin dolaşımdaki seviyelerinde bir 
artış hücresel yaralanmayı yansıtır ve egzersize bağlı hasar için belirteç 
olarak kullanılmaktadır (Akimoto vd., 2010; Miranda-Vilela vd., 2012).

Akut ve kronik egzersize yanıt olarak bağışıklık sisteminin değişik-
likleri hem sağlıklı sporcularda hem de klinik popülasyonlarda sıklıkla 
araştırılmıştır (Wenning vd., 2013; Zimmer vd., 2016). Kanıtlar, kronik 
egzersizin bir anti-inflamatuar etkiye sahip olduğunu düşündürürken 
(Walsh vd., 2011a; Krüger, 2017; Gleeson vd., 2011), akut egzersizin güç-
lü bir şekilde tartışılması devam etmektedir (Campbell ve Turner, 2018). 
Bağışıklık sisteminin çözünür bileşenlerinin (örn., akut faz proteinleri, 
tamamlayıcı proteinler, sitokinler) değişikliklerinin yanı sıra, egzersize 
akut bağışıklık yanıtı da hücresel kompartmandaki değişikliklerle işa-
retlenir. Bu bağlamda, en yaygın olarak açıklanan etki, enfeksiyon veya 
sepsis sırasında benzer şekilde gözlemlendiği gibi lökositlerde (lökosi-
toz) egzersize bağlı bir artıştır (Malm vd., 2000; Shek vd., 1995). Bu lö-
kositozun altında yatan mekanizmalar farklı niteliktedir. Bir varsayıma 
göre, kardiyak debi ve kan akışında egzersize bağlı artışlara eşlik eden 
vasküler, pulmoner, hepatik ve/veya dalak rezervuarlarından lökositle-
rin kayma stresiyle başlayan ayrışmasıdır (Simpson vd., 2015). Ayrıca, 
egzersiz yoluyla salınan katekolaminlerin lökositler üzerindeki β-adre-
nerjiklere bağlandığı dolaşımda lökosit mobilizasyonunun arttırdığı dü-
şünülmektedir (Peake vd., 2017).
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Lökositoz daha derine inerken, yükselen LEUK sayıları esas olarak 
egzersiz sırasında nötrofiller (NEUT) ve lenfositlerde (LYM) bir artışa 
bağlanır. NEUT iyileşmeye kadar uzama eğilimindeyken, egzersiz bit-
tikten kısa bir süre sonra LYM azalır. Genellikle 24 saat içinde her ikisi 
de temel seviyelerine geri döner (Robson vd., 1999). Bununla birlikte, 
immünolojik iyileşme zaman aralığı, uygulanan egzersiz modalitesinin 
süresine ve yoğunluğuna bağlı olarak önemli ölçüde farklılık göstere-
bilir (McCarthy ve Dale, 1998). Akut egzersize bağlı lenfopeni muhte-
melen erken toparlanma döneminde gözlenen üst solunum yolu enfek-
siyonuna karşı daha yüksek duyarlılığı açıklayan immüno-baskı süresi 
(açık pencere teorisi) ile açıklanır (Nieman vd., 1990). Ancak, bu teori 
çoğunlukla profesyonel sporcularla yapılan ve genellikle az katılımcı-
lı çalışmalarla sınırlıdır. Buna karşılık, daha yeni bir yorum, LYM’ nin 
gerçek bir kayıptan ziyade potansiyel enfeksiyon bölgelerine (örn., mu-
koza, cilt) yeniden dağıtılması şeklindedir. Böylece bağışıklık gözetimi-
ni ve regülasyonu artırılmaktadır (Campbell ve Turner, 2018). Bu teori-
yi destekleyen başka bir çalışma egzersiz sonrası farelerde bile fırsatçı 
enfeksiyonların görülme riskinin azaldığını ortaya koymuştur (Baek 
vd., 2019). Farklı bir çalışmada ise egzersize bağlı reaktif oksijen türleri 
(ROS) üretiminin, virüs barındıran hücrelerde viral replikasyonu doğru-
dan uyarabileceği vurgulanmıştır (Baruchel ve Wainberg, 1992).

Dayanıklılık Sporlarının İmmün Sistem Üzerindeki Akut ve 
Kronik Etkisi

Sporcularda her akut ağır egzersiz uygulamasının fizyolojik strese 
neden olduğu ve bunun sonucunda stres hormonları, pro ve anti-infla-
matuar sitokinler ile reaktif oksijen türlerinde (ROS) artışın gerçekleştiği 
bilinmektedir (Walsh vd., 2011b). Uzun süre devam eden dayanıklılık 
sporlarında üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) insidansına ilişkin 
1980’li ve 1990’lı yıllarda önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar-
dan birinde maraton sonrası ÜSYE insidansının %33.3, kontrol grubun-
da ise bu oranın %15.3 olduğu bulunmuştur (Peters ve Bateman, 1983). 
Egzersiz şiddeti ile ÜSYE’ye yakalanma riski arasındaki ilişkinin “J” 
şeklinde bir eğri modeli oluşturduğu belirtilmektedir (Şekil 1). Bu mo-
del, orta şiddetteki egzersizin ÜSYE riskini azalttığını, yüksek şiddetli 
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egzersizlerin ise riski artırabileceğine göstermektedir (Nieman, 1997b). 
İlerleyen zamanlarda bu modele getirilen 3 boyutlu yaklaşım sayesinde, 
egzersiz şiddeti ile ÜSYE arasındaki ilişkinin düşük kondisyonlu spor-
cularda elit sporculara nazaran daha fazla olabileceği görüşü ortaya atıl-
mıştır (Moreira vd., 2009).

Şekil 1. Egzersiz Yoğunluğu ile ÜSYE Riski Arasındaki İlişkiyi Gösteren 
J-Eğrisi Modeli (Nieman, 1997b)

Dayanıklılık sporcularında, egzersizi takip eden 3. saat ile 72. saat-
leri arasında bazı immün bileşenlerin baskılanması sonucunda immün 
fonksiyonlarda bozulmalar görüldüğü bildirilmiştir. Bu zaman dilimi 
patojenlere karşı direncin düştüğü, dolayısıyla enfeksiyon riskinin arttı-
ğı “açık pencere” dönemi olarak adlandırılmaktadır (Gunzer vd., 2012). 
Egzersiz sonrasında bağışıklık fonksiyonlarında görülen bozulmaların 
en çok uzun süreli (>90 dakika), orta-ağır şiddetteki (VO2maks’ın %50-
75’i) ve yiyecek, içecek takviyesi olmadan yapılan egzersizlerde gerçek-
leştiği gösterilmiştir (Gleeson, 2007).

Elit dayanıklılık sporcuları tarafından gerçekleştirilen uzun süreli 
yoğun antrenmanların bağışıklık sistemi üzerinde sonuçları olduğuna 
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ve kan lenfosit sayılarında, mukozal immünoglobulin seviyelerinin ve 
proenflamatuar sitokinlerin salgılanmasına yol açtığına dair kanıtlar 
bulunmaktadır (Walsh vd., 2011a). Bu değişiklikler, Th1 lenfositinin 
Th2 fenotipine doğru polarizasyonu ile karakterize edilen bir Th1/Th2 
dengesizliğine yol açan yoğun egzersizler gibi kronik stres koşullarıy-
la tetiklenebilmektedir (Shaw vd., 2018). Bu iki lenfosit tipi arasındaki 
oran bağışıklık dengesini korumak için önemlidir. Çünkü Th1 hücreleri 
hücre içi patojenlere, Th2 hücreleri ise hücre dışı patojenlere karşı daha 
dirençlidir (Romagnani, 2006; Suzuki vd., 2003a). Bu nedenle, Th1/Th2 
oranının bozulması, alerji, otoimmünite ve enfeksiyonlar gibi bağışıklık 
ile ilişkili sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Akut dayanıklılık egzersizleri sağlıklı bireylerde lökositoz ile ilişki-
lidir (Lim vd., 2005; Nieman vd., 1995; Nieman vd., 1991) ve bu da sito-
kinler ve kemokinlerin etkileşimleriyle düzenlenir. Bu sitokin yanıtının 
büyüklüğü egzersizin tipi, süresi ve yoğunluğundan etkilenir. Bağışık-
lık sisteminin birçok bileşeni, maraton tipi uzun sğreli bir efordan sonra 
olumsuz değişiklik gösterir. Bu bağışıklık değişiklikleri, bağışıklık siste-
mi ve vücudun çeşitli bölümlerinde ortaya çıkar (örneğin, deri, üst so-
lunum yolu mukozal doku, akciğer, periton boşluğu, kan ve kas). Tüm 
bağışıklık hücrelerinden, doğal katil (NK) hücreler ve doğuştan gelen 
bağışıklık sisteminin nötrofil ve makrofajları hem sayılar hem de işlev-
ler bakımından maraton rekabetine tepki olarak en büyük değişiklikleri 
gösterir. Egzersize bağlı stres hormonu ve sitokin konsantrasyonlarında 
meydana gelen değişikliklerden vücut ısısı değişiklikleri, kan akışındaki 
artışlar ve dehidrasyon gibi birçok mekanizma sorumludur. Bağışıklık 
fonksiyon bozukluğunun bu “açık penceresi” sırasında (bağışıklık öl-
çüsüne bağlı olarak 3 ila 72 saat sürebilir), virüsler ve bakteriler, subkli-
nik ve klinik enfeksiyon riskini artıran bir dayanak kazanabilir. Şimdiye 
kadar değerlendirilmiş olan maraton kaynaklı immün sistemdeki deği-
şiklere karşı alınan çeşitli beslenme ve farmakolojik önlemler arasında, 
yoğun ve uzun süreli egzersiz sırasında karbonhidrat içeren içecekle-
rinin tüketilmesinin en etkili yöntem olduğu tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte, bir maraton sırasında karbonhidrat alımı, plazma sitokinlerinde 
ve stres hormonlarında artışları azaltır. Ancak NK ve T-hücresi fonksi-
yonunun baskılanması ve tükürük IgA artışı dahil olmak üzere diğer 
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bağışıklık bileşenlerindeki değişikliklere karşı büyük ölçüde etkisizdir 
(Nieman, 2007). 

Bağışıklık sisteminin birçok bileşeni, vücudun deneyimlediği fizyo-
lojik stresi yansıtan maraton tipi bir efordan sonra aşağıdaki değişiklik-
leri gösterir (Nieman, 1997a).

	Nötrofili ve lenfopeni, kandaki NK ve T hücrelerinde keskin bir 
düşüş,

	Kan ve dalak NK hücresi sitotoksik aktivitesinde ve T hücre fonk-
siyonunda azalma,

	Nazal nötrofil fagositozunda ve mukosiliyer klirenste azalma,
	Nazal ve tükürük IgA konsantrasyonunda azalma,
	Kan granülosit oksidatif patlama aktivitesinde azalma,
	Cildin gecikmiş tip aşırı duyarlılık tepkisinde azalma,
	Makrofajlarda körelmiş histo-uyumluluk kompleksi II ekspres-

yonu ve antijen sunumu,
	Pro ve anti-enflamatuar sitokinlerde ve kemokinlerde artış (örne-

ğin; IL-6, IL-1 ra, IL-8, IL-10, granülosit koloni uyarıcı faktör, mo-
nosit kemotaktik protein 1 ve makrofaj enflamatuar protein 1).

Birçok çalışma, doğuştan gelen bağışıklık sisteminin yoğun egzer-
sizin kronik stresine farklı şekilde tepki verdiğini, nötrofil fonksiyonu 
baskılanırken NK hücre aktivitesinin artma eğiliminde olduğunu göste-
rir, ancak bu tutarlı bir bulgu değildir (Nieman vd., 1995; Nieman vd.,  
2000). Egzersize bağlı immüno-baskının bir sonucu olarak, patojenlere 
karşı direnç azalır, böylece subklinik ve klinik enfeksiyon ve hastalık 
riski artar (Schwellnus vd., 2016; Walsh vd., 2011a). Bu konuyla ilgili en 
eski çalışmaların bazılarında, maraton ve ultramarathon koşucularının 
ÜSYE riskinde artış olduğu gösterilmiştir (Nieman vd., 1990; Peters ve 
Bateman, 1983). 

TARTIŞMA

Ağır antrenman programları ve uzun mesafelerde gerçekleşen da-
yanıklılık sporları organizmada önemli bir fizyolojik stres yaratmakta ve 
bağışıklık sistemin zayıflamasına yol açabilmektedir (Gleeson vd., 2004). 
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Maratoncular üzerinde yapılan bir çalışmada kan ve idrar örneklerinde-
ki majör sitokinler ve nötrofiller değerlendirilmiş, yarış sonrası plazma 
IL-6, IL-8 ve IL-10’un önemli ölçüde arttığı gözlenmiştir. Aynı şekilde id-
rar numunelerinde de bu anti enflamatuvar sitokinlerin ve nötrofillerin 
arttığı bulunmuştur (Suzuki vd., 2003b). Maratoncularla ilgili yapılan 
bir başka çalışmada ise hassas spesifik immünoanalizler kullanılmasına 
rağmen IL-1β, IL-2 ve TNF-α pro enflamatuvar sitokin konsantrasyonla-
rında bir değişiklik saptanmamıştır (Suzuki vd., 2000). 

Antrenmanlı triatletler ile yapılan bir başka çalışmada ise iron-
man yarışı öncesi ve sonrası plazma sitokinlerinin karşılaştırılmasında 
pro-inflamatuar sitokin yanıtı minimal iken anti-enflamatuar sitokinle-
rin (IL-6, IL-1 ra, IL-10) indüklendiği görülmüştür. Bu anti- enflamatu-
var sitokin yanıtının kas hasarı veya ultra dayanıklılık egzersizi sonrası 
diğer faktörlere bağlı olarak üretilip üretilmediğinin araştırılması öneril-
miştir (Suzuki vd., 2006). Bu çalışmadan farklı olarak triatletler üzerin-
deki bir başka araştırmada uzun süreli yoğun egzersizin NK hücrelerin-
de azalmaya yol açtığı, ancak plazma sitokin konsantrasyonlarında bir 
değişikliğin görülmediği belirtilmiştir (Rohde vd., 1996). 

Uzun mesafe bisiklet sporcularında yapılan bir çalışmada yarış ön-
cesi ve hemen sonrası plazma IL-10 seviyesi orta ve yüksek şiddette 
artarken yavaş tempolarda bir değişim göstermemiştir (Luk vd., 2016). 
Altı saatlik bir dayanıklılık koşusu ardından plazma IL-1ra ve IL-6 kon-
santrasyonlarının arttığı ancak IL-1β ve TNF-α konsantrasyonlarında 
herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu sonuçlar, uzamış egzersizin pro-
enflamatuar sitokin üretiminin seçici bir aşağı regülasyonunu ve IL-1ra 
ve IL-6 sitokinlerinin yukarı regülasyonunu ortaya çıkardığını göster-
mektedir.

Akut dayanıklılık egzersizine anjiyojenik ve pro-inflamatuar sitokin 
yanıtın incelendiği bir çalışmada, %75 VO2maks ile yapılan 30 dakika-
lık koşunun sistemik bir anjiyojenik ve enflamatuar reaksiyon ürettiği, 
ancak dayanıklılık egzersizinin bu yanıtları önemli ölçüde değiştirmedi-
ği görülmektedir (Landers-Ramos vd., 2014). Literatürde aynı göreceli 
yoğunlukta egzersizin IL-6’nın akut egzersize yanıtı üzerinde genel bir 
etkisi olmadığını belirten araştırmalar mevcuttur (Fischer, 2004; Keller, 
2005; Pedersen ve Fischer, 2007). 
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Turner ve ark. yaptığı çalışmada ultra dayanıklılık egzersizinin, 
özellikle T lenfositlerde peroksiredoksin seviyesinde artışa yol açtığını 
ve yarıştan 7 gün sonra bu değerlerin normale döndüğünü belirtmiş-
lerdir. Lenfositlerde meydana gelen bu değişiklikler kısmen ultra daya-
nıklılık egzersizi sonrası inflamatuar aktiviteyi açıklayabilir (Turner vd., 
2013).

Uzun süreli triatlon (LDT) ve kısa süreli triatlon (SDT) sporcuları-
nın kan parametrelerinin mukayesesinde uzun süreli triatlon rekabe-
tinde, dinlenme halindeki triatletlere kıyasla lenfositler tarafından ROS 
üretiminde artış saptanmıştır. SDT rekabetinde ise dinlenme halinde-
ki triatletlerden alınan hücrelerle karşılaştırıldığında lenfositlerin ROS 
üretiminde bir değişiklik görülmemiştir. LDT rekabeti sonrasında len-
fositlerin ROS üretimi SDT’ ye göre %60 daha fazla olduğu belirtilmiştir 
(Levada-Pires vd., 2009). Alanyazındaki bu çalışmalar doğrultusunda 
egzersiz yoğunluğunun immün sistem üzerine olumsuz etkileri görül-
mektedir.

Dayanıklılık egzersizlerinin kronik etkileri, ulusal düzeydeki spor-
cularda (Liu ve ark., 2017) ve dayanıklılık egzersiz antrenmanlarının 8 
(Elmer vd., 2016; Jahromi vd., 2014) veya 12 haftasında (Sloan vd., 2007) 
sağlıklı bireylerde araştırılmıştır. Genç (18 yaş) atletik popülasyonda, 
dayanıklılık egzersiz eğitimine uzun süreli katılımın (~ 8 yıl), pro-infla-
matuar sitokinlerin ve kemokinlerin aşağı regülasyonu ile ilişkili oldu-
ğu bulunmuştur (Liu vd., 2017). Aerobik aktivitelerde 8 hafta boyunca 
haftada 4 gün antrenman yapan sağlıklı erkek ve kadınlarda, yüksek 
yoğunluktaki egzersizle (HRmaks’ın %55-80’i) indüklenebilir TNF-α 
yanıtında (egzersiz sonrası 24 saat) bir azalma görülmüştür (Sloan vd., 
2007). Benzer bir çalışmada ise 8 hafta boyunca haftada 3 kez %50-75 VO-

2maks’da yapılan egzersizden hemen sonra TNF-α konsantrasyonların-
da değişiklik gözlenmemiştir (Jahromi vd., 2014). Bu tutarsızlıklar, farklı 
egzersiz protokolleri ve kan alma için zaman süreci ile açıklanabilir.

Los Angeles Maratonuna katılan 2311 dayanıklılık koşucusundan 
yaklaşık %13’ünün yarıştan sonraki bir hafta boyunca ÜSYE yakalandı-
ğı bildirilmiştir. Aynı durum kontrol grubundaki koşucularının sadece 
%2.2’sinde görülmüştür. Haftada 97 km ve fazla koşanların haftada 32 
km’den az koşanlara göre hastalanma olasılığını ikiye katladıkları tes-
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pit edilmiştir (Nieman vd., 1990).  852 Alman sporcu üzerinde yapılan 
retrospektif bir çalışmada, önemli stres ve uyku yoksunluğu bildiren 
dayanıklılık sporcularında ÜSYE riskinin en fazla olduğu gösterilmiş-
tir (Konig vd., 2000). Timpka vd. (2017) kısa bir süre önce, dayanıklılık 
sporcularının Dünya Şampiyonaları sırasında bir hastalığa yakalanma 
olasılığının hız/güç sporcularına oranla 10 kat daha fazla olduğunu bil-
dirmiştir. Koşucu ve kürekçiler üzerinde yapılan bir çalışmada ise orta 
mesafe koşucularında ÜSYE insidansının en düşük, maraton veya ultra 
marathon koşucularında ve yoğun antrenman sonrası kürekçilerde ise 
en yüksek düzeyde ve uzun süreli olduğu belirlenmiştir (Castell vd., 
1996).

Elit ve rekreasyonel triatlet, bisikletçi ve 20 sedanter kontrol grubu 
üzerinde yapılan bir çalışmada ÜSYE insidansının en fazla elit sporcu-
larda ve sedanterlerde olduğu, rekreasyonel sporcularda oranın daha 
düşük olduğu tespit edilmiştir (Spence vd., 2007). “Tour de Ski” yarış-
masına katılanların elit düzey kros kayakçıların yarış esnasında ve son-
rasındaki günlerde hastalığa yakalanma riskinin yaklaşık 3 kat daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber, yarış sonrasında 6 haf-
ta boyunca sporcuların yarış performansında düşüş gözlemlenmiştir 
(Svendsen vd., 2015). 

Londra Olimpiyatlarına katılım gösteren sporculardan %7’sinin 
hastalandığı ve yüksek oranda solunum yolu enfeksiyonuna yakalan-
dıkları belirtilmiştir (Engebretsen vd., 2013). Uluslararası yarışma etkin-
liklerinden alınan epidemiyolojik veriler, seçkin sporcuların %5-21’inin 
kadınlarda ve dayanıklılık yarışlarında daha yüksek oranlarla hastalık 
epizodları yaşadığını göstermiştir (Drew vd., 2018; Schwellnus vd., 2016; 
Timpka vd.,  2017). Bu seçkin sporcularda kaydedilen ÜSYE insidansı-
nın %18 ila %50 arasında değiştiği saptanmıştır. Bu nedenle, uzun süreli, 
kapsamlı egzersizin ve/veya rekabetin önemli bir yönü, egzersize bağlı 
bağışıklığın baskılanması olabilir. Bunun yanında sindirim sistemi, cilt 
dokuları ve genitoüriner sistem de bu durumdan etkilenmektedir. Ay-
rıca, önemli risk faktörleri arasında yüksek depresyon veya anksiyete 
seviyeleri, alışılmadık derecede yoğun antrenman süreleri, sık sık uzun 
mesafeli uçuşlar, kışın rekabetçi olaylar, uyku eksikliği ve düşük enerji-
li diyet alımı bulunur. ÜSYE sonrası egzersiz performansındaki azalma 
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2-4 gün arasında sürebilir. Akut bir hastalığın sistemik semptomları ile 
bir dayanıklılık yarışına başlayan koşucuların yarışı tamamlama olası-
lıkları 2-3 kat daha düşüktür.

Yapılan bir başka çalışmada dinlenme sırasında farklı dayanıklılık 
sporları yapan sporcularda hava yolu nötrofillerinde artış olduğu sap-
tanmıştır. Elit yüzücülerde ve kayakçılarda kronik egzersizle ilgili ha-
vayolunda tahriş edici maddelere, soğuk ve kuru havaya maruz kalma 
ile ilişkili olarak ta eozinofil ve lenfosit sayılarında büyük artışlara rast-
lanmıştır. Alanyazında hava yolu hücrelerinin egzersize farklı şekiller-
de tepki verdiklerini bildirmiştir. Ancak periferik kanda egzersize bağlı 
nötrofil aktivasyonu ile hava yollarındaki inflamatuar hücre aktivas-
yonuna dair bir ilişkiye rastlanılmamıştır (Bonsignore vd., 2003). Alan-
yazındaki bu çalışmalar dayanıklılık gerektiren branşların diğer spor 
branşlarına oranla sporcuları hastalıklara daha yatkın hale getirdiğini 
göstermektedir.

SONUÇ 

Sedanter bir yaşam tarzıyla karşılaştırıldığında orta şiddetli düzen-
li egzersizin enfeksiyon riskini azalttığını görülmektedir. Sporcularda 
ÜSYE ve soğuk algınlığı gibi ufak rahatsızlıkların egzersiz performansı-
na zarar verebileceği yaygın bir düşüncedir. Özellikle Covid-19 salgının 
yaşandığı son zamanlarda enfeksiyon riskini en aza indirmek ve egzer-
size bağlı immün sistemi baskılayan faktörleri mümkün olduğu kadar 
azaltmak için çeşitli davranış, beslenme ve eğitim stratejileri uygulan-
malıdır. Sporcular ve destek personeli iyi bir el, ağız, gıda hijyeni uy-
gulamalı, enfeksiyon belirtileri gösterenlerden ve enfeksiyonlu kişiler-
den uzak durularak enfeksiyon geçişini önlemelidirler. Yoğun egzersiz 
stresinin bağışıklık fonksiyonu üzerindeki etkisi; yeterli ve düzenli bir 
uyku, psikolojik stresin minimize edilmesi, enerji kısıtlaması veya di-
yetten kaçınma, enerji ve protein ihtiyacını karşılayan dengeli bir diyet 
uygulaması ile en aza indirilebilir (Gleeson ve Williams, 2013). 

Sonuç olarak, submaksimal egzersizlerde bağışıklık sisteminin des-
teklendiği görülmektedir. İnsanın kendi sınırlarını tanımak için yola çık-
tığı dayanıklılık sporları gibi yoğun egzersizlerden sonra bağışıklık sis-
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teminin baskılandığı ve enfeksiyonlara yatkın hale geldiği saptanmıştır. 
Dayanıklılık gerektiren spor branşları icra edilirken gerek yarış sonrası 
tükenen enerji rezervlerinin yerine konulması gerekse yarışlar arasında 
yeterli toparlanma süreci için uygun gıda takviyeleri ve dinlenme sü-
releri dikkate alınarak sporcu sağlığını olumsuz etkileyecek durumlar 
engellenebilir veya ortadan kaldırılabilir.
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EGZERSİZ VE OPİOİD PEPTİDLER

Müge SARPER KAHVECİ1, Gülşen ÇELEBİ2

Öz: Egzersizin insan bedenine katkıları yıllardır bilim insanları tara-
fından merak konusu olup, uzun zamandır farklı alanlarda spor üze-
rine sayısız araştırma yapılmıştır. Opioid reseptörlerin ilk bulunuşu 
1970’lere dayansa da egzersizlerle ilgili kısım hala incelenmekte ve 
yeni çalışmalar yapılmaktadır. Bu derlemede de yıllardır incelenen 
fakat tam anlamıyla egzersizle birlikte etkileri kesinleştirilemeyen opi-
oid peptidlere ve egzersiz tiplerine göre etkileriyle ilgili yapılan çalış-
malar hakkında ayrıntılı bir bilgi toplamak amaçlanarak bölümümüz 
yazılmıştır. Yaptığımız derlemede yöntem olarak döküman taraması 
metodu kullanılmıştır. Tarama sırasında PubMed, EBSCO ve Sport-
Discuss veri tabanları taranmıştır. Çalışma kapsamında toplamda spor 
alanında ve medikal alanda yazılmış 76 kaynaktan yararlanılmıştır. Li-
teratürdeki incelemeler sonucunda endorfin seviyelerinin hemen he-
men her çeşit egzersizden sonra değişiklik gösterdiği görülürken, aynı 
zamanda bu etkinin egzersizin şiddetine ve yüklenme tipine göre, 
egzersiz sırasında vücutta bulunan laktat seviyesinin ve kan pH’ının, 
egzersizde devreye giren motor ünite miktarının, egzersiz sırasında 
kullanılan kas tipinin, cinsiyetin, sporcu geçmişinin, hatta bireylerde 
kronik hastalık bulunması da egzersizle birlikte serbestlenen endorfin 
seviyelerini değiştirdiği gözlemlenmiştir. Her ne kadar egzersizin en-
dorfin seviyelerinin üzerinde etkisi olduğu savunulsa da araştırmamız 
sayesinde literatürde anlamlı farklılığın olmadığını gösteren pek çok 
makalenin de bulunduğu görülmüştür. Ancak egzersizle birlikte ağrı 
mekanizması üzerindeki olumlu etkilerin bulunduğu makale ve vaka 
incelemelerinin yadsınamaz miktarda olduğu görülmüştür. Yalnız bu 
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etkinin genel anlamda kişilerin üzerinde proflaktik mi etki gösterdiği, 
sadece egzersiz devam ettiği sürece mi ağrıyı önlediği, yoksa egzersiz 
yapıldıktan sonra tek seferlik geçici bir etki mi gösterdiği henüz bir 
netliğe kavuşturulmamıştır. Bu konuyla ilgili net ifadeler kullanmak 
için gelecekte yapılacak çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu gö-
rülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Opioid Peptid, Egzersiz, Endorfin

GİRİŞ 

1970’li yıllarda santral sinir sisteminde morfin ve benzeri opiat ilaç-
ların etkilediği opioid reseptörlerinin varlığının gösterilmesiyle birlikte, 
beyinde bazı alanların elektriksel uyarılmaları sonucu analjezi oluşması 
ve bunun opioid antagonistleriyle önlenebildiğinin gösterilmesi santral 
sinir sisteminde opioid nöromediyatörlerin bulunduğunun öngörülme-
sine neden olmuştur (Corbett vd., 2006). Santral sinir sisteminde opioid 
reseptörleri aracılığıyla etki oluşturan nöropeptidlere “endojen opioid 
peptidler” veya “endorfinler” adı verilmiştir. Santral sinir sisteminde 
başlıca dört adet opioid sistem bulunur; Proopiomelanokortin (POMK), 
proenkefalin, prodinorfin ve nosiseptin/orfanin FG (N/OFQ)’dir. Bu 
sistemlerden oluşan başlıca endojen opioid peptidler sırasıyla β-endor-
fin; met- enkefalin ve lö-enkefalin; dinorfin A, dinorfin B ve β-neoendor-
fin; nosiseptin ve orfaninFQ’dur. Endojen opioid peptidler G proteini 
kenetli reseptörler olan µ(OP3), δ(OP1), κ(OP2) nosiseptin/orfanin FQ 
reseptörlerini etkileyerek analjezik etki, öfori, pozitif pekiştiri, ön hipo-
fizin endokrin fonksiyonunun kontrolü, öksürük refleksinin depresyo-
nu, spinal analjezi, solunum depresyonu ve emezis oluşumuna aracılık 
ederler (Kayaalp, 2012).

Ağrı Mekanizması

RVM, PAG ve dorsal boynuz ile birlikte, zararlı uyaranların algı-
lanmasını hem kolaylaştıran hem de engelleyen bir ağrı önleyici sistem 
içerir (Porreca vd., 2002). RVM içinde, NRM, NRO ve NRP, ağrı modü-
lasyonunda yer aldığı bilinen çekirdeklerdir, ancak aynı zamanda motor 
yanıtların modülasyonunda yer alırlar, bu da onları egzersize bağlı anal-
jezi mekanizmalarında yer alan potansiyel kilit alanlar haline getirir. 
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RVM’de üç tip hücre vardır: ON-hücreleri aktive edildiğinde nosisepsi-
yonu teşvik eder, OFF-hücreleri aktive edildiğinde nosisepsiyonu inhibe 
eder ve nötr hücreler zararlı uyaranlara cevap vermez (Fieldsvd. 2006). 
Egzersiz, hipofizden (periferik) ve hipotalamustan (merkezi) β-endorfin 
salınımını tetikler, bu da sırasıyla periferik ve merkezi olarak µ-opioid 
reseptörlerini aktive ederek analjezik bir etki sağlar (Nijs vd., 2012). Şekil 
1’de gösterilmiştir. Hem insan hem de hayvan çalışmalarında artan μ-o-
pioid reseptör ekspresyonunun (de Oliviera vd., 2010) egzersize bağlı 
analjeziye aracılık ettiğine dair çok güçlü kanıtlar bulunmaktadır (Kolt-
yn, 2000; Lima vd., 2017).

Şekil 1. β-Endorfin Salınım Mekanizması

Opioid Reseptörler: MOP, DOP, KOP ve NOP gibi reseptörlerinin 
aktivasyonuyla birlikte, adenilat siklazların ve siklik adenozin monofos-
fat (cAMP) oluşumun sonucunda G proteinlerine bağımlı inhibisyonuna 
sebep olur. Bununla birlikte, tüm bu etkilerin ağrı inhibisyonu ile sonuç-
landığı kesin yol, sadece MOP reseptörleriyle sağlanmaktadır. Şekil 2 de 
örneklendirilmiştir. Bu nedenle, azalmış cAMP üretimi, protein kinaz A 
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(PKA) aktivitesinin inhibisyonuna yol açar, bu da ağrının azalmasında 
rol oynayan çeşitli iyon kanallarının baskılanmasıyla sonuçlanır (Cansız 
vd., 2021). Kısacası görevi, ağrıya verilen yanıtı, azalan ağrı yolağı ile 
modüle etmektir.

Şekil 2. Analjezi Oluşum Mekanizması

AMAÇ 
Egzersizin insan bedenine katkıları yıllardır bilim insanları tarafın-

dan merak konusu olup, uzun zamandır farklı alanlarda spor üzerine 
sayısız araştırma yapılmıştır. Bu derlememizde uzun yıllardır incelenen 
fakat tam anlamıyla opioid reseptörlerin, sportif beceriler üzerindeki et-
kileri kesinleştirilememiştir. Egzersiz tiplerine göre etkileri ve bunlarla 
ilgili yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bir bilgi toplamak amaçlana-
rak bölümümüz yazılmıştır.

YÖNTEM

Yapılan derlemede yöntem olarak döküman taraması metodu kulla-
nılmıştır. Tarama sırasında PubMed, EBSCO ve SportDiscuss veri taban-
ları taranmıştır. Çalışma kapsamında toplamda spor alanında ve medi-
kal alanda yazılmış 76 kaynaktan yararlanılmıştır. 
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BULGULAR

Egzersiz Tipine Göre Endorfin Seviyeleri
Yapılan araştırmalar sonucunda çesitli stres faktörlerinin endojen 

opioid peptidlerinin salıverilmesini artırdığı gösterilmiştir (Kayaalp, 
2012). Organizmanın adaptasyonunu gerektiren bir tür fizyolojik stres 
olan egzersizde, kan basıncı, kalp hızı ve solunum frekansının düzenlen-
mesinde rol oynayan hormon veya nöromediyatörlerin düzeylerindeki 
değişikliklere ek olarak endojen opioid peptidlerin düzeylerinin arttığı 
bildirilmiştir (Debruille vd., 1999; Grossman ve Sutton, 1985). Birçok ça-
lışmada, insanlarda egzersize yanıt olarak endojen opioidlerinin özel-
likle ön hipofizdeki kortikotrof hücrelerden POMK’nin yıkılımı sonucu 
meydana gelen ve adrenokortikotropik hormon ile birlikte salıverilen 
β-endorfinin ve onun öncülü β-lipotrofinin serum konsantrasyonlarının 
arttığı gösterilmiştir (Carr vd., 1981; Colt vd., 1981; Farrell vd., 1982). Bu 
artışın ölçülen bazal konsantrasyonlara kıyasla en hafiften 5 kata kadar 
artabileceği bildirilmiştir (Harber ve Sutton, 1984). Ek olarak bu opioid 
yanıtındaki değişimin egzersizin yeterli şiddet ve sürede yapılmasıyla 
bağlantılı olabileceği öne sürülmüştür (Gabriel vd., 1992; Harber ve Sut-
ton, 1984; Viru ve Tendzegolskis, 1995; Vissing vd., 1994). Bu bilgiler 
ışığında egzersiz çeşitlerine göre endorfin seviyeleri başlıklar altında in-
celenmiştir. β-endorfinin kimyasal reaksiyonu şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. β-Endorfin Molekülü
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Akut ve Kronik Egzersizin Endorfin Seviyeleri Açısından 
Farklılıkları

Arida ve ark. (2015) yılında yaptığı “Sıçanlarda egzersizin beyin opi-
oid reseptör bağlanması ve aktivasyonu üzerindeki farklı etkileri” adlı 
çalışmasında akut egzersiz yapan (sadece 7 gün) ve düzenli egzersiz 
yapan (30 gün) sıçanların verilerine yer verilmiştir. Sonuçlar incelendi-
ğinde opioidlerin yalnızca egzersizle ayarlanmasının oldukça karmaşık 
olduğunu, hatta egzersiz sırasında ortaya çıkan yan ürünlerin sonuçları 
maskeleyebileceğinden bahsetmiştir. Ancak bulgular arasında egzersiz 
uyarısına bağlı olarak beyindeki belli spesifik alanlarda farklı şekillerde 
meydana gelen opioid reseptör bağlanması ve G protein (hücre dışından 
gelen sinyalleri iç ortama ileten protein ailesi) aktivasyonunun gerçek-
leştiğinin kanıtlarla mevcut olduğunu bildirilmiştir. 

DuPont ve ark. (2017)’de yaptığı “Kadınlarda farklı egzersiz model-
lerinin plazma pro-enkefalin Peptid-F üzerine etkileri” adlı çalışması-
na 59 sağlıklı kadın denek olarak katılmıştır. Denekler tesadüfi olarak 
4 gruba (ağır direnç kuvveti, yüksek yoğunluklu dayanıklılık, kombine 
edilmiş kuvvet-dayanıklılık ve kontrol grubu) ayrılarak çalışma başla-
tılmıştır. Denekler 8 haftalık antrenman protokolüne tabi tutulurken, 
ölçümler antrenmanlar başlamadan hemen önce ve hemen sonra alın-
mıştır. Sonuçlar incelendiğinde düzenli antrenman yapmayan kadınlar-
da egzersizin dinlenme plazma Peptid-F konsantrasyonlarını anlamlı 
olarak değiştirmeyeceğini, ancak egzersiz sonrası ani cevaplarda önemli 
artışlarla sonuçlanacağını göstermiştir.

De Oliveira ve ark. (2010) akut ve kronik egzersizin hipokampal olu-
şumun üzerine etkilerini sıçanlarda incelendiği çalışmada egzersiz, ruh 
halindeki değişikliklerden, ağrı algısından ve performanstan sorumlu 
olduğuna inanılan β-endorfinin yalnızca bu etkilerle kalmayıp aynı za-
manda diğer endojen opioid peptitlerin salınımını uyardığını ve dolaylı 
olarak hipokampal oluşumda opioid reseptörlerinin, mu opioid resep-
tör (MOR) ekspresyonunu değiştirip değiştiremeyeceğini incelemişler-
dir. Sonuçlar, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, akut egzersiz grup-
larında hipokampal formasyonda MOR ekspresyonunun önemli ölçüde 
arttığını göstermiş, tersine, sırasıyla zorlu akut egzersizin, kronik grup-
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lara kıyasla MOR ekspresyonunda önemli bir azalma kaydedildiği gö-
rülmüştür. Ancak hem akut hem de kronik egzersiz uygulanan sıçanlar-
da MOR ekspresyonunun önemli ölçüde farklılaşmadığı belirtilmiştir. 
Kontrol grubuna kıyasla CA1, CA3, hilus ve dentat girus bölgelerinde 
akut zorlu egzersiz grupları için daha yüksek sayıda MOR-pozitif hücre 
göstermiştir. Kısacası akut ve kronik egzersizin sıçanların hipokampal 
oluşumunda MOR ekspresyonunu modüle ettiğini göstermiştir.

Tendzegolskis ve Orlova (1991)’deki çalışmasının sonuçlarına ba-
kıldığında akut egzersiz, hipofiz ve hipotalamusta β-endorfin içeriği-
nin azalmasına neden olurken, adrenal bezde, opioid nöropeptid içeri-
ği değişmediği gözlenmiştir. Kronik egzersizde β-endorfin seviyesi ise 
hipotalamusta düşerken, hipofiz ve adrenal bezde arttığı bildirilmiştir. 
Bazı çalışmalar, koştuktan (Pert ve Bowie, 1979) veya yüzdükten sonra 
(Sforzo vd., 1986) beyinde opioid reseptör salgısında bir artış olduğunu 
göstermiştir. Öte yandan, daha uzun süre yapılan (kronik) egzersizler 
sonrasında, opioidlerin etkilerine duyarlılığın git gide azaldığı belirtil-
miştir (Kanarek vd., 1998; Mathes ve Kanarek, 2001). 

Egzersizin Çeşitlerinin ve Farklı Şiddetlerin Endorfin 
Seviyelerine Etkisi

Dolaşımda β-endorfin düzeylerinin yükselebilmesi için maksimum 
oksijen tüketiminin (VO2max) %60’ın üzerine çıktığı şiddetlerde egzersiz 
yapılması gerektiği gösterilmiştir (Engfred ve ark., 1994; Goldfarb ve Ja-
murtas, 1997; Maresh ve ark., 2006; Rahkila ve Laatikainen, 1992). Bu 
görüşü Colt ve ark. (1981) antrenmanlı uzun mesafe koşucularıyla yap-
tığı çalışmadaki, koşmanın β-endorfin ve β-lipotrofinin serum konsant-
rasyonlarının arttığı ve bu artışın yorucu olmayan koşularda %45 iken, 
egzersiz şiddetinin arttığı yorucu koşularda ise %80 olduğunu gösteren 
bulguları desteklemektedir. Bu bulguların aksine Farrell ve ark.  (1982) 
çalışmasında, antrenmanlı koşucuların farklı şiddette koşuları sonrası 
β-endorfin ve β-lipotrofinin serum düzeyleri arasında farklılık olmadı-
ğını bildirilmiştir. Diğer bazı araştırmacılar ise egzersizle anlamlı düzey-
de β-endorfin salıverilmesi için önemli olanın egzersiz şiddetinin değil 
egzersiz süresinin olduğunu ileri sürmüştür (Petraglia vd., 1990). Bu 
nedenle, egzersiz çeşidi, egzersiz şiddeti, egzersizde yer alan kas doku-
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sunun miktarı ve egzersizde kullanılan baskın kas lifi tipleri β-endorfin 
yanıtlarının ortaya çıkmasında önemli rolü olabileceği ileri sürülmüştür 
(Maresh vd., 2006). Bu faktörlere ek olarak araştırmalara dahil edilen 
bireylerin antrenmanlı oluşunun ve koroner kalp hastalığı, koroner arter 
hastalığı, asemptomatik iskemi gibi kardiyovasküler disfonksiyon veya 
diyabet gibi sahip olduğu hastalıklar gibi bireysel faktörler de egzersizle 
β-endorfin yanıtlarının ortaya çıkmasında etken olabilmektedir (Maresh 
vd., 2006). 

β-endorfin ve β-lipotrofinden başka plazma met-enkefalin düzeyle-
rinin hem egzersiz sırasında hem de sonrasında yükseldiği gösterilmiş-
tir (Boone vd.,. 1992; De Sommers vd., 1990). Antrenmanlı sporcularda 
dolaşımdaki met-enkefalin düzeylerinin, dinlenme sırasında, yorucu 
koşu bandı egzersizi ve maraton koşusu sonrasındaki düzeylerini ince-
leyen çalışmada (De Sommers vd., 1990), bazal met-enkefalin düzeyleri-
ne göre egzersiz sonrası düzeyler, bazal ve egzersiz düzeylerine kıyasla 
maraton koşusu sonrası düzeyler anlamlı düzeyde yüksek bulunmuş-
tur. Egzersize verilen enkefalin tepkilerinin büyüklüğünün, yapılan işin 
yoğunluğuna ve önceki fiziksel antrenmanın derecesine bağlı olabilece-
ği bildirilmiştir. Benzer şekilde esansiyel hipertansiyonlu sıçanların nor-
motansif yavrularında yapılan çalışmada (Fontana vd., 1994), dinlenme 
ve egzersiz sırasında plazma met-enkefalin, dinorfin B, atriyal natriüre-
tik faktör ve noradrenalin düzeylerinin normotansif yavrularda kontrol-
lere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu gösterilmiştir. 

Düzenli yapılan aerobik antrenmanlar sonucunda deneklerde β-en-
dorfin seviyelerinde artışın meydana geldiğini gösteren pek çok çalışma 
mevcuttur (Pierce vd., 1993; Goldfarb vd., 1987; Santiago vd., 2014; Kö-
seoğlu vd., 2003; Varkey vd., 2009). Ancak literatür incelendiğinde yal-
nızca anlamlı farklılıkların bulunmadığı da görülmüştür (Rahkila vd., 
1988; Goldfarb ve Jamurtas, 1997). 

Beş haftalık erkek sıçanlar 21 kontrol 21 egzersiz grubu olarak iki 
gruba ayrılarak, kontrol grubu sıçanları hareketsiz bırakılmış, egzersiz 
sıçanları treadmillde (5 haftalık adaptasyon veya orta dereceli egzersiz 
ve 2 haftalık yüksek yoğunluklu egzersiz) 7 hafta çalıştırılmıştır. β-En-
dorfin seviyesinin tespiti için her gruptan 33. gün, 42. gün ve 49. gün-
de örnekler alınmıştır. Sonuçlar, yüksek yoğunluklu egzersizden sonra 
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Lac ve BUN seviyelerinin önemli ölçüde arttığını göstermiş. 5 haftalık 
aerobik adaptasyon Kaudat putamen (CPu), Amigdala, Paraventriküler 
talamik çekirdek (PVT), Ventromedial hipotalamus çekirdeği (VMH) ve 
Gigantoselüler retiküler çekirdekte (Gi) önemli ölçüde artmış bir β-En-
dorfin’e neden olurken, HIIT (Yüksek yoğunluklu interval antrenman) 
egzersiz, CPu’da ve soliter yolun (Sol) çekirdeğinde yükselmiş bir β-En-
dorfin’i indüklediği, fakat globuspallidus’ta (GP) β-Endorfin’i azalttığı 
görülmüştür. Kontrol grubu sonuçlarına bakıldığında, 49. günde CPu, 
PVT, VMH, accumbens çekirdeği, Gi ve Sol’da yüksek β-Endorfin ve 
GP’de azalmış β-Endorfin seviyeleri göstermiştir. Akut çekirdek, pe-
riaquaduktal grideki (PAG) ve parabrakiyal çekirdekteki β-Endorfin 
seviyeleri 33., 42. ve 49. günlerde değişmemiştir. Sonuç olarak, orta ve 
yüksek yoğunluklu egzersizler altında farklı çekirdeklerdeki β-Endorfin 
seviyeleri değiştirdiğini kanıtlamıştır. Bir başka vaka incelemesinde ise 
hastanın yoğun ağrı ataklarını yüksek şiddetli koşular yaparak durdur-
duğu bildirilmiştir (Strelniker, 2009). Yine başka çalışmalarda da ana-
erobik egzersizin β-End seviyelerindeki artışa işaret edilmiştir (Rahki-
lavd. 1988; Goldfarb ve Jamurtas, 1997). 

Debruille ve arkadaşları 3 hafta boyunca tükenme egzersizi yap-
tırdıkları dişi sıçanlarda total serum opioid aktivitesinde kontrole göre 
anlamlı artış olduğu ve bu artışa kısmen β-endorfin ve met-enkefalin 
düzeylerinin yükselmesine ek olarak diğer başka opioid peptidlerin de 
katkısının olabileceği bildirilmiştir (Debruille vd., 1999). 

Asid-baz dengesinin yani pH veya laktat düzeylerinin egzersiz sı-
rasında β-endorfin düzeylerinin yükselmesinde yer alan mekanizmalar-
dan biri olabileceği bildirilmiştir (Maresh vd. 2006). Egzersiz sırasında 
β-endorfinin uyarılmasının metabolik asidoz ile ilişkili olduğu ve bir 
tampon solüsyonuyla pH’ın 7.40’ın üzerinde etkin bir şekilde tutulma-
sının β-endorfin salıverilmesini önemli ölçüde bastırdığı gösterilmiştir 
(Taylor vd., 1994). 

Diğer çalışmaların aksine sadece kadın sporcularda yapılmış bir 
araştırma, β-endorfin ve β-lipotrofinin plazma konsantrasyonlarının art-
tığı bulgusu desteklenmekte ve antrenmanın endojen opioidlerin egzer-
size yanıtını artırdığı gösterilmiştir (Carr vd., 1981). Hem kadınlar hem 
de erkekler üzerinde yapılan çalışmalarda (Colt vd., 1981; Farrell vd., 
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1982; Gambert vd., 1981), erkeklerin kadınlardan daha fazla egzersize 
yanıt olarak β-endorfin ve β-lipotropin düzeylerinde artışa sahip olduğu 
gösterilmiştir.  

Son olarak, Over traning (sürantrenman) kavramında ise β-Endorfin 
konsantrasyonunun azalmasına sebep olup, yararlı etkilerin engellen-
mesine sebep olmaktadır (Cunha vd., 2008).

Egzersize Bağlı Endorfin Artışlarının Etki Ettiği Sistemler

Egzersizin neden olduğu plazma β-endorfin düzeylerinde yükselme, 
çeşitli psikolojik ve fizyolojik değişikliklere yol açmaktadır. Bunlar; ağrı 
algısının modülasyonu (Crombie vd., 2018; Lima vd., 2017), duygu-du-
rum değişiklikleri, adet döngüsü üzerine etkileri ve çok sayıda hormon 
(GH, ACTH, prolaktin, katekolaminler ve kortizol) yanıtında değişik-
liklere sebep olur. Egzersizin bir sonucu olarak dolaşımdaki β-endorfin 
düzeylerindeki artışın asemptomatik (sessiz) miyokard infarktüslü veya 
diyabetli olgularda yapılan çalışmalarda egzersiz sırasında oluşan ağrı 
algısının modülasyonunda katkıda bulunduğu gösterilmiştir (Salomon 
ve Mazurek, 1994; Wu, 1992). Buna ek olarak β-endorfin hormonal ve 
metabolik regülasyonda da rol oynayabilmektedir (Maresh vd., 2006). 
Glukoz homeostazından sorumlu adrenal bezler, barsak ve hipotalamo-
hipofizer adrenal akstan izole edilen β-endorfinin egzersiz sırasında glu-
koz homeostazındaki rolü opioid antagonizması veya doğrudan β-en-
dorfinin füzyonu kullanarak incelenmiştir. Angelopoulos ve arkadaşları, 
nalokson ile yapılan opioid antagonizması sonucu VO2max’ın %80 olduğu 
egzersiz sırasında katekolaminlerin kontrole göre anlamlı düzeyde art-
tığını bildirmiştir (Angelopoulos ve ark., 1995). Farrell ve ark. (1991)’de 
nalokson ile yapılan opioid antagonizmasıyla kontrole göre sempatik 
aktivitede artış olduğu gösterilmiştir. Yine bu araştırmacılar tarafından, 
naltrekson tedavisi uygulanmasının VO2max’ın %70 olduğu egzersiz sı-
rasında kontrollere göre adrenalin yanıtını arttığı bildirilmiştir (Farrell 
vd. 1986). β-endorfinin füzyonu ile istirahat halindeyken (Fatouros vd., 
1997; Feldman vd., 1983; Reid ve Yen, 1981) ve nalokson tedavisi ile eg-
zersiz yapan bireylerde (Angelopoulos vd., 1997; Hickey vd., 1994) daha 
yüksek insülin ve glukagon seviyeleri rapor edilmiştir. Sıçanlarda yapı-
lan bir çalışmada ise 60-90 dakika arasındaki egzersizlerde β-endorfinin 
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füzyonu salinin füzyonuna göre, glukagon düzeylerini artırdığı, insülin 
düzeylerini ise azalttığı bildirilmiştir (Fatouros vd., 1997). Nalokson ve 
egzersize verilen glukoz yanıtında ise ya hiçbir değişiklik olmadığı (Far-
rell vd., 1988) ya da arttırıcı bir etkisi olduğu bildirilmiştir (Angelopou-
los vd. 1995; Hickey vd., 1994). Bu yanıtlarda β-endorfinin füzyonunun 
ve opioid antagonistinin dozu önemli rol oynamaktadır. Yüksek dozlar-
da opioid antagonistleri opioid reseptörlerini uyarması söz konusu ola-
bilmektedir (Maresh vd., 2006). β-endorfin ve opioid sisteminin lipolitik 
aktivite üzerinde in vitro ve in vivo etkileri olduğu da gösterilmiştir(Ri-
chter vd., 1987; Vettor vd., 1987, 1993). 

Endojen opioidler, iskemi-reperfüzyon hasarına karşı egzersiz kay-
naklı kardiyoproteksiyona aracılık eder (Miller vd. 2015). Hatta aralıklı 
hipoksi koşullandırması sonucu kardiyoprotektif etkilerin ortaya çıkma-
sında protein kinazları ve adaptif transkripsiyon faktörlerini kullanan 
β-adrenerjik, δ-opioiderjik ve reaktif oksijen-nitrojen sinyal yollarına bağlı 
olduğu ileri sürülmüştür (Mallet vd., 2018). Aynı şekilde opioid peptitle-
rin, özellikle β-endorfinin çeşitli bağışıklık fonksiyonlarını etkileyebileceği 
bilinmektedir (Jonsdottir I.H, 2000). β-endorfinin fiziksel egzersizden son-
ra görülen doğal öldürücü (NK) hücre aktivitesinin artışında düzenleyici 
rolü olduğunu öne süren çalışmalara karşın (Fiatarone vd. 1988), diğer 
bazı çalışmalar NK hücrelerinin egzersizle indüklenen modülasyonu üze-
rinde β-endorfinin herhangi bir etkisini göstermede başarısız olmuştur 
(Gannon vd., 1998). Bununla birlikte, dolaşımdaki endojen opioid peptid-
lerin, sıçanlarda yüzme sonrası görülen T hücre aktivitesinin baskılanma-
sında rol oynadığı gösterilmiştir (Bouix vd., 1995; Ferry vd., 1991). Ayrıca, 
insanlarda egzersize yanıt olarak pro-enkefalin peptid F’nin plazma dü-
zeylerinin arttığı gösterilmiştir ve spesifik antikor üreten B hücrelerinin 
artan sayısı ile ilişkilendirilmiştir. Pro-enkefalin peptid F’nin egzersiz sı-
rasında immün hücre fonksiyonu üzerinde modülatör bir rol oynayabile-
ceğini öne sürülmüştür (Triplett-McBride vd., 1998).

Egzersizde β-Endorfin Seviyelerine Bağlı Artışın Ağrı Üzerine 
Proflaktik Etkileri

Amin ve ark. (2019) yılında yüksek sıklıkla migren atağı geçiren de-
nekler üzerinde yapılan çalışmalardan yaptığı meta-analiz sonucunda 
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egzersizin bazı tiplerinin migrenden korumak yerine sebep olabileceği 
görülürken, aerobik (hafif şiddetli) ve düzenli egzersizin ise migren sık-
lığı üzerinde proflaktik etki gösterdiğini belirtmiştir. Bunun sebebinin 
ise egzersiz sonrası plazmada artan β-endorfin, endokannobinoid ve 
BDNF düzeylerinden ve bunlara bağlı olarak kişilerin değişen migren 
tetikleme eşiklerinin olduğu düşünülmektedir. 

Bruehl ve ark (2020)’de kronik bel ağrısı olan bireylerde aerobik eg-
zersizin endojen opioid mekanizmalarının analjezik etkilerine katkısı 
olup olmadığı belirlenmek istenmiştir. 82 deneğin katıldığı çalışmada 
egzersiz grubundaki deneklere (n=38) 6 hafta boyunca 18 seans aerobik 
egzersiz yaptırılmış geriye kalan 44 denek ise kontrol grubunu oluştur-
muştur. Ayrıca egzersiz grubunun yarısına plasebo diğer yarısına ise 
Nalokson (opioid antagonisti) verilmiştir. Yapılan incelemeler sonucun-
da kontrol grubuna kıyasla egzersiz grubunda kronik ağrı yoğunluğu 
daha fazla azalmış ve diğer müdahalelerin yokluğunda aerobik egzersi-
zin kronik sırt ağrısı yönetmede etkili olacağı düşünülmüştür.

Choi ve arkadaşlarının 2013 yılında yaptığı çalışma Yerel Kumdo 
Takım Şampiyonasına katılan 17 erkek amatör sporcu ile gerçekleştiril-
miştir. Deneklere tüm ağrı uygulamaları maç öncesi ve sonrasında ter-
mal uyarıcıyla 10 dk boyunca yapılmıştır. Maç öncesi ve maç sonrası 
yapılan ölçümler sonucunda, maç öncesinde sporcularda kaydedilen 
ağrı eşiği seviyeleri, maç sonrasına göre daha düşük oranda olduğu tes-
pit edilmiştir. Deneklerin yaşları küçüldükçe β-endorfin salgısında artış 
olduğu saptanmıştır.

Nijs ve ark. (2012)’nin derlemesinde Egzersiz, fibromiyalji, kronik 
boyun ağrısı, osteoartrit, romatoid artrit ve kronik bel ağrısı gibi çeşitli 
kronik ağrı bozuklukları için etkili bir tedavi olduğunu fakat egzersiz 
tedavisinin klinik faydaları kanıtlanmış olmasına rağmen, egzersizin 
kronik ağrı ile ilgili süreçler üzerinde olumlu etkileri olup olmadığının 
netlik kazanmadığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, birkaç grup, kro-
nik ağrılı hastalarda egzersize yanıt olarak endojen analjezinin işlev bo-
zukluğunu da göstermiştir. Kas kasılmaları, sağlıklı, ağrısız insanlarda 
ve osteoartrit veya romatoid artritli hastalarda genelleştirilmiş endojen 
analjeziyi aktive eder, ancak fibromiyalji hastalarında artan genel ağrı 
duyarlılığı ile sonuçlanır. Yani, lokal kas ağrısı olan hastalarda (örneğin 
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omuz miyaljisi), ağrısız kasları çalıştırmak genelleştirilmiş endojen anal-
jeziyi aktive etmektedir.

You ve ark. (2020) yılında yaptığı kronik ağrısı olan yaşlılarda Tai 
Chi’nin β-endorfin ve inflamatuar belirteçlerin kan seviyeleri üzerinde-
ki etkilerini belirleme amaçlı çalışmada; kronik ağrılı 54 yaşlı yetişkin 
çalışmaya alınarak, her birine 12 hafta boyunca haftada iki kez Tai Chi 
(n=28) veya hafif fiziksel egzersiz (n=26) uyguladı. 12 haftanın sonun-
da, ne Tai Chi ne de hafif fiziksel egzersiz gruplarında, β-endorfin ve 
inflamatuvar belirteç düzeylerinde bir değişiklik görülmedi. Bununla 
birlikte, %70 veya daha fazla dersi tamamlayabilen yaşlılarda Tai Chi, 
β-endorfin düzeylerini önemli ölçüde düşürürken (p<0.05), hafif fiziksel 
egzersizin β-endorfin düzeylerini değiştirmediği gözlenmiştir.

Bir vaka incelemesinde de migreni olan 43 yaşındaki hastanın atak-
ları başladığında koşuya çıkarak ataklarını durdurduğu belirtilmiştir 
(Darling, 1991). Hatta kronik ağrısı olmayan bireylerde tek bir aerobik 
egzersizin bile ağrı toleransında artışlara sebep olduğu belirlenmiştir 
(Hviid vd., 2019; Gurevich vd., 1994).

SONUÇ

Endorfin seviyelerinin hemen hemen her çeşit egzersizden sonra 
değişiklik gösterdiği görülürken, aynı zamanda bu etkinin egzersizin 
şiddetine ve yüklenme tipine göre, egzersiz sırasında vücutta bulunan 
laktat seviyesinin ve kan pH’ının, egzersizde devreye giren motor ünite 
miktarının, egzersiz sırasında kullanılan kas tipinin, cinsiyetin, sporcu 
geçmişinin, hatta bireylerde kronik hastalık bulunması da egzersizle 
birlikte serbestlenen endorfin seviyelerini değiştirdiği gözlemlenmiştir. 
Her ne kadar egzersizin endorfin seviyelerinin üzerinde etkisi olduğu 
savunulsa da araştırmamız sayesinde literatürde anlamlı farklılığın ol-
madığını gösteren pek çok makale olduğu görülmüştür. Ancak egzersiz-
le birlikte ağrı mekanizması üzerindeki olumlu etkilerinin bulunduğu 
makale ve vaka incelemelerinin yadsınamaz miktarda olduğu görül-
müştür. Yalnız bu etkinin genel anlamda kişilerin üzerinde proflaktik 
etki mi gösterdiği, sadece egzersiz devam ettiği sürece mi ağrıyı önledi-
ği, yoksa egzersiz yapıldıktan sonra tek seferlik geçici bir etki mi göster-
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diği henüz bir netliğe kavuşturulmamıştır. Bu konuyla ilgili net ifadeler 
kullanmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
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ELİT SPORCULARDA PİLATESİN KAS VE İSKELET 
SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Zülfiye ÇAKIR1, Ali Serdar YÜCEL2

Öz: Pilates kas dayanıklılığı, esnekliği, denge ve duruşu iyileştirmek 
için küçük kas gruplarını kullanarak yapılan bir egzersiz türüdür. 
Günümüzde gittikçe yaygınlaşmaya başlayan pilates vücut duruşu-
nu düzeltici ve kemikleri güçlendirici etkisinin yanı sıra kişinin daha 
esnek ve sağlıklı vücut yapısına kavuşmaları için tercih ettikleri ve 
çok çeşitli hareketleri içerisinde barındıran bir egzersiz türüdür. Aynı 
zamanda pilates omurga eğriliği ve kamburluk gibi duruş bozukluk-
larının önlenmesinde rol oynadığı gibi bacak, karın, kol ve sırt kas-
larının güçlenmesine de yardımcı olmaktadır. Pilates egzersizini ya-
parken intercostal nefes kullanılması yani nefesin kaburgalara doğru 
yayılmasını sağlayarak sıcak nefes verilmesi core bölgesindeki kasları 
daha aktif tutarak merkezin daha kontrollü hareket etmesini sağlar. 
Pilates egzersizlerinde stabilizasyonun, keskinliğin ve hizalanmanın 
hareketleri yapış süresince uygulanması kişinin farkındalığını arttırır. 
Pilates; profesyonel sporcuların ya da sedanter insanların vücut far-
kındalığı, pozisyonel algı özelliğini arttırır. Dayanıklılık, sürat, kuvvet 
gerektiren sporlarda, sporcuların merkez bölgelerinin güçlü olması, 
karın kaslarını daha aktif kullanması ve stabilizasyonlarının daha iyi 
olması yapılacak spesifik egzersizlerle bu özelliklerini geliştirilebilir. 
Antrenman programında belirli günler yapılan pilates egzersizleri 
sporcuların daha esnek bir yapıya sahip olmalarını sağlarken herhan-
gi bir sakatlanmaya karşı daha dirençli olmalarını sağlıyor. Hem yer 
egzersizi olarak yapılabilen hem de aletlerle yapılan bir egzersiz olan 
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pilates tüm vücut tiplerine uygundur. Denge, esneklik,kas dayanık-
lılığı, propriosepsiyonel algı gibi çalışmalarla kişinin ihtiyacına göre 
programlar uygulanır. Bu porgramlar sedanter veya sporcuların ih-
tiyacına göre zorluk derecesi artar ya da azalır. Pilates aynı zamanda 
zihinsel olarak da gevşemeyi sağlar. Kişinin daha iyi nefes almasını, 
daha rahat hareket etmesini ve postürünü daha iyi yansıtabilmesini 
sağlar. Bu çalışmada pilates ve kas kasılma türleri, pilates aletleri, pila-
tes mat egzersizleri ve reformer egzersizleri açıklanmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Pilates, Kas, Sporcu, Dayanıklılık, Denge

GİRİŞ

Pilates Egzersizi ve Tarihçesi
Pilates egzersiz metodu, 1880 yılında Almanya’da dünya ya gelen 

ve çocuk yaştan itibaren astım, raşitizm ve romatizmal ateş hastalıkla-
rıyla büyüyen Joseph Pilates tarafından geliştirilmiştir. Joseph Pilates 
çocukluktan itibaren jimnastik ve boks sporları ile uğraşmış, daha son-
ra doğu kültürü fiziksel aktivitelerine ilgi duyarak karate ve yogayla il-
gilenmiştir. Jimnastik ve yoga egzersizlerini kombinleyerek “bedenini 
güçlendir ve zihnini boşalt” felsefesini içeren pilates egzersiz metodunu 
oluşturmuştur (Latey, 2001; Winsor, 1999). Joseph Pilates, egzersizlerin 
metodolojisini omurga stabilizasyonunu korumaya, kas kuvvetini, da-
yanıklılığını ve esnekliğini arttırmaya yönelik dizayn etmiştir (Kloubec, 
2005; Quinn, 2005; Shedden ve Kravitz, 2006).

Pilates egzersizleri, yatarak, oturarak, ayakta ve ağırlıklarla yapılan 
birçok uygulama içerir. Bu durum, pilates egzersiz metodunun mono-
tonluktan uzaklaşmasına neden olmuştur (Muscolino ve Cipriani 2004).
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Resim 1. Joseph Pilates ve Aletli Pilates3

Pilatesin Yararları
1. Öncelikle derin stabilizasyon kaslarını, daha sonra hareketi yap-

tıran büyük kasları güçlendirir.
2. Vücut farkındalığını arttırır
3. Eklem açıklığını arttırarak sakatlama riskini minimum seviyeye 

düşürür.
4. Uzun miyofasyal askı sistemlerinin birlikte çalışmasını sağladığı 

için bir fonksiyonel egzersiz dsiplinidir (Ersan ve Akgöl, 2019)
5. Stabilizasyonu geliştirir.
6. Üst düzey performans gerektiren spor aktivitelerinde geliştirilen 

fiziksel ve zihinsel çalışmalar nedeniyle yaralanmalardan koru-
yan, performansı arttıran bir değeri vardır.( Ersan ve Akgöl, 2019)

7. Denge ve koordinasyonu geliştirir.
8. Pilates yaklaşımı, temel vücut egzersiz ve nefes kontrolüne odak-

landığından, transversus abdominis, diyafram, multifidus ve pel-
vik taban kaslarının aktivasyonunu kolaylaştırır, nöromuskuler 
kontrolünü geliştirir. Lumbo-pelvik stabilite ve esneklik artar 
(Phrompaet ve ark., 2011).

3 http://www.pilatesatolyesi.net/pilates-nedir/ E.T.23.11.2020
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9. Klasik direnç egzersizlerinde zayıf olan kaslar güçlenirken, güç-
lü olan kaslar da aynı oranda gelişim gösterdiği için dengesiz 
kas yapısına, kronik bel ağrısı ve sakatlıklara yol açabilir. Pilates 
egzersizleri ile kas yapısı bir bütün halinde güçlendirilmektedir 
(Karter, 2004).

10. Pilates egzersiz metodu kişilerin kaslarını büyütmeyi amaçla-
maz. Temel hedef uzun ve kuvvetli postür ve kas yapısına sahip olmak-
tır (Muscolino ve Cipriani, 2004).

Pilates Prensipleri

Şekil 1. Pilatesin Prensipleri

Pilates koordinasyon, denge, esneklik, kassal dayanıklılığı bir arada 
geliştiren az sayıda egzersiz türündendir. Hareketlerin değişik düzlem-
lerdeki kombinasyonlarını içermesi nedeniyle Pilates metodu, egzersi-
zin fonksiyonel bir şeklidir (Latey, 2002).

Bu egzersizde beyin, vücudun yaptığı hareket üzerine odaklanmak-
tadır ve bunu nefes kontrolü ile sağlamaktadır. Pilates’in bilgilendirme-
sine göre, programa katıldıktan 10 seans sonra farklılık hissedilmeye 
başlanır, 20 seans sonunda farklılık gözle görülür ve 30 seans sonunda 
ise tamamen yeni bir vücuda sahip olunur (Bryan ve Hawson 2003).

Pilates’in fiziksel yararları olduğu gibi psikolojik yararları da bulun-
maktadır. Pilates temelli egzersiz programına katılan bireyler kendileri-
ni daha sakin, enerjik ve tazelenmiş hissettiklerini, bireysel farkındalık-
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larının arttığını bildirmişlerdir (Wells vd 2012). Ayrıca egzersizin fiziksel 
benlik algısını olumlu yönde etkilediği de bildirilmiştir (Özerkan 2004).

Dengenin geliştirilmesi multidisiplinerdir ve fiziksel aktivite bu ko-
nuda önem taşımaktadır. Pilates, gövde stabilitesi için çok önemli olan 
transvers abdominis, internal oblik ve eksternal oblik kaslara odaklanır. 
Bu kaslar ağırlık merkezi için temel olduğundan denge gelişimine katkı-
da bulunabilir (Ott, 2014).

PİLATES ve POWERHOUSE (GÜÇ EVİ)

Richardson vd. (1999), core’uiki katmanlı bir silindir ya da kutu ola-
rak tanımlarken, Akuthota ve Nadler (2004), core için bacak ve kol hare-
ketini başlatan güç-evi (powerhouse) olarak tanımlamışlardır.

“Powerhouse”da yer alan kaslar 5 ana gruptan oluşmaktadır 
(Muscolino ve Cipriani 2004).

1. Anterior abdominal kaslar (Gövde fleksörleri): M.Rectus abdo-
minis, M.external abdominal oblique, M.internal abdominal ob-
lique ve M.transversus abdominis.

2. Posterior abdominal kaslar (Gövde ekstansörleri): M.Erector spi-
nae, transverso spinalis grubu, M.quadratus lumborum. 

3. Kalça fleksörleri: M.İliopsoas, M.rectusfemoris, M.sartorius, M.
tensor fasciae latae

4. Kalça ekstansörleri: M.Gluteus maksimus, M.abductor mag-
nus‘un posterior baş

5. Pelvik taban kasları: M.Levator ani, M.coccygeus, superficial ve 
derin pereneal kaslar 

Pilates ve Nefes

J. Pilates kanın oksijenlenmesi ve atıklarından arınmasının en etkili 
yolunun alt torakal bölgeye tam bir nefes alma ve verme ile mümkün 
olacağını belirtmiştir. Nefes merkezin güçlenmesine yardımcı olmakta-
dır. Egzersizin bütünlüğünün korunmasını ve baskı döngüsünün azal-
masını sağlayarak, hareket sırasında rahatlamayı kolaylaştırmaktadır. 
(Korpelainen ve ark 2006).
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Kaslar: Diyafram solunumdan sorumlu birinci kastır. İnterkostal 
kaslar ve skalen grup ise yardımcı kaslardır.

Nefes aldığımızda:

1. Diyafram kasılır

2. Kubbe aşağı iner

3. İnterkostal kaslardan External Oblique aktive olur ve göğüs ka-
fesini genişletir.

4. Akciğer hacmi artar ve içeri hava girer.

5. Karın içi basınç artar.

6. Pelvik taban tepki verir.

7. Omurga ekstansiyonunu artırır.

Nefes verdiğimizde:

1. Diyafram gevşer

2. Kubbe yukarı hareket eder

3. İnterkostal kaslardan İnternal Oblique aktive olur ve göğüs kafe-
sini daraltır.

4. Akciğer hacmi azalır ve hava dışarı çıkar.

5. Karın içi basınç azalır.

6. Pelvik taban kasılır.

7. Omurga fleksiyon postürüne geri döner (Ersan ve Akgöl 2019: 
22)

Omurganın Pozisyonları

Pilates Egzersizleri, lumbopelvik stabiliteye odaklanan postürel bir 
yaklaşım sunmaktadır. Transversus Abdominis, Diyafragma, Multifi-
dus ve Pelvik taban kaslarının aktivasyonunu kolaylaştıran nefes kont-
rolü ile yapılan egzersizlerdir. Omurga kaslarının stabilitesi, kontrolü-
nü ve hareketliliğini arttırarak gövde kas aktivasyonunu sağlamaktadır 
(Rydeard vd., 2006).
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Posterior Pelvik Tilt: PSIS’lerin aşağıda ASIS’lerin yukarıda konum-
lanmasıdır. Fazla olması varolan biyomekanik lordozu azaltabilir veya 
kaybolmasına neden olabilir. Anterior Pelvik Tilt: ASIS (Anterior Supe-
rior İllac Spine) aşağıda PSIS’lerin (Posterior Superior İllac Spine) daha 
yukarıda olmasına denir (Ersan ve Akgöl, 2019).

Resim 2.  Pelvisin Pozisyonları4

Doğal Pelvis Pozisyonunun Omurga Üzerine Etkisi

Doğal pelvis pozisyonu pubik ve kalça kemiklerinin(anterior supe-
rior iliac spine) aynı düzlemde olmasını ifade eder. Pelvis’in iskelet ya-
pısı üzerindeki en önemli yapıtaşı olduğu sıkça söylenmektedir. Pelvis 
hareket etmeye başladığında lumbo sacral eklemler ya da bacak kasla-
rının da hareket etmesi muhtemeldir. Gövde ile pelvisi birbirine bağla-
yan lumbosacral eklem ve alt ekstremiteler ile pelvisi birbirine bağlayan 
kalça eklemi 26 pelvis hareketi sırasında aktif hale gelir. Kalçanın sagital 
düzlemdeki hareketleri spinayı etkiler. Sagital düzlemde yapılan pelvis 
hareketleri anterior tilt ve posterior tilt hareketleridir.( Muscolino ve 
Cipriani, 2004).

4 https://www.fitnessbilim.com/blog/postur-ve-sportif-performansa-etkileri/, E.T. 28.12.2021.
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Pilates ve Kas Kasılma Türleri

Kaslarımız bizim kontrolümüzde hareket ederler. Bu kontrolü yer-
çekiminin etkisinden kurtarmak gereklidir. Pilates egzersizlerinde kas-
ların kısalarak kasılması yanında uzayarak kasılması da bir düzen dâhi-
linde gerçekleşir (Gagnon ve Sandall., 2007).

İzometrik Kasılma

Kas kasılırken kasın tonusunda değişim meydana gelmesine izo-
metrik kasılma denir.

Aşağıda gösterilen resimde pilates egzersiz hareketlerinden örüm-
cek çalışmasında dizler yerden birkaç santim yukarı kaldırılarak abdo-
minal kasların aktif tutulmasıyla birlikte core bölgesi ve quadriceps ka-
sının çalışması izometrik şekilde yapılmaktadır.

Resim 3. Örümcek Hareketi  (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Konsantrik Kasılması

Kas kasılırken kasın boyunun kısalmasıdır.  
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Eksantrik Kasılma

Kas kasılırken kasın uzamasıdır. Eksantrik kasılmada kaslar ya yer 
çekimine ya da bir aletin çekim gücüne doğru çalışmaktadır, bunun di-
ğer bir adıda negatif yönde harekettir (Bompa, 2013).

PİLATES ve ALETLERİ

Pilates matwork ve aletli olmak üzere iki çeşittir. Matwork zemi-
ne dayalı iken; aletli pilates reformer, cadillac (trapeze), chair, ve diğer 
değişik aparatlarla uygulanmaktadır.5 Bu aparatlar, uygulayıcıların bir 
egzersize yardımcı olmalarını veya direnç göstermelerini sağlamaktadır 
(Owsley, 2005).

Şekil 2. Reformer Aleti6

5 www.appihealthgroup.com, 12.12.2021
6 https://www.pilates.com/store/pilates-equipment/reformers/clinical-reformer/ (E.T. 

15.12.2020)    
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Şekil 3. Cadiilac-Trapze7

Şekil 4. Chair 8

7 https://www.pilates.com/store/pilates-equipment/reformers/clinical-reformer/ (E.T. 
15.12.2020)  

8 https://www.pilates.com/store/pilates-equipment/reformers/clinical-reformer/ (E.T. 
15.12.2020)  
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PİLATES MAT EGZERSİZLERİ

Resim 4. Single Leg Strech (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Tek bacak tablet tab pozisyonunda diğer bacak düz ve parmak ucu 
planter fleksiyonda uzarken gövdenin fleksiyon yönünden karın kasları-
nı çalıştırma. Aynı zamanda quadriceps ve hip fleksörleri güçlendirme.

Resim 5. Bridge (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)
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Gövde ekstansörleri, gluteal grup ve hamstring grubunu güçlendi-
rirken kalça fleksörlerini esnetme.Kolların baskılanması ile tüm vücu-
dun kasılmasını sağlayarak kasların daha fazla aktif olmasını sağlamak.

Resim 6. Köprüde Marching (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Kollar yanda tek bacak tablet ab pozisyonunda derin bir nefes alıp 
nefes verme süresince omurga tek tek yerden kaldırılır kürek kemik-
lerinin bitimine kadar. Yukarıda gluteal bölge aktif edilir. Nefes alma 
süresince omurga yuvarlanarak hareket başlangıç pozisyonuna geri dö-
nülür.

-Gövde ekstansörlerini güçlendirirken kalça eklemin dinamik 
stabilizasyonunu sağlamak.

Resim 7. Marching (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)
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Ayaklar paralel pozisyonda nefes alma süresince tek bacak tablet 
tab pozisyonuna gelir ve nefes verme süresince ayak tekrar başlangıç 
pozisyonuna geri döner ve sağ sol olacak şekilde hareket tamamlanır. 
Hareket süresince karın aktif ve lumbo-pelvik stabilizasyonunu bozma-
yaya çalışarak hareket tekrarlanır.

-Lumbo pelvik stabilizasyonunu sağlamaya çalışırken omurgayı 
nötr pozisyonda tutabilmek ve kalça fleksörlerini güçlendirme.

Resim 8. Toe Taps (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Ayaklar tablet tab pozisyonunda kollar gövdenin yanında ve uzun 
olacak şekilde karın aktif olur. Nefes alma süresince tek bacak table tab 
pozisyonunda kalırken diğer ayak parmak ucu dizin açısını bozmadan 
ileriye uzanarak yere dokunur ve geri döner.
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-Lumbo-pelvik stabilizasyonunu korumak ve core kaslarını çalış-
tırmak.

Resim 9. Abdominal Bükülme-Marching (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Ayaklar tablet ab pozisyonunda kollar omuz başlarının hizasında 
tavana doğru uzatılır. Derin bir nefes alıp nefes verme süresince başı 
boynu ve omurgayı yuvarlayarak kürek kemiklerinin bitimine kadar 
yükselirken kollar kalçanın hizasına doğru uzanarak hareketi tamamlar. 
Nefes alma süresince omurgayı yuvarlayarak baş yere konur. Hareket 
esnasında çene göğüsten uzak tutulur.

-Omurganın fleksiyon yönünde ki hareketini yaparken abdomi-
nal güçlendirmeyi sağlamak.

Resim 10. Single Straight Leg Stretch (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)
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Baş ve boyun yerdeyken ayaklar table tab pozisyonuna alınır ve 
sonrasında baş ve boyun yuvarlanarak kürek kemiklerine kadar yük-
selir. Bu pozisyona geldikten sonra tek bacak dizin bükülmediği yere 
doğru yukarı çıkarılır diğer bacak ileriye uzun olacak şekilde uzatılır. İki 
küçük fasıllı nefes alıp nefes verme esnasında bacak değiştirilir.

-Abdominal kasları güçlendirme ve quadriceps, kalça fleksörleri-
ni güçlendirirken lumbo-pelvik stabilizasyonunu sağlamak. Hamst-
ring grubunu esnetme.

Resim 11. Abdominal Bükülme (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Ayaklar table tab pozisyonundan nefes alınır. Nefes verme süresin-
ce kollar ileriye bacaklar ileriye doğru uzanılır. Tekrardan nefes alıp ne-
fes verme süresince kollar geriye doğru uzatılır, bacaklar olabildiğince 
uzun parmak ucuyla ileride bir noktaya dokunuyormuş gibi uzanmalı-
dır.
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-Core kaslarını güçlendirme ve kalça fleksörlerini güçlendirme.

Resim 12. Roll-Up (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Oturma pozisyonunda iki bacak uzun omurga olabildiğince uzun 
ve kollar omuz hizasından ileriye doğru bakacak şekilde uzatılır. Ne-
fes verme süresince kuyruk sokumundan omurgayı, beli ve en son baş 
boyun olacak şekilde yuvarlanarak sırt üstü uzanılır. Daha sonra karın 
ve bacaklar olabildiğince aktif olacak şekilde ilk baş, boyun, sırt ve bel 
omurlarını yuvarlayarak yukarı doğru yükseldikten sonra kollarla ayak 
parmak uçlarına doğru uzanarak arka bacak esnetmesi yapılır. Ve baş-
langıç pozisyonuna geri dönülür.

Not: Omurgasını dik tutamayanlar dizlerini biraz bükebilirler.
-Abdominal kasları, kalça fleksörlerini ve quadrriceps kaslarını 

güçlendirirken omurga mobilizasyonu sağlamak. Arka bacak grubu-
nu esnetme.
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Resim 13. Yarım Swan (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Yüzüstü pozisyonda eller kulakların yanında olacak şekilde konu-
lur. Yukarı doğru yükselme esnasında karın aktif olacak ve bacaklar ola-
bildiğince sıkı olmalıdır. Baş boynun devamında düz bir şekilde durma-
lıdır. Nefes verme süresince başlangıç pozisyonuna geri dönülür.

-Omurganın ekstansiyon yönündeki hareket etmesini sağlarken 
gövde ekstansörlerini güçlendirmek. Serratus-Rhamboid dengesini 
geliştirmek ve omurga mobilizasyonu sağlamak.

Resim 14. Swan (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)
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Yüzüstü pozisyonda kollar kulakların hizasında olacak şekilde po-
zisyon alınır. Nefes verme süresince yavaşça yukarı doğru uzanarak dir-
sekler yerden kesilir. Başın tepesinde uzanarak nefes verme süresince 
hareket başlangıç seviyesine geri dönülür.

-Omurganın ekstansiyonun yönünde hareketini yaparken ekstan-
sör kaslarını güçlendirme. 

Resim 15. Zıt Kol Zıt Bacak (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Kollar ileriye doğru uzun yüzüstü pozisyonda bacaklar ve kollar 
sıkı bir şekilde olmalıdır. Nefes alma süresince sağ ayak kalkarken sol 
kol yukarıya doğru baş göğüs ile birlikte uzanarak yükselir. Nefes ver-
me süresince indikten sonra diğer taraf yapılır. Bacak yukarı doğru yük-
selirken ayak parmak ucuyla geriye ellerle ileriye doğru uzanılmalıdır.

-Kollar ve bacaklar zıt çalışarak koordinasyonu geliştirmek. Göv-
de ekstansörlerini güçlendirme ve omuz eklemi çevresi ve periskapu-
lar kaslarıda güçlendirmek.
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Resim 16. Side Serisi ve Daireler (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Yan bir şekilde uzanılır. Kulak, omuz, kalça, bacak ve ayaklar aynı 
hizada olmalıdır. Bacaklar ve karın sıkı nefes verme süresince yukarı 
doğru üstteki bacak kaldırılır.

Daire: Üstteki bacak parmak ucu ile lumbo pelvik stabilizasyonu ko-
rurken daire yapılır.

-Kalça eklem stabilizatörlerini güçlendirme 
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Resim 17. Sternum Drop (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Ayaklar dört ayak pozisyonunda eller omuzların altında olmalıdır. 
Kürek kemiklerinin iki alt ucu birbirine olabildiğince yaklaştırılıp göğüs 
kafesi aşağı doğru itilir. Nefes alma süresince normal pozisyonuna geri 
dönülür.

-Periskapular kaslarını güçlendirirken skapulanın  mobilizasyo-
nunu arttırmak.

REFORMER

Resim 18. Pulling Straps (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)
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Boxın üstüne yüzüstü pozisyonda uzanılır. Kollar ileriye doğru 
uzun olacak şekilde elciklerden tutulur. Nefes verme süresince kollar 
kalçanın yanına olabildiğince uzanmalıdır. Hareket boyunca karın kalça 
ve bacaklar sıkı tutulur.

-Yüzüstü pozisyonda gövde ekstansörlerini ve üst ekstremiteyi 
güçlendirmek, skapulanın dinamik stabilizasyonunu arttırmak. 

Resim 19. Triceps Çekme (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Yüzüstü pozisyonda dirsekler bükülü nefes verme süresince ön kol 
geriye doğru uzatılır. Hareket esnasında baş boyun hizasında kalmalı ve 
el bilekleri bükülü olmamalıdır.

-Omurganın ekstansiyon yönünde hareketi yaparken gövde eks-
tansörlerini güçlendirmek ve periskapular ve omuz eklemi çevresin-
deki kasları güçlendirmek.
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Resim 20. Long Spine (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Sırtüstü pozisyonda ayaklara strapsa takılı ve kollar gövdenin ya-
nında karın aktif olmalıdır. Nefes verme süresince bacakları sabit tuta-
rak kuyruk sokumu ve omurga yuvarlanarak yukarı doğru yükselinir. 
Nefes alma süresince omurga yuvarlanarak dizler bükülü göğüs bölge-
sine doğru çekilir ve omurgayı indirme esnasında bacaklar düz bir şekil-
de ileriye doğru uzanarak hareket tamamlanır.

-Omurganın fleksiyonu yönünde mobilizasyonu ve Abdominal 
güçlendirme.
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Resim 21. Standing Adductor Stretch (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Bir bacak yerde diğer ayak omuz başlığında kollar arabanın ucun-
dan tutulur. Ayak ile omuz başı itilir ve arabanın açısı arttıkça ellerle 
yana doğru geçilir. Ve bacağın esnediği yere kadar gidilir. Nefes alma 
süresince geri dönülür.

-Adductor kasları esnetme
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Resim 22. Abdominal Bükülme Tek Bacak Uzatma ile Arms Works (İlk ya-

zarın arşivinden alınmıştır)

Ayaklar tablet ab pozisyonunda kollar tavana doğru uzatılır. Nefes 
verme süresince kollar kalça hizasından ileriye doğru uzanırken tek ba-
cak parmak ucu ile ileriye doğru uzanır. Karın ve uzatılan bacak olabil-
diğince aktif sıkı olmalıdır. Nefes alma süresince başlangıç pozisyonuna 
geçilir ve diğer bacağa geçilerek hareket tamamlanır.

-Abdominal bükülmeyi yaparken tek bacağı ileriye doğru uzat-
mak. Core bölgesini güçlendirmek ve quadriceps kaslarını güçlendir-
mek.
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Resim 23. Gövde Fleksiyonda T Çekme (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Ayaklar table tab pozisyonunda kollar yana doğru omuz hizasında 
açılır. Nefes verme süresince zorluk derecesine göre yukarı-orta-aşağıya 
doğru uzanarak gövde yukarı doğru uzar.

-Core kaslarını ve kalça fleksörlerini güçlendirmek.

Resim 24. Abdominal Bükülme Ayaklar V Pozisyonu (İlk yazarın arşivin-
den alınmıştır)

Kollar yanda nefes verme süresince ayakları v pozisyonunda yana 
doğru açarak ve karın kaslarını olabildiğince aktif ederek ayaklar ile yu-
karı doğru uzanılmalıdır.

- Abdominal kasları ve kalça fleksörlerini güçlendirmek.
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Resim 25. Triceps Çekme (Pronasyonda) (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Avuç içleri karşıya dönük eller yerden birkaç santim yukarıda nefes 
verme süresince ileriye doğru kolları uzatma.

- Triceps güçlendirme.

Resim 26.  Tiriceps Çekme (Supinasyon) (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Avuç içleri omuza dönük dirsek yukarıda ileriye ön kolu uzatarak 
geri dönme. 

-Tricepsi eksanstrik kasılmasını sağlamak ve skapulanın stabaili-
zasyonunu korumak.
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Resim 27. Feet in Straps/ Paralel (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Karın kasları aktif, bacaklar olabildiğince uzun ve pelvisi hareket 
ettirmeden ileriye ve aşağıya doğru uzanarak tekrar başlangıç pozisyo-
nuna geri dönme.

- Lumbo pelvik stabilizyonunu korurken Alt Eksremite kaslarını 
güçlendirme.

Resim 28. Feet In Straps / V Çekme (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Kollar gövdenin yanında bacaklar yukarıda ve uzun. Nefes verme 
süresince yana doğru açılır. Nefes alma süresince yavaş ve kontrollü bir 
şekilde kapatılır.

-Kalça fleksörlerini, Adductor kaslarını ve Abdominal kaslarını 
güçlendirmek. Adductor kaslarını esnetmek.
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Resim 29. Feet In Straps/ Adductor Güçlendirme (İlk yazarın arşivinden 
alınmıştır)

Kollar gövdenin yanında uzun ayaklar yukarıda iki topuk arasın-
da mini ballı koyup olabildiğince sıkarak nefes verme süresince aşağıya 
doğru ayaklar indirilir. Gövde yatağa bastırılır karın aktif. Nefes alma 
süresince topun direncini değiştirmeden başlangıç pozisyonuna geri dö-
nülür.

-Lumbo-pelvik stabilizasyonunu korurken Adductor kaslarını 
güçlendirmek.

Resim 30. Long Stretch (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Eller footbar da omuz genişliğinde tutulur. Ayak parmak uçları ara-
bada topuklar omuz başlıklarına yaslanır. Nefes verme süresince diz-
lerle geriye doğru uzanarak geriye doğru araba hareket ettirilir. Geri 
dönüşte hareketi dizlerden çok core bölgesinin kuvvetini kullanarak 
gelinmelidir.
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-Abdominal kasları güçlendirmek. Gövde ekstansör kaslarını 
güçlendirmek. Omuz eklem çevresi ve periskapular kasları güçlendir-
mek.

 
Resim 31. Lunge (İlk yazarın arşivinden alınmıştır),

Eller footbar da tek ayak yerde arabanın başına doğru uzatılır. Di-
ğer bacağın dizi arabaya konulur topukta omuz başlığında nefes verme 
süresince Asis çizgileri karşıya bakacak şekilde bozmadan geriye doğru 
bacak açılır.

-Kalça fleksör ve quadriceps esnetme ve kalça ekstansör grubu es-
netme.

Resim 32. Kayışlara Dönük Kneeling Abdominals (İlk yazarın arşivinden 
alınmıştır) 

Kayışlara dönerek dizler omuz başlığına konulur. Nefes verme sü-
resince dizler göğüs bölgesine doğru çekilir. Hareket esnasında omuzlar 
ileriye doğru gitmemelidir.
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-Abdominal kasları güçlendirirken İzometrik olarak üst ekstremi-
teye stabilizsyon yaptırmak.

Resim 33. Kayışlara Dönük Kneeling Abdominals/ Obliq (İlk yazarın arşi-
vinden alınmıştır)

Kayışlara dönerek iki elle birlikte aynı yerden tutulur. Omurga hi-
zasına koruyarak dizler göğüs bölgesine doğru çekilir. Nefes alma süre-
since başa dönülür.

-İnternal ve Eksternal Oblik güçlendirme. Abdominal güçlendir-
me.

Resim 34. Mermaid (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)
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Footbara yan bir şekilde dönerek oturulur. Tek el footbarda diğer 
el omuz hizasında ileride. Nefes verme süresince barda olan eli iterek 
diğer kolu yana doğru uzanarak bükülme. Hareket esnasında yukarıda 
olan kol omuz kulaklara yakın olmamalıdır.

-Omurganın lateral yönde hareketini yaparken esneme.

Resim 35. Standing (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Tek ayak sabit olan yere diğer ayak arabanın hareketli kısmına ko-
yulur. Gövde dik ve uzun pelvis nötr pozisyonunu korurken ayak yana 
doğru açılır. Hissiyat olarak sanki iki bacağı birden açıyormuş gibi sabit 
olan bacakta itmeyi hissetmelidir.

-Yayın direncine göre alt ekstremite çalışması. Yay direnci düşük 
olduğunda adductor çalışması, yay direnci yüksekse abdüksüyon ça-
lışması.

Resim 36. Kayakçı Pozisyonu (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Tek ayak sabit olan yerde olurken diğer ayak arabanın hareketli kıs-
mındadır. Dizler bükülü kalça geriye doğru uzun olmalıdır. Nefes ver-
me süresince ayağı yana doğru açarve dizleri içeri kaçırmadan hareket 
tamamlanmalıdır. Hareketi yaparken omurga pozisyonu sabit kalmalıdır.
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-Kalça eklem dinamik stabilizasyonu ve alt ekstremite güçlen-
dirme. Yay direnci düşük olduğunda adductor çalışması, yay direnci 
yüksekse abdüksüyon çalışması.

Resim 37. Footwork (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Ayak parmak uçları, ayak ortası ve topuk koyarak üç şekilde seri ya-
pılabilir. Önemli olan hareket esnasında hizalanmayı bozmadan dizle-
rin paralelliğini bozmadan footbarı itmektir. Nefes alma süresince dizler 
bükülerek başlangıç pozisyonuna geri dönülür.

-Alt ekstremite kaslarını güçlendirirken lumbo-pelvik stabilizas-
yonunu korumak ve hizalanmayı sağlamak.
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Resim 38. Footwork/ Modifikasyon (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Alt ekstremite kaslarını güçlendirmek ve modifikasyonları ile bir-
likte hareket çeşitliliği sağlamak.

Resim 39. Footwork/Küçük V Pozisyonu  (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Derin kalça rotatörlerini çalıştırarak alt ekstremite kaslarını güç-
lendirmek.
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Resim 40. Running (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Alt ekstremite kaslarını güçlendirirken kalça, diz, ayak bileği sta-
bilizasyonunu sağlamak ve hizalanma.
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Resim 41. Over Head Press Swan (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Yüz footbara dönük eller omuz açık hizasında olacak şekilde konu-
lur. Nefes alıp geriye doğru itilir nefes verme süresince kolların desteği 
ile yukarı doğru ekstansiyon yapılır. Nefes alma süresince tekrar geriye 
doğru uzanarak dirsekleri büküp başlangıç pozisyonuna geri dönülür.

-Skapulanın dinamik stabilizasyonu sağlamak. Omurganın eks-
tansiyon yönünde hareketini yaparken gövde ekstansör kaslarını güç-
lendirmek.
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Resim 42. Box Üstünde Abdominal Seri (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)

Boxın üstüne oturmadan önce tüm dirençler takılır. Ayaklar ayak 
kayışına geçirilir. Omurga yukarıya doğru uzun başlanır ve nefes verme 
süresince kuyruk sokumundan omurga tek tek yuvarlanarak inilir. Ne-
fes alma süresince omurgayı yuvarlayarak tekrar başlangıç pozisyonuna 
geri dönülür.

-Abdominal kasları güçlendirme. Lomber segmenti öğretmek.

43. Box Üstünde Abdominal Seri/ Obliq (İlk yazarın arşivinden alınmıştır)
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Nefes alma süresince geriye doğru omurgayı yuvarlayarak gidilir. 
Daha sonra küçük bir nefes alıp nefes verme süresince sağa doğru dönü-
lür. Bakışlar göğüsün baktığı hizaya bakmalıdır. Dönme esnasında ne-
fes alıp sol tarafa doğru dönülerek hareket tamamlanır. Tekrar sayısına 
göre yükselmeden hareket devam ettirilebilir.

-Abdominal ve Obliq kaslarını güçlendirme

SONUÇ

Pilates egzersizleri farklı materyaller kullanılarak (top, direnç bandı 
vb) yapılabilen, vücut postürü açısından önemli etkileri olan, kas ve ke-
mik yapıları açısından faydalı, vücut koordinasyonuna yardımcı esnek 
ve sağlıklı bir vücut yapısına sahip olmak isteyenler için tercih edilen bir 
egzersiz türüdür. Bu çalışmada pilates ile ilgili tanıtıcı bilgiler yanında, 
pilateste kullanılan aletler, mat egzersizleri ve reformer aletli pilates ha-
reketleri tanıtılmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın pilates 
yapan bireyler ve aynı zamanda yeni başlayanlar için faydalı bir kaynak 
oluşturacağını ve literatüre katkı sağlayacağını söyleyebiliriz.  
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ERGOJENİK DESTEKLERİN NUTRİGENOMİK VE 
PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Nezihe ŞENGÜN1, Ragıp PALA2

Öz: Sporcularda beslenme şeklinin egzersiz yanıtını ve performansını 
etkilendiği bilinmektedir. Vücudun egzersize adaptasyonu, sadece eg-
zersizin değil, egzersiz, besin öğelerinin, ergojenik desteklerin ve ge-
netik çeşitlilik arasındaki etkileşimden de etkilenmektedir. Beslenme, 
genlerle etkileşime giren önemli bir çevresel faktördür. Makro besin ve 
mikro besin öğelerine ilişkin genel tavsiyelerin her bireyi aynı düzeyde 
etkilemediği tespit edilmiştir. Sporcu performansına yönelik beslenme 
ve ergojenik destek önerilerini sporcunun genetik profilini hedefleye-
rek sağlığını ve performansını optimize etmek amaçlanmaktadır.  Mo-
leküler düzeyde genom ve besinler arasındaki etkileşimlerin bilgisi, 
nutrigenomik ve nutrigenetik bilimlerini içeren beslenme genomiğinin 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Nutrigenomik ve nutrigenetik, bir spor-
cunun besinlere ve diğer gıda bileşenlerine tepkisini değiştirmede bi-
reysel genetik farklılıkların rolünü incelemek için genomik bilgi ve ge-
netik test teknolojilerini kullanan deneysel yaklaşımlardır. Çeşitli ge-
netik varyantlar (yani polimorfizmler) seçkin güç ve spor performansı 
ile ilişkilendirilmiştir. Bireyin beslenme ve ergojenik destek stratejileri 
fiziksel performanslarını önemli ölçüde etkileyebilmektedir.  Genetik 
farklılıkların, besinlerin ve gıda biyoaktiflerinin emilimini, metaboliz-
masını, alımını, kullanımını ve atılımını etkilediği bilinmektedir, bu da 
bir dizi metabolik yolu etkilemektedir. Nutrigenomik ve nutrigenetik, 
bir sporcunun besinlere ve diğer gıda bileşenlerine tepkisini değiştir-
mede bireysel genetik farklılıkların rolünü incelemek için genomik 
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bilgi ve genetik test teknolojilerini kullanan deneysel yaklaşımlardır. 
Spor ortamı dinamik, ilerici, yenilikçi ve son derece rekabetçidir. Spor-
culara DNA’larına dayalı olarak bireysel olarak uyarlanmış diyet ve 
ergojenik desteklerin performansla ilgili rekabet avantajı sağlayabile-
ceği öngörülmektedir. Çok az besin takviyesi, ergojenik bir yardımcı 
olarak etkinliğini bilimsel olarak kanıtlamıştır.  Protein, kafein, yeşil 
çay, ginseng, folat, B12 vitamini, demir, C vitamini ve D vitamini me-
tabolizması hızı, genetik varyasyonlara bağlı olarak bireyler arasında 
değişiklik göstermektedir. Kafein metabolizması hızı, genetik varyas-
yonlara bağlı olarak bireyler arasında değişiklik göstermektedir. PG-
C-1α fonksiyonu egzersize oldukça duyarlıdır. Yeşil çay ve ginseng-
le aktivitesinin arttığı öngörülmektedir. MTHFR genotiplerine sahip 
bireylerin spor performansı üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği 
öngörülmektedir. FUT2 gen (rs602662) varyasyonlarının serum vita-
min B12 vitamini üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmek-
tedir. Serum demir seviyeleri ile ilişkili genetik varyasyon, HFE, TM-
PRSS6, TFR2 ve TF gibi birkaç geni içerdiği tespit edilmiştir. GSTT1 
dolaşımdaki askorbik asit seviyelerini artırarak egzersiz kaynaklı ROS 
üretiminin azalmasında etkili olabileceği öngörülmektedir. Genetik 
varyasyonun ergojenik bir yardıma yanıt olarak performans üzerinde-
ki etkilerini inceleyen az sayıda randomize, kontrollü çalışma olması-
na rağmen, egzersiz ve spor performansını etkileyen beslenme duru-
munun biyobelirteçleri üzerindeki gen-diyet etkileşimlerini birbirine 
bağlayan büyüyen bir araştırma temelini oluşturmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Sporcu Beslenmesi, Ergojenik Destek, Nutrigeno-
mik, Nutrigenetik, Sporcu Performansı

GİRİŞ

Spor ve egzersiz performansı beslenmeden önemli ölçüde etkilenir, 
ancak bireyler tüketilen aynı gıdalara, besinlere ve takviyelere farklı tepki-
ler verir. Bu, çeşitli yaşlar, etnik kökenler ve beceri düzeyleri için ve hede-
fin fiziksel aktiviteyi sağlık ve zindelik için mi yoksa yüksek performanslı 
spor için mi optimize etmek olduğu için geçerlidir (Guest vd., 2019).

Sporcu performansını optimize etmek için beslenmen önemlidir 
ancak, çeşitli diyet takviyelerinin potansiyel ergojenik değeri hakkında 
kesin bir bilgi yoktur. Bununla birlikte, sporcular tarafından kullanılan 
ürünlerin çoğu, fiziksel performansı artırmadaki etkinliklerinin yanı sıra 
eylem ve güvenlik özgüllükleri hakkında yeterli bilimsel kanıt da sağ-
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lanamamaktadır (Porrini and Del Boʼ, 2016).   Çok az besin takviyesi, 
ergojenik bir yardımcı olarak etkinliğini bilimsel olarak kanıtlamıştır. Bu 
nedenle özellikle çocuk ve genç sporcularda ergojenik desteklerin kulla-
nımını düşünmeden önce beslenme planının düzenlenmesi önerilmek-
tedir (Santesteban Moriones ve Ibáñez Santos, 2017). 

Beslenme, genlerle etkileşime giren önemli bir çevresel faktördür. 
Makro besin ve mikro besin öğelerine ilişkin genel tavsiyelerin her bi-
reyi aynı düzeyde etkilemediği tespit edilmiştir. Moleküler düzeyde 
genom ve besinler arasındaki etkileşimlerin bilgisi, nutrigenomik ve 
nutrigenetik bilimlerini içeren beslenme genomiğinin ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Nutrigenomik ve nutrigenetik, bir sporcunun besinlere ve 
diğer gıda bileşenlerine tepkisini değiştirmede bireysel genetik farklılık-
ların rolünü incelemek için genomik bilgi ve genetik test teknolojilerini 
kullanan deneysel yaklaşımlardır (Peña-Romero vd., 2018). 

Spor ortamı dinamik, ilerici, yenilikçi ve son derece rekabetçi-
dir. Sporculara DNA’larına dayalı olarak bireysel olarak uyarlanmış di-
yet ve ergojenik desteklerin performansla ilgili rekabet avantajı sağlaya-
bileceği öngörülmektedir (Guest vd., 2019). 

Makro besin alımındaki farklılıklar hem vücut yağ yüzdesini hem 
de yağsız kütleyi ve makro besin manipülasyonunun uzun süredir farklı 
sporlarda belirli hedefler için kullanılarak performansı önemli ölçüde 
etkileyebilmektedir (Zhang vd., 2012). Diyet faktörleri ve genetiği ince-
leyen araştırmalar, diyetteki yağ ve protein alımlarının vücut kompozis-
yonu üzerinde karbonhidratlardan daha fazla değiştirici etkilere sahip 
olabileceğini ortaya çıkarsa da tüm makro besinler kritik önem taşımak-
tadır. Karbonhidratlar beyin, merkezi sinir sistemi ve çalışan kaslar için 
önemli bir yakıt sağlamaktadır. Karbonhidrat alımın miktarı ve zaman-
laması spor performansını çok çeşitli yoğunluklarda etkilemektedir (Be-
elen vd., 2015; Marquet vd., 2016). Son araştırmalar, protein ve yağdan 
alınan enerji yüzdesinin, vücut ağırlığını ve bileşimini optimize etmek 
için genetik varyasyona dayalı olarak bireye hedeflenebileceğini gös-
termektedir. Karbonhidratlardan elde edilen enerji yüzdesi, eğitim ve 
rekabet için yakıt ihtiyaçları tarafından yönlendirilirken aynı zamanda 
genetik varyasyona dayalı hedeflenen protein ve yağ alımları da dikkate 
alınmalıdır (Mattei vd., 2012; Zhang vd., 2012).
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Beslenme şeklinin egzersiz yanıtını ve performansını etkilendiği bi-
linmektedir. Vücudun egzersize adaptasyonu, sadece egzersizin değil, 
egzersiz, besin öğeleri ve genetik çeşitlilik arasındaki etkileşim dahil 
olmak üzere birçok faktörün aracılık ettiği genlerin ekspresyonundaki 
değişikliklerin bir sonucudur (Heck vd., 2004).

Sporcularda, egzersize yanıt olarak bireysel farklılıklara katkıda bu-
lunan moleküler faktörleri belirlemek ve bunların kişiselleştirilmiş bes-
lenme, egzersiz programlarının klinik olarak yararlı uygulamalara dö-
nüştürülmesi amaçlanmaktadır (Bouchard vd., 2015). Genler; kas, kıkır-
dak, kemik oluşumu, kas enerjisi üretimi ve metabolizması (mitokond-
riogenez, laktik asit giderimi), kan ve doku oksijenasyonu (eritropoez, 
anjiyogenez, vazodilatasyon) gibi biyolojik süreçleri kontrol etmektedir. 
Bunların tümü egzersiz ve spor performansında önemlidir.  Sporcu per-
formansı için “Tahmine Dayalı Genomik DNA Profilleme” dayanıklılık, 
güç ve hız sporları için daha iyi uygunluk, sporla ilgili yaralanmalara 
karşı savunmasızlık ve kişiselleştirilmiş beslenme gereksinimleri ile iliş-
kili olabilecek genetik varyasyonların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 
Genetik ‘uygunluk’ bilgisi sporcunun dayanıklılık kapasitesini ve hızı 
ile ilgili olarak uygun spor ve egzersiz seçimine olanak sağladığı bildi-
rilmiştir. Genetik avantajlar ve engeller hakkında bilgi sahibi olmak, en 
iyi performansa ulaşmak için gerekli olan kişiselleştirilmiş eğitim prog-
ramını, beslenme planını ve ergojenik destek ihtiyacının belirlenmesini 
sağlamaktadır. Ayrıca, meydana gelebilecek sağlık risklerinden kaçınıl-
masına olanak sağlamaktadır (Kambouris vd., 2012). 

Genetik varyasyonun ergojenik bir yardıma yanıt olarak perfor-
mans üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır. Egzersiz 
ve spor performansını etkileyen beslenme durumunun biyobelirteçle-
ri üzerindeki gen-diyet etkileşimlerini birbirine bağlayan büyüyen bir 
araştırma temeli vardır.  Sporcuların beslenme durumunu, bazı ergo-
jenik destekleri ve nihayetinde performansını etkileyen çeşitli genetik 
etkileri incelenmiştir.

Protein

Proteinler ve amino asitler sporcu performansı için çok önemlidir 
(Tipton ve Wolfe, 2004). Sporcuların protein ihtiyacının sedanter bireyle-
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re göre daha fazla olduğu bilinmektedir (Tipton and Witard., 2007). Ye-
terli diyet proteini, kemik gelişimi, kas kütlesi ve kas gücü için esastır 
(Naclerio ve Larumbe-Zabala., 2016; Wu., 2016). Rejeneratif süreçlerin 
bir uyarıcısı olan protein, kas protein sentezini düzenler ve protein par-
çalanmasını engeller (Beelen vd., 2010).  İnsan iskelet kası kütlesinin bo-
yutu, kas protein sentezindeki değişiklikler ile kas protein yıkımı arasın-
daki zamansal ilişkiye bağlıdır (McGlory ve Phillips., 2015). 

İskelet kası, egzersiz de dahil olmak üzere dış uyaranlara yanıt ola-
rak fenotipini değiştirebilen, oldukça yumuşak bir dokudur. Bununla 
birlikte, iskelet kasındaki antrenman kaynaklı adaptasyonlar değişken-
dir ve bireyler arasında tahmin edilememektedir (Camera vd., 2016). İs-
kelet kasında egzersize bağlı fenotipik değişikliklerin biyolojik temeli, 
egzersizin mRNA ekspresyonunda tekrarlanan artışları uyarmasıdır. 
Bunun sonucunda, proteinin translasyonu artış gösterirken kas protein 
içeriğinde uyarlanabilir değişiklikler meydana gelmektedir (McGlory 
vd., 2017). 

Proteinleri kodlayan genlerdeki genetik varyasyonlar veya polimor-
fizmlerin, bireysel besin gereksinimlerini ve metabolizmadaki katalitik 
aktiviteyi etkilediği gösterilmiştir (Reddy vd., 2018). Lösin iskelet kası 
proteinlerinin yaklaşık üçte birini oluşturan üç dallı zincirli amino asit-
ten (izolösin ve valin ile birlikte) biridir (Phillips vd., 2011). Lösinin kas 
protein sentezinin aktivasyonu üzerinde kontrol edici bir etkiye sahip 
olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle, yeterli lösin kaynağı, kas protein sen-
tezini uyarmak için önemlidir (Norton vd., 2009). Lösinin, bir besin algı-
layıcı protein kinaz olan rapamisinin memeli hedefi (mTOR) aracılığıyla 
hücre büyümesini, çoğalmasını ve farklılaşmasını düzenlediği bildiril-
miştir (Kim, M.S., vd., 2009). Egzersize bağlı kas hasarı semptomlarını 
hafifletme ve akut performans iyileşmesini kolaylaştırmada lösin takvi-
yesinin etkisiz olduğu tespit edilmiştir (Osmond vd., 2019; Jakubowski 
vd., 2020). 

Kafein

Kahve, çay, kakao ve guarana gibi çeşitli bitki türlerinde doğal ola-
rak bulunan kafein, sporda genellikle kafeinli tabletler, jeller veya çiğne-
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me şeklinde bir performans arttırıcı veya ergojenik destek olarak yaygın 
kullanılmaktadır. Adenozine benzer bir yapıya sahip olan kafein, resep-
tör bölgelerinde adenozin ile rekabet edebilmektedir. Kafeinin egzersiz 
performansı üzerindeki ergojenik etkileri genellikle adenozin reseptör-
lerine bağlanma kabiliyeti ile açıklanmaktadır. Kafein metabolizma hızı, 
genetik varyasyonlara bağlı olarak bireyler arasında değişiklik göster-
mektedir (Pickering vd., 2018). Nutrigenomik alanında kafeinin, spor 
performansı üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalarda CYP1A2 (Si-
tokrom P450 1A2) ve ADORA2 (adenosin A2A) genlerindeki varyasyon-
larla ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Yang vd., 2010).

Kafein, pürin yapısından dolayı deoksiribonükleik asit (DNA) ve 
ribonükleik asit (RNA) bazlarına benzerlik göstermektedir. Kafein, ok-
sidoredüktaz sınıfından bir enzim olan Sitokrom P450 (CYP) enzimini 
(EC 1.14.14.1) kodlayan CYP1A2 geni tarafından metabolize edilmekte-
dir. Kafein metabolize edilebilme hızı CYP1A2 genin ekspresyon hızı ile 
ilişkilendirilmiştir (Yucesoy vd., 2017). Kafeinin %95’inden fazlası, CY-
P1A2 geni tarafından kodlanan CYP1A2 enzimi tarafından metabolize 
edilir (Begas vd., 2007; Soares vd., 2018). Kafein metabolizmasının hızı, 
bu gen içindeki tek bir nükleotid polimorfizmi olan rs762551’den etkile-
nir. rs762551’de AA genotipine sahip bireyler yaygın olarak “hızlı kafein 
metabolize edici” olarak sınıflandırılırken, C alleli taşıyıcıları (AC/CC 
genotipleri) kafeini “yavaş kafein metabolize edici” olarak sınıflandırıl-
maktadır. AA genotipine sahip bireylerde kafeinin aerobik dayanıklı-
lık üzerinde önemli ölçüde daha fazla ergojenik etkileri rapor edilmiş-
tir. Bununla birlikte, daha kısa süreli yüksek yoğunluklu egzersizler için 
netlik sağlanamamıştır (Grgic vd., 2020a).

Yavaş metabolize ediciler olarak kabul edilen, yani AC veya CC ge-
notipli bireyler, yüksek miyokard enfarktüsü, hipertansiyon ve pre-di-
yabet riskine sahip olduğu bildirilmiştir. Kafein tüketimin artırılması 
ile birlikte AA genotipine (hızlı metabolize ediciler) sahip bireylerde bu 
risklerin azaldığı bildirilmiştir (Palatini vd., 2015; Soares vd., 2018).

ADORA2A gen polimorfizmlerinin, kafeinin egzersiz performansı 
üzerindeki etkilerindeki bireyler arası varyasyonlardan sorumlu ola-
bileceği öne sürülmektedir (Pickering vd., 2018). Miyokardiyal oksijen 
ihtiyacını düzenlediği ve vazodilatasyon yoluyla koroner dolaşımı ar-
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tırdığı bildirilmiştir (Grgic vd., 2020b). ADORA2A genindeki rs5751876 
polimorfizmleri, C alel taşıyıcıları daha yüksek kafein tüketimi ile ilişki-
lendirilmiş, bu bireylerde kafeinin ergojenik etki gösterdiği öne sürül-
müştür (Cornelis vd., 2007). Hentbol sporcularına uygulanan akut kafe-
in alımına verilen ergojenik yanıtın, CYP1A2 veya ADORA2A genotip-
leri tarafından modüle edilmediği tespit edilmiştir (Muñoz vd., 2020).

Yeşil Çay

Yeşil çay (Camilla Sinensis) özütü, kilo alımını önlemek ve sinir sis-
temini uyarmak için son zamanlarda en çok kullanılan ergojenik destek-
lerden biridir. Antioksidan özelliklere sahip olduğu ve kahverengi yağ 
dokusu termojenezini uyararak enerji tüketimini artırdığı bildirilmiştir 
(Sellami vd., 2018). Yeşil çay özütünün dayanıklılık performansını artı-
rıcı etki gösterdiği tespit edilmiştir (Kim, J. vd., 2016). Yeşil çay özütü ile 
birlikte egzersiz uygulamasının, anti-inflamatuar (adiponektin artışı) ve 
metabolik (hs-CRP’de azalma) belirteçlerinde tek başına egzersize göre 
daha büyük değişiklikler gösterdiği tespit edilmiştir (Bagheri vd., 2020). 
Yeşil çay takviyesinin egzersizin neden olduğu oksidatif stres sonucu 
oluşan DNA hasarını azalttığı bildirilmiştir (Rahimi vd., 2017). Yeşil 
çayda bulunan kateşin adı verilen beş ana polifenollerden en önemlisi, 
SIRT1 (sirtuin-1) / PGC-1α (gamma koaktivatör 1 alpha) sinyal yolu yo-
luyla oksidatif stresi ve obezite ile ilişkili hastalıkları baskılayan epigal-
lokateşin gallat (EGCG) olduğu bildirilmiştir (Ghasemi vd., 2020).

PGC-1α, iskelet kasında mitokondriyal metabolizmayı, yağ asidi ok-
sidasyon enzimlerini ve anjiyogenezi düzenleyen transkripsiyon faktör-
lerini hedeflediği bilinen bir transkripsiyonel ko-aktivatördür. PGC-1α 
fonksiyonu egzersize oldukça duyarlı ve egzersiz sonrası mitokondriyal 
transkripsiyonel yanıtı koordine ettiği ileri sürülmektedir.  PGC-1α, ya-
vaş kasılan tip I liflerin korunmasını etkileyebileceği ancak, egzersizle 
indüklenen lif tipi transformasyonu için gerekli olmadığı bildirilmiştir 
(Yan vd., 2011).

EGCG ve yeşil çay kateşinleri, SIRT1’i aktive ederek PGC-1α’nın 
işlevini artırmaya, malondialdehit, hidroperoksitleri azaltmaya ve an-
tioksidan enzimlerin aktivitesini artırmaya yol açarak enerji homeostazı 
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düzenlediği bildirilmiştir. Egzersizle birlikte yeşil çay özütü takviyesi-
nin (3*500 mg/gün) katalaz enzim aktivitesini artırdığı tespit edilmiştir 
(Ghasemi vd., 2020).

Ginseng

Ginseng, en popüler bitkisel engojenik desteklerden biridir. Ayrıca, 
fiziksel performans açısından muhtemelen en çok çalışılan bitkidir. Gin-
seng, Araliaceae familyasındaki çok sayıda türden oluşur.  Pek çok Asya 
ülkesi, özellikle Çin ve Kore, diyet ve tıbbi alanda ginseng kullanmaktadır.   
Anti-enflamatuar, antioksidan, beyin fonksiyonunun bir uyarıcısı ve 
performans arttırıcı etkilerinin olduğu bildirilmiştir (Sellami vd., 2018). 
Ginsengin sporcularda kas uyarısını ve kas kuvvetinin artırdığı ayrıca, 
kasta meydana gelen hasarların iyileşmesini hızlandırdı tespit edilmiştir 
(Cristina-Souza vd., 2020). Ginseng takviyesinin performansı artırıcı ve 
yorgunluğu azaltıcı etkisinin olduğu ve egzersize bağlı meydana gelen 
oksidatif stres sonucu DNA hazarını azalttığı da bildirilmiştir (Hwang 
vd., 2007; Lee, N. H. vd., 2016).

Ginsengin adenozin trifosfat (ATP) üretimini arttırdığı bildiril-
miştir. Ginsengin mitokondriyal biyogenez düzenleyicisi olduğu ve 
PGC- 1α’nın mRNA ekspresyonlarını artırdığı bildirilmiştir (Shin vd., 
2020). PGC-1 koaktivatör ailesi arasında, PGC-1α; sıcaklık, beslenme du-
rumu ve fiziksel aktivite dahil olmak üzere farklı çevresel uyaranlara 
oldukça duyarlı olduğu ve biyolojik süreçleri ve metabolik yolları do-
kuya özgü bir şekilde koordineli olarak düzenlediği bildirilmiştir (Lee 
vd., 2016). 

Folat

Folat, deoksiribonükleik asit (DNA) sentezi, kırmızı kan hücresi 
sentezi ve homosisteinin metiyonine dönüşümü de dahil olmak üzere 
amino asit metabolizması reaksiyonlarında bir koenzim olarak işlev 
görmektedir (Lietz vd., 2012).  Aerobik egzersizde kısa süreli folat tak-
viyesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve kardiyovasküler riski 
azalttığı tespit edilmiştir. Folat maliyetinin düşük olmasından kaynaklı 
kısa süreli ergojenik destek olarak uygulanabilir olduğu öngörülmekte-
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dir (Grigoletti vd., 2018).  Akut egzersizlerin homosistein konsantrasyo-
nunu artırdığı tespit edilmiştir. Yorucu egzersizlerde folat takviyesinin 
homosistein konsantrasyonunu dengeleyerek eforu artırabileceği bildi-
rilmiştir (Molina-López vd., 2013). 

Folat biyolojik olarak aktif formu olan L-metilfolat’a dönüştürülme-
sinde rol oynayan metilenetetrahidrofolat redüktaz enzimidir. Metilen 
tetrahidrofolat redüktaz (MTHFR), metil döngüsünde hız sınırlayıcı en-
zimdir ve MTHFR geni tarafından kodlanır. MTHFR genotipine sahip 
olan elit sporcuların kardiyovasküler hastalık risk grubunda olabileceği 
öngörülmektedir (Currò vd., 2016). 

MTHFR genindeki C677T (rs1801133) polimorfizmi, düşük serum 
ve kırmızı kan hücresi folatın yanı sıra, kardiyovasküler hastalık için 
bağımsız bir risk faktörü olan yüksek plazma homosistein seviyeleri ile 
ilişkilendirilmiştir (Guest vd., 2019).  MTHFR genotiplerine bağlı olarak 
hiperhomosisteineminin kas fonksiyonunun azalmasıyla ilişkili olduğu 
tespit edilmiştir (Veeranki vd., 2013). 

B12 Vitamini

B12 vitamini metil transfer reaksiyonlarında (yani homosisteinden 
metiyonine) bir koenzim olarak işlev görmekte ve folatın geri dönüştü-
rülmesine yardımcı olmaktadır. B12 vitamini ayrıca tek sayılı yağ asidi 
zincirlerinin parçalanmasına, DNA sentezinde ve kırmızı kan hücreleri-
nin üretiminde de rol almaktadır (Carmel, 2014; Debreceni B. ve Debre-
ceni L., 2014). Enerji üretimi, kas dokusunun fiziksel aktivite ile yeniden 
inşası ve onarımı için kofaktör olarak folat ve B12 vitamini gereklidir. 
Düzenli orta düzeyde egzersizin, plazma folat düzeyini düşürdüğü ve 
plazma vitamin B12 düzeyini yükselttiği tespit edilmiştir. Bununla bir-
likte, akut aerobik egzersiz süresinin artmasıyla plazma folat ve vitamin 
B12 konsantrasyonlarında önemli bir değişiklik gözlenmediği bildiril-
miştir (Kim vd., 2016). B vitamin eksikliğinin yüksek yoğunluklarda 
egzersiz uygulamalarında performansı azalttığı ve kompleks B vitamin 
takviyesinin performansı artırmada etkili olabileceği bildirilmiştir (Wo-
olf ve Manore, 2006).
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Megaloblastik anemi, B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanmakta 
ve yüksek homosistein ile ilişkilidir.  Megaloblastik aneminin en yaygın 
semptomları yorgunluk ve halsizliktir. Megaloblastik anemi, kanın ok-
sijen taşıma kapasitesini sınırlar ve böylece hücrelere taşınan oksijenin 
azalmasın neden olur (Aslinia vd., 2006). Ayrıca, megaloblastik anemi 
egzersize olan toleransı azaltmakta ve performans düşüklüğüne neden 
olmaktadır (Socha vd., 2020).

Varyasyon FUT2 (fukosiltransferaz 2) gen (rs602662) serum vitamin 
B12 üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. GG veya 
GA genotipleri olan bireylerin düşük serum vitamin B12 düzeyleri ile 
ilişkili olduğu bildirilmiştir. AA genotipine sahip bireylerin, G aleli ta-
şıyıcılarına kıyasla önemli ölçüde daha yüksek serum vitamin B12 kon-
santrasyonlarına sahip olduğunu tespit edilmiştir (Hazra vd., 2008).

Demir

Demir, bir sporcunun diyetindeki temel mikro besinlerden biri-
dir. İnsan vücudunda oksijen taşınmasından ve enerji üretiminden 
sorumludur (Peeling vd., 2008) ve diyet, emilim ve hücresel kullanım 
yoluyla yeterli alımı dayanıklılık performansı için önemlidir (Goldste-
in, 2016). Demir eksikliğinden kaynaklanan anemi spor performansının 
düşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca, demir depolarının tükenmesi 
aerobik antrenman adaptasyonunu etkileyerek, kas yorgunluğunu arttı-
rır ve submaksimal egzersiz sırasında enerji verimliliğini azaltır. Kadın 
sporcularda demir eksikliğinin daha yaygın görüldüğü bildirilmiştir 
(Sinclair ve Hinton, 2005; Dobrowolski vd., 2020). 

Vücuttaki demirin yaklaşık %70’i kırmızı kan hücrelerinde hemog-
lobine bağlı olduğundan, DNA sentezi, hücre içinde elektron taşınması 
ve hemoglobin yoluyla dokulara oksijen taşınması için hayati önem ta-
şıyan bir mineraldir (Gupta, 2014). Bununla birlikte, düzenli aerobik eg-
zersizin vücuttaki demir depolarını azaltabileceği bildirilmiştir. Demir 
takviyesi, hemoglobin konsantrasyonlarının restorasyonu yoluyla aero-
bik performansı artırmaya yardımcı olmak ve daha sonra vücuttaki ok-
sijen taşıma kapasitesini iyileştirmek için kullanılmaktadır (Stecker vd., 
2019). Bununla birlikte, demir takviyesi, bireyde demir eksikliği yoksa 
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veya özellikle kadınlarda anemisi olmadıkça, aerobik egzersiz perfor-
mansı üzerinde ergojenik bir etki yaratmadığı tespit edilmiştir (Hinton 
vd., 2000; Brutsaert vd., 2003). Demir eksikliğine bağlı demir takviye-
sinin kullanımının dayanıklılık egzersizlerinde güvenli olduğu ancak, 
bazı endişelerin olduğu da bildirilmiştir. Demir eksikliğine bağlı, elit 
sporcularda üst solunum yolu hastalığının artış gösterdiği, ancak yoğun 
rekreasyonel sporcularda etkisinin olmadığı tespit edilmiştir (Rutlen, C., 
ve Rutlen, D. L, 2019).

Düşük demir depolarına bağlı meydana gelen anemin spor per-
formansını olumsuz yönde etkilediği bildirilmiştir (DellaValle vd., 
2013). Aneminin en yaygın semptomları yorgunluk, halsizlik ve aşırı 
durumlarda nefes darlığı veya çarpıntıdır (Sacirovic vd., 2013). Fazla 
demir, dokular ve hücreler için toksik olabilir demir, süperoksit ve hid-
rojen peroksitler gibi reaktif oksijen türleri (ROS) veya serbest radikaller 
üretmek için lipid peroksitler ile reaksiyona girmektedir. Serbest radi-
kaller hücre ve doku hasarına (kas dahil) neden olabilmektedir (Recalca-
ti vd., 2010). Serum demir seviyeleri ile ilişkili genetik varyasyon, HFE, 
TMPRSS6, TFR2 ve TF gibi birkaç geni içerdiği tespit edilmiştir (Benya-
min vd., 2009). 

Ferritin ve transferrin gibi yüksek demir biyobelirteçleri, HFE gen 
varyantına dayalı olarak aşırı demir yüklenmesine genetik olarak yat-
kın olanlarda daha yaygındır. HFE genindeki iki SNP (rs1800562 ve 
rs1799945), kalıtsal hemokromatoz riskini tahmin etmek için kullanıla-
bilmektedir. Bu iki SNP’nin varyantlarının kombinasyonuna dayalı ola-
rak, bireyler aşırı demir yüklenmesi için yüksek, orta veya düşük riskli 
olarak kategorize edilebilmektedir (Allen vd., 2008).  

TMPRSS6 geni demir emilimini kontrol eden peptid hormonu olan 
hepsidin’i düzenlemektedir. Optimum performans için yeterli ancak 
aşırı olmayan demir seviyelerine ulaşma ve bunu sürdürme konusunda 
ince bir denge vardır. TMPRSS6 geninde GG genotipine sahip bireyler, 
A alelinin taşıyıcıları olanlara kıyasla düşük transferrin satürasyonunda 
artış olduğu tespit edilmiştir (Tanaka vd., 2010). 

Çeşitli genotip kombinasyonlarını değerlendirmek için algoritmala-
rı kullanan bu genler, bir bireyin düşük demir durumu için genel riski-
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nin belirlenmesine yardımcı olabilir ve diyetteki demir alımını optimize 
etmek için kullanılabileceği bildirilmiştir. Sporcularda demir takviyesi 
yaygın olmasına ve sıklıkla reçete edilmesine rağmen, birçok kişi aşırı 
miktarda demir takviyesi alma riski altında olduğu bildirilmiştir (Mett-
ler ve Zimmermann, 2010).

C Vitamini

Suda çözünür bir vitamin olan C vitamini, kolajen, katekolaminler, 
serotonin ve karnitin biyosentezi dahil olmak üzere çok sayıda işleve sa-
hiptir. C vitamini takviyesinin, kollajen sentezini iyileştirdiği ve yaralan-
maların önlenmesinde yararlı bir rol oynayabileceği ve kas-iskelet siste-
mi, bağ ve/veya tendon doku onarımını hızlandırabileceği bildirilmiştir 
(Shaw vd., 2017). Aynı zamanda antioksidan olarak rol oynamaktadır. 
Hem-içermeyen demirin emilmesi, taşınması ve depolanması için ge-
reklidir. Serbest radikalleri temizleyerek serbest radikal üretimine karşı 
koruma sağlamaktadır (Gomez-Cabrera vd., 2008; de Oliveira vd., 2019). 

C vitamini takviyesinin dayanıklılık kapasitesini (çalışma süresini) 
azalttığını ve mitokondriyal biyogenezde (PGC-1α) egzersize bağlı artışı 
baskıladığı tespit edilmiştir (Gomez-Cabrera vd., 2008). Ancak, yapılan 
bir başka çalışmada sedanter bireylere uygulanan C vitamini takviye-
sinin kas itme kuvvetini arttırdığı tespit edilmiştir (Evans vd., 2017). C 
vitamini takviyesinin en belirgin spor performansına olan etkisinin C 
vitamini düşüklüğü olan sporcularda olduğu bildirilmiştir (Paschalis 
vd., 2016).

Tavsiye edilen C vitamini alımı, genotipten bağımsız olarak serum 
askorbik asit eksikliğine karşı koruma sağlamaktadır. Glutatyon S-trans-
ferazlar (GST’ler) genotipleri olan bireyler, C vitamini için tavsiye edilen 
miktarda karşılamadıkları takdirde, artan bir eksiklik riskine sahiptir. 
GST enzimlerinin, diyet C vitamini yetersiz olduğunda serum askorbik 
asit eksikliğine karşı koruma sağladığını düşündürmektedir (Cahill vd., 
2009).

Glutatyon S- transferazları (GST’ler), hücreleri çok çeşitli toksik sal-
dırılara ve oksidatif strese karşı koruyan bir grup multigen ve çok fonk-
siyonlu detoksifikasyon enzimine aittir (Mastana vd., 2013).  Glutatyon 
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S-transferaz teta-1 (GSTT1), Glutatyon S-transferaz enzimleri aracılığıy-
la C vitamini kullanımında rol oynar. Dolaşımdaki askorbik asit seviye-
lerini artırarak egzersiz kaynaklı ROS üretiminin azalmasında etkendir 
(Braakhuis vd., 2012). Diyetteki C vitamini ile dolaşımdaki askorbik asit 
seviyeleri arasındaki ilişki, bireylerdeki GSTT1 genotipine bağlı olduğu 
bildirilmiştir (Cahill vd., 2009). 

D Vitamini

D vitamini çoğunlukla ciltte sentezlenir. Kolekalsiferol veya D3 vita-
mini, endojen vitamin D’nin birincil kaynağıdır ve ultraviyole B (UVB) 
radyasyonunun, her cilt hücresinin plazma zarında depolanan 7-dehid-
rokolesterol ile güneşe maruz kaldıktan sonra etkileşimi yoluyla oluş-
maktadır. Ergokalsiferol veya D2 vitamini küçük bir yüzdeyi temsil eder 
ve kökenini eksojen diyet alımından alır. D vitamini diyet yoluyla elde 
etmek zordur çünkü çok az gıda maddesi vitamini doğal olarak içerir, 
istisnalar yağlı balıkların, mantarların ve yumurtaların karaciğeridir (de 
la Puente Yagüe vd., 2020).

D vitamininin aktif formu (kalsitriol) biyolojik etkilerini iskelet kas-
ları dahil çoğu insan iskelet dışı hücrelerinde bulunan nükleer vitamin D 
reseptörlerine (VDR’ler) bağlanarak gösterir. D vitamini eksikliği, güçte 
eksikliklere neden olabilir ve fiziksel performansla negatif ilişkili olduğu 
bulunan tip II kas liflerinin yağlı dejenerasyonuna yol açabilmektedir. D 
vitamini takviyesinin D vitamini durumunu iyileştirdiği ve iskelet kas-
larını olumlu yönde etkileyebileceği gösterilmiştir (Książek vd., 2020).

D vitamini desteğinin kaslardaki VDR sayısını artırabileceği, kas 
performansını iyileştirebileceği ve kemik kırılması riskini azaltabileceği 
öngörülmektedir, ancak bu sonuçlar esas olarak yaşlılarda etkisi tespit 
edilmiştir (Ceglia vd., 2013; Wyon vd., 2016; Dawson-Hughes, 2017). 

D vitamini durumunu etkilediği gösterilen iki gen, GC (gruba özgü 
bileşen) geni ve CYP2R1 (temel vitamin D 25-hidroksilaz olan sitokrom 
P450 2R1 enzimi) genidir. GC ve CYP2R1 genlerindeki varyasyon-
lar, düşük serum 25 (OH) D ilişkilendirilmiştir (Slater vd., 2015). GC, 
D vitamininin dokulara bağlanması ve taşınmasında rol oynayan D vi-
tamini bağlayıcı proteini kodlar; CYP2R1, D vitamini aktivasyonunda 
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yer alan D vitamini 25-hidroksilaz enzimini kodlar (Barker vd., 2013; 
Slater vd., 2015). Bu bulgular, D vitamini yetersizliği riskini belirleme-
de genetik varyasyonun takviye alımlarından ve davranışlarından daha 
etkili olabileceğini göstermektedir. Ancak, sporcular üzerindeki etkisine 
ilişkin çalışmalara rastlanamamıştır. 

SONUÇ

Beslenme şeklinin egzersiz yanıtını ve performansını etkilendiği bi-
linmektedir. Vücudun egzersize adaptasyonu, sadece egzersizin değil, 
egzersiz, besin öğeleri ve genetik çeşitlilik arasındaki etkileşim dahil 
olmak üzere birçok faktörün aracılık ettiği genlerin ekspresyonundaki 
değişikliklerin bir sonucudur.

Makro besin alımı sporcunun enerji ihtiyacına göre değişiklik gös-
termektedir. Proteinleri kodlayan genlerdeki genetik varyasyonlar veya 
polimorfizmlerin, bireysel besin gereksinimlerini ve metabolizmadaki 
katalitik aktiviteyi etkilediği gösterilmiştir.  Diyet faktörleri ve genetiği 
inceleyen araştırmalar, diyetteki yağ ve protein alımlarının vücut kom-
pozisyonu üzerinde karbonhidratlardan daha fazla değiştirici etkilere 
sahip olabileceğini ortaya çıkarsa da tüm makro besinler sporcu perfor-
mansı için kritik önem taşımaktadır.  

Sporcu performansı ile ilgili çeşitli mikro ve makro besin maddeleri-
nin yanı sıra kafein, ginseng gibi biyoaktif maddelerin olumlu etkisinin 
genel olmadığı belirli varyasyonlar arasındaki değişikliklerin perfor-
mans üzerinde farklılıklara sebep olduğu görülmektedir.

Kafein metabolizması hızı, genetik varyasyonlara bağlı olarak birey-
ler arasında değişiklik göstermektedir. PGC-1α fonksiyonu egzersize ol-
dukça duyarlıdır. Yeşil çay ve ginsengle aktivitesinin arttığı öngörülmek-
tedir. MTHFR genotiplerine sahip bireylerin spor performansı üzerinde 
olumsuz etkilerinin olabileceği öngörülmektedir. FUT2 gen (rs602662) 
varyasyonlarının serum vitamin B12 vitamini üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olduğu görülmektedir. Serum demir seviyeleri ile ilişkili genetik 
varyasyon, HFE, TMPRSS6, TFR2 ve TF gibi birkaç geni içerdiği tespit 
edilmiştir. GSTT1 dolaşımdaki askorbik asit seviyelerini artırarak egzer-



ERGOJENİK DESTEKLERİN NUTRİGENOMİK VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

132

siz kaynaklı ROS üretiminin azalmasında etkili olabileceği öngörülmek-
tedir.

Sporcular üzerinde yapılan incelemeler göstermektedir ki, özellik-
le dayanıklılık ve güç sporları ile uğraşan sporcuların birbirinden farklı 
genetik özellikleri bulunmaktadır. Genetik bilginin, kişinin hangi spor 
türünde daha başarılı olabileceği üzerine fikir verebilecek olması son 
derece önemlidir. Sporla ilişkisi gösterilen bazı genler sıklıkla çalışılmış-
ken, birçok gen üzerine henüz çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu 
kapsamda, üzerinde az çalışılan genlerle ilgili daha fazla sayıda çalışma-
ya gereksinim vardır.

Yapılacak çalışmalarla beraber, ilişkisi bulunan genlerle ilgili ka-
nıtların artması veya ilişkisi olmayan genlerin aradan çıkartılması ile 
sporcu beslenmesi ve sporcu performansı üzerine daha net bilgilere ula-
şılacaktır. Tüm bu araştırmaların vardığı ortak bir sonuç ise, genetik bil-
ginin sporcu beslenmesi ve spor performansı hakkında önemli bilgiler 
verebileceği ve önemli katkılarda bulunacağıdır.
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GEBELİK VE EGZERSİZ

Büşra DEMİR ÇENDEK1

Öz: Yaradılışla birlikte gelen değişikliklerin yanı sıra yapılan araştır-
malara göre kadınların hayatında spor; yaşam tarzı, eğitim ve ekono-
mik düzey, yaşam alanı, medeni durum, çocuk sahibi olup olunma-
ması, fiziksel yapı, ailevi ve toplumsal yapıya göre şekillenmektedir. 
Toplumda çoğu kişi fiziksel aktiviteyi, spor kelimesi ile eşanlamlı ola-
rak algılamaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam için de kas ve 
eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solu-
num hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktivi-
teler olarak tanımlanır ve her yaşta sağlığa yararlıdır. Bu kapsamda 
spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çe-
şitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir. Yaşamın 
her evresinde fiziksel aktivite, kardiyorespiratuvar kondüsyonun sür-
dürülmesine ve geliştirilmesine, obezite ve eşlik eden komorbiditele-
rin azaltılmasına ve daha uzun ömür sürülmesine neden olmaktadır. 
Hamilelik sırasında da fiziksel aktivite, normal anatomik ve fizyolojik 
değişiklikler ve fetal gereksinimlere bağlı bazı değişikler gerektirmesi-
ne rağmen anne ve bebek sağlığı için önemlidir ve oluşabilecek komp-
likasyonları azaltabilir. Hamileliğinde herhangi bir komplikasyon 
olmayan kadınların hamilelik öncesinde, sırasında ve sonrasında sağ-
lıklı bir yaşam tarzının parçası olarak aerobik ve dayanıklılık egzer-
sizlerini yapmaya teşvik edilmesi gerekmektedir. Hamilelik sırasında 
egzersiz, çoğu hamile kadın için, fiziksel uygunluğun korunması veya 
iyileştirilmesi, gestasyonel kilo alımının kontrolü, bel ağrısında azal-
ma ve gestasyonel diabetes mellitus (GDM) veya preeklampsi gelişme 
riskinde azalma dahil olmak üzere kanıtlanmış faydalara ve minimal 
risklere sahiptir. Bir egzersiz programına katılmadan önce hamile ka-

1 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara / Türkiye, 
dr.busra_demir @hotmail.com, Orcid No: 0000-0002-6338-1408
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dınlar kadın doğum hekimleri ve diğer obstetrik bakım sağlayıcılar 
tarafından egzersiz için tıbbi ve obstetrik kontraendikasyonlar açısın-
dan değerlendirilmelidir. Gebelikte yatak istirahati nadiren gereklidir. 
Egzersizin yoğunluğu, sıklığı ve süresi hastaya özgü faktörlere bağlı-
dır. Sağlıklı hamile kadınların çoğu için aerobik egzersizi ve kuvvet 
antrenmanını içeren haftanın tüm ya da çoğu günleri için günde en 
az 20-30 dakika süren orta yoğunlukta bir egzersiz programı hasta ile 
geliştirilmeli ve tıbbi duruma göre ayarlanmalıdır. Daha önce sedanter 
yaşam tarzını benimseyen kadınlar ise haftada üç kez 10 ila 20 dakika-
lık sürekli düşük yoğunluklu egzersizle başlamalı, yoğunluğu, sıklığı 
ve süreyi kademeli olarak artırmalıdır.  Hamilelikte bazı sporlardan 
kaçınılmalıdır. Özellikle düşme veya travma riskinin yüksek olduğu 
temas sporları, fiziksel aktiviteler ve fetusa zarar potansiyeli nedeniyle 
tüplü dalıştan uzak durulmalıdır. Günümüzdeki kadınlar sporu çeşitli 
kaygılar nedeniyle (örneğin, dış görünüm) hamilelik dönemlerinde de 
yaşamlarının bir parçası olarak görmektedir. Acaba gebelikte egzer-
siz yapılmalı mıdır? Ne kadarı zararsız olur? veya gebelikte egzersiz 
gerekli midir? Doğacak bebeğe ve doğuma etkileri nelerdir? gibi so-
rular artık daha sık sorulmakta ve uygun cevaplar ile hastalara yol 
gösterilmesi zorunlu hale gelmektedir. Bu bölüm, hamilelik sırasında 
egzersizin yararlarını ve risklerini tartışacak, hamile kadın popülasyo-
nu için egzersiz sıklığı, türü, yoğunluğu ve süresi hakkında rehberlik 
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Gebelik, Maternal Sonuçlar, Fetal Sonuç-
lar

GİRİŞ

Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyi-
nin yeter siz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince 
anlaşılamama sı ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benim-
senmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, 
diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran 
önemli nedenlerden biri ol muştur. Toplumun çoğunluğu fiziksel akti-
vite ve spor kelimesini eşanlamlı olarak algılamaktadır (Akbayrak vd., 
2008). Oysa fiziksel aktivite; iskelet kaslarının kasılması ile üretilen her-
hangi bir bedensel hareket, egzersiz ise fiziksel kondisyonun bir veya 
daha fazla bileşenini geliştirmek için yapılan planlı, yapılandırılmış ve 
tekrarlayan bedensel hareketlerden oluşan fiziksel aktivite olarak tanım-
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lanmaktadır. Düzenli fiziksel aktivite insanların sağlıklarını iyileştirmek 
için yapabilecekleri en önemli eylemlerden biri olmasına rağmen, ye-
tişkinlerin yaklaşık %80’inin hem aerobik hem de kas güçlendirici ak-
tivite için önerilenleri yapmadığı ve sadece %50’sinin aerobik fiziksel 
aktivite için önerilenleri yaptığı gösterilmiştir. Gebe kadınların da dü-
zenli fiziksel aktiviteden yararlanabileceği bildirilmiştir (ACOG, 2020). 
Ancak nüfusa dayalı bir araştırmada, boş zamanlarında hamile kadınla-
rın  %60’ının orta veya şiddetli fiziksel aktivite yapmadığı belirlenmiştir 
(Hesketh ve Evenson, 2016). Önde gelen obstetrik organizasyonlardan 
ve çok sayıda sistematik incelemeden elde edilen veriler, gebelikte eg-
zersizin güvenli olduğunu ve çoğul gebelik sonuçlarını (gebelikte aşırı 
kilo alma sıklığının azalması, GDM, doğum sonrası kilo vermenin ko-
laylaşması vs.) iyileştirebileceğini göstermektedir (Michalek vd., 2020). 
Birleşik Devletler Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bölümü, Amerikalılar için 
fiziksel aktivite kurallarını yayınlamış, Amerikan Kadın Doğum ve Ji-
nekologlar Koleji (ACOG) 2020’de gebelikte fiziksel aktivite ve egzer-
siz kılavuzlarını güncellemiştir. Kılavuzda; sağlıklı gebelerin haftada 
en az 150 dakika orta şiddette aerobik aktivite yapması, bu etkinliğin 
hafta boyunca yayılması, tıbbi duruma göre ayarlanması, daha önceden 
yüksek yoğunlukta aerobik faaliyet alışkanlığı olan veya çok aktif olan 
kadınlara “sağlıklı kalmaları sağlanacak şekilde gebelikte fiziksel aktivi-
teye devam edebilir ve takip eden sağlık kuruluşu ile nasıl ve ne kadar 
aktivite yapacakları tartışılıp ayarlanır” şeklinde öneriler vardır. Dünya 
Sağlık Örgütü ve Amerikan Spor Sağlığı Yüksekokulu egzersizin çoğu 
yetişkinde tartışılmaz yararı olduğu ve faydalarının risklerden daha faz-
la olduğunu gösteren kanıta dayalı öneriler yayınlamıştır (ACOG, 2020). 
Hamile kadınlar sağlıklı davranışlara karşı oldukça motive oldukların-
dan ve yakın tıbbi gözetim altında olduklarından, hamilelik davranış 
değişikliği danışmanlığı için eşsiz bir fırsat sağlar. 

GEBELİKTE EGZERSİZİN FAYDALARI 

Hamilelikte egzersizin potansiyel faydaları şunları içermektedir:
●  Hamile olmayan bireyler tarafından elde edilen egzersizin uzun 

vadeli tıbbi ve psikolojik faydaları gebelikte de aynıdır. Egzersiz, 
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çoklu sistemleri ve sağlık sonuçlarını olumlu yönde etkiler (Pe-
terson ve O’Connor, 2019).

●  Kardiyorespiratuar dayanıklılığı, kas kuvvetini ve dayanıklılığı-
nı, esnekliği ve vücut kompozisyonunun sürdürülmesi veya iyi-
leştirilmesini sağlamaktadır (Price vd., 2012).

●  Çeviklik, koordinasyon, denge, güç, tepki süresi ve hızında iyi-
leşme sağlamaktadır (Price vd., 2012).

●  Aşırı gestasyonel kilo alımını ve bunun sonuçlarını önlemektedir 
(DiPietro vd., 2019). Kardiyometabolik sağlıkta iyileşme sağla-
maktadır (Collings vd., 2020).

●  Bel, lumbopelvik ve pelvik kuşak ağrısı gibi gebelikle ilişkili 
kas-iskelet rahatsızlıklarının şiddetinde azalma sağlamaktadır 
(Davenport vd., 2019).

●  Üriner inkontinansın önlenmesi veya azaltılmasını sağlamakta-
dır. Hamilelik sırasında gerçekleştirilen Kegel egzersizlerinin, 
daha önce inkontinansı olmayan kadınlarda kısa vadeli idrar ka-
çırma riskini azaltmaya yardımcı olduğu saptanmıştır (Boyle vd., 
2003). 

●  Makrozomik veya gestasyonel yaşa göre büyük bir yenidoğan 
doğurma riskinde azalma sağlamaktadır (Wiebe vd., 2015).

●  Müdahaleli vajinal doğumu azaltma etkisinin olduğu, ancak do-
ğum öncesi membran rüptürü, sezaryen doğum, doğum indük-
siyonu, doğum süresi, vajinal yırtıklar, yorgunluk, yaralanma, 
kas-iskelet travması ve diastazis rekti üzerinde etkisinin olmadı-
ğı gösterilmiştir (Davenport vd., 2019).

●  GDM geliştirme riskinde olası azalma görülmüştür (DiPietro vd., 
2019).

●  Erken gebelik öncesinde ve sırasında artan fiziksel aktivite sevi-
yeleri ile preeklampsi riskinin azaldığı görülmüştür (Aune vd., 
2014).

GEBELİKTE EGZERSİZİN RİSKLERİ

Hamilelikte egzersizin potansiyel riskleri şunları içermektedir:
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●  Abrupsiyon gibi bir obstetrik komplikasyona ve dolayısıyla fetü-
sü etkileyen anne travmasına yol açabilir.

●  Hipertermi: Gebeliğin ilk dört ila altı haftasında 39°C’lik anne 
çekirdek sıcaklığı, nöral tüp defekti riskinin artmasıyla ilişki-
lendirilmiştir (Edwards, 2006). Normal egzersiz sırasında vücut 
çekirdek sıcaklığının teratojenik seviyelere ulaşması olası değil-
dir. Suda (hem soğuk hem de sıcak) yapılan egzersiz, egzersizin 
yoğunluğu ve süresi kontrol edildiği sürece daha kontrollü gibi 
görünmektedir. Gebe kadınların gebelik boyunca egzersize veya 
pasif ısı stresine çekirdek sıcaklık tepkisi çalışmalarının sistema-
tik bir incelemesinde, karada egzersiz için en yüksek ortalama 
deneme sonu çekirdek sıcaklığı 38.3°C iken, suya daldırma eg-
zersizi için 37.5°C, sıcak su banyosu için 36.9°C ve saunaya ma-
ruz kalma için 37.6°C olduğu gösterilmiştir (Ravanelli vd., 2019). 
Araştırmacılar, hamile kadınların güvenli bir şekilde şunları ya-
pabilecekleri sonucuna varmışlardır: (1) 25°C ve %45 bağıl nemde 
(RH) maksimum kalp atış hızlarının % 80 ila 90’ında 35 dakikaya 
kadar egzersiz, (2) 45 dakikaya kadar suya daldırma (≤33.4°C) 
egzersizi, (3) sıcak banyolarda (40°C) veya sıcak/kuru saunalar-
da (70°C; %15 RH) 20 dakikaya kadar durulabilir. Bununla bir-
likte, aşırı soğuk veya sıcak ortamlarda uzun süreli kara veya su 
egzersizlerinden kaçınılmalıdır. Prenatal egzersizin gebelik so-
nuçları üzerindeki etkilerine ilişkin yapılan bir başka çalışmada, 
egzersizin konjenital anomaliler için artan bir risk ile ilişkili olma-
dığı bulunmuştur (Davenport vd., 2019). Dikkate değer bir şekil-
de, termoregülasyonun, muhtemelen ciltte artan dolaşım, artan 
dakika ventilasyonu ve artan plazma hacmi nedeniyle hamilelik 
sırasında iyileştiği gösterilmiştir (Bø vd., 2016).

●  Uteroplasental kan akışında azalma: Kanıtlar, egzersiz sırasında 
kan akışının tercihen çalışan kaslara yönlendirildiğini göstermek-
tedir (McALLISTER, 1998). Maternal egzersiz sırasında sporadik 
fetal bradikardi atakları raporları, maternal egzersizin uterin kan 
akışını tehlikeye atabileceği ve hipoksi ile ilişkili fetal hasara yol 
açabileceği endişelerini artırmıştır (Carpenter vd., 1988). Bunun-
la birlikte, kanıtlar, normal fetüsün annenin egzersizi sırasında 
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uteroplasental kan akışındaki herhangi bir geçici değişikliği te-
lafi ettiğini ve daha önce hareketsiz olan hamile kadınlarda bile 
zarar (ölüm dahil) vermeyeceğini göstermektedir (Davenport 
vd., 2019). Çalışmalar ayrıca maternal egzersize verilen fetal ya-
nıtların geçici olduğunu, normal fizyolojik yanıtlar olduğunu 
ve komplike olmayan gebeliklerde fetusta yan etki oluşmasının 
olası olmadığını düşündürmektedir. Uzun vadeli sonuçlar (okul 
çağındaki çocuklar) ile ilgili veriler sınırlıdır, ancak kanıtlar, ha-
milelik sırasında düzenli orta yoğunlukta egzersizin nörogelişim 
üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını göstermektedir (Elling-
sen vd., 2020).

●  İntrauterin gelişme geriliği: Egzersizin doğum ağırlığı üzerinde 
az bir olumsuz etkisi olsa da, gebelik yaşına göre küçük bir bebek 
doğurma riskini artırıyor gibi görünmemektedir. Denetimli do-
ğum öncesi egzersizin fetal büyüme üzerindeki etkisini araştıran 
bir meta-analizde, denetimli doğum öncesi egzersiz programının 
(aerobik, direnç veya her ikisi) tek başına standart doğum önce-
si bakımla karşılaştırıldığında doğum ağırlığını olumsuz etkile-
mediği (doğum ağırlığındaki ortalama fark -31 gram) ve gebe-
lik yaşına göre küçük bir yenidoğan doğma riski oluşturmadığı 
gösterilmiştir (Wiebe vd., 2015). Diğer meta-analizler ise doğum 
ağırlığında hiç fark olmadığını veya çok az (<60 gram) farklılık 
olduğunu bildirmiştir (Bø vd., 2018).

EGZERSİZ ÖNERİLERİ 

Hamilelikte egzersiz tavsiyeleri, hamile olmayan bireyler için öne-
rilenlerle aynı ilke ve bileşenleri takip eder. Egzersiz önerileri, maternal 
ve fetal riskleri veya yaralanmaları en aza indirecek ve faydaları en üst 
düzeye çıkaracak şekilde modifiye edilmiştir (ACOG, 2020) ve şunları 
içermektedir; (1) Dahil edilmesi veya kaçınılması gereken egzersiz tür-
leri, (2) Zamanla yoğunluk, ilerleme ve zorluk, (3) Sıklık ve süre. Tipik 
bir egzersiz seansı ısınma ve esneme (5 ila 10 dakika) ile başlar, ardından 
egzersiz programı (seans başına 30 dakika ve haftada en az 150 dakika) 
ve soğuma (5 ila 10 dakika) ile biter.
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Bir Egzersiz Programı Seçme: Fitnessin geliştirilmesi ve sürdürül-
mesi için egzersiz programı reçetesi, kardiyorespiratuar (aerobik egzer-
siz) ve kas-iskelet kondisyonunu (direnç egzersizi)  geliştirmeye yönelik 
faaliyetlerden oluşmalıdır. Hamile kadınlar, büyük kas gruplarını rit-
mik ve sürekli bir şekilde harekete geçiren ve gücü (örneğin, ağırlıklar, 
elastik bantlar), çekirdek kasları ve esnekliği koruyan fiziksel aktivite-
leri seçmelidir (Tablo 1). Gebeler, hamilelik öncesi eğlence amaçlı eg-
zersiz aktivitelerinin çoğuna güvenle devam edebilmekte veya hamile-
lik koşulları değiştikçe bunları değiştirebilmektedir. Hamilelikten önce 
düzenli egzersiz yapan ve komplikasyonsuz gebelikleri olan kadınlar, 
hamilelik sırasında koşu ve aerobik gibi yüksek yoğunluklu egzersizler 
yapabilirler. Ancak, hamilelikte bazı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı-
dır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Hamilelik Sırasında Güvenli ve Güvenli Olmayan Fiziksel Aktivite 
Örnekleri1 (ACOG, 2015)

Aşağıdaki aktiviteleri başlatmak veya sürdürmek güvenlidir1: 

	Yürüyüş
	Yüzme
	Sabit bisiklet
	Düşük dereceli aerobik
	Yoga, modifiye2

	Pilates, modifiye
	Koşu3

	Raket sporları3, 4

	Kuvvet antrenmanı 3

	Pelvik taban kas eğitimi (örneğin, Kegel)
Aşağıdaki faaliyetlerden kaçınılmalıdır:

	Temas sporları (örneğin, buz hokeyi, boks, futbol ve basketbol)
	Sert bir yüzeye düşme veya çarpma riski yüksek olan aktiviteler (örneğin, 

yokuş aşağı kar kayağı, su kayağı, sörf, arazi bisikleti, jimnastik ve ata 
binme)

	Tüplü dalış
	Paraşütlü atlama
	Ağır yoga” veya “ Ağır pilates”
1 Bir obstetrisyene danışarak komplike olmayan hamileliği olan kadınlarda. 
2 Venöz dönüşün azalmasına ve hipotansiyona neden olan yoga 
pozisyonlarından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
3 Bir obstetrisyene danışarak, hamilelikten önce düzenli olarak bu faaliyetlere 
katılan hamile kadınlar için koşu, raket sporları ve kuvvet antrenmanı güvenli 
olabilir. Orta yoğunlukta egzersiz optimaldir (örneğin, yaşa göre tahmin 
edilen maksimum kalp atış hızının ≤%80’sı, Borg ölçeğinde algılanan efor 
13 veya 14, veya egzersiz yaparken zorlanmadan sohbet edebilme). Yüksek 
yoğunlukta yorucu egzersizden kaçınılmalıdır (yaşa göre tahmin edilen 
maksimum kalp atış hızının >%90).

 4 Hamile bir kadın dengesini etkileyebilecek hızlı hareketlerden ve düşme 
riskini artırabilecek raket sporlarından mümkün olduğunca kaçınmalıdır.

Hamilelikte egzersiz programı seçerken aşağıdaki ilkeler dikkate 
alınmalıdır:

●  Düşme riski yüksek olan aktiviteler veya karın travması riski 
yüksek olan aktiviteler (tam temas sporları), annenin yaralanma-
sının yanı sıra plasental ayrılma riski nedeniyle kontrendikedir.
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●  Zıplama hareketleri ve hızlı yön değişiklikleri gerektiren aktivi-
teler eklemleri zorlayabilir ve eklem yaralanması riskini artırabi-
lir. Eklem yaralanmasına yatkınlığı azaltmak için esneklik egzer-
sizleri kişiselleştirilmelidir. Hamilelikteki hormonal değişiklikler 
bağ gevşekliğine neden olabilir; bu nedenle, özellikle kas kütlesi 
zayıf olan kadınlarda eklemler daha az etkili bir şekilde destek-
lenir. Aşırı eklem stresiyle sonuçlanabilecek faaliyetler, bireysel 
yetenekler göz önünde bulundurularak durdurulmalı, değiştiril-
meli veya uyarıcı tavsiyeler içermelidir.

●  Yoga genellikle hamile kadınlar ve onların fetüsleri için güvenli-
dir (Kwon vd., 2020). Annenin gücünü ve zindeliğini artırabilir, 
ayrıca stresi azaltabilir. Gebeler denge kaybı ve düşme ile sonuç-
lanması muhtemel yoga pozisyonlarını değiştirmeli veya bunlar-
dan kaçınmalıdır.

●  İlk trimesterden sonra tipik olarak sırtüstü pozisyonda yapılan 
egzersizlerden kaçınılmalıdır, çünkü bu pozisyonda aortokaval 
kompresyon yaparak özellikle üçüncü trimesterde, hamile ka-
dınların yaklaşık %10’unda hipotansif ataklara yatkınlık yara-
tır. Sırtüstü pozisyon, aortun sıkışması yoluyla uterus kan akışını 
da tehlikeye atabilir. Bununla birlikte, bu etkiler sırtüstü egzer-
sizden ziyade sırtüstü dinlenme sırasında daha fazla sorun gibi 
görünmektedir (Kwon vd., 2020) ve sırtüstü egzersizin olumsuz 
gebelik etkileri kanıtlanmamıştır (Mottola vd., 2019). Ancak eg-
zersizlerden bazıları, gövdeyi 45 derece yatırmak, yan yatmak, 
oturmak veya ayakta durmak gibi başka pozisyonlarda da yapı-
labilir.

●  Hamilelik sırasında kuvvet antrenmanı yapılabilir, ancak güven-
likle ilgili bilgiler sınırlıdır. Düşük ağırlıklarla (serbest veya ma-
kine ile, ≤4,5 kg) düşük yoğunluklu direnç antrenmanına odak-
lanan çalışmalar, dinamik bir hareket aralığıyla kaldırılan çoklu 
tekrarlar, bu aktivite seviyesinin hamilelik sırasında güvenli ve 
etkili olduğunu öne sürmektedir (PetrovFieril vd., 2015). Des-
tekleyici veriler olmamasına rağmen hamilelik sırasında, ağır 
dirençli ağırlık kaldırma, belirgin zorlanma ile sonuçlanan her-
hangi bir egzersiz ve yoğun tekrarlayan izometrik egzersizlerden 
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kaçınılmalıdır. Hamilelikte ağır kuvvet antrenmanına devam 
eden kadınlar, valsalva manevrasının kan basıncında ve karın içi 
basıncında hızlı bir artışa neden olduğunu ve bu nedenle uterop-
lasental kan akışını geçici olarak azaltabileceğini bilmelidir (Bø 
vd., 2016). Ağır kaldırma öncesinde ve sırasında pelvik taban 
kaslarının kasılması, artan karın içi basıncının pelvik taban üze-
rindeki etkisini ortadan kaldırabilir (Bø vd., 2018).

●  Egzersizlerin, vücut üzerinde farklı etkileri (yük binmesine ne-
den olan veya olmayan) vardır (Drenowatz vd., 2015). Ağırlık eg-
zersizleri, gebelikte daha az verimli gerçekleştirilir ve daha fazla 
enerji gerektirir (Artal vd., 1986). Çünkü gebeliğe bağlı anatomik 
ve fizyolojik değişiklikler nedeniyle, kadınlar hamilelik sırasında 
vücuda artmış yük binmesine neden olmayan fiziksel aktiviteleri 
tercih etmektedir. Bu açıdan suda egzersiz, hamile kadınlar için 
özellikle avantajlı bir aktivitedir, çünkü suda; periferik ödem aza-
lır, ağırlık taşıyan eklemlerdeki kuvvetler azalır, vücut ısısı suya 
kolayca dağılır ve denge kaybı, düşme riski minimaldir (Katz 
vd., 1988).

●  Uzun süreli veya yoğun egzersiz, kaçınılması gereken dehidra-
tasyon ve hipertermiye yol açabilir. Hamilelik sırasında bazal 
metabolizma hızı ve ısı üretimi artar, bu nedenle öhidrasyonun 
korunması, herhangi bir egzersiz sırasında ısı dengesi için özel-
likle önemlidir. Hipertermiyi önlemek için Kraliyet Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Uzmanları Koleji (RCOG), 32°C aşan çevresel 
sıcaklıklara maruz kalmanın sınırlandırılmasını ve hidroterapi 
havuzu sıcaklıklarının ≤ 35°C (Artal vd., 2003) olmasını önermek-
tedir.

●  Gebelikte tüplü dalıştan kaçınılmalıdır çünkü fetal pulmoner do-
laşım kabarcık oluşumunu filtrelemek için yetersizdir (Campore-
si, 1996).

●  Düşük rakımda yaşayanlar için, gebelikte 6000 feet yüksekliğe 
kadar fiziksel aktivite güvenlidir, ancak orta ila yüksek irtifaya 
maruz kaldıktan sonraki ilk üç ila dört gün boyunca egzersiz 
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yapmaktan oksijen mevcudiyetindeki azalma nedeniyle kaçınıl-
malıdır (Artal vd., 1995).

Egzersiz Öncesi Risk Değerlendirmesi: Bir egzersiz programına 
devam etmek veya başlatmak isteyen hamile kadınlar, maternal veya 
fetal komplikasyon ve yaralanma risklerini artırabilecek tıbbi ve obstet-
rik faktörler açısından değerlendirilmelidir. Gebe olmayan bireylerde 
olduğu gibi, tıbbi öykü, mevcut tıbbi durum ve ilaçlar, geçmiş ve şimdi-
ki gebelikle ilgili komplikasyonlar, mevcut egzersiz ve fiziksel aktivite 
düzeyleri dahil olmak üzere kapsamlı bir klinik değerlendirme yapıl-
malıdır. Çoğu hamile hastaya egzersiz yapması önerilebilir; bununla 
birlikte, önceden var olan veya gelişen bazı tıbbi durumlarda egzersizi 
kısıtlamak gerekebilir. Obstetrik veya tıbbi kontraendikasyon (Tablo 2) 
yokluğunda gebelikte fiziksel aktivite güvenlidir. 
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Tablo 2. Hamilelik Sırasında Aerobik Egzersiz İçin Kontraendikasyonlar 
(ACOG, 2015)

Hamilelik sırasında aerobik egzersiz için mutlak kontraendikasyonlar

•	 Hemodinamiği etkileyecek ciddi kalp hastalığı
•	 Restriktif akciğer hastalığı
•	 Servikal yetmezlik veya serklaj
•	 Prematüre doğum riski olan çoğul gebelik
•	 Kalıcı ikinci ya da üçüncü trimester kanama
•	 Gebeliğin 26. haftasından sonra plasenta previa
•	 Mevcut gebelik sırasında preterm eylem
•	 Rüptüre membranlar
•	 Preeklampsi veya gebeliğe bağlı hipertansiyon
•	 Şiddetli anemi
Hamilelik sırasında aerobik egzersiz için relatif kontraendikasyonlar

•	 Anemi
•	 Değerlendirilmemiş maternal kardiyak aritmi
•	 Kronik bronşit
•	 Kötü kontrollü tip 1 diyabet
•	 Aşırı morbid obezite
•	 Aşırı düşük kilo (BMI <12)
•	 Son derece sedanter yaşam tarzı öyküsü
•	 Mevcut gebelikte intrauterin gelişme geriliği
•	 Kötü kontrollü hipertansiyon
•	 Ortopedik sınırlamalar
•	 Kötü kontrollü nöbet bozukluğu
•	 Kötü kontrollü hipertiroidi
•	 Ağır sigara içiciliği

Egzersiz Sıklığı ve Süresi: Sağlıklı yaşam için çoğu kılavuz, hamile 
kadınların haftada en az beş ila yedi gün en az 30 dakika egzersiz yap-
masını önermektedir (Evenson vd., 2014). Gebelik öncesi sedanter olan 
hamile kadınlar ise egzersiz süresini kademeli olarak artırmalı ve 10 da-
kika gibi kısa bir süre ile başlaması önerilmelidir. Hamilelikte egzersiz 
süresi için güvenli üst sınır hakkında çok az veri vardır ve bu değer-
lendirmede yoğunluk da dikkate alınmalıdır. Genel olarak, uzun süreli 
egzersiz (45 dakikadan fazla sürekli egzersiz) yapmak isteyen hamile 
kadınlar, uygun hidrasyon ve subjektif ısı stresi duygularına dikkat ede-
rek, termonötr bir ortamda veya kontrollü çevresel koşullarda (örneğin, 
klima ile) egzersiz yapmalıdır.
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Egzersiz Yoğunluğu: Hamilelikte egzersiz yoğunluğu belirlenirken 
bireysel olarak en ideal kolay olarak yapılabilecek faaliyetleri (örneğin, 
yürüyüş, yüzme, sabit bisiklet) içermeli, fiziksel yetenek bireyin sevi-
yesine uyarlanmalı ve giderek artırılmalıdır. Önceden hareketsiz olan 
kadınlar için makul bir yaklaşım uygulanmalı, başlangıçta yoğunluğu 
kademeli olarak artırarak düşük ila orta yoğunlukta egzersiz (gündelik, 
tempolu yürüyüş ve düşük yoğunluklu egzersizler) önerilmelidir. Ge-
belikte güvenli egzersiz yoğunluğunun üst düzeyi belirlenmemiş olsa 
da gebelik öncesinde düzenli egzersiz yapan ve komplikasyonsuz, sağ-
lıklı gebelikleri olan kadınların yüksek yoğunluklu egzersiz programla-
rına (örneğin, koşu, aerobik) katılabilecekleri ve yan etkisi olmayacağı 
gösterilmiştir (Evenson vd., 2014). Çoğu hamile kadının (sporcular da-
hil) hamilelik ilerledikçe egzersiz yoğunluğunu azalttığı gözlemlenmiş-
tir. Sporcular hamilelik ilerledikçe genel aktivite ve fitness düzeylerinin 
biraz düşmesini beklemelidir; bununla birlikte, gebelikte atletik perfor-
mansın iyileştirilmesi ise tıbbi rehberlik ve izinle mümkündür (De Ver 
Dye vd., 2003). 

Egzersiz yoğunluğu; (a) algılanan efor, (b) kalp hızı veya (c) metabo-
lik eşdeğerlere (MET) dayalı olarak izlenebilir. 

a) Algılanan efor değerlendirmesi: Gebelik sırasında egzersiz yo-
ğunluğunu izlemek amacıyla algılanan efor değerlendirmesi kalp hızı 
parametrelerinden daha etkili olabilir. Algılanan eforun kullanılması, 
egzersiz yoğunluğunu ölçmenin en pratik yöntemi gibi görünmektedir 
(ACOG, 2020). Orta düzeyde egzersiz için, Algılanan Egzersizin Borg 
Derecelendirmesi ölçeğinde derecelendirmesi 13 ila 14 (biraz zor) olma-
lıdır; burada 6, efor sarf etmemeyi ve 20, maksimum eforu temsil eder 
(ACOG, 2015). Daha da basit ve daha pratik olan “konuşma testi”, bi-
reyin orta düzeyde egzersiz yoğunluğuyla normal bir konuşmayı sür-
dürebilmesini gerektirir. Kadın egzersiz sırasında konuşabildiği sürece, 
aşırı efor harcanması muhtemel değildir. Karşılaştırıldığında, şiddetli 
egzersiz, nefes almada önemli artışlar, normal bir konuşmayı kolayca 
sürdürememe ve terleme ile ilişkilidir.

b) Kalp atış hızının izlenmesi: Seçkin sporcular gibi, fiziksel zindeli-
ği korumak için egzersiz yoğunluğunu ölçmek isteyen kadınlar, bir kı-
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lavuz olarak aşağıdaki kalp atış hızı referansını kullanabilir (Davenport 
vd., 2008):

•20- 29 yaş arası: 145- 160 vuruş/dakika
•30- 39 yaş arası: 140- 156 vuruş/dakika
Hamile kadınlar için hedef antrenman kalp hızı tavsiyeleri ülkeye 

(Evenson vd., 2014) ve egzersiz yoğunluğuna göre değişir (Mottola vd., 
2018) ve yaygın olarak kullanılmazlar. Mevcut veriler sınırlıdır çünkü 
hamile kadınlar üzerinde yürütülen egzersiz çalışmaları kontrol ve stan-
dardizasyondan yoksundur, çünkü kondisyon düzeyini göz ardı eder 
veya maksimum oksijen tüketimi verilerine dayanarak tahmin eder ve 
ağırlık taşıyan ve ağırlık vermeyen egzersiz arasında ayrım yapmaz 
(Davenport vd., 2008).

c) MET izleme: Gebe olmayan bireylere, 3 ila 4 MET’lik egzersiz 
veya tempolu yürüme zorluğuna eşdeğer herhangi bir aktivite olarak 
tanımlanan düzenli orta yoğunlukta egzersiz rutinlerine katılmaları tav-
siye edilir (Artal vd., 2003). Tıbbi veya obstetrik komplikasyonların yok-
luğunda, hamile kadınlar için bu öneriyi değiştirmek için hiçbir neden 
yoktur. Orta yoğunlukta egzersiz, hamilelikten önce düzenli egzersiz 
yapmayan hamile kadınların üçte ikisi için uygun bir hedef gibi görün-
mektedir. Deneyimlere göre, iyi durumdaki sağlıklı kadınlarda egzersiz 
yoğunluğu güvenli bir şekilde 6 ila 7 MET’e çıkarılabilir (yokuş yukarı 
saatte 3,5 mil yürümek 6 MET’dir) (Artal vd., 2003).

Hidrasyon ve Enerji: Sıcak bir ortamda yoğun ya da uzun süreli 
egzersiz yapıldığında dehidrasyon gelişme riski vardır. Bu ortamlarda 
egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında uygun hidrasyon önemli-
dir. Bir egzersiz seansı sırasında herhangi bir kilo kaybı sıvı kaybıdır 
(0.45 kg kilo kaybı yaklaşık 0.5 litre sıvıya eşittir). Gebelikte sağlıklı bir 
diyet ve yeterli gestasyonel kilo alımı önemlidir. Egzersize başlamadan 
önce yeterli kalori alımı önemlidir. Ek olarak, gebeler hızlı etkili kar-
bonhidratları (örneğin, meyve, kraker, şeker) hızla tüketebilmeleri için 
hipoglisemi semptomlarının farkında olmalıdır. Hamile olmayan ve 
üçüncü trimesterdeki kadınlarda sabit bir bisikletle bir saatlik egzersiz 
sırasında glikoz homeostazını değerlendiren bir çalışmada, kan şekeri 
seviyelerinin hamilelikte daha hızlı bir oranda düştüğü ve 45 dakikalık 
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sürekli orta yoğunlukta egzersizden sonra hipoglisemik seviyelere (70 
mg/dL’nin altında) yaklaştığı gözlemlenmiştir (Soultanakis vd., 1996). 
Şiddetli veya uzun süre egzersiz yapan kadınlarda az da olsa ketonüri 
tespit edilebilir. Ketonüri katabolik bir durumu gösterir ve negatif kalori 
dengesi olan herkeste ortaya çıkabilir. Gebe kadınlarda ise egzersizde 
oluşan hafif ketonürinin yenidoğanda ölçülebilir herhangi bir eksiklikle 
ilişkili olmadığı gösterilmiştir (Coetzee vd.,1980).

Egzersizi Ne Zaman Bırakmalı  

Hamile bir kadın tablo 3’teki uyarı işaretlerinden herhangi birine sa-
hipse egzersiz yapmayı derhal bırakmalı ve potansiyel bir sorunla ilgili 
sağlık kuruluşuna ulaşmalıdır. 

Tablo 3. Hamileyken Egzersizi Bırakmak İçin Uyarı İşaretleri (ACOG, 2020)

● Vajinal kanama
● Karın ağrısı
● Düzenli ağrılı kasılmalar
● Amniyotik sıvı sızıntısı
● Efor öncesi dispne
● Baş dönmesi, senkop
● Baş ağrısı
● Göğüs ağrısı
● Dengeyi etkileyen kas zayıflığı
● Baldır ağrısı veya şişmesi

Özel Nüfuslar

Seçkin veya rekabetçi sporcular, diyabet, şiddetli obezite veya hi-
pertansiyonu olan hamile kadınlara bireysel olarak danışmanlık yapıl-
malıdır. Bu gebe gruplarında egzersiz rutinlerini değiştirmek, daha ya-
kın hamilelik denetimi ve ek testler gerekebilir.

Elit veya Rekabetçi Sporcular: Maternal veya fetal yan etkiler ge-
lişmeyen rekabetçi sporcular, hamilelik boyunca gözetim altında daha 
yorucu bir antrenman programı sürdürebilir. Hamile rekabetçi sporcu-
nun endişeleri iki genel kategoriye ayrılır: (1) Hamileliğin rekabet ye-
teneği üzerindeki etkileri, (2) Yorucu antrenman ve rekabetin fetüs ve 
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hamilelik üzerindeki etkileri. Mevcut veriler, bir kadının aerobik kon-
disyonunun hamilelik sırasında aynı kaldığını veya egzersiz yapmaya 
devam ederse hafifçe arttığını göstermektedir (Bø vd., 2016). İlginç bir 
şekilde, en az 17 sporcu hamileyken olimpiyatlarda yarışmış ve birkaçı 
madalya kazanmıştır (Erdener ve Budgett, 2016). Bir review çalışmasın-
da, seçkin hamile sporcuların haftada 4 ila 13 saat aralığında antrenman 
yaptığını bulmuştur (Wowdzia vd., 2021). Çoğu elit sporcu hamilelik 
sırasında antrenman hızlarını düşürür. Hamilelik ilerledikçe, kilo alımı, 
fizyolojik anemi, ödem ve kas-iskelet sistemi değişiklikleri ve ağrı, spor-
cunun hamilelik öncesi performansını korumasını engelleyebilir, ancak 
bu, yaptığı sporun özel gereksinimlerine bağlıdır (Bø ve Backe‐Hansen, 
2007). Örneğin, bir tenis oyuncusu daha yavaş durabilir ve yön değişti-
rebilir. İnce ayarlanmış beceri gerektiren hareketlerin yerine telafi edici 
hareketler koyma girişimleri, en azından verimsiz hareketle sonuçlana-
cak ve rekabet performansını düşürecek ve ayrıca yaralanma riskini ar-
tırabilecektir. Hamilelikte kaydedilen yaralanmaların üçte biri fiziksel 
aktivitelere ve egzersize atfedilmiştir (Vladutiu vd., 2015). Bağ gevşek-
liği ve özellikle ağırlık taşıyan egzersizler sırasında eklemler ve omur-
ga üzerindeki artan stres, hamile sporcuları burkulmalara yatkın hale 
getirebilir. Hamilelikte aynı yüksek yoğunluklu antrenmanı sürdüren 
elit kadın sporcular da “aşırı antrenman sendromu” için risk altında-
dır. Hamilelikte rapor edilmemesine rağmen, elit sporcularla ilgilenen 
klinisyenler, aşırı ve daha hızlı yorgunluk, uyku bozuklukları, kilo alma 
eksikliği, artan kas-iskelet yaralanmaları sıklığı ve istirahatte kalıcı taşi-
kardi ile ortaya çıkan bu komplikasyonun farkında olmalıdır. Elit kadın 
sporcuların yumurtlamadan sonraki hafta yorucu egzersizlerden kaçın-
maları ve ilk trimesterde tekrarlayan ağır kaldırmalardan kaçınmaları 
ihtiyatlı görünmektedir, çünkü bu aktiviteler düşük riskini artırabilir 
(Bø vd., 2016). Hamile elit sporcular, diğer hamile kadınlara benzer şe-
kilde, antrenman yoğunluğunu ölçmek için efor veya yorgunluk algısını 
kullanabilir. Dehidratasyon uterus kasılmalarına neden olabilir, bu ne-
denle yüksek yoğunluklu, uzun süreli egzersiz seansları ve sıcak, nemli 
havalarda egzersiz sırasında uygun hidrasyonun korunmasına özellikle 
dikkat edilmelidir. Seçkin sporcularda antrenmanın yüksek yoğunluk-
lu, uzun süreli ve sık olması muhtemel olduğundan, gebelikte kilo alımı 
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ve fetal büyümenin sedanter bireylere göre daha az olması muhtemel-
dir. Dayanıklılık sporcuları üzerinde yapılan bir çalışmada, yenidoğan 
yağ kütlesinin azalmasına bağlı olarak yenidoğan doğum ağırlığında 
önemli azalmalar gözlemlenmiştir (Clapp vd., 1990). Gebelik yaşına 
göre küçük bir bebeği (geçmiş veya şimdiki gebelik) olan veya gebelik 
komplikasyonları nedeniyle gebelik yaşına göre küçük bir bebek doğur-
ma riski olan yarışmacı bir sporcu, bir kadın doğum uzmanına danışa-
rak antrenmanı azaltmayı veya hamilelik sırasında antrenmanı durdur-
mayı düşünmelidir. .Elit düzeyde rekabetçi sporlara katılım, doğumun 
süresi, sezaryen doğum sıklığı ve şiddetli perine yırtıkları dahil olmak 
üzere doğum sonuçlarını etkilemiyor gibi görünmektedir (Sigurdardot-
tir vd., 2019).

Diyabetli veya Diyabet Riski Altındaki Kadınlar: Egzersiz, GDM 
riskini azaltmak için bir müdahale olarak veya gebe olmayan diyabetli 
bireyler için terapötik rejimin bir parçası olarak giderek daha fazla des-
teklenmektedir. Kardiyovasküler faydalarına ek olarak, egzersiz, büyük 
ölçüde insüline karşı artan doku duyarlılığından kaynaklanan glisemik 
kontrolü de iyileştirebilir. Ayrıca GDM geliştirme riskini azaltmaya, 
gestasyonel veya pregestasyonel diyabetli kadınlarda glikoz kontrolünü 
iyileştirmeye yardımcı olabilir. Araştırmacılar, pregestasyonel diyabeti 
olan aşırı kilolu, sedanter hamile kadınlara haftada en az 15 MET saat 
fiziksel aktivite yapmalarını, tercihen glisemik kontrolü iyileştirmek için 
haftada ≥28 MET saate kadar fiziksel aktivite oluşturmalarını, benzer şe-
kilde diyabeti olmayan aşırı kilolu, sedanter hamile kadınlara da GDM 
geliştirme risklerini azaltmak için düzenli egzersiz yapmalarını tavsiye 
etmektedir (Artal, 2015).

Obez Kadınlar: Tıbbi gözetim altında yapılan klinik deneyler, kilo 
alma kısıtlaması ve orta yoğunlukta egzersiz için yaşam tarzı müdahale-
sinin obez hamile kadınlar için güvenli bir şekilde tavsiye edilebileceğini 
göstermiştir (Artal vd., 2007). Çalışmalardaki metodolojik kısıtlamalara 
rağmen, kanıtlar egzersiz yapan ve makul bir diyet uygulayan aşırı ki-
lolu ya da obez hamile kadınların GDM ve preeklampsi geliştirme risk-
lerini azaltabileceğini, aşırı gestasyonel kilo alımını önleyebileceğini ve 
yenidoğanlarının normal doğum ağırlığı aralığında doğma olasılığını 
artırdığını düşündürmektedir (Du vd., 2019).
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Düşük veya Erken Doğum Riski Yüksek Kadınlar: Çoğu hami-
le kadın için fiziksel aktivite ya da egzersiz düşük veya erken doğum 
riskini artırmaz ve yatak istirahati de düşük veya erken doğum riskini 
azaltmaz. Bununla birlikte, hamilelikte egzersizle ilgili çalışmalar, ge-
nellikle düşük veya erken doğum riski yüksek olan kadınları dışlamıştır. 
Düşük veya erken doğum (örneğin, çoğul gebelik) açısından yüksek risk 
taşıyan hamile kadınların, özellikle kuvvet antrenmanı ve ağır kaldırma 
gibi yüksek düzeyde egzersiz ya da fiziksel aktiviteleri sınırlandırılma-
lıdır (Petrov Fieril vd., 2015). Hamilelikte çok az durum (bunlar şiddet-
li özelliklere sahip preeklampsi ve bazı erken doğum öncesi membran 
rüptürü vakalarını içerir) yatak istirahati gerektirir. Çoğul gebeliklerde 
maternal egzersizin güvenliği yaygın bir endişedir. Çünkü çoğul gebe-
likler erken doğum için yüksek risk altındadır ve egzersiz uterus ak-
tivitesinin artmasına neden olup erken doğumu tetikleyebilir. Dünya 
çapında çoğu kuruluş, ikizleri ve diğer çoğul gebelikleri egzersiz için 
bir kontraendikasyon olarak listeler. Araştırmacılar, bu tür hastaların 
yüzme gibi ağırlık taşımayan egzersizler yapmasını önermektedir; artan 
uterin aktivitenin farkındalığı konusunda onlara tavsiyelerde bulunup 
servikal kısalmayı tespit etmek için servikal uzunluğu periyodik olarak 
ultrason ile ölçmeyi önerirler (Artal vd., 2003).

Fetal Büyüme Geriliği İçin Yüksek Risk Altındaki Kadınlar: Dü-
zenli olarak doğum öncesi egzersiz programına katılan düşük riskli 
hamile kadınların yenidoğanlarının doğum ağırlığında klinik olarak 
önemsiz bir azalma olduğu görülmüştür (Wiebe vd., 2015). Fetal büyü-
me geriliği açısından yüksek risk taşıyan kadınlarda (örneğin, büyüme 
geriliği olan önceki gebelikler) egzersizin etkisi bilinmemektedir. Bu alt 
grupta güvenliliğe ilişkin net kanıt bulunmadığından, düzenli egzersiz 
yapan ve fetal büyüme kısıtlaması açısından yüksek risk altında olan ka-
dınların, fetal büyümenin standart izlenmesine ek olarak ikinci ve üçün-
cü trimesterlerde egzersiz düzeylerini azaltmaları ihtiyatlı olacaktır.

SONUÇ

Hamilelik sırasında çoğu insan hamile kalmadan önceki kadar aktif 
olabilir. Buna seyahat etmek, çalışmak, cinsel ilişkiye girmek ve egzersiz 
yapmak dâhildir. Komplike olmayan hamileliği olan kadınların hamile-
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lik öncesinde, sırasında ve sonrasında sağlıklı bir yaşam tarzının parçası 
olarak egzersiz yapması teşvik edilmelidir. Daha önce sedanter olan ka-
dınlar için ise hamilelik, hem fiziksel aktiviteyi hem de sağlıklı beslen-
meyi içeren daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek için eşsiz bir fır-
sat sunar. Hamilelik sırasında egzersiz, çoğu hamile kadın için, fiziksel 
uygunluğun korunması veya iyileştirilmesi, gestasyonel kilo alımının 
kontrolü, bel ağrısında azalma ve muhtemelen GDM veya preeklampsi 
gelişme riskinde azalma dahil olmak üzere minimal risklere ve kanıtlan-
mış faydalara sahiptir. Bir egzersiz programına katılmadan önce hamile 
kadınlar egzersiz için tıbbi ve obstetrik kontraendikasyonlar açısından 
değerlendirilmelidir. Doktorlar fiziksel aktivitenin sınırlanması gerek-
tiğini düşündüğü durumlarda gebeyi mutlaka bilgilendirmelidir. Orta 
yoğunlukta egzersiz, herhangi bir olumsuz gebelik sonucunun doğru-
dan nedeni değildir; ancak hamile kadınlar, belirli egzersiz türleri sıra-
sında eklem yaralanmaları, düşme ve önemli karın travması riski altında 
olabilir. Karın travması, fetal ölüm veya morbiditeye yol açabilen pla-
sental abrupsiyona neden olabilir. Hamilelikte bazı sporlardan kaçınıl-
malıdır. Düşme veya travma riskinin yüksek olduğu temas sporları ve 
fiziksel aktiviteler yapılmamalıdır. Öhidrasyonun sürdürülmesi, sıcak 
ve nemli havalarda uzun süreli egzersiz sırasında ısı dengesi için özel-
likle önemlidir; çok erken gebelikte hipertermi, nöral tüp defekti riskini 
artırabilir. Egzersiz yapan hamile kadında uygun kalori alımı sağlanma-
lı ve hipoglisemi semptomlarının farkındalığı oluşturulmalıdır. Egzersi-
zin yoğunluğu, sıklığı ve süresi hastaya özgü faktörlere bağlıdır. Sağlıklı 
hamile kadınların çoğu için, aerobik egzersizi ve kuvvet antrenmanını 
içeren orta yoğunlukta (egzersiz sırasında normal bir konuşmayı sür-
dürebilir), haftada beş ila yedi gün, günde 30 dakika gerçekleştirilen 
egzersiz uygundur. Gebelik öncesi sedanter yaşam tarzını benimsemiş 
kadınlar ise egzersize haftada üç kez 10 ila 20 dakikalık sürekli düşük 
yoğunluklu egzersizle başlamalı, yoğunluğu, sıklığı ve süreyi kademeli 
olarak artırmalıdır. Fiziksel olarak aktif kadınlar hamilelikleri sürecinde, 
orta ila şiddetli fiziksel aktivitede bulunup iyi bir fitness seviyesini (en 
yüksek fitness seviyelerine ulaşmaya veya atletik rekabet için antrenman 
yapmaya çalışmadan) koruyabilirler. Erken doğum veya fetal büyüme 
geriliği için yüksek risk altındaki kadınlara ikinci ve üçüncü trimester-
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lerde egzersiz seviyelerini azaltmaları tavsiye edilmektedir. Kadınlar 
hamilelik öncesi fiziksel aktivite düzeylerine hamilelik sırasında ve do-
ğum sonrası dönemde de devam edebilirler, ancak fiziksel aktivitelerini 
ayarlama konusunda sağlık uzmanlarına danışmaları gerekmektedir. 
Fiziksel aktivite, düşük, ölü doğum, yenidoğan ölümü, erken doğum, 
erken membran rüptürü, neonatal hipoglisemi, düşük doğum ağırlığı, 
doğum kusurları, doğum indüksiyonu veya doğum komplikasyonları 
ile ilişkili değildir. Genel olarak, daha fazla fiziksel aktivite (sıklık, süre 
ve/veya hacim), daha fazla fayda ile ilişkilidir. Bununla birlikte, tavsi-
ye edilenden fazla egzersiz yapmanın güvenliği veya ek yararına ilişkin 
kanıt belirlenmemiştir. Doğum öncesi fiziksel aktivite, hamilelik komp-
likasyonlarının gelişme riskini azaltmak, annenin fiziksel ve zihinsel 
sağlığını geliştirmek için birinci basamak tedavi olarak düşünülmelidir. 
Gebelikteki egzersizin faydaları tamamen bağımsız değildir. Örneğin, 
egzersiz ve diyet yaparak gebelik öncesinde önemli ölçüde kilo veren 
ve aşırı gestasyonel kilo alımından kaçınan aşırı kilolu ve obez kadınlar, 
GDM, diyabet ve obezite ile ilişkili komorbiditeleri (makrozomi, preek-
lampsi, obstetrik olarak indüklenen erken doğum ve sezaryen doğum 
gibi) geliştirme olasılıklarını azaltabilir. Hamile kadınlar için fiziksel 
aktivite kılavuzlarının karşılaştırılması, hamilelikte fiziksel aktivitenin 
çoğu kadın için faydalı olduğu ve minimum risk taşıdığı, ancak normal 
maternal anatomik ve fizyolojik değişiklikler ile fetal gereksinimleri 
karşılamak için bazı modifikasyonlar gerektirebileceği konusunda fikir 
birliğini ortaya koymuştur. Ayrıca, belirli (önemli veya aktif kardiyovas-
küler hastalık, restriktif akciğer hastalığı, kötü kontrollü tiroid hastalığı, 
çoğul gebelik (üçüz veya daha yüksek), preeklampsi, erken doğum ve 
erken membran rüptürü, şiddetli anemi, kötü kontrollü tip I diyabet, 
devamlı kanama, aşırı obezite ve aşırı zayıflık) maternal, fetal veya çev-
resel koşulların hamilelikte egzersiz için mutlak veya göreceli kontra-
endikasyonlar olduğu konusunda evrensel bir fikir birliğine varılmıştır. 

Sonuç olarak, gebelik doğal bir süreçtir. Bu sürecin anne adayının 
vücudunda kalıcı değişiklikler oluşturmadan rahat ve mutlu olarak ta-
mamlanmasında egzersizin rolü küçümsenemez.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMİNİN TARİH ÖNCESİ 
ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GELİŞİM AŞAMASI

Oktay İNALKAÇ1, M. Sibel YAMAN2

Öz: Beden eğitimi ve sporun temeli, canlılığının belirtisi olan hareket 
olgusu üzerine inşa edilmiştir. Hareket olgusu, beden eğitimi ve spor 
biliminin gelişim aşamasının en üst basamağını oluşturur. Hareket ol-
gusu, beden eğitimi ve oyunun yanı sıra beden eğitimi ve sporun tüm 
alanları için geçerliliğe sahip bir kavramdır. İlk insan hareket yoluy-
la hayatta kalmak amacıyla beslenmek, barınmak ve korunmak gibi 
ihtiyaçlarını sağlarken hayvanlar ve kendi cinsinden olanlarla araçsız 
veya araçlı girdikleri mücadelede beden eğitimi ve sporun temelini 
farkına varmadan atmışlardır. İnsanoğlu sonraki tarihi dönemlerde 
savunma amaçlı askeri eğitimde bilinçli olarak bedenlerini eğitmiştir. 
İlerleyen zamanlarda boş zaman kavramı beden eğitimi ve sporun ge-
lişim aşamalarından oyun kavramını ortaya çıkarmıştır. Oyun, katı-
lımın özgürce sağlandığı ve bir amaç doğrultusunda belirli kurallara 
uyularak, mekan ve zaman ile sınırlandırılmış sevinç ve heyecan duy-
gusu ile “alışılmış hayattan başka türlü olmak” bilinciyle gerçekleştiri-
len gönüllülük esasına dayalı bir faaliyettir. İlk Çağ Medeniyetlerinden 
Asya, Ön Asya, Mezopotamya, Anadolu ve Akdeniz Uygarlıklarında 
beden eğitimi ve spor günlük yaşamda; çeşitli eğlenceler başta olmak 
üzere, özellikle Yunan uygarlığında dini ritüellerin bir parçası olarak 
rekabet ve ödülü de hedefleyen sportif oyunlar aynı zamanda savaşa 
hazırlık amacıyla yapılmaktaydı. Türklerde beden eğitimi ve spor kül-
türü oldukça önemliydi atlı sporlar başta olmak üzere birçok beden 
eğitimi ve spor etkinlikleri yapılırdı yapılan bu sporlar savaşa hazırlık 
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başta olmak üzere toplumsal bütünlüğe katkı sağlamıştır. Türklerin 
İslam dinini kabulünden sonra Selçuklular ve Osmanlı Devleti başta 
olmak üzere diğer Türk devletlerinde de ve Türkiye Cumhuriyeti dö-
neminde de geleneksel Türk sporları varlığını sürdürmüştür. Beden 
eğitimi ve spor programlı olarak 1800’lü yıllarda eğitim çalışmalarına 
girmiştir. 1900’lü yıllarda ise son ürün olan olimpizme dönüşerek ül-
keler arası barış ve propaganda vasıtasına dönüşerek hızla gelişmiştir. 
Sporun evrensel bir boyutta kitleleşmeye serüveni II. Dünya Savaşı 
sonlarında gerçekleşmeye başlamıştır. Bu dönemde spor, antropolog-
ların araştırma konuları arasında yer almış ve dünya tarihinde en hızlı 
şekilde yaygınlaşarak geniş kitlelere ulaşmıştır. XIX. Yüzyılın sonla-
rında İngiltere’de yaygınlaşmaya başlayan spor, dünyaya yayılmaya 
başlamıştır. Beden eğitimi ve spor zamanla bilimsel kimlik kazanarak 
bilimsel ve felsefi temellere dayanarak birçok farklı disiplinle işbirliği 
içinde olmuştur. 
Anahtar Kelimeler:  Beden eğitimi ve Spor Bilimi,  Hareket,  Oyun,  
Tarih,  Gelişim

GİRİŞ

Beden eğitimi ve spor biliminin temeli, yaşamın ilk belirtisi olarak 
nitelendirilen hareket olgusu üzerine inşa edilmiştir. Hareket kavramı 
vücudun belirli kısımlarının yer değiştirilmesi olgusudur (Mengütay, 
1999: 1,2). Hareket olgusu, beden eğitimi ve spor biliminin gelişim aşa-
masının en üst basamağını oluşturur. Hareket; canlının uzamsal me-
kanda ve zamanda yer değiştirmesi olgusunu ifade eder. Kapsam alanı 
geniş bir kavram olan hareket; beden eğitimi ve sporun tüm alanlarını 
içine almaktadır (Kale, 2007: 8). Tarih öncesi dönemlerde insanoğlu, ha-
reket yoluyla beslenmek, korunmak, barınmak ve hayatta kalmak için 
hayvanlarla ve kendi cinsinden olanlarla araçlı veya araçsız girdikleri 
mücadele sonrasında farkına varmadan beden eğitimi ve sporun teme-
lini atmışlardır. Tarih öncesi dönemlerde insanoğlu, tabiatla giriştiği 
mücadelede başarılı olabilmek ve yaşamını sürdürebilmek için sonraki 
dönemlerde ise bilinçli bir şekilde askeri savunmaya dayalı olarak be-
denini eğitmiştir (Alpman, 1972: 1, 6). Tarih boyunca özellikle erkekler, 
ailelerine karşı sorumlu oldukları için avlanma, beslenme, korunma ve 
barınma gibi işlerde bedenlerini her türlü mücadeleye hazır tutmak zo-
runda hissetmişlerdir. Tarih öncesinde insan, Neolitik (cilalı taş) Döne-
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minde yerleşik yaşama geçmiş ve tarımla uğraşmıştır. Bu gelişmelerin 
sonucunda insanoğlu, zaman içerisinde tüketici konumdan sıyrılıp üre-
tici durumuna geçmiştir (Haviland, 1994: 226, 227). İlerleyen zamanlar-
da boş zaman kavramı ortaya çıkmış bu durum beden eğitimi ve spor 
biliminin gelişim aşamalarından oyun kavramının doğmasını sağlamış-
tır. Oyun, katılımın özgürce sağlandığı ve bir amaç doğrultusunda be-
lirli kurallara uyularak, mekan ve zaman ile sınırlandırılmış sevinç ve 
heyecan duygusu ile “alışılmış hayattan başka türlü olmak” bilinciyle 
gerçekleştirilen gönüllülük esasına dayalı bir faaliyettir. Oyun bir hare-
ket kolaylığı ve özgürlük belirtisidir. Oyun, çok geniş bir kavramdır ve 
özünde kazanma, başarılı olma güdüsü yatar (Huizinga, 2006: 50). Tarih 
öncesi ve sonrası dönemlerde beden eğitimi ve spor bir savaş eğitimi 
aracı olmasının yanında, İlk Çağ uygarlıklarında özellikle Yunan uygar-
lığında rekabeti, ödülü de hedefleyen sportif oyunlar, dini ritüellerin bir 
parçası olarak anlam kazanmıştır. Beden eğitimi ve spor 1800’lü yıllarda 
programlı olarak eğitim çalışmalarına girmiştir. 1900’lü yıllarda ise spor 
ülkeler arası barış ve propaganda aracı olarak görülen son ürün olan 
olimpizme dönüşmüştür. Tarih sürecinde Spor,  2. Dünya Savaşı sonla-
rında evrensel boyutta süratli bir şekilde kitleleşmeye başlamıştır. XIX. 
Yüzyılın sonlarında İngiltere ile kitleleşmeye başlayan spor, dünyada 
hızla yılmaya başlamıştır (İkizler, 2002: 62). 

Beden Eğitimi ve Spor Biliminin Gelişim Aşamaları

Beden eğitimi ve spor biliminin geçmişten günümüze gelişim aşa-
maları yaşam olgusunun başlangıcı olan hareket kavramıyla başlayıp 
sistematik bir yol izleyerek şekillenmiştir (Kale, 2007: 5, 14):

	Hareket; üst kavram

	Oyun; yarışma 

	Spor; rekor

	Beden eğitimi; amaç

	Olimpizm; son ürün



Oktay İNALKAÇ, M. Sibel YAMAN

171

HAREKET 

Hareket olgusu yaşamın ilk belirtisidir. Hareket; canlının uzamsal 
mekanda ve yer değiştirmesi olgusunu ifade eder. Kapsam alanı geniş 
bir kavram olan hareket; beden eğitimi, oyun ve sporun tüm alanları-
nı içine almaktadır (Kale, 2007, s. 8). İnsan doğası gereği hareket etmek 
amacıyla yaratılmıştır. Hareket, insan bedeninin ve fizyolojik fonksiyon-
larının uyumlu ve sağlıklı olması için gereklidir (Mengütay, 1999: 1, 2).

OYUN

İnsanoğlu tarih boyunca varlığının kökenini ve varoluş gayesinin 
ne olduğu ile ilgili sorulara yanıt aramış ve zaman içerisinde geliştirdi-
ği bilinç doğrultusunda aradığı yanıtlara alet yapan insan (homo faber) 
ve düşünen insan (homo sapiens) gibi farklı fikirler üretmiştir (Akar-
su,1998: 163, 171) Bu fikirlerden en dikkat çekici olarak nitelendirilenler-
den biri tarih profesörü ve filozof olan Johan Huizinga’nın ortaya atığı 
“oyun oynayan insan (homo ludens)” ’dır. Oyun oynayan insan (homo 
ludens) olgusu, tüm kültürlerin en temel unsuru olan oyunun insanın 
doğasında var olan ilk yapıcı olgudur (Huizinga, 2010: 16). Huizinga,  
kültürü oluşturan ilk unsurlardan dil öğrenmenin dolayısı ile de iletişim 
becerilerinin sağlanmasının oyun aracılığıyla ortaya çıktığı fikrini ortaya 
atmıştır. Huizinga,  oyunu; belirli bir amaca uygun, emredici kuralları 
olan fakat özgürce katılımın olduğu belirli mekân ve zaman ve sınır-
ları içinde gerçekleştirilen, sevinç ve gerilim ve duygusunun yaşandığı 
günlük yaşamdan farklı bir etkinliktir (Huizinga, 2010, s. 50). Huizin-
ga, modern ülkelerde oyun kavramının spor adıyla sistemleştirilmesine 
karşı çıkmıştır. Sporun özünde var olan kazanma hırsı ve aşırı kuralcılık 
oyunu bireysellikten uzaklaştırmış toplumsal bir kimlik kazandırarak 
küresel boyut kazanmış ve zamanla homo ludens ( oyun oynayan insan) 
özünden uzaklaşmıştır (Huizinga, 2010: 243) 

Beden Eğitimi ve Sporda Oyun 

Özgürce katılımın hareketin sağlandığı keyif duyarak, eğlenerek bi-
reyin kendisini tanımasını ve çevreyle ilgili bilgi sahibi olmasını amaçla-
yan fiziksel ya da zihinsel etkinliklere oyun denir.  Oyun, çocuğun eğle-
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nerek öğrenmesinin ilk basamağıdır. Beden eğitimi; hareketler yoluyla 
kişinin davranışlarında bilişsel, duyuşsal ve psikomotor (devinişsel) 
gelişim sağlama sürecidir. Bu süreçte oyunun yeri büyüktür. Bu beceri-
lerin kazandırılmasında da oyundan yararlanılır. Oyun yoluyla kazanı-
lan beceriler, sosyal faaliyetlerde ve okul çağı sonrası iş hayatında fiziki 
gücün en ekonomik şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Oyun bireyin 
sosyal yaşamla tanışmasına katkı sağlar. Oyunlarla gerçekleştirilen be-
den eğitimi etkinlikleri, çocuğun hareket yeteneğini geliştirir. Bu etkin-
likler; çocuğun fiziksel uygunluğunu, algısal ve motor gelişimini, sosyal 
ve duygusal gelişimini sağlar. Aynı zamanda çocuğun öğrenme kapasi-
tesinin geliştirilmesinde, serbest zamanı olumlu ve iyi yönde kullanma 
alışkanlıkları kazanmasında da büyük katkılar sağlar (MEB., 2019: 36). 

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR KAVRAMI

İnsan yaşamının devamlılığı hareket yoluyla birtakım fiziksel akti-
vitelere bağlıdır. İnsan yavrusunun anne karnında başlayan hareket yo-
luyla canlılığı, yaşamının son anına kadar devam eder. Hareket olgusu 
üzerine inşa edilen beden eğitimi ve sporun fiziksel aktiviteler içerdiği 
dikkate alınırsa hareketin bu alandaki önemi ortaya çıkar. Beden eği-
timi ve spor, her ne kadar birbirinden farklı tanımlansalar da birbirle-
rini tamamlayan iki ayrı kavramdır. Beden eğitimi ve spor, bireylerin 
bilişsel, devinişsel ve duyuşsal gelişimini sağlayan ve bu gelişim alanları 
arasında koordinasyon kabiliyetini geliştiren bilim dalları olarak kabul 
görmektedir. Beden eğitimi ve spor, en etkili eğitim ve sağlık faaliyetler 
bütünüdür; çünkü insanın karakter gelişiminin tamamlanmasını, beden 
sağlığının korunmasını, moral ve verimliliğinin artmasını sağlayan tüm 
faaliyetleri kapsar (Bucher, 1983: 13). 

“Gerçek müzisyen ve sanatçı, müzikle jimnastiği en doğru oranlarda bir-
leştirebilen kişidir.“ Platon (Eflatun) (Platon, 2006: 401d-404e). 

BEDEN EĞİTİMİ     

Beden eğitimi, bireyin bilişsel, duyuşsal, psikomotor (devinişsel) ve 
sosyal gelişimini sağlayan oyun, jimnastik ve fiziksel aktivitelerin tama-
mına denir. Bilim ve sanat ve eğitim dalı olarak beden eğitimi; insanın 
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davranış ve alışkanlıkları başta olmak üzere bireyin duyuşsan, fiziksel 
ve zihinsel gelişimine olumlu katkı sağlamaktadır. Beden eğitiminin bi-
reyin gelişimine sağlamış olduğu çok yönlü katkı bilimsel olarak kanıt-
lanmış ve beden eğitimi eğitim kavramı içerisine dâhil olmuştur. Beden 
eğitimi; çeşitli spor, oyun ve jimnastik gibi etkinlikleri de kapsayan ge-
nel bir kavramdır. Hareket yolu ile öğrenmenin ve öğretmenin gerçek-
leştirilmesidir. Beden eğitimi aktiviteleri, bilinçli uygulandığında tüm 
yaş grubundan bireylerin yaşam boyu sağlıklı ve mutlu olmalarına katkı 
sağalar. Ayrıca ahlaki değerlerin benimsenmesine ve kişiliğin olumlu 
yönde gelişmesine katkı sağlar (MEB., 2019: 15). “Beden Eğitimi; beden-
sel etkinlikler yoluyla yapılan genel eğitim, etkinliğin esas dayanağı ise 
insanın bedeni, amaç insanın tüm kişiliği ve çok yönlü gelişim alanıdır” 
(Gaulhofer, 1956: 243). Beden Eğitimi sözcüğü kavramı batı dillerinde 
ilk olarak 18. yüzyıl ortalarına ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılın geleneksel 
okul “Tumeni” ne karşı bir tepki olarak Büyük Eğitim Reformu hare-
ketlerini destekleyenler beden eğitimi kavramı yerine spor kavramını 
kullanmışlardır (Broadmann, 1984: 13). Bu eğitim anlayışında beden eği-
timinin insan vücudunun eğitimi olduğu, bedensel hareketlerin araçsal 
bir değer taşıdığı vurgulanmıştır (Strchmeyer, 1983: 190). 

Bireyin çok yönlü gelişimine katkı sağlayan beden eğitimi dersleri-
nin okul müfredatında olmasının önemli nedenleri şunlardır (Erpic vd., 
2005: 58, 67):

	Çocuklara ve ergenlere fiziksel etkinlikleri doğru olarak öğretme-
nin bireyin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor (devinişsel) gelişim 
açısından en kritik dönemlerin okul dönemlerine denk gelmesi-
dir.

	Beden eğitimi öğretim programlarının, bireyin gelişim aşamaları-
na göre uzun sürece yayılmış olmasıdır.

	Beden eğitimi öğretim programlarının yeni kuşakların ilgi odağı 
olması, özellikle gençleri sistemli olarak etkilemesidir.

	Fiziksel aktiviteler için okul ve çevresinde gerekli altyapı ihtiya-
cını karşılamasıdır.

Kısaca beden eğitimi, genel olarak bireyin bilişsel, duyuşsal, psiko-
motor (devinişsel), sosyal ve fikren çok yönlü gelişim alanlarına katkı 
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sağlayan ve bu alanlar arasında koordinasyon sağlayan önemli bir bi-
limdir (Güçlü, 2001, s. 33). 

SPOR

Spor; insanın doğasında var olan mücadele etme ve başarma güdü-
sünün çeşitli güçlükleri de göze alarak yenmek, üstün gelmek, başarı 
elde etmek amacı doğrultusunda adil şartlarda düzenlenmiş, belirli ku-
rallara dayanan sistemli hareketlerdir. Spor; oyunla yarışmayı birleşti-
ren, kazananları ödüllendiren, üst düzeyde mücadele ve ağır kas çalış-
maları gerektiren bir uğraştır (Şahin, 2002: 381).  Spor faaliyetlerinin ilk 
örnekleri; MÖ 2000 yıllarında Minoan ve Mycenean Medeniyetlerinde 
(Girit) atlı araba yarışlarındaki akrobatlar, koşu, boks, cirit ve disk atma, 
güreş, okçuluk, boğa sıçratma gibi sportif oyunlar gösterile bilir (Peters, 
2020: 805, 806). Antikçağ Yunan Medeniyetinde görülen iki spor etkin-
likleri göze çarpar bunlar; agonistik (yarışma sporları) ve gymnastik (be-
den eğitimi) olarak görülebilir (Erdemli, 1996: 59). 

Bu durum eğitim içerisinde spor ve beden eğitimi kavramlarını be-
raber düşünmenin doğru bir yaklaşım olarak ele alınmasına olanak sağ-
lar.  Spor; 15. Yüzyıl başlarında ‘rahatlama’ ve ‘oyun’ kavramları olarak 
nitelendirilmiş ve ‘sporda (in sports)’ şaka anlamında kullanılmaya baş-
lanır. 1520’lerde ise spor kavramı ‘egzersiz içeren oyun’ olarak adlandı-
rılmıştır (Peters, 2020: 806). Spor: Hergüner’e göre (2015) “çeşitli amaç-
larla, farklı alanlar kullanılarak, ferdi veya takım halinde, araçlı veya 
araçsız yapılan, planlı çalışmayı ve kurallara uymayı gerektiren, ağırlık, 
metre, zaman ölçü birimleri ve sayı ile değerlendirilen, mental ve fiziki 
rekabete dayalı, performans arttırıcı, sosyalleştirici ve eğitici psiko-mo-
tor faaliyetlerdir” şeklinde ifade edilmiştir (Hergüner, Bar ve Yaman, 
2016: 155-168).

İnsanlık tarihi kadar eski olan spor, tarih öncesi çağlarda insanın 
tabiatla mücadelesinde hayatta kalma çabasının yansıması olarak kar-
şımıza çıkarken sonraki dönemlerde toplumların kaynaşmasına, sevgi 
ve barışın sağlanmasına katkı sağlayan etkinliklere dönüşmüştür (Fişek, 
1985: 9). Spor kavramı 18. Yüzyılından itibaren Latincedeki dağıtmak, 
birbirinden ayırmak anlamına gelen “disportare” veya “deportare” ke-
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limelerinden doğmuştur. İlk olarak İngilizcede ‘eğlendirmek, eğlence 
aramak, dağıtmak,  yaşamın ciddi meselelerini zihinden uzaklaştırmak’ 
anlamlarına gelen Fransızca kökenli ‘deporter, desporter’ın kısaltması 
olan ‘disport’ yani ‘eğlenmek’ anlamına kullanılmıştır. Tarihin her dö-
neminde farklı amaçlar için spor faaliyetleri düzenlenmiştir. Spor kav-
ramı, İngiliz aristokrasisinin konuşma dilinde “boş zamanları değerlen-
dirmek için yapılan vücut ve kafa eğitimi ile birlikte eğlence sağlayan 
hareketler” olarak tanımlanmıştır (Peters, 2020: 806). Spor kavramı, 19 
yy. dan itibaren de tüm dünyada yaygın olarak “spor” biçiminde kulla-
nılmaya başlamıştır. Oyun ve eğlence olarak bilinen spor, 20.yüzyıldan 
itibaren uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenmesi sonucunda 
farklı kültürlerin kaynaşmasına, dostlukların geliştirmesine ve ülkeler 
arası sorunların çözülmesine katkı sağlayan bir olgu haline dönüşmüş-
tür. Spor aynı zamanda ülkelerin siyasi ve ekonomik güçlerinin de or-
taya konulduğu bir kavramdır. “Günümüzde ise spor; eğitim, sosyoloji, 
psikoloji, felsefe, ekonomi, politika, hukuk, iletişim, hekimlik, fizyoloji, 
farmakoloji, değişik teknolojiler gibi alanlarda bilimsel araştırmalar ya-
pılan, multidispliner bir yapıya sahiptir’’ (Erdemli,1996: 58).

Beden Eğitimi ve Sporun Karşılaştırılması

Beden eğitimi ve sporun birbirinden farklı ve ortak yönleri şu şekil-
de özetlenebilir (MEB., 2019: 17). 

BEDEN EĞİTİMİ                                                       

 Yarışma değildir
 Reklam aracı değildir
 Meslek değildir 
 Seyir vasıtası olamaz
 Kulüpleşme ve branşlaşma yoktur 
 Her yerde yapılır 
 Yetenek istemez 
 Kuralsız yapılır 
 Kişisel bir olaydır 
 Politik araç değildir 
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 Tek kişide yapabilir
 Özgürce ve değişik ortamlarda yapılır

 SPOR 

 Yarışmadır 
 Reklam aracıdır
 Meslektir 
 Seyir vasıtasıdır 
 Kulüpleşme ve branşlaşma vardır
 Saha, malzeme, tesis gerektirir 
 Yetenek ister 
 Belirli kuralları vardır 
 Toplumsal bir olaydır 
 Politika aracıdır 
 En az iki kişi tarafından yapılır                                                                            

Beden Eğitimi ve Sporun Ortak Yönleri

	Eğitim ve eğlence aracıdırlar 
	Serbest zaman faaliyetidirler
	Bilimsel ve tekniktirler 
	Zevk ve estetik unsurlarını barındırırlar
	Kişilerarası ilişkileri artırırlar 
	Bedensel ve ruhsal gelişime katkı sağlarlar.
Kısaca spor ve beden eğitiminin ortak aracı insan, amacı ise fiziksel 

becerilerde olumlu değişiklik meydana getirmektir. 

Beden Eğitiminin Genel ve Özel Amaçları

Eğitim öğretimin tamamlayıcısı olan beden eğitiminin genel ve özel 
amaçları şunlardır (Aracı, 2004: 9, 10):

Beden Eğitiminin Genel Amaçları

	Bireyin sağlığını korumasına yardım etmek, sosyal ve kültürel 
çevresini geliştirmek, beslenme ve beslenmeden kaynaklanan ve 
doğuştan gelen vücut bozukluklarını önlemeye çalışmak,
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	Bireye günlük yaşamın gerektirdiği sağlıkla ilgili fiziksel uygun-
luk kazandırmak,

	Beden eğitimi egzersizleri ile kişilerin güzellik duygusunun ge-
lişmesine yardım etmek,

	Öğrencilerde öz güven, öz kontrol,  hızlı karar verebilme becerisi, 
iş birliği yapma, dürüstlük, doğruluk gibi kişisel ve toplumsal 
alışkanlıklar kazandırmak,

	Mutlu ve Sağlıklı bir yaşam için bir istenç (irade) ve istek uyan-
dırmak,

	Hareket etmekte istekli olmayı ve bundan keyif duymayı alışkan-
lık hâline getirmek,

	Ülkeye bağlılık, insana, hayvanlara ve doğaya sevgiyi geliştir-
mek,

	Okul dışı etkinliklere katılmaya teşvik etmek, 

1.Kişisel Yönden Amaçları:

	Sağlık ( Bedensel, Ruhsal ve Toplumsal )
	Fizik Uygunluğu ( tüm organizmanın etkili görevliliği )
	Kas, kemik gelişimi ( güzel vücut ve estetik davranış )
	Kazalara karşı tedbirli olma, ilk yardım bilgisi edinme ve uygu-

lama becerisi kazanmak, sağlıklı yaşam davranış alışkanlıkları 
edinmek.

	Uyumlu, tutarlı, dengeli ve esnek kişilik (karakter ve iyi ahlak ) 
edinmek.

	Boş zamanları değerlendirme, bedenin sağlıklı gelişimi, doğru 
davranış becerileri ve zevkli, duyarlı kültürel gelişim.

2. Toplumsal Yönden Amaçları:

	Savaşta ve barışta gerekli duyarlı vatandaşlık davranışları kazan-
dırmak,

	Toplumsal sorumluluk geliştirmek
	Liderlik niteliklerini geliştirmek
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	Yasalara, geleneklere ve kurallara göre saygı geliştirmek

	Oyun yolu ile hak ve sıra kavramları içselleştirerek başkalarına 
saygılı davranmak.

	Kolektif davranışlar geliştirerek başkalarının kişiliğine saygı 
duymak.

	Toplumsal değerlere saygı bilincini kazandırmak. 

3. Ekonomik Yönden Amaçları:

	Üretici, yaratıcı ve yapıcı yetenekleri geliştirmek,

	Mesleki görev ve iş sorumluluğunu geliştirmek,

	Çalışma hayatında verimli ve başarılı olmak,

	Kamu kaynaklarını tasarruflu kullanmak ve korumak,

	Milli enerji kaynaklarını korumak,

	Çevre, okul ve ailelere faydalı görev ve sorumluluk kazandırmak. 

Beden Eğitiminin Özel Amaçları

Beden eğitiminin özel amaçlarının belirlenmesinde yetiştirilecek bi-
reylerin gelişim ihtiyaçları, eğitim ihtiyacı ve bireyin yaşadığı toplumun 
kültürü, ihtiyaçları, beklentileri, yönelimleri ve bireye sağladığı imkân-
lar, dikkate alınır. Beden eğitiminin özel amaçları (Yetim, 2005: 132, 133):

1. Bilişsel amaçlar

2. Psikomotor amaçlar

3. Duyuşsal amaçlar 

1. Bilişsel Amaçlar

	Beden eğitimi ve spor aktivitelerinin önemini kavratmak

	Fiziksel hareketlerin yapısını kavratmak ve yeni hareketler yara-
tabilmek için yeterlilik sağlamak

	Kişisel yapıcılık ve yaratıcılığı geliştirmek

	Zihinsel gelişimi sağlamak
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	Fiziksel etkinlikler yoluyla başkalarıyla ilişkide bulunmanın öne-
mini kavratmak

	Kişilerin güçlü ve zayıf yönlerini tanımasını sağlamak
	Beden eğitimi ve sporun temel bilgilerini kavratmak
	Amatörlüğün ve profesyonelliğin anlamını kavratmak
	Yeni ve özgün kurallar ortaya koyabilme ve bu kurallarda deği-

şiklikler yapabilme becerisi oluşturmak (İnal, 2000: 23). 

2. Psikomotor Amaçlar

	Fiziksel gelişimi sağlamak
	Motorsal gelişimi sağlamak
	Hareketler yolu ile çevreye uyum sağlatmak
	Motor becerileri kazandıracak günlük etkinliklere katılmayı sağ-

lamak
	Fiziksel etkinlikleri zevk alarak yapmayı sağlamak
	Hareketler yolu ile istenilen doğru sosyal alışkanlıklar kazandır-

mak
	Grup ve takım etkinliklerine katılım sağlamak
	İyi duruş ve doğru hareket alışkanlıkları kazandırmak (Günay, 

1999: 120).

3. Duyuşsal Amaçlar

	Sosyal ve duygusal gelişimi sağlamak
	Sorumluluk alabilme özelliğini geliştirmek
	Otoriteye ve kurallara saygı duymayı öğretmek
	Başkalarının varlığını kabul etme ve onlara saygılı davranma bi-

linci oluşturmak
	Kendini gerçekleştirme, öz güven ve öz denetim davranışları 

oluşturmak
	Serbest zamanları değerlendirmek
	Eleştirilere açık olma kabiliyeti geliştirmek
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	Demokratik yaşama uygun davranış ve alışkanlıklar kazandır-
mak

	Moral gelişimini ve estetik duyarlılık sağlamak

	Fiziksel etkinlikleri zevk alarak yapmayı sağlamak 

	İyi bir seyirci olabilmeyi sağlamak (Çakmakçı, 2001: 36). 

Sporun Genel ve Özel Amaçları

Spor, farklı disiplinlerle ilişkili çok yönlü bir bilimdir. Sportif etkin-
likler ekonomik, toplumsal, politik ve kültürel birçok unsurla ilişkilidir. 
Yeni neslin sosyalleşmesinde bireyler arası iyi ilişkiler kurulmasında ve 
sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesinde, bireylerin çocuk yaş-
tan itibaren spor etkinliklerine yönlendirilmesinin büyük katkısı vardır. 
Sporun genel ve özel amaçları şunlardır (Kale ve Ersen 2003: 8, 9):

Sporun Genel Amaçları

	Sporun amatörlük ruhu içerisinde yaygınlaştırılıp gelişmesine 
katkı sağlamak

	Toplum tüm kesiminde “Herkes için spor” ilkesinin benimsenip 
uygulanmasına katkı sağlamak 

	Çalışma hayatı içerisinde yer almayan her yaştan bireylerin boş 
zamanlarını değerlendirmelerine ve eğitilmesine katkı sağlaya-
rak bireyleri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak. 

	Çalışma hayatı içerisinde yer alan her kesimden bireylerin verim 
gücünü arttırmak, ruh ve beden sağlıklarının korunmasını sağ-
lamak

	Korunmaya muhtaç, suçlu, kimsesiz ve engelli bireylerin toplu-
ma kazandırılmasına katkı sağlamak

Sporun Özel Amaçları

	Bireyin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor, yönden gelişimine katkı 
sağlamak
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	Bireylerin boş zamlarını değerlendirmelerine ve yaşam boyu fi-
ziksel etkinlikleri keyif alarak alışkanlık haline dönüştürmelerini 
sağlamak

	Düzgün bir postür (duruş) ve hareket etme alışkanlığı kazandır-
mak

	Bireyin çevresine karşı duyarlı ve uyumlu sosyal alışkanlıklar ka-
zandırmak

	Kişisel yaratıcılığı, üretkenliği ve yapıcılığı geliştirmek
	Bireyin kendini gerçekleştirmesine güçlü ve zayıf yönlerini fark 

etmesine katkı sağlamak
	Başkalarının haklarına ve otoriteye saygılı, kurallara uyma ve 

yeni kurallar geliştirebilme yeteneği kazandırmak
	Etkinlikler sırasında öz güvene sahip bilinçli hareket edebilme 

yeteneği kazandırmak
	Başkalarının varlığını kabul etmek onlara dürüst, saygılı ve hoş-

görülü davranma alışkanlığı kazandırmak
	Bireye yarışma ve müsabakalarda yenme ve yenilme durumla-

rında öz disiplin ve öz denetim becerileri kazandırmak

BEDEN EĞİTİMİ, SPORUN ÖNEMİ ve FAYDALARI 

Beden Eğitimi ve Sporun Önemi
	Beden eğitimi ve spor; hareketsiz yaşamın yol açtığı fiziksel, fiz-

yolojik rahatsızlıkları önlemek veya yavaşlatmak, fizyolojik ka-
pasiteyi yükseltmek, bunlara bağlı olarak da yaşam boyu fiziksel 
uygunluğu ve sağlığı korumaya katkıda bulunur. Beden eğitimi 
ve spor, fertlerin sosyalleşmesine ve sevgi, saygı, hoş görü v.b 
gibi kök değerlerin kazanılmasına katkı sağlar.

	Bireylerin çalışma hayatından doğan stres ve baskılardan uzak-
laşmalarına katkı sağlar (İnal, 2003: 25, 26).

	Bireylerin kötü alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçerek fikren, 
bedenen ve ruhen dinamik olmalarına katkı sağlar.

	Bireylerin bedensel, fizyolojik ve psikolojik açıdan iyi durumda 
olması, temel hayati fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde sürdüre-
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bilmesine katkı sağlar ve dolayısıyla spor, koruyucu hekimliğin 
bir aracıdır (Mirzeoğlu, 2003: 84). 

Beden Eğitimi ve Sporun Faydaları 

Sporla iç içe olan bireylerde meydana gelen en önemli fizyolojik de-
ğişimlerden şunlardır (Tamer, 1991: 43, 46): 

	Birey yaşam içerisinde daha enerjik hisseder.
	Bilişsel, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik yorgunluğa karşı direnç 

artar.
	Vücut yağ oranı düşer, kilo alımının önüne geçilir.
	İç salgı bezlerini düzenli çalışmasına katkı sağlar
	Vücutta kılcal damar sayısı artar.
	Kalp üzerinde olumlu etkiler oluşur.
	Kalbi besleyen koroner damarlar genişler, kalp volümü ve kalbin 

pompaladığı kan miktarında artış gözlenir.

Bilişsel (Cognitive) Gelişime Faydaları

Eğitim- öğretimde önemli bir yere sahip olan beden eğitiminin bire-
yin zihinsel gelişimine katkısı yadsınamaz. Beceriler, otomatik kazanıl-
madığı için sürekli ve sık tekrarlarla zaman içinde öğrenilir. Bu sebeple 
birey algılama, düşünme ve mantık yürütme gibi zihinsel eylemlerle 
öğrenmeyi gerçekleştirir. Beceriler, zihinsel hazırlık ve çaba ile sinir kas 
koordinasyonunun sağlanmasıyla gerçekleşmektedir. Beceri kazanmak 
için beceriye ilişkin düşünmenin yanı sıra beceriye ilişkin terimlerin 
yöntemlerin tekniklerin ve kuralların da öğrenilmesi gereklidir (İnal, 
2000: 23). 

Psikomotor (Psychomtor) Gelişime Faydaları

Psikomotor gelişim;  sinir-kas sistemlerinin koordinasyonunun ge-
lişimi demektir. Psikomotor gelişimin temelini yürüme, koşma, atlama, 
sıçrama gibi hareket becerileri oluşturur. Bu temel hareketlerin gelişi-
minde olgunlaşmanın yanı sıra öğretim ve motivasyon da önemlidir. 
Becerilerin gelişimi; bireyin reaksiyon zamanı, dayanıklılığı, kuvveti, 
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koordinasyonu hızı, boyu, ağırlığı, vücut yapısı gibi özelliklerinin yanı 
sıra bilişsel ve duyguşsal özelliklerine de bağlıdır. Psikomotor beceriler 
birikimli bir şekilde yaşam boyu devam eden süreçtir.  Beden eğitimi ve 
spor öğretim programlarının temeli becerilerin geliştirilmesi ile sağlanır. 
Birey, kazandığı beceriler sayesinde etkinliklere katılmaktan hoşlanır ve 
grup çalışmalarına uyum sağlar. Bireyler, genellikle belli bir düzeyde 
beceri gerektiren etkinlikleri yapmaktan hoşlanır. Beden eğitimi prog-
ramlarındaki çeşitli becerilerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler, za-
manla onların ilgilerini de çeşitlendirir. Bireyin kazandığı beceriler, ser-
best ve boş zamanların nasıl değerlendireceğini ve bireyin yaşam tarzını 
belirler (Günay, 1999: 120). 

Psikolojik Gelişime Faydaları

Beden eğitimi ve spor faaliyetleri, psikolojik yönden insanların iyi-
leşmesine katkı sağlar. Bireyin kişiliğinin gelişmesinde olumlu yönde 
katkı sağlayarak, bireylerin mücadele ve dayanma gücünü artırır. Bire-
yin öz denetim, öz disiplin kazanmasına, kendini ifade etmesine, güçlü 
ve zayıf yönlerinin farkına varmasına neleri başaracağının veya başar-
mayacağının farkına varmasına katkı sağalar. Spor, bireye takım ruhu, 
bireysel mücadele, motivasyon, konsantrasyon gibi unsurlar yoluyla 
duygusal ve psikolojik açıdan önemli katkılar sağlar. Bireyin farklı spor 
dalıyla uğraşması günlük yaşamda öngörülemez durumlara uyum sağ-
layabilme ve bunlara karşı anında karar verebilme özelliklerini geliştirir. 
Spor, bireyde sorumluluk duygusunun oluşmasına,  duygularını kont-
rol edebilmesine ve kendisini yenilemesine katkısı sağlar (Salar, Hekim 
ve Tokgöz, 2012:123, 135). 

Sosyolojik Faydaları

Bireylerin karakter ve kişilik gelişimine katkı sağlar. Bireyler ara-
sında sosyalleşme sürecini hızlandırarak bireylerin statü kazanmalarına 
katkı sağlar. Toplumsal farklığı olan bireyleri kaynaştırır. Bireylerin ser-
best zaman kullanımına katkıda bulunur. Bireylerin kendini ifade etme 
yeteneğini geliştirir. (Göral, 2001: 18).
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Duygusal ve Toplumsal Gelişime Faydaları

Beden eğitimi ve spor, bireyin duygusal ve toplumsal gelişimine 
katkı sağlar. Bireye öfke, kıskançlık, saldırganlık gibi duyguları kontrol 
etmeyi öğretir. Beden eğitimi, spor ve oyun etkinliklerinde yer almak 
baskı ve stresten kaynaklanan gerilimlerin azalmasında bir vasıtadır 
(Erkal,1998: 122). Beden eğitimi ve spor etkinliklerinde yer almak bire-
yin fiziksel gelişiminin yanı sıra benlik gelişimine de katkı sağlar. Bire-
yin kimlik kazanmasına ve çevresi tarafından nasıl algılandığına yönelik 
benlik bilincine ulaşmasına başkaları ile kendini karşılaştırarak ulaşma-
sına katkı sağlar (Çakmakçı, 2001: 36). Beden eğitimi ve spor etkinlikleri 
yoluyla başarı duygusunu tadan birey beden eğitimine ilişkin olumlu 
bir tutum geliştirir. Beden eğitimi ve spor etkinlikleri, bireylere liderlik 
bilincinin oluşmasının yanında iyi bir yarışmacı ve seyirci olabilme va-
sıfları da kazandırmayı sağlar (Tamer, 1998:  6, 7).

Ekonomik Faydaları

Sportif etkinliklerde yer alan bireylerin ilgili spor dalıyla ilgili gerek-
li malzeme, araç ve gereç ihtiyaç duymaları, kullanılan bu malzemelerin 
üretiminde katkısı olan birimlerin ekonomik kazanç sağlamaları sporun 
ekonomiye faydalı olduğunun göstergesidir.

Sportif organizasyonların yurt içi ve yurt dışında gerçekleşmesi du-
rumunda izleyici veya yarışmacı olarak katılan kişiler, seyahat ve ko-
naklama ihtiyaçları için turizm sektöründen faydalanır. Bu durum in-
sanları mevcut bölgeye ve spora katkı sağlayacak harcama yapmalarına 
ve o bölgede sanayi, iş olanaklarının gelişmesine katkı sağlar. Böylelikle 
spor, ülke ekonomisine katkı sağlamış olur (Aracı, 1999: 14).
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Tablo 1.   Sporun çok boyutlu şeması (Açıkada, 1994: 50, 54)

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BİLİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR
Fiziksel Etkinlik  (Aktivite) 
Vücudun günlük yaşamda bazal seviyenin üzerinde enerji harca-

mak suretiyle iskelet kaslarıyla gerçekleştirdiği temel vücut hareketleri, 
çeşitli spor dallarında yapılan hareketler, egzersiz, dans, oyun, gün içe-
risindeki aktivitelerin tamamına fiziksel etkinlik denir (Baltacı ve Düz-
gün, 2008: 7).

Egzersiz

Günümüzde oldukça sık kullanılan “egzersiz” kelimesi fiziksel uy-
gunluk bileşenlerinden bir ya da bir kaçını geliştirmek ya da mevcut 
durumu devam ettirmek için planlanmış, tekrarlı, yapılandırılmış her 
türden fiziksel etkinliği kapsamaktadır (Thompson, Gordon, and Pesca-
tello, 2009: 253, 255). 

Fiziksel Uygunluk 

Bireyin günlük yaşam içerisinde gerçekleştirdiği fiziksel aktivitele-
rini yorgunluk duymadan nitelikli bir şekilde keyif alarak gerçekleştir-
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mesini sağlayan durum ve koşullara fiziksel uygunluk denir. Fiziksel 
uygunluk genel olarak iki bileşenden oluşmaktadır (Zorba ve Saygın, 
2009: 81): 

Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunlu

	Vücut kompozisyonu 
	Esneklik 
	Kas kuvveti ve dayanıklılığı 
	Kalp – solunum dayanıklılığı

Performansla İlgili Fiziksel Uygunlu 

	Sürat 

	Çeviklik 

	Reaksiyon zamanı 

	Denge 

	Koordinasyon 

	Kuvvet 

	Güç 

Hareket Eğitimi

Hareket eğitimi; hareketin keşfedilmesi ve uygulanması olarak ta-
nımlanır. Beden eğitimi etkinlikleri, oyun, sportif etkinlikler; dans, cim-
nastik, yüzme, atletizm, gibi dalların kullanımlarını bunların anlamla-
rını araştıran bu alanların birbirlerine olan etkileşimlerini inceleyen bir 
akademik alandır. (Gallahue, 1976: 261, 316).

Hareket Eğitiminin Temel Özellikleri 

Hareket eğitimi (Mirzeoğlu, 2017: 67);

	Bireysel bir keşfi sağlar ve öğrenci merkezlidir.

	Motor becerilerin öğrenilmesini kolaylaştırır. 

	Temelinde problem çözme vardır.
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	Hareketlerin yapılış sırasında tatmin duygusu yaşanmasını sağ-
lar.

	Hareket analizini destekler. 

	Uygun malzeme ve araç- gerece ihtiyaç vardır.

	Hareket etmeyi öğretmek ve hareketler yoluyla öğrenme sağla-
mayı amaçlayan beden eğitimi genel eğitimin amaçlarına hareket 
yolu ile katkıda bulunur.

Beceri Kavramı

Beceri; vücudun her tür hareketinin koordinasyonudur. Koordinatif 
yetenek olan beceri; az enerji ile çok iş yapma (Sporda Optimizasyon). 
Beceri kas – sinir “neuromuscular” koordinasyondur. Hareket olgusu-
nun istenilen şiddette, kuvvette ve süratte gerçekleşmesi durumudur 
(Mengütay, 1991: 7). Beceri; mevcut konumu saptayabilme, karmaşık 
hareketleri çabuk algılayarak öğrenebilme ve hareketleri amaca uygun 
uygulayabilme yeteneğidir (Çeliksoy ve Diğerleri, 2008: 37). 

HAREKET BECERİLERİ

1. Temel Hareket Becerileri 

Günlük yaşam içerisinde farklı durumlarda hareket yoluyla gerçek-
leştirdiğimiz çeşitli becerilerdir. Temel, birleştirilmiş ve spor hareket be-
cerileri şunlardır (Gallahue, 1976: 62): 

	Yer değiştirme (lokomotor hareketler) beceriler.

	Dengeleme  (non-lokomotor hareketler “lokomotor olmayan” ) 
beceriler.

	Nesne kontrol (manipülatif hareketler “nesne kontrol hareketle-
ri” ) beceriler. 

	Denge  (statik-dinamik).

2. Birleştirilmiş Hareket Becerileri

Temel hareket becerilerinin aynı anda kullanılması
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Örnek; Denge tahtası üzerinde sağlık topu ile yürümek, sıçramak, 
planör duruşu yapmak.

2. Spor Hareket Becerileri

Hareket becerilerin spora özgü geliştirilmesi durumudur.
Açık (sürekli – kesiksiz- devirli )  beceriler 
Örnek; takım sporları
Kapalı (süreksiz- kesikli-devirsiz) beceriler
Örnek; golf topuyla vuruş yapmak, kaleye şut çekmek v.b.

Tablo 2.   Temel hareket becerilerinin sınıflandırılması (Gallahue ve 
Donnelly, 2003).

Filogeni ve Ontogeni Hareket Becerileri

Filogenetik ve ontogenetik beceriler şunlardır (Gümüşdağ ve  Yıldı-
rım, 2018: 84)

Filogenetik beceriler; bireyin doğuştan getirdiği, çevresel etmenle-
re direnç gösteren ve olgunlaşma süreci boyunca gözlenebililen hareket 
becerileridir. 

Örnek: Yürüme, koşma, atlama gibi yer değiştirme (lokomotor) ha-
reketler, tutmma yakalama gibi temel el becerileri, kama motor beceriler 
yani büyük kas kontrolü gibi beceriler.
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Ontogenetik beceriler; kendiliğinden ortaya çıkmayan çevresel 
şartlara bağlı olarak gelişim gösteren hareket becerileridir.

Örnek: Araba kullanma, bisiklete binme, buz pateni, yüzme, dans, 
tenis gibi beceriler.

Beden eğitimi ve spor bilimleriyle ilişkili diğer kavramlar aşağıda 
tanımlanmıştır (Şahin, 2002):

Yarışma: Belli kurallarla ferden yapılan zaman, ağırlık, sayı, mesafe, 
teknik beceri gibi ölçütlerle sonucu belli olan sportif faaliyetlerdir. Ya-
rışmanın katılan ve aktivitenin bizzat uygulayıcısı olan kişiye yarışmacı 
denir.

Müsabaka: Belirli kurallar çerçevesinde takım halinde rakip takımla 
yapılan zaman, sayı, ağırlık aleti, mesafe, teknik beceri gibi ölçütlerle 
sonucu belli olan sportif faaliyetlerdir.

Müsabakaya katılan ve aktivitenin bizzat uygulayıcısı olan kişilere 
müsabık denir.

Amatör: Uğraştığı spor dalında katıldığı müsabaka ve yarışmaları 
maddi menfaat amacı gütmeden yapan kişiye denir.

Profesyonel: Katılmış olduğu müsabaka veya sportif faaliyetlerin 
hasılatlarından pay alan veya maddi çıkar karşılığı katılan sporu meslek 
haline getirmiş sporculara profesyonel denir.

Çabukluk: Vücut ve vücut parçalarının direncine rağmen mümkün 
olan en kısa zamanda eklemlerin harekete geçirilmesidir. Bedenin bir 
harekete başladığı yerden hareketi sonlandıracağı yere kadar bedenin 
yönünü kısa sürede kolay, kontrollü, hızlı, akıcı, bir şekilde değiştirebil-
me yeteneğidir. 

Sürat: Hareket esnasında birim zamanda kat edilen mesafeyi müm-
kün olduğunca kısa sürede tamamlayabilme yeteneğidir (Mengütay, 
2005: 13, 14).

Esneklik: Fiziksel uygunluğun sağlıkla ilgili bileşelerinden olan es-
neklik; eklemlerin mümkün olan en geniş açı ile hareket edebilme kapa-
sitesidir. Beden eğitimi ve sporda sürat ve kuvvetin sağlanabilmesi için 
önemli motorik unsurlardandır (Yamaner, 2001: 13).
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Çeviklik: Bir uyarana verilen tepkinin yön veya hız değişikliği ile 
vücudun hızlı hareket etmesi durumudur (Baltacı, 2008: 49, 54).

Kuvvet: Kasların bu direnç karşısında kasılabilme ya da bu diren-
ce belli sürede dayanabilme yeteneğidir (Baltacı, 2008: 49, 54). Kuvvet;  
maksimal kuvvet, kuvvette devamlılık. çabuk kuvvet olmak üzere üç 
çeşittir.

Maksimal kuvvet: İzometrik kasılma durumunda ortaya konulan 
en büyük değerdeki kuvvette denilmektedir. 

Çabuk kuvvet: Nöro-muscular (Sinir, kas) sistemin hızlı kasılma ne-
ticesinde bir dirençi yenebilme yeteneğidir. 

Kuvvette devamlılık: Devamlılık gerektiren kuvvet çalışmalarında 
kasların yorulmaya karşı direnç yeteneğidir.

Kondisyon: Bedenin  yüksek performans gerektiren baskılara de-
vamlı ve dengeli uyum sağlaması durumudur.

Dayanıklılık: Yorgunluğa karşı etkinliğe devam edebilme durumu 
ve yapılan işin kalitesini düşürmeden yüklenmeyi uzun süre yapabilme 
kapasitesidir (Mengütay, 2005: 13, 14).

Profesyonellik: Fransızca “prefession” kelimesinden türemiş “çalı-
şan” anlamına gelmektedir

Terim olarak anlamı ise yaptığı işin hakkını vererek kendi çıkarla-
rını güncel tutarak özel hayatı ile iş hayatı arasında dengeyi kurabilen 
insan modelidir.

Sportif Anlamda Profesyonellik: Kendi veya başka şahıs için se-
yirci kabul ederek paralı seyirci önünde sportif müsabaka ve yarışmaya 
katılan ve katılma karşılığında da toplanan hasılattan pay almaktır.

Koordinasyon: Amaca yönelik bir hareketin gerçekleştirilmesi sıra-
sında o harekete katılan iskelet kasları ile merkezi sinir sistemi arasında 
görülen mükemmel uyumdur.

Genel koordinasyon: Hangi spor dalıyla ilgilenirse ilgilensin bire-
yin çeşitli hareket becerilerini kazanmasıdır. 

Özel koordinasyon: Sadece belirli spor dalındaki hareketlerin seri, 
hızlı, akıcı, ekonomik, ritmik, sürekli tekrar edilebilecek şekilde yapıla-
bilmesini ifade eder.
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Yetenek: Bireyin bir şeyi anlama, yapabilme, bir etkiyi alabilme ye-
terliliği ve gücüdür. Sportif yeteneğe sahip kişi ise belli bir alanda nor-
malin üzerinde ancak henüz tam olarak gelişmemiş özelliklere sahip 
olan kişi olarak tanımlanabilir.

Rekreasyon: Serbest zamanları beden eğitimi ve spor faaliyetleriyle 
değerlendirmedir.

Bireylerin ya da toplumsal kümelerin serbest zamanlarında hiçbir 
zorlama olmadan gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici, eğlendirici, eği-
tici etkinliklerdir.

Performans: Bir fiziksel aktivite sırasında o fiziksel aktivitenin ge-
rektirdiği fizyolojik, biyomekanik, psikolojik verime performans denir. 

Performansı belirleyen faktörler; 
	Enerji kullanımı “aerobik ya da anaerobik”
	Sinir ve kaslar arasındaki iletim hızı
	Psikolojik faktörler 
Kişinin uğraştığı spor dallarında koyduğu icra gücü ya da düzeyidir
Kişinin uğraştığı spor dallarında ulaştığı en yüksek başarı seviyesi-

dir 100 metre koşan bir atletin elde edeceği en iyi derecesi ya da okçunun 
oku merkeze atması performansı ifade etmektedir (Mengütay, 2005: 13, 
14).

Motivasyon (Güdülenme): Herhangi bir nedenle kişiyi belli yön-
lere ve belirli konular üzerinde faaliyette bulunmaya iten kişiyi yöne-
tici ve hareket ettirici nitelikteki güdüleri ortaya çıkarma durumudur. 
Sporcunun maksimum performans düzeyine ulaşabilmesi için gerekli 
motivasyon düzeyine ulaşabilmesi bu gibi faktörlerin bir ya da birkaçı-
nın doyuma ulaştırılmasıyla mümkün olmaktadır. Kişinin yaptıklarını 
ilgi duyarak yapması doyuma ulaşmasını kolaylaştıracaktır (Eren, 2008: 
494). 

Teknik: Gerçekleştirilmesi hedeflenen hareketi amacına uygun ola-
rak en ekonomik, en verimli formda gerçekleştirilmesidir.

Taktik: Takım müsabakalarında ve bireysel yarışmalarda çevre ko-
şulları ve rakibin performansı üzerine kurulmuş planlı davranışlar ile 
sporculara mücadeleyi en verimli şekilde sürdürebilmesi durumudur.
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Antrenman: Bedenen ve ruhen hedeflenen sportif performans öğe-
lerini geliştirmeye yönelik planlı ve sistematik çalışmaların tümüdür. 
Alıştırmalar yardımıyla sporcuların fiziksel, zihinsel, psikolojik, teknik 
ve taktik, hazırlığıdır (Sevim, 1999: 9).

Mental Antrenman: Bir sporcunun yapacağı hareket uygulaması 
hakkında görülebilir.

Hareketi yapmadan düşünmesi ve hareketi zihninde gerçekleştir-
mesidir. 

Antrenör: Uzun vadeli olarak hazırladıkları antrenman taslaklarına 
hayatiyet kazandıran sporcuların dayanıklılığı, çevikliği, nefes alma gü-
cünü artırarak onların mücadele yeteneğini ve kişilik gelişimlerini sağ-
layan kişidir. 

Doping: Fizyolojik olarak müsabakaya katılan sporcunun perfor-
mansının yapay olarak artırma amacını güden haksız bir uygulamadır. 
Organizma içinde yabancı bir ajanın verilmesi veya kullanılmasıdır.

Kitle Sporu: Her yaştan bireylerin gerçekleştirdiği yeterli malzeme, 
uygun ortam ve organizasyon gerçekleştirilerek yapılan sportif faaliyet-
lerdir. 

Zirve Sporu: Yetenek ve beceri gerektiren alanlarda elit düzeydeki 
sporcuların yaptığı sporlardır.

Aerobik Çalışma: Aktivite anında ihtiyaç duyulan oksijenin tama-
mının organizmaya alınmasıdır. 

Anerobik Çalışma: Aktivite anında harcanan oksijenle ile organiz-
maya alınan oksijen arasında dengenin olmamasıdır.

Stres: Çeşitli nedenlerden kişinin ruhsal gerilim yaşaması sonrasın-
da ortaya çıkan kişinin düşünmesine neden olan ruhsal bozukluktur.

Diskalifiye: Yarışmaya devam etmekten men edilmektir.     
Timing: Spor dalı gereği ihtiyaç olan teknik unsurları en uygun za-

manda kullanmaktır.
Sporda Rekabet: Bir sporcunun veya spor takımlarının ortak bir 

hedefe, rekora, şampiyonluğa, madalyaya, kupaya ulaşmak için vermiş 
oldukları mücadeledir.
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Sportif Form: Bir sporcunun sportif eğitim ve çalışmalarının her 
yeni gelişim basamağında erişebildiği en yüksek sportif verimi onun 
sportif formudur. Her ayrı dönemde erişilebilen en mükemmel sporsal 
verim her yeni dönemin sportif formu olur sportif form için en yüksek 
performans ve sportif hazırlık şartıdır. Bir sporcu gelişmekte olan sportif 
veriminin bir basamağında sportif forma erişir ama rekor kıramayabilir. 
İlerdeki dönemlerde sportif verimini daha çok geliştirerek ve sportif for-
ma erişerek rekora ulaşabilir. 

TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARA BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR

Hareket insanın canlılık görüntüsü olup ilkel zamanlarda zorunlu 
yaşama faaliyetleri şeklinde görülür ve insan neslinin geçmişi kadar es-
kidir. İnsanın yaşaması için ve insan tabiatının güdüleriyle yapıldıkla-
rından doğal hareketler olarak nitelenir. Spor tarihinin başlangıcı diye 
adlandırdığımız resimlerin çoğu savaşla yakından ilgilidir. Düşmandan 
kaçmak avını kovalamak için koşma, tırmanma, atlama gibi tehlikeler-
den korunma içgüdüsüyle ilgili faaliyetler günümüzde sporda atletiz-
min temellerini atmıştır. İnsan, başlangıçta ilkel vücut alıştırmaları ola-
rak yürüme, koşma gibi yer değiştirme hareketleri gerçekleştirmiştir. 
Sinir sistemi – kas - eklemlerin kendisine verdiği bu olanağı kullanan in-
san karnını doyurma ve kovalayıp yakalamanın kolaylığını denemiştir. 
İlkel insan hayvanlarla ve diğer insanlarla yakından mücadele etmek zo-
runda kalınca kendi vücut ağırlığı ile kas gücünden faydalanma şeklini 
yani güreşi bulmuştur. Elini yumruk yaparak kolunu itme ve savurma 
gücünü de buna katarak vurmayla bugün boks sporu doğmuştur. Yakın 
mesafedeki düşmanlarıyla mücadele için sopa, kılıç, balta gibi aletler-
de uzmanlık kazanan insanın düşmana yaklaşmadan uzak mesafeden 
saldırabilmesi için geliştirdiği en mükemmel silah yay ve ok olmuştur. 
Bunların yanında sevgi, öfke, neşe,  korku gibi duygularını bugün adına 
dans dediğimiz etkinlikle dışa vurmuş bu faaliyetler bütün ilkel toplum-
lar tarafından sevilmiştir. İlkel hareket şekilleri arasında insanın suda 
kendi kas gücüyle ilerlemesi ve yer değiştirmesi de sayılmaktadır. Bu 
faaliyetlere zamanla kas gücü ve vücut ağırlığını da katmak kaydıyla 
suda kayıkları kullanarak kendisini ve yükünü taşıma imkânları da ek-
lenmiştir (Alpman, 1972: 1, 6).   



BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMİNİN TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE  
GELİŞİM AŞAMASI

194

İLK ÇAĞLARDA BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR

Sümerler
At besleyen ve iyi ata binen bir kavim olarak tanındıklarından at ve 

atla ilgili sporların çok eski çağlarda uygulandığını gösteren ilk sanat 
belgesini günümüze bırakan Sümerlerdir. Sümerlerin çok eski bir güreş 
türünü iyi bilmektedirler. İki tekerlekli sürücüsü ayakta bulunan yarış 
arabalarıyla yarışmışlardır (Tomay, 2017: 10, 11).

Asur ve Babilliler

Asurlular ve Babillilerde, okçular uzak mesafelerden atış alıştırma-
ları yapmışlardır. Süvariler, araba sürücüleri, mızrakçılar, sapancılar 
kendi branşlarına ait alıştırmalarla yapmışlardır. Yüzme faaliyetleriyle 
uğraşmışlar ve uğraştıklarını kanıtlayan belgeler bulunmaktadır (Afyon 
ve Tunç, 1997: 20).

Mısırlılar

Mezar odalarında bulunan resimlerde mısırlıların vücutlarına çok 
önem verdikleri ve vücutlarını geliştirdikleri ve vücut kültürüne sahip 
oldukları anlaşılmaktadır. Eşli ve eşsiz yapılan hareketlerde aşağıdaki 
sporların uygulandığına dair kanıtlar bulunmaktadır; cimnastik, top 
oyunları, sopayla eskirim, su sporları, boks gibi sporlar yapılmaktaydı 
(Yıldıran, 2014: 555, 570).

Yunan ve Spartalılar

Vücut güzelliği ve güç kazanmak Yunanlılar için bir ahlaki ödevdi.  
Cimnastik çok önemli görülmekteydi. Devlet cimnastiği dinsel nitelikte-
ki bayramlar ve şenliklere sokarak cimnastik sporunu kutsallık kazan-
dırmıştır. Spartalılar; gençlerin her yönüyle savaşçı olarak yetişebilme-
leri için aşağıdaki sporlar yapılmaktaydı; disk atma, cirit atma, eksrim, 
boks, güreş, top oyunları, erken yaşlardan itibaren ritmik cimnastik ve 
dans öğretilen bu çocuklar savaşlar şarkı söyleyerek gitmişlerdir (Tekin, 
2014:122).
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Romalılar 

Askerliğe ve savaşa hazırlanmak için aşağıdaki sporları yapmışlar-
dır; binicilik, eskrim, mızrak atma, boks, yüzme, güreş, askeri techizatlı 
yürüme, Romalılarda gladyatör kavgaları ve vahşi hayvanlarla mücade-
leye oldukça değer vermişlerdir (Dürüşken, 2012: 13,21).

Çinliler

Hareketsiz yaşamın birçok hastalığa neden olduğunu düşünen Çin-
liler nefes egzersizleri yapmışlardır. Nefes egzersizleri ile beraber bükül-
me, duruş, uzanma hareketlerini içeren tıbbi cimnastikle uğraşmışlardır. 
Ayrıca aşağıdaki sporları yapmışlardır; kung – fu, ok atma, binicilik, gü-
reş, ağırlık kaldırma, yüzme, kürek çekme (Maetozo, 1983: 33).

Hintliler

İnsanları sınırlandıran kast sisteminin etkisi ile bedensel hareketler-
den ziyade ruhun dinginliğini sağlamaya çalışmışlardır. Bedeni ve zihni 
din ile ilişkilendirip disipline etmek için uğraşmışlardır; yoga, meditas-
yon, nefes düzenleme çalışmaları yapmanın yanında ayrıca top fırlatma, 
at yarışları, fil yarışları, güreş, dans,  boks, polo gibi sporlarla uğraşmış-
lardır (Afyon ve Tunç, 1997: 16, 18).

İLK ÇAĞDA TÜRKLERDE BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR

Eski Türklerde beden eğitimi ve spor faaliyetleri savaşçı gücün saye-
sinde ortaya çıkmıştır. Türklerin ana yurdu Orta Asya’da çetin doğaya 
mücadele etmeleri onların bedenen ve ruhen güçlü olmalarını sağlamış-
tır. Türkler yaşadıkları coğrafyada yarı göce bozkır kültürünün getirmiş 
olduğu etkilerle savaşçı bir millet oldukları için zihin ve bedenlerini sa-
vaşa hazır hale getirmek amacı ile beden eğitimi ve spora büyük önem 
vermişlerdir. Bu doğrultuda savaşa hazır güçlü asker yetiştirmek için 
çocukluk çağlarından itibaren beden eğitimi ve spora önem verilmiştir. 
Türkler çocuk yaştan başlayarak ata binme başta olmak üzere güreş, av-
cılık, ok atma gibi sporları öğrenmeye başlamışlardır. Ergenekon, Ma-
nas, Oğuz Kağan gibi Türk destanlarında Türklerin bedeni eğitmek için 
yapmış oldukları antrenmanlardan bahsedilmiştir. Türkler millet olarak 



BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMİNİN TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE  
GELİŞİM AŞAMASI

196

kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın asker kabul edilmiş ve bu doğrul-
tuda savaşa hazır olmak ve eğlence amaçlı ok atma, ata binme, Çöğen/ 
polo gibi çeşitli beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılmışlardır. Atı 
evcilleştiren ve ata çok iyi binen Türkler, günümüzde de Anadolu ve 
Orta Asya’da oynanan kaçma kovalama esasına dayanan atlı sporlar-
dan; Beyge, Kızbörü, Çöğren /Çevgan (Polo) ve Gökbörü gibi oyunları 
yaşatmaktadır (Öngel, 2001: 9).  Türkler için eğlence şekline dönüşen 
beden eğitimi ve spor kültürü şölenlerde, düğün törenlerinde yer almış-
tır. Evlilik çağı gelen bir gencin ata ustaca binme başta olmak üzere iyi 
bir şekilde güreşme gibi becerilere sahip olması gerekiyordu. Türklerde; 
Gökbörü, Kızbörü, Beyge, Çöğen-Çevgen,  Mızrak, Cirit, Cündi, Okçu-
luk, Binicilik, Avcılık, Güreş, Kayak, Seğirtme, Tepük, Ağırlık Kadırma, 
Matrak gibi sporlar yapılmaktaydı.  Türkler; binicilik, okçuluk, güreş, 
cirit, gibi sporları gelenekselleştirerek zaman içinde ata sporu haline ge-
tirmişlerdir  (Güven, 1999: 2). 

15. YÜZYIL VE SONRASINDA BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR

XV. Yüzyılda İtalya’da doğan Rönesans ve Hümanizm hareketleri 
Avrupa’ya yayılmış bu hareket sonucunda beden eğitimi etkinliklerinde 
de birçok yenilik gerçekleşmiştir. İnsanın değerli olduğu bilincinin ön 
plana çıktığı Yeni Çağda ruh ve bedenin uyumlu gelişiminin sağlanma-
sının gerekliliği fikri bedenin eğitilmesinin önemini artırmıştır. 1762’de 
Jean Jacgues Rousseau ‘’ Emile’’ adlı romanında beden eğitimi ve sporu 
önemli bir insan etkinliği olarak vurgulayarak ideal eğitim anlayışını or-
taya koymuştur. Özellikle açık havada yapılan beden eğitimi etkinlikle-
rinin çocukların sağlıklı gelişimleri açısından önemli oluğunu vurgula-
yan Fransız düşünür J.J. Russo, Avrupa’da okul programlarında beden 
eğitiminin bir felsefe olarak yer almasına katkı sağlamıştır (Mechikoff ve 
Estes, 1998: 129, 130). Tarihi süreç içerisinde bilinen ilk spor örgütünün 
Japonya imparatoru Yoozei’ nin 1603 yılında kurduğu yüzme federas-
yonu olduğu bilinmektedir. 1776–1777 yıllarında Johan Friedrich Simon 
ilk Alman cimnastik öğretmeni olarak Yunan cimnastiği’nin müfredat 
programlarına alınmasını sağlamış ve cimastik araçlarının yapılmasında 
da katkıları olmuştur. 1778–1793 yıllarında İsviçreli Johan Jacob Du Toit 
yeni bir araç olarak eğik merdiveni okullara yerleştirmiştir. 1785 yılında 
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Ch.Fr. Wolke cimnastikte komut sisteminin ilk uygulayan kişi olmuştur. 
1793 yılında Johan Christian Friedrich Gutsmuths cimnastikte bir çığır 
açan “gençlik için cimnastik” adlı eseri yayımlamıştır. Friedrich Luding 
Jahn (1778–1852) tarafından artistik cimnastiğin temelleri atılmış “cim-
nastik” kelimesinin yerine “tümen” terimini kullanmıştır. Jahn Cim-
nastiğinde barfiks, paralel, halka, beygir gibi aletler yer almıştır. Berlin 
yakınlarında 1811’de ilk açık hava cimnastik alanı açmış ve alman halk 
cimnastiğinin temelini atmıştır. İsveç’te Pehr Henrik Ling tarafından 
İsveç cimnastiği adıyla bilimsel ve fizyolojik esaslar üzerine kurlu bir 
jimnastik anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu yeni cimnastik anlayışına göre ya-
pılan hareketlerin vücutta fizyolojik bir etki oluşturması beklenir. 19.y.y 
sonunda ABD’de eyalet akademilerinin kurulmasıyla birlikte program-
larda akademik beden eğitimi kavramı yer almıştır (MEB. 2019: 40).

OSMANLIDA BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR

Osmanlı Devletinde, diğer Türk uygarlıklarında olduğu gibi beden 
eğitimi ve spor savaşa hazırlık talimleri olarak görülmüştür. Bu sebeple 
yarışma şeklinde yapılan özellikle geleneksel ata sporu haline dönüşen 
okçuluk, binicilik güreş gibi sporların yanı sıra avcılık, atıcılık, kılıç, gürz, 
topuz kullanma, Cirit, Çöğen, Gökbörü, Tepük gibi sporlarda yapılmak-
taydı. Osmanlı devletinin en görkemli dönemlerinde avcılık, güreş, atı-
cılık, okçuluk, binicilik, cirit gibi oyunlar padişahın desteklediği sporlar 
olarak önem kazanmıştır. Osmanlı devletinde en önemli spor örgütlen-
mesi spor tekkeleridir. 650 yıldır var olan ve hala varlık gösteren Kırkpı-
nar yağlı güreşleri önemli spor organizasyonu haline gelmiştir (Güven, 
1999:  11).  Tanzimat döneminde çağdaşlaşma adına spor ve spor eğitimi 
alanında ilk kez batıya benzer reformlar gerçekleştirilmiştir. Mekteb-i 
Hayriye de Avrupai tarzda gerçekleşen cimnastik etkinlikleri Abdüla-
ziz Döneminde 1839’da Tanzimat Fermanı ile birlikte ilk defa askeri ve 
sivil okullara Riyazat-ı Bedeniye adı altında girmiştir. Başlangıçta Türk 
kökenli olmayan beden eğitimi öğretmenleriyle başlayan bu çalışmalar 
daha sonra Türk ve asker kökenli beden eğitimi öğretmenlerinin de ça-
lışmalarda yer almasıyla devam etmiştir (Kahraman, 1995: 627, 628).
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İLK KULÜPLEŞME FAALİYETLERİ

Osmanlı devletinde batılı anlamda spor faaliyetlerinin gerçekleş-
tirilmesi amacıyla modern anlamda ilk kulüp 1872 yılında The Impe-
rid Yatching And Boating Club adıyla kurulmuş olan su sporları kulü-
büdür. Kulübün ilk başkanı ise emekli İngiliz amirali Hobart (Hobırt) 
Paşa’dır. Tanzimat’ın ilanıyla Avrupalıların etkisiyle Osmanlılarda da 
futbol oynanmaya ve örgütlenmeye başlamıştır. Osmanlı devletindeki 
futbol ile ilgili ilk kulüpleşme çalışmaları da yabancılar tarafından ger-
çekleştirilmiştir.  İngilizlerin kurduğu kulüpler; Kadıköy (1901), Moda 
(1903),  Imogene (1904), Football And Rugby, Pelops, Evangelidis.  Rum-
ların kurduğu kulüpler; Panianios (1900), Apollon (1900), Elpis (1905). 
Ermenilerin kurduğu kulüpler; Dork (1905). Açılan spor kulüplerinde 
de sadece yabancı uyruklu sporcular görev alabilmişlerdir (Soyer, 2004: 
209, 225).  Tanzimat döneminde spor yapmak bir araya gelen Türk 
gençlerinin en ağır şekilde cezalandırılmıştır. Cezalandırmaya rağmen 
Kadıköy’de top oynayan bir kaç Türk gencinin çalışmalarıyla ilk Türk 
spor kulübü Black Stoking Football Club (Siyah çoraplılar) kurulmuştur. 
Ancak kulübün ömrü çok kısa sürmüştür oyuncular ilk maçta baskına 
uğramış, yakalananlar ağır bir biçimde cezalandırılmıştır. Saray Nazı-
rı Osman Paşanın çocukları ve onların birkaç arkadaşı tarafından; 1903 
yılında Beşiktaş (Beşiktaş Basiret Osmanlı Jimnastik Kulübü) birçok 
kaynak tarafından sıkı İstibdad rejimi altında kurulan ilk Türk spor ku-
lübü olarak kabul edilmektedir. Osman Paşa’nın çocukları ve arkadaş-
larının bu girişimi de çok geçmeden tespit edilmiş ve durum padişaha 
bildirilmiştir. Bu durum araya girenler vasıtasıyla II. Abdülhamid’i bu 
gençlerin yaptıkları faaliyetlerin olumlu olduğuna onu ikna etmesiyle 
tatlıya bağlanmıştır. Padişahın özel fermanıyla ile mektep olarak kabul 
edilen kulübün faaliyetlerine izin verilmiştir. Beşiktaş kulübüne karşı 
gösterilen bu müsamaha; 1905 de Mekteb-İ Sultani öğrencilerine yeni bir 
Türk kulübü kurma cesareti vermiş ve bunun sonucunda Galatasaray 
kulübü kurulmuştur. İlk kez lig maçlarına katılan Türk takımı olmuştur. 
Galatasaray spor kulübünün faaliyete geçmesinden iki yıl sonra; 1907 
de Kadıköy yakasında Fenerbahçe spor kulübü kurulmuştur. İlk Türk 
spor kulüpleri Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe’ dir (Atabeyoğlu, 1985: 
1475, 1476).
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CUHMURİYET DÖNEMİNDE BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR

Cumhuriyet Dönemi’nden önce ülkemizde spor özel teşebbüsler 
aracılığıyla yapılmaktaydı. İstanbul’da birkaç spor kulübü kendi arala-
rında ve ara sıra Avrupa’dan getirdikleri takımlar futbol maçları yap-
mışlardır ( Afyon, Tunç, 1997: 144). Futbolla beraber güreş, eskrim, tenis, 
yüzme, bisiklet, hokey faaliyetleri ferdi olarak yapılmıştır. Cumhuriyet 
döneminde beden eğitimi ve sporun gelişimine katkı sağlayan kurumlar 
şunlardır (Fişek 1985: 108, 388):

	Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı “T.İ.C.İ” (1922)
	Türk Spor Kurumu “TSK” (1936)
	Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü “BTGM” (1938)
	Gençlik ve Spor Bakanlığı “GSB” (1969)
	Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı (1983)
	Beden Terbiyesi Ve Spor Genel Müdürlüğü “BTSGM” (1986)
	Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü “GSGM” (1989)
	Gençlik Ve Spor Bakanlığı “GSB” (2011)
	Spor Genel Müdürlüğü “SGM” (2011)
	Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü “SHGM” (2018) 

ANTİK OLİMPİYATLAR (M.Ö. 776, M.S. 393)

Olympia adı oyunların kendisine izafe edildiği tanrılar tanrısı Zeus’ 
un egemenlik bölgesi iddia edilen Oympos Dağı ile bağlantılıdır. Olim-
piyatlar adını bu yöreden almış ve hiçbir kesintiye uğramadan 1169 yıl 
devam etmiş bir olgudur. M.Ö. 776’da Olimpia’da yapılan yarışmala-
rın kayıtları tutulmuş ve bu belgeler yapılan ilk olimpiyatların M.Ö. 
776 yılında yapıldığını göstermektedir. İlk olimpiyatların programında 
“Stade” diye anılmıştır spor sahasının uzunluğu 192 m genişliği 32 m’ 
dir. Zamanla seyirci sayısının artması ve tesisin yetersizliği nedeniyle 
ilk yapılan Panathinaiko Stadyumu 3 kez yenilenmiştir. Yunanlılar ta-
rafından bir takvim olarak olimpia kelimesi kullanılmıştır. Bir şenlikten 
öteki şenliğe kadar geçen zaman aralığını yani iki olimpiyat arası 4 yıl-
lık zamanı belirten bu kavram bugün Olimpiad “Olimpiyat” haline gel-
miştir. Zeus şerefine düzenlenen olimpiyatlar yarışma türlerinin azlığı 
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dolayısıyla ilk zamanlarda sadece 1 gün sürmüş fakat 78. Olimpiyattan 
itibaren dinsel törenler ve seramonileri de içine alarak 6 günü bulmuştur 
ve yeni stadyum yapılmıştır (Şentürk ve Özdilek, 2007: 2218, 225).  Or-
ganizatör kentin resmi ulaklar yoluyla yaptığı festival duyurusu ile aynı 
zamanda tanrı barışı denilen 3 – 4 ay süreli bir anlaşma da devreye gir-
miş oluyordu. Olympia festivali için geçerli olimpik barışa “elini uzak 
tutmak” anlamında “Ekecheiria” deniliyor ve gerek oyunlar sırasında 
gerekse festival katılımcılarının gidiş geliş yolculuklarında güvenliğin 
garanti altına alınması amacıyla silah bırakmak anlamını taşıyordu. Yu-
nan’da olimpiyat oyunları sadece Yunanlılar için yapılırdı hiçbir yaban-
cı veya esirler oyunlara katılamaz kadınlar ise sahaya seyirci olarak dahi 
giremezdi giren kadın ise öldürülürdü. Romalıların Yunanistan’a hâkim 
olmalarıyla oyunların kurallarında bazı değişiklikler yapıldı ve sadece 
yunan vatandaşlarına açık olması gereken olimpiyatlara Roma İmpa-
ratorluğu’nun sınırları içindeki herkesin katılması gerçekleştirildi. Pek 
çok tanınmış asker ve aralarında zamanında roma imparatoru olmuş 
kişiler dahi olimpiyatlarda yarışmıştır. Sporla hiçbir ilgisi olmamasına 
karşın kendisinin de tarihe bir olimpiyat şampiyonu olarak geçmesini 
isteyen Roma İmparatoru Nero olimpiyatlarda programda olmayan atlı 
araba yarışmaları düzenlemiş ve bu yarışmaya katılarak rakiplerinin 
korkudan yarışamadıkları bir ortamda olimpiyat şampiyonu olmuştur. 
Olimpiyatlara katılmak en büyük şerefti. Antik olimpiyatlarda şampi-
yonlar genelde sporu bir meslek olarak kabul ederlerdi. Katılacak atlet-
ler olimpiyat kurallarına uyacaklarına dair yemin ederlerdi. Yarışmalara 
gelenlerden; 20 yaşına kadar olanlar gençler kategorisinde yarışırlar. 20’ 
den büyük yaştakiler ise yetişkinler kategorisinde yarışırlardı. Yarışma-
lara katılmak isteyen yunan vatandaşı da olsa hakemlere hırsızlık veya 
cinayetten sabıkası olmadığını ispatlaması gerekirdi ayrıca; evli çiftten 
doğmuş olmak, Yunanlı olmak, hür olmak, erkek olmak. Bu nedenle 
de 4 yılda bir yapılan olimpiyatlara hazırlık olarak bu süre içinde diğer 
kentlerde yapılan yarışmalara katılır ve bir bakıma formlarını korular-
dı. Olimpiyat oyunlarından önce sporculara Olimpia’ya gelmeden önce 
kendi şehirlerinde 10 ay boyunca zorunlu antrenman yapma şartı getiril-
miştir. Olimpiyatlara katılma cesareti olan bir bireyin vücudunu çok iyi 
hazırlaması şartı vardı bu konudaki seçmeler Elis adı verilen olimpiyat-
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lardan önce düzenlenen 1 aylık hazırlık kampında gerçekleştirilirdi. Elis 
kampında sadece sporcular değil yarışmaların en önemli aktörlerinden 
olan hakemler ve Hellanodikler’de hazırlanıyorlardı. Oyunlar sırasın-
da tüm yetki hakeme bırakılırdı ödüller de hakem tarafından verilirdi. 
Eski olimpiyatlar ile günümüzün sporları arasındaki en büyük fark eski 
olimpiyatların tamamen kişi sporuna dayalı bir anlayışla programlan-
mış olmasıdır. Eski olimpiyatlarda bu nedenle hiçbir takım oyunu veya 
takım sporu yer almazdı.  Kısa koşu 192 metre koşusudur. Uzun koşu 
daha sonraları stadın başından sonuda kadar 7 veya 24 kez koşulması-
nı kapsayan yarışlardır. 192 m’ lik hız koşusu bir bakıma olimpiyatla-
rın temelini oluşturmuştur. Bundan dolayı her olimpiyat bu koşunun 
galibinin adıyla anılırdı. Bu nedenle M.Ö. 776 Olimpiyat Oyunları’nın 
Adı “Coroebus” veya “Koriobus” olarak da geçer. Yarışma repertuarı ilk 
olimpiyatlardan tam 128 yıl sonra aşağıdaki branşlar eklenerek tamam-
lanabilmiştir; ilk 13. Olimpiyat oyununda sadece stad koşuları yapılmış-
tır. 14 olimpiyat oyununda 2 stat boyu yarış (diaulos),15. Olimpiyat oyu-
nunda uzun mesafe koşusu (dolichos), 18. Olimpiyat oyununda güreş 
ve pentatlon, 23. Olimpiyat oyununda boks, 25. Olimpiyat oyununda 
atlı araba yarışı, 33. Olimpiyat oyununda at yarışı. Yarışmayı kazananla-
ra verilen en değerli ödül Altis adı verilen tapınaklar bölgesindeki kutsal 
zeytin ağacı dallarından yapılmış olan bir çelenktir. Olimpiyatlar M.S. 
393 tarihinde Roma İmparatoru I. Theodosius tarafından sona erdiril-
miştir (MEB. 2019: 138).

MODERN OLİMPİYATLARA GEÇİŞ SÜRECİ

İlk olarak antik eserlerde varlığı anlaşılan olimpiyat oyunlarının 
batı toplumunda hayranlık uyandırdığı için Avrupa ve Amerika’nın 
çeşitli kentlerinde yerel olimpiyat denemelerine yol açmıştır. Yunanis-
tan 1859 – 1870 – 1875 yıllarında klasik olimpiyatların tekrarlanmasını 
denemiş bu denemelere dışardan katılan olmamış ve gençlerin yeterli 
ilgi göstermedikleri sonucu başarısız olmuştur. Ernst Curtius ve arka-
daşlarının 1875 de yaptıkları arkeolojik kazıların etkisiyle ortaya çıkan 
önemli bulgular Prierre De Coubertin’ in olimpiyat fikrinin uluslararası 
anlamda tekrar canlandırılması için ilham kaynağı olmuştur. İlk aşama 
olarak 1894 yılında Paris – Sorbon’da bir kongre toplanmış ve bu kong-
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rede Coubertin’ in çabalarıyla uluslararası olimpiyat komitesi “IOC” 
resmi olarak kurulmuştur (Şentürk ve Özdilek, 2007: 221). Bu komite 
modern çağın olimpiyat oyunlarını eski olimpiyatların zaman ritmine 
uyarak her 4 yılda bir tekrarlanması için bugün de geçerli olan esasları 
belirlemiştir bu esaslar (Seçilmiş, 2004: 19): 

	Olimpiyatlar eskiden olduğu gibi her 4 yılda bir yapılacaktır.
	Olimpiyatlara tüm dünya sporcuları katılabilecek.
	Yarışma programı günün sporlarını içerecektir.
	Yarışmalarda sadece büyükler yer alacaktır.
	Amatörlük kuralları kesinlikle uygulanacaktır.
	Yeniden düzenlenecek her olimpiyat organizasyonu başka bir ül-

kede yapılacaktır.

MODERN OLİMPİYATLAR (1896)

Modern olimpiyatların kurucusu pierre de coubertin’ dir. İlk mo-
dern olimpiyatla 1896 atina da düzenlendi günümüzde toplamda otuz 
bir yaz olimpiyatları düzenlenmiştir. İkincisi ise couberitin’ in onuruna 
verilen bir kararla paris de düzenlenmiştir. İlk oyunlar; atıcılık, atletizm, 
bisiklet, eskrim, güreş, halter, cimnastik, tenis, yüzme branşlarında ya-
pılmıştır. Modern olimpiyatlar;  I. Dünya savaşı ve II. Dünya savaşı ne-
deniyle 1916, 1940, 1944 yıllarında yapılamamıştır. Bu tarihler hariç 1896 
yılından beri başarıyla uygulanmaktadır. 1900 paris oyunlarında kadın-
lar ilk defa olimpiyatlara katıldılar. Yaz ve kış kategorisi olmak üzere iki 
farklı zamanda yapılan olimpiyatlar dört yılda bir düzenlenen uluslara-
rası spor etkinliğinin adıdır. 1924’den beri kış olimpiyatları düzenlen-
meye başlanmıştır. Olimpiyatlarada ırk, dil, din ayrımı yapılmadan tüm 
dünya sporcuları bir araya gelir. Olimpiyatlarda ev sahipliğini devletler 
değil kentlerde yapılır ve o kentin ismini alır. Bir spor dalının olimpi-
yatlarda yer alabilmesi için en az yirmi beş ülkede oynanması şarttır. 
Olimpiyatlara sadece amatör sporcular katılabilir. Sporcular temsil et-
tikleri ülkenin vatandaşı olmaları gerekir. Sporcular ait yaş sınırı yoktur. 
Yaz olimpiyatları altı ana bölümde yirmi dört dalda yapılır bunlar; at-
letizm, mukavemet sporları, su sporları, cimnastik, pentatlon, binicilik. 
Olimpiyat oyunlarını uluslararası olimpiyat komitesi ‘’IOC’’ düzenler. 
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Olimpiyatların nerede düzenleneceği IOC ‘’Uluslararası Olimpiyat Ko-
mitesi’’ tarafından yapılan oylama ile belirlenir. Yer seçimi yapıldıktan 
sonra seçilen ülkenin milli olimpiyat komitesi organizasyonu yürütür 
(TMOK, 1988).

MODERN OLİMPİYAT OYUNLARININ SİMGELERİ

Olimpiyat Ateşi 
Olimpiyat ateşi olimpiyatların sürekliliğini simgeler. Olimpiyat ate-

şinin yandığı ilk yerin Antalya’nın Olimpos kentinde yüksek kayalarda 
olduğu bilinmektedir. Olimpiyat ateşi yakma geleneğini Yunanlılar, eski 
Olimpia’ daki Altis’ te dev mercekler vasıtasıyla güneş ışığının süzülme-
si sonucu elde ettikleri ateşle sürdürmüşlerdir. Modern olimpiyat ateşi 
ise ilk olarak 1936 Berlin olimpiyatları ‘nda yakılmıştır. Modern Olimpi-
yatlarada yakılan ateş, Antik Olimpiyat geleneğinde olduğu gibi Yuna-
nistan’ın Olimpos Dağı’nda yakılan meşale atletler tarafından olimpi-
yatların yapılacağı kente elden ele  taşınır ve organizasyonu yapan ülke-
nin  atletlerine teslim edilir. Olimpiyat meşalesini taşıyan en son sporcu 
stadyumda Olimpiyat ateşini tutuşturur. Olimpiyat ateşi temiz ve yüce 
bir özlemin sembolü olarak oyunların son anına kadar yanar (Şentürk ve 
Özdilek, 2007: 222).

Ompiyat Bayrağı

İlk defa 1920 Anvers Olimpiyatları’nda kullanılan olimpiyat bayrağı 
beyaz zemin üzerine beş farklı renkteki dünyanın beş farklı kıtasınıın 
birliğini simgeleyen olimpiyat halkalarının kenetlenmiş şekilde işlenen-
mesiyle tasarlanmıştır. Olimpiyat bayrağında yer alan bulunan ve iki 
altta, üç üstte yer alan beş halka her ülkenin bayrağında bulunan renkler 
kullanılarak tasarlanmıştır (IOC, 1986).

Olimpiyat Sloganı 

Fikirin sahibi Fransız Baron Pierre de Coubertin’nin (Piyer di Ku-
birdın) arkadaşı Rhip Dido’dur. Rahip Dido öğretmenlik yaptığı oku-
lun kulüp bayrağına yazdırdığı; citius, altius, fortius (daha süratli, daha 
yükseğe, daha kuvvetli) slogan benimsenerek modern olimpiyatların 
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sloganı haline gelmiştir. Müsabaka ve yarışmalarda varılmak istenen 
hedefi simgeleyen bu kelimeler anlam niteliğiyle IOC’nin de ilkesi ol-
muştur (TMOK, 1988).

Olimpiyat Yemini 

Antik olimpiyatlarda ve modern olipiyatlarda olduğu gibi sporcular 
ve hakemler olimpiyatın özüne uygun olarak yarışacaklarına dair olim-
piyat yemini ederler. Olimpiyat yemini hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm 
sporcuları şerefl ve dürüstlüğün geçerli kurallarına bağlar. Olimpiyat 
organizasyonunun yapıldığı ülkenin bir sporcusu yemini kürsüye çıka-
rak tüm sporcu ve hakemlere ettirir (Kuraner ve diğerleri, 1979: 5).

Olimpiyat Ödülleri 

Modem olimpiyat ödüllleri; madalya ve diplomadır. Bireysel branş-
larda; ilk  üçe giren sporculara bir madalya ve bir diploma verilir. Dört, 
beş ve altıncılara  ise sadece birer diploma verilir. Resmi görevlilere ve 
hakemlere birer hatıra madalya ve diploma verilir. Finale kalamamış an-
cak baraj müsabakalarına katılmış sporculara birer diploma verilir. Takı-
mı final oynamış fakat takımda yer alamamış sporculara birer diploma 
verilir. Olimpik harekete  ve amatör spora katkı sağlayan kuruluşlara 
“Olimpiyat Kupası” verilir. Olimpik harekete üstün hizmetleri geçmiş 
kişilere “olimpiyat liyakat diploması” verilir. Ayrıca üstün atletlere ve-
rilen “Feamley Kupası” gibi çeşitli ödüller de vardır (Özdilek, Şentürk 
ve Döşyılmaz, 2003: 9).

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN BİLİM TEMELLERİ 

Bilim 
Sözlük anlamı Science (yöntemli bilgi) olan bilim olayların yasalarını 

bulmak amacını güden araştırmaları dile getirir, yöntemsel bir çabayla, 
gözlem ve deneylerle elde edilir ve pratikle doğrulanır. Bilimin değeri 
nesnel gerçekliğe uygunluğundadır. Bilginin gittikçe ayrıntılara inen ve 
onları kavrayan, genel ve nesnel yasalara bağlayan gelişme sürecini izler 
Bilim, “gerçeğin bir kısmıyla kanıtlama dayalı bağ kurma süreci ve bu 
sürecin sonunda elde edilen dirik bilgiler bütünü olarak tanımlanabilir”. 
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Bilimde dayatmaya yer yoktur ve bilim alternatif yolların olası sonuçla-
rı konusunda aydınlatıcıdır (Chalmers, 1997: 31). Özellikle matematik, 
kimya,  fizik ve biyoloji gibi temel bilimler ile sosyal ve tıp bilimlerinde 
meydana gelen teknolojik değişimler, yeni araştırma yöntemleri, insan 
performansına sosyo-kültürel bir yaklaşım ile spor bilimlerinin oluşu-
munu ve gelişimini hazırlamıştır. Ancak, özellikle 20. yy.’ ın ikinci yarı-
sından itibaren sporda bilimsel çabanın ürünleri ortaya çıkmaya başla-
mıştır (Mirzeoğlu, 2017: 54).

Tablo 3. Beden Eğitimi ve Spor Biliminin  Çok Disiplinli Yapısı ve Bilim 
Sınıflandırılmasındaki Yeri  (Mirzeoğlu, 2017: 54)

BEDEN EĞİTİM ve SPOR BİLİMİNİN YAPISAL GELİŞİMİ

Günümüzde spor bilimleri kavramı ile bilim dünyasında yer alan 
spor bilimlerinin temelleri  beden eğitimi kavramına dayalıdır. Spor bi-
limlerinde gelişim 1935- 70 yılları arasında beden eğitimi kuramlarının 
yönlendirilmesi ışığında eğitsel açıdan ele alınmış ve pedagojisinin bir 
dalı olarak değerlendirilmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra sosyalist 
ülkelerin bilimsel bulguları spora uygulamaları sonucunda büyük ba-
şarılar sağlamaları sporun eğitsel açıdan değil aynı zamanda bilimsel  
alanlarda da değerlendirmesini sağlamıştır. Bu değerlendirmede tıp ve 
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psikoloji alanı etkinlik kazanmıştır. Özellikle spor tıp alanında yapılan 
çalışmalar spor bilimini yönlendirici olmuştur.  1960- 70’li yıllar arasın-
da ise spor bilimleri, beden eğitimi kuramlarının yanı sıra diğer bilim 
dallarındaki kuram ve uygulamalardan da yararlanarak özgün bir yapı-
ya kavuşmuştur (Mirzeoğlu, 2017: 57).

Spor bilimlerinde 20 yüzyılın son çeyreğinde ki değişime paralel 
olarak gelişimi aşağıda belirtilen modelde belirtilmiştir. Bu modelde 
Avrupa ve Amerika’da özdeş olarak uygulamalı bilimler açısından spor 
bilimlerinin temel bilimlerden ayrılarak geliştiği savından yola çıkılmış-
tır.  Ries / Kriesi’nin modeli bu modellerden en tanınmış olanlardan 
birisidir. Spor bilimlerinin gelişim evrelerini üç aşamada değerlendir-
mektedir (Açıkada, 2005: 29, 55):

1.Temel bilimlerden ayrılma: Spor çeşitli açılardan incelenir. Özel-
likle tıp, sosyoloji ve psikoloji alanlarında üzerine yapılan araştırmalar 
bu alanda çalışan bilim adamlarını uç noktalara ulaştırır. Bu aşama ana 
bilim dallarından koparak uygulamaya geçme çabasındadır. 

2. Toplanma: Amaç spor alanındaki davranışları açıklamak spor 
koşullarından gelecek için öngörülerde bulunmak ve eylemi açısından 
da bilinçli ve amaçlı bir biçimde gelişim sağlamaktır. Bu dönemde spor 
bilimlerine ilişkin yayın organlarının çıkması ve spor ile ilgili araştırma-
ların yoğunlaşması ile temel dallardan uzaklaşma başlar.

3. Bütünleşme evresi: Dallar arası bağlantılar ve kavramla oluştur-
ma aşaması  olarak değerlendirilir. Bu dönemde özel bir dil ve kavram-
lar ve genel kavramlara bağlantılı olarak da özel Spor kavramları gelişti-
rilir. Sporun özel sorunlarının çözümlenmesi sağlanır bu aşamada spor 
birimlerine dönüşür bilim dünyasındaki yerini alır. 

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BİLİMİNİN FELSEFİ GELİŞİMİ 

Felsefe Nedir?
Köken olarak Felsefe, Yunanca Philosophia (bilgeliği sevmek) an-

lamına gelir. Felsefeciler gerçeğin, bilginin, anlamın ve değerlerin sis-
tematik incelenmesi yoluyla doğru bilgiye ulaşmaya çalışırlar. İnsanın 
kendi kendini tanımasıdır. Genel olarak nesnelerin düşünce tarafından 
derinlemesine incelenmesidir. Bilgi arama sürecidir. Küçük şeylerle uğ-
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raşarak insan zihninin önüne geniş ufuklar açmaktadır. Felsefe özü ge-
reği metafizikle ilgilenmektedir (Politzer, 1993: 12).

Felsefenin Temel Disiplinleri

1-) Epistemolji (Bilgi Felsefesi)
Bilginin doğasını, yapısını, kaynaklarını, geçerliliğini gibi alanları 

sorgular (Jacob,  1989: 9).

2- ) Aksiyoloji (Değerler Felsefesi)  
Etik, estetik ve epistemoloji gibi değerlerin ne olduğu, sınırları,  olu-

şum süreçleri ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri üzerinde durmakta-
dır (Arat, 1996: 12, 13).

3-) Ontoloji (Varlık Felsefesi)
Varlık nedir? Ve varoluş nedir? Gibi alanları sorgulayarak eğitime 

katkıda bulunur (Cevizci, 2005: 1117).

4-) Mantık (Akıl Felsefesi)
Akıl nedir? Ve aklın kuralları varmıdır? Gibi sorulara cevap araya-

rak eğitime katkıda bulunur. Özellikle düşünme becerilerini öğrencilere 
kazandırmada bu alandan yararlanır (Cevizci, 2005: 1117).

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BİLİMLİMİNDE FELSEFİ AKIMLAR

İdealizm (Düşünselcilik)
Akımın savunucuları; Platon ve Hegel’dir. İdealizmde gerçeklik 

ruhsaldır ve akıldan gelir. gerçek olan akıldır madde ise aklın ürünü-
dür. bilginin kaynağı akıldadır ve bu da doğuştan gelir. gerçeğe bilimsel 
yöntemlerden çok sezgisel düşünce ile ulaşılır. gerçeklilikle ilgili bir yar-
gının doğruluğu diğer gerçeklerle uyuşmasına ve mantıksal tutarlılığa 
bağlıdır. her şeyi bilimsel yöntemler ile açıklamaya gerek yoktur. her şey 
mantıksal tutatlılıkla, düşünceyle, sezgi yoluyla açıklanabilir. bilgi ve 
gerçek değer akıldan gelir, mutlaktır, evrenseldir ve  değişmezdir. tutar-
lılık kavramı üzerine durur. bireylere seçme özgürlüğü tanır nedeni ise 
onların sezgisel düşüncelerini geliştirmeyi ister. evreni anlamada soyut 
unsurlar (zihin, akıl, ruh, düşünce) üzerine durur (Yıldırım, 1988: 49).
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Realizm (Gerçekçilik)

Akımın savunucusu; Platon ( eflatun)’un öğrencisi Aristoteles’ tir. 
Realizme göre, gerçeklik maddeden gelir. İdealizme karşıdır. Bilgi do-
ğuştan getirilmez bilgi sonradan öğrenilir. Bir maddeye insanın aklıy-
la yüklediği anlamdan çok onun kendi gerçekliği önemlidir. Bu akıma 
göre; insan yaşadığı çevreden yararlanarak karşılıklı bilgi kazanımı sağ-
lar. Duygulardan ziyada nesnelliğe inanır bilimsel olarak duyu organla-
rıyla algılayamadığımız şeyleri yok sayar. Bilimsel düsünmeyi kullanıp 
sezgisel düşünmeyi yani idealizmi reddeder. Dünyayı algılamada de-
ney, gözlem, bilimsel yöntem kullanır. Realizm’ de maddecilik ve bilim-
sel ispat ön plandadır. Daimici ve esasisi eğitim felsefelerine kaynaklık 
etmiştir (Büyükdüvenci, 1990:135, 144).

Pragmatizm (Faydacılık) 

Akımın Savunucuları; J. Dewey, W. James’tir. Bilginin doğruluğu-
nun temelinde yarar vardır. Değişim ve eleştirel düşünme önemlidir. Bir 
görüşün ya da tezin yaralı olup olmaması – başarılı sonuç verip verme-
diğine deneyerek ulaşır ancak bu şekilde gerçeğe ulaşılabilir. Deneyim, 
yaparak yaşayarak öğrenme,  problem çözerek etkin öğrenme önemlidir. 
Sürekli denemek, esneklik, problem çözme, tümevarım, tümdengelim’ 
in birlikte kullanılması söz konusudur. Eğitim hayata hazırlamadan çok 
yaşamın kendisi olmalıdır. Eğitimde çıkış noktası konu değil öğrencidir. 
Öğrenci merkezli eğitimi savunur. Bu akım, ilerlemeci ( bireysel yarar) 
ve yeniden kurmacı (toplumsal yarar) eğitim felsefesine kaynaklık et-
miştir (Ülken, 2013: 37).

Natüralizm (Doğacılık)

Akımın savunucuları; J.J. Rousseau’dur. Bu akıma göre; insan doğal 
dünyanın bir parçası olduğu için doğal bir varlıktır. Olayları ve olguları 
doğa yasalarını gözerek yorumlar. Dil ve edebiyatın yapay olduğunu 
bu nedenle eğitime temel oluşturamayacağına savunurlar. Ancak fen 
bilimlerinin eğitime temel dayanak olabileceğini savunurlar. Eğitim de 
bireyin doğasına uygun olmalıdır. Eğitim programları birey merkezli 
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olmalıdır. Eğitim kişinin ilgi ve yeteneklerine uygun düzenlenmelidir 
(Gutek, 2017: 82).

Existentialism (Varoluşçuluk)

Akımın savunucusu; J. P. Sartre’dir. Eğitimin Amacı özgürlüklerin 
artırılmasıdır. Bireyle her hangi bir zorlama olmaksızın kendi değerler 
sistemini özgürce oluşturmalıdır. Eğitim bireylerin kişilik gelişimine ve 
kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmalıdır. Bilgi kesin değildir sa-
dece o an için geçerlidir. Bu yaklaşım için carpe diem yani anı yaşamak 
önemlidir (Foulquie, 1995: 39).

FELSEFİ AKIMLARIN BEDEN EĞİTİMİ ve SPORA 
İNDİRGENEREK YORUMLANMASI

Beş temel felsefi akımın beden eğitimi ve spora indirgenerek yorum-
lanma esasları şunlardır (Mirzeoğlu, 2017: 37, 40):

İdealizmin Beden Eğitimi ve Spora İndirgenerek Yorumlanması

Vücut ve zihinin birlikte aynı anda gelişim göstereceğine inanır. Be-
den eğitimi kişinin gelişmesine de katkıda bulunur. İdealist beden eğiti-
mi öğretmeni seçtiği aktivitelerde hayatın önemli bir yanıyla ilişkili ol-
duğuna emin olmalıdır. Bu yaklaşıma göre seçilen aktiviteler öğrencinin 
dürüstlük, cesaret, yaratıcılık, sportmenlik gibi niteliklerini geliştirmeye 
yardım etmesi gerektiğine inanır. Beden eğitimi fiziksel gelişimden çok 
daha farklı şeyler içerir. Beden eğitiminde var olan kuvvet ve fiziksel 
uygunluk aktiviteleri kişilik gelişimine katkıda bulunur. Beden eğitimi 
uygulamaları idaeller merkezinde şekillenir. Öğretmen öğrenciler için 
bir modeldir. Öğretmen programın öğretilmesinden sorumludur.

Realizmin Beden Eğitimi ve Spora İndirgenerek Yorumlanması

Realist düşünceye göre beden eğitimi ve spor eğitimi yaşam için ol-
malıdır. Kondisyon gelişim üretkenliği yaratan bir etken olarak görü-
lür. Kondisyonlu kişi modern yaşamın kişilerde zorunlu kıldığı eskiye 
oranla daha üretken olma zorunluluğun yanı sıra getirdiği hareketsizliği 
ve aşırı stresi kondisyonlaşmayla önemli ölçüde giderilebilineceği düşü-
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nülmektedir. Beden eğitimi ve spor eğitimi yaşam içindir. Fiziksel uy-
gunluk büyük verimlilik getirir. Programlar bilimsel bilgi temeline da-
yandırılır. Araştırmalar öğrenmede büyük rol oynar. Okullar arası spor-
tif programlar istenen okul davranışına götürür. Oyun ve rekreasyon 
hayatı dengelemeye yardımcı olur. Öğrencilerin yaşayacakları dünyaya 
uyum sağlamalarına yardımcı olan bir dersin parçası olarak görülen be-
cerinin istenilen nitelikte, sürede, yeterlilikte yapılması gerekmektedir.

Pragmatizmin Beden Eğitimine İndirgenerek Yorumlanması 

Sportif alıştırmaların çok yönlü oldukları zaman öğrenme için daha 
uygun deneyim kazanma ortamı yarattıkları görülür. Pragmatik düşün-
ceye göre doğru, iyi, gerekli gibi kavramlar. Deneme yanılmayla elde 
edilen göreceli kavramlardır. Bu nedenle kişinin olumlu değerleri bula-
bilmesi kişisel deneyimle olabilmektedir. Bu düşünceden hareketle ço-
cuk ve gençlere sunulan sportif aktiviteler çok yönlü ve çeşitli olmalıdır 
ki birey; çok yönlü deneyim sağlayabilsin, olumlu davranışları pekişti-
rilebilsin, sportif aktiviteler sosyalleştirici yapıdadır. Sportif aktiviteler 
kişinin ilgi alanına ve gereksinimlerine yönelik olmalıdır. Aktivite ne 
kadar çeşitlenirse o kadar daha anlamlı deneyimler sunulur. Mevcut öğ-
retim programları öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. Öğ-
renme problem çözme yöntemiyle gerçekleşir. Öğretmen motive edici 
bir rehberdir. Standart uygulamalar programın bir parçası değildir. Bir 
spor dalını iyi yapmak kadar dürüstlük, sportmenlik, fair-play gibi kav-
ramları bilmek de çok önemlidir.

Natüralizmin Beden Eğitimine İndirgenerek Yorumlanması

Spor eğitiminde aktiviteler fiziksel olmaktan öteye anlamlar ifade 
ederler. Eğer hareketler yalnız fiziksel anlamda ele alınmış olsaydı in-
sanlara mekanik olarak pek fazla şey ifade etmezdi. Öğrenmenin kendi 
kendine deneyimle de olabileceği ve bu yolla bireyin kendi yeteneklerini 
ve iç dünyasını keşfedebileceğini bu nedenle beden eğitimi ve spor eğiti-
mi bireyin çok yönlü gelişimine katkı sağlayan bir aracı görevi üstlenir. 
Beden eğitiminde fiziksel gelişim sadece fiziksel yapıda olmaktan çok 
daha farklı anlamlar içerir. Öğrenme kişinin kendi aktiviteleriyle ile ger-
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çekleşir. Oyun eğitim sürecinin en önemli parçasıdır. Öğrenciler arasın-
da performansın çok yüksek derecede yarıştırılması engellenir. Beden 
programında bireysel gelişim vurgulanır.

Existentialismin Beden Eğitimine İndirgenerek Yorumlanması

Kişinin seçme özgürlüğü olmalıdır. Bu felsefeye göre “düşünü-
yorum o halde varım” yerine “seçme özgürlüğüm var o halde varım’’ 
kavramı günümüz varoluş felsefesini yansıtan önemli bir yaklaşımdır. 
Buradan hareketle çocuk ve gençlere sunulan sportif etkinliklerde çeşit-
lilik yaratılması ve bu çeşitlilik içerisinden seçim yapabilmesi modem 
eğitim ilkesinin önemli yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. Bu ilkeye 
uyan spor eğitimi bireyin kendisini tanımasına ve geliştirmesine fırsat 
tanımalıdır. Seçme özgürlüğü vardır. Öğretmenin rehber görevi üstle-
nir. Çok çeşitli aktiviteler sunulur. Oyunun da içinde bulunduğu çeşitli 
aktiviteler yoluyla öğrencinin kendisini tanıyarak yaratıcılığını geliştir-
mesine imkan tanır.

SONUÇ

Canlılığın ilk belirtisi olan hareket olgusu temeline dayanan beden 
eğitimi ve spor, insan bedenin doğa ile uyumunun gerçekleşmesi esa-
sıyla belirli amaçlar için bedenin eğitilmesi düşüncesiyle kimlik kazan-
maya başlamıştır. Beden eğitimi ve spor bilimi insanın varoluşundan bu 
güne  ve bu günden geleceğe gelişim yolculuğunu aşama aşama devam 
ettiren önemli bir kültürel öge olarak varlık göstermektedir. Beden eği-
timi ve spor kültürünün hareket ve oyun olgusu temelli gelişimi insanın 
doğaya üstün gelerek uygarlıklar kurması sonucunda mevcut varlığı-
nı korumak için oluşturduğu askeri gücün devamlılığı için önemli bir 
dayanak olmuştur. Uygarlıkların oluşturduğu kültürel ögeler içerisin-
de beden eğitimi ve spor farklı amaçlarla yapılmış olsa da temelde or-
tak nokta savunma amaçlı bedensel gelişimin sağlanması düşüncesine 
dayanmaktaydı. Özellikle ilk çağ uygarlıklarında dini ritüellerin de bir 
parçası haline gelerek spor kültürü anlam kazanmaya başlamıştır. İlk 
Çağ uygarlıklarından Orta Asya Türk Devletlerinde ise beden eğitimi 
ve spor etkinlikleri bir yaşam biçimi ve eğlence unsuru haline dönüş-
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türülerek sosyal bütünlük başta olmak üzere ruhen ve bedenen sağlık-
lı iyi ahlaklı bireyler yetiştirme amacı da taşımaktaydı. Eski çağlardan 
günümüze beden eğitimi ve spor kültürü coğrafi unsurlar başta olmak 
üzere, siyasal, ekonomik gibi sosyolojik unsurlardan etkilenerek gelişim 
göstermiştir. Özellikle yakın çağda ve yeni çağda doğa bilimleri, sosyal 
bilimler, fen bilimleri gibi bilim dallarıyla bağ kurarak bilimsel bir ya-
pıya kavuşmuştur. Beden eğitimi ve spor bilimi çok yönlü bir disiplin 
olarak sürekli yenilenen gelişim sağlayan ve başta eğitim bilimleri ol-
mak üzere insanın bilişsel (zihinsel), duyuşsal (duygusal), psikomotor 
(devinişsel) gelişimine katkı sağlayarak doğaya ve tüm insanlık ailesine 
katkı sağlayan bir bilim dalıdır. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu bilimsel 
araştırmanın geçmişten günümüze çeşitli aşamalardan geçerek bilimsel 
bir kimlik kazanan beden eğitimi ve sporun insanın oluşturmuş olduğu 
kültür ile doğada var olan  kültürün kaynaşması sonucunda zaman ve 
mekan içerisinde nasıl çok yönlü bir gelişim sağladığını göz önüne koy-
mak açısından yararlı olacağaını düşünüyoruz.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA KULLANILAN 
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Çetin TAN1 Muhammet GÜLER2

Öz: Öğretim kavramı; eğitimin okullar da belli bir plan dâhilinde, 
programlı olarak ve alanında profesyonel kişiler tarafından verilen 
kısmıdır. Öğretimin amacına yönelik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi 
için farklı yöntemlerden yararlanılmaktadır. Beden eğitimi ve spor öğ-
retiminde de öğretimin; zamana, mekâna ve kişi sayısına bağlı olarak 
en iyi şekilde uygulanması için çeşitli yöntemlere ihtiyaç duyulmakta-
dır. Bu yöntemlerin neler olduğunu tespit etmek içinde konuyla ilgili 
çeşitli çalışmalar yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir. Beden 
eğitimi ve spor öğretimi gerçekleştirilirken hem fiziksel hem de teorik 
öğretime ihtiyaç duyulmaktadır. Beden eğitimi ve spor öğretiminde 
uygun öğretim yönteminin seçilmesi öğreticinin inisiyatifindedir. Öğ-
retici öğretme eylemini gerçekleştirmeden önce beden eğitimi ve spor 
ortamındaki fiziksel koşulları gözden geçirmeli ve en uygun yöntemi 
seçmelidir. Öğreticinin uygun yöntemi seçebilmesi için de beden eği-
timi ve sporda kullanılan öğretim yöntemlerinin neler olduğunu bil-
mesi gerekmektedir. Beden eğitimi ve sporda kullanılan öğretim yön-
temlerine hâkim olabilmek içinde konuyla ilgili yapılan çalışmaları 
incelemelidir. Beden eğitimi ve spor öğreticisi bu yöntemleri tamamen 
öğrendikten sonra öğretim eylemini gerçekleştirmelidir. Beden eğitimi 
ve spordaki öğretim yöntemlerine hakim olan öğretici sayesinde öğre-
tim en iyi şekilde gerçekleştirilebilir. Kitabımızın bu bölümünün amacı 
beden eğitimi ve sporda kullanılan öğretim yöntemlerinin belirlenme-
sidir. Beden eğitimi ve sporda kullanılan öğretim yöntemlerini belir-
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lemek için daha önce yapılmış çalışmalardan yararlanılmıştır. Kullanı-
lan kaynaklar sistematik bir sıraya göre incelenmiştir. İncelemeler so-
nucunda 11 tane öğretim yöntemi belirlenmiştir. Bu yöntemler; Emir 
Komut Yöntemi, Alıştırma Yöntemi, Eşli Öğretim Yöntemi, Kendini 
Kontrol Yöntemi, Katılım Yöntemi, Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi, 
Problem Çözme Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Soru Cevap Yöntemi, 
Medya Yardımlı Öğretim Yöntemi ve Gösterip Yaptırma Yöntemidir. 
İlk olarak bu yöntemlerin uygulanma şekli açıklanmıştır. Ardından bu 
yöntemlerden nasıl kazanımlar elde edilebileceği açıklanmıştır. Sonra-
sında ise bu yöntemlerin sınırlılıkları ve olumsuz yönlerinin neler ol-
duğu belirtilmiştir. En son olarak da bölümün sonunda konuyla ilgili 
yapılan çalışmalar tartışılmış ve konuyla ilgili önerilere yer verilmiş-
tir. İncelenen kaynaklara baktığımız zaman en çok kullanılan öğretim 
yöntemlerinin, gösterip yaptırma yöntemi, komut yöntemi, alıştırma 
yöntemi, katılım yöntemi ve eşli çalışma yöntemi olduğu görülmüş-
tür. En az kullanılan öğretim yöntemlerinin ise, kendini kontrol yön-
temi ve medya yardımlı öğretim yöntemi olduğu görülmüştür. İncele-
nen çalışmalarda, öğretmen merkezli öğretim yöntemlerinin daha çok 
tercih edildiği görülmüştür. Çok zaman gerektiren ve maliyetli olan 
yöntemlerin ise daha az tercih edildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Öğretim, Öğretim Yöntemleri, Beden Eğitimi

GİRİŞ

Öğretim
Literatüre baktığımız zaman öğretim kavramını; öğrencileri aktif 

hale getirmek, belirlenmiş olan herhangi bir durum ve davranışı kısaca 
konunun özünü öğretmek için tasarlanmış programlar ve planlar bütü-
nü olarak tanımlayabiliriz. Öğretim; belirlenmiş bir mekanda, ilgili bil-
giler ve materyaller hazırlanılarak, öğreticilerin rehberliğinde planlan-
mış, öğrenmeye yönelik faaliyetlerden oluşan bir süreçtir (Demir, 2015). 
Demirel 2003’ e göre öğretim kavramı; öğrenmenin gerçekleşebilmesi 
için gereken kasıtlı ve sistematik olarak planlanan süreçtir (Demirel, 
2003). Yine Ayeni 2011’ e baktığımızda öğretimi; arzu edilen şeyleri or-
taya çıkarmayı içeren bir süreç olarak değerlendirmiştir (Ayeni, 2011). 
Yılmaz 2019’ un yaptığı tanıma baktığımızda öğretimin, öğrenmeyi en 
iyi biçimde gerçekleştirebilmek için öğretmen tarafından planlanıp uy-
gulanan faaliyetler bütünüdür (Yılmaz, 2019).
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Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Beden eğitimi insanın ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olmasına 
yardımcı olan, kişinin karakter oluşumunun şekillenmesinde rol oyna-
yan, kişinin toplum ile sağlıklı ilişkiler kurabilmesine ve kaynaşmasına 
olanak tanıyan fiziksel aktiviteler bütünü olarak kavramsallaştırılmıştır 
(Demirci, 2013). Spor ise, evrensel anlamda kaynaştırıcılığı ve birleşti-
riciliği olan (Öztürk Karataş vd, 2021) beden eğitimi faaliyetlerini daha 
nitelikli bir duruma getirerek branşlar altında isimlendirip rekabet ama-
cı güden etkinliklerdir. Spor daha çok kazanmaya yöneliktir. Beden eği-
timi ise kişinin sağlığının gelişmesi ve korunması amacı taşımaktadır 
(Yılmaz, 2019).

Ülkemizde beden eğitimini öğretecek kişilerin yetiştirilmesi ve ko-
runması için bazı mevzuatlar bulunmaktadır. Bunlardan birisi Milli Eği-
tim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Orta Öğretim Mevzua-
tı Madde 7’ de geçen “Spor liseleri, öğrencilere beden eğitimi ve spor 
alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor 
alanında nitelikli insanlar yetiştirilmesine kaynaklık etmektedir.” İfade-
sidir (MEB, 2014). 

Öğretim Yöntemi Seçimini Etkileyen Faktörler

	Öğreticinin kişiliğinin yönteme yatkınlığı.
	Öğrenen kişinin özellikleri
	Öğrenen grubunun sayısı
	Konunun özelliği
	Zaman
	Fiziksel Olanaklar
	Maliyet
	Öğretim etkinliği bittiğinde öğrenende geliştirilmek istenen özel-

likler (Yılmaz, 2019).

Beden Eğitimi ve Sporda Kullanılan Öğretim Yöntemleri

Literatüre baktığımızda beden eğitiminin öğretiminde çeşitli öğre-
tim yöntemleri kullanılmaktadır. Beden eğitiminde kullanılan bu öğ-
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retim yöntemleri: Emir komuta yöntemi, alıştırma yöntemi, eşli öğre-
tim yöntemi, kendini kontrol yöntemi, katılım yöntemi, yönlendirilmiş 
buluş yöntemi, problem çözme yöntemi, tartışma yöntemi, soru- cevap 
yöntemi, medya yardımlı öğretim yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi 
şeklindedir.

Emir Komut Yöntemi

Bu yöntem klasik yöntem ya da geleneksel yöntem olarak ta adlan-
dırılmaktadır (Demir, 2015; Yılmaz, 2019). Öğretme etkinliğinin başlan-
gıcından sonuna kadar devam eden süreç içerisinde öğreticinin öğret-
mek istediğini aktardığı ve öğrencinin ise öğretmeninden aldığı komut-
lar ile hareket ettiği öğretim yöntemidir (Çöndü, 2004). Harmandar 2004 
tarafından yapılan tanıma göre emir komut yöntemi; öğretmen tarafın-
dan verilen sıralanma, duruş, yürüyüş, çıkış, sıralanış vb. gibi emirlerin 
öğrenci tarafından yapılması veya yapılmaya çalışılması durumudur 
(Harmandar, 2004). Bu yöntemin temel amacına bakacak olursak, öğre-
nen kişileri düzgün ve kontrollü olarak harekete geçirebilmek, istenile-
ni zamanı en iyi şekilde değerlendirerek aktarabilmeyi ve etkinliklerde 
süreklilik oluşturabilmeyi amaçlamaktadır. Yani öğrenen kişiler öğreti-
cinin verdiği emirler ve komutlara uyarak öğrenme etkinliğini gerçek-
leştirmiş olur (Demir, 2015).

Emir komut yönteminde iki ana unsur vardır. Birincisi komutu ve-
ren kişi öğretmen, ikincisi komutu alan kişi öğrencidir (Demirci, 2006). 
Garn ve Byra 2002’ ye baktığımız zaman öğrenenlerin öğreticiyi lider 
olarak görüp onu takip ettiklerini belirtmişlerdir (Garn ve Byra, 2002). 
Öğretici öğrenenlere hareketin başlama ve bitiş zamanını, nerede dura-
caklarını, hareketin hangi mekânda yapılacağını, hareketin ritmini vb. 
durumlarla ilgili bütün kararları verir. Öğrenen ise verilen bu kararları 
uygulamakla yükümlüdür (Tamer ve Pulur, 2001; Demirci, 2006). Emir 
komut yöntemini küçük çocuklarda uygulandığı zaman disiplin kavra-
mının oluşmasına katkı sağlamaktadır (Demir, 2015). Emir komut yön-
teminde komut ve dahil etme olarak iki stilde odaklanılır. Komut stili(-
yer, duruş, zaman, hız, ritim başlama ve bitiş zamanı); uyaran(öğretici) 
tarafından başlatılır. Tüm kararlar öğretici tarafından alınır. Dahil etme 
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stili; öğrenciyi öğrenme sürecine ve aktif öğrenmeye başlaması durumu-
dur (Özgül vd, 2019).

Emir komut yönteminin kazandırdıklarına baktığımız zaman:
	Öğretme faaliyeti disiplin içerisinde yapılır.
	Yerleşim ve organizasyon kolay bir şekilde yapılarak estetik stan-

dartlar korunmuş olur.
	Zaman en etkili biçimde kullanılarak zamandan tasarruf edilmiş 

olur.
	Öğretim etkinliği bir gruba uygulanıyorsa grubun süreç içerisin-

de ortak bir ruh haline büründüğü görülür.
	Eşzamanlı performans meydana getirilir ve performansta isteni-

len standartların devamlılığı sağlanmış olur.
	Devamlı olarak tekrar edildiğinden dolayı konu pekiştirilmiş 

olur ve kalıcılık sağlanır. Sürekli tekrar sonucunda öğretim bir 
modele dönüşür ve taklit edilmesi kolaylaşır (Demir, 2015; Dön-
mez, 2018; Yılmaz, 2019,).

Emir komut yönteminin sınırlılıkları ve olumsuz yönleri:
	Hareket uygulamasını yapacak olan grup eşzamanlı hareket et-

mezse hız, ritim gibi durumlarda uyumsuzluk meydana gelebilir.
	Aynı komutların sürekli olarak devam etmesi öğrenciyi sıkabilir 

ve bu durum bıkkınlığa neden olur. Bu durumun önüne geçmek 
için farklı çalışmalar ve dinlenmeler yapılabilir.

	Zihinsel gelişim düzeyi düşük olabilir.
	Öğrencilerin birbirinden farklı algılama seviyeleri, yetenekleri ve 

kapasiteleri olduğundan dolayı bazıları öğrenme etkinliğinden 
soğuyabilir veya kopabilir.

	Öğretici merkezli olduğu için öğrenen söz sahibi değildir.
	Öğrenenlerden birinin veya bir kaçının zorluk çekmesi gibi du-

rumlar oluşursa grubun hareketlerinin yavaşlamasına hatta dur-
masına neden olabilir.

	Bu yöntemde öğrenciler planlama ve değerlendirme etkinlikleri-
ne katılmadıklarından dolayı; etkileşimde bulunma, paylaşma ve 
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karar verme gibi özellikleri gelişmez  (Demir, 2015; Yılmaz, 2019; 
Tamer ve Pulur, 2001; Dönmez, 2018; Harmandar, 2004; Aracı, 
2006).

Alıştırma Yöntemi

Alıştırma yönteminde; öğrenen kişi öğreticiden öğretim etkinliği ile 
ilgili gerekli bilgileri aldıktan sonra, kendi düşünceleri doğrultusunda 
kendi yeteneklerini kullanarak hareketleri yapmaya çalışır (Demir, 2015 
). Bazı kaynaklarda görevle öğretim yöntemi olarak ta adlandırılan bu 
yöntem öğrenen kişiye bolca alıştırma yapma fırsatı verdiği için beden 
eğitiminde en çok kullanılan öğretim yöntemlerinden birisidir (Nebioğ-
lu, 2006). Dönmez 2018 tarafından yapılan alıştırma yöntemi tanımına 
baktığımız zaman; beden eğitimi derslerinde, öğrencilerin öğretileni 
pekiştirmesinde en çok kullanılan yöntemlerden biri olarak açıklamak-
tadır (Dönmez, 2018). Alıştırma yönteminde öğrenme faaliyetinin ger-
çekleşebilmesi için öğreticinin alıştırmaları öğrenen kişiye en uygun 
şekilde tasarlaması ve öğrencinin ilgisini çekebilecek şekilde sunması 
gerekmektedir (Tamer ve Pulur, 2001). Öğretici konuyu öğrenen kişiye 
aktardıktan sonra öğrenen kişi; alıştırmaları yapacağı zamanı, mekanı, 
hızını, ritmini vb. gibi durumlara kendisi karar vermelidir. Alıştırma 
yönteminde amaç, öğrenen kişiye belli başlı sorumluluklar yükleyerek 
tekrarlarla konuyu pekiştirmesini sağlamaktır (Demir, 2015).  Demirhan 
2006’ ya göre, yapılacak olan hareketin süresi, başlama ve bitiş aralıkları-
nı belirleme sorumluluğunun öğrenen kişide olması alıştırma yöntemini 
emir komut yönteminden ayıran en büyük farklılıktır (Demirhan, 2006). 
Goldberger 1992’ ye baktığımız zaman alıştırma yönteminin Amerika 
‘da Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından en çok kullanılan yöntem ol-
duğunu belirtmiştir (Goldberger, 1992).

Alıştırma yönteminin kazandırdıklarına baktığımız zaman; 
	Öğrenen kişinin bağımsız karar verme özelliği gelişir.
	Öğrenen kişi karar verme gücüne sahip olduğu için kendisinde 

sorumluluk alma duygusu artar.
	Öğrenen kişi kararları kendisi verebildiği için motivasyonu arta-

bilir.
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	Öğrenen kişiye çokça tekrar yapma imkanı verdiği için konunun 
pekiştirilmesi kolaylaşır.

	Pozitif doğrultuda performansa etki yapar.
	Öğrenen kişi bireysel özelliklerini kontrol edebilme yeteneği ka-

zanır (Demir, 2015; Yılmaz, 2019; Tamer ve Pulur, 2001; Dönmez, 
2018; Harmandar, 2004; Aracı, 2006; Nebioğlu, 2006).

Alıştırma yönteminin sınırlılıkları ve olumsuz yönleri:
	Alıştırma yönteminde kontrol öğrenende olduğu için süre ve şid-

det iyi ayarlanmazsa performansta düşüş meydana gelebilir.
	Uygulama yapılırken dağınıklık, karmaşa ve gürültü olabilir.
	Öğreticinin öğrenenleri sürekli gözlem altında tutması gerekir. 

Kalabalık gruplarda bu durum öğretenin yorulmasına neden ola-
bilir.

	Tembel ve kaytarma eğiliminde olan öğrenenler öğretimin hedef-
lerini yerine getiremeyebilir (Demir, 2015; Yılmaz, 2019; Tamer 
ve Pulur, 2001; Dönmez, 2018; Harmandar, 2004;  Aracı 2006).

Eşli Öğretim Yöntemi

İşbirliğine dayalı öğretme yöntemi olarak ta bilinen bu yöntem; öğ-
renenlerin öğreticilerinden aldıkları bilgi ve tecrübeleri arkadaşlarının 
gözetiminde uygulamaya koydukları öğretim yöntemidir (Demir, 2015). 
Dönmez 2018 eşli öğretim yönteminin asıl amacının öğrenene duyuşsal, 
bilişsel ve psikomotor alanlarında bağımsız olarak öğrenme sağladığı-
nı dile getirmiştir (Dönmez, 2018). Heaton 1995’ e göre, eşler birbirinin 
performansı hakkında öğreticisine bilgi vermekle yükümlüdür (Heaton, 
1995). Eşli öğretim yönteminin uygulanmasındaki en önemli unsur öğ-
renenlerin işbirliği yaparak çalışmalarıdır. Öğrenme etkinliği boyunca 
her eşin belli başlı görevleri vardır. Eşlerden biri hareketi uygularken 
diğeri gözlem yapar. Gözlemi yapan öğrenen öğreticisinin belirlediği 
ölçütler doğrultusunda eşinin performans durumunu söyler. Bu yön-
temde performans ölçüt tablosu kullanılır (Yılmaz, 2019). Bu yöntemin 
uygulanması esnasında eşler sırasıyla görev değişimi yapar. Öğretici 
kontrolü öğrenene vermiştir ve sadece gözlemi yapar (Çöndü, 2004). 
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Ünlü ve Aydos 2007’ e göre; bu yöntem uygulanırken anında geri dönüş 
alınabildiği için her öğrenenle ayrı bir öğreticinin ilgilenmesi çok önem-
lidir (Ünlü ve Aydos, 2007).

Eşli Öğretim Yönteminde Grup Üyeleri:

Uygulayıcı: Öğretenin öğretim etkinliğinde yapılmasını istediği ha-
reketleri uygulayan kişidir.

Gözlemci veya Gözlemciler: Öğreticiden aldığı hareketin ayrıntıları-
na odaklanarak eşine uygulama esnasında uyarılarda bulunan kişi veya 
kişilerdir. Uygulamalar devam ettikçe eşleriyle pozisyonlarını değişti-
rirler.

Kayıt Edici: Hareketin yapılma süresini, ne sıklıkla tekrar edildiği-
ni, gözlemci veya gözlemciler tarafından yapılan düzeltmeleri, uyarıları, 
kazanımları kaydetmekle görevli olan kişidir (Demir, 2015).

Eşli Öğretim Yönteminin Kazandırdıklarına Baktığımız Zaman:
	Çok kalabalık olan sınıflarda uygulanırsa öğretim etkinliği daha 

faydalı olur.
	Hareketler süresince eş değiştirme olduğundan dolayı yorulan 

kişi dinlenme imkanı bulur.
	Yeterli malzeme bulunmayan öğretim kurum ve kuruluşlarında 

kullanıma uygun bir öğretim yöntemidir.
	Öğrenenlere yardımlaşma duygusu aşılanmış olur.
	Öğrenciler sosyal becerilerini de geliştirirler.
	Gözlemci olduğundan dolayı hareketin yanlış yapılması önlen-

miş olur.
	Öğrenen kişiler kendi aralarındaki duygu ve değerlere saygı 

duymayı öğrenir.
	Bu yöntem fiziksel ve zihinsel gelişmeyi sağlar (Demir, 2015; Yıl-

maz, 2019; Çöndü, 2004; Dönmez, 2018; Nebioğlu, 2006; Tunçel, 
2006)

Eşli Öğretim Yönteminin Sınırlılıkları ve Olumsuz Yönleri:
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	Eşli çalışma yönteminin belki de en büyük sınırlılığı öğreticinin 
öğrenen ile doğrudan iletişim halinde olmamasıdır.

	Öğretici, gözlemci ve kayıt tutan kişilere güvenmek zorundadır. 
Eğer gözlemci ve kayıtçı görevlerini yapmazlarsa öğretim etkin-
liğinden kazanım olmaz.

	Gözlemci, hareketi yapan uygulayıcıyı eleştirirken kırıcı olabilir.

	Düzeltmeleri öğreten yerine gözlemcinin yapması hareketin ya-
pılmasında eksiklikler oluşturabilir.

	Öğreten kişi kayıtçıların tamamını dinlemeye zamanı kalmayabi-
lir (Yılmaz, 2019; Tamer ve Pulur, 2001; Dönmez 2018;  Harman-
dar, 2004).

Kendini Kontrol Yöntemi

Öğrenenlerin öğreticinin belirlediği belli başlı ölçütlere göre kendi 
performans ya da yaptığı hareketleri değerlendirdiği öğretim yöntemi-
dir (Çöndü, 1999). Kendini değerlendirme yöntemi olarak da adlandı-
rılan bu yöntem öğreticinin belirlediği sınırlar ve ölçütlere göre öğren-
cinin kendi yaptığı hareketleri değerlendirmesi şeklinde uygulanır. Bu 
yöntem sayesinde öğrenenler kendi yaptıkları uygulamaları kendileri 
değerlendirme imkanı bulurlar. Öğretici değerlendirme kararını verme-
yi öğrenene bırakır (Yılmaz, 2019). Kendini kontrol yönteminde ortaya, 
yeni bir öğrenen- öğreten ilişkisi çıkmaktadır. Bu yöntem öğrenene karar 
verme yetkisi sağladığı için öğrenen kişiye daha fazla sorumluluk yük-
lemektedir (Yıldız, 2012). Kendini kontrol yöntemi öğrenen kişiyi yeni 
amaçlara yönlendirmektedir (Maston ve Asworht, 2009). Yöntemde asıl 
amaç, hareketin yapılmasından daha çok hareketin sonunda varılacak 
olan öğrenenin değerlendirebilme yeteneği kazanmasıdır (Karamemiş, 
2019). Kendini kontrol yönteminin daha verimli olabilmesi için öncesin-
de hareketin eşli çalışma yöntemi ve alıştırma yöntemi ile yapılmış ol-
ması gerekir (Demir, 2015).

Kendini kontrol Yönteminde Öğreticinin Rolü:

	Konuyu öğreten belirler ve etkinliğin nasıl yapılacağını hazırlar.
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	Etkinlik sırasında öğrenen kişiyi gözetleyerek gerekli müdahale-
lerde bulunur.

	Öğrenen kişileri harekete teşvik eder.
	Değerlendirmeyi yapan öğrenen kişiye değerlendirmenin nasıl 

yapılacağı ile ilgili yol gösterir.
	Bu yöntemde öğreten kişi ne gibi durumlarda öğrenen kişiye yar-

dımcı olacağını önceden belirlemelidir (Yılmaz, 2019).
Kendini Kontrol Yönteminin Kazandırdıklarına Baktığımız Zaman:
	Öğrenen kişi bağımsız çalıştığı için kazanımlarını ya da başarısız-

lıklarını görebilir.
	Öğrenen kendini denetlediği için sorumluluk bilinci gelişir. 
	Öğrenen kişide kinestetik farkındalık artışı gözlenir.
	Öğrenen öğreticisinden herhangi bir komut almadan hareketi 

yaptığı için kendi başına karar vermeyi öğrenir.
	Öğretici öğrenenlerin performans durumlarını yakından takip 

etme fırsatı bulur.
	Öğrenenler etkinliği bahçe, salon vb. yerlerde yapabilirler.
	Öğrenme sırasında meydana gelebilecek disiplinsiz davranma 

durumu ortadan kalkabilir (Demir, 2015; Yılmaz, 2019; Dönmez, 
2018; Ünlü ve Aydos, 2007; Maston ve Asworht, 2009).

Kendini Kontrol Yönteminin Sınırlılıkları ve Olumsuz Yönleri:
	Kendini kontrol yöntemi, bireysel çalışmaya yönelik olduğu için 

kişiler arasındaki ilişkilerde azalma meydana gelebilir. Bu duru-
mun sonucunda da sosyal ilişkiler zayıflayabilir.

	Sınıflar kalabalık olursa öğreticinin materyal oluşturması uzun 
sürer ve değerlendirmeler için öğreticinin çok fazla değerlendir-
me aracı oluşturması gerekebilir.

	Öğrenen kişi kendini değerlendirme konusunda objektif davra-
nış sergileyemeyebilir.

	Öğretici bireysel olarak değerlendirme yaptığından dolayı sınıf 
üzerindeki kontrol gücü ortadan kalkabilir (Demir, 2015; Yılmaz, 
2019; Tamer ve Pulur, 2001; Nebioğlu, 2006) .
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Katılım Yöntemi

Bu yöntemde öğrenenlere daha fazla özgürlük tanınır. Bütün öğ-
renenlerin öğretim etkinliğine katıldığı için oldukça heyecan verici bir 
yöntemdir. Yöntemin uygulanma şekline baktığımız zaman, öğretici 
öğrenen kişilere belirlediği bir ölçüt yoktur. Öğrenenler herhangi bir 
zorunluluğa tabi tutulmadığı için uygulamaya katılmaktan kaçınmaz-
lar. Hareketin uygulama şekli öğrenene gösterildikten sonra öğrenen 
kişiler kendi yetenek düzeylerine göre katılım gösterirler. Öğrenen kişi 
etkinliğe katılıp katılmayacağına kendi başına karar verdiği için katıldı-
ğı hareketteki hedeflerini kendisi belirleyebilir (Dönmez, 2018). Katılım 
yöntemini ilgi çekici duruma gelmesindeki en önemli unsur; katılım-
lar noktasında öğrenen kişiye özgür olma imkanı tanımasıdır (Yılmaz, 
2019). Yöntemde tüm öğrenenlere eşit olanaklar tanınır ve tüm öğre-
nenlerin etkinliğe veya harekete katılması amaçlanır (Nebioğlu, 2006). 
Katılım yönteminde etkinlikler boyunca öğretici öğreneni izleyebilir ve 
öğrenen kişi öğretici ile istediği zaman iletişim kurabilir (Harmandar, 
2004). Ünlü 2007’ ye göre katılım yöntemi özgür bir ortam sağladığı için 
kişide özgüveni arttırır ve duyuşsal yönde gelişmesini sağlar (Ünlü ve 
Aydos, 2007). Temel ve Avşar 2008’e göre öğrenen belirli ölçütlere bağ-
lı kalmadığı ve sınırlamalar olmadığı için etkinliklere katılmaktan zevk 
alır. Öğrenen kişinin katılım yönteminde öğretim sürecine dahil olduğu 
gözlemlenir (Temel ve Avşar, 2008). 

Katılım Yönteminde Öğreticinin İzlemesi Gereken Yollar:
	Öğrenen kişiler içerisinde başarısız olanları motive eder. Yapıla-

cak hareketleri ve etkinlikleri seçerken öğrenenleri motive edecek 
şekilde seçimler yapması gerekir.

	Öğrenenler katılım yönteminde özgür olduğu için öğreticinin di-
siplini ona göre ayarlaması gerekir.

	Öğretici yapılacak hareketi anlatmalı ama başlama süresini öğre-
nenlere bırakmalı.

	Etkinlikleri gözlemeli ve geri bildirimde bulunmalı (Yılmaz, 
2019).

Katılım Yönteminin Kazandırdıklarına Baktığımız Zaman:
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	Öğretici Öğrenenleri çok daha fazla izleme imkanına sahip olur.
	Katılım yönteminde özgüven artar. Kaygı düzeyi azalır.
	Sınıfın veya grubun tamamının derslere katılımı artar.
	Öğrenen kişiler kendi yetenekleri doğrultusunda hedef seçerler.
	Öğrenenler etkinliklere katılımda özgür oldukları için motivedir-

ler ve katılımdan zevk alırlar (Yılmaz, 2019; Dönmez, 2018).
Katılım Yönteminin Sınırlılıkları ve Olumsuz Yönleri:
	Öğreticinin verdiği görevleri yapmak istemeyen öğrenenler çıka-

bilir.
	Öğrenenler arasındaki bireysel farklılıklardan dolayı hareketler-

deki görev dağılımlarını belirlemek uzun sürebilir.
	Öğrenen kişilerin her birinin yetenekleri ile ilgilenmek öğretici 

için zor olabilir.
	Katılım yöntemindeki özgürlükten dolayı öğrenen kişilerin sos-

yal gelişimleri olumsuz etkilenebilir (Yılmaz, 2019; Tamer ve Pu-
lur, 2001; Dönmez, 2018).

Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi

Yönlendirilmiş buluş yöntemini önemli yapan şey; öğrenen kişilere 
çevrelerini keşfedebilme, sorunlarla karşılaştıklarında üstesinden gele-
bilme, değişken koşullara uyum sağlayabilme ve karar verebilme imkanı 
tanımasıdır. Yönlendirilmiş buluş yöntemini diğer yöntemlerden ayıran 
en büyük özelliği öğrenen kişiyi bir buluşa yönlendirmesidir (Dönmez, 
2018). Bu yöntem uygulanırken öğretici öncelikle öğrenenin ilgi duyma-
sını sağlamak için belirsizlik durumu yaratmalıdır. Öğretici belirsizlik 
yaratabilmek için düz cümleler kullanmak yerine soru cümlelerine yö-
nelmelidir. Öğretici birbirinden farklı cevaplar veren öğrenenlere so-
ruları ipucu gibi yönelterek öğrenenleri hedefe götürmelidir. Soruların 
hazırlanmasında ve sorulmasında öğrenenlerin yaş ve zihinsel gelişim 
düzeyleri dikkate alınarak hazırlık yapılmalıdır (Demir, 2015). Öğreneni 
merkeze alan bir öğretim yöntemi olan yönlendirilmiş buluş yöntemin-
de öğrenenlerin uygun çözümleri kendilerinin bulmaları amaçlanmak-
tadır (Büyükkaragöz, 1997). Bu yöntemde, Öğretici, öğrenenler üzerinde 
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soru sorarak merak uyandırmalı ve öğrenene sorduğu soruların cevabı-
nı beklerken sabırlı olmalıdır. Yönlendirilmiş buluş yöntemi daha çok 
zihinsel etkinliğe yönelik bir yöntemdir (Poyraz, 2018).

Yönlendirilmiş Buluş Yönteminin Kazandırdıklarına Baktığımız Za-
man:

	Öğrenen kişi, problemleri çözme yolları bulduğu zaman öğren-
me daha kalıcı hale gelecektir.

	Öğretici bu yöntemde bağımsız konumda olduğu için sınıfın ta-
mamına yardım edebilecek durumdadır.

	Öğrenenlerin zihinsel gelişimleri olumlu yönde etkilenir.

	Öğrenen kişi sorunu kendisi keşfedeceği için istekli olur.

	Bu yöntem sayesinde öğrenenlerin bireysel olarak gelişimi sağ-
lanmış olur.

	Öğretici yanlış cevapları hemen düzeltebileceği için hatalı öğren-
menin önüne geçilmiş olur.

	Öğreneni öğretici yönlendireceği için hatalı yönelmeler engelle-
nebilir ( Yılmaz , 2019; Karamemiş, 2019; Ferah, 2018).

Yönlendirilmiş Buluş Yönteminin Sınırlılıkları ve Olumsuz Yönleri:

	Öğretici problemleri en uygun biçimde planlamalıdır. Bu planla-
ma zaman alabilmektedir.

	Bu yöntem daha çok temel hareketler döneminde kullanılmak-
tadır. 

	Sorunlara cevap bulunacağı için çok fazla vakit gerekebilir.

	Sorulan sorular konuya yönelik değilse öğrenen kişi hedeften sa-
pabilir.

	Yönlendirilmiş buluş yönteminde sorulan sorular öğrenen kişi-
nin düzeyine uygun değilse motivasyon düşüklüğüne neden ola-
bilir.

	Öğrenen kişi öğreticiyle yakın, arkadaşlarıyla uzak olduğu için 
sosyal gelişim bu yöntemde en alt düzeydedir (Yılmaz, 2019; 
Dönmez, 2018; Karamemiş, 2019).
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Problem Çözme Yöntemi

Problem çözme yöntemi öğrenenlerin farklı öğrenim deneyimleriyle 
sunulan problemlere özgürce sonuçlar bulmalarını sağlamaktır (Murat-
han, 2011).  Bu yöntemde amaç, önceden tespit edilen ve çözümü bu-
lunmayan problemlere öğrenenlerin analiz etme, genelleme ve sentez 
etme gibi zihinsel fonksiyonlarını kullanarak yeni çözümler bulmasını 
sağlamaktadır. Problem çözme yöntemi uygulanırken öğretici çözüm 
yollarını ve sonucu asla söylememelidir. Öğretici gereken bilgilerin top-
lanması hususunda öğrenene rehberlik etmelidir. Bu sayede öğrenenler 
olaylara farklı bakış açılarıyla bakmayı öğrenir (Dönmez, 2018). Bu yön-
temde öğrenen kişiler öğrenme sürecine aktif şekilde katılarak sorunlara 
bilimsel bakış açısıyla bakabilirler ve bilimsel olarak çözümler üretebi-
lirler (Eminoğlu, 2016). Karamemiş, 2019’a göre öğretici, öğrenenleri çe-
şitli sorunlarla yüz yüze bırakarak onların problemi çözmeleri için her 
türlü olanağı sağlamalıdır (Karamemiş, 2019). Öğreticinin en büyük gö-
revi öğrenenlere birden fazla çözüm yolu olan problemler sunmasıdır(-
Yılmaz, 2019).

Problem Çözme Yönteminde Üç Temel Unsur Vardır:
	Uyarıcı: Bir soru, bir sorun veya bir durum şeklindeki uyarıcı, 

sporcuda bilişsel uyumsuzluk durumunu oluşturur.
	Uzlaşma: Bu süre içinde sporcu sorunu çözecek çeşitli çözümler 

arar.
	Yanıt: Uzlaşma evresindeki arayış, buluş ve birçok farklı düşün-

cenin üretilmesiyle sonlanır.

Problem Çözme Yöntemini Oluşturan Süreçler:
	Problemin farkına varılması.
	Problemin tanımlanması.
	Hipotezlerin önerilmesi.
	Uygun hipotezin denenmesi.
	Uygulama ve değerlendirme (Demir, 2015).

Problem Çözme Yönteminin Kazandırdıklarına Baktığımız Zaman:
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	Öğrenen kişilerin çok yönlü düşünme yeteneği kazanmasını sağ-
lar.

	Öğrenen kişilerin aktif olmalarını sağlar ve sorumluluk duygu-
larını geliştirir.

	Problem çözme yöntemi çokça kaynak incelemesine ihtiyaç duy-
duğu için öğrenen kişilerin araştırma alışkanlığı kazandırır.

	Bu yöntem öğrenenlerin hafızalarında konuyu daha iyi tutmala-
rını sağlar.

	Öğrenenlerin kendi yeteneklerini keşfetmesine yardımcı olur.
	Öğrenen kişi zamanını en iyi şekilde kullanarak verimli teknikler 

bulabilir.

Problem Çözme Yönteminin Sınırlılıkları ve Olumsuz Yönleri:
	Her konuda uygulanmaya uygun değildir. Her konuda kullanı-

lırsa öğretimde monotonluğa sebep olabilir.
	Çok fazla vakit alan yöntemdir.
	Her zaman başarı ile sonuçlanmayabilir.
	Öğreticinin sunduğu problemi çözebilecek materyaller ve kay-

naklar öğrenen tarafından kolaylıkla bulunmayabilir.
	Problemler öğrenenlerin zihinsel gelişim durumlarına uygun de-

ğilse hareketi kavrama zorlaşabilir (Yılmaz, 2019; Dönmez, 2018; 
Harmandar, 2004;  Karamemiş, 2019).

Tartışma Yöntemi

Tartışma yöntemi; herhangi bir konu hakkında, birden çok kişinin 
konuşup eleştiriler yaptığı yöntemdir. Bu yöntemin çok sık kullanılan 
bir yöntemdir. Mevcudu az olan sınıflarda kullanılması daha verimli so-
nuçlara yol açmaktadır. Öğretimin yapılacağı ortamda demokratik bir 
tavır sergilenirse öğrenen kişiler karşı tarafa düşüncelerini daha iyi bir 
şekilde aktarabilirler (Harmandar, 2004). Tartışma yönteminde öğretici 
lider konumdadır ve tartışmayı yöneten kişidir (Güneş, 2015). Yönte-
min amacı, öğrenenlerin arasında bir tartışma ortamı oluşturarak her-
hangi bir konu üzerinde konuşulmasıdır. Yöntemin verimli olabilmesi 
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için konu açık ve net olmalıdır. Demokratik bir ortam oluşturulmalıdır. 
Konu öğreticinin sorumluluğunda amaca yönelik olarak planlanmış ol-
malıdır (Küçükahmet, 2004).

Tartışma Yönteminin Kazandırdıklarına Baktığımız Zaman:

	Genel anlamda derslere hareketlilik katan bu yöntem sayesinde 
öğretici öğrenenleri tanıma fırsatına kavuşmuş olur. 

	Etkinlik süresince demokratik bir ortam oluşturulursa öğrenen 
kişiler seviyeli tartışma alışkanlığı kazanır.

	Tartışma yöntemi, öğrenen kişilere yorumlama yeteneği kazdırır.

	Öğretici öğrenenlerin davranışlarını gözlemleyerek öğrenciler 
hakkında bilgi sahibi olurlar (Yılmaz, 2019; Küçükahmet, 2004).

Tartışma Yönteminin Sınırlılıkları ve Olumsuz Yönleri:

	Tartışma yöntemi, çok zaman alabileceği gibi bazen de tartışma-
lar amacından farklı yönlere kayabilir.

	Uzun süre devam eden tartışmalar dinleyiciyi yorabilir.

	Öğretici tartışmaya liderlik etmekte zorlanabilir.

	Kalabalık sınıflarda uygulamak zor olabilir (Yılmaz, 2019).

Soru- Cevap Yöntemi

Öğretilmek istenen bir konu hakkında sorular sorup öğrenenlerin 
cevabı bulması metoduyla yapılan öğretim yöntemidir. Öğretici öğre-
nenlere konu hakkında düşünmeleri için sorular sormakta ve öğrenen-
ler cevabı bularak öğrenmeyi gerçekleştirmektedir. Soru cevap yöntemi 
diğer öğretim yöntemleri ile birlikte kullanılabilmektedir. Soru cevap 
yöntemi öğrenenlere düşüncelerini ifade edebilme, yorum yapabilme 
ve diğer bireylerin düşüncelerine saygı gösterebilmeyi amaçlamaktadır 
(Karamemiş, 2019). Hollingsworth ve Hoover’ a göre, öğrenen kişileri 
konu hakkında düşünmeye yönlendirmek için 4 çeşit soru sorulabilir. 
Sorulacak bu sorular; öğrenen kişilerin düzeylerine göre, anlama ve ha-
tırlatma soruları alt düzey, değerlendirme ve analiz soruları üst düzey 
olarak tanımlamaktadır (Hollingsworth ve Hoover, 1999).
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Soru Cevap Yönteminin İyi Kullanılabilmesi İçin Yapılması Gere-
kenler:

	Soruların sorulma şekli verilen cevaba göre tasarlanmalıdır.
	Sorular öğrenenleri düzeylerine göre basit ve kolay anlaşılır ol-

malıdır.
	Öğretici sorduğu sorular ile öğrenenden beklentisi net olmalıdır.
	Öğretici sorduğu sorularda öğrenenin kişisel düşüncelerini belir-

teceği sorulardan uzak durmalıdır.
	‘evet’ veya ‘hayır’ yanıtı verilebilecek sorular pek fazla tercih 

edilmemelidir (Murathan, 2011).

Soru- Cevap Yönteminin Kazandırdıklarına Baktığımız Zaman:
	Yanlış olarak öğrenilen şeyler tespit edilebilir.
	Öğretim etkinliğinin sonucunda öğrenenin değerlendirilmesine 

imkan verir.
	Öğrenenlerin eğitim düzeyi hakkında bilgi verir.
	Öğrenen kişileri düşünmeye sevk eder.
	Öğrenenlerin öğrenme güçlüklerini belirler.
	Kavramlara açıklama getirir.
	Öğrenenleri aktif tutar (Karamemiş, 2019; Murathan, 2011).

Soru- Cevap Yönteminin Sınırlılıkları ve Olumsuz Yönleri:
	Katılabilecek kişi sayısı sınırlıdır. Kalabalık olan sınıf ve gruplar-

da uygulamak zor olabilir.
	Öğrenenlere sorulan sorular kısa sürede beklenen cevapları ver-

meyebilir.
	Yanlış cevap veren öğrenenlerin öz güvenleri zayıflayabilir (Ka-

ramemiş, 2019; Demirhan, 1997).

Medya Yardımlı Öğretim Yöntemi

Medya yardımlı öğretim yönteminde öğretici; ortam düzenleyici, 
öğrenen ise gözlemci ve dinleyicidir. Öğrenme faaliyeti boyunca farklı 
araç ve gereçler sunularak öğretime katkıda bulunmak amaçlanmakta-
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dır. Öğretim etkinliğinde yardımcı araç ve gereç kullanmak öğrenme fa-
aliyetine önemli atkılar sağlamaktadır. Bu yöntemde; tablolar, şemalar, 
filmler, videolar vb. birçok görsel ve işitsel medya unsurları kullanılabi-
lir. Farklı araçlar yoluyla aktarılmaya çalışılan bilgi öğrenenler üzerinde 
motive edici durumlar yaratabilir. Ancak kullanılmak istenen araçlar 
öğrenen kişilerin yaşına ve zihinsel düzeyine uygun olmalıdır (Karame-
miş, 2019; Murathan, 2011). 

Medya Yardımlı Öğretim Yönteminin Kazandırdıklarına Baktığımız 
Zaman:

	Bu yöntem sayesinde öğrenme süresince seslerden, animasyon-
lardan, grafiklerden, videolardan yararlanmak konuyu daha cez-
bedici bir hale getirebilir.

	Öğrenen kişi kavramları daha iyi bir şekilde anlayabilir (Yılmaz, 
2019; Karamemiş, 2019; Murathan, 2011).

Medya Yardımlı Öğretim Yönteminin Olumsuz Yönleri ve Sınırlı-
lıkları:

	İhtiyaç duyulan araç ve gereçler pahalı olabilir veya ulaşmak ko-
lay olmayabilir.

	Sınıf veya grup içindeki etkileşim azalabilir.
	Öğretici kişi bir süre sonra kullandığı bu araç ve gereçlere bağım-

lı hale gelebilir (Yılmaz, 2019).

Gösterip Yaptırma Yöntemi

Gösterip yaptırma yöntemi; öğreticinin hareketin nasıl yapıldığını, 
hareket esnasında ihtiyaç duyulan materyallerin ve malzemelerin nasıl 
kullanıldığını öğrenenlere gösterdikten sonra öğrenenden uygulamayı 
yapmalarını beklediği bir öğretim yöntemidir (Dönmez, 2018). Bunun 
temeli öncelikle aile ortamında gerçekleştirilebilir. Genç okçularda ya-
pılan çalışmada gösterip yaptırma tekniğini uygulamış ve yapılan bazı 
kuvvet egzersizlerin genç okçuların gelişimine etkisi olmuş ve hem fi-
ziksel olarak hem de mental olarak ileri seviyeye taşımıştır (Çelikel vd., 
2020). Bu yöntem sözle öğretimin yetersiz kaldığı durumlarda öğretici-
nin faaliyeti kendisinin yaparak gösterdiği bir yöntemdir. Beden eğitimi 
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ve sporda beceri kazanmak en büyük hedeftir. Gösterip yaptırma yön-
temi de görsel ve işitsel duyu organlarına hitap ettiğinden dolayı beden 
eğitimi ve sporda çokça kullanılan bir yöntemdir (Dönmez, 2018).

Gösterip Yaptırma Yönteminin Kazandırdıklarına Baktığımız Za-
man:

	Öğrenen kişiler becerilerini yaparak geliştirirler.
	Etkileyici bir şekilde hazırlanmış olan gösteriler, öğrenen kişile-

rin ilgisini çeker.
	Sözlü anlatımın eksik kaldığı durumlarda öğretimin daha anlaşı-

lır hale gelmesini sağlar.
	Göze ve kulağa hitap ettiği için öğretimin daha etkili ve verimli 

olmasını sağlar.
	Faaliyet sırasında meydana gelebilecek yanlış öğrenmeye öğreti-

ci tarafından hemen müdahale edilebilir.
	Uygulamalara katılan öğrenenlerin özgüvenleri artar.

Gösterip Yaptırma Yönteminin Olumsuz Yönleri ve Sınırlılıkları: 
	Çok fazla zaman alabilir.
	Öğretici önceden herhangi bir hazırlık yapmamış ise faydalı ol-

mayabilir.
	Kalabalık öğrenen gruplarında uygulamaya koymak zorlaşabilir.
	Öğrenen kişi hareketi yaptıktan sonra öğretici geri dönüt ver-

mezse öğretimin hedefine ulaşılamayabilir.
	Faaliyet sırasında sınıfın veya grubun disiplinini sağlamak zorla-

şabilir (Yılmaz, 2019; Dönmez, 2018).

TARTIŞMA ve SONUÇ

Alan yazını incelemelerine baktığımız zaman eğitimde kullanılan 
birçok öğretim yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerin hangilerinin be-
den eğitimi ve spor öğretiminde kullanıldığını tespit etmek için, beden 
eğitimi ve spor alanında öğretim yöntemleri ile ilgili literatür taraması 
yapılmıştır. Yine beden eğitimi ve sporda da kullanılan birçok öğretim 
yöntemi bulunmuştur. Bu yöntemlerin bazıları birbirleriyle benzer uy-
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gulama şekillerine sahip olduğu tespit edilmiş. Bazılarının ise birbirle-
rine hiç benzemediği tamamen farklı uygulanma şekillerine sahip ol-
duğu görülmüştür. Beden eğitimi ve sporda genel anlamda kullanılan 
öğretim yöntemleri incelenen çalışmalar ışığında tespit edilmiştir. Bu 
öğretim yöntemleri; emir komuta yöntemi, alıştırma yöntemi, eşli öğre-
tim yöntemi, kendini kontrol yöntemi, katılım yöntemi, yönlendirilmiş 
buluş yöntemi, problem çözme yöntemi, tartışma yöntemi, soru- cevap 
yöntemi, medya yardımlı öğretim yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi 
gibi yöntemlerden oluşmaktadır.

İncelenen çalışmalarda beden eğitimi ve sporda kullanılan öğretim 
yöntemlerinin kullanılma sıklıklarına baktığımız zaman; Dönmez 2018’ 
in ifade ettiğine göre beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin en çok kul-
landığı öğretim yöntemleri sırasıyla “gösterip yaptırma, komut, alıştır-
ma, katılım ve eşli çalışma yöntemleri” dir (Dönmez, 2018 ). Yine buna 
benzer olarak Yılmaz 2019’ da beden eğitimi ve sporda en çok kullanılan 
öğretim yöntemlerinin sırasıyla “gösterip yaptırma, komut, eşli çalışma, 
katılım ve alıştırma yöntemleri” olduğunu belirtmiştir (Yılmaz, 2019). 
Karamemiş 2019’ a baktığımızda bu yöntemler içinde en çok kullanı-
lan yöntemin ‘eşli çalışma yöntemi’ olduğu görülmüştür (Karamemiş, 
2019). Yıldız 2012’nin yaptığı çalışma sonucunda en çok kullanılan öğ-
retim yöntemlerinin sırasıyla “eşli çalışma, komut ve alıştırma yöntem-
leri” olduğunu vurgulamıştır. Demirhan ve arkadaşlarına baktığımız-
da da sırasıyla” komut, katılım ve gösterip yaptırma yöntemi” en çok 
kullanılan öğretim yöntemleridir (Demirhan vd., 2003). Tespit edilen bu 
bilgiler sonucunda beden eğitimi ve sporda en çok kullanılan öğretim 
yönteminin her çalışmada farklı bir öğretim yöntemi olduğunu söyleye-
biliriz. Bunun sebebinin ise öğretimin gerçekleştirildiği yerlerdeki fiziki 
ve ekonomik şartlar, öğrenen kişilerin yaş ve zihinsel düzeyleri, öğreti-
cinin sahip olduğu yeterlilikler ve donanımlar olduğunu söyleyebiliriz.

Gösterip yaptırma yönteminin beden eğitimi ve spor derslerinde ge-
nel olarak en çok tercih edilmesinin nedeni; birden çok duyu organına 
hitap etmesi ve bundan dolayı da öğrenen kişilerin dikkatini çekmesi-
dir. Öğretmenler beden eğitimi ve spor derslerinde kullandıkları yön-
tem seçimleri daha çok öğretmen merkezli öğretim yöntemleri olduğu 
görülmüştür. Öğretmen merkezli öğretim yöntemlerinin tercih edilme-
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sinin nedenlerine bakıldığında ise, sınıfın veya grubun mevcudunun 
çok olması, daha az zamanda daha çok öğretimin yapılması, çok fazla 
maliyet gerektirmemesi gibi nedenler gösterilmiştir (Yılmaz, 2019). Yine 
aynı şekilde İnce ve Hünük 2010’ a baktığımız zaman onların yapmış 
oldukları çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin en çok ter-
cih ettikleri yöntemin öğretmen merkezli öğretim yöntemleri olduğuna 
rastlanmıştır (İnce ve Hünük, 2010). Ünlü ve Aydos 2007 tarafından ya-
pılan çalışmaya baktığımız zaman öğrencilerin öğretmenlerden en çok 
sırasıyla “gösterip yaptırma, eşli çalışma, katılım ve alıştırma” yöntem-
lerini kullanarak ders işlemelerini istedikleri görülmüştür. Bu çalışma 
dahilinde öğrencilerin bu yöntemleri tercih etmelerinin sebebinin daha 
çok aktivite içinde olma isteğinden kaynaklandığı belirtilmiştir (Ünlü ve 
Aydos, 2007). 

Keske (2007) tarafından yapılan çalışmada “medya yardımlı öğretim 
yöntemi” nin en az kullanılan yöntemlerden biri olmasının nedeninin, 
maliyet gerektiren bir yöntem olmasından kaynaklandığını ifade etmiş-
tir (Keske, 2007). Karamemiş 2019’ un yapmış olduğu çalışmaya baktığı-
mız zaman beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin zaman ve maliyetten 
dolayı en az tercih ettikleri öğretim yöntemlerinin “kendini kontrol ve 
medya yardımlı öğretim yöntemleri” olduğunu ifade etmiştir (Karame-
miş, 2019). Koç 2005 yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin en çok ilgi 
duyduğu öğretim yönteminin “gösterip yaptırma yöntemi” olduğunu 
söylemiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin eşli öğretim yöntemine de ol-
dukça ilgi duyduklarını söylemiştir (Koç, 2005). 

Yönlendirilmiş buluş yönteminde, öğrenen kişinin düzeyine uygun 
problem seçilmemesi bu yöntemin faydalı olmasının önündeki en bü-
yük engeldir. Alıştırma yönteminde, faaliyet süresince araştırmaların 
bir ders boyu tekrarlanması öğrenen kişide ilgi kaybına neden olması 
bu yöntemin önündeki en büyük sınırlılıktır.   Eşli öğretim yönteminde, 
uygulayıcı ile gözlemci arasındaki uyumsuzluklar bu yöntemin doğru 
uygulanamamasındaki en büyük engeldir. Problem çözme yönteminde, 
problemin önceden planlanmaması bir takım aksaklıklara neden olabil-
mektedir. Soru cevap yönteminde, öğrenen kişide ön bilgi yetersizliği 
nedeniyle verilecek yanlış cevaplardan dolayı güven kaybı meydana 
gelebilir. Katılım yönteminde, her seviyedeki öğrenen kişilerin kabili-
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yetlerine göre ilgilenmek zor olduğundan dolayı sorunlar meydana ge-
lebilmektedir (Karamemiş, 2019).  

ÖNERİLER

	İleride yapılacak çalışmalarda, ders araç- gereçlerinin durumu, 
tesis ve alt yapı durumu, eğitim düzeyi (ilkokul, lise, üniversi-
te), devlet okulları ile özel okulların mevcut durumları, spor 
öğretmeninin yaşı, cinsiyeti gibi değişkenler açısından öğretim 
yöntemlerinin seçimini etkileyen nedenler adı altında çalışmalar 
yapılabilir. 

	Yine ileride yapılacak olan araştırmalarda öğretim yöntemi seçi-
mi ile ilgili öğrencilerin görüş ve önerileri alınabilir.

	Üniversitelerde beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştiren ku-
rumlar spor pedagojisi ders içeriklerinde öğretim yöntemlerine 
daha kapsamlı bir şekilde yer verebilir.

	Kpss Eğitim Bilimleri sınavında öğretim yöntemleri başlığı altın-
da çıkabilecek soruların içeriği detaylandırılabilir.

	Ülkemizdeki öğretim yöntemleri ile yurtdışında kullanılan öğre-
tim yöntemleri karşılaştırılarak ortaya yeni bir model konulabilir.

	Öğretmenlere seminer dönemlerinde kendilerini güncel tutabil-
meleri için öğretim yöntemleri hakkında bilgi verilebilir.

	Pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen olanlar ile, lisans 
eğitimi boyunca eğitim bilimleri ile alakalı dersleri görmüş olan 
öğretmeler ile ilgili karşılaştırmalı çalışmalar yapılabilir. Ortaya 
çıkabilecek eksiklikleri gidermek için eğitimler verilebilir.

KAYNAKÇA

Aracı, H. (2006). Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Okullarda Beden Eğiti-
mi ve Spor. 6. Basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Evi.

Ayeni, A.J. (2011). Teachers Professional Development and Quality 
Assurance in Nigerian Secondary Schools. World of Journal Education..

Büyükkaragöz, S. S. ve Çivi, C. (1997). Genel Öğretim Metodları. Öz 
Eğitim Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti.



BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

240

Çelikel B. E, Sezer S. Y. ve Karadağ M. (2020) Erkek Okçularda Re-
aksiyon Süratinin Hedef Atış İsabet Puanına Etkisi. Spor Eğitim Dergisi. 
E-ISSN : 2602-4756 Cilt 4, Sayı 1.

Çöndü, A. (1999). Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri. 
Ankara: Nobel Yayınevi.

Çöndü, A. (2004). Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri. 2. 
Basım. Ankara: Nobel Yayınevi.

Demir, E. (2015). Spor Bilimlerine Giriş. Ankara: Nobel Akademik Ya-
yıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

Demirci, A. (2006). İlköğretimde Beden Eğitimi Uygulamaları. İstanbul: 
Değişim Yayınları.

Demirci, A. (2013). Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Öğretim Teknolo-
jileri ve Materyal Tasarımı. 1. Basım. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Demirel, Ö. (2003). Eğitim Sözlüğü. Dictionary of Education. (2. Bas-
kı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Demirhan, G. (1997). Beden Eğitimi ve Sporda Öğretme- Öğrenme 
Etkinlikleri ve Felsefe, Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi. VÜI: 1.

Demirhan, G. (2006). Spor Eğitiminin Temelleri. Ankara: Spor Yayı-
nevi.

Demirhan, G. Coşkun, H. Altay, F. Şahin, R. Güvenç, A. Aslan, A. ve 
Açıkada, C. (2003). Farklı Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Beden Eğitimi 
Derslerinde Kullanım Düzeylerine İlişkin Görüşler. 3. Ulusal Beden Eğitimi 
ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu 
(23-24 mayıs, Uludağ Üniversitesi) Bildiri Kitabı.2003.

Dönmez, A. (2018). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğ-
retim Yöntemleri ve Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi (Sakarya İli Örneği). 
Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ens-
titüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı. 

Eminoğlu Küçüktepe, S. (2016). Öğrenme- Öğretme Yöntem ve Tek-
nikleri. Editör(Çelenk, S.). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem 
Akademi.

Ferah, M. (2018). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişilik Özellikleri İle 
Tercih Ettikleri Öğretim Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Marma-



Çetin TAN, Muhammet GÜLER

241

ra Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Spor Eğitimi Anabilim Dalı. 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı. Yüksek Lisan Tezi. İs-
tanbul.

Garn, A. ve Byra, M. (2002). Psychomotor, Cognitive And Social De-
velopment Spectrum Styles. Teaching Elementary Physical Education.

Goldberger, M. (1992). The Spectrum Of Teaching Styles: APerspe-
ctive For Research On Teaching Physical Education. Journal of Physical 
Education, Recreation and Dance. Page.

Güneş, Z. (2015). Spor ve Beslenme Antrenör ve Sporcu El Kitabı. 8. 
Baskı. Ankara: Nobel Yayınevi.

Harmandar, H. (2004). Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntem-
leri. Ankara: Nobel Yayınevi.

Heaton, J.E. (1995). The Teaching Dimension. İnternet adresi:http://
www.psiae.org/ed/Teaching. Erişim Tarihi: 02.01.2021.

Hollingsworth, P. M. ve Hoover, K. H. (1999). İlköğretimde Öğretim 
Yöntemleri (çevirmen: T. Gürkan, E. Gökçe ve D.S. Güler). Ankara Üni-
versitesi Rektörlüğü Yayıınları. No: 214.

İnce, M. L. Ve Hünük, D. (2010). Eğitim Reformu Sürecinde Deneyimli 
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Stilleri ve Stillere İliş-
kin Algıları. Eğitim ve Bilim. Cilt: 35. Sayı: 157.

Karamemiş, Y. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Alanında Akademisyenler-
le Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin Kar-
şılaştırılması ve Sorunlarının Araştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi. 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Yüksek 
Lisans Tezi. Afyonkarahisar.

Keske, G. (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi 
Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri ve Karşılaştıkları Sorunlar 
(Gaziantep İli Örneği). Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Yüksek lisans Tezi. Adana.

Koç, M. (2005). Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi 
Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemlerini Kullanma Durumları ve Karşılaştıkla-
rı Sorunlar. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans 
Tezi. Ankara.



BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

242

Küçükahmet, L. (2004). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Nobel 
Yayın Dağıtım. Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Orta Öğre-
tim Mevzuatı. Orta Öğretim Kurumlarının Amaçları, Madde 7 (mülga: 
RG- 21/6/2014-29037. b bendi). 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu.

Mosston, M. ve Asworth, S. (2009). Beden Eğitimi Öğretimi (çeviri: 
Eda Tüzemen). Ankara: Bagırgan Yayınevi.

Murathan, T. (2011). Spor Eğitimcilerinin Kullandıkları Öğretim 
Yöntemlerinin Kümeleme Analizi İle Değerlendirilmesi (Elazığ İli Örne-
ği). Fırat Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor 
Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Elazığ.

Nebioğlu, D. (2006). Beden Eğitimi Dersi Genel Esasları ve Planlaması 
Denetimi. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Özgül, F, Atan, T, Kangalgil, M. (2019). Comparison of The Com-
mand and Inclusion Styles of Physical Education Lessons to Teach Vol-
leyball in Middle School. The Physical Educator. Vol: 76.

Öztürk Karataş, E,  Savaş, B.Ç, Karataş, Ö. (2021). Beden Eğitimi, 
Spor ve Oyunun Sosyalleşme Üzerine Etkisi. Kafkas Üniversitesi Spor Bi-
limleri Dergisi: 1(1),1-16.

Poyraz, A. (2018). Beden Eğitimi ve Spor Alanında Kullanılan Öğretim 
Strateji ve Yöntemleri. Editör(Taşkıran, Y.) Spor Bilimlerine Giriş ve Beden 
Eğitimi ve Sporun temelleri. Erol Ergün Basın Yayınevi İzmir. 

Tamer, K. ve Pulur, A. (2001). Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yön-
temleri. Ankara: Kozan Ofset Matbaacılık.

Temel, C. ve Avşar, P. (2008). Beden Eğitimi Dersi (1-8. sınıflar) Öğret-
men Kılavuz Kitabı. 1. Baskı. MEB Yayınları Yardımcı ve Kaynak Kitaplar 
Dizisi. Ankara.

Tunçel, Z. (2006). İşbirlikli Öğrenmenin Beden Eğitimi Başarısı Bilişsel 
Süreçler ve Sosyal Davranışlar Üzerindeki Etkileri. Dokuz Eylül Üniversite-
si. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. İzmir.

Ünlü, H. ve Aydos, L. (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan 
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri. Niğ-
de Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Cilt 1, Sayı 1.



Çetin TAN, Muhammet GÜLER

243

Yıldız, E. (2012). İlk ve Ortaöğretimde Görev Yapan Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Kullandıkları Öğre-
tim Yöntemleri ve Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. Cumhuriyet Üni-
versitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 
Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Sivas.

Yılmaz, S.H. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Kullanılan Öğ-
retim Yöntemlerinin Belirlenmesi. Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor 
Eğitimi Bilim Dalı. Bartın.



244

PLATES, YOGA, ZUMBA  VE YÜRÜYÜŞ-KOŞU YAPAN 
KADINLARIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ HALLERİ VE 

FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ MÜKEMMELLİĞİ İLE ÖZ GÜVEN 
ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bayram KAYA1, Murat Bekleyiş APAYDIN2, Hakan SUNAY3

Öz: Mükemmelliyetçilik; Hatasız yüksek standartlara ulaşma çaba-
sı veya bu standartlara ulaşma olarak tanımlanabilir. Fiziksel mü-
kemmelliğe ulaşan kişilerin psikolojik iyi oluş düzeylerinin de yük-
sek olacağı ön görülmektedir. Psikolojik iyi olma kavramı ilk olarak 
Bradburn tarafından ortaya atılmıştır. Fiziksel ve psikolojik açıdan 
kendisini mükemmel hisseden kişinin öz güven düzeyi de yüksek 
olacaktır. Bu bilgilere göre çalışmanın amacı Plates, Yoga, Zumba  ve 
Yürüyüş-Koşu Yapan Kadınların Psikolojik İyi Oluş Halleri ve Fiziksel 
Görünüş Mükemmelliği ile Öz Güven Arasındaki İlişkiyi çeşitli de-
ğişkenlere göre incelemektir. Betimsel tarama modeli uygulanmıştır. 
Araştırma için hazırlanan kişisel bilgi formu; eğitim durumu, yaş du-
rumu, medeni durum, aylık gelir, egzersiz çeşidi ve egzersiz yaptığı 
süre olmak üzere 6 adet değişkenden oluşmaktadır. İkinci bölümde 
fiziksel mükemmelliyetçiliğini ölçmek için Yang ve Stoeber (2012) ta-
rafından geliştirilen Kolsallayan (2017) tarafından Türkçe uyarlanan 
12 maddeden oluşan “Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği Ölçeği” 
uygulanmıştır. 5’li likert tipindeki ölçek iki alt boyuttan oluşmaktadır. 
Üçüncü bölüm de ise Diener ve ark.(2009) tarafından geliştirilen ve 
Telef (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan 8 maddeden ve 7’li likert 
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tipinden oluşan “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” uygulanmıştır. Dördüncü 
bölümde katılımcıların öz güvenini ölçmek için, Akın (2007) tarafın-
dan geliştirilen 5’li likert tipi, 33 maddeden ve 2 alt boyuttan oluşan 
“Öz Güven Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 
Kırşehir İlinde Plates, Yoga, Zumba  ve Yürüyüş-Koşu egzersizi yapan 
gönüllü 404 kadından oluşmaktadır. Uygulanan kişisel bilgi formuyla 
beraber ölçeklerden ve alt boyutlarından alınan puanlar frekans, yüz-
de, aritmetik ortalama, ikili değişkenlerde bağımsız örneklem t testi, 
çoklu değişkenlerde One-Way ANOVA testi uygulanmıştır. Fiziksel 
Görünüş Mükemmeliyetçiliği boyutu, Kusurlu Olmaktan Endişelen-
me, Mükemmeliyetçilik İçin Umut alt boyutları, Psikoloji boyutu, Öz 
Güven boyutu, İç Özgüven ve Dış Özgüven alt boyutları ile eğitim du-
rumu değişkeni arasında fark anlamlı bulunmuştur. Fiziksel Görünüş 
Mükemmeliyetçiliği boyutu, Kusurlu Olmaktan Endişelenme, Mü-
kemmeliyetçilik İçin Umut alt boyutları ve Psikolojik iyi oluş boyutu 
ile yaş durumu değişkeni arasında fark anlamlı bulunmuştur. Medeni 
Durum değişkeni ile Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği boyutu ve 
tüm alt boyutları ile Psikolojik İyi Oluş boyutu arasında fark istatistik-
sel olarak anlamlı bulunmuştur. Fiziksel Görünüş Mükemmelliyetçili-
ği boyutu ve Kusurlu Olmaktan Endişelenme ile Mükemmeliyetçilik 
İçin Umut alt boyutları, Psikolojik İyi Oluş boyutu, Öz Güven boyutu 
ve İç Özgüven alt boyutu ile Aylık Gelir değişkeni arasında fark an-
lamlı bulunmuştur. Uzun süre fiziksel aktivitelere katılan katılımcıla-
rın iyi bir fiziğe sahip olması ve psikolojik yönden güçlü olması, bu-
nun sonucu olarak öz güven seviyesinin yüksek bulunması beklenen 
bir durum olarak değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik İyi Oluş, Fiziksel Görünüş, Öz Güven

GİRİŞ

Pilates
Bir egzersiz uygulaması olarak bilinen pilates; ilk ortaya çıkışı Al-

man Joseph Humbertus Pilates ’in I. Dünya savaşı sırasında yaralıları 
iyileştirmek için yaptığı egzersizler olduğu bilinmektedir. Pilates; ço-
cukluk dönemlerinde bazı hastalıklarla mücadele etmiş ve bu durum 
onun çeşitli spor branşlara yönelmesini sağlamıştır. Bu durum onun 
ilerleyen zamanlardaki pilates egzersiz metodunu bulması ve geliştir-
mesinde yardımcı olduğunu   göstermektedir (Şimşek ve Şimşek, 2011: 
187-188-193).



PLATES, YOGA, ZUMBA  VE YÜRÜYÜŞ-KOŞU YAPAN KADINLARIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ 
HALLERİ VE FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ MÜKEMMELLİĞİ İLE ÖZ GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ

246

Pilates, temel kaslar üzerinde yoğunlaşan, bu kasların esneklik ka-
zanmasını, kuvvetlenmesini sağlayan, omurgayı destekleyen ve bede-
nin dengede tutulmasını sağlayan bir egzersiz programıdır (Şimşek ve 
Katırcı, 2011: 58-70; Doğan, 2018).

Pilates bilinenin aksine bir egzersiz metodu olmakla birlikte felsefi 
yönü de olmaktadır. Bu felsefi yönler ise 

1. İnsanın vücudunun bir bütün olarak sağlıklı olma hali 
2. İnsan vücudunun bütünsel olması 
3.   Nefes egzersizleri 
Pilates egzersizleri uygulanırken genel olarak bazı prensiplere uyul-

ması gerekmektedir. Bunlar;
1. Nefes egzersizleri ile oksijen kullanımı dengelenmelidir. 
2. Motive olan katılımcılar egzersizi doğru bir şekilde uygulayabi-

lirler. 
3. Dengeli bir şekilde gelişen fiziksel duruş bozukluklarının düzen-

lenmesi  
4. Uygulanan hareketin düzgün bir şekilde uygulanması 
5. Tüm vücudun hareket etmesi ve senkronizasyonu 
6. Pilates egzersizi sonrası rahatlama hali (Nora, 2007; Nora, 2008; 

Karakaş, 2017). 

Pilatesin Faydaları

1. Esneklik ve güç sağlar.
2. Akçiğerleri güçlendirerek, sağlıklı ve derin nefes alıp vermeyi 

sağlar.
3. Enerji ve dayanıklılık seviyesini yükselterek stres seviyesini azal-

tır.
4. Kireçlenme sonucunda vücutta oluşan acıları azaltır.
5. İyi bir kan dolaşımı sağlar.
6. Kemik ve eklemleri daha sağlıklı yaparak, vücudun duruş, denge 

ve koordinasyonunu geliştirir.
7. Yaşam kalitesini yükseltir.
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8. İçeriden dışarıya çalıştırarak corestabilizasyonunu geliştirir, kar-
nı düzleştirir (Villa, 2011).

9. Zarar görmüş kas ve eklemlerin tekrar yaralanma ihtimalini za-
yıflatır (Alpers vd., 2011).

Yoga 

Hindistan’da yaşayan insanların değişik türde inanışları olmakla 
birlikte ve ruhani unsurlara inandıkları ve çeşitli dinler ürettikleri bi-
linmektedir. Yoga ilk olarak milattan önce 2500’lü yıllarda kutsal olarak 
kabul edilen Vedalarda adı geçmektedir. Arkeolojik çalışmalarla elde 
edilen bulgularda ise yoga adına ise milattan önce 3000 yılınsa dayan-
maktadır. Elde edilen bulgularda yoga figürlerine benzer resimler taşla-
ra işlenmiş ve arkeologlar bu figürleri yorumlamışlardır (Iyengar, 1994). 
Geçmiş dönemlerde yaşayan insanlar yoga inanışının iç ve dış dünyanın 
bilmek amacıyla yapıldığı bir etkinlik olduğunu belirtilmektedir. Hint 
dilinden gelmekte olan yoga kelimesi bir tür disiplin metodunun vücut 
ve zihninin ruhuna katılımıyla oluşan bir durum olarak belirtilmekte-
dir. (Schumacher ve Garfinkel, 2000). Başka bir ifadede ise yoga kavra-
mı; insan vücudunun dengesini fiziksel duruş, mental denge, duygusal 
bakımdan sağlıklı olma haline dayanan bir egzersiz uygulamasıdır. Bu 
uygulamada insan vücudunun belirli bir pozisyonda kalması ve bunun 
sonucunda birtakım hareketleri içermektedir. Bu hareketler egzersiz ka-
tılımcıları tarafından uygulanırken nefes kontrolü sağlanmalı, belirli bir 
düşünceye motive olarak tekrar edilen sözel ifadelerden oluşmaktadır 
(Atılgan vd., 2015: 41-46). Yoga kelimesinin kökeni ve anlamı araştırıl-
dığında Sanskrit kökenli olduğu “yuj” kelimesinden türemiştir ve bu 
kelimenin anlamı ise birlikte olmak karşılığına gelmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Avrupa ülkelerinde Yoga halk 
arasında popüler hale gelmekte ve içerisinde çoğunlukla ev hanımla-
rının da olduğu 16 milyon insanın aktif olarak ev veya uygun olan bir 
mekânda faaliyet olarak yaptığı belirtilmektedir.  Yoga için gerekli alet-
ler; minder, kıyafet ve aksesuarlar, uzman yoga eğitmeni veya antrenör 
eşliğinde yapılması ve mekânın gürültülü ortamdan uzak olması gerek-
mektedir (White, 2012).  
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Tüm bunların yanında insan sağlığını doğrudan etkileyen duygu-
sal, sosyal, ruhsal faktörlerin iyileştirilmesinde, beyin ile zihnin beden 
ve davranışlara odaklanmasında yoga önemli bir egzersiz programıdır 
(Galhardo vd., 2013). Sıkı bir manevi disiplin içeren yoga, ruha kendi 
öz kimliğini hatırlatarak onun özüne yabancılaşmasının önüne geçmeyi 
amaçlamaktadır (Iyengar, 2016).

Yoga farklı diller, semboller ve tanımlamalarla açıklanmıştır. Gü-
nümüzde bilinen tarihi ile yoga, on bin yıldan daha eski bir zamanda 
başta Hindistan ve tüm dünyada var olmuştur. Günümüzde Pakistan 
sınırlarında olan Harappa ve Mohenjadero’deki Indus Vadisinde yapı-
lan arkeolojik kazılarda çeşitli insan duruşları yapan ve meditasyon uy-
gulayan heykeller bulunmuştur. Bu buluntular, Aryan (Ari, Hint-Avru-
pa) uygarlığının M.Ö. 6500-4500 dönemlerde yaşadıkları yerlerdir. Eski 
zamanlarda Yoga teknikleri bir sır olarak saklanır, kesinlikle yazılmaz 
topluma duyurulmazdı. Sözlü bir gelenek olarak eğitmenler ya da reh-
berler tarafından öğrencilere aktarılırdı (Satyananda, 2005).

Yoganın çeşitleri ise;
1. Pratyahara: Duyusal izlenimlerden geri çekilme hali 
2. Dharana: Odaklanma veya konsantrasyon hali
3. Dhyana: Meditasyon, kişinin odaklanmış bir halde kalması
4. Samadhi: Aydınlanma, özgürlük, birlik, bir olma hali (Naser, 

2019).

Yoganın Çeşitleri

Günümüzde çok çeşidi olmakla birlikte en çok bilinen Karma Yoga, 
Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga olmak üzere dört klasik yoga çeşidi 
vardır. 

1. Karma Yoga
Karma yogada bireyin hareketlerinin neden ve sonuçlarına odak-

landığı, Tanrı’yla bütünleşmeyi amaçlar (Yakar, 1988).
Birey hiçbir çıkar beklemeden hangi işi yapıyorsa elinden gelenin 

en iyisini yaparak, ben merkezcilikten uzaklaşıp, keder ve üzüntülerin 
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önüne geçerek özgürleşir. Yoga anlamı tama anlamıyla karma yogada 
gerçekleşir (Hewitt, 1987).

2. Jnana Yoga
Jnana Yoga düşünme, tefekkür etme ve bazı durumlardan vazgeç-

mek suretiyle uygulanır. Bilgi ve bilgelik yogası olarak nitelendirilir (Ya-
kar, 1988).

Jnana Yogasının en bilinen Hindu filozof Shankara’dır. Ona göre 
ben ölümsüzdür. O doğmamış ve değişmez olduğundan ilkel beden öl-
düğü zaman ben ölmez. Ben’in üstün niteliği ve Brahman ile birleşme-
siyle yoga hedefine ulaşır (Hewitt, 1987).

3. Bhakti Yoga
Sevmek ve kutsal olana açılmak amacı olan Bhakti, kutsal olana hiz-

met ederek sevgi ve tam bir teslim oluşla tanrısal yolu aramaktır. Bhakti 
ibadet ve bağlılık anlamına gelen bir Hindu deyimidir. Bu yoga, dinsel 
sevgi ve hayranlık yoludur (Hewitt, 1987).

Tanrısal sevginin yogası olarak tanımlanan Bhakti Yogası, sevmek, 
bağlanmak üzerine kurulmuştur. Bhakti Yogası öğreticisi Ramajuna, 
gerçek anlamda tanrı sevgisinin oluşması için aşağıda belirtilen yedi 
maddenin uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Bunlar:

1. Beslenmeye dikkat etmek.
2. Maddi istekleri kontrol altına alma.
3. Tanrıya tapınan kişiler ibadet etmekten yorulmamalı.
4. Ruhunu temiz tutma.
5. Aşırı sevinç göstermeme.
6. Korkaklığı yenme.
7. Diğergamlık (Yakar, 1988).

4. Raja Yoga
Muhteşem yol anlamındadır. Astanga yoka olarak da adlandırılır. 

Raja Yoganın kurucusu Patanjali’dir. Sürekli olarak çalışmak ve her şey-
den kopmuş duruma gelme ile başarıya ulaşılacağı üzerinde durur (Ya-
kar, 1988).
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Zumba 

Zumba egzersizleri Kolombiya’da 1990’ların ortalarında çıkmaya 
başlamış ve günümüzde dünya genelinde popüler olan bir egzersiz 
çeşididir. Alberto Bego isimli fitness eğitmeni bir gün içinde bir takım 
aerobik müzik çeşitlerinin olduğu kaseti egzersiz sınıfına getirmeyi 
unutunca o gün arabasında olan birkaç Latince müzik kasetlerini (Salsa, 
Rumba, Meregue) ile birlikte çeşitli egzersiz hareketleri yapmaya baş-
ladılar. Böylelikle Zumba egzersiz metodu ortaya çıkmıştır (Luettgen, 
2012). Zumba modern popüler egzersiz hareketler bütünü olarak tanım-
lanmakta olup boş zaman aktiviteleri olarak yapılan fiziksel aktiviteler 
ile sağlıklı bireylerin yanı sıra bazı obezite hastalarının tedavilerinde 
uzman hekimler tarafından diyet ile önerilmektedir (Vassilopoulou vd., 
2017).  

Zumba dans hareketleriyle daha çok büyük kas gruplarını, karın ve 
kalp kasını geliştirmeyi amaç edinen, tüm vücudu aktif çalıştırarak sıkı-
laştıran hareketleri içerir (Walker, 2012).

Zumba’nın Faydaları

1. Kalp atış hızını arttırarak dinlenme zamanında da fazla yağların 
yakılmasına yardımcı olur.

2. Katılımcılar egzersiz yaptıklarını fark edemeyecek derecede eğ-
lenirler.

3. Kıvrak dans hareketleriyle vücudu yeniden şekillendirir.

4. Kişinin kendine olan güvenini ve cesaretini arttırarak, kişinin 
kendini  iyi hissetmesine yardımcı olur.

5. Kişilerin stres seviyesini düşürerek kendilerini daha huzurlu his-
settirir (Zelm ve Emmart, 2009).

Yürüyüş

Düzenli olmak şartı ile kardiyovasküler risk faktörleri üzerinde 
azaltıcı etkiye sahip, lipid profili düzelten, vücut yağ oranını azaltan, in-
san ruhuna faydası olan bir aktivite olarak tanımlanmıştır (Murphy vd., 
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2002: 1468-1474). Yaralanma diğer aktivitelere göre daha az olduğundan 
en çok kabul gören aktivitedir (Cox, 1993).

Yürüyüşün faydaları;
•  Yürüyüş yapmak dolaşım sisteminde daha fazla kan akımını sağ-

layarak kalp ve damar hastalıklarına yakalanmayı azaltarak do-
laşımı güçlendirir. 

•  Kalp kasını güçlendirir ve daha verimli çalışmasını sağlar. 
•  Kalbin bir kasılmada vücuda gönderdiği kan miktarını arttırır ve 

istirahat halindeyken nabzı düşürür. 
•  Antrenman ve stres altındayken kan basıncındaki yükselmeyi 

(tansiyon) azaltır.
•  Kalp kasının kılcal damarlardan beslenmesini ve böylece ana da-

marlarda ki tıkanıklığı azaltır.
•  Kilo almayı azaltır. 
•  Besinlerin sindirimini hızlandırır. 
•  Beyinin oksijenlenmesini arttırarak zihinsel aktiviteleri ve yaratı-

cılığı arttırır.
•  Egzersizde ve egzersiz sonrasında metabolizmayı uyarıcı görevi 

yapar. 
•  Solunumsal sistemini ve aerobik güçte bir artış sağlar. 
•  Fiziksel büyümeyi olumlu etkiler. 
•  Trigliserid’in (kan yağları) düzenleyerek düşmesini sağlar. 
•  Kolesterol dengesini korumayı sağlar (HDL/LDL). 
•  Koordinasyonu arttırır. 
•  Vücut esnekliğini geliştirerek, oluşacak ağrıları hafifletir. 
•  Kemiklerin gelişimini sağlar. 
•  Performans olarak dayanıklılık parametresini geliştirir. 
•  Yorgunluğu geciktirir. 
•  Uykusuzluk problemini ortadan kaldırmaya yardımcı olarak ki-

şinin rahatlamasını sağlar.
•  Endorfin hormonu salınımını sağlar. 
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•  Yaşlanmayı etkileyerek yaşlılığı geciktirir ve daha zinde görü-
nüm sağlar. 

•  Kişinin kendisine olan özgüvenini arttırır. 

•  Yürüyüşte esnasında dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıra-
lanabilir. 

•  Zayıflamak için vücuda sarılan naylon ve benzeri maddeler kul-
lanılmamalıdır. 

•  Belli bir yaşın üzerinde olan bireyler (40 yaş üstü) hekim kontro-
lünde ürüyüş yapmalıdır. 

•  Kronik hastalıkları bulunan bireyler (diyabet, hipertansiyon vb.) 
belirli periyotlarla doktor kontrolünde olmalılar. 

•  Yemekten sonrası egzersiz yapmamaya özen gösterilmeli. 

•  Günlük su tüketimine dikkat ederek yürüyüş öncesi ve sonrasına 
dikkat edilmeli. 

•  Aşırı sıcak günlerde yürüyüş yapılmamalı. 

•  Problem ile karşılaşıldığında yürüyüş bırakılmalı4

Koşu 

İnsanların moral motivasyonuna iyi gelen, insan kondisyonunu ve 
sağlığını iyileştiren yürüyüş ile beraber yapılan günlük aktivitelerdir 
(Othman, 2018). Hamda (2009) koşu egzersizi yürüyüş ile beraber yapıl-
dığında faydalı olduğunu belirtmiştir.

Mükemmelliyetçilik 

Hatasız yüksek standartlara ulaşma çabası veya bu standartlara 
ulaşma olarak tanımlanabilir (Hewitt ve Flett, 1991). Stoeber (2018)’ e 
göre mükemmeliyetçilik kusursuzluk için çabalamak ve bireyin davra-
nışlarına dönük aşırı kritik değerlendirmelerle birlikte çok yüksek per-
formans standartlarına sahip olmasıyla karakterize edilen kişilik eğilim-
leridir. 

4 psikolojiportali.com E.T.05.12.2021
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Son yıllarda önemli konu olmaya başlayan fiziksel görünüş mükem-
meliyetçiliği, erkeklerde kaslı vücut yapısına sahip olma kadınlarda ise 
ince vücut yapısına sahip olma isteğini ortaya çıkarmıştır (56, 57). Bu is-
teği etkileyen faktör ise kişinin psikolojik durumu olduğu düşünülmek-
tedir. Kişiler hem fiziksel hem de psikolojik yönden mükemmel olma 
ihtiyacı hissederler. Fiziksel mükemmelliğe ulaşan kişilerin psikolojik 
iyi oluş düzeylerinin de yüksek olacağı ön görülmektedir. 

Psikolojik iyi oluş

Psikolojik iyi olma kavramı ilk olarak Bradburn tarafından ortaya 
atılmıştır (Norman, 1969). Psikolojik iyi olma duygusal olan olumlu 
duyguların bir bütünlük içerisinde bireysel ve sosyal yaşamda en iyi 
etkinliklerle kendisini gösterir (Antaramian, Huebner, Hills ve Valois, 
2010). Psikolojik iyi oluş; yaşamı anlamlandırma, kişisel gelişim ve diğer 
insanlarla anlamlı ilişkiler kurma ve bunları yönetebilmedir (Keyes vd., 
2002: 1007-1022).

Ryff, Singer, (2008) psikolojik iyi oluşu;

- Kendini kabul,

- Özerklik / Otonomi

- Çevre egemenliği 

- Yaşam amacını 

- Kişisel gelişimi ana katmanları olarak ele almıştır.

Öz Güven

Fiziksel ve psikolojik açıdan kendisini mükemmel hisseden kişinin 
öz güven düzeyi de yüksek olacaktır.

Özgüven insanın kendisini tanıması, yeteneklerinden haberdar ol-
ması, hislerini bilmesi ve kendisine güvenmesidir (Kasatura, 1998: 304). 
Bu özelliklerinden haberdar olan kişi bunları yeri geldiğinde çekinme-
den toplum içerisinde kullanabilmesi öz güvenle ilgilidir (Şahin, 2015: 
128). Lindenfield (1997: 264) Özgüveni; bireyin var olan kişiliğini doğru 
kavraması, bundan memnun olması olan iç özgüven ve iç özgüvenin 
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dışarıya yansıtılmasıyla oluşan dış öz güven olmak üzere öz güveni iki 
alt boyutta incelemiştir.

Öz güveni yüksek olan bireyler;
a. Özerklik duygusu gelişmiştir, eylemlerden sorumludur.
b. Kendisi ve başkaları tarafından sağlanan bir destek sistemi var-

dır.
c. Yakın ilişkilerde karşılaştığı değişimlerde şaşkınlık yaşamaz.
d. Yaşamın geliş gidişlerine uyum sağlar.
e. Hayal kırıklığı veya hüsranla karşılaştığında sarsıntı yaşamaz.
f. Güvenlidir ve saldırgan bir tutum sergilemez.
g. Herkese karşı saygılıdır, dürüst ve güvenilir bir hayatı benimser.
h. Gölgeli yanlarının farkındadır. Her zaman kendimizi haklı gör-

mek gölgeli yanımızdır.
i. Kendini inkar eden veya eleştirel düşünceyi engelleyen her türlü 

ilişkiden uzak durur.
j. Heyecanla ve mizah duyguları ile doludur.
k. Kendi hisleriyle ve başka insanların hisleriyle barışıktır.
l. Daima haklı görünmek, kibir, ego denetim gibi zaaflara karşı 

olurlar (Altıntaş, 2015. Akt. Yalçın, 2018).
Bu bilgilere göre çalışmanın amacı Plates, Yoga, Zumba  ve Yürü-

yüş-Koşu Yapan Kadınların Psikolojik İyi Oluş Halleri ve Fiziksel Görü-
nüş Mükemmelliği ile Öz Güven Arasındaki İlişkiyi çeşitli değişkenlere 
göre incelemektir.

YÖNTEM

Betimsel tarama modeli uygulanmıştır. Araştırma için hazırlanan 
kişisel bilgi formu; eğitim durumu, yaş durumu, medeni durum, aylık 
gelir, egzersiz çeşidi ve egzersiz yaptığı süre olmak üzere 6 adet değiş-
kenden oluşmaktadır. İkinci bölümde fiziksel mükemmelliyetçiliğini 
ölçmek için Yang ve Stoeber (2012) tarafından geliştirilen Kolsallayan 
(2017) tarafından Türkçe uyarlanan 12 maddeden oluşan “Fiziksel Gö-
rünüş Mükemmeliyetçiliği Ölçeği” uygulanmıştır. 5’li likert tipindeki 
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ölçek iki alt boyuttan oluşmaktadır. Üçüncü bölüm de ise Diener ve ark.
(2009) tarafından geliştirilen ve Telef (2013) tarafından Türkçeye uyar-
lanan 8 maddeden ve 7’li likert tipinden oluşan “Psikolojik İyi Oluş Öl-
çeği” uygulanmıştır. Dördüncü bölümde katılımcıların öz güvenini ölç-
mek için, Akın (2007) tarafından geliştirilen 5’li likert tipi, 33 maddeden 
ve 2 alt boyuttan oluşan “Öz Güven Ölçeği” uygulanmıştır.

Araştırmanın çalışma grubunu; Kırşehir İlinde Plates, Yoga, Zumba  
ve Yürüyüş-Koşu egzersizi yapan gönüllü 404 kadından oluşmaktadır. 
Uygulanan kişisel bilgi formuyla beraber ölçeklerden ve alt boyutların-
dan alınan puanlar frekans, yüzde, aritmetik ortalama, ikili değişken-
lerde bağımsız örneklem t testi, çoklu değişkenlerde One-Way ANOVA 
testi, farkın hangi değişkenler lehine olduğunu görmek için Tukey tes-
tinden LSD testi yapılmıştır.
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BULGULAR

Tablo 1. Kişisel Bilgiler

Kişisel Bilgiler Alt Bilgiler Frekans(f) Yüzde(%)

Eğitim Durumu

Lise ve Altı 220 54,5

Yüksek Okul 43 10,3

Üniversite 70 17,4

Lisans Üstü 71 17,8

Yaş 

18-21 Yaş 106 25,9

22-25 Yaş 52 13,3

26-29 Yaş 39 9,9

30-33 Yaş 59 14,7

34 Yaş ve Üzeri 148 36,2

Medeni Durum
Evli 198 49,4

Bekar 206 50,6

Aylık Gelir

1500 Tl Altı 218 53,6

1500-3000 tl 81 20,1

3001-4000 Tl 53 13,2

4000 Tl Üzeri 52 13,1

Egzersiz Çeşidi

Plates 184 45,9

Yürüyüş-Koşu 89 21,8

Zumba 57 14,0

Yoga 74 18,3

Egzersiz Yaptığı Süre

12 Ay Ve Altı 46 11,5

13-24 Ay 34 8,4

25-48 Ay 75 19,3

49 Ay ve Üzeri 249 60,8

Tablo 1’e bakıldığında çalışmaya en fazla lise ve altı mezun 220 kişi 
(%54.5) katılmıştır. Çalışmada 148 kişi (%36.2)  34 yaş ve üzeri kadından 
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oluşmaktadır. Aylık gelir durumuna göre en fazla 1500 tl ve altı gelire 
sahip 218 (%53.6)  katılımcı yer almaktadır. Katılımcılardan en fazla Plates 
egzersizi 184 kişi ile (%45) yapıldığı görülmektedir. Katılımcılardan 49 ay 
ve üzeri egzersiz yapanların sayısı 249 kişi (%60.8) olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Normallik Varsayımı

FAKTÖRLER Skewness Kurto-
sis

Kolmogo-
rov-Smirnow

FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ MÜKEM-
MELİYETÇİLİĞİ

-,299 -1,041 2,889

Kusurlu Olmaktan Endişelenme ,128 -1,356 4,032

Mükemmellik İçin Umut -,777 -,661 4,438

PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ -,551 -,926 3,885

ÖZ GÜVEN -,905 ,953 3,998

İç Özgüven -,905 ,953 3,998

Dış Özgüven -,271 ,677 4,982

Tablo 2’ye bakıldığında verilerin normal dağılım gösterdiği görül-
mektedir. Kolmogorov-Smirnov Z testi sonucunda p değeri 0.05’den bü-
yük olduğundan parametrik testler uygulanmıştır. 

Tablo 3. Güvenirlik Katsayıları

Faktör Güvenirlik kat-
sayısı (Cronbach     
Alpha)

FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ MÜKEMMELİYETÇİLİĞİ ,828

Kusurlu Olmaktan Endişelenme ,947

Mükemmellik İçin Umut ,969

PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ,885

ÖZ GÜVEN ,926

İç Özgüven ,717

Dış Özgüven ,827



PLATES, YOGA, ZUMBA  VE YÜRÜYÜŞ-KOŞU YAPAN KADINLARIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ 
HALLERİ VE FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ MÜKEMMELLİĞİ İLE ÖZ GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ

258

Tablo 3’te Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği ölçeği ve alt boyut-
larının, Psikolojik İyi Oluş ölçeğinin ve Öz güven ölçeği ve alt boyutları-
nın güvenilir aralıkta oldukları görülmektedir.

Tablo 4. Eğitim Durumu

N X SD F P* Tukey

FİZİKSEL GÖRÜ-
NÜŞ MÜKEMME-
LİYETÇİLİĞİ

Lise ve Altı 220 3,471 1,1948

6,022 ,001

Lise ve Altı
Üniversite
Lisans Üstü
Yüksek Okul

Yüksek Okul 43 2,706 ,88876

Üniversite 70 3,260 1,1899

Lisans Üstü 71 3,366 ,81787

Kusurlu Olmaktan 
Endişelenme 

Lise ve Altı 220 3,126 1,2035

4,591 ,004
Lise ve Altı
Üniversite
Yüksek Okul

Yüksek Okul 43 2,529 ,87391

Üniversite 70 3,169 1,1486

Lisans Üstü 71 2,841 ,93074

Mükemmellik İçin 
Umut 

Lise ve Altı 220 3,953 1,4357

11,342 ,000

Lise ve Altı
Yüksek Okul
Üniversite
Lisans Üstü
Yüksek,Okul
Üniversite

Yüksek Okul 43 2,954 1,0095

Üniversite 70 3,386 1,3243

Lisans Üstü 71 4,101 ,80025

PSİKOLOJİK İYİ 
OLUŞ

Lise ve Altı 220 4,464 1,5280

15,747 ,000

Yüksek Okul
Üniversite
Lise ve Altı
Lisans Üstü

Yüksek Okul 43 5,784 1,1593

Üniversite 70 5,445 1,4772

Lisans Üstü 71 4,621 1,1575

ÖZ GÜVEN

Lise ve Altı 220 3,583 ,65099

3,329 ,020

Yüksek Okul
Lise ve Altı
Üniversite
Lisans Üstü

Yüksek Okul 43 3,441 ,57292

Üniversite 70 3,501 ,45909

Lisans Üstü 71 3,715 ,34382

İç Özgüven

Lise ve Altı 220 3,583 ,65099

2,763 ,042

Yüksek Okul
Lise ve Altı
Üniversite
Lisans Üstü 

Yüksek Okul 43 3,441 ,57292

Üniversite 70 3,501 ,45909

Lisans Üstü 71 3,715 ,34382

Dış Özgüven

Lise ve Altı 220 5,243 ,66381

3,329 ,020

Yüksek Okul
Lise ve Altı
Üniversite
Lisans Üstü

Yüksek Okul 43 5,950 ,41862

Üniversite 70 5,201 ,61486

Lisans Üstü 71 5,170 ,44117
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Tablo 4’e göre Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği boyutu ve Ku-
surlu Olmaktan Endişelenme ile Mükemmeliyetçilik İçin Umut alt bo-
yutları ile eğitim durumu değişkeni arasında fark anlamlı bulunmuş-
tur. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu görmek için yapılan tukey 
testinde Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği Boyutunda Lise ve Altı, 
Üniversite ve Lisans Üstü mezunları ile Yüksekokul mezunları arasında 
Lise ve Altı, Üniversite ve Lisans Üstü mezunları lehine anlamlı fark 
bulunmuştur. Kusurlu Olmaktan Endişelenme alt boyutunda Lise- Altı 
ve Üniversite ile Yüksek Okul mezunları arasında Lise- Altı ve Üniversi-
te mezunlarının lehine anlamlı, Mükemmellik İçin Umut alt boyutunda 
Lise-Altı ve lisans üstü mezunları ile Yüksek Okul ve Üniversite me-
zunları arasında Lise-Altı ve lisans üstü mezunları lehine anlamlı fark 
bulunmuştur. 

Psikoloji boyutu ile mezun durumu değişkeni arasında istatistiksel 
olarak fark anlamlı bulunmuştur. Yapılan tukey testinde Yüksek Okul 
ve Üniversite mezunu ile Lise ve Altı, Lisans Üstü mezunları arasında 
Yüksek Okul ve Üniversite lehine anlamlı bulunmuştur.

Öz Güven boyutu, İç Özgüven ve Dış Özgüven alt boyutları ile 
mezun durumu değişkeni arasında fark anlamlı bulunmuştur. Yapılan 
tukey testinde Yüksek Okul ile Lise ve Altı, Üniversite ve Lisans Üstü 
mezun arasında Yüksekokul lehine anlamlı bulun muştur.
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Tablo 5. Yaş Durumu

Yaş N X SD F P* Tukey

FİZİKSEL 
GÖRÜNÜŞ 
MÜKEMMELİ-
YETÇİLİĞİ

18-21 Yaş 106 3,6613 ,64493
32,595 ,000

18-21 Yaş
22-25Yaş
34 Yaş veÜzeri
26-29 Yaş30-33 
Yaş
22-25 Yaş34 
Yaş veÜzeri

22-25 Yaş 52 2,9539 ,1,0033

26-29 Yaş 39 4,3512 ,82033

30-33 Yaş 59 3,8293 ,1,0315

34 Yaş ve 
Üzeri

148 2,7700 1,1873

Kusurlu 
Olmaktan 
Endişelenme

18-21 Yaş 106 3,0891 ,93835
32,853 ,000

26-29 Yaş 30-33 
Yaş
18-21 Yaş22-25 
Yaş34 Yaş ve 
Üzeri

22-25 Yaş 52 2,7602 1,0842

26-29 Yaş 39 4,1633 ,68007

30-33 Yaş 59 3,6843 ,1,0507

34 Yaş ve 
Üzeri

148 2,4907 1,0431

Mükemmellik 
İçin Umut

18-21 Yaş 106 4,4624 ,70222
28,504 ,000

18-21 Yaş 26-29 
Yaş 30-33 Yaş
22-25 Yaş34 
Yaş ve Üzeri

22-25 Yaş 52 3,2250 ,98502

26-29 Yaş 39 4,6143 1,0475

30-33 Yaş 59 4,0323 1,1470

34 Yaş ve 
Üzeri

148 3,1610 1,5240

PSİKOLOJİK 
İYİ OLUŞ

18-21 Yaş 106 4,9622 1,4148
4,655 ,001 22-25 Yaş

30-33 Yaş 

22-25 Yaş 52 5,4643 1,7153

26-29 Yaş 39 4,8601 1,3688

30-33 Yaş 59 4,5786 1,3514

34 Yaş ve 
Üzeri

148 4,5203 1,6067
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ÖZ GÜVEN 18-21 Yaş 106 3,5801 ,83391
1,156 ,330 -22-25 Yaş 52 3,7027 ,53929

26-29 Yaş 39 3,5126 ,36245

30-33 Yaş 59 3,6214 ,54003

34 Yaş ve 
Üzeri

148 3,5309 ,38080

İç Özgüven 18-21 Yaş 106 3,5801 ,83391
1,156 ,330 -22-25 Yaş 52 3,7027 ,53929

26-29 Yaş 39 3,5126 ,36245

30-33 Yaş 59 3,6214 ,54003

34 Yaş ve 
Üzeri

148 3,5309 ,38080

Dış Özgüven 18-21 Yaş 106 5,4739 2,7883
,975 ,421 -22-25 Yaş 52 5,4777 ,38165

26-29 Yaş 39 5,1845 ,40291

30-33 Yaş 59 5,1552 ,75990

34 Yaş ve 
Üzeri

148 5,1956 ,44065

Tablo 5’e göre Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği boyutu ve Ku-
surlu Olmaktan Endişelenme ile Mükemmeliyetçilik İçin Umut alt bo-
yutları ile yaş durumu değişkeni arasında fark anlamlı bulunmuştur. 
Farkın hangi gruplar arasında olduğunu görmek için yapılan Tukey tes-
tinde Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği Boyutunda 18-21 Yaş, 26-29 
Yaş ve 30-33 Yaş ile 22-25 Yaş 34 Yaş ve Üzeri yaş grupları arasında 18-21 
Yaş, 26-29 Yaş ve 30-33 Yaş grupları lehine anlamlı bulunmuştur. Psiko-
lojik iyi oluş boyutu ile yaş değişkeni arasında fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu görmek 
için yapılan Tukey testinde 22-25 yaş grupları ile 30-33 yaş grupları ara-
sında 22-25 yaş grupları lehine anlamlı bulunmuştur. Öz güven boyutu, 
iç özgüven ve dış öz güven alt boyutları ile yaş değişkeni arasında fark 
anlamlı bulunamamıştır.



PLATES, YOGA, ZUMBA  VE YÜRÜYÜŞ-KOŞU YAPAN KADINLARIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ 
HALLERİ VE FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ MÜKEMMELLİĞİ İLE ÖZ GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ

262

Tablo 6. Medeni Durum

Medeni 
Durum

N X SD T P

FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ 
MÜKEMMELİYETÇİLİĞİ

Evli 198 3,6667 1,12193 5,603 ,000

Bekar 206 3,0579 1,07798

Kusurlu Olmaktan Endi-
şelenme

Evli 198 3,3621 1,16251 5,686 ,000

Bekar 206 2,7429 1,04164

Mükemmellik İçin Umut Evli 198 4,0930 1,21098 4,559 ,000

Bekar 206 3,4990 1,41343

PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ Evli 198 4,4113 1,22029 -4,423 ,000

Bekar 206 5,0679 1,72912

ÖZ GÜVEN Evli 198 3,5979 ,44030 1,084 ,279

Bekar 206 3,5361 ,68206

İç Özgüven Evli 198 3,5979 ,44030 1,084 ,279

Bekar 206 3,5361 ,68206

Dış Özgüven Evli 198 5,1925 ,52296 -1,043 ,298

Bekar 206 5,3472 2,03500

Tablo 6’ya göre Medeni Durum değişkeni ile Fiziksel Görünüş Mü-
kemmeliyetçiliği boyutu ve tüm alt boyutları ile Psikolojik İyi Oluş bo-
yutu arasında fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Özgüven 
boyutu ve alt boyutları ile Medeni Durum değişkeni arasında fark an-
lamlı bulunamamıştır.

Tablo 7. Gelir Durumu

Aylık Gelir N X SD F P* Tukey

FİZİKSEL 
GÖRÜNÜŞ 
MÜKEMME-
LİYETÇİLİĞİ

1500 Tl Altı 218 3,1963 1,13918
17,376 ,000

1500 Tl Altı
1500-3000
Tl 3001-4000 Tl

4000 Tl Üzeri

1500-3000 tl 81 3,7471 1,26234

3001-4000 Tl 53 3,9152 ,89903

4000 Tl Üzeri 52 2,7030 ,28990
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Kusurlu 
Olmaktan 
Endişelenme

1500 Tl Altı 218 2,8559 1,15506
35,004 ,000

1500 Tl Altı
1500-3000
Tl 3001-4000 Tl

4000 Tl Üzeri 

1500-3000 tl 81 3,6521 1,07413

3001-4000 Tl 53 3,6545 ,74368

4000 Tl Üzeri 52 2,1013 ,27032

Mükemmellik 
İçin Umut

1500 Tl Altı 218 3,6728 1,38289
3,888 ,009 3001-4000 Tl

1500 Tl Altı
4000 Tl Üzeri

1500-3000 tl 81 3,8800 1,53691

3001-4000 Tl 53 4,2800 1,20284

4000 Tl Üzeri 52 3,5455 ,55304

PSİKOLOJİK 
İYİ OLUŞ

1500 Tl Altı 218 4,5121 1,72791
36,471 ,000

1500 Tl Altı
1500-3000Tl
4000 Tl Üzeri

3001-4000 Tl

1500-3000 tl 81 5,6985 ,75797

3001-4000 Tl 53 3,6659 ,86236

4000 Tl Üzeri 52 5,7500 ,74536

ÖZ GÜVEN 1500 Tl Altı 218 3,5753 ,67674
2,776 ,041

4000 Tl Üzeri

1500-3000
Tl

1500-3000 tl 81 3,5087 ,40842

3001-4000 Tl 53 3,5048 ,41047

4000 Tl Üzeri 52 3,7679 ,38993

İç Özgüven 1500 Tl Altı 218 3,5753 ,67674
2,776 ,041

4000 Tl Üzeri

1500-3000
Tl

1500-3000 tl 81 3,5087 ,40842

3001-4000 Tl 53 3,5048 ,41047

4000 Tl Üzeri 52 3,7679 ,38993

Dış Özgüven 1500 Tl Altı 218 5,2736 ,70369
1,186 ,315 -1500-3000 tl 81 5,1412 ,42850

3001-4000 Tl 53 5,3225 3,78862

4000 Tl Üzeri 52 5,6170 ,44244

FTablo 7’ye göre Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği boyutu ve 
Kusurlu Olmaktan Endişelenme ile Mükemmeliyetçilik İçin Umut alt 
boyutları ile Aylık Gelir değişkeni arasında fark anlamlı bulunmuştur. 
Farkın hangi gruplar arasında olduğunu görmek için yapılan Tukey tes-
tinde Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği Boyutu ile Kusurlu Olmak-
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tan Endişelenme alt boyutunda 1500 Tl, Altı 1500-3000 Tl, 3001-4000 Tl 
gelir seviyesine sahip katılımcılar ile 4000 Tl Üzeri gelir seviyesine sahip 
katılımcılar arasında 1500 Tl, Altı 1500-3000 Tl, 3001-4000 Tl gelir seviye-
sine sahip katılımcılar lehine fark anlamlı bulunmuştur. Mükemmellik 
İçin Umut alt boyutunda 3001-4000 Tl Gelir Seviyesine sahip katılımcılar 
ile 1500 Tl Altı ve 4000 Tl Üzeri gelir seviyesine sahip katılımcılar arasın-
da 3001-4000 Tl arası gelir seviyesine sahip katılımcıların lehine anlamlı 
fark bulunmuştur.

Psikoloji boyutu ile mezun durumu değişkeni arasında istatistiksel 
olarak fark anlamlı bulunmuştur. Farkın hangi gruplar arasında olduğu-
nu görmek için yapılan Tukey testinde 1500 Tl Altı, 1500-3000Tl, 4000 Tl 
Üzeri gelir seviyesine sahip katılımcılar ile 3001-4000 Tl gelir seviyesine 
sahip katılımcılar arasında 1500 Tl Altı, 1500-3000Tl, 4000 Tl Üzeri gelir 
seviyesine sahip katılımcıların lehine fark anlamlı bulunmuştur.

Öz Güven boyutu ve İç Özgüven alt boyutu ile Gelir durumu değiş-
keni arasında fark anlamlı bulunmuştur. Dış Özgüven alt boyutları ile 
Gelir Durumu değişkeni arasında fark anlamlı bulunamamıştır. Farkın 
hangi gruplar arasında olduğunu görmek için yapılan Tukey testinde 
Öz güven boyutunda ve iç özgüven alt boyutunda  4000 Tl Üzeri, 1500-
3000 Tl üzeri gelir seviyesine sahip katılımcılar ile 1500-3000 Tl gelir se-
viyesine sahip katılımcılar arasında 4000 Tl Üzeri, 1500-3000 Tl üzeri ge-
lir seviyesine sahip katılımcıların lehine fark anlamlı bulunmuştur. Dış 
Özgüven alt boyutu ile Gelir Durumu değişkeni arasında fark anlamlı 
bulunamamıştır.
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Tablo 8. Aktivite Çeşidi

N x SD F P* Tukey

FİZİKSEL GÖRÜ-
NÜŞ MÜKEMME-
LİYETÇİLİĞİ

Plates 184 3,1963 1,13918
17,376 ,000

Plates, Yü-
rüyüş-Ko-
şu,Zumba
Yoga

Yürüyüş-Koşu 89 3,7471 1,26234

Zumba 57 3,9152 ,89903

Yoga 74 2,7030 ,28990

Kusurlu Olmaktan 
Endişelenme

Plates 184 2,8559 1,15506
35,004 ,000

Plates,Yü-
rüyüş-Ko-
şu, Zumba
Yoga

Yürüyüş-Koşu 89 3,6521 1,07413

Zumba 57 3,6545 ,74368

Yoga 74 2,1013 ,27032

Mükemmellik İçin 
Umut

Plates 184 3,6728 1,38289
3,888 ,009

Zumba
Plates, 
YogaYürüyüş-Koşu 89 3,6728 1,38289

Zumba 57 3,8800 1,53691

Yoga 74 3,5455 ,55304

PSİKOLOJİK İYİ 
OLUŞ

Plates 184 4,5121 1,72791
36,471 ,000

Yürü-
yüş-Koşu, 
Yoga
Plates

Yürüyüş-Koşu 89 5,6985 ,75797

Zumba 57 3,6659 ,86236

Yoga 74 5,7500 ,74536

ÖZ GÜVEN Plates 184 3,5753 ,67674
2,776 ,041

Yoga,  
Yürü-
yüş-KoşuYürüyüş-Koşu 89 3,5087 ,40842

Zumba 57 3,5048 ,41047

Yoga 74 3,7679 ,389933

İç Özgüven Plates 184 3,5753 ,67674
2,776 ,041

Yoga,
Yürü-
yüş-Koşu Yürüyüş-Koşu 89 3,5087 ,40842

Zumba 57 3,5048 ,41047

Yoga 74 3,7679 ,38993

Dış Özgüven Plates 184 5,2736 ,70369
1,186 ,315

Yürüyüş-Koşu 89 5,1412 ,42850

Zumba 57 5,3225 ,378862

Yoga 74 5,6170 ,44244
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Tablo 8’e göre fiziksel aktivite çeşidi değişkeni ile Fiziksel Görünüş 

Mükemmeliyetçiliği boyutu ve alt boyutları, Psikolojik İyi Oluş Boyu-

tu ve Özgüven Boyutu, İç Özgüven Alt Boyutu arasında fark istatis-

tiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Fiziksel aktivite çeşidi değişkeni ile 

Dış Özgüven Alt Boyutu arasında fark anlamlı bulunamamıştır. Farkın 

hangi gruplar arasında olduğunu görmek için yapılan Tukey testinde 

Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği boyutu ve Kusurlu Olmaktan En-

dişelenme alt boyutunda Plates, Yürüyüş-Koşu, Zumba katılımcılar ile 

Yoga katılımcılar arasında Plates, Yürüyüş-Koşu, Zumba katılımcıların 

lehine fark anlamlı bulunmuştur. Mükemmellik İçin Umut alt boyutun-

da Zumba ile Plates, Yoga katılımcıları arasında zumba lehine fark an-

lamlı bulunmuştur. Psikolojik İyi Oluş boyutunda Yürüyüş-Koşu, Yoga 

ile Plates katılımcıları arasında Yürüyüş-Koşu, Yoga katılımcıların lehi-

ne fark anlamlı bulunmuştur. Öz Güven boyutunda ve İç Öz güven alt 

boyutunda Yoga ile Yürüyüş-Koşu katılımları arasında Yoga lehine fark 

anlamlı olduğu bulunmuştur.

Tablo 9. Egzersiz Yaptığı Süre

Egzersiz Yaptı-
ğı Süre

N X SD F P* Tukey

FİZİKSEL GÖRÜ-
NÜŞ MÜKEMME-
LİYETÇİLİĞİ

12 Ay Ve Altı 46 2,5417 1,50177
18,244 ,000

13-24 Ay 
25-48 Ay
49 Ay ve
Üzeri
12 Ay Ve 
Altı 

13-24 Ay 34 4,1366 1,30462

25-48 Ay 75 3,6430 1,16206

49 Ay ve Üzeri 249 3,2762 ,88304

Kusurlu Olmaktan 
Endişelenme

12 Ay Ve Altı 46 2,3571 1,30798
21,669 ,000

13-24 Ay 
25-48 Ay
49 Ay ve 
Üzeri
12 Ay Ve 
Altı

13-24 Ay 34 4,0476 1,19230

25-48 Ay 75 3,3651 1,24765

49 Ay ve Üzeri 249 2,8942 ,91406
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Mükemmellik İçin 
Umut

12 Ay Ve Altı 46 2,8000 1,92542
12,151 ,000

13-24 Ay 
25-48 Ay
49 Ay ve 
Üzeri
12 Ay Ve 
Altı

13-24 Ay 34 4,2611 1,47654

25-48 Ay 75 4,0321 1,15128

49 Ay ve Üzeri 249 3,8109 1,13489

PSİKOLOJİK İYİ 
OLUŞ

12 Ay Ve Altı 46 3,0885 1,50729
27,179 ,000

13-24 Ay 
25-48 Ay
49 Ay ve 
Üzeri
12 Ay Ve 
Altı

13-24 Ay 34 4,6875 1,04090

25-48 Ay 75 5,1080 1,61641

49 Ay ve Üzeri 249 5,0397 1,37626

ÖZ GÜVEN
12 Ay Ve Altı 46 2,9571 ,67482

27,283 ,000
13-24 Ay 
25-48 Ay
49 Ay ve 
Üzeri
12 Ay Ve 
Altı

13-24 Ay 34 3,4935 ,71910

25-48 Ay 75 3,7509 ,56078

49 Ay ve Üzeri 249 3,6507 ,44444

İç Özgüven
12 Ay Ve Altı 46 2,9571 ,67482

27,283 ,000
13-24 Ay 
25-48 Ay
49 Ay ve 
Üzeri
12 Ay Ve 
Altı

13-24 Ay 34 3,4935 ,71910

25-48 Ay 75 3,7509 ,56078

49 Ay ve Üzeri 249 3,6507 ,44444

Dış Özgüven
12 Ay Ve Altı 46 4,5977 ,73476

26,868 ,000
13-24 Ay 
25-48 Ay
49 Ay ve 
Üzeri
12 Ay Ve 
Altı

13-24 Ay 34 5,0660 ,69628

25-48 Ay 75 5,4961 ,50480

49 Ay ve Üzeri 249 5,2912 ,54703

Tablo 9’a göre Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği boyutu ve alt 
boyutları, Psikolojik İyi Oluş boyutu, Öz güven boyutu ve alt boyutla-
rı ile Egzersiz Yaptığı Süre değişkeni arasında fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu görmek 
için yapılan Tukey testinde Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği bo-
yutu ve alt boyutları, Psikolojik İyi Oluş boyutu, Öz güven boyutu ve 
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alt boyutlarında 13-24 Ay, 25-48 Ay, 49 Ay ve Üzeri süre egzersiz yapan 
kadınlar ile 12 Ay Ve Altı sürede egzersiz yapan kadınlar arasında 13-24 
Ay, 25-48 Ay, 49 Ay ve Üzeri süre egzersiz yapan kadınlar lehine fark 
anlamlı bulunmuştur.

TARTIŞMA  

Plates, Yoga, Zumba ve Yürüyüş-Koşu Yapan Kadınların Psikolojik 
İyi Oluş Halleri ve Fiziksel Görünüş Mükemmelliği ile Öz Güven Ara-
sındaki İlişkinin incelendiği bu araştırmada:

Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği boyutu, Kusurlu Olmaktan 
Endişelenme, Mükemmeliyetçilik İçin Umut alt boyutları, Psikoloji bo-
yutu, Öz Güven boyutu, İç Özgüven ve Dış Özgüven alt boyutları ile 
eğitim durumu değişkeni arasında fark anlamlı bulunmuştur. 

Ayan (2018) eğitim durumunun öz güven düzeyini etkileyen bir 
değişken olmadığını belirtmiştir. Matsushima ve Shiomi (2003: 177-184) 
çalışmalarında orta okul öğrencilerinin öz güven düzeyleri lise öğrenci-
lerinden daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Yalçın (2018) çalış-
masında profesyonel futbolcularda eğitim ile öz güven arasında anlamlı 
bir fark olmadığını belirtmiştir. Gökkaya, Biçer (2017) çalışmalarında elit 
sporcuların eğitim durumu ile öz güven düzeyleri arasında anlamlı fark 
olmadığını belirtmişlerdir. Aksu (2017) yapmış olduğu çalışmada Futbol 
hakemlerinin eğitim durumları ile öz güven düzeyleri arasında anlamlı 
bir ilişki bulamamıştır.

Şahin (2016) ‘in bedensel engelliler üzerinde yapmış olduğu çalışma-
da bedensel engelli sporcuların eğitim seviyelerinin artmasıyla öz güven 
düzeylerinin de arttığını belirtmiş olması bu çalışma ile örtüşmektedir. 

Eğitim durumu egzersiz yapan kadınların fiziksel görünüş, psikolo-
jik iyi oluş ve özgüven düzeylerini etkileyen değişkenler olduğu sonu-
cuna varılmıştır.

Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği boyutu, Kusurlu Olmaktan 
Endişelenme, Mükemmeliyetçilik İçin Umut alt boyutları ve Psikolojik 
iyi oluş boyutu ile yaş durumu değişkeni arasında fark anlamlı bulun-
muştur. Öz güven boyutu, iç özgüven ve dış öz güven alt boyutları ile 
yaş değişkeni arasında fark anlamlı bulunamamıştır. 
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Bu çalışma ile aynı paralellik gösteren Bostancı, Karaduman ve Şe-
bin (2018) çalışmalarında yaş değişkeni ile öz güven becerileri arasında 
anlamlı fark bulamamıştır. Gökkaya, Biçer (2017) elit sporcuların öz gü-
ven düzeylerinin yaş değişkenine göre anlamlı fark olmadığını belirt-
mişlerdir. Ulusoy (2019) çalışmasında hakemlerin yaş değişkeninin öz 
güvelerini arttırmadığı bulgusuna ulaşmıştır. Bu çalışma ile örtüşmeyen 
çalışmalar da vardır. Şahin (2016) engelli sporcular üzerinde yapmış 
olduğu çalışmada daha büyük yaş grubu sporcuların küçük yaş grubu 
sporculara göre öz güven düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Yaş değişkeni Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliğini, Psi-
kolojik iyi oluş faktörlerini etkileyen değişken olduğu söylenebilir. Ak-
tivitelere katılan genç kadınların aktivitelerin de etkisiyle fiziksel görü-
nüşlerin diğer yaş gruplarına göre daha iyi olması ve bu durumun psi-
kolojilerine de olumlu yansımış olabileceği şeklinde değerlendirilebilir.

Medeni Durum değişkeni ile Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği 
boyutu ve tüm alt boyutları ile Psikolojik İyi Oluş boyutu arasında fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Özgüven boyutu ve alt boyut-
ları ile Medeni Durum değişkeni arasında fark anlamlı bulunamamış-
tır. Yağan (2019) çalışmalarında medeni durum değişkeni ile öz güven 
düzeyi arasında anlamlı fark bulamaması bu çalışma ile örtüşmektedir. 
Yerebatan (2019), Başoğlu (2007) çalışmalarında medeni durum değişke-
ni ile öz güven arasında anlamlı fark bulmaları bu çalışma ile örtüşme-
mektedir. Bekar olan katılımcıların aktiviteye daha çok Fiziksel görünüş 
mükemmeliyetçiliği için katıldıkları, evli olan katılımcıların ise kendile-
rini psikolojik yönden rahatlatmak amacıyla aktiviteleri yaptıkları söy-
lenebilir. 

Fiziksel Görünüş Mükemmelliyetçiliği boyutu ve Kusurlu Olmak-
tan Endişelenme ile Mükemmeliyetçilik İçin Umut alt boyutları, Psiko-
lojik İyi Oluş boyutu, Öz Güven boyutu ve İç Özgüven alt boyutu ile 
Aylık Gelir değişkeni arasında fark anlamlı bulunmuştur. Dış Özgüven 
alt boyutları ile Gelir Durumu değişkeni arasında fark anlamlı buluna-
mamıştır. Doğru (2017) yapmış olduğu çalışmada beden eğitimi ve spor 
bölümü öğrencilerin ailelerinin gelir seviyesi öz güven düzeylerini art-
tırdığı sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç yapılan çalışma ile örtüşmektedir. 
Gelir seviyesi yüksek olan katılımcıların yaşam kaygısının az olması ile  
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aktivitelere Fiziksel Görünüş Mükemmelliyetçiliği ve Psikolojik iyi oluş 
için katıldıkları bu durum kişinin kendini sevmesi, kendisiyle barışık ol-
ması, kendinden memnun olması olan iç özgüven düzeyine de yansımış 
olabilir. 

Fiziksel aktivite çeşidi değişkeni ile Fiziksel Görünüş Mükemmeli-
yetçiliği boyutu ve alt boyutları, Psikolojik İyi Oluş Boyutu ve Özgüven 
Boyutu, İç Özgüven Alt Boyutu arasında fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. Fiziksel aktivite çeşidi değişkeni ile Dış Özgüven Alt Bo-
yutu arasında fark anlamlı bulunamamıştır. Yapılan aktiviteler kadınla-
rın fiziksel, zihinsel ve ruhsal yönden gelişmesine katkı sağlayan aktivi-
teler olması bu sonucun çıkmasında etkili olduğu görülmektedir.

Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliği boyutu ve alt boyutları, Psi-
kolojik İyi Oluş boyutu, Öz güven boyutu ve alt boyutları ile Egzersiz 
Yaptığı Süre değişkeni arasında fark istatistiksel olarak anlamlı bulun-
muştur. Literatürde bu çalışma ile benzer sonuç bulunan çalışmalara 
rastlanmıştır. Hacıoğlu (2017), Karagöz ve Karagün  (2005: 36-38), Köse, 
Baykuş ve Balturan (2016) çalışmalarında spor yapma süresi ile beden 
memnuniyeti arasında anlamlı ilişki bulmuşlardır. Uzun süre fiziksel 
aktivitelere katılan katılımcıların iyi bir fiziğe sahip olması ve psikolojik 
yönden güçlü olması, bunun sonucu olarak öz güven seviyesinin yük-
sek bulunması beklenen bir durum olarak değerlendirilmektedir.

SONUÇ

Eğitim durumu, egzersiz yapan kadınların fiziksel görünüş, psiko-
lojik iyi oluş ve özgüven düzeylerini etkileyen değişkenler olduğu sonu-
cuna varılmıştır.

Yaş değişkeni Fiziksel Görünüş Mükemmeliyetçiliğini, Psikolojik 
iyi oluş faktörlerini etkileyen değişken olduğu görülmektedir.

Araştırma sonucunda bekar olan katılımcıların aktiviteye daha çok 
Fiziksel görünüş mükemmeliyetçiliği için katıldıkları, evli olan katılım-
cıların ise kendilerini psikolojik yönden rahatlatmak amacıyla aktivite-
lere katıldıkları söylenebilir. 



Bayram KAYA, Murat Bekleyiş APAYDIN, Hakan SUNAY

271

Gelir seviyesi yüksek olan katılımcıların yaşam kaygısı az olan kişi-
ler olarak düşünüldüğünde aktivitelere Fiziksel Görünüş Mükemmelli-
yetçiliği ve Psikolojik iyi oluş için katıldıkları sonucuna ulaşılabilir.

Uzun süre fiziksel aktivitelere katılan katılımcıların iyi bir fiziğe sa-
hip ve psikolojik yönden güçlü oldukları, bunun sonucu olarak da öz 
güven seviyelerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 

ÖNERİLER

1. Kadınların Fiziksel görünüş mükemmelliyetçiliğini, psikolojik 
iyi oluşunu ve öz güvenini yükselten bu aktiviteler yaygınlaştırılmalıdır.

2. Bilinçsiz aktivitelere katılan katılımcıları daha bilinçli katılımla-
rını sağlamak için seminerler verilebilir.
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ULUSLARARASI SPOR FAALİYETLERİNDEKİ 
TÜRKİYENİN BAŞARISINA İLİŞKİN BİR İNCELEME: 

ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ

Ali Serdar YÜCEL1, Murat KORKMAZ2

Öz: Uluslararası alanda sportif başarı elde edilmesinde etkin ve uygu-
lanabilir politikalar belirlenmesi gerekmektedir. Örgütsel yapılanma-
dan, tesislere, spor kültüründen elit sporcu ve nitelikli antrenör yetiş-
tirmeye kadar pekçok konuda belirlenecek politika hedefleri plan ve 
programlı bir biçimde uygulanarak Türkiye’nin geniş bir elit sporcu 
havuzu oluşturmasını ve buradan bilimsel temellere dayalı çalışma-
larla daha fazla sporcuyla organizasyonlara katılım sağlayarak daha 
fazla başarı getirmesini sağlayacaktır. Türkiyenin bir spor ülkesi konu-
muna gelebilmesi için ortaya koyulan hedeflerin takip ve kontrolünün 
sağlanması ve mevcut durumun dönemsel olarak değerlendirilmesi 
de önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı Türkiyenin uluslararası 
düzeyde önemli spor müsabakalarındaki başarısının incelenmesidir. 
Bu amaçla çalışmada önemli spor müsabakalarının yıllar içindeki de-
ğişimi ve madalya sayılarına ilişkin veriler kullanılmıştır. Tüm ilgili 
veriler 2002 – 2020 dönemlerini kapsamaktadır ve Spor Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğü web sitesinden alınmıştır. Müsabakalardaki başarıyı 
incelemek için madalya, sporcu, antrenör ve hakem sayılarına ilişkin 
istatistikler arasındaki ilişki incelenmiş ve ilgili modellerin test edil-
mesi ve kullanılan değişkenlere ilişkin ampirik analizler SPSS 17 paket 
programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada uluslararası ve olimpi-
yat oyunlarında kazanılan madalya sayısındaki artışın önemli bileşen-
lerinin antrenör ve hakem sayısındaki artışlar olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Politika, Spor, Sportif Başarı, Sporcu, Antrenör

1 Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye, asyucel@firat.edu.tr, Orcid: 0000-
0002-4543-4123 

2 Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye, muratkorkmaz@guvenplus.com.tr, 
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GİRİŞ

Yoğun rekabetin yaşandığı spor dünyasında, aynı dili konuşmayan 
insanları bir araya getirebilen ve en etkili yumuşak güç unsuları arasın-
da değerlendirilen sporun; gücünün giderek artması ve sosyal bir olgu 
haline gelmesiyle; 19. yüzyılla militarizm, siyaset ve piyasa ekonomi-
sinin yasallıklarıyla bağlantılar kurulmaya başlanmış ve bu bağlantılar 
20. yüzyılla birlikte kültürlerarası birleştirici gücü ve giderek artan reka-
bet düzeyi ile ulusal kimliğin ve prestijin dünyada kanıtlandığı bir ala-
na dönüşmüştür. Bu dönüşümün görüldüğü en önemli alanlardan biri 
başta Olimpiyatlar olmak üzere, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları vb. 
gibi spor organizasyonlarıdır. Uluslararası müsabakalarda elde edilen 
başarılar, tüm dünyada konuşulmakta ve büyük ses getirmektedir. Spo-
run ve organizasyonların toplumsallaşma sürecine girmesi ve medyanın 
sporla olan ilişkisi, bu müsabakaların önemini artırmakta ve başarili spor 
organizasyonlarının küresel gücü ülke tanıtımına ve ülke imajına olum-
lu yönde etki etmektedir (Altun ve Koçak, 2015; Fişek, 2003; Wicker ve 
diğ., 2012; Mabillard ve Jadi, 2011; Anholt, 2011). Bununla birlikte spor-
tif başarı ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan ülkeler, dünya 
kamuoyunda gündeme gelmekte ve imajlarını güçlendirmektedir (Atlı, 
2013). Aynı zamanda olimpiyat oyunları başta olmak üzere küresel spor 
organizasyonları ülkeleri biraraya getirmekte ve sporun sosyal, kültürel 
ve politik önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu organizasyonlar farklı kül-
türlerden gelen insanların tanışması, birbirini anlaması, önyargıların yı-
kılması ve yeni ilişkilerin kurulması projesi olarak da değerlendirilmek-
tedir (Ndlovu, 2010; Clark, 2000). Bu sportif organizasyonlar, daima tüm 
dünya tarafından destek alan ekonomik getirileri olan ve düzenlendiği 
bölge halkının sahip olduğu alışkanlıkları, sosyal ve kültürel faaliyetleri 
geliştirerek yaşam kalitesini de artıran organizasyonlardır (Sunay, 2010; 
Kim ve Petrick, 2005: 25). Türkiye’de de uluslararası spor etkinliklerinin 
öneminin anlaşılmasıyla birlikte ülke ve şehir düzeyinde spor etkinlik-
lerine olan ilgi artmış, bu etkinliklere ev sahibi olabilmek için girişimler 
ve yatırımlar hız kazanmıştır (Gül, 2019).
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Türkiye 2003 yılından itibaren günümüze kadar olan süreçte pekçok 
organizasyona ev sahipliği yapmıştır. Bu organizasyonlardan bazıları 
şunlardır3;

2003: Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, WRC Dünya Ralli 
Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 

2004: WRC Dünya Ralli Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu 

2005: WRC Dünya Ralli Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar ligi finali, 
Formula 1, 23. Dünya Üniversite Yaz Oyunları 

2006: WTA İstanbul CUP Tenis Turnuvası, Formula 1, WRC Dünya 
Ralli Şampiyonası 

2007: 1. Karadeniz Oyunları, Formula 1 

2008: Formula 1, Genç Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası, İşitme 
Engelliler Atletizm Dünya Şampiyonası, Yelken Cup-İstanbul Yarışla-
rı, Sualtı Sporları Avrupa Şampiyonası, WRC Dünya Ralli Şampiyonası, 
Tekvando Olimpiyat Oyunları, Dünya Üniversiteler Triatlon Şampiyo-
nası, Okçuluk World Cup GP,

2009: UEFA Kupası Finali, Avrupa Şampiyon Kulüpler Golf Şam-
piyonası, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, Avrupa Kısa Kulvar 
Yüzme Şampiyonası, Formula 1 

 2010:  Formula 1, Bilardo 3 Bant Dünya Kupası, Avrupa Bowling 
Şampiyonası, FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası, Badminton 19 Yaş 
altı Balkan Şampiyonası,

 2011: Dünya Üniversite Kış Oyunları, Avrupa Voleybol Konfede-
rasyonu (CEV) Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Dünya Offshore 225 
Şampiyonası 7.,8. Ayağı, Judo Büyükler Avrupa Şampiyonası, Bilek Gü-
reşi Dünya Şampiyonası, Atletizm Avrupa Takımlar Şampiyonası, Av-
rupa Gençlik Olimpik Oyunları, 

2012: Basketbol Kadınlar Euroleague 8’li finaller, Dünya Salon Atle-
tizm Şampiyonası,

3 http://www.aljazeera.com.tr/haber-analiz/kronoloji-turkiyede-spor-organizasyonlari,  
26.12.2021
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2013: 17. Akdeniz Oyunları, Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası, 
FİFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası,

2014:  17. FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası

2015: Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası, Avrupa Karate Şampi-
yonası

2016: Dünya Üniversite Güreş Şampiyonası, Uluslararası Yaşar 
Doğu Güreş Turnuvası

2017: Avrupa Basketbol Şampiyonası, İstanbul EuroLeague Final 
Four, Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası

2018:  Avrupa U23 Güreş Şampiyonası

2019: UEFA Süper Kupa Finali, Antalya Açık (bilardo)

2020: Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası

2021:  Avrupa Okçuluk Şampiyonası, Avrupa Paralimpik Tekvando 
Şampiyonası

Bugüne kadar 32 kere düzenlenen ancak 29 defa gerçekleştirilebilen 
(bir tanesi iki ülkede) Olimpiyat Oyunları’nda ise ABD 4, İngiltere 3, 
Almanya 3, Fransa 2, Yunanistan 2, İsveç 2, Avustralya 2, Belçika 1, Hol-
landa 1, Finlandiya 1, İtalya 1, Japonya 2, Meksika 1, Kanada 1, Rusya 1, 
Güney Kore 1, İspanya 1, Çin 1 ve Brezilya 1 defa ev sahipliği yapmıştır 
(Önder ve Batal, 2018: 1057). Bugüne kadar bu organizasyona ev sahip-
liği yapmamış olan Türkiyenin ise olimpiyat oyunları konusundaki ha-
zırlıkları devam etmektedir. 

Dünyada düzenlenen ekonomik açıdan ülkelere ciddi anlamda bü-
yük katkılar sağlayan uluslararası spor organizasyonları sayıca artmak-
ta, çeşitlenmekte ve bu organizasyonlara aktif ve pasif katılımcı sayısı da 
artmaktadır (Gül, 2019; Hanbay ve Okay, 2017). Spor organizasyonların-
dan beklenen, öncelikle organizasyona ev sahipliği yapan ülkenin hem 
başarılı bir organizasyon düzenlemesi, hem de bu organizasyonlarda 
sportif başarılar elde etmesidir (Baninosrat, 2011). 

Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere 1908 Lond-
ra Olimpiyatları’ndan bu yana düzenlenen neredeyse bütün olimpiyat 
oyunlarına katılmış ve sporcularımız güreş başta olmak üzere boks, hal-
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ter, eskrim, yüzme, atletizm, taekwondo, karate, okçuluk, judo ve atıcı-
lık gibi dallarda madalyalar kazanmıştır4.

Tablo 1. Türkiyenin Olimpiyatlara Göre Madalya Dağılımı5

Olimpiyat 
Oyunları    Altın    Gümüş    Bronz

Top-
lam

2024 Paris 0
Katılmadı

0
Katılmadı

0
Katılmadı

0

2020 Tokyo 2
Busenaz Sürmene-
li-Boks
Mete Gazoz-Okçu-
luk

2
Buse Naz Çakıroğ-
lu-Boks
Eray Şamdan-Karate

9
Ali Sofuoğlu-Karate 
Ferhat Arıcan-Artis-
tik Cimnastik
Hakan Reçber-Ta-
ekwondo
Hatice Kübra İl-
gün-Taekwondo 
Merve Çoban-Ka-
rate
Rıza Kayaalp-Güreş
Taha Akgül-Güreş
Uğur Aktaş-Karate
Yasemin Adar-Gü-
reş

13

2016 Rio De 
Janeiro

1
Taha Akgül-Güreş

3
Daniyar İsmayi-
lov-Halter
Rıza Kayaalp-Güreş
Selim Yaşar-Güreş

4
Cenk İldem-Güreş
Nur Tatar-Taekwon-
do
Soner Demirtaş-Gü-
reş
Yasmani Copello 
Escobar-Atletizm

8

2012 Londra 1
Servet Tazegül-Ta-
ekwondo

1
Nur Tatar-Taekwon-
do

1
Rıza Kayaalp-Güreş

3

4 http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Madalyalarimiz, 24.12.2021
5 http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Madalyalarimiz, 24.12.2021
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Olimpiyat 
Oyunları    Altın    Gümüş    Bronz

Top-
lam

2008 Beijing 1
Ramazan Şahin-Gü-
reş

1
Azize Tanrıkulu-Ta-
ekwondo

3
Nazmi Avluca-Gü-
reş 
Servet Tazegül-Ta-
ekwondo
Yakup Kılıç-Boks

5

2004 Atina 3
Halil Mutlu-Halter 
Nurcan Taylan-Hal-
ter 
Taner Sağır-Halter

4
Atagün Yalçınka-
ya-Boks 
Bahri Tanrıkulu-Ta-
ekwondo 
Eşref Apak-Atletizm
Şeref Eroğlu-Güreş

4
Aydın Polatçı-Güreş 
Mehmet Özal-Güreş 
Reyhan Arabacıoğ-
lu-Halter 
Sedat Artuç-Halter

11

2000 Sidney 3
Halil Mutlu-Halter 
Hamza Yerlika-
ya-Güreş 
Hüseyin Özkan-Ju-
do

0 2
Adem Bereket-Gü-
reş 
Hamide Tosun-Ta-
ekwondo

5

1996 Atlanta 4
Halil Mutlu-Halter 
Hamza Yerlika-
ya-Güreş 
Mahmut Demir-Gü-
reş 
Naim Süleymanoğ-
lu-Halter

1
Malik Beyleroğ-
lu-Boks

1
Mehmet Akif Pi-
rim-Güreş

6

1992 Barcelona 2
Mehmet  Akif Pi-
rim-Güreş 
Naim Süleymanoğ-
lu-Halter

2
Hakkı Başar-Güreş 
Kenan Şimşek-Gü-
reş

2
Ali Kayalı-Güreş 
Hülya Şenyurt-Judo

6
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Olimpiyat 
Oyunları    Altın    Gümüş    Bronz

Top-
lam

1988 Seul 1
Naim Süleymanoğ-
lu-Halter

1
Necmi Gençalp-Gü-
reş

0 2

1984 Los An-
geles

0 0 3
Ayhan Taşkın-Güreş 
Eyüp Can-Boks 
Turgut Aykaç-Boks

3

1980 Moskova 0
Katılmadı

0
Katılmadı

0
Katılmadı

0

1976 Montreal 0 0 0 0

1972 Münih 0 1
Vehbi Akdağ-Güreş

0 1

1968 Mexico 
City

2
Ahmet Ayık-Güreş 
Mahmut Atalay-Gü-
reş

0 0 2

1964 Tokyo 2
İsmail Ogan-Güreş 
Kazım Ayvaz-Güreş

3
Ahmet Ayık-Güreş 
Hasan Güngör-Gü-
reş 
Hüseyin Akbaş-Gü-
reş

1
Hamit Kaplan-Gü-
reş

6
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Olimpiyat 
Oyunları    Altın    Gümüş    Bronz

Top-
lam

1960 Roma 7
Ahmet Bilek-Güreş 
Hasan Güngör-Gü-
reş 
İsmet Atlı-Güreş 
Mithat Bayrak-Gü-
reş 
Mustafa Dağıstan-
lı-Güreş 
Müzahir Sille-Güreş 
Tevfik Kış-Güreş

2
Hamit Kaplan-Gü-
reş 
İsmail Ogan-Güreş

0 9

1956 Melbour-
ne/Stockholm

3
Hamit Kaplan-Gü-
reş 
Mithat Bayrak-Gü-
reş 
Mustafa Dağıstan-
lı-Güreş

2
İbrahim Zengin-Gü-
reş 
Rıza Doğan-Güreş

2
Dursun Ali Eğri-
baş-Güreş 
Hüseyin Akbaş-Gü-
reş

7

1952 Helsinki 2
Bayram Şit-Güreş 
Hasan Gemici-Gü-
reş

0 1
Adil Atan-Güreş

3

1948 Londra 6
Celal Atik-Güreş 
Gazanfer Bilge-Gü-
reş 
Mehmet Oktav-Gü-
reş 
Mersinli Ahmet 
Kireççi-Güreş 
Nasuh Akar-Güreş 
Yaşar Doğu-Güreş

4
Adil Candemir-Gü-
reş 
Halit Balamir-Güreş 
Kenan Olcay-Güreş 
Muhlis Tayfur-Gü-
reş

2
Halil Kaya-Güreş 
Ruhi Sarıalp-Atle-
tizm

12

1936 Berlin 1
Yaşar Erkan-Güreş

0 1
Ahmet Kireççi-Gü-
reş

2
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Olimpiyat 
Oyunları    Altın    Gümüş    Bronz

Top-
lam

1932 Los An-
geles

0 0 0 0

1928 Amster-
dam

0 0 0 0

1924 Paris 0 0 0 0

1920 Anvers 0
Katılmadı

0
Katılmadı

0
Katılmadı

0

1912 Stockholm 0 0 0 0

1908 Londra 0 0 0 0

1906 Atina 0
Katılmadı

0
Katılmadı

0
Katılmadı

0

1904 St. Louis 0
Katılmadı

0
Katılmadı

0
Katılmadı

0

1900 Paris 0
Katılmadı

0
Katılmadı

0
Katılmadı

0

1896 Atina 0
Katılmadı

0
Katılmadı

0
Katılmadı

0

GENEL TOP-
LAM

41 27 36 104
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Tablo 2.  Spor Branşlarına Göre Madalya Dağılımı6

Spor Dalı
   Altın    Gümüş    Bronz

Toplam

Artistik Cimnastik 0 0 1 1

Atletizm 0 1 2 3

Boks 1 3 3 7

Güreş 29 18 19 66

Halter 8 1 2 11

Judo 1 0 1 2

Karate 0 1 3 4

Okçuluk 1 0 0 1

Taekwondo 1 3 5 9

Genel Toplam 41 27 36 104

Spor bir ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasının önemli bir unsuru-
dur. Ekonomik beklentilerin olduğu, medyanın yoğun ilgi gösterdiği ve 
katılımcıların ve seyircilerin hareketliliğinin sağlandığı Mega spor orga-
nizasyonlarının yürütülmesi altyapıyı geliştirmeye yardımcı olur, istih-
dam yaratır, yabancı sermayenin güvenli girişini sağlar, yeni sporcular 
yaratır ve ülkenin ekonomik gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunur 
(Terekli ve Çobanoğlu, 2018; Ecmt 2003:13). Spor organizasyonlarına 
ev sahipliği yapmak kadar bu organizasyonlarda başarı elde etmekte 
önemlidir. 

Sporda başarıyı getiren pekçok etmen vardır. Bunların başında etkin 
ve uygulanabilir bir spor politikası oluşturulması gelmektedir. Örgütsel 
yapılardaki yönetim unsurlarından ve teşkilatlanmadan, spor kulüple-
rine, federasyonlara, okullardaki eğitim sistemine, olimpik kamo mer-
kezlerinden, sporcu sağlığına ve sosyal güvencesine, yetenek seçimi ve 
elit sporcu yetiştirilmesi için gerekli alt yapı tesis ve imkanlara, sporun 
hukuksal boyutuna, medyanın doğru ve etkin kullanımına, engellilerin 

6 http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Madalyalarimiz, 24.12.2021
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toplumsal hayat içerisindeki durumları ve spora katılım olanaklarına 
vb. sayabileceğimiz birçok konuya dair uygulanabilir, şeffaf, anlaşılabi-
lir ve ölçülebilir hedeflerin ortaya koyulduğu bir spor politikası; antre-
nörlerden sporculara, hakemlerden yöneticilere sporun içinde yer alan 
pekçok unsurun ve sonuçta ülke başarısının yakalanmasında önemli bir 
rola sahip olacaktır. Türkiye’de spor politikası oluşturulurken politika 
belirleyicilerin konuya dair yaklaşımlarıda önem arz etmektedir. 

1950-1960 yılları arasında çok partili döneme geçilmesi ve bu par-
tinin başında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Danışma Kurulunda 
uzun süre görev yapan Adnan Menderes‟in kurduğu beş hükümetin 
programında spora yer verilmemesi çelişkili bir durum olarak değerlen-
dirilebilir (Aykın ve Bilir, 2013).

Spor ve siyasetin birbirini etkilediği sarmal yapıdan yola çıkarak 
oluşturulması gereken bir politikanın siyasi parti programlarının, hü-
kümet programlarının ve kalkınma planlarının bir uzantısı ve birleşimi 
olarak ortaya koyulması gerekli olsada süreç içerisinde değerlendirildi-
ğinde; Aykın (2013)’ün çalışmasında ifade ettiği gibi; Spor Politikaları 
açısından Parti ve Hükümet Programları ile Kalkınma Planlarında her 
dönem için bir uyum içerisinde olmamıştır. Parti ve Hükümet Program-
ları ile Kalkınma Planlarının birbirleriyle olan ilişkisi dikkate alındığın-
da, bu uyumsuzlukların giderilmesi ve birbirini tamamlar nitelikte ol-
masına özen gösterilmesi kalıcı çözümler açısından gereklidir.  

Etkin ve kalıcı bir politika oluşturulması için belirli dönemler içeri-
sinde konusunda uzman kişiler ve paydaşlarla bir araya gelinerek spor 
şuraları ve çalıştaylar düzenlenmiş ve 27.01.2013 Tarih ve 28541 Sayılı 
Resmi Gazetede Yayımlanan ulusal gençlik ve spor politika belgesi or-
taya koyulmuştur. Bu belgede ulusal ve uluslararası başarılar elde ede-
bilmemiz ve ülkemizin bir spor ülkesi konumuna gelebilmesi yolunda 
politika hedefleri ve paydaşları belirlenmiştir. 638 Gençlik ve Spor Ba-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
me de Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün görevleri arasında 
yer alan “Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesinin oluşturulmasına 
ilişkin hazırlık çalışmalarını yapmak ve uygulanmasını takip etmek” 
maddesine ve 4. Bölüm de yer alan 18. Maddeye (bu belge en geç 4 yıllık 
dönemler itibariyle güncellenir) ilişkin olarak güncellenmemiş ve son-
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rasında güncellenme yapılmamış ve süreç içerisinde değişen hükümet 
sistemi ve mevzuat gereği sonuçlandırılmamıştır. Belgeye ilişkin ortaya 
koyulan hedeflerin belirli dönemler içerisinde değerlendirilerek politika 
konu ve hedeflerinin revise edilmesi geleceğe dönük mevcut durumun 
ve yapılması gerekenlerin ortaya koyulması açısından önemlidir. 

Yapılan mevzuat değişikliği ile 10/7/2018 – 30474 tarih ve sayılı res-
mi gazete de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi yedinci bölümde Gençlik ve Spor Bakan-
lığı başlığı içinde, madde 184 “Gençlik ve Spor Bakanlığının görev ve 
yetkileri” içerisinde (e) bendinde yer alan “Spor alanında uygulanacak 
politikaların tespit edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, teşki-
latlanma, federasyonların bağımsızlığı, spor tesisleri, eğitim, sponsor-
luk, sporcu sağlığının korunması, uluslararası organizasyonlarla ilgili 
çalışmaları koordine etmek, değerlendirmek ve denetlemek”, maddesi-
ne ilişkin olarak sporda ülkemizi başarıya götürecek milli bir spor poli-
tikası oluşturulması elzemdir. Konunun bu minvalde değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

Ulusal gençlik ve spor politika belgesinde ortaya koyulan politika 
konu ve hedefleri çerçevesinde değerlendirecek olursak, çalışmamızda 
ortaya koyduğumuz sporcu, antrenör ve kazanılan madalyalara ilişkin 
bulgulara yönelik yorumlamalarda bulunabiliriz. 

Bu belgede belirtilen7 antrenörlere ilişkin hedefler arasında; 
	Halkın spora katılımın artırıcı rekreasyon alanlarının oluşturulması ve 

bu alanlarda antrenör bulundurulması, 
	Sporcuların ve antrenörlerin aktif dönemlerinde sigortalı olmaları, 
	Milli takıma sporcu yetiştiren antrenörlerin, milli takım antrenörü ol-

malarına yönelik çalışmalar,
	Federasyonların spor eğitimi veren yüksekokul ve fakültelerin antrenör-

lük bölümüyle iş birliği kurması,
	Antrenörlük eğitimi sisteminin yeniden düzenlenmesi, 
	Öncelikle profesyonel sporculara ve antrenörlük eğitimi bölümü me-

zunlarına antrenörlük belgesi vermek. 

7 https://gsb.gov.tr/dosyalar/mevzuatlar/ulusal_genclik_ve_spor_politikasi.pdf, 22.12.2021



ULUSLARARASI SPOR FAALİYETLERİNDEKİ TÜRKİYENİN BAŞARISINA İLİŞKİN BİR 
İNCELEME: ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ

288

	Antrenörleri; spor organizasyonu, antrenman planlaması, sporda ölçme 
değerlendirme, spor fizyolojisi vb. gibi konularda nitelikli olarak eğit-
mek, 

	Milli takım antrenörlerine ayrı bir eğitim programı uygulanması, 

	BESYO ya da Spor Bilimleri Fakülteleri’nden mezun olan milli sporcu-
ların antrenör olarak istihdam edilmesi, 

	Antrenörlere yönelik belirli aralıklarla yeterlilik sınavları yapılması,  

	Milli sporcuların uluslararası müsabakalara kulüp antrenörleri ile katı-
lımının sağlanması,

	Elit düzey sporcuların ve antrenörlerinin ayni ve nakti ihtiyaçlarının 
karşılanmasının sağlanması,

	Uluslararası müsabakalara elit sporcuları yetiştirebilecek antrenörlerin 
belirlenmesi, yetiştirilmesi ve desteklenmesi,

	Engelli sporcuların sportif performansına yönelik nitelikli ve yeterli do-
nanıma sahip antrenör ve uzman personelin yetiştirilmesi.8

Sporculara ve sporcu yetiştirilmesine yönelik olarak ortaya konulan 
hedefler arasında ise9;

	Sporcuların ve antrenörlerin aktif dönemler içerisinde sigortalı olma-
ları, 

	Federasyonların, halkın spora katılımı ve sporcu yetiştirilmesi konu-
sunda daha aktif olmaları,

	Eğitimini sürdüren ve Türkiye’yi üst düzeyde temsil eden sporculara 
burs imkânının sağlanması,

	Sportif organizasyonlarda kurumların dışında bütçe imkanlarına göre 
teşvik edici ödüller verilmesi,

	Okullarda bir yetenek seçimi komisyonu oluşturulması ve seçilen yete-
nekli sporcu öğrencilerin yetiştirilmesi,

	Eğitim kurumlarındaki sportif faaliyetlerin düzenlenmesi ve yetenekli 
sporcuların desteklenmesi,

8 Bu bilgiler 9 nolu alt linkten alıntılanarak yapılmıştır. 
9 https://gsb.gov.tr/dosyalar/mevzuatlar/ulusal_genclik_ve_spor_politikasi.pdf, 22.12.2021
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	Coğrafi özellikler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak üst düzey sporculara yö-
nelik kamp eğitim merkezlerinin ülkeye dağılımının sağlanması,

	Kamp eğitim merkezlerinin sporcuların her yönden ihtiyaçlarının karşı-
lanmasına yönelik olarak hazırlanması,

	Yüksek performanslı sporcular ve antrenörlere ayni ve nakti desteğin 
yeterli oranda sağlanması,

	Yetenekli sporcuların eğitim ve sportif çalışmaları sürdürübilecekleri 
sistemleri oluşturmak,

	Başarılı sporcuların üniversite girişlerini kolaylaştırmak,
	Yetenekli sporcuların burslarla desteklenmesini sağlamak
	Milli takıma seçilen ve kamp eğitim merkezlerine yerleştirilen sporcula-

rın sosyal güvencelerinin sağlanması ve maddi imkânlar oluşturulması,
	Sporcuların uğradıkları bedensel zararların tazmin edilmesi,
	Amatör sporcuların sigortalılık sürelerine ilişkin çalışmalar yapılması,
	Sporcularla ilgili sosyal güvenlik uygulamalarının iyileştirilmesi,
	Engelli sporculara yönelik özel tesislerin arttırılması,
	Spor kulüplerinin engellilere yönelik spor şubesi açmasının sağlanması,
	Engelli sporcuların kamp ve yarışma dönemlerinde uygun konaklama 

imkânlarının sağlanması,
	Engelli sporcuların gelişimine yönelik donanımlı antrenör ve uzman 

personelin yetiştirilmesi,
	Engelli sporcuların yetenek seçimlerine yönelik standart tarama model-

leri oluşturulması 10

vb. gibi hedefler bulunmaktadır. Bu hedeflere ulaşılması sporcu ye-
tiştirilmesi, elit sporcu havuzunun genişletilmesi ve sporculara sağlanan 
imkanlarla birlikte uluslararası platformlarda daha fazla sporcunun ba-
şarı sağlaması anlamına gelecektir. 

Ayrıca belirlenen başarı kriterleri ve ödül yönetmeliğide başarı-
nın artırılmasında önemli etkenler arasında değerlendirilebilir. Ulusal 
Gençlik ve spor politika belgesinde öne çıkan bazı hususları11;

10  Bu bilgiler 11 nolu alt linkten alıntılanarak yapılmıştır.
11 https://gsb.gov.tr/dosyalar/mevzuatlar/ulusal_genclik_ve_spor_politikasi.pdf, 22.12.2021
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	Elit sporcuların uluslararası müsabakalarda başarı hedeflerini yakala-
yabilmeleri için antrenör, beslenme uzmanı, kondisyoner, masör, spor hekimi, 
spor psikoloğu gibi destekler sağlamak, Ulusal ve uluslararası alanda başarılı 
olan sporcu, antrenör ve spor kulüplerine teşvik edici ödüller vermek, örnek 
başarıların topluma duyurulması için projeler geliştirmek ve teşvik etmek, Ba-
şarılı sporcu, antrenör, federasyon ve kulüplere sponsor desteği sağlamak, tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarının sponsor olmaları için projeler geliştirmek ve 
teşvik etmek”12 olarak sıralayabiliriz.

Bununla beraber spor ile ilgili kurum ve kuruluşlar, paydaşlar, örgüt-
sel yapıda iyileştirmeler, tesis planlaması ve işletmesi, olimpiyat oyunları-
na hazırlık, medya vb. pekçok konuda ortaya koyulan hedefler ve doğru 
yol haritası spor politikası vizyonuna13 ulaşmamızı sağlayacaktır. 

Geniş bir sporcu havuzunun oluşturulması ve buradan bilimsel yol 
ve yöntemlerle yetenekli sporcuların saptanması ve bu sporcuların ala-
nında uzman ve nitelikli antrenörler vasıtasıyla, bilimsel desteklerle, 
verilere dayalı ve donanımlı eğitim ve kamp merkezlerinde eğitilmele-
ri ile uluslararası organizasyonlarda ve olimpiyatlarda daha fazla elit 
sporcuyla temsil edilmemizi, düzenlediğimiz organizasyonlar ve elde 
ettiğimiz başarılarla da dünyanın önde gelen spor ülkesi konumuna gel-
memizi sağlayacaktır.  

VERİ SETİ ve MODEL

Çalışmanın amacı Türkiyenin uluslararası düzeyde önemli spor 
müsabakalarındaki başarısını incelemektir. Bu amaçla çalışmada önem-
li spor müsabakalarının yıllar içindeki değişimi ve madalya sayılarına 
ilişkin veriler kullanılmıştır. Tüm ilgili veriler 2002 – 2020 dönemlerini 
kapsamaktadır ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinden14 
alınmıştır. 

Müsabakalardaki başarıyı incelemek için madalya, sporcu, antrenör 
ve hakem sayılarına ilişkin istatistikler arasındaki ilişki incelenmiş ve 

12  Bu bilgiler 11 nolu alt linkten alıntılanarak yapılmıştır.
13 https://gsb.gov.tr/dosyalar/mevzuatlar/ulusal_genclik_ve_spor_politikasi.pdf, 22.12.2021
14 https://shgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler, 29.12.2021
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ilgili modellerin test edilmesi ve kullanılan değişkenlere ilişkin ampirik 
analizler Spss 17 paket programı kullanılarak yapılmıştır.

AMPİRİK BULGULAR

Tablo 3’de Olimpiyat oyunları takvimi bulunmaktadır. Olimpiyat 
Oyunları veya kısaca Olimpiyatlar, Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları ol-
mak üzere iki ayrı kategoride, dört yılda bir düzenlenen uluslararası 
çok sporlu etkinliğin adıdır. 200’ün üzerinde ülkeyi temsil eden spor-
cuların katıldığı etkinlikler, dünyanın en kapsamlı spor etkinliği konu-
mundadır. Temelleri MÖ 8. yüzyılda Olimpiya’da gerçekleştirilen antik 
oyunlara dayansa da modern oyunların ilki 1896 yılında, Pierre de Cou-
bertin’in Uluslararası Olimpiyat Komitesini (kısaca IOC) kurması son-
rasında gerçekleştirildi. Bir kaç istisna dışında Türkiye çoğu Olimpiyat 
oyunlarına katılmıştır.

Tablo 3. Olimpiyat Oyunları Takvimi15

TARİH ÜLKE ŞEHİR
KATILAN

KATILDIĞIMIZ
ÜLKE SAYISI

1896 YUNANİSTAN ATİNA 13

1900 FRANSA PARİS 21

1904 A.B.D. SAINTLOUIS 10

1908 İNGİLTERE LONDRA 22 X

1912 İSVEÇ STOKHOLM 28 X

1916 1. DÜNYA SAVAŞI NEDENİYLE YAPILMADI

1920 BELÇİKA ANVERS 29

1924 FRANSA PARİS 44 X

1928 HOLLANDA AMSTERDAM 46 X

1932 A.B.D. LOS ANGELES 37

15 https://shgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler, 29.12.2021
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1936 ALMANYA BERLİN 49 X

1940 2. DÜNYA SAVAŞI NEDENİYLE YAPILMADI

1944 2. DÜNYA SAVAŞI NEDENİYLE YAPILMADI

1948 İNGİLTERE LONDRA 59 X

1952 FİNLANDİYA HELSİNKİ 68 X

1956 AVUSTURALYA MELBURN 72 X

1960 İTALYA ROMA 82 X

1964 JAPONYA TOKYO 93 X

1968 MEKSİKA MEKSİKO 112 X

1972 F.ALMANYA MÜNİH 127 X

1976 KANADA MONTREAL 86 X

1980 S.S.C.B. MOSKOVA 81

1984 A.B.D. LOS ANGA-
LES 140 X

1988 G.KORE SEOUL 161 X

1992 İSPANYA BARSELONA 172 X

1996 A.B.D. ATLANTA 197 X

2000 AVUSTRALYA SİDNEY 198 X

2004 YUNANİSTAN ATİNA 201 X

2008 ÇİN PEKİN 204 X

2012 İNGİLTERE LONDRA 204 X

2016 BREZİLYA RİO DE JANE-
İRO 205 X

Tablo 4’de Paralimpik Oyunlar takvimi bulunmaktadır. Paralimpik 
Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu et-
kinliğin adıdır. Orijinalindeki “paralympic” kelimesi; İngilizce, engelli 
anlamına gelen “paralyzed” ve “olympic” kelimelerinin birleşmesinden 
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meydana gelir. Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatla-
rın hemen ardından yapılır. Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Pa-
ralimpik Komitesi tarafından yönetilir. Paralimpik Oyunlar 1948’deki az 
sayıda II.Dünya Savaşı İngiliz eski askerlerinin toplanmasından 2008’de 
uluslararası ikinci büyük spor yarışması haline gelmiştir. Türkiye ilk 
olarak İspanyada gerçekleştirilen 1992 Barselona Paralimpik Oyunların 
katılmış, ertesi oyunlara katılmasa da sonraki tüm Paralimpik oyunlar-
da sporcularıyla temsil edilmiştir. 

Tablo 4. Paralimpik Oyunlar Takvimi16

TARİH        ÜLKE         ŞEHİR
KATILAN

KATILDIĞIMIZ
ÜLKE SAYISI

1960 İTALYA ROMA 23  

1964 JAPONYA TOKYO 21  

1968 İSRAİL TEL AVİV 29  

1972 ALMANYA HEİDELBERG 43  

1976 KANADA TORONTO 38  

1980 HOLLANDA ARNHEM 42  

1984 İNGİLTERE MANDEVİLLE 41  

1984 AMERİKA NEWYORK 45  

1988 KORE SEUL 61  

1992 İSPANYA BARSELONA 83 X

1996 AMERİKA ATLANTA 104  

2000 AVUSTRALYA SYDNEY 122 X

2004 YUNANİSTAN ATİNA 135 X

2008 ÇİN PEKİN 146 X

2012 İNGİLTERE LONDRA 160 X

2016 BREZİLYA RİO DE JANE-
İRO 160 X

16 https://shgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler, 29.12.2021
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Grafik 1’de 2002 – 2020 arasındaki dönemdeki Türkiye’nin katıldığı 
tüm uluslararası spor müsabakalarında kazandığı madalyaların topla-
mı görülmektedir. Tüm bu yıllar içinde, en düşük madalya sayısı 1245 
Madalya ile 2004 yılıdır. En yüksek madalya sayısı ise 8808 madalya ile 
2009 yılıdır. 

Grafik 1. Yıllara Göre Uluslararası Faaliyetlerde Kazanılan Madalya Sayıları 
(2002 - 2020)17

Grafik 2’de 2002 – 2020 arasındaki dönemdeki Türkiye’nin katıldığı 
tüm uluslararası spor müsabakalarında kazandığı toplam madalyaların 
türlere göre dağılımı görülmektedir. Tüm bu yıllar içinde, altın madalya 
sayısı en yüksek 2019 yılında, en düşük 2004 yılında, gümüş madalya 
sayısı en yüksek 2019 yılında, en düşük 2004 yılında ve Bronz madalya 
sayısı en yüksek 2019 yılında, en düşük 2004 yılında kazanılmıştır. 

17 https://shgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler, 29.12.2021
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Grafik 2. Yıllara Göre Uluslararası Faaliyetlerde Kazanılan Madalya 

Sayıları – Madalya Türüne Göre (2002 - 2020)18

Grafik 3’te 2004 – 2016 arası dönemdeki Türkiye’nin katıldığı olim-
piyat oyunlarında kazandığı madalyaların toplamı ve türlere göre da-
ğılımı görülmektedir. Türkiye en yüksek madalya sayısına üçü altın 
olmak üzere onbir madalya ile 2002 yılında ulaşmıştır. En düşük madal-
ya sayısı ise ikisi altın olmak üzere 5 madalya sayısı ile 2012 olimpiyat 
oyunları olmuştur. 

Grafik 3. Yıllara Göre Olimpiyatlarda Kazanılan Madalya Sayıları – 
Madalya Türüne Göre (2002 - 2020)19

18 https://shgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler, 29.12.2021
19 https://shgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler, 29.12.2021
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Grafik 4’te 2004 – 2016 arası dönemdeki Türkiye’nin katıldığı olim-
piyat oyunlarında kazandığı madalyaların spor dallarına göre dağılımı 
görülmektedir. Türkiye en yüksek güreş sporunda madalya kazanırken 
2016 yılı bu dalda en yüksek madalyanın alındığı yıldır. Judo ise en dü-
şük madalya sayısına sahip olduğumu spor dalıdır. Judodaki tek madal-
yamız 2000 yılı Syndey oyunları olmuştur. 

Grafik 4. Yıllara ve Spor Dallarına Göre Ülkemizin Kazandığı Olimpiyat 
Madalyaları–(2002 - 2020)20

Grafik 5’te 2004 – 2016 arası dönemdeki Türkiye’nin katıldığı Para-
limpik oyunlarda kazandığı madalyaların toplamı ve türlere göre dağı-
lımı görülmektedir. Türkiye en yüksek madalya sayısına biri altın olmak 
üzere on madalya ile 2012 yılında ulaşmıştır. En düşük madalya sayısı 
ise ikisi üçü altın olmak üzere dokuz madalya sayısı ile 2016 paralimpik 
oyunları olmuştur. 

20 https://shgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler, 29.12.2021
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Grafik 5. Yıllara Göre Paralimpik Oyunlarda Kazanılan Madalya Sayıları – 
Madalya Türüne Göre (2012 - 2016)21

Grafik 6’da 2002 – 2020 arasındaki dönemdeki Türkiye’nin katıldı-
ğı Balkan Şampiyonasında kazandığı toplam madalyaların türlere göre 
dağılımı görülmektedir. Tüm bu yıllar içinde, altın madalya sayısı en 
yüksek 2019 yılında, en düşük 2006 yılında, gümüş madalya sayısı en 
yüksek 2019 yılında, en düşük 2005 yılında ve Bronz madalya sayısı en 
yüksek 2019 yılında, en düşük 2006 yılında kazanılmıştır. 

Grafik 6. Yıllara Göre Balkan Şampiyonasında Kazanılan Madalya Sayıları 
– Madalya Türüne Göre (2002 - 2020)22

Grafik 7’de 2002 – 2020 arasındaki dönemdeki Türkiye’nin katıldığı 
Uluslararası turnuvalarda kazandığı toplam madalyaların türlere göre 

21 https://shgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler, 29.12.2021
22 https://shgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler, 29.12.2021
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dağılımı görülmektedir. Tüm bu yıllar içinde, altın madalya sayısı en 
yüksek 2019 yılında, en düşük 2004 yılında, gümüş madalya sayısı en 
yüksek 2019 yılında, en düşük 2005 yılında ve Bronz madalya sayısı en 
yüksek 2019 yılında, en düşük 2005 yılında kazanılmıştır. 

Grafik 7. Yıllara Göre Uluslararası Turnuvalarda Kazanılan Madalya 
Sayıları – Madalya Türüne Göre (2002 - 2020)23

Grafik 8’de 2002 – 2020 arasındaki dönemdeki Türkiye’nin katıldı-
ğı Dünya Şampiyonasında kazandığı toplam madalyaların türlere göre 
dağılımı görülmektedir. Tüm bu yıllar içinde, altın madalya sayısı en 
yüksek 2019 yılında, en düşük 2002 yılında, gümüş madalya sayısı en 
yüksek 2019 yılında, en düşük 2004 yılında ve Bronz madalya sayısı en 
yüksek 2019 yılında, en düşük 2007 yılında kazanılmıştır. 

Grafik 8. Yıllara Göre Dünya Şampiyonasında Kazanılan Madalya Sayıları – 
Madalya Türüne Göre (2002 - 2020)24

23 https://shgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler, 29.12.2021
24 https://shgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler, 29.12.2021
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Grafik 9’da 2002 – 2020 arasındaki dönemdeki Türkiye’nin katıldığı 
Avrupa Şampiyonasında kazandığı toplam madalyaların türlere göre 
dağılımı görülmektedir. Tüm bu yıllar içinde, altın madalya sayısı en 
yüksek 2019 yılında, en düşük 2006 yılında, gümüş madalya sayısı en 
yüksek 2019 yılında, en düşük 2006 yılında ve Bronz madalya sayısı en 
yüksek 2019 yılında, en düşük 2002 yılında kazanılmıştır. 

Grafik 9. Yıllara Göre Avrupa Şampiyonasında Kazanılan Madalya Sayıları 
– Madalya Türüne Göre (2002 - 2020)25

Grafik 10’da 2002 – 2020 yılları arasındaki dönemdeki kademeye 
göre Antrenör belge sayıları bulunmaktadır. Toplam antrenör belge sa-
yısının en yüksek olduğu yıl 2015 yılıdır. Bu yıl en yüksek 1. Kademe 
antrenör belge sayısı verilirken, en düşük 5. Kademe antrenör belge sa-
yısı verilmiştir. En düşük toplam antrenör belge sayısı ise 2003 yılına 
aittir, bu yıl toplam 835 adet belge verilmiştir. 

25 https://shgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler, 29.12.2021
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Grafik 10. Yıllara Göre Antrenör Belge Sayıları – Kademeye Göre  
(2002 - 2020)26

Grafik 11’de 2007 – 2018 yılları arasındaki dönemdeki hakem sayıla-
rı bulunmaktadır. Toplam hakem sayısının en yüksek olduğu yıl 98330 
ile 2017 yılı, en düşük hakem sayısı ise 40315 ile 2011 yılına aittir. 

Grafik 11. Yıllara göre Hakem Sayıları–(2007 - 2018)27

İSTATİSTİKSEL BULGULAR

Çalışma kapsamında Türkiyenin toplam madalya sayısı üzerinde 
etkili olan bileşenleri ortaya çıkartılmıştır. Söz konusu analizleri ger-

26 https://shgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler, 29.12.2021
27 https://shgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler, 29.12.2021
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çekleştirmek amacıyla madalya sayısı değişkenlerinin durağanlığını 
kontrol etmek gerekmektedir. Değişkenlerin durağanlığı Augmented 
Dickey-Fuller testi ile ortaya konmuştur. Durağanlık testleri, sağlık har-
cama serilerinin trendleri hem hesaba katılmadan hem de hesaba katı-
larak ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Durağanlık testleri sonuçları aşağıda 
Tablo 5‘te sunulmuştur. Test sonuçlarına göre Madalya sayısı değişken-
leri ikinci düzeyde durağandır.

Tablo 5. Durağanlık Test Sonuçları

Trendsiz Trend & Sabit Sonuç

Değişkenler Düzey 1. Fark 2. Fark Düzey 1. Fark 2. Fark

Toplam Ma-
dalya Sayısı

(-12.6510) -110651 -21103 (-3.2352) -27979 (-5.7905) I [2]

Olimpiyat 
Madalya 
Sayısı

(-2.5195) (-7.4296) -32590 (-4.2626) -16486 (-4.5171) I [2]

Antrenör Sayısının Madalya Sayısıyla İlişkisi

Antrenör sayısının toplam madalya sayısı üzerindeki üzerindeki et-
kisini anlamak amacıyla maksimum gecikme uzunluğu iki alınarak AIC 
(Akaike, 1973) kriterine göre model tahmin edilmiştir. Araştırılan etkiye 
dair bulgular aşağıda Tablo 6’da sunulmuştur. Buna göre Antrenör sa-
yısının toplam madalya sayısı ve olimpiyat oyunlarında kazanılan ma-
dalya sayısı üzerinde anlamlı etkisi tespit edilmiştir. Antrenör sayısında 
meydana gelen meydana gelen %100’lük bir toplam, toplam madalya 
sayısını yaklaşık %5, olimpiyat oyunlarındaki madalya sayısını ise %1,2 
artırmaktadır.
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Tablo 6. Antrenör Sayısının Madalya Sayısı Üzerindeki Etkisi

Katsayı S. H. P değeri

Toplam Madalya sayısı 0.05 0.312 0.07

Olimpiyat Oyunları Madalya sayısı 0.012 0.497 0.00

F: 5.98, R2:0.78, Durbin-Watson: 4.4

Hakem Sayısının Madalya Sayısıyla Ilişkisi

Hakem sayısının toplam madalya sayısı üzerindeki üzerindeki etki-
sini anlamak amacıyla maksimum gecikme uzunluğu iki alınarak AIC 
(Akaike, 1973) kriterine göre model tahmin edilmiştir. Araştırılan etkiye 
dair bulgular aşağıda Tablo 7’de sunulmuştur. Buna göre Hakem sayısı-
nın toplam madalya sayısı ve olimpiyat oyunlarında kazanılan madalya 
sayısı üzerinde anlamlı etkisi tespit edilmiştir. Hakem sayısında meyda-
na gelen meydana gelen %100’lük bir toplam, toplam madalya sayısını 
yaklaşık %1,3, olimpiyat oyunlarındaki madalya sayısını ise %0,06 artır-
maktadır.

Tablo 7. Hakem Sayısının Madalya Sayısı Üzerindeki Etkisi

Katsayı S. H. P değeri

Toplam Madalya sayısı 0.013 0.587 0.00

Olimpiyat Oyunları Madalya sayısı 0.006 0.246 0.00

F: 6,93, R2:0.75, Durbin-Watson: 6.1

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışma Türkiye’nin uluslararası spor müsabakalarındaki kaza-
nılan madalya sayısı üzerinde etkili olan bileşenleri ortaya çıkarmayı ve 
Türkiye’deki hakem ve antrenör sayısında gerçekleşen artışın madalya 
sayısı üzerindeki etkisini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu tes-
pitler uluslararası spor müsabakalarında kazanılan madalya sayısındaki 
artış nedenlerini yorumlamaya ve madalya sayısında sayının artmasına 
katkı sağlayacağı için önem arz etmektedir.
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Çalışmada Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından toplanan 
ve raporlanan ikincil veriler kullanılmıştır. Çalışma kapsamında araştı-
rılan etkiler zaman serisi analizleri aracılığı ile açığa çıkartılmıştır.

Uluslararası ve olimpiyat oyunlarında kazanılan madalya sayısın-
daki artışın en önemli bileşeninin antrenör sayısındaki artışlar olduğu 
anlaşılmıştır. Öte yandan madalya sayısında tür ayrımına gidilmemiş, 
altın – gümüş – bronz tüm madalyalar önem arz ettiği için kümülatif 
etkiye ilişkin bulgular tespit edilmiştir. Buradan hareketle, antrenör sa-
yısındaki artışın toplam madalya sayısındaki artışlarda direkt olarak rol 
oynadığı düşünülmektedir. 

Uluslararası ve olimpiyat oyunlarında kazanılan madalya sayısın-
daki artştaki ikinci en önemli bileşeninin hakem sayısındaki artışlar ol-
duğu anlaşılmıştır. Hakem sayısındaki artış, antrenör sayısı kadar olma-
sa da toplam madalya sayısındaki artışlarda dolaylı olarak rol oynadığı 
düşünülmektedir. 
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SPOR YARALANMALARI SONRASI TEDAVİ 
UYGULAMALARI

Ramazan BAYER1

Öz: Günümüzde bireyler sağlıklı yaşam, amatör ve profesyonel dü-
zeyde spora katılım göstermektedir. Uygulanan spor branşına bakıl-
maksızın her spor branşında spor yaralanmaları meydana gelebilir. 
Oluşan spor yaralanması branşlara göre farklılık gösterdiği gibi vü-
cudun her bölgesinde meydana gelebilir. Buna göre, vücudun tamamı 
veya bir bölgesinin, normalden fazla bir kuvvetle karşılaşması duru-
munda, bu bölgelerin dayanıklılık sınırlarının aşılmasıyla ortaya çıkan 
problemler spor yaralanması olarak ifade edilmektedir. Spor yaralan-
maları çevresel ve bireysel nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. 
Yaş, cinsiyet, tam tedavi edilmemiş yaralanmalar, kas güçsüzlükleri, 
yorgunluk, aşırı yüklenme, spor yapılan alanlar, kullanılan malzeme-
ler ve iklim koşulları spor yaralanmalarının ortaya çıkmasına neden 
olan önemli etmenlerdendir. Spor yaralanmaları bireylerin hem yaşam 
kalitelerini hem de maddi olarak etkileyebilmektedir. Bu durumdan 
dolayı özellikle spor yaralanmaları tıbbi olarak önemsenmelidir. Spor 
yaralanması öncesi yapılan doğru ve etkin uygulamalar yaralanmanın 
önlenmesine olanak sağlamaktadır. Doğru ve etkin uygulamalar ay-
rıca yaralanma sonrası tedavi sürecini olumlu yönde etkileyeceği ifa-
de edilmektedir. Ortaya çıkan yaralanmanın ciddiyeti tedavi sürecini 
belirleyen en önemli göstergelerdendir. Ortaya çıkan yaralanmalara 
bağlı olarak sporcular spordan uzak kalma sürecine girmiş olacaktır. 
Hafif derecede yaralanmalar sonrası sporcular 1-7 gün arası spordan 
uzak kalmakta, orta derecede yaralanmalar sonrası 8-21 gün arası, ağır 
derecede yaralanmalar sonrası sporcular ise 21 günden fazla sürede 
spordan uzak kalma durumu söz konusudur. Yaralanma sonrası enf-

1 Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Rektörlük, Malatya / Türkiye, ramazan.bayer@ozal.edu.tr, 
Orcid No: 0000-0002-2161-5886
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lamasyonun önlenmesi, ağrının giderilmesi, eklem hareket açıklığının 
korunması (aktif ve pasif egzersizler), kas gücünün geliştirilmesi, spor 
branşının özgünlüğü, kassal ve kardiyovasküler dayanıklığın arttırıl-
ması rehabilitasyon ilkelerinin en önemli basamakları arasındadır. Re-
habilitasyon sürecini istenildiği bir şekilde atlatan sporcuların egzer-
siz veya antrenmanlara hemen başlaması risk teşkil etmektedir. Buna 
göre egzersiz veya antrenmanlara başlamak için, akut ödem tamamen 
tedavi edilmiş olmalı, sakatlanan bölgede eklem ve kas hareketi ağ-
rısız ve sınırlamadan tamamlanabilmeli, normal kuvvet sağlam eks-
tremite ile karşılaştırıldığında % 80 oranında bir değerde olmalı, kas 
yapısı diğer bölge ile aynı normal ölçüde olmalı, çevre ölçümü sağlam 
bölgenin % 90’ından az olmamalı, sakatlanan kısım normal dayanıklı-
ğa sahip olmalı, normal kardiovasküler dayanıklık ve sürat kazanılmış 
olmalı, alt ekstremite sakatlıklarından sonra mutlaka eski hız ve çevik-
lik sağlanmalı, tüm egzersizler ağrısız olarak yapılabilmeli, denge ile 
ilgili bir problem olmamalı, sinir, hareket refleksi ve hareket koordi-
nasyonu tamamlanmalı, rehabilitasyonun her safhasında sporcunun 
yapmış olduğu spor dalı ile ilgili dirilleri tam yaptığına kanaat geti-
rilmeli, doktor, fizyoterapist, antrenör ve sporcu dönüş için hem fikir 
olmalıdır. sakatlıktan sahaya dönüş sürecinde herhangi bir aşamada 
aksaklık ya da ağrı oluşursa bir önceki aşamaya dönülerek doktora 
müracaat edilmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Spor, Yaralanma, Tedavi

GİRİŞ

Günümüzde sağlıklı yaşam uygulamaları ile spora katılımın artma-
sı, sporcuları büyük bir kitle haline dönüştürmüştür. Profesyonel veya 
amatör birçok daldan sporcu sayısının artışı, sporcu sağlığı alanındaki 
gelişmeleri hızlandırmaktadır. Sporcularda görülen sağlık problemleri, 
başta kas-iskelet sistemi olmak üzere tüm vücut sistemlerini kapsayabilir 
(Özdilek, 2019; Eken, 2020). Spor yaralanmalarının önlenmesi amacıyla 
sporcuların düzenli tıbbi kontrollerden geçirilmesi gerekir. Spor yara-
lanmalarını önlemede amaç, hem yaralanma mekanizmalarının önceden 
belirlenip tedavi protokollerinin uygulanması, hem de geçirilmiş yara-
lanma var ise, erken dönemde tedavi ederek sahaya dönüşe uygun hale 
getirip yaralanmanın kronikleşmesine engel olmaktır (Griffith, 2000; 
Bağrıaçık ve Açak, 2005). Sporcunun aslında sporcu sağlığını korumanın 
ana odağı olduğuna gerçekten inanıyorsak, bu onların deneyimlerinin 
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ve algılarının, sporcu sağlığını koruma stratejilerimizi geliştirme şekli-
mizi şekillendirmesi ve bilgilendirmesi gerektiği anlamına gelir. İnanç-
ları, algıları, davranışları, tercihleri   ve deneyimleri hakkındaki bilgiler, 
sonuçta sağlık hizmeti kararlarını şekillendirebilir ve iyileştirebilir (Sla-
de vd., 2018). Önleyici stratejileri değerlendirirken bu karmaşık davranış 
katmanlarını ortaya çıkarmak çok önemlidir (Verhagen vd., 2010).

Optimal yaralanma yönetimi, yaralanma anında mevcut olan çeşitli 
faktörlerden etkilenebilir ve bu faktörlerin ilgili bağlamlarda anlaşılma-
sı gerekir. Bu anlamda ‘bağlam’, genellikle yaralanma yönetimi süreci-
nin ortaya çıkma biçiminde belirleyici bir rol oynar (Bolling vd., 2018). 
Bu nedenle, spor yaralanmalarında oluşabilecek hasarlar için önleyici 
tedbirlerin alınması, önlenmesi, azaltılması ve kontrolü, klinisyenler ve 
araştırmacılar için olduğu kadar bir bütün olarak toplum için de önemli 
hedeflerdir. Spor ve fiziksel aktivitede yaralanmayı önlemenin önemli 
bir parçası, yaralanma risklerinin ve yaralanma etiyolojisinin anlaşıl-
masıdır. 1990’ların başından bu yana, klinisyenlere ve araştırmacılara 
yaralanma etiyolojisinin daha iyi anlaşılmasına ve nihayetinde önleyici 
tedbirlerin geliştirilmesine yardımcı olan birkaç teorik model öne sürül-
müştür (Van vd., 1992; Meeuwisse., 1994; Karataş vd., 2018).

Spor yaralanmalarını önlemenin birincil amacına ulaşmak için, bu 
önleme dizisindeki ikinci adım (yani risk faktörlerinin ve yaralanma me-
kanizmalarının belirlenmesi) kritiktir. Çağdaş spor hekimliğinde önleyici 
tedbirler, ağırlıklı olarak biyomedikal ve/veya biyomekanik araştırma-
lar yoluyla oluşturulan risk faktörlerine ve yaralanma mekanizmalarına 
dayanmaktadır (Özdurak vd., 2003). Açıkça ifade edilirse, bir yaralanma 
riski faktörü belirlenir ve bir araştırma (tercihen randomize kontrollü bir 
çalışmada), risk faktörü değiştirildiğinde, azaltıldığında veya kaldırıldı-
ğında yaralanma riskinin ne olduğu araştırılır. Elde edilen sonuçlara göre 
ısınma, germe vb. gibi önleyici veya rehabilite edici tedbirler alınabilir 
(Finch, 2006; Timpka vd., 2006; Eken vd., 2020; Kafkas vd., 2019).

Ekstrakorporeal Şok Dalga Terapisi

Ekstrakorporeal Şok Dalga Terapisi (ESWT) Vücut dışında oluşan 
basınç dalgalarını çelik uçlu bir aplikatör vasıtasıyla vücudun istenilen 
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bölgesine odaklayan bir tedavi yöntemidir. ESWT ilk olarak 1982 yılında 
ürolojik durumların yönetimi için klinik uygulamaya sokulmuştur (Cha-
ussy vd., 1982). Bu teknolojinin üriner sistem taşlarının tedavisindeki 
başarısı, onu hızla birinci basamak, noninvaziv ve etkili bir yöntem ha-
line getirdi (Argyropoulos, 2007). Daha sonra, ESWT ortopedide ve to-
tal kalça artroplastisi revizyonlarında çalışıldı (Park vd., 1991). Dahası, 
1980’lerde yapılan hayvan çalışmaları, ESWT’nin osteojenik yanıtı artı-
rabileceğini ve kırık iyileşmesini iyileştirebileceğini ortaya koyarak şok 
dalgası tedavisinin çoğu ortopedik araştırmalarda üst ve alt ekstremite 
tendinopatilerine, fasiyopatilere ve yumuşak doku koşullarına yararlı 
olduğu gösterilmiştir (Weinstein vd., 1988; Haupt vd., 1992). 

Şok dalgaları, doğrusal olmama, yüksek tepe basıncı ve ardından 
düşük gerilme genliği, kısa yükselme süresi ve kısa süre (10 ms) gibi 
belirli fiziksel özelliklere sahip ses dalgalarıdır. Tek bir darbeye, geniş 
bir frekans aralığına (0-20 MHz) ve bir yüksek basınç genliğine (0-120 
MPa) sahiptirler. Bu özellikler, pozitif ve negatif bir şok dalgası fazı üre-
tir. Pozitif faz, doğrudan mekanik kuvvetler üretirken, negatif faz, daha 
sonra yüksek hızlarda patlayan ve ikinci bir şok dalgası dalgası oluş-
turan kavitasyon ve gaz kabarcıkları üretir (Van Der Worp vd., 2013). 
Ultrason dalgaları ile karşılaştırıldığında, şok dalgası tepe basıncı, bir 
ultrason dalgasının tepe basıncından yaklaşık 1000 kat daha büyüktür 
(Wang., 2012).

Tedaviyi tam olarak uygulamak amacıyla tedavi edilecek alan pal-
pasyon ile belirlenmektedir. Uygulama yapılacak alana dalgaların ve-
rimli ve sorunsuz bir şekilde aktarılması için jel kullanılmaktadır. Şok 
dalga aplikatörü, tedavi edilecek alana hafifçe bastırılır ve yaklaşık 5-20 
dakika gibi bir sürede uygulama tamamlanır. İlk uygulamanın ardından 
kalıcı olmayan bir miktar ağrı hissedilebilir ve bu durum bir yan etki 
olarak zarar vermeyecek miktarda kızarma ve şişlik oluşturabilir. Hasta-
ların birçoğu ilk tedavinin ardından tedavinin faydasını hissedebilmek-
tedir. Düzenli rehabilitasyon sonrasında hastalardaki şikayetler ve diğer 
ağrı durumları 4-6 hafta içerisinde azalmakla beraber önemli miktarda 
kalıcı düzelme sağlamaktadır2.

2 www.shockwavetherapy, ET. 10.05.2021
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Şekil 1. Şok Dalga Terapisi Hareket Mekanizması

Şok Dalga Terapisi Endikasyonları
Şok dalga tedavisi, öncelikle yaygın kas-iskelet sistemi rahatsızlıkla-

rının tedavisinde kullanılır. Bunlar şunları içerir:
♦	 Üst ve alt ekstremite tendinopatileri
♦	 Büyük trokanterik ağrı sendromu
♦	 Medial tibial stres sendromu
♦	 Patellar tendinopati
♦	 Plantar fasiyopati
♦	 Yapışkan kapsülit 
♦	 Uzun kemik kırığının kaynamaması
♦	 Femur başının avasküler nekrozu
♦	 Diz osteoartriti

Şok Dalga Terapisi Kontrendikasyonları

♦	 Gebelik
♦	 Büyük kan damarları ve sinirler üzerinde
♦	 Kalp pilleri veya diğer implante edilmiş cihazlar
♦	 Açık yaralar
♦	 Eklem değiştirmeleri
♦	 Epifiz
♦	 Tromboz dahil kan pıhtılaşma bozuklukları
♦	 Enfeksiyon
♦	 Kanserli dokular
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♦	 Hastanın riskli bir zihinsel durumu ve / veya iş birliği yapama-
ma.3

Hidroterapi 

Hidroterapi, son zamanlarda giderek daha popüler hale gelen ve 
birçok Avrupa üniversitesindeki akademisyenler tarafından incelenen 
önemli bir bilimsel araştırma alanıdır. (Versey vd., 2011). Roma hamam-
ları ve sıcak maden kaynaklarına kadar, dünyadaki birçok kültürler, çe-
şitli sağlık problemlerini tedavi etmek amacıyla yüzyıllar boyunca su 
kullanmıştır. 19. yüzyıldan kalma bir Bavyera rahibi olan Peder Sebasti-
an Kneipp, modern hidroterapinin babası olarak ifade edilmektedir. Se-
bastianın kontrast hidroterapi adı ile bilinen alternatif sıcak ve soğuk su 
kullanımı bugün hala kullanımı devam etmektedir (Ko, 2016). Aynı za-
manda, Vincent Preissnitz, yalnızca tam tahıllar ve bol su yemeyi içeren 
daha büyük bir natüralist hareketin parçası olarak Almanya’nın Gräfen-
berg kentinde ilk spa kliniğini kurdu (Czeranko, 2019).

Hidroterapi yöntemini benimseyenlere göre, sıcak ve soğuk su, insan 
sağlığına yararlı fizyolojik değişikliklere neden olur. Egzersiz sonrası to-
parlanmak için havuza veya suya gitme aktivitesi vücutta birçok faydalı 
fizyolojik değişikliğe neden olabilir. Hidrostatik basınç ve su sıcaklığı bu 
fizyolojik değişikliklere katkıda bulunur (Vaile 2008, Eniseler, 2010). Sı-
cak su yüzeysel kan damarlarını genişletir, ter bezlerini harekete geçirir, 
eklemleri gevşetir ve dokulardan toksik atık ürünleri uzaklaştırır. Soğuk 
su ise yüzeysel kan damarlarını daraltır ve kan akışını etkilenen bölgeye 
yönlendirerek iltihabı azaltır. Vücudun suya daldırılmasının, yerçekimi-
ne karşı koyarak, eklemler veya tüm vücut üzerindeki baskıyı azaltarak 
eklem ağrılarını ve kas hasarını hafiflettiğine inanılmaktadır (Torres ve 
Alcázar, 2014). Hidroterapi genellikle tıp merkezlerinde, kaplıcalarda, 
fizyoterapi kliniklerinde ve hatta evde yapılmaktadır. Yaygın hidrotera-
pi türleri şunlardır:

Su Egzersizleri: Sıcak veya soğuk su havuzlarında egzersiz yap-
mak, eklemler üzerine binen yükün azalması ile egzersiz yapılmasını 
sağlamaktadır. Kas sistemine daha az stres uyguladığı ve kronik yara-

3 www.shockwavetherapy, E.T.10.05.2021
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lanma riskini azalttığı belirtilmiştir. Sırt ağrısı, artrit, obezite, yaşlılık 
veya sakatlık için de faydalı olduğu söylenir. (Triplett vd., 2009; Colado 
vd., 2010). Yapılan çalışmalarda alt ekstremitede akut bağ burkulmaları 
olan seçkin sporcular için su egzersizleri, atletik aktivitelere hızlı dönüş 
için standart kara temelli tedaviye göre avantajlar sağladığı ve su içinde 
yapılan egersizlerde kas-iskelet sistemi yükü azaltılır ve aşırı egzersizle 
ilişkili yaralanma olasılığını azaltır (Reilly vd., 2003; Kim vd.,2010).

Balneoterapi: Mineral bakımından zengin sularda veya doğal mine-
ralli kaplıcalarda ıslanmanın iyileştirici etkisi olduğu söylenir. Kaplıca 
tedavisi olarak bilinen bu yaklaşım, artrit, bel ağrısı, bağışıklık bozuk-
lukları ve fibromiyaljiyi tedavi edebilir (Gálvezetal, 2018).

Balneoterapi çok eski zamanlardan beri çok çeşitli koşulları tedavi 
etmek için ampirik olarak kullanılmaktadır (Van, 2002). Termal banyo-
lar birçok ülkede (Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Almanya, Avustur-
ya, İsviçre, Türkiye, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, 
Rusya, İsrail, Japonya ve diğerleri) geleneksel tıbbın ayrılmaz bir parçası 
olarak kabul edilir ve günümüzde Avrupa içindeki ve dışındaki birçok 
ülkenin halk sağlığı sistemlerinin ilgili bir parçasıdır (Gutenbrunner 
vd., 2010). Balneoterapi, kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, en-
dokrin ve nörolojik durumlar ve daha da önemlisi deri ve romatizmal 
bozukluklar gibi çeşitli patolojilerin (özellikle kronik inflamasyonla il-
gili olanların) tedavisinde etkili, iyi tolere edilen, tamamlayıcı bir yak-
laşımdır (Nasermoaddeli vd., 2005; Forestier vd., 2017). Balneoterapi 
organizmada yerel ve genel fizyolojik etkilere neden olur ve bu etkiler, 
hem fiziksel mekanizmalar-esas olarak ısıyla terapötik etkilerle bağlan-
tılı-hem de ajanların kimyasal ve biyolojik özellikleri yoluyla uygulanır 
(Nasermoaddeli vd., 2005). Bununla birlikte, biyolojik olarak aktif inor-
ganik ve organik maddelerin deri yoluyla emilmesi de balneoterapinin 
etkinliğinde rol oynar (Shani vd., 1985; Halevy vd., 2001).

Buz Banyosu (Kriyoterapi): Yaralanmanın soğuk havayla tedavi 
edilmesi hem tıpta hem de rehabilitasyonda yaygın olarak kabul gören 
bir tedavi yöntemidir. Örneğin kriyoterapide cerrahide doku kontrollü 
dondurma ile yok edilir. Kriyoterapi onkolojide kullanılmakta ve bu-
zun analjezik ve antienflamatuvar özellikleri 1978’den beri romatolojide 
araştırılmaktadır. Journal of the Royal Society’de yayınlanan bir rapora 
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göre, belirli rahatsızlıkları soğukla   tedavi etme fikri yeni değil. Soğuk 
havanın sağlığa faydaları, Hipokrat’ın yanı sıra eski Mısırlılar tarafın-
dan da iddia edilmiştir. Sporcular arasında çok popüler olan buz banyo-
sunda, yaralanmalardan ve aşırı antrenmandan iyileşmeyi hızlandırmak 
için bir havuza batırılır. (Mooventhan vd., 2014). Literatürde kriyotera-
pinin uygulanması sırasında net bir ısı derecesi belirtilmemiştir. Fakat 
Low ve Reed (1994), 15C’nin altında soğuktan kaynaklanan ağrı başladı-
ğından dolayı, soğuk su ya da kriyoterapi sıcaklığı olarak 15C’nin altını 
tanımlamışlar. Performans çalışmalarında soğuk dinlenme süresi 15-20 
dakikadır. Fakat saha çalışmalarında sporcuların soğuk suyun verdiği 
rahatsızlıklara karşı direnç göstermeleri bu süreyi 30 saniyeye indirmeyi 
başarmıştır (Wilcock vd., 2006).

Whirlpool Hidroterapi: En eski hidroterapi türlerinden biri olan 
Whirlpool, başlangıçta fizyoterapistler tarafından yanıkları olan hastala-
rı tedavi etmek için kullanılıyordu. Daha sonra spor yaralanmaları veya 
ameliyattan sonra dolaşımın, hareketliliğin ve rahatlığın iyileştirilmesi-
ne yardımcı olmak için kullanılmaya başlanmıştır (Tao vd., 2012; Aran-
kalle vd., 2013).

Soğuk girdaplar vücuttaki arterlerin kapanmasına neden olur ve bu 
da tedavi edilen vücut kısmındaki dolaşımı azaltmaya yardımcı olabi-
lir. Bu, yaralı vücut kısmında iltihaplanma ve şişliği yönetmeye yardım-
cı olmak için kullanılır (Arankalle vd., 2013).

Bir kontrast whirpool tedavisi girdap ve soğuk aynı gövde kısmında 
girdap tedavi sırasında sıcak kullanmayı gerektirir. Yaralı vücut bölümü 
tekrar tekrar ılık sudan soğuk suya taşınır. Genellikle her tedavi yakla-
şık 15 ila 20 dakika sürer ve 3-4 seansı bulmaktadır (Stanton vd., 2008). 
Whirpool terapisi ile tedavi edilebilecek yaygın yaralanmalar ve durum-
lar şunları içerir:

♦	 Ayak bileği kırığı
♦	 Plantar fasit
♦	 Lisfranc çıkığı
♦	 Ayak bileği burkulması
♦	 Tenisci dirseği
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♦	 Aşil tendonu kopması ve tendinit.
Tabii ki, bu sadece whirlpool terapisinden fayda görebilecek du-

rumların kısa bir listesidir. Hemen hemen her vücut uzvu, whirlpool 
tankı içine yerleştirilebildiği sürece whirlpool terapisi ile tedavi edilebi-
lir (Mooventhan vd., 2014).

Intradiskal Elektrotermal Terapi 

Bel ağrısı çok yaygın ve sakat bırakan bir rahatsızlıktır. Bel ağrısının 
pek çok nedeni hasta popülasyonuna göre değişir. Epidemiyolojik ça-
lışmalar, bel ağrısının herhangi bir zamanda nüfusun %50 ila %80’inde 
yaşamları boyunca görüldüğünü göstermektedir (Dreisinger ve Nelson, 
1996). Genel popülasyondaki kadar yaygın olmasa da bel ağrısı sporcu-
ların yaklaşık %30’u tarafından bildirilmektedir (Videman vd., 1995). Bu 
oran oynanan spora göre değişebilir. Örneğin, cimnastikçilerin %11’i ve 
futbolcuların %50’si bel ağrısı çekiyor olarak tanımlanmıştır (Gerbino ve 
d’Hemecourt,, 2002).

Bel ağrısı, belirli bir travmatik olaya atfedilebilir veya daha yaygın 
olarak, aşırı kullanım fenomeni olan tekrarlayan mikro travmadan kay-
naklanabilir. Yarışma sırasında, sporcunun omurgası aşırı taleplere ma-
ruz kalır. Yorgunluk yaygındır ve burkulmalara ve zorlanmalara neden 
olabilir. Disk herniasyonu sık görülen bir durumdur ve dejeneratif de-
ğişiklikler başlatılabilir veya ağırlaştırılabilir. Genel popülasyondaki bel 
ağrısında olduğu gibi, sporcudaki semptomların kesin kaynağı hemen 
anlaşılamayabilir. Dikkatli bir öykü, tam nöromüsküler fizik muayene 
ve uygun görüntüleme yapılmalıdır. Potansiyel ağrı oluşturucular ara-
sında intervertebral diskler, faset eklemleri, paraspinal kas sistemi ve 
bağlar bulunur. Kesin ağrı oluşturucunun tanımlanması, Scheuermann 
kifozu gibi deformite veya spondiloliz veya spondilolistezden kaynak-
lanan instabilite ile birleştirilebilir. Bel ağrısı olan çoğu hasta istirahat 
ve ilaç tedavisine iyi yanıt verir ve ardından uygun fizik tedavi uygula-
nır. Bu önlemler başarısız olduğunda, seçici durumlarda ameliyat düşü-
nülebilir (Dreisinger ve Nelson., 1996; Lawrence vd., 2006).

İntradiskal elektrotermal terapi, ameliyat dışı tekniklere yanıt ver-
meyen diskojenik koşullar nedeniyle bel ağrısı vakalarında anulusa ısı 
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uygulama prosedürüdür. Teknik, sıcaklık kontrollü bir termal dirençli 
ısıtma bobini ile bir kateter yoluyla annulus fibrosusa ısı uygulanmasını 
içerir. Termal disk tedavisinin amacı sinir liflerine zarar vermek, kola-
jeni küçültmek ve disk dokusunu sertleştirmektir; bu, herhangi bir kü-
çük yırtılmayı kapatabilir ve matris bileşenlerinin ifadesini sınırlayabilir 
(Derby vd., 2008). 

İntradiskal elektrotermal terapi uygulayabilmek için;
♦	 Non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAID’ler), traksiyon, fi-

zik tedavi ve enjeksiyonlar dahil yoğun bir non-operatif tedavi 
protokolü başarısız olması, 

♦	 Kalıcı bel ağrısı olan ve normal nörolojik muayenesi olan ve siya-
tik olmayan hastalar,

♦	 Etkilenen seviyede diskografi ile ağrı provokasyonu ve bitişik et-
kilenmemiş seviyelerde uyumsuz ağrı,

♦	 Nöral kompresif lezyon veya spinal stenoz göstermeyen bir MRI,
♦	 3 ila 4 mm’den küçük disk çıkıntıları,
♦	 Orta dereceli disk hidrasyonu (en az %50 kalan disk yüksekliği) 

olmalıdır (Kloth vd., 2008; Manchikanti vd., 2009; Estefan ve Es-
tefan, 2020).

Mıknatıs Terapisi

Mıknatıs terapisi, kalıcı bir mıknatıs tarafından oluşturulan zayıf bir 
statik manyetik alanı içeren alternatif tıbbın bilimsel bir uygulamasıdır. 
Elektrik ile çalışan bir cihaz vasıtasıyla üretilen bir manyetik alanı kul-
lanan elektromanyetik terapinin alternatif tıp uygulaması ile benzerlik 
göstermektedir. Mıknatıs tedavisi, insan uygarlığı tarafından 4000 yıl-
dan fazla bir süredir kullanılmaktadır. Bunun en erken kanıtı, MÖ 2500 
yıllarına dayanan eski Çin yazılarında bulunmuştur (Hutchins., 1955). 
Geçmişte, Yunanlı doktorlar artrit tedavisinde demirden yapılmış hal-
kalar kullanmaktaydılar. 17 yüzyılda Almanlar baş ağrısı, gut ve züh-
revi hastalıkları tedavi etmek için manyetik terapiyi kullandılar. Günü-
müzde manyetik terapi iddiası, yaraların iyileşme süresini azaltmaktan 
eksik ve ölmekte olan yeni doğanların büyümesine kadar kullanılmaya 



Ramazan BAYER

315

başlanmıştı. Mıknatıslar stresi ve enfeksiyonları azaltmak, ani atakları 
önlemek, kemikleri ve ameliyat sonrası oluşan yaraları iyileştirmek için 
kullanılmaktadır. Genel olarak yapay mıknatıslar sabit ve geçici olarak 
ikiye ayrılır ve enerjileri bir dizi elektron veya elektrik akımı tarafından 
oluşturulan manyetik alana etki eder ve yoğunluğu ayarlanabilir. Tıbbi 
ve sağlık amaçlı kullanılan mıknatısların çoğu, 30-5000 gauss arasında 
değişen, uzun manyetik etkiye sahip sabit tiptedir. Gauss ile ifade edilen 
mıknatıs yoğunluğu, bir cm karelik bir alandan geçen manyetik çizgile-
rin sayısını gösterir (Ratterman vd., 2002).

Şekil 2. Mıknatıs Terapisi

Colbert ve ark.’nın sistematik derleme çalışmalarında 42 çalışmanın 
37’si (%88) mıknatıs terapinin terapötik faydaları olduğunu belirtmişler-
dir. Kullanılan mıknatıslarda görülen tek yan etki, sıcak basması ve cilt 
tahrişinin şiddetlenmesi olarak ifade edilmektedir (Colbert vd., 2008).  Ya-
pılan başka bir çalışmada manyetik terapinin, huzursuz bacak sendromu 
ve bacak kramplarının tedavisinde kontrol grubuna kıyasla eşit derecede 
etkili olduğu belirtilmiştir (Blyton vd., 2012). Ayrıca manyetik terapi çe-
şitli organlardaki ağrıları, artriti, miyofasiyal kas ağrısını, alt ekstremite 
kas kramplarını, karpal tünel sendromunu ve pelvik ağrıyı azaltmak için 
kullanılabileceği ifade edilmektedir (Rickards., 2006; Vernon ve Schnei-
der., 2009). Mıknatıs terapisinde bilinen en önemli yanlış, mıknatısların 
kandaki demiri çekmesi, böylece kanı hareket ettirmesi ve dolaşımı uyar-
masıdır. Ancak kandaki demir hemoglobine bağlı olduğu için bir man-
yetik alana tepki vermekte serbest değildir. Statik mıknatıslar, kandaki, 
sinirlerdeki ve hücre zarlarındaki yüklü parçacıkları etkileyebilir veya bi-
yokimyasal reaksiyonları ustaca değiştirebilir (Null, 1998).
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Alet Yardımlı Yumuşak Doku Mobilizasyonu

Alet destekli yumuşak doku mobilizasyonu (IASTM), yumuşak 
doku tedavisi için kullanılan bir miyofasyal müdahaledir. James Cyri-
ax çapraz sürtünme masajının prensiplerine dayanmaktadır (Cheatham, 
vd., 2019). Genellikle paslanmaz çelikten yapılmış, kenarları ve kontur-
ları eğimli, farklı vücut anatomik konumlarına uyum sağlayabilen ve 
daha derin penetrasyona izin veren aletler kullanılarak uygulanır (Lam-
bert, vd., 2017). Yumuşak doku bozukluklarının tespiti ve tedavisinde 
kullanılır (Ge, vd., 2017).  IASTM için önerilen bir tanım, “deri, miyofas-
ya, kaslar ve tendonları çeşitli doğrudan kompresif vuruş teknikleriyle 
manipüle etmek için özel araçların kullanımını içeren yetenekli bir mü-
dahaledir” (Cheatham, vd., 2019). 

Tekniğin kendisinin Çin tıbbında kullanılan bir yöntem olan Gua 
sha’dan evrimleştiği söylenmektedir (Nazari, vb., 2019). Gua sha, kırmı-
zı lekeler oluşana kadar cildi kazımak için kenarları yumuşatılmış aletler 
kullanır. Ancak Gua sha’nın IASTM’den farklı bir mantığı, amaçları ve 
uygulama yöntemi vardır (Cheatham, vd., 2019). Aletler, fasyal kısıtla-
maları ve yara dokusunu etkili bir şekilde parçalar. Bu aletlerin ergono-
mik tasarımı, klinisyene kısıtlamaları bulma yeteneği sağlar ve klinisye-
nin etkilenen bölgeyi uygun miktarda basınçla tedavi etmesine olanak 
tanır. Kontrollü mikrotravmanın etkilenen yumuşak doku yapısına gir-
mesi, lokal inflamatuar yanıtın uyarılmasına neden olur. Mikrotravma, 
uygun olmayan fibrozisin veya aşırı skar dokusunun yeniden emilimini 
başlatır ve etkilenen yumuşak doku yapılarının yeniden şekillenmesiyle 
sonuçlanan bir dizi iyileşme aktivitelerini kolaylaştırır. Ameliyat, immo-
bilizasyon, tekrarlanan zorlanma veya diğer mekanizmalar sonucunda 
gelişmiş olabilecek yumuşak doku içindeki yapışıklıklar parçalanarak 
tam fonksiyonel restorasyonun gerçekleşmesi sağlanır (Thoma, vd., 
1995; Fowler, vd., 2000; Wilson, vd., 2000). 

IASTM’nin Genellikle Kullanıldığı Koşullar

♦	 Medial Epikondilit, Lateral Epikondilit,
♦	 Karpal tünel sendromu,
♦	 Boyun ağrısı,
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♦	 Plantar fasit,
♦	 Rotator manşet tendiniti,
♦	 Patellar tendinit,
♦	 Tibialis arka tendinit,,
♦	 Topuk ağrısı / aşil tendiniti,
♦	 DeQuervain sendromu,
♦	 Ameliyat sonrası ve travmatik izler,
♦	 Miyofasyal ağrı ve kısıtlamalar,
♦	 Kas-iskelet dengesizlikleri,
♦	 Burkulma/Gerilmelerle ilişkili kronik eklem şişmesi,
♦	 Bağ burkulmaları,
♦	 Kas gerilmeleri,
♦	 Akut olmayan bursit,
♦	 RSD (Refleks Sempatik Distrofi),
♦	 Sırt ağrısı,
♦	 Tetik parmak,
♦	 Kalça Ağrısı (Yedekler),
♦	 BT Bant Sendromu,
♦	 Shin atelleri,
♦	 Kronik ayak bileği burkulmaları,
♦	 Akut ayak bileği burkulmaları (ileri teknik),
♦	 İzler (cerrahi, travmatik)

IASTM Fizyolojisi ve Faydaları

Çalışmalar, IASTM’nin faydalarını hücresel düzeyde ele almıştır. Et-
kilenen dokulara mikro travma ile başlatılan inflamatuar yanıt, IASTM 
uygulamasını takiben artan fibroblast proliferasyonu, kolajen sentezi, 
olgunlaşması ve örgütlenmemiş kolajen lif matrisinin yeniden şekillen-
mesi ile sonuçlanır. Bu da yara dokularının bozulmasına, yapışıklıklara 
ve yüz kısıtlamalarına neden olur (Lambert, vd., 2017; Cheatham, vd., 
2019). Fibroblast, hücre dışı matristeki (ECM) en önemli hücre olarak ka-
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bul edilir. Yumuşak dokunun onarımı, yenilenmesi ve bakımı ECM’de 
gerçekleşir. Fibroblast, diğer birçok temel maddenin yanı sıra kolajen, 
elastin ve proteoglikanları içeren ECM’yi sentezler. Fibroblastlar, meka-
nik dönüştürücüler olarak tepki verme yeteneğine sahiptir; bu, sıkıştır-
ma, tork, kesme ve sıvı akışı gibi biyofiziksel gerilimi (deformasyon) tes-
pit edebildikleri ve mekanik bir tepki oluşturabildikleri anlamına gelir. 
Çalışmalar ayrıca, tedaviyi takiben hareket açıklığında, kuvvette ve ağrı 
algısında iyileşmeler gösteren IASTM’nin klinik yararlarını da göster-
miştir. Melham ve arkadaşları, 7 haftalık IASTM ve fizik tedaviden son-
ra IASTM’nin bir kolej futbolcusunda hareket aralığını önemli ölçüde 
iyileştirdiğini buldu. IASTM uygulamasının ardından lateral malleolu 
çevreleyen skar dokusunun azaldığını ve yapısal olarak yeniden şekil-
lendiğini buldu (Melham, vd.1998). Wilson ve arkadaşları, patellar ten-
dinit için IASTM uygulamasını takiben 6 ve 12. haftalarda ağrı azaltma 
ve bozulma ölçeğinde iyileşme buldular (Wilson, vd., 2000). 

Spor rehabilitasyonunda IASTM tek başına ayrılamaz ve uygula-
namaz. Yumuşak doku mobilizasyonu, dokuların adaptasyonunu ve 
yeniden şekillenmesini kolaylaştırmak için hem hareketi hem de güç-
lendirmeyi içermelidir (Black, 2010). Spor rehabilitasyonunda IASTM 
uygulandığında genellikle şu altı farklı adımdan geçer: muayene, ısın-
ma, IASTM, germe, güçlendirme egzersizleri ve kriyoterapi (Black, 
2010; Carey-Loghmani, vd., 2010; Melham, vd.,1998; Miners ve Bougie, 
2011). Öncelikle hastanın mevcut durumu doğru bir şekilde incelenme-
lidir. Hastanın daha sonra hafif koşu veya sabit bir bisiklet, üst vücut er-
gometresi veya eliptik bir makine kullanarak 10-15 dakika ısınması gere-
kir. Bazen ısınma için 3-5 dakika sıcak paket veya ultrason uygulanabilir 
(Black, 2010; Hammer, 2005). Bu tür bir ısınma, dokuların ısınmasını ve 
plastisitesinin yanı sıra kan akışını da arttırır. IASTM ısınmadan hemen 
sonra başlar. Uygulayıcı, hastanın cildine bir krem   sürer ve aleti hasta-
nın dayanabileceği bir basınçta uygularken, tedavi edilecek alanı “kum-
lu, çakıllı ve kumlu” türde duyumlarla bulur (Carey-Loghmani, vd., 
2010). IASTM tamamlandıktan sonra, tedavi edilen dokuyu güçlendir-
mek ve kolajeni yeniden hizalamak için tedavi edilen bölgeyi hedef alan 
germe ve kas güçlendirme egzersizleri yapılmalıdır (Hammer, 2005). Bu 
işlem, bölgenin yeniden yaralanmasını önlemeye yardımcı olabilir. Son 
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olarak 10-20 dk kriyoterapi uygulanır (Miners ve Bougie, 2011; Papa, 
2012). Spor rehabilitasyonunda genellikle yumuşak doku tedavisi için 
buz kullanılır (Bleakley, vd., 2006). Kriyoterapi, ağrıyı azaltabilir ve do-
kuda kalan artık iltihabı kontrol edebilir, aynı zamanda ikincil hücre hi-
poksik hasarını da önleyebilir (Howitt, vd., 2006; Kim, vd., 2017).

Bazı çalışmalar, IASTM’nin spor yaralanmasından kaynaklanan ağ-
rıyı azaltabileceğini ve yumuşak doku fonksiyonunu ve eklem hareket 
açıklığını (ROM) iyileştirebileceğini bildirmiştir (Howitt, vd., 2009; Mi-
ners ve Bougie, 2011; Schaefer ve Sandrey, 2012). Howitt, vd., (2009), 
Tibialis posterior kasında akut derece 1 zorlanma yaşayan bir triatlet’e 
uygulandığında, IASTM’nin ağrıyı azaltabildiğini, Schaefer ve Sandrey 
(2012) ise kronik hastalığı olan lise sporcularında IASTM’nin ayak bi-
leği ROM’unu iyileştirdiğini belirtmiştir. Ayrıca, Madenciler ve Bougie 
(2011), IASTM’nin, sürekli koşmaktan kaynaklanan kronik Aşil tendino-
patisi olan sıradan insanlarda yumuşak doku fonksiyonunu iyileştirme-
ye yardımcı olduğunu bildirmiştir.

Tendinopati gibi kronik tendon yaralanmaları, tendonların fizyolo-
jik ve anatomik özelliklerinden dolayı uzun süreli tedavi gerektirir ve 
bazı durumlarda hasta tedavilere iyi yanıt vermeyebilir (Sharma ve Maf-
fulli, 2005). Kaslarla karşılaştırıldığında, tendonlar daha düşük oksijen 
tüketimine ve metabolik hıza sahiptir ve bu nedenle bir yaralanmadan 
sonra daha yavaş iyileşme göstermektedir (Williams, 1986). Şimdiye ka-
dar, tendinopati tedavisi için ilaçlar veya fizik tedavi kullanıldı, ancak 
bunların etkinliği konusunda çelişkili görüşler bulunmaktadır (Andres 
ve Murrell, 2008). Özellikle steroidler durumunda, kısa vadede tendino-
patili bir hastada ağrının kontrolünde etkili olabilirler, ancak uzun süreli 
kullanımları doku iyileşmesini geciktirebilecekleri ve yaralanmayı daha 
da kötüleştirebildikleri için yumuşak doku fonksiyonu üzerinde olum-
suz etkileri olabilir (Magra ve Maffulli, 2006; Marsolais, vd., 2007). Bu-
nun ışığında, tendinopati sonrası yumuşak doku fonksiyonunun dü-
zelmesi için IASTM iyi bir alternatif olarak düşünülebilir. Son raporlar 
ayrıca IASTM’nin aşil tendinopatisini önlemek için kullanılabileceğini 
göstermiştir (Bayliss, vd., 2015).

Bu arada bazı çalışmalar IASTM’nin kasları da etkileyebileceğini 
bildirmiştir. Faltus, VD., (2012) parsiyel rektus femoris yırtığı olan bi-
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sikletçiye 6 haftalık bir süre boyunca beş seans IASTM uygulandığın-
da, ultrason muayenesinin erken dönem sonucuyla karşılaştırıldığında 
doku çevresinde azalmış bir fokal lezyon boyutu, ekojenite ve hipoekoik 
bölge gösterdiğini belirtti. 

Aspegren, vd., (2007), tarafından yapılan bir çalışmada, akut kosto-
kondrit tanısı almış kadın kolej voleybol oyuncularına 2 hafta boyunca 
haftada iki kez IASTM uygulandığında ağrının azaldığını, oyuncuların 
tekrar spora katılmalarını sağladığını, Daniels ve Morrell (2012), plan-
tar fasiitli genç futbolcularda 6 hafta boyunca haftada bir kez IASTM 
uygulanarak ağrının azaldığı belirttiler. Howitt, vd., (2009) ayrıca, tibi-
alis posterior burkulması olan triatletler için rehabilitasyon programına 
IASTM’nin dahil edildiğinde, IASTM uygulandıktan 2 hafta sonra ağrı-
nın azaldığını ve 6 hafta sonra triatletlerin tekrar koşmaya veya yüzme-
ye katılmalarına izin vermek için ağrının tamamen ortadan kalktığını 
bildirmiştir. Bu arada White (2011), hamstring tendinopatisi olan 36 ya-
şındaki bir mesafe koşucusuna 6 hafta boyunca haftada bir ila iki seans 
IASTM uyguladı ve ardından hamstring ağrısı düzeldi.

Optimal kas-iskelet fonksiyonu için yeterli eklem ROM’u gereklidir 
ve yetersiz esneklik, kişiyi aşırı kullanım sendromuna ve akut yaralan-
malara karşı savunmasız hale getirebilir (Hreljac, vd., 2000; Sainz de Ba-
randa ve Ayala, 2010). Bu nedenle, spor yaralanmalarının rehabilitasyo-
nu veya önlenmesine ek olarak, egzersiz performansını iyileştirmek için 
yeterli ROM’a sahip olmak önemlidir (Merkle, vd., 2016). Bazı çalışma-
lar, IASTM’nin ROM’u önemli ölçüde iyileştirebileceğini öne sürmüştür 
(Baker, vd., 2013; Hammer ve Pfefer, 2005; Kim, vd., 2014; Laudner, vd., 
2014).  Merkle et al. (2016), sağlıklı kolej beyzbol oyuncularında 3 hafta 
boyunca haftada iki seans IASTM uygulamasının hamstring ROM’ları-
nı önemli ölçüde iyileştirdiğini belirtirken, Heinecke, vd., (2014), kolej 
voleybolu, beyzbol ve voleybolcuların omuz bölgesine 4 hafta boyunca 
haftada iki seans IASTM uygulamasının ROM kaybını önlemede yar-
dımcı olduğunu belirtmiştir.
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SONUÇ

Günümüzde spor yaralanmaları için kulüpler ciddi harcamalar yap-
maya başlamıştır. Ana hedef sporcuyu en kısa sürede müsabakaya hazır 
hale getirmektir. Bu bağlamda en doğru teşhis ve tedavi yöntemi spor-
cunun kısa sürede fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmasını sağlamak-
tadır. Günümüz spor yaralanmaları sonrası tedavi modelleri her geçen 
gün ilerleme kaydetmektedir. Güncel tedavi yöntemlerini takip eden fiz-
yoterapistler ve antrenörler rakiplerine kıyasla daha avantajlı konumda 
yer almaktadır. Amaç en kısa sürede sahaya dönüş olduğundan dolayı 
en güncel ve faydalı tedavi modellerinin uygulanması önem arz etmek-
tedir. Spor yaralanmaları dışında kullanılan ekstrakorporeal şok dalga 
terapisi, hidroterapi, intradiskal elektrotermal terapi ve mıknatıs terapi 
tedavi yöntemleri bugün spor sağlığı alanında da kullanılmaya başlan-
mıştır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde belirtilen tedavi modelleri ile 
ilgili halen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Yapılacak çalışmalar ile 
bu tedavi yöntemlerinin etkinliği belirlenebilir bu durum kulüplere hem 
zaman hem de maliyet açısından önemli kazanımlar sağlayabilir.
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SPORDA SUPLEMENT (DESTEK ÜRÜNLERİ) 
KULLANIMI 

Ediz ERDEM1, Serkan DÜZ2

Öz: Son zamanlarda insanlar sağlıklarına ve fiziksel görünüşlerine 
daha fazla önem vermeye başladılar. Tabi ki bunda sosyal medya, 
televizyon ve internet ortamlarında boy gösteren ünlü kişilerin veya 
sporcuların fiziksel açıdan fit, kaslı veya zinde bir beden imajı sergile-
melerinin etkisi büyüktür. Özellik gençler tarafından rol model alınan 
bu karakterler sosyal medya aracılığı ile yaşam tarzlarını, nasıl egzer-
siz yaptıklarını, beslenme tarzlarını veya kullandıkları suplementleri 
(destek ürünlerini) paylaşmaktadırlar. Bu ünlü kişilerin takipçileri 
veya hayranları da onlara benzemek adına onlar gibi yaşama veya 
davranma eğilimindedirler. Birçok kişi bu sebeple spor salonlarına ya-
zılıp hızlı bir şekilde ve kısa zamanda fiziksel olarak iyi bir görünüşe 
sahip olmak için bilinçsiz bir şekilde suplement denilen besin destek 
ürünlerini kullanmaktadır. Artan bu talep suplement piyasasının hızla 
büyümesine, medyadaki ürün reklamlarının artmasına ve artık mahal-
le arasındaki zincir marketlerde bile çeşitli formlarda karşımıza çıkma-
sına neden olmaktadır. Bu reklamlardan etkilenen özellikle spora veya 
egzersize yeni başlayanlar hatta spor geçmişi olanlar bile artık rutin 
beslenme programlarına suplementleri eklemek ihtiyacı hissetmekte-
dirler. Sporcular üzerinde sanki bu suplementler olmadan antrenman 
veya sportif performanslarını idame ettiremeyeceklermiş gibi bir algı 
yaratılmaktadır. Dolayısıyla birçok sporcu hem sosyal medyadan hem 
de çevresindeki antrenör ve arkadaşlarından etkilenerek istemese de 
bu sarmalın içerisine girmektedirler. Gerçekte ise suplementlerin spor-
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tif performans üzerindeki etkisine ilişkin çalışmalar birkaç ürün dışın-
da olumlu bir etkiyi kanıtlamakta yetersiz veya eksik kalmıştır. Çün-
kü suplementlerin sportif performansı olumlu etkilediği yönündeki 
iddia veya reklamların çoğu bu görüşlerini ilgili suplementlerin olası 
fizyolojik etki mekanizmalarına dayandırmaktadır. Ancak teori ile uy-
gulamanın birbirine uymadığı, kullanılan maddelerin bir şekilde me-
tabolizma tarafından kullanılamadığı ortaya çıkmıştır. Buna rağmen, 
yanıltıcı reklamlarla insanlar kandırılarak kullanımları teşvik edilmek-
tedir. Zaten yapılan çalışmalar da suplement kullanım oranlarında 
hızlı bir artışın olduğu ve kullanım yaşının da giderek düştüğünü or-
taya koymaktadır. Bu nedenle özellikle sporcular suplement kullanır-
ken ürünün saflığı, dayanıklılığı, etiketlenmesi ve içeriğinin ulusal ve 
uluslararası kontrol mekanizmalarından onay almış olmasına dikkat 
etmelidir. Ayrıca sporcu beslenmesi konusunda uzman kişilere danı-
şılmadan çevresinden veya sosyal medyadan duyduğu veya gördüğü 
bilgilerle hareket edilmemesi ve bilinçsiz suplement kullanılmaması 
gerektiği sporculara anlatılmalıdır. Kullanılan suplementlerin büyük 
bir kısmının yarardan çok sporcu performansına zarar verdiği unu-
tulmamalıdır. Dolayısıyla sporcuların hazır suplementler yerine doğal 
besinleri tüketmelerinin teşvik edilmesi son derece önemlidir. Zaten 
dengeli bir beslenme planında suplementlere ihtiyaç duyulmamakta-
dır. Sonuç olarak ne kullanılırsa kullanılsın her ihtimali göz önünde 
bulundurarak güvenilir olup olmadığı çok dikkatli araştırılmalı ve 
kullanılacaksa beslenme konusunda uzman bir sağlık danışmanı ile iş 
birliği içerisinde seçim yapılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Suplement, Takviye Gıda, Destek Ürün, Besin Des-
tekleri

GİRİŞ

Sporcular arasında genellikle suplement olarak ifade edilen besin 
destek ürünleri; vitamin, mineral, bitkisel içerikli ilaçlar, sporcu besin 
destekleri ve ağızdan alınan diğer maddeleri kapsayan genel bir tanım-
lamadır. Ayrıca suplementler diyet ürünleri, besin takviyeleri ve besin-
sel ergojenik yardımcılar olarak da ifade edilebilmektedir. Genel olarak 
kapsüller, tabletler, yumuşak jeller, tozlar, sıvılar ve çubuklar şeklinde 
üretilmekte ve yaygın olarak ta kullanılmaktadırlar (Petróczi ve Nau-
ghton, 2007). Araştırmalar sporcular arasında bilgi eksikliği veya yan-
lış anlaşılmalara rağmen suplement kullanımının kapsam ve miktarı-
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nın da artan bir eğilimim olduğunu bildirmektedir (Tekin ve Kravitz, 
2004; Massad vd, 1995). Yapılan son araştırmalar sporcuların suplement 
hakkında güvenilir bilgi edinme amaçlı genellikle doğrudan suplement 
marketleri veya internet sitelerini tercih ettikleri ve kişisel tavsiyelere 
uyduklarını göstermektedir (Argan ve Köse, 2009; O’Dea, 2003; Ishihara 
vd., 2003).

Suplementlerin Tarihçesi

Tarihte bilinen ilk suplement örneği M.Ö. 3. yüzyılda sporcuların 
daha iyi koşmaları için kullandıkları mantar yemeğidir. Romalıların ara-
bada yarışları için atlarını su, bal ve şarap karışımıyla yaptıkları hidro-
mel ile beslediği (Akgün, 1993), aynı şekilde performanslarını arttırmak 
amacıyla Güney Amerika yerlilerin kakao filizi çiğnediği bilinmektedir 
(Wilhelmsen, 1987). 19’uncu yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise artık 
doğal uygulamaların dışına çıkılarak tiroid özü temelli diyet hapları 
“yağ yakıcı” olarak ilk defa üretilmeye ve satılmaya başlanmıştır. Daha 
sonra bu suplementin hipertroid’e sebep olduğu anlaşılınca üretimi ve 
kullanımı yasaklanmıştır (Güzel., 2012).

Suplementlerin Kullanım Amaçları

Günümüzde gittikçe insan organizmasının sınırlarını zorlayarak ya-
pılan spor anlayışı normalin dışında ekstra destek ürünlerinin alınması-
nı neredeyse zorunlu hale getirmektedir. Suplementler üzerine yapılan 
bazı araştırmaların etki mekanizmaları beklenen sonuçlarla çelişse de 
genel olarak sporda aşağıda belirtilen etkileri elde etmek amacıyla kul-
lanılabilmektedir (Pehlivan, 2005; Güzel, 2012; Günay ve Cicioğlu, 2001; 
Sundgot–Borgen, 2003; Lawrence ve Kirby, 2002). 

•	 Daha yüksek performans 
•	 Kas fibrillerine kalınlaşma 
•	 Sinir sistemini uyararak yorgunluğun oluşmasını ötelemek
•	 Kas kasılmasında enerji kaynağı oluşturmak
•	 Kanda oksijen, enerji ve artık ürünlerin dolaşımını hızlandırmak
•	 Solunum merkezine etkilemek
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•	 Dayanıklılığı artırmak
•	 Oksidan hasarı azaltmak veya engellemek
•	 Kasın daha fazla güç-kuvvet üretmesini sağlamak 

Suplementlerin Sınıflandırılması       

Suplementler karbonhidratlar, proteinler, vitaminler, mineraller, 
yağ yakıcılar ve diğer ergojenik besin destekleri olarak sınıflandırılırlar. 
Alanyazından elde edilen bilgiler ışığında suplementlerin detaylı sınıf-
landırılması Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Suplementlerin Sınıflandırılması

Besin Öğeleri İçerikleri

Karbonhidratlar 
(CHO)

Basit (Monosakkaritler), Kompleks (oligosakkaritler, 
polisakkaritler).

Proteinler Proteinler (Whey, Casein, Soya, Yumurta), 
Esansiyel Aminoasitler (Valin, Lösin, İzolösin, Treo-
nin, Metionin, Fenilalanin, Triptofan, Lizin), BCAA, 
Glutamin, HMB, AOL.

Vitaminler A Vitamini, Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niasin (B3), 
Pantotenik asit (B5), (B6), Biotin (B8), Folikasit (B9), 
(B12), Pangamik asit (B15), Probiotik, Omega3, Vitamin 
C, Vitamin D, Vitamin E, Beta Karotenler.

Mineraller ZMA, Kalsiyum, Sodyum, Krom, Demir, Çinko, Po-
tasyum, Magnezyum, Nitrat, Sitrat.

Yağ Yakıcılar Synephrine, Cayenne Pepper, L- Tyrosine, Konjuge 
Lineloik Asit (CLA), Arnavut Biberi, Krom Pikolinat.

Diğer Jelatin, Spirulina, α-ketoglutarat, α- lipoik asit (ALA), 
Arjinin, Chitosan aurantium, Kondroitin sülfat, Efed-
rin, Pseudoefedrin, Mahuang, Glukozamin, Yeşil çay 
ekstresi, Büyüme Hormonu, Nitrik oksit(NO), Orni-
tin- α-ketoglutarat, Oksijenli içecekler, Vanadyum, 
Kreatin, Sporcu İçecekleri, Enerji İçecekleri, Koenzim 
Q (CoQ10), Sitrülin, Ginseng, Arı Poleni, Bira Mayası, 
Ornitin, L-Sitrülin Malat.



Ediz ERDEM, Serkan DÜZ

335

Sık Kullanılan Suplement Çeşitleri

Ginseng
Geleneksel alternatif tıpta 1700 yılı aşkın süredir ginseng kullanıl-

maktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, yorgunluğa karşı fayda 
sağladığı ve kalbi koruduğu düşünülmektedir. Tüm bu nedenlerden 
kaynaklı sporcular tarafından sportif performanslarını arttırmak ama-
cıyla yaygın olarak tercih edilmektedir (Apostu, 2014; Bharke, 2009). 
Ginseng takviyesinin sporcularda etkilerini inceleyen araştırmalar Tablo 
2’de gösterilmiştir.

Tablo 2.  Ginseng Kullanılan Araştırmalardan Örnekler

Referans Denek tipi 
Sayısı Aktivite Süre Hipotez/Sonuç

(Jason vd.,
1997)

20 erkek, 8 
kadın

Dereceli 
Egzersiz 
Testi

3 Hafta

Hipotez: Ginseng 
desteği aerobik egzersiz 
performansını arttırır. 
Sonuç: Ginseng desteği 
aerobik egzersiz per-
formansına olumlu etki 
sağlamamıştır.

(Azizi ve 
Moradi,
2021)

20 Vücut 
Geliştir-
meci

Direnç 
Egzersizi 6 Hafta

Hipotez: Ginseng takvi-
yesi ile birlikte yapılan 
direnç egzersizleri 
vücut geliştirmecilerin 
anabolik indekslerini, 
kas gücünü ve vücut 
kompozisyonunu olum-
lu yönde etkiler.
Sonuç: Ginseng tak-
viyesinin vücut geliş-
tirmecilerin anabolik 
indekslerini, kas gücü-
nü ve vücut kompozis-
yonunu olumlu yönde 
etkilemektedir.
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Fosfat Tuzu 

Fosfat tuzları insan vücudunda alınması gereken temel element-
lerden birisi olup hem beslenme hem de vücudun diğer fonksiyonları 
açısından önemlidir. Vücutta sentezlenemediği için gıdalar yoluyla dı-
şarıdan alınması zorunludur. Bugüne kadar birkaç çalışma fosfat tuzu 
takviyesinin egzersiz performansına faydalarını desteklemiştir. Bu ça-
lışmalarda, maksimum oksijen tüketimi (Kreider vd., 1990; Czuba vd., 
2009) ve anaerobik eşikte yükselme (Kreider vd., 1992), zamana karşı 
yarış performansı (Brewer vd., 2014) ve tekrarlı sprint yeteneğinde iyi-
leştirme (Buck vd., 2015; Kopec vd., 2016), Artan oksidatif metaboliz-
ma ve ATP sentezinde artma, kaslarda ATP ve fosfokreatinin daha hızlı 
restorasyonu dahil olmak üzere, fosfat yüklemesinin ergojenik etkileri-
ni açıklamak için bir dizi mekanizma önerilmiştir. Fosfat tuzu takviyesi 
Hb-O2 afinitesini azalttığı, tamponlama kapasitesini artırdığı ve miyo-
kart fonksiyonunu iyileştirerek kaslara oksijen taşımada bir iyileşme 
sağladığı bilinmektedir (Buck vd., 2013). Fosfat tuzu takviyesinin spor-
cularda etkilerini inceleyen araştırmalar Tablo 3’de gösterilmiştir.
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Tablo 3. Fosfat Tuzu Kullanılan Araştırmalardan Örnekler

Referans Denek tipi 
Sayısı

Aktivite Süre Hipotez/Sonuç

(Brown vd., 
2018)

20 Erkek 
Bisikletçi

Submaksi-
mal egzer-
siz+20 km 
geçiş süresi

28 
Gün

Hipotez: Fosfat 
takviyesinin daya-
nıklılık antrenmanı 
yapan bisikletçilerde 
submaksimal egzer-
size verilen fizyolojik 
cevapları ve 20 km 
geçiş süresini olumlu 
yönde etkiler.
Sonuç: Fosfat takvi-
yesinin submaksimal 
egzersize verilen fiz-
yolojik cevapları ve 
20 km geçiş süresini 
etkilemediği bulun-
muştur.

(Płoszczyca 
vd., 2021)

20 Elit Bisik-
letçi

Artırımlı 
Egzersiz 
Testi

6
Gün

Hipotez: Fosfat takvi-
yesi, hipoksik ortam-
da elit bisikletçilerde 
kardiyorespiratuvar 
sistem ve brüt verim-
lilik (GE) etkiler.
Sonuç: Hipoksik or-
tamda elit bisikletçi-
lerde kardiyorespira-
tuvar sistem ve brüt 
verimlilik (GE) olum-
lu yönde etkiler.

Sodyum Bikarbonat 

Glikojenin anaerobik ortamda kullanılması ile organizmada üreti-
len, tamponlama sistemlerinin etki mekanizmalarına göre kaslarda bi-
rikerek yoğunluğu oluşturan laktik asidin (LA) etkisini ortadan kaldı-
rabilmek için sodyum tuzları kullanılabilmektedir. Sodyum bikarbonat 
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kas dokusunda oluşan oksidan etkiyi azaltmak için anaerobik egzersiz-
lerde tamponlama yapar (Güzel, 2012; Peyrebrune, 2008). Sodyum bi-
karbonat takviyesinin sporcularda etkilerini inceleyen araştırmalardan 
örnekler Tablo 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4. Sodyum Bikarbonat Kullanılan Araştırmalardan Örnekler

Referans Denek 
tipi Sa-
yısı

Aktivite Süre Hipotez/Sonuç

(Lindh 
vd., 2008)

9 Yüzücü 200 m 
Serbest 
Yüzme

30-60 dk Hipotez: Sodyum 
bikarbonat takviyesi 200 
m serbest stil yüzme 
performansını etkiler.
Sonuç: Sodyum bi-
karbonat takviyesi elit 
erkek yüzücülerinin 200 
m serbest stil yüzme 
performanslarını olum-
lu yönde etkilemekte-
dir.

(Durkale-
c-Michal-
ski vd., 
2018)

21
Crossfit 
Eğitimli 
Katılımcı

Artımlı 
Bisiklet 
Testi

14 gün ant-
renman
Öncesi Son-
rası

Hipotez: Kronik, prog-
resif dozda Sodyum 
bikarbonat alımı Cross-
fit benzeri performansı 
ve aerobik kapasiteyi 
etkiler. 
Sonuç: Kreatin kinaz 
aktivitesi ve piruvat 
konsantrasyonu plaso-
bo grubuna göre daha 
yüksekti. Progresif 
dozda Sodyum bikarbo-
nat Crossfit performansı 
arttırdı. Ayrıca gecikmiş 
ventilasyon eşiği oluşu-
munu ortadan kaldırdı.
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L-Karnitin 
Rus bilim adamları Gulewitcsh and Krimberg tarafından 1905’de 

keşfedilen L-karnitin insan iskelet ve kalp kasında bulunan organik bir 
bileşiktir. Hayvansal kaynaklı ürünlerden elde edilir. Yağ asidi metabo-
lizmasını artırarak kas glikojeni depolarının az kullanımını sağlatır ve 
böylelikle dayanıklılık performansını olumlu yönde arttırır. Araştırma-
lar L-Karnitinin elit maratoncularda maksimal oksijen alımını arttırabil-
diğini göstermektedir (Ergen vd., 2002; Yılmaz ve İbiş, 2006). L-Karnitin 
takviyesinin sporcularda etkilerini inceleyen araştırmalardan örnekler 
Tablo 5’de gösterilmiştir.

Tablo 5. L-Karnitin Kullanılan Araştırmalardan Örnekler

Referans Denek 
tipi Sayısı

Aktivite Süre Hipotez/Sonuç

Karahan ve 
Gökdemir, 
2018

20 Atlet 1500 m 
koşusu 90 dk. 

Hipotez: L-karnitin desteği 
1500m performansını etkiler.
Sonuç: Akut L-karnitin 
desteği 1500m performansını 
olumlu yönde etkiler.

(Burrus 
vd., 2018)

10 Bisik-
letci

Bisiklet 
Antrenma-
nı

40x2 
dk. 

Hipotez: Kronik L-karnitin 
takviyesi egzersiz değişken-
lerini ve performansı olumlu 
yönde etkilemektedir.
Sonuç: L-karnitin alınmasıyla 
VO2maks’ı 10 dakikalık bir bi-
siklet antrenmanından sonra 
anlamlı derecede düşürdü. 

L-Sitrülin Malat 

Vücutta bulunan ve güçlü bir endojen olan L-arginin sintaz, karışık 
bir enzimatiği katalize eder. L-arginin formasyonuna yol açan bu reak-
siyon oksijen ve bir yan ürün olan L-sitrulin üretir (Cunniffe vd., 2016). 
L-Sitrülin Malat takviyesinin sporcularda etkilerini inceleyen araştırma-
lar Tablo 6’da gösterilmiştir. 
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Tablo 6. L-Sitrülin Malat Kullanılan Araştırmalardan Örnekler

Referans Denek tipi 
Sayısı

Aktivite Süre Hipotez/Sonuç

(Girven vd., 
2016)

Bisikletciler
(N=20)
Çift kör 
plasebo 
kontrollü

Sprint 
antren-
man

10 dk. Yük-
lenme
30 sn dinlen-
me aralıklı 
yüklenmeler

Hipotez: L-Sitrülin 
Malat desteği yüksek 
yoğunluklu egzersiz 
performansını ve asit-
baz dengesini etkile-
mektedir.
Sonuç: L-Sitrülin 
Malat desteği yüksek 
yoğunluklu egzersiz 
performansında akut 
yarar sağlamadı.

Glutamin 

Glutamin elzem olmayan bir amino asit türüdür. Kas hücrelerinde 
diğer amino asitlerden (valine, glutamik asit ve isoleucine) üretilebilir 
ve kas hücrelerinde en çok bulunan amino asittir (Pehlivan, 2005). Glu-
tamin takviyesinin sporcularda etkilerini inceleyen araştırmalardan ör-
nekler Tablo 7’da gösterilmiştir.
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Tablo 7. Glutamin Kullanılan Araştırmalardan Örnekler

Referans Denek tipi 
Sayısı

Aktivite Süre Hipotez/Sonuç

(Candow, 
vd., 2001)

31 Erkek Direnç 
egzersizi

6 hafta Hipotez: Glutamin takviye-
si ile yaptırılan direnç eg-
zersizleri genç yetişkinlerde 
kas performansı ve vücut 
kompozisyonunu etkiler.
Sonuç: Glutamin takviyesi 
ile yaptırılan direnç egzer-
sizleri genç yetişkinlerde 
kas performansı ve vücut 
kompozisyonunu üzerine 
etkisinin olmadı gözlem-
lendi.

(Coqueiro 
vd., 2018)

Sıçanlar
(Kontrol ve 
denekli)

Direnç 
egzersizi
(Merdiven 
Tırman-
ma)

8 hafta Hipotez: Sıçanlarda gluta-
min takviyesi ile yaptırılan 
direnç egzersizleri merkezi 
yorgunluk belirteçlerini 
etkilemektedir.
Sonuç: Glutamin yorulma 
parametrelerini etkiledi. 
Kas amonyak artışını ön-
ledi. Bu durumda merkezi 
yorgunluk belirteçlerini 
etkiledi.

(Marshall 
vd., 2017)

Maratoncu-
lar
(N= 30)

Ultra
maraton

7 gün 
önce, 
7 gün 
sonra

Hipotez: Glutaminli kronik 
probiyotik desteği ultrama-
raton sporcularında eHsp72 
(hücre dışı ısı şoku proteini) 
konsantrasyonunu etkile-
mektedir.
Sonuç: Glutaminli veya 
glutaminsiz kronik pro-
biyotik desteği eHsp72’yi 
etkilemedi.
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(Leite vd., 
2016)

40 Sıçan
(5 grup)

Direnç 
egzersizi
(Merdiven 
Tırman-
ma)

6
hafta

Hipotez: Sıçanlarda gluta-
min takviyesi ile yaptırılan 
direnç egzersizleri sitopro-
tektif (ısı şok proteini) Hsp-
27 etkileri geliştirmektedir.
Sonuç: Kas glutamin 
seviyesini arttırdı. Gluta-
min takviyesi ile yaptırılan 
direnç egzersizleri sitopro-
tektif ve Hsp-27 etkilerini 
geliştirdi.

(Hernández 
Valencia  
vd., 2015)

661 makale Meta Ana-
lizi

1980-
2014 
arası

Hipotez: Glutamin kul-
lanımı ile yapılan kuvvet 
eksikliğini ve dayanıklılığı 
arattırmaya yönelik araştır-
malar tutarsızdır.
Sonuç: Glutamin kullanımı 
ile kas kuvvetine etkileri 
arasında yeterli veri bulun-
mamaktadır.

(Nishizaki  
vd., 2015)

Diz osteo-
artritli
23 hasta

Ametiyat 
sonrası 
glutamin 
desteği

Ameli-
yattan
5 gün 
önce, 
14, 28 ve 
42 gün 
sonra

Hipotez: Artroplasti ame-
liyatından hemen sonra 
quadriceps kas kuvvetinde 
oluşan azalma glutamin 
takviyesi ile düzeltilebilir.
Sonuç: Artroplasti ameliyatı 
sonrası glutamin takviye-
si hastaların kuadriseps 
kuvvetlerini korumalarını 
sağladı.

Karbonhidrat (CHO) 

CHO insan ve hayvan dokularında, hidrojen, karbon ve oksijen 
moleküllerinin bileşiminden oluşan organik bir bileşiklerdir. CHO’lar 
kompleks ve basit ve olarak iki grupta incelenmektedir. Basit CHO’lar 
monosakkaritler ve disakkaritler, kompleks CHO’lar ise kaslarda gliko-
jen olarak bulunurlar (Pehlivan, 2005). CHO genel sağlığımız için çok 
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önemli olan, iyi bir yakıt kaynağıdır. Uzun mesafe koşucularında, yü-
zücülerde ve kros kayakçılarında dayanıklılığın arttırılmasında karaci-
ğer ve kas glikojen depoları çok önemli rol oynamaktadır (Güneş, 2005). 
CHO takviyesinin sporcularda etkilerini inceleyen araştırmalardan ör-
nekler Tablo 8’de gösterilmiştir.

Tablo 8. CHO Kullanılan Araştırmalardan Örnekler

Referans Denek tipi 
Sayısı

Aktivite Süre Hipotez/Sonuç

(Winnick 
vd. 2005)

10 Erkek 
10 Bayan

Egzersiz 
Testi

Akut Hipotez: CHO desteği sinir sis-
temini etkiler. dayanıklılık per-
formansında olumlu etkiye sahip 
olabilir.
Sonuç: CHO takviyesi sinir sistemi 
aktivitelerini olumlu yönde etkile-
miştir.

(Finger vd. 
2018)

13 diath-
loncu

Bisiklete 
binme, 5 
km koşu

24 saat 
önce, test 
sonu, 24 
saat sonra

Hipotez: CHO içeceği dayanıklı-
lık performansında olumlu etkiye 
sahip olabilir.
Sonuç: 1.5 gr/kg CHO takviyesi 
performans ve kas geri kazanımına 
ek fayda sağlamadı.

(Murray vd., 
2018)

8 bisikletci 40 km 
bisiklet 
antren-
manı

Her 5 
km’de 
uygulan-
dı

Hipotez: CHO çözeltisi ile gargara 
yapmak, 40 km’lik bisiklet egzer-
sizinin ilk aşamalarında plazma 
insülini ve glikoz konsantrasyonu-
nu değiştirebilir.
Sonuç: CHO çözeltisi ile gargara 
yapmak insülin konsantrasyonun-
da değişiklik ortaya çıkartmadı.

(Saunders 
vd., 2018)

8+8:16
4+4:8
maratoncu

Maraton 24 saat ve 
72 saat 
sonra 
ölçüm

Hipotez: Protein ve CHO takviyesi 
serum kreatin kinaz düzeylerini 
etkilemektedir.
Sonuç: Egzersiz ile birlikte 
CHO+Protein tüketimi 72 saatten 
sonra yorgunluk ve kas ağrısını 
daha hızlı iyileşti.
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(Smith vd., 
2018)

13 vücut 
geliştirmeci

Fitness  60 dk. Hipotez: Yüksek hacimli üst vücut 
direnci egzersizi sırasında CHO 
ve dallı zincirli amino asitlerin 
(BCAA) alınması olumlu etkiler 
yaratabilir.
Sonuç: Üst vücut direnci egzersizi 
sırasında BCAA ile birlikte CHO 
tüketimi egzersiz sonrasında daha 
olumlu katabolik ortamı sağlar.

(Cogan,  
2015)

11 bisikletci Bisiklet 
antren-
manı

2 saat ant-
renman 
4 saat 
dinlenme

Hipotez: Uzun süreli aerobik eg-
zersizden sonra sodyum kazeinat 
proteini (CHO-C) veya sodyum ka-
zeinat proteini hidrolizat (CHO-H) 
ile takviye edilmiş CHO iskelet kası 
glikojeni ve anabolik sinyalleme 
destekler. 
Sonuç: Egzersizle birlikte uygula-
nan CHO desteği hücre içi sinyalle-
me oluşumunu sağlamaktadır. 

Whey Protein 

Whey protein kesilmiş sütten mikroflitrasyon ile elde edilen atık 
üründür (Pehlivan, 2005). Sporcu beslenmesinde whey protein egzersiz 
öncesi de egzersiz sonrasında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Araş-
tırmalar kas kaybını azalttığı, vücut kompozisyonunda koruma sağladı-
ğı, protein sentezini artırdı ve kasta hipertrofi oluşturduğu, kas hasarını 
onardığı ve yağ yakımını arttırdığını göstermektedir (Marshall, 2004; 
Cooke vd., 2010; Bund vd., 2011; Tsutsumi ve Tsutsumi, 2014). Whey 
protein takviyesinin sporcularda etkilerini inceleyen araştırmalardan 
örnekler Tablo 8’de gösterilmiştir.
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Tablo 8. Whey Protein Kullanılan Araştırmalardan Örnekler

Referans Denek 
tipi 
Sayısı

Aktivite Süre Hipotez/Sonuç

(Jonathan 
vd., 2010)

43 Gö-
nüllü

Direnç 
egzersizi

3 ay Hipotez: Whey protein desteği eg-
zersiz ile oluşan kas hasarını onarır.
Sonuç: Whey protein desteği egzer-
siz ile oluşan kas hasarını onarmaya 
yardımcı olmaktadır.

(Philpott 
vd., 2018)

30 Spor-
cu

Diz eks-
tansiyon / 
bükülme 
kasılma-
ları

72 saat 
sonra

Hipotez: Altı-haftalık whey pro-
tein takviyesi le yapılan eksantrik 
egzersiz fizyolojik işaretleyicileri 
etkileyebilir.
Sonuç: Kreatin kinaz ve kan kon-
santrasyon seviyelerinde olumlu 
etki yarattı.

(West vd., 
2017)

12 spor-
cu

Direnç 
egzersizi

0,10 ve 24 
saat sonra

Hipotez: Whey protein desteği 
antrenmanlı erkeklerde egzersiz 
performansını iyileştirebilir.
Sonuç: Whey protein takviyesi eg-
zersiz performansında akut iyileş-
me sağladı.

(Kemmler 
vd., 2018)

33 denek
34 kont-
rol

Suple-
ment  
desteği 
+ hafif 
egzersiz

Haftalık 
1.5 seans
20 dak.

Hipotez: Sarkoppenik obezite (SO) 
olan yaşlı erkeklerde whey protein 
takviyesi lokal ve genel kas/yağ 
dağılımını etkiler.
Sonuç: Uyluk yağsız kas hacmi 
anlamlı olarak arttı.

(Chaves 
vd., 2018)

24 sıçan Koşu 
bandı 

Yüksek 
yoğun-
lukta 
egzersiz

Hipotez: Whey protein, probiyo-
tik ve nar suyu karışımı takviyesi 
fiziksel performansı, bağırsak hare-
ketliliğini ve villus yapısını olumlu 
yönde etkiler. 
Sonuç: Bağırsak hareketliliğini art-
tırdı ve villusu, doğal mikrobiyota 
oranlarını korudu. fiziksel perfor-
mansı geliştirilmedi.
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ZMA 

Çinko, B6 vitamininden ve magnezyumdan oluşan gıda takviyesi-
dir. Anabolik hormonal profillerini güçlendirebilir, katabolik süreci et-
kileyerek yavaşlatabilir, bağışıklık seviyesini güçlendirebilir ve direnç 
egzersizlerine karşı adaptasyonu geliştirebilir. Bu özellikleri yüzünden 
de sporcular tarafından tercih edilmektedir (Wilborn vd., 2004). ZMA 
takviyesinin sporcularda etkilerini inceleyen araştırmalardan örnekler 
Tablo 9’da gösterilmiştir.

Tablo 10. ZMA Kullanılan Araştırmalardan Örnekler

Referans Denek tipi 
Sayısı

Aktivite Süre Hipotez/Sonuç

(Wilborn 
vd., 2004)

42 Fitnes-
sci

Direnç 
Egzersizi

8 Hafta
30-60 
dk. 

Hipotez: ZMA anabolik veya 
katabolik hormon durumu-
nu, vücut kompozisyonunu, 
1-RM bench press ve bacak 
press, üst veya alt vücut kas 
dayanıklılığını veya bisiklete 
binme anaerobik kapasitesini 
etkilemektedir. 
Sonuç: Anabolik veya 
katabolik hormon durumu, 
vücut kompozisyonu, 1-RM 
bench press ve bacak press, 
üst veya alt vücut kas daya-
nıklılığı veya bisiklete binme 
anaerobik kapasitesi açısın-
dan gruplar arasında anlamlı 
bir farklılık gözlenmedi.

(Cerqueira 
vd., 2021)

18 Atlet Daya-
nıklılık 
Egzersizi

8 Hafta
90 dk 

Hipotez: ZMA desteği vücut 
kompozisyonunda önemli 
değişimler oluşturabilir.
Sonuç: ZMA desteği vücut 
kompozisyonunda herhangi 
bir etki yaratmadı.
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Biotin (B8)   
Et, yumurta, balık ve süt ürünlerinde bolca bulunan ve suda çözü-

nen bir vitamin olan Biotin (B7 vitamini) (Staggs, 2004), besin metabo-
lizmasında katalizör görevi üstlenir (McMhon, 2002).  Karboksilazla-
rın metabolizmada doğru çalışması için glikozu, amino asitleri ve yağ 
asitlerini katalize eder (Fernandes Mejia, 2008; Zampleni, 2008). Biotin 
takviyesinin sporcularda etkilerini inceleyen araştırmalardan örnekler 
Tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 11. Biotin (B8) Kullanılan Araştırmalardan Örnekler

Çalışma ve 
Yılı

Denek 
tipi Sa-
yısı

Aktivite Süre Hipotez/Sonuç

(Zampleni 
vd., 2009)

42 Fitness 
yapan 
kişi

Direnç 
Egzersizi

8 Hafta
30-60 
dk. 

Hipotez: ZMA anabolik veya 
katabolik hormon durumunu, 
vücut kompozisyonunu, 1-RM 
bench press ve bacak press, 
üst veya alt vücut kas daya-
nıklılığını veya bisiklete binme 
anaerobik kapasitesini etkile-
mektedir. 
Sonuç: Anabolik veya kata-
bolik hormon durumu, vücut 
kompozisyonu, 1-RM bench 
press ve bacak press, üst veya 
alt vücut kas dayanıklılığı 
veya bisiklete binme anaerobik 
kapasitesi açısından gruplar 
arasında anlamlı bir farklılık 
gözlenmedi (55).

(Turğut vd., 
2020)

56 Sıçan Koşu Eg-
zersizi

6 Hafta
30 dk.

Hipotez: Ratlarda biotin 
takviyesi lipid metabolizması 
üzerinde etkili olan genleri 
etkiler.
Sonuç: Lipid metabolizmasın-
daki genler üzerinde önemli 
ölçüde değişiklikler oluştu.
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Riboflavin (B2) 

Vücudun enerji üretimi ve sinir sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için 
gerekli olan B2 vitamini yani riboflavin suda çözülen bir vitamindir. 
Kalp damar sağlığı, laktik asidoz, hücresel fonksiyonların denetleme ve 
düzenlenmesi, yorgunluk, saç ve cilt sağlığı üzerinde oldukça etkili bir 
vitamindir (Powers, 2003). Riboflavin takviyesinin sporcularda etkileri-
ni inceleyen araştırmalardan örnekler Tablo 12’de gösterilmiştir.

Tablo 12. Riboflavin (B2) Kullanılan Araştırmalardan Örnekler

Referans Denek 
Tipi Sa-
yısı

Aktivite Süre Hipotez/Sonuç

(Sun vd., 
2004)

32 Ultra-
mara-ton-
cu

Ultrama-
raton

Aktivite
öncesi,
sonrası 
ve 
10 gün 
sonra

Hipotez: Akut Riboflavin des-
teği 161 km’lik ultramaraton 
yarışından sonra kas ağrısını 
azaltarak iyileşmeyi hızlandı-
rır. 
Sonuç: Kas ağrısını azalttı ve 
egzersiz sonrası iyileşmeyi 
hızlandırdı.

(Ashoori 
vd., 2014)

Derleme Derleme Derleme Hipotez: Riboflavin, glutatyon 
redoks döngüsünün bir bile-
şeni olarak antioksidan etkiye 
sahip olabilen antioksidan 
besinlerden biridir.
Sonuç: Riboflavinin antioksi-
dan özelliği doğrulamdı.  Bu 
vitamin vücudu oksidatif stre-
se, özellikle lipid peroksidas-
yona ve oksidatif hasara karşı 
koruyabildiği görüldü.

Kafein  

Birçok yan etkisi bulunmakla birlikte kandaki serbest yağ asidi 
düzeyini arttırdığı için daha az glikoz kullanılarak glikojen depoları-
nın uzun süreli egzersizlerde kullanılmasını arttırır. Bu yüzden kafein 
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sporcular arasında yaygın olarak kullanılmaktadır (Şemşek vd., 2001). 
Kafein takviyesinin sporcularda etkilerini inceleyen araştırmalardan ör-
nekler Tablo 13’de gösterilmiştir. 

Tablo 13. Kafein Kullanılan Araştırmalardan Örnekler

Referans Denek Tipi 
Sayısı

Aktivite Süre Hipotez/Sonuç

(Erdoğan,
2009)

32 Sporcu 20 m. 
Mekik 
koşusu

15 dk Hipotez: Farklı dozlarda kafein 
kullanımı sporcuların metabo-
lizması etkiler. 
Sonuç: 3 mg ve 6 mg kafein 
kullanımı sporcuların metabo-
lizması laktat, nabız ve hemog-
lobin seviyelerini etkilemiş 
olsa da aralarında istatistiksel 
farklılık bulunamamıştır.

(Kara,
2019)

12 Amatör 
Futbolcu

Futbol 
Antren-
manı

3 Gün Arayla 
60 dk önce 
ve 120 dk 
önce

Hipotez: Amatör futbolcularda 
kafein yoğunluğu azaltarak eg-
zersiz performansı arttırabilir.
Sonuç: Kafein desteğinden 
sonra 2 saat içerisinde egzersiz 
performansında olumlu etki 
oluşmuştur. 

SONUÇ 

Günümüzde gıda sektöründeki hızlı gelişmeler suplementlerinin 
farklı formlarda ortaya çıkmasına ve yaygınlaşmasına neden olmuş-
tur. Ticari firmalar ürettikleri suplementlerin pazar payını artırmak için 
özellikle sağlık ve performans üzerindeki etkileri ön plana çıkarmakta-
dır. Son zamanlarda insanlar sağlıklarına ve fiziksel görünüşlerine daha 
fazla önem vermesi bu ürünlerin tüketimini hızla artırmıştır. Tabi ki 
bunda sosyal medya, televizyon ve internet ortamlarında boy gösteren 
ünlü kişi veya sporcuların fiziksel açıdan fit, kaslı veya zinde bir beden 
imajı sergilemelerinin etkisi de büyüktür. Özellik gençler tarafından rol 
model alınan bu karakterler sosyal medya aracılığı ile yaşam tarzlarını, 
nasıl egzersiz yaptıklarını, beslenme tarzlarını veya kullandıkları suple-
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mentleri paylaşmaktadırlar. Bu kişilerin takipçileri veya hayranları da 
onlara benzemek adına onlar gibi yaşama veya davranma eğiliminde-
dirler. Birçok kişi bu sebeple spor salonlarına yazılıp hızlı bir şekilde ve 
kısa zamanda fiziksel olarak iyi bir görünüşe sahip olmak için bilinçsiz 
bir şekilde suplement denilen besin destek ürünlerini kullanmaktadır. 
Artan bu talep suplement piyasasının hızla büyümesine, medyadaki 
ürün reklamlarının artmasına ve artık mahalle arasındaki zincir mar-
ketlerde bile çeşitli formlarda karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. 
Bu reklamlardan etkilenen özellikle spora veya egzersize yeni başlayan-
lar hatta spor geçmişi olanlar bile artık rutin beslenme programlarına 
suplementleri eklemek ihtiyacı hissetmektedirler. Sporcular yada dü-
zenli egzersiz yapanlar üzerinde sanki bu suplementler olmadan ant-
renman veya sportif performanslarını idame ettiremeyeceklermiş gibi 
bir algı yaratılmaktadır. Dolayısıyla birçok sporcu da hem sosyal medya 
hem de çevresindeki antrenör ve arkadaşlarının tavsiyelerinden etki-
lenerek istemese de bu sarmalın içerisine girmektedirler. Gerçekte ise 
suplementlerin sportif performans üzerindeki etkisine ilişkin çalışmalar 
birkaç ürün dışında olumlu etkilerini kanıtlamakta yetersiz veya eksik 
kalmıştır. Çünkü suplementlerin sportif performansı olumlu etkilediği 
yönündeki iddia veya reklamların çoğu bu görüşlerini ilgili suplement-
lerin olası fizyolojik etki mekanizmalarına dayandırmaktadır. Ancak te-
ori ile uygulamanın birbirine uymadığı, kullanılan maddelerin bir şekil-
de metabolizma tarafından kullanılamadığı ortaya çıkmıştır. Buna rağ-
men, yanıltıcı reklamlarla insanlar kandırılarak suplement kullanımları 
teşvik edilmektedir. Zaten yapılan çalışmalar da suplement kullanım 
oranlarında hızlı bir artışın olduğu ve kullanım yaşının da giderek düş-
tüğünü ortaya koymaktadır. Bu nedenle özellikle sporcular suplement 
kullanırken ürünün saflığı, dayanıklılığı, etiketlenmesi ve içeriğinin 
ulusal ve uluslararası kontrol mekanizmalarından onay almış olmasına 
dikkat etmelidir. Ayrıca sporcu beslenmesi konusunda uzman kişilere 
danışılmadan çevresinden veya sosyal medyadan duyduğu veya gördü-
ğü bilgilerle hareket edilmemesi ve bilinçsiz suplement kullanılmaması 
gerektiği sporculara anlatılmalıdır. Kullanılan suplementlerin büyük bir 
kısmının yarardan çok sporcu performansına zarar verdiği unutulma-
malıdır. Dolayısıyla sporcuların hazır suplementler yerine doğal besin-
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leri tüketmelerinin teşvik edilmesi son derece önemlidir. Zaten dengeli 
bir beslenme planında suplementlere ihtiyaç duyulmamaktadır. Sonuç 
olarak ne kullanılırsa kullanılsın her ihtimali göz önünde bulundura-
rak güvenilir olup olmadığı çok dikkatli araştırılmalı ve kullanılacaksa 
beslenme konusunda uzman bir sağlık danışmanı ile iş birliği içerisinde 
seçim yapılmalıdır. 
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KADIN FUTBOLUNUN SAHA İÇİ ANALİZİ - UEFA 
KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖRNEĞİ

Lale ORTA1, Gökhan ÇETİNKAYA2, Metecan KIZILÇAM3

Öz: Oynanmaya başladığı ilk günden bugüne, büyük değişim ve ge-
lişim gösteren kadın futbolu, istatistiklere göre Avrupa’nın 1 numa-
ralı kadın takım sporu konumundadır. Kadın futbolunun lokomotif 
organizasyonlarının başında, 2001 yılından bu yana üst düzey kulüp-
ler arasında düzenlenmekte olan “UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi” 
(UWCL) gelmektedir. Bu düzeyde büyük ölçekli turnuvaların, bir spo-
run gelişimine önemli katkılar sağladığı bilinmektedir. Son yıllarda 
UEFA’nın reform niteliğinde yaptığı uygulamalarla büyük değişime 
uğrayan turnuva; futbolculara daha çekici bir ortam, seyircilere daha 
kaliteli futbol, kulüplere ise daha büyük ekonomik katkılar sunmayı 
hedeflemektedir. Futbol otoriteleri, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Li-
gi’nin parlayan bir organizasyon olma yolunda ilerlediğini değerlen-
dirmektedirler. Araştırmamızda, kadın futbolunun en önemli organi-
zasyonlarından biri olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde oyna-
nan müsabakalarının istatistiki yönden analiz edilmesi amaçlanmıştır. 
Çalışma, güncel durumun ortaya konulabilmesi amacıyla 2018-2019, 
2019-2020 ve 2020-2021 sezonları ile sınırlandırılmıştır. Verilerin top-
lanması aşamasında Union of European Football Associations (UEFA) 
resmi web sitesi kayıtları esas alınmıştır. Araştırmaya konu toplam 325 
müsabakaya ilişkin resmi müsabaka raporları incelenmiş ve elde edi-
len veriler SPSS 25.0 programına aktarılmıştır. Analiz yöntemi olarak 
tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Araştırma bulguları ışığında öne 
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çıkan önemli sonuçlar şöyledir; UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’n-
de ev sahibi takım olma avantajının kazanmaya olan etkisi %7,4’dür. 
Deplasman takımlarının ev sahibi takımlara oranla daha fazla sarı kart 
gördüğü, kırmızı kartlarda ise anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit 
edilmiştir. En sık rastlanılan skorlar, ev sahibi takımların 2-0’lık ve dep-
lasman takımlarının 1-0’lık galibiyetleridir. Oynanan hemen hemen 
her müsabakada gol atıldığı ve golsüz biten müsabakaların oranının 
sadece %1,2 olduğu saptanmıştır. Müsabaka başı gol ortalaması 3,94 
olarak bulunmuştur. Gollerin önemli bir bölümünün müsabakaların 
son 15 dakikası ve ikinci yarının sonuna eklenen ilave süre içerisinde 
atıldığı tespit edilmiştir. Yaklaşık dört müsabakadan birinde takımla-
rın beş veya daha farklı galibiyetler elde ettiği izlenmektedir (%22,5). 
Gol, izleyicileri futbol müsabakalarını seyretmeye yönelten unsurların 
başında gelmektedir. Ancak, liglerde farklı skorların sıklıkla yaşanma-
sı, bu kez müsabakaları sıkıcı bir hale getirebilir ve izleyiciyi seyirden 
uzaklaştırabilir. Yüksek farklı skorların sayıca fazla oluşunun, UEFA 
Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde yer alan takımlar arasındaki güç den-
gesizliğini gösterir nitelikte olduğu söylenilebilir. Son yıllarda önemli 
kulüplerin kadın futbol takımlarını kurmasının, yakın gelecekte saha 
içi rekabeti arttıracağı ve güç dengesinin sağlanması yolunda önemli 
düzeyde katkılar sağlayacağı öngörülmektedir4.
Anahtar Kelimeler: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Kadın Futbolu, 
Müsabaka Analizi

GİRİŞ

Kadın futbolunun tarihsel izleri sürüldüğünde, 18. yüzyılın son-
larında İskoçya’da kadınların rekreasyonel bir faaliyet olarak futbol 
oynadıklarına dair belgelere ulaşılmaktadır5. O dönemlerde tüm spor 
dallarında olduğu gibi futbolda da egemen olan erkek hegemonyası, 
kadınların önüne bir takım engeller ve yasaklamalar çıkartarak kadın 
futbolunun gelişimini geciktirmiştir (Tozlu, 2019). Kadın futbolunun bu 
zorlu zamanlarda verdiği var olma mücadelesine öncülük eden isimle-
rin başında gelen Helen Graham Matthews (Resim 1), 1881 yılında Edin-

4 Bu çalışma, 25 Kasım 2021 tarihinde “1. Uluslararası Spor ve Sosyal Bilimlere Multidisipliner 
Yaklaşım Kongresi”nde özeti sunulan “UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Müsabakalarının 
Analizi” isimli sözel bildirinin genişletilmiş hâlidir.

5 https://www.bl.uk/womens-rights/articles/the-history-of-womens-football-in-the-uk, 
(E.T.08.11.2021)
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burgh şehrinde ilk kez kadınlardan kurulu bir futbol takımı oluşturmuş 
ve “Mrs Graham’s XI” adını taşıyan bu takım, erkeklere karşı müsaba-
kalar yapmıştır6.

Resim 1. Helen Graham Matthews7

1894 yılında, diğer öncü isimler Lady Florence Dixie ve Nettie Ho-
neyball tarafından, bugünkü manada ilk kadın futbol kulübü olarak bi-
linen “British Ladies’ Football Club” kurulmuştur (Lee, 2012). Bu amatör 
oluşum, kadın futbolunun yarışmacı kimliğini kazanması, yaygınlaşma-
sı ve taraftar ilgisini çekmesi için önemli bir kilometre taşıdır (Gibbs, 
2021).

23 Mart 1895 tarihinde, kadın takımları arasındaki ilk kurallı futbol 
müsabakası 11.000 seyirci önünde Londra’da oynanmıştır8. Öztürk ve 
Koca (2015), Fransa’da 1902 yılında kadınların kendine ait bir futbol ligi 
olduğunu aktarmaktadırlar. Bilinen en eski kadın futbol turnuvası, 2. 
Dünya Savaşı döneminde oynatılan “Tyne Wear & Tees Alfred Wood 
Munition Girls Cup” ya da daha çok tanınan adıyla “The Munitionettes’ 

6 https://footballmakeshistory.eu/mrs-graham-promoting-the-womens-game/ (E.T.09.11.2021)
7 https://www.dailyrecord.co.uk/news/real-life/secret-history-womens-football-

uncovered-2243257, (E.T.7.11.2021)
8 https://spartacus-educational.com/Fwomen.htm, (E.T.19.11.2021)
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Cup”dır9. En köklü olarak adlandırabileceğimiz kadın futbol turnuva-
sı ise 1870 yılından bu yana erkeklerde düzenlenen FA Kupası’nın ka-
dınlar versiyonu olan ve 1970 yılından itibaren aralıksız organize edilen 
“Kadınlar FA Kupası”dır10.

İlk müsabakadan bugüne, büyük değişim ve gelişim gösteren kadın 
futbolu, istatistiklere göre Avrupa’nın 1 numaralı kadın takım sporu ko-
numundadır11. Kadın futbolu son zamanlarda her düzeyde katlanarak 
büyümektedir ve hâlihazırda daha yüksek potansiyeli bünyesinde ba-
rındırmaktadır12. Bu önemli potansiyeli değerlendirmek isteyen FIFA13, 
2.0 stratejik planı çerçevesinde, 2026 yılına kadar 60 milyon kadının 
futbola katılımını hedeflemektedir. Plan doğrultusunda, spora katılıma 
yönlendirmede etkin bir araç olan büyük turnuvalara verilen önem art-
mıştır.

Avrupa futbol pazarı, taşıdığı yüksek market değeri ile futbol en-
düstrisinin lideri konumundadır (Çetinkaya ve Yıldırım, 2021). Avrupa 
kıtasını söz konusu liderliğe taşıyan en önemli gelir kaynaklarından biri 
büyük ölçekli turnuvalardır. Kadın futbolunun olağanüstü gelişmesin-
de başrol oynayan uluslararası turnuvalar; iyi futbol, tutku, heyecan 
uyandırmanın yanı sıra artan ticari çekicilik sunarlar14. Gerçekleştirilen 
turnuvalar içerisinde kulüp turnuvaları, Avrupa futbolunun amiral ge-
misi olarak nitelendirilmektedir15. Bu turnuvalarda yer almak ve sportif 
başarı elde ederek gelirlerini arttırmak, futbol kulüplerinin öncelikli he-
defleri arasında yer almaktadır. 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyon-
lar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde kulüplere dağıtılan parasal tutarlar 
bir önceki yıla göre ortalama %16 azalırken, UEFA Kadınlar Şampiyon-

9 https://www.thedaisycutter.co.uk/2013/05/on-this-weekend-in-football-blyth-spartans-
munition-ladies-win-the-munitionettes-cup/, (E.T.10.11.2021)

10 https://www.thefa.com/news/2018/may/10/womens-fa-cup-final-history-100518, 
(E.T.10.11.2021)

11 https://www.ecaeurope.com/media/3643/eca_womens-club-football-analysis.pdf, 
(E.T.11.11.2021)

12 https://www.fifa.com/womens-football/strategy/strategy-details, (E.T.11.11.2021)
13 https://digitalhub.fifa.com/m/3ba9d61ede0a9ee4/original/dzm2o61buenfox51qjot-pdf.pdf, 

(E.T.11.11.2021)
14 https://www.footballbenchmark.com/library/a_fifpro_report_on_women_s_football, 

(E.T.12.11.2021)
15 https://www.sportspromedia.com/opinions/womens-champions-league-2021-22-format-

dazn-uefa-womens-sport-strategy, (E.T.12.11.2021)
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lar Ligi’nde %431 oranında artmıştır16. Bu oranlar, UEFA Kadınlar Şam-
piyonlar Ligi’nin kadın futbolunun lokomotif organizasyonlarından biri 
olduğunu gösterir niteliktedir.

Resim 2. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonu FC Barcelona17

Kadın futbolunun tarihçesi oldukça eskiye dayanmasına karşın, 
1970’li yıllara kadar ulusal ve uluslararası federasyonlar tarafından des-
tek görmemiştir (Mintert ve Pfister, 2015). Büyük ölçüde bu duruma 
bağlı olarak, önemli turnuvalarda kadınlar kategorilerinin yer alması 
oldukça gecikmiştir. Örnek vermek gerekirse; Avrupa futbolunda er-
keklere yönelik organizasyonlar 1955 yılında başlatılırken, Avrupa’daki 
ilk büyük kadın organizasyonu olan UEFA Kadınlar Kupası 2001 yılın-
da oynanmaya başlamıştır18. UEFA Şampiyonlar Ligi ilk kez 1992-1993 
sezonunda oynanmış, kadınlar da ise bu tarihten 17 yıl sonra 2009-2010 

16 https://editorial.uefa.com/resources/0268-1215a6daaf78-a6ca16cd1df1-1000/04_uefa_
financial_report_2019-20_en.pdf, (E.T.13.11.2021)

17 https://www.uefa.com/womenschampionsleague/match/2030666--chelsea-vs-barcelona/, 
(E.T.14.11.2021)

18 https://www.reuters.com/article/soccer-champions-women-idINKCN1SO0MR, 
(E.T.14.11.2021)



Lale ORTA, Gökhan ÇETİNKAYA, Metecan KIZILÇAM

365

sezonunda, “UEFA Kadınlar Kupası”nın adı “UEFA Kadınlar Şampi-
yonlar Ligi” olarak değiştirilmiştir19.

Aulas’a20 göre, erkek futbolu ile benzerlikleri olmasına karşın kadın 
futbolunun artan ilgiyi sürdürülebilir kılması için kendi dinamiklerini 
oluşturması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, büyük turnuvaların 
stratejik yönetim anlayışıyla yürütülmesi ve izleyicilerin ilgisini çeke-
bilecek nitelikler taşıması bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 
UEFA İcra Kurulu, 2019 yılında benzer bir düşünceden hareketle, UEFA 
Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde reform niteliğindeki değişiklikleri onay-
lamıştır. Reformların, Avrupa’nın önde gelen kadın takımlarını karşı 
karşıya getirerek, organizasyonu eskiye oranla daha üst düzey futbolun 
oynandığı bir kimliğe büründürdüğü gözlemlenmektedir21.

Pandemi sürecinde futbol ekonomisi dikkat çeken bir boyutta da-
ralmış ve domestik liglerin çoğunluğunda yayın haklarından doğan ge-
lirler önemli ölçüde azalmıştır (Çetinkaya, 2021). UEFA Kadınlar Şam-
piyonlar Ligi’nin bu olumsuz ekonomik gelişmelerden mümkün olan 
ölçüde daha az etkilenmesi ve 2021-22 sezonunda daha yüksek yayın 
gelirlerine ulaşılarak kulüplere dağıtılacak ödüllerin arttırılabilmesi 
amacıyla, daha önce iki aşamalı eliminasyon sistemiyle oynanan orga-
nizasyona, 16 takımdan oluşan bir grup aşaması eklenmiştir22. Ayrıca 
üst düzey spor aboneliği hizmeti sunan dünyaca ünlü şirket DAZN ile 
organizasyonun tüm müsabakalarının dünyanın en çok izlenen video 
barındırma sitesi olan YouTube üzerinden canlı ve ücretsiz olarak ya-
yınlanması yönünde uzun vadeli ve ciddi rakamlar içeren antlaşmalar 
yapılmıştır23. Futbol otoritelerine göre, tüm bu gelişmeler UEFA Kadın-

19 https://www.sportshistori.com/2017/06/uefa-womens-champions-league-champions.html, 
(E.T.14.11.2021)

20 https://www.ecaeurope.com/media/3643/eca_womens-club-football-analysis.pdf, 
(E.T.15.11.2021)

21 https://www.ol.fr/en/contents/articles/2019/12/04/uwcl-a-major-change-in-the-womens-
champions-league, (E.T.15.11.2021)

22 https://www.uefa.com/womenschampionsleague/news/026a-12a4be9a164b-3ab12d4380b3-
1000--dazn-youtube-broadcast-deal/?iv=true, (E.T.15.11.2021)

23 https://www.sportspromedia.com/opinions/womens-champions-league-2021-22-format-
dazn-uefa-womens-sport-strategy, (E.T.12.11.2021)
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lar Şampiyonlar Ligi’nin parlayan bir organizasyon olmasına olanak ta-
nıyacak niteliktedir24.

UEFA25, #TimeForAction ismiyle “kadın futbolu stratejisi”ni oluş-
turdu ve bu oluşumun ilk önemli aksiyonu olarak Avrupa Kulüpler Bir-
liği ile işbirliği içerisinde 2021-2002 sezonundan itibaren, UEFA Kadın-
lar Şampiyonlar Ligi formatında ve yönetiminde planlanan düzenleme-
leri hayata geçirdi. Organizasyona sadece daha önce hiç uygulanmamış 
olan grup aşaması eklenmekle kalmadı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer 
alan birçok sportif uygulama, kadın ligine de uyarlandı ve ayrıca yayın 
hakları ile sponsorluk hakları merkezileştirildi26. Tüm bu çabalar, UEFA 
Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin değerini yükseltmeyi, rekabetçi bir fut-
bol ortamı oluşturabilmeyi, görünürlük ve kalite artışı sağlayabilmeyi 
hedeflemektedir.

“Müsabaka analizleri, spor müsabakalarında gerçekleştirilen hare-
ketler ile ilgili bilgiler toplayan, bunları amaçlar doğrultusunda orga-
nize eden ve bireysel olarak oyuncuların veya bir bütün olarak takımın 
performansında arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirebilmek için kulla-
nılabilen önemli araçlardır” (Işık ve Gençer, 2007). Yarışmacı bir ortam-
da yapılan gözlemler ve analizler, bireysel antrenmanlarının planlanma-
sında da kıymetli bir referanstır ve oyuna özgü gereksinimleri ortaya 
koymaya yararlar (König ve Heckel, 2021). Görüleceği üzere müsabaka 
analizleri, hem sporcuların hem de takımların saha içi performansını 
yansıtarak, oyun profillerinin ortaya çıkarılmasına ve performanslarının 
gelişmesine katkı sağlayan stratejik içerikli çalışmalardır.

24 https://www.theguardian.com/football/2021/oct/05/overdue-group-stage-gives-womens-
champions-league-chance-to-shine, (E.T.16.11.2021)

25 https://www.uefa.com/womenschampionsleague/news/0258-0e222dadd45e-11c2e2ca042a-
1000--new-women-s-champions-league-format-with-group-stage-how-it-wil/, (E.T.16.11.2021)

26 https://www.uefa.com/womenschampionsleague/news/0258-0e222dadd45e-11c2e2ca042a-
1000--new-women-s-champions-league-format-with-group-stage-how-it-wil/, (E.T.16.11.2021)
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Resim 3. Avusturalya Kadın Futbo-
lu Tarihinden Bir Enstantane27

Resim 4. UEFA Kadınlar Şampi-
yonlar Ligi 202128

Futbol karmaşık yapıya sahip bir spor dalıdır ve teknik direktör-
lerin performansla ilgili bir çok faktörü kontrol etmesi gerekmektedir 
(Mülazimoglu vd., 2020). Üst düzey turnuvalar ele alınarak yapılan per-
formans analizleri, mevcut oyun seviyelerinin belirlenmesi ve seviyeye 
uygun etkin müsabaka stratejileri geliştirilmesi için ideal bir yöntemdir 
(Pratas vd., 2018). Ayrıca, müsabaka sırasında oluşan parametrelerin 
farklı yönlerden ele alınması, teknik direktörlere ve spor yöneticilerine 
birçok faydalar sunmaktadır (Gözübüyük ve Öcal, 2021).

Futbol, günümüzde araştırmacılar için önemli bir çalışma nesnesi 
haline gelmiştir ve teknik-taktik açıdan, fiziksel-psikolojik yönden mü-
sabakaları analiz eden zengin çalışmalar yapılmaktadır (Amatria vd., 
2021). Müsabaka analizlerine ilişkin bu çalışmaların daha çok erkek fut-
bolunu odağına aldığı gözlenmektedir. Kadın futbol müsabakalarına 
yönelik derinlemesine analiz içeren çalışmalar az sayıda bulunabilmiştir 
(Alcock, 2010; Magni vd., 2008; Orta, 2012; Si ve Yang, 2020). Literatür, 
kadın futbolu özelinde incelendiğinde, yapılan araştırmaların çoğunluk-
la ulusal gelişimi inceleyen ve konuya ilişkin temel nitelikte eserler oluş-
turmayı hedefleyen çalışmalar olduğu görülmektedir (Hjelm ve Olofs-
son, 2003; Macbeth, 2002; Orta, 2014; Sebastiao, 2003; Reza ve Rahman, 

27 https://www.scimex.org/newsfeed/qut-research-uncovers-rich-history-of-womens-football, 
(E.T.16.11.2021)

28 https://shekicks.net/uwcl-gunners-and-glasgow-get-through-to-group-finals/, (E.T.16.11.2021)
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2015; Williams, 2003). Bu çalışmayla, kadın futbol literatüründe eksikliği 
tespit edilen müsabaka analizlerine yönelik araştırmaların zenginleşme-
sine katkı sunulmasına gayret edilecektir.

AMAÇ

Araştırmamızın temel amacı, kadın futbolunun önde gelen organi-
zasyonlarından biri olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi müsabaka-
larının, mevcut istatistikler merkeze alınarak analizinin yapılmasıdır. 
Çalışmanın, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi özelinde, her geçen gün 
değeri artan kadın futbolunun saha içi profilinin ortaya konulmasına 
katkı sağlaması umulmaktadır. Ayrıca, bu alanda yöneticilik yapan spor 
profesyonellerine ve bilimsel çalışmalar üreten akademisyenlere gele-
cekte yapacakları çalışmalar için bir yol haritası çıkartılması hedeflen-
mektedir.

KAPSAM

Araştırma UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin tamamlanmış olan 
son üç sezonunu kapsamaktadır (2018-2019; 2019-2020; 2020-2021). Buna 
karşın, elde edilecek sonuçların geçmiş sezonlar için de fikir verebilecek 
mahiyette olmasına çalışılmıştır. Çalışmamızda, üzerinde durulan baş-
lıklar, UEFA’nın arşivlediği müsabaka raporlarında yer alan istatistiki 
bilgilerden oluşturulmuştur. Bu durum çalışmanın en önemli sınırlılığı-
nı oluşturmaktadır.

YÖNTEM

Araştırmada “genel tarama” modelinde tasarlanmıştır. Veri topla-
ma tekniği olarak ise belgesel tarama uygulanmıştır. Belgesel tarama, 
“belli bir amaca dönük olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve 
değerlendirme işlemlerini kapsar” (Karasar, 2020).

2001 yılından itibaren UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin tamam-
lanmış olan 20 sezonu çalışmamızın evrenini teşkil etmektedir. Örnek-
lem seçiminde “tesadüfi olmayan örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. 
Bu yöntemde örneklem evreni temsil etme özelliğine sahip örneklerden, 
araştırmacıların deneyimleri ve bilgi birikimleri doğrultusunda seçil-
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mektedir (Lorcu, 2015). En güncel sonuçların elde edilebilmesi düşün-
cesinden hareketle son tamamlanan 3 sezon örneklem olarak belirlen-
miştir. 

Çalışmamızda UEFA resmi web sitesi29 kayıtları esas alınmıştır ve 
ilgili sezonlar incelenerek araştırmaya konu veriler toplanmıştır. Oyna-
nan toplam 327 müsabakadan, 325’i çalışmaya dâhil edilirken, Covid19 
tedbirleri doğrultusunda oynanmayan 2 müsabaka değerlendirme dışı 
tutulmuştur. 

Araştırma kapsamında incelenen resmi müsabaka raporlarından 
toplanan veriler, analiz edilmek üzere SPSS 25.0 paket programına ak-
tarılmıştır. Tabloların oluşturulmuş ve tanımlayıcı istatistik yöntemleri 
kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular konu başlığı çerçeve-
sinde yorumlanmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Müsabakaların Sezon ve Sonuç Değişkenlerine Göre Dağılımı

Sezon | Sonuç Ev Sahibi Berabere Deplasman Toplam

2019 64 12 45 121

52,9% 9,9% 37,2% 100,0%

2020 48 10 57 115

41,7% 8,7% 49,6% 100,0%

2021 47 9 33 89

52,8% 10,1% 37,1% 100,0%

Toplam 159 31 135 325

48,9% 9,5% 41,5% 100,0%

Tablo 1’de müsabakaların sezon ve sonuç değişkenlerine göre da-
ğılımı yer almaktadır. Oynanan 325 müsabakadan 31’inde kazanan çık-
mamıştır (%9,5). Neredeyse iki müsabakadan birinde ev sahibi takımlar 
sahadan galip ayrılmıştır (%48,9). Deplasman takımlarının galibiyet ora-

29 https://www.uefatechnicalreports.com/, (E.T.03.11.2021)
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nı ise %41,5’dir. 2019 ve 2021 sezonlarında ev sahibi takımların üstün 
olduğu, 2020 sezonunda ise deplasman takımlarının üstün olduğu iz-
lenmektedir.

Tablo 2. Müsabakaların Skor Değişkenine Göre Dağılımı

Sk
or

Fr
ek

an
s

Yü
zd

el
ik

Sk
or

Fr
ek

an
s

Yü
zd

el
ik

Sk
or

Fr
ek

an
s

Yü
zd

el
ik

0-1 26 8,0 0-7 7 2,2 2-7 3 ,9

2-0 26 8,0 1-4 7 2,2 5-1 3 ,9

0-2 21 6,5 3-1 7 2,2 9-0 3 ,9

3-0 20 6,2 4-1 7 2,2 0-10 2 ,6

2-1 18 5,5 0-4 6 1,8 0-9 2 ,6

1-1 16 4,9 7-0 6 1,8 10-0 2 ,6

1-0 15 4,6 3-2 5 1,5 13-0 2 ,6

4-0 15 4,6 0-0 4 1,2 2-5 2 ,6

1-2 13 4,0 6-0 4 1,2 4-4 2 ,6

5-0 13 4,0 6-1 4 1,2 0-8 1 ,3

2-3 10 3,1 8-0 4 1,2 1-5 1 ,3

1-3 9 2,8 0-6 3 ,9 1-7 1 ,3

2-2 9 2,8 1-6 3 ,9 1-9 1 ,3

0-3 7 2,2 12-0 3 ,9 11-0 1 ,3

0-5 7 2,2 2-4 3 ,9 7-2 1 ,3

Tablo 2’de müsabakaların skor değişkenine göre dağılımı yer al-
maktadır. Müsabakalarda 90 dakikalık normal sürede, 45 farklı sonuç 
elde edildiği izlenmektedir. 325 müsabakadan 4’ü golsüz sona ererken, 
kalan 321 müsabakada en az bir gol atılmıştır. En sık rastlanılan skorlar; 
deplasman takımlarının 1-0’lık galibiyeti ve ev sahibi takımların 2-0’lık 
galibiyetidir (%8,0). 141 müsabakada 3 ve daha farklı galibiyetler elde 
edilmiştir (%43,4).
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Tablo 3. Müsabakaların İlk Yarı Sonucu ve Müsabaka Sonucu 
Değişkenlerine Göre Dağılımı

İlk Yarı Sonucu Müsabaka Sonucu Frekans Yüzdelik

Ev Sahibi Ev Sahibi 128 39,4

Deplasman Deplasman 89 27,4

Berabere Deplasman 38 11,7

Berabere Ev Sahibi 27 8,3

Berabere Berabere 18 5,5

Ev Sahibi Deplasman 8 2,5

Deplasman Berabere 8 2,5

Ev Sahibi Berabere 5 1,5

Deplasman Ev Sahibi 4 1,2

Toplam 325 100,0

Tablo 3’de müsabakaların ilk yarı sonucu ve müsabaka sonucu de-
ğişkenlerine göre dağılımı yer almaktadır. Deplasman takımların ilk ya-
rıyı mağlup bitirdiği maçların %2,5’ini lehine çevirdiği gözlemlenirken, 
aynı durumda ev sahibi takımların %1,2’lik orana sahip olduğu izlen-
mektedir. Yapılan ki-kare analizinde müsabakaların seviyeleri ile ka-
zanç düzeyleri arasında anlamlılık saptanamamıştır (Pearson Chi-Squ-
are= ,695).

Tablo 4. Müsabakaların Sezon ve Seyirci Sayısı Değişkenlerine Göre 
Dağılımı

Sezon | 
Seyirci

Seyircisiz 1- 
1000

1001- 
5000

5001- 
10000

10000’den 
fazla

Toplam 
Seyirci

Aritmetik 
Ortalama

2019 0 79 32 5 5 210855 1742,6

2020 8 73 30 4 0 97888 851,2

2021 83 6 0 0 0 2576 28,94

Toplam 91 158 62 9 5 311319 957,9
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Tablo 4’de müsabakaların sezon ve seyirci sayısı değişkenlerine göre 
dağılımı yer almaktadır. 2019 sezonu en yüksek seyirci ortalamasına sa-
hip sezondur (1742,6). İncelenen üç sezonun sezon başına düşen seyirci 
ortalaması ise 957,9 olarak bulunmuştur. 2020 ve 2021 yıllarında toplam 
91 müsabaka seyircisiz olarak oynanmıştır.

Tablo 5. Müsabakaların Seviye ve Kazanan Takım Değişkenlerine Göre 
Dağılımı

Seviye | Sonuç Ev Sahibi Berabere Deplasman Toplam

Ön Eleme 82 15 53 150

54,7% 10,0% 35,3% 100,0%

1/32 40 8 47 95

42,1% 8,4% 49,5% 100,0%

1/16 20 5 22 47

42,6% 10,6% 46,8% 100,0%

Çeyrek Final 10 1 9 20

50,0% 5,0% 45,0% 100,0%

Yarı Final 6 2 2 10

60,0% 20,0% 20,0% 100,0%

Final 1 0 2 3

33,3% 0,0% 66,7% 100,0%

Toplam 159 31 135 325

48,9% 9,5% 41,5% 100,0%

Tablo 5’de müsabakaların seviye ve sonuç değişkenlerine göre da-
ğılımı yer almaktadır. Yapılan ki-kare analizinde müsabakaların sevi-
yeleri ile sonuç arasında çok sınırlı bir anlamlılık saptanmıştır (Pearson 
Chi-Square= ,479).
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Tablo 6. Müsabakalarda Atılan Gollerin Ev Sahibi-Deplasman Değişkenine 
Göre Dağılımı

Gol Toplam Aritmetik Orta-
lama

Standart 
Hata

Standart 
Sapma

Deplasman 549 1,69 ,115 2,072

Ev Sahibi 730 2,25 ,138 2,490

Toplam 1279 3,94 ,137 2,473

Tablo 6’da müsabakalarda atılan gollerin ev sahibi-deplasman de-
ğişkenine göre dağılımı yer almaktadır. 325 müsabakada toplam 1279 
gol atılmıştır ve bu gollerden 730’u ev sahibi (%57,1), 549’u ise deplas-
man takımları tarafından kaydedilmiştir (%42,9). Ev sahibi takımlar 2,25, 
deplasman takımları ise 1,69’luk aritmetik gol ortalamasına sahiptirler. 
Toplamda müsabaka başı gol ortalaması 3,94 olarak bulunmuştur.

Tablo 7. Müsabakaların İlk Gol ve Müsabaka Sonucu Değişkenlerine Göre 
Dağılımı

İlk Gol Müsabaka Sonucu Frekans Yüzdelik

Ev Sahibi Ev Sahibi 151 46,5

Deplasman Deplasman 116 35,7

Ev Sahibi Deplasman 19 5,8

Deplasman Berabere 16 4,9

Ev Sahibi Berabere 11 3,4

Deplasman Ev Sahibi 8 2,5

Golsüz Golsüz 4 1,2

Toplam 325 100,0

Tablo 7’de müsabakaların ilk gol ve müsabaka sonucu değişkenleri-
ne göre dağılımı yer almaktadır. 267 müsabakada ilk golü atan takımın 
sahadan galip ayrıldığı görülmektedir (%82,2). 27 müsabakada ise ilk 
golü atan takım müsabakayı kaybeden taraf olmuştur (%8,3). Deplas-
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man takımlarının ilk golü yedikleri 19 müsabakada (%5,8), ev sahibi 
takımların ise ilk golü yedikleri 8 müsabakada (%2,5) skoru lehlerine 
çevirmeyi başardıkları izlenmektedir.

Tablo 8. Müsabakalarda Atılan Gollerin Devrelere Göre Dağılımı

Sezon | 
Devre

Müsabaka 
Sayısı

İlk Yarı Gol İkinci Yarı 
Gol

Toplam 
Gol

Aritmetik 
Ortalama

2018 121 211 260 471 3,89

2019 115 236 254 490 4,26

2020 89 150 168 318 3,57

Toplam 325 597 682 1279 3,94

Tablo 8’de müsabakalarda atılan gollerin devrelere göre dağılımı 
yer almaktadır. İncelenen tüm sezonlarda ikinci devre atılan gol sayısı-
nın, ilk devre atılan gol sayısından daha fazla olduğu bulgulanmıştır. İlk 
yarılarda takımlar 597 (%46,7) gol kaydederken, ikinci devrelerde atılan 
gol sayısı 682 (%53,3) olarak saptanmıştır. Müsabaka başına düşen gol 
sayısı ele alındığında, 2019 sezonu 4,26 ile en yüksek, 2020 sezonu ise 
3,57 ile en düşük sezon konumundadır.

Tablo 9. Ev Sahibi Takımların Attıkları Gollerin Sonuç Değişkenine Göre 
Dağılımı

Ev Sahibi Gol | Sonuç Ev Sahibi Berabere Deplasman Toplam

0 0 4 82 86

0,0% 4,7% 95,3% 100,0%

1 15 16 35 66

22,7% 24,2% 53,0% 100,0%

2 44 8 18 70

62,9% 11,4% 25,7% 100,0%

3 32 1 0 33

97,0% 3,0% 0,0% 100,0%
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4 22 2 0 24

91,7% 8,3% 0,0% 100,0%

5 16 0 0 16

100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

6 8 0 0 8

100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

7 7 0 0 7

100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

8 4 0 0 4

100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

9 3 0 0 3

100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

10 2 0 0 2

100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

11 1 0 0 1

100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

12 3 0 0 3

100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

13 2 0 0 2

100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Toplam 159 31 135 325

48,9% 9,5% 41,5% 100,0%

Tablo 9’da müsabakalarda ev sahibi takımların attığı gollerin so-
nuç değişkenine göre dağılımı yer almaktadır. Ev sahibi takımların tek 
gol attığı müsabakaların yarısından fazlasını kaybettiği görülmektedir 
(%53,0). Yapılan ki-kare analizinde iki değişken arasında çok anlamlı se-
viyede bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir (Pearson Chi-Square= ,000).
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Tablo 10. Müsabakalarda Atılan Gollerin Zaman Bölümlerine Göre 
Dağılımı

Sezon 0-15 16-30 31-45 45+ 46-60 61-75 76-90 90+ Top-
lam

2018 65 67 68 11 87 82 79 12 471

2019 62 85 75 14 65 73 96 20 490

2020 44 49 50 7 47 56 50 15 318

Top-
lam

171 201 193 32 199 211 225 47 1279

Tablo 10’da müsabakalarda atılan gollerin zaman bölümlerine göre 
dağılımı yer almaktadır. Gollerin en çok normal sürenin son çeyreğin-
deki zaman diliminde atıldığı izlenmektedir (%17,6). 61-75 arasındaki 
dakikaları kapsayan kısım bir diğer çok golün atıldığı zaman dilimidir 
(%16,5). Normal sürenin sonlarına eklenen ilave sürelerde atılan 47 gol 
ilgi çeken bir diğer bulgudur (%3,7). 75. dakikadan sonra atılan goller ise 
%21,3’lük oran teşkil etmektedir.
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Tablo 11. Müsabakalarda Atılan Gollerin Müsabaka Seviyelerine Göre 
Dağılımı

Gol | 
Seviye

Ön Ele-
meler

1/32 1/16 Çeyrek 
Final

Yarı Final Final Top-
lam

0 2 1 1 0 0 0 4

1 14 17 2 4 4 0 41

2 22 22 14 2 2 0 62

3 25 15 5 11 3 0 59

4 24 10 9 0 0 2 45

5 24 15 8 0 1 1 49

6 5 5 3 2 0 0 15

7 13 6 3 0 0 0 22

8 6 1 1 0 0 0 8

9 7 1 1 0 0 0 9

10 2 2 0 1 0 0 5

11 1 0 0 0 0 0 1

12 3 0 0 0 0 0 3

13 2 0 0 0 0 0 2

Top-
lam

150 95 47 20 10 3 325

Tablo 11’de atılan gollerin müsabaka seviyelerine göre dağılımı yer 
almaktadır. Oynanan üç final müsabakasında 4 ve üzeri gol atılmış ol-
ması ilgi çeken bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer çarpıcı 
bulgu ise oynanan toplam 33 (çeyrek final, yarı final ve final) müsabaka-
dan hiç birinin golsüz bitmiş olmamasıdır. Yapılan ki-kare analizinde, 
iki değişken arasında anlamlı seviyede bir ilişkinin varlığı tespit edil-
miştir (Pearson Chi-Square= ,132).
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Tablo 12. Müsabakaların Devre Sonlarına İlave Edilen Süre Değişkenine 
Göre Dağılımı

İlave Süre Aritmetik Ortalama Standart Hata Standart Sapma

İlk Devre 2,31 ,120 1,772

İkinci Devre 4,62 ,097 1,426

Tablo 12’de müsabakaların devre sonlarına ilave edilen süre değiş-
kenine göre dağılımı yer almaktadır. Aritmetik ortalama değerleri, ilk 
yarı sonuna eklenen sürenin 2,31 dakika, müsabaka sonuna eklenen ila-
ve sürenin 4,62 dakika olduğunu göstermektedir.

Tablo 13. Müsabakaların Hakemlerinin Ülke Değişkenine Göre Dağılımı

Ülke Frekans Yüzde-
lik

Ülke Frekans Yüz-
delik

Ülke Frekans Yüzde-
lik

SUI 20 6,2 NOR 9 2,8 LTU 4 1,2

SWE 17 5,2 POR 9 2,8 LVA 4 1,2

POL 16 4,9 DEN 8 2,5 SCO 4 1,2

CRO 15 4,6 MKD 8 2,5 BEL 3 ,9

ENG 14 4,3 ROU 8 2,5 CYP 3 ,9

ESP 14 4,3 NED 7 2,2 ISR 3 ,9

FIN 14 4,3 SRB 7 2,2 UKR 3 ,9

HUN 12 3,7 AUT 6 1,8 ARM 2 ,6

BUL 11 3,4 EST 6 1,8 BIH 1 ,3

CZE 11 3,4 SVK 6 1,8 IRL 1 ,3

FRA 11 3,4 WAL 6 1,8 MDA 1 ,3

RUS 11 3,4 BLR 5 1,5 NIR 1 ,3

GER 10 3,1 GRE 5 1,5 SLV 1 ,3

SVN 10 3,1 TUR 5 1,5

ITA 9 2,8 KAZ 4 1,2
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Tablo 13’de müsabakaları yöneten hakemlerin vatandaşları olduk-
ları ülke değişkenine göre dağılımı yer almaktadır. Müsabakalarda 43 
farklı ülkeden hakem görev yapmıştır. Tabloda dört ülkenin hakemle-
rinin diğer ülkelere oranla daha çok görev aldığı görülmektedir; İsviçre 
(20), İsveç (17), Polonya (16), Hırvatistan (15). UEFA Kadınlar Şampi-
yonlar Ligi’nin son üç sezonunda oynanan 325 müsabakanın 5’inde ise 
Türk hakemlerinin görev yaptığı izlenmektedir.

Tablo 14. Müsabakaların VAR Uygulanması Değişkenine Göre Dağılımı

VAR Frekans Yüzdelik

Evet 2 ,6

Hayır 323 99,4

Toplam 325 100,0

Tablo 14’de müsabakaların VAR uygulanması değişkenine göre 
dağılımı yer almaktadır. Oynanan 325 müsabakadan 323’ünde (%99,4) 
VAR uygulanmazken, 2 müsabakada ise VAR uygulaması yapıldığı gö-
rülmektedir.

Tablo 15. Oyuncu Değişiklerinin Ev Sahibi-Deplasman Değişkenine Göre 
Dağılımı

Ev Sahibi-Deplas-
man | Değişiklik

0 1 2 3 4 5 Toplam

0 1 2 3 1 0 0 7

1 0 3 6 7 0 4 20

2 0 3 10 38 2 4 57

3 2 9 28 140 6 8 193

4 0 1 3 4 3 5 16

5 0 2 4 8 8 10 32

Toplam 3 20 54 198 19 31 325
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Tablo 15’de müsabakalarda yapılan oyuncu değişiklerinin ev sahi-
bi-deplasman değişkenine göre dağılımı yer almaktadır. Oyuncu deği-
şiklerinin sayısı ile ev sahibi olma durumu arasında herhangi bir anlam-
lılık tespit edilememiştir.

Tablo 16. Görülen Kartların Ev Sahibi-Deplasman Değişkenine Göre 
Dağılımı

Kart Mini-
mum

Maxi-
mum

Toplam Arit-
metik 
Ortala-
ma

Stan-
dart 
Hata

Stan-
dart 
Sapma

Ev Sahibi Sarı Kart 0 5 383 1,18 ,063 1,135

Deplasman Sarı 
Kart

0 5 420 1,29 ,062 1,124

Ev Sahibi Kırmızı 
Kart (iki ihtar)

0 1 10 ,03 ,010 ,173

Deplasman Kırmı-
zı Kart (iki ihtar)

0 1 12 ,04 ,010 ,189

Ev Sahibi Kırmızı 
Kart (direkt)

0 1 5 ,02 ,007 ,123

Deplasman Kırmı-
zı Kart (direkt)

0 1 4 ,01 ,006 ,110

Ev Sahibi Top-
lam Kırmızı Kart 
(direkt)

0 1 15 ,05 ,012 ,217

Deplasman Top-
lam Kırmızı Kart 
(direkt)

0 1 16 ,05 ,012 ,217

Tablo 16’da müsabakalarda görülen kartların ev sahibi-deplasman 
değişkenine göre dağılımı yer almaktadır. Deplasman takımlarının daha 
çok sarı kart ve iki ihtardan kırmızı kart gördüğü tespit edilmiştir. Ev 
sahibi takımların ise daha fazla sayıda direkt kırmızı kart gördükleri iz-
lenmektedir. Oynanan 325 toplam müsabakada hakemlerin, 803 kez sarı 
kart (2,47) ve 31 kez kırmızı kartlarına (0,10) başvurduğu görülmektedir.
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Tablo 17. Ev Sahibinin Gördüğü Kırmızı Kartların Sonuç Değişkenine Göre 
Dağılımı

Ev Sahibi Kırmızı Kart 
| Sonuç

Ev Sahibi Berabere Deplasman Toplam

0 152 28 130 310

49,0% 9,0% 41,9% 100,0%

1 7 3 5 15

46,7% 20,0% 33,3% 100,0%

Toplam 159 31 135 325

48,9% 9,5% 41,5% 100,0%

Tablo 17’de müsabakalarda ev sahibi takımların gördüğü kırmızı 
kartların sonuç değişkenine göre dağılımı yer almaktadır. Ev sahibi ta-
kımların hiçbir müsabakada birden fazla kırmızı kart görmediği tespit 
edilmiştir. Ev sahibi takımların kırmızı kart gördükleri müsabakaların 
%46,7’sinde sahadan galip ayrıldığı, %20’sinde müsabakaların berabere 
bittiği, %33,3’ünde ise deplasman takımlarının müsabakayı kazandığı 
görülmektedir. Yapılan ki-kare analizinde iki değişken arasında düşük 
seviyede anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir (Pearson Chi-Squ-
are= ,354).



KADIN FUTBOLUNUN SAHA İÇİ ANALİZİ - UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ  
ÖRNEĞİ

382

Tablo 18. Ev Sahibi Takımların Gördüğü Sarı Kartların Sonuç Değişkenine 
Göre Dağılımı

Ev Sahibi Sarı Kart | 
Sonuç

Ev Sahibi Berabere Deplasman Toplam

0 72 5 34 111

45,3% 16,1% 25,2% 34,2%

1 44 12 46 102

27,7% 38,7% 34,1% 31,4%

2 27 7 35 69

17,0% 22,6% 25,9% 21,2%

3 13 5 14 32

8,2% 16,1% 10,4% 9,8%

4 1 1 6 8

0,6% 3,2% 4,4% 2,5%

5 2 1 0 3

1,3% 3,2% 0,0% 0,9%

Toplam 159 31 135 325

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tablo 18’de müsabakalarda ev sahibi takımların gördüğü sarı kartla-
rın sonuç değişkenine göre dağılımı yer almaktadır. Ev sahibi takımların 
kazandıkları 159 müsabakadan 72’sinde hiç sarı kart görmediği izlen-
mektedir (%45,3). Yapılan ki-kare analizinde iki değişken arasında çok 
anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir (Pearson Chi-Square= ,004).

TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu çalışma, kadın futbolunun gelişiminde ve profesyonelleşmesin-
de önemli katkıları olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi turnuvasında 
oynanan müsabakaların, istatistiksel yönden analiz edilmesi amacıyla 
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gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızın UEFA’nın arşivleri ile sınırlı olması, 
bir başka önemli sınırlılığa yol açmış ve veri setini oluşturan müsabaka 
sayısı da istenenden daha kısıtlı olmuştur.

Büyük çaba gerektiren müsabaka analizlerine yönelik çalışmalar, 
birçok değişken ve parametrenin dış etkiye açık olması nedeniyle öl-
çümleme problemleri ve ayrıntıların, tanımların yeterince net olmaması 
gibi bir takım hatalar içerebilir (Papahristodoulou, 2007). Çalışmamızın 
üç sezonu içermesi güncel sonuçları elde etmeye olanak tanımakla bir-
likte, elde bulguların kesinlik içermediğinin altının çizilmesi gereği his-
sedilmektedir. 

Çalışmamamızdan elde edilen bulgulara göre; UEFA Kadınlar Şam-
piyonlar Ligi’nde ev sahibi takım olma avantajının kazanmaya olan etki-
si %7,4 olarak bulunmuştur. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde benzer bir ça-
lışma yapan Goumas’ın (2017) elde ettiği bulgular, takımlar ve ülkelere 
göre oranlar değişmekle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ev sahibi 
olma avantajının, çalışma sonuçlarımızın yaklaşık iki katı nispetinde ol-
duğunu göstermektedir. 

Domestik erkek liglerini inceleyen çalışmalarda da benzer sonuç-
lar elde edilmiştir (Carmichael ve Thomas, 2005; Göral, 2015; Pollard 
ve Gómez, 2009; Öndeş, 2019). Bu durum, UEFA Kadınlar Şampiyonlar 
Ligi’nde farklı skorlarla biten müsabaka sayısının çok oluşundan kolay-
lıkla anlaşılan güç dengesizliği nedeniyle, belirgin güçlü olan takımların 
rakip sahada oynarken ev sahibi avantajını ortadan kaldırabildiği sonu-
cuna işaret etmektedir. 

Kalabalık taraftarların tribünde takımlarına verdikleri destek, fut-
bol takımlarının sportif başarında önemli pay sahibidir (Satman, 2014). 
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ev sahibi avantajının erkek orga-
nizasyonlarından az olmasının bir diğer temel sebebinin, kategori öze-
linde müsabakaları izleyen seyirci sayıları arasındaki gözle görülür fark-
lılık olduğu düşünülmektedir. 

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde deplasman takımlarının ev 
sahibi takımlara oranla daha fazla sarı kart gördüğü, kırmızı kartlarda 
ise anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Boyko ve arkadaş-
ları (2007), İngiltere Premier Lig’inde oynanan 14 sezonu inceledikleri 
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çalışmada, ev sahibi takımların daha az kart gördüklerini tespit etmiş-
tir. Seçkin ve Pollard (2008), Türkiye Süper Ligi’nde görülen kartlarda 
ev sahibi-deplasman takımları açısından kayda değer bir anlamlılık 
bulunmadığını dile getirmektedirler. Ülkemizde Erkekler Süper Ligi 
üzerine yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre ise ev sahibi takımların 
sarı kartlarda %10,6’lık ve kırmızı kartlarda %34,22’lik bir avantajı söz 
konusudur (Öndeş, 2019). Müsabaka analizlerinde bu tip bulgular de-
ğerlendirilirken; müsabaka düzeyi, futbol kalitesi, futbolun seyrindeki 
değişiklikler, görev alan hakemlerin oyun yönetme tarzları ve özellikle 
oyun kurallarında yapılan regülasyonlar gibi bazı değişkenlerin, kart 
sayılarında beklenmeyen farklılaşmalara yol açabileceği gözden kaçırıl-
mamalıdır (Boyko vd., 2007).

Futbolda müsabaka analizine yönelik literatür incelendiğinde saha-
dan mağlup ayrılan takımların daha fazla kart gördüklerini bulgulayan 
çalışmalar mevcuttur (Peñas vd., 2011; Gürkan vd., 2020). UEFA Kadın-
lar Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiğimiz sonuçlar diğer çalışmaların so-
nuçlarıyla paralellik göstermektedir.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin son üç sezonunda oynanan 
hemen hemen her müsabakada gol atıldığı ve golsüz biten müsabaka-
ların oranının sadece %1,2 olduğu saptanmıştır. Müsabakalarda en sık 
rastlanılan skorlar, ev sahibi takımların 2-0’lık ve deplasman takımları-
nın 1-0’lık galibiyetleridir. Ev sahibi takımların tek gol attığı müsaba-
kaların yarısından fazlasını kaybettiği bulgulanmıştır (%53,0). Futbolda 
tecrübe, oyunun kontrolünü elinde tutmada güçlü bir silahtır. UEFA Ka-
dınlar Şampiyonlar Ligi’nde takımların yaş ortalamasının düşük olması-
nın (2021= 23,29), kontrollü futbol için bir dezavantaj oluşturduğunu ve 
ev sahibi takımların bu dezavantaj nedeniyle kazanmak için birden fazla 
gole ihtiyaç duyduğunu söylemek mümkündür30.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finalleri üzerine gerçekleştirdiği ça-
lışmasında Orta (2012), 6 organizasyonun gol ortalamasını 3,47 olarak 
tespit etmiştir. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde oynanan 3 sezo-
nun müsabaka başı gol ortalaması ise 3,94 olarak bulunmuştur. UEFA31 

30 https://www.uefa.com/womenschampionsleague/clubs/, (E.T.18.11.2021)
31 https://www.uefa.com/womenschampionsleague/statistics/, (E.T.18.11.2021)
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verilerine göre UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde oynanmakta olan 
sezondaki gol ortalaması 40 müsabaka sonunda 3,40’dır. Bu düşüşte ilk 
kez uygulanan grup aşamasının etkili olduğu tahmin edilmektedir. Er-
kek futbolunda yapılan çalışmalar ise çok daha düşük gol ortalamala-
rına işaret etmektedir; FIFA 2010 Dünya Kupası: 2,27 (Gözübüyük ve 
Öcal, 2021), UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası: 2,47 (Lale vd., 2012), 
UEFA Şampiyonlar Ligi: 2,74 (Gürkan vd., 2017).

Gollerin devrelere göre dağılımı incelendiğinde, UEFA Kadınlar 
Şampiyonlar Ligi’nde ikinci yarılarda daha fazla gol atıldığı görülmek-
tedir (%53,3). Çalışmamızın bulguları Avrupa kıtasının büyük ligleri İn-
giltere Premier Lig, Fransa Lig 1, İtalya Seri A ve İspanya La Liga üzerine 
gerçekleştirilen bir çalışmada elde edilen %55,1 oranı ile örtüşmektedir 
(Alberti vd., 2013). Hem kadınlar hem de erkekler kategorilerinde elde 
edilen oranlar, futbol müsabakalarında sportif açıdan skoru telafi etme 
şansı bulunmayan ikinci devrelerde, takımların daha fazla risk üstlene-
rek atak bir oyun tercih etmeleri ile açıklanabilir. 

Bir diğer çarpıcı bulgu ise, 3 sezonda oynanan toplamda 33 üst dü-
zey müsabakadan (çeyrek final, yarı final ve final) hiç birinin golsüz bit-
memiş olmamasıdır. Ayrıca, yaklaşık 4 golden birinin müsabakaların 
son 15 dakikası ve ikinci yarının sonuna eklenen ilave süre içerisinde 
atıldığı tespit edilmiştir. Elde edilen bu veriler, kadın futbolunun seyir 
zevkinin yüksekliğine ilişkin ipuçları içermektedir.

Yaklaşık dört müsabakadan birinde takımların beş veya daha farklı 
galibiyetler elde ettiği izlenmektedir (%22,5). Gol, futbol oyununun en 
önemli çıktısıdır ve tribündeki, ekran başındaki izleyicileri heyecanlan-
dıran, onları futbola çeken hayati bir role sahiptir (Orta ve Korkmaz, 
2012). Buna karşın, liglerde farklı skorların sıklıkla yaşanması, bu kez 
müsabakaları sıkıcı bir hale getirebilir ve izleyiciyi seyirden uzaklaştıra-
bilir. Yüksek farklı skorların sayıca fazla oluşunun, UEFA Kadınlar Şam-
piyonlar Ligi’nde yer alan takımlar arasındaki güç dengesizliğini gös-
terir nitelikte olduğu söylenilebilir. Bu bulgunun çalışmamızdan elde 
edilen en önemli sonuç olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda önemli 
kulüplerin kadın futbol takımlarını kurmasının, yakın gelecekte saha içi 
rekabeti arttıracağı ve güç dengesinin sağlanması yolunda önemli dü-
zeyde katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.
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Müsabaka analizine yönelik çalışmaların, farklı düzey kadın futbolu 
organizasyonlarında ele alınmasının bir gereklilik olduğu düşünülmek-
tedir. Bu tarz çalışmaların kadın futboluna fayda sağlayabilmesi için, 
tutulan verilerin kalitesi büyük önem taşımaktadır. Yapılan müsabaka 
analizlerinin, kapsamlı bir şekilde erkek futbolu ile karşılaştırılması, bir 
takım farklılıkların tespitine olanak tanıyacaktır.
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ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE 
ÖRNEKLERİ1

Yüksel SAVUCU2, Serhat POLAT3

Öz: Engelli insanlar hayatlarını kolaylaştıracak alternatif seçeneklere 
ihtiyaç duyarlar. Bunlardan belki de en önemlisi fiziksel özellikleri-
ni kullanarak hareket eğitimi ve fiziksel aktiviteler içinde olmalarıdır. 
Araştırmamızda engelli çocuklar için çeşitli fiziksel aktivite örnekleri 
sunulması amaçlanmıştır. Çocuklar değerli oldukları ya da olmadık-
ları fikrini doğdukları andan itibaren diğer insanların kendilerine yö-
nelik davranışlarından, kendileri hakkındaki düşüncelerinden öğren-
mektedirler. Birçok eğitimci, psikolog ve terapist fiziksel yeteneklerde-
ki beceri ve başarının olumlu benlik kavramının gelişmesine katkıda 
bulunduğunu kabul etmektedir. Engelli bireylerin sportif aktivitelere 
katılmaları, yaşamları boyunca onları faaliyet içerisinde tutması acı-
sından önemlidir. Engel durumu dolayısıyla ruhsal sorunlar gösteren 
birey, sportif aktiviteler yardımıyla kendini toplumdan soyutlamaz. 
Hayata sımsıkı sarılır, ona yasama sevinci kazandırır, engeline rağmen 
hayatı olduğu gibi kabul etmesini öğretir. Kısacası sosyalleşme olgusu 
güçlenmiş olur. Sosyalleşme süreci, bireyle çevresi arasındaki iletişim 
ve etkileşimin sonucudur. Yasam boyu sürer ve bireye yeni yaşantılar 
kazandırır. Sosyalleşme sürecinin içeriğinin ve biçiminin belirlenmesi 
öğrenme yoluyla gerçekleşir. Böylece birey, hayatına yön verecek ve 
belki de bundan sonraki yaşamını şekillendirecek beceriler kazanma 
çabası içinde daha fazla gayret gösterir. “Engelleri aşmaya çaba göster-
meyenler, o engellerin bir parçası olmaya mahkûmdurlar” sözü aslında bu 

1 Bu çalışmada kullanılan materyal ile bilgiler alıntı yapılan çalışmaya yönelik metin içerisinde 
belirtilmiştir. Her başlık altında ayrı ayrı kaynakça olarak gösterilmemiştir. 
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insanları teşvik etmek için söylenmiş güzel bir söz. Toplumun bir par-
çası olan bu insanların, engellerinin bir parçası olmadan inanılmaz ba-
şarılara imza attıkları örnekleri sıklıkla görmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Engelli, Çocuk. Fiziksel Aktivite

GİRİŞ

İnsanlar için hareket eğitimi, fizyolojik ve psikolojik yararlar taşıdığı 
kadar, grup halinde yapıldığı zaman sosyal özelliklerin gelişimine de 
yardımcı olur. Özellikle aktiviteler grup olarak yapıldığında paylaşma, 
karşılıklı etkileşim, yardımlaşma, grup içindeki uyum, özgüven kazan-
ma, birbirlerine saygı duyma, takım ruhu oluşturma, beceri ve yetenek-
lerin daha iyi sergilemesi gibi özellikler ön planda olur. Sosyal gelişim, 
kişinin doğumundan yetişkin oluncaya kadar, başka insanlarla olan iliş-
kilerinin ve onlara karşı geliştirdiği ilgi, duygu, tutum ve davranışlar 
gibi toplumsal özelliklerin tümünü kapsar. Başka bir değişle sosyalleş-
me, engelli bireylerin çevresinde geçerli olan norm ve değer yargılarına 
uygun bir davranış geliştirme sürecini kapsar ve yeni arkadaşlıkların 
oluşmasını sağlar (Binbaşıoğlu, 1995; Seymour ve ark., 2009).

Günümüzde çağdaş eğitimde çocuğun bedenen, ruhen ve fikren çok 
yönlü ve düzenli gelişimini sağlayacak beden eğitimi aktiviteleri çok bü-
yük önem arz etmektedir. Bilinçli ve sağlıklı bir toplumun oluşumuna, 
çocuğun farkına varmadan oynadığı, eğitimcilerin ise bilinçli olarak ele 
aldıkları oyun uğraşılarının katkıları fazladır (Aslan, 1982). 

Devamlı gelişme ve büyüme periyodu içinde olan çocukların,  fizyo-
lojik sistemleri, ağır egzersizlerin getirdiği yükleri karşılayacak düzeyde 
değildir. Bu dönemde kazanacakları deneyim ve tecrübeler onların ileri 
yaşamları için çok belirleyici olacaktır. Bu nedenle, eğlenceli aktivitelerin 
yanında yapabilecekleri etkinliklerin mutlaka onların fiziksel ve zihinsel 
seviyesine yakın olması gerekir (Muratlı, 1997). Bu araştırmada engelli 
çocuklar için çeşitli fiziksel aktivite örnekleri sunulması amaçlanmıştır.

Engelli Çocuklar Açısından Fiziksel Aktivitelerin Önemi

Çocuğun eğitiminde ve kişiliğinin gelişiminde önemli bir yer tutan 
fiziksel etkinliklerin ve oyunların, toplumun geleneksel kültürü açısından 
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da büyük önemi vardır. Ancak aktiviteler ve oyunlar, engelli bireyler için 
daha farklı bir değer arz etmektedir. Çünkü yaşamlarında birçok engelle 
karşılaşan ve bu engellerin yarattığı stresle birlikte yaşayan bu insanlar 
için aktiviteler, onlara yaşamlarında yeni bir pencere açabilmektedir.

Engel türü ve derecesi ne olursa olsun aktiviteler yapma, aktif olma 
bireye haz vermekte, hareket etmekten duyulan haz da bireyin yaşam 
sevincini arttırmakta ve hayata dört elle sarılmasını sağlamaktadır. Hat-
ta engelli bireyler, özel olarak düzenlenmiş yarışma sporlarının eğitim 
sürecini tamamlayabilmekte, yarışmalara katılabilmekte, başarı ve ba-
şarısızlığı yaşayabilmektedir. Bu anlamda da artık kendilerini engelli 
bir birey olmaktan çok “sporcu” olarak algılamaktadırlar. Bu duygunun 
verdiği güvenle bireyler engelleri ile başa çıkmasını öğrenebilmektedir-
ler. Özellikle zihinsel engelli çocukların Olimpiyatlar programlarına ka-
tılabildikleri de görülmektedir (Fragala-Pinkham, 2009).

Ayrıca etkinliklerin çocuk üzerinde uyarıcı etkisi de vardır. Uyarı 
olmadan tepki beklenemez. Uyarıcı çocuğun gelişim alanlarını uyarır. 
Çocuğa bir uyarıcı sunulduğunda; bu uyarıcıya bakar ve görür, görsel 
algılama faaliyeti harekete geçer. Bu uyarıcı ses çıkardığında beyinde 
işitme merkezi uyarılır, çocuk bu uyarıcıya dokunduğunda, dokunma 
algısı etkin durumdadır, bu uyarıcıyı koklar, tadar, uyarıcıyı keşfetme-
ye yönelik tepkiler gösterir. Ortaya koyulan etkinlikler, özellikle 0-21 
yaş arasındaki kas büyümesi, kemikleşme, kalp ve karaciğerler gibi iç 
organların fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için gerekli görülmek-
tedir. Araştırmalar, hareket eğitiminin kemik genişliği ve minerilizas-
yonunu arttırdığı, buna karşın hareketsizliğin kemikleşme minerilizas-
yonunu azalttığını ve kemiklerin daha kolay kırıldığını, daha zayıf bir 
iskelet sisteminin oluştuğunu ortaya koymaktadır. Herhangi bir engele 
sahip olmayan çocuklar, normal büyüme ve gelişimini sürdürmek için 
günlük aktivitelerine katılarak yeterli fiziksel aktivite gereksinimini kar-
şılamaktadırlar. Ancak engelli çocuklar, yeterli fiziksel aktivitelere katı-
lamamaktadırlar. Birçok engelli çocuğun büyümesinin duraklaması ve 
olumsuzluklar yetersiz fiziksel aktivitelerin eksikliğinden kaynaklan-
maktadır (Bruininks ve Chvat,  1990) .

Grup aktiviteleri, engelli bireylerin sağlam ve engelli akranlarıyla bir 
araya gelmelerine olanak sağlayarak eğitimleri ile hedeflenen “entegras-
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yon” için son derece önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Bu tip ortam-
larda, engelli birey, diğer engelli kişilerin sorunlarını gözleyerek kendine 
karşı olumlu tutum geliştirmekte, yaratıcılığı uyarılmakta, yalnızlık duy-
guları en aza inmekte, çevresi genişlemekte ve daha sağlıklı ve başarılı bir 
yaşam sürme şansı yakalamaktadır (Brouwer ve Ludeke,  1995).  

Bu açıdan baktığımız zaman durum, engelli çocuklar için biraz daha 
fazla önem arz etmektedir. Özellikle, dünyaya gelen her 10 çocuktan 
birinin engelli olarak doğduğu veya doğduktan sonra yaşamını engelli 
olarak sürdürmek zorunda kaldığı bilinmektedir. Ayrıca bu çocukların,  
yaklaşık % 80’inin rehabilitasyon merkezleri ve sportif alanların yetersiz 
olduğu ülkelerde yaşadığı, bir bölümü de var olan olanaklardan yarar-
lanamadığı görülmektedir. Çocuklar arasında var olan bireysel farklı-
lıklar nedeniyle engelli çocuklar, özel eğitime ve yetişkin rehberliğine 
ihtiyaç duymaktadırlar. Böyle bir durumda onlara gösterilen özel ilgi ve 
fırsatların tanınması onları rahatlatacaktır. Eğitimci ne aşırı aktif ne de 
aşırı pasif, geri planda bir tutum içine girmemelidir. Eğitimciler, ihtiyacı 
olduğu anda çocuğu gerçekten rahatlatacak ve onu bir ileri düzeye gö-
türecek bir rol üstlenmelidirler. Ancak çocuğa kendi problemini kendi 
çözebileceği kadar bir süre tanınması gerektiği ve sabırlı olunması göz 
önünde tutulmalıdır.

Engelli Çocuklar için Fiziksel Aktivite Örnekleri

Bu bölümde özellikle hareketsiz yaşantıya sahip, farklı engel sınıf-
landırması içinde olan engelli çocuklar için bazı literatür bilgilerinden ve 
fiziksel aktivite örneklerinden yararlanılmıştır. Örnek aktiviteler, çeşitli 
uyarlamalar yapılmış bazen de günlük yaşantımızda da sıklıkla kullandı-
ğımız ekipmanlar kullanılarak çocukların severek yapabilecekleri ve ha-
reket sistemlerini aktif hale getirecek türden oyunlarla şekillendirilmiştir 
(Fragala-Pinkham ve ark., 2009; Canales ve Lytle, 2011; İlhan, 2008). 

Denge ve Esneklik Aktiviteleri 

Bu bölümde yer alan aktiviteler;  denge ve esnekliğin arttırılması 
veya devam ettirilmesine odaklanmıştır. Bu aktiviteler daha yukarıda 
veya daha aşağıdaki ekstremitelere uzanarak bir nesneye ulaşmayı sağ-
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lamakta, gerdirme pozisyonunun veya vücut duruşunun daha uzun 
bir süre devam ettirilmesi ya da bir nesneyi spesifik bir vücut bölümü 
üzerinde dengeleyerek taşımayı gerektirmektedir. Çocuklar salıncakta 
sallanma, dönme, tırmanma veya atlama ile gerçekleştirdikleri çeşitli 
fiziksel aktiviteleriyle vücutlarını tanımakta ve denge duyguları geliş-
mektedir (Orhan, 2019).

1. Aktivite: Torba Taşıma Oyunu 

Birincil Konsept 
Denge ve esneklik 

İkincil Konsept 

Pozisyon öncesi kavramlar; vücut bölümlerinin tanımlanması 

Aktivite Amacı 

Vücudun dengesini bozmadan torbayı spesifik bir vücut bölümün-
de dengede tutmak. 

Ekipman 

Torbalar (her çocuk için birer tane) 

Başlangıç 

Çocukları daire şeklinde dizin ve her birine birer torba verin 

Prosedür  

Her çocuk torbasını alır ve duruş pozisyonunda bekler. Çocuklar 
sizi taklit edeceğinden, her hareketi adını söyleyerek göstermeniz gerek-
mektedir. 

• Aşağıda kolaydan zora doğru listelenmiş olan hareketleri dene-
yebilirsiniz:

• Torba baş üzerinde; sonra kol üzerinde ve torba kol üzerindey-
ken kol aşağı ve yukarı hareket ettirilir. 
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• Torba karın üzerinde.
• Torba sırt üzerinde. 
• Torba omuz üzerinde. 
• Torba diz üzerinde, sonra diğer diz. 
• Torba baş üzerinde ve daire içerisinde dön. 
• Torba ayak üzerinde ve ayağı yukarı ve aşağı hareket ettir. 
• Torbayı yukarı at ve yakala. 
• Torbayı arkadan bacaklarına doğru at ve yakala. 
• Torbayı yukarı at, bir alkış çal ve torbayı yakala. 

Düşük Varyasyonlar 

• El ele tekniğini kullan (Fiziksel yardım) 
• Vücudun bir bölgesine odaklanmayı sağla (Örneğin; torba baş 

üzerinde) 
• Çocukların diğer ellerini kullanarak torbayı dengede tutmalarına 

izin ver. 

Yüksek Varyasyonlar 

• Hareketleri göstermeden sadece isimlerin söyle. 
• Çocukların hareketleri söylemesine izin ver. 
• Çocuk hareketin ismini söylerken sen de harekete katıl. 

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk söz konusu torbayı spesifik bir vücut bölümünde tutabil-
mekte midir? 

• Çocuk vücut bölümlerini sözlü veya fiziksel olarak tanıyabilmek-
te midir? 

2. AKTİVİTE: Lobut Devirme Oyunu

Birincil Konsept 
Denge ve esneklik 
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İkincil Konsept 

Vuruş Aktivitesi 

Amacı 

Bowling lobutlarını veya dik durdurulan diğer nesneleri vücudu 
kullanmak suretiyle devirerek esnekliğin gösterilmesi. 

Ekipman 

• Bowling lobutları veya devrilebilecek hafiflikte nesneler, örneğin 
1 litrelik boş süt kutusu, boş su şişesi veya boş teneke kutular 
olabilir. 

• Ortalama 3 metre uzunluğunda bir mat veya her çocuk için yu-
muşak bir yüzey.  

Başlangıç 

Pürüzsüz bir yüzeyde matı açın (halı da bu işi görebilir). Bowling 
lobutlarını veya uygun görülen diğer nesneleri mat üzerinde tasarlanan 
noktalara dizin.          

Prosedür  

• Çocuklar yere uzanırlar. 
• Çocuklar sizin vereceğiniz komutla vücutlarını bütün yönlere 

açıp etraflarında ki nesneleri devirmeye çalışırlar. 

Düşük Varyasyonlar 

• Nesneleri çocuklara yakın olabilecek bir şekilde diz, böylece on-
ları devirmek için çok uzağa uzanmak zorunda kalmazlar. 

• Çocukların sandalyede oturmalarına veya nesneleri devirmek 
için yardımcı unsurlar kullanmasına izin ver. 

Yüksek Varyasyonlar 

Nesneleri çocukları uzanmak zorunda bırakacak bir uzaklıkta diz. 
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• Çocukların nesneleri devirmek için birbirlerine destek olmaları-
na ve birbirlerini itmelerine izin ver. 

• Nesneleri sert bir zemin üzerinde birbirlerinden uzağa diz ve ço-
cukların scooter ile manevralar yaparak nesneleri devirmelerini 
sağla. 

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk nesneleri devirmek için sadece vücudunun bir bölümünü 
mü kullanıyor? 

• Çocuk dik duran bu nesnelerden en az bir tanesini devirebiliyor 
mu? 

3. AKTİVİTE: Duvara Tırmanış Oyunu

Birincil Konsept 
Denge ve esneklik 

İkincil Konsept 

Göz ve el koordinasyonu 

Aktivite Amacı 

Dengede kalırken,  belirlenmiş bir yüzeye karşı manevralar yapa-
bilmek. 

Ekipman 

Çeşitli özellik, boyut ve biçimlerde kesilmiş renkli kâğıtlar ve bant 
(uzun ömürlü olabilmesi ve daha fazla kullanılabilmesi için şekilleri çok 
katlı olarak kes). 

Başlangıç 

Renkli şekilleri,  yerden yüksekliği ortalama 2 metre ve uzunluğu 6 
metre olan bir duvara gelişigüzel bantlayın (yüksek, orta ve alçak sevi-
yelerde).  
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Prosedür  

• Çocuklar duvarın bir köşesinden başlasınlar. 
• Hareket komutunu ver. Örneğin, “sol ayağınla yerdeki kırmızı 

kalbin üzerine bas ve sağ elinle duvardaki mavi yıldızı bul”. 
• Çocuklar duvarın sonuna gelene kadar komutlar vermeye de-

vam et. 
• Eğer birden fazla çocuk varsa, her birinin farklı bir yerden başla-

yabilmesi için tırmanış duvarının değişik yerlerine dağıt.  

Düşük Varyasyonlar 

• Şekilleri sadece yerde veya sadece duvarda kullan. 
• Sadece bir özellikle ilgili komut ver (sadece renk ya da sadece 

şekil). 
• Hangi elin kullanılacağını ifade etme (sağ veya sol). 

Yüksek Varyasyonlar 

• Komutları daha karmaşık bir hale getir (sağ el mavi yıldızın üze-
rinde). 

• Çocukların komut vermesine izin ver. 
• Şekilleri zor bulunabilecek biçimde yerleştir. 

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk şekilleri, renkleri ve özelliklerini tanımlayabiliyor mu? 
• Çocuk bir şekilden diğerine uygun ve sorunsuz olarak hareket 

edebiliyor mu?  

4. AKTİVİTE: Çizgi Kontrol Oyunu 

Birincil Konsept 
Denge ve esneklik 
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İkincil Konsept 

Kassal güç; kardiyorespiratoral dayanıklılık. 

Aktivite Amacı  

Scooter veya tekerlekli sandalyeyi belirlenmiş bir güzergâhta kont-
rollü bir şekilde sürmek. Ekipman   

Tebeşir veya bant (güzergâhın belirlenmesinde koni veya mat kul-
lanılabilir). 

Başlangıç  

Zemine tebeşir veya bant kullanarak birbirine yaklaşık 1,5 metre pa-
ralellikte iki çizgi çiz. 

Çocukların fonksiyonel düzeylerine göre güzergâhı kolay veya kar-
maşık yapabilirsin.  

Prosedür 

• Çocuklar güzergâhın bir ucundan başlasın. 
• Komutunuzla birlikte çocuklar tekerlekli sandalyelerini veya sco-

oterlerini belirlenen çizgilerden sapmamak kaydıyla diğer uca 
ulaşmayı denesinler. 

Düşük Varyasyonlar 

• Çocuklar sadece bir tekerleğin çizgi üzerinde olduğuna odaklan-
sınlar. 

• Çizgileri oldukça basit ve geniş yap. 
• Yön ve hızı eyleme geçirdiklerinde onları arkalarından ittirerek 

destek ver. 

Yüksek Varyasyonlar  

• Çizgileri daha da darlaştır. 
• Güzergâhı daha karmaşık bir biçimde tasarla veya çocukların 

geri geri gitmelerine izin ver. 
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• Çocukların scooter kullanmasına izin ver. 

• Çocuklar kaç defa çizgi dışına çıktıklarını saysınlar. Sonrasında 
bu sayıyı azaltmaya çalışsınlar. 

• Zaman tut ve kendi rekorlarını egale etmelerine izin ver.  

İnformal Değerlendirme Soruları  

• Çocuk dengede kalarak yerdeki işaretleri takip edebiliyor mu? 

• Çocuk güzergâhın sonuna kadar çizgi üzerinde kalabiliyor mu? 

5. AKTİVİTE: Otur-Çek Oyunu

Birincil Konsept 

Denge ve esneklik 

İkincil Konsept 

Kassal güç; kardiyorespiratoral dayanıklılık. 

Aktivite Amacı  

Bir ipe tutunarak kendini mümkün olduğunca ileri götürecek şekil-
de çekmek. 

Ekipman  

Yaklaşık 6 metre uzunluğunda bir ip, sağlam bir oyun çiti, kanca, 
scooter ya da tekerlekli sandalye. 

Başlangıç 

İpi kancaya veya oyun çitine yerden yüksekliği 1,5 metreden fazla 
olmamak kaydıyla bağla. Her çocuk için bir ip olsun. 

Prosedür   

• Çocuk ipin gevşek taraftaki ucundan tutsun. Bu esnada tekerlekli 
sandalyede ya da varsa scooter üzerinde olsun. 
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• Komutunuzla birlikte çocuk kendini ileri çıkaracak şekilde ipi 
kendine doğru çeksin. 

Düşük Varyasyonlar 

Siz hareket ederken çocuklar ipi tutmaya devam etsinler. 
• İpi kendilerine doğru çekme konusunda çocuklara yardım et. 
• Çocuk ipi kendine doğru çekerken onlara yardım etme adına 

sandalyelerini ittir. 

Yüksek Varyasyonlar 

İki ya da daha fazla çocuğu yarıştır. 
• İp gerilinceye kadar çocuk kendini geriye doğru çeksin. 

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk ipi çekerken istenilen yöne doğru hareket edebiliyor mu? 
• Çocuk ipi tutarken scooter veya tekerlekli sandalye üzerinde 

dengesini koruyabiliyor mu?  

6. AKTİVİTE: Yer Voleybolu Oyunu

Birincil Konsept 
Denge ve esneklik 

İkincil Konsept 

Göz-el koordinasyonu ve vuruş 

Aktivite Amacı 

Oturma pozisyonunu bozmadan bir plaj topuna el veya başla file-
den aşırtacak şekilde vurmak. 

Ekipman 

Plaj topu veya büyükçe bir balon, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda 
bir ip, ipi bağlamak için sandalye ya da sağlamlaştıracak başka bir nesne 
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ve aktivite esnasında çocukların duracakları yerleri belirtmek için yer 
belirtici olarak kullanılacak objeler. 

Başlangıç 

İpin her bir ucunu bir sandalyeye bağla. Bu sizin fileniz olacaktır 
(yerden çok yüksekte olmamasına dikkat edin). Yer belirlemek için kul-
landığınız objelerle filenin her iki tarafında konumlanacak çocukların 
yerlerini belirleyin. 

Prosedür 

• Çocuklar kendileri için belirlenen yerlere otursunlar.  Yüksek ve 
düşük yetenekli çocukları her iki tarafa eşit şekilde dağıtın. 

• “İki eliniz başınızın üzerinde olduğunda hazır olduğunuzu an-
larım veya gözlerinizi toptan ayırmayın” gibi ifadeler kullanın. 
Çocuklar topu filenin diğer tarafına itmek için her iki elini kulla-
nabilirler (başlarını kullanmalarına izin ver). 

• Çocukların topu filenin diğer tarafına atana kadar topa birkaç 
defa vurmalarına izin verin. 

• Eğer top yere değerse, çocuğun oyunu başlatmak için topu file-
nin diğer tarafına atmasına izin ver.  

Düşük Varyasyonlar 

• Çocukların topu yakalamasına izin ver. 
• Top yere değmeden çocuğun topu kucağında tutmasına izin ver. 
• Servisi siz yapın. Çocukların daire halinde oturup birbirlerine 

atış yapmalarına izin ver. 
• Topun vuruşlar esnasında zıplamasına / sekmesine izin ver.  

Yüksek Varyasyonlar 

• Top yere değmeden çocukların kaç defa topa vurabileceklerini 
say. 

• Çocukların servis yapmalarına izin ver. 
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• Normal voleybol kurallarını uygula (mesela topa filenin diğer 
tarafına geçmeden yani kendi taraflarındayken en fazla üç kez 
vurulacağı gibi).  

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk plaj topuyla elleri veya başıyla temas edebiliyor mu? 

• Çocuk oturma pozisyonunu aktivite boyunca devam ettirebiliyor 
mu?  

Kassal Güç ve Kardiyorespiratoral (Kalp ve Solunum) 
Dayanıklılık Aktiviteleri 

Bu bölümde bulunan aktiviteler tüm vücudun güçlenmesine ve 
kardiyorespiratoral dayanıklılığa odaklanmıştır. Bu aktiviteler daha 
yüksekteki veya alçaktaki ekstremitelere doğru devamlı olarak hareket 
etmek, yürümek, koşmak ve bir sandalyeyi itmek gibi sürekli yapılan 
vücut hareketlerini içermektedir. Terapi bantları ve kişinin kendi vücut 
ağırlığı gibi direnç arttırmaya yönelik egzersizler veya bir hareketi belir-
li bir zaman diliminde yapabilmek gibi tüm bu aktiviteler kassal gücü ve 
kardiyorespiratoral dayanıklılığı arttırmak için tasarlanmıştır.  

1. AKTİVİTE: Köpükten Kaçmaca Oyunu

Birincil Konsept 

Kassal güç ve kardiyorespiratoral dayanıklılık. 

İkincil Konsept 

Yakalamaya çalışmak, kaçmak, yana çekilmek; açık alanda hareket 
etmek ve göz takibi. 

Aktivite Amacı 

Köpüklerin vücuda değmemesi için üfleyerek onları uzaklaştırmaya 
çalışmak, bir nesneyle köpükleri patlatmaya çalışmak veya yana çekile-
rek kurtulmaya çalışmak. 



Yüksel SAVUCU, Serhat POLAT

407

Ekipman  

Ev yapımı ya da hazır satılan köpükler 

Başlangıç  

Herhangi bir fiziksel engeli olmayan genişçe bir alan bulun. 

Prosedür  

• Çocukları köpüğü üfleyen kişiden veya makineden yaklaşık 1,5 
metre mesafede konumlandırın. 

• Köpükler üflenirken çocuklar üflemek, bir nesle ile köpükleri 
uzaklaştırmak ve vücut ya da tekerlekli sandalye manevralarıyla 
köpüklerden kurtulmaya çalışsınlar. Bu üç seçeneği de çocuklara 
verebileceğiniz gibi fonksiyonel seviyelerine göre herhangi birini 
de verebilirsiniz. 

• Köpükler yok olunca işlemi tekrarla. 

Düşük Varyasyonlar 

• Köpük üfleyici her seferinde bir köpük üflesin. 
• Çocukların köpükleri sadece gözleri veya başlarıyla takip etme-

sine izin ver. 
• Sadece büyük köpükleri kullan.

Yüksek Varyasyonlar

• Köpük üfleme hızını arttır.
• Çocukların üflemesine izin ver.
• Yana çekilme tekniklerinde çocuklara komut ver. Örneğin sağa 

veya sola çekilmeleri ya da köpüğün altından geçmeleri gerektiği 
gibi.

İnformal Değerlendirme Soruları 

•   Çocuk köpüklerden kaçabiliyor mu? 
• Çocuk kaç köpükten kaçabildi? 
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2. AKTİVİTE: Mini Beysbol Oyunu

Birincil Konsept  
Kassal güç ve kardiyorespiratoral dayanıklılık. 

İkincil Konsept 

Göz – el koordinasyonu, vuruş ve açık alanda hareketlilik. 

Aktivite Amacı 

Topa bir nesneyle vurduktan sonra koşarak alan oyuncusundan 
önce belirlenen yere varmak. 

Ekipman 

Kasa veya büyükçe bir koni (vuruş seviyesi için), içi boş, hafif ve 
yumuşak bir top, hulahup, durulacak yerleri belirtecek renkli objeler ve 
vuruş için sopa görevi görecek hafif ve yumuşak bir obje.

Başlangıç 

Herhangi bir engeli olmayan geniş bir alan bulun. Oyun alanın bir 
ucuna koni veya kasalarla vuruş seviyesini kurun. Vuruş seviyesinin 
yaklaşık 6 metre sağ önüne ilk yeri renkli objelerle belirgin hale getirin. 
Oyun alanın merkezinde hulahupu yere bırakın.  

Prosedür 

• Bir vuruşçu belirle, diğerleri alan oyuncusu olarak görev yapsın. 
• Vuruşçu vuruş seviyesi olarak kurulan yere yüzünü dönecek şe-

kilde konumlansın. 
• Topu vuruş seviyesini belirlemek için yerleştirilen koni veya ka-

sanın üzerine yerleştir. 
• Çocuk koninin üzerinde duran topu elindeki sopayla vurmaya 

çalışsın. 
• Vuruşçu topa vurur vurmaz elindeki sopayı yere bırakarak belir-

lenen yere doğru koşmaya başlasın. 
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• Alan oyuncusunun görevi ise vuruşu yapan oyuncu belirlenen 
yere kavuşmadan topa yetişerek ele geçirmek ve oyun alanın 
merkezindeki hulahupun içine varmak. 

• Her çocuğun vuruşçu ve alan oyuncusu olabileceği şekilde oyun-
da sürekli değişim yap. 

Düşük Varyasyonlar 

• Vuruşçunun topu elleriyle fırlatmasına izin ver. 
• Daha büyük bir top kullan (plaj topu veya büyük bir balon). 
• Hulahup bölgesine götürmesinde alan oyuncusuna yardımcı ol-

mak için topu kucağına yerleştir. 

Yüksek Varyasyonlar 

• Topu vuruş oyuncusuna fırlat. 
• Birden fazla yer belirle (birinci, ikinci, üçüncü, kendi sahası). 
• Normal beysbol kuralları kullan.

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk topa vurma ve koşması gereken yere doğru koşma işlem-
lerini birbirine uyumlu bir şekilde yerine getirebiliyor mu? 

• Alan oyuncusu topu yakalama ve hulahup bölgesine hareket 
etme işlemlerini uyumlu bir şekilde uygulayabiliyor mu? 

3. AKTİVİTE: Ping-Pong Oyunu

Birincil Konsept 
Kassal güç ve kardiyorespiratoral dayanıklılık. 

İkincil Konsept 

Göz takibi 

Aktivite Amacı 

Ping-pong topunu hedeflenen alana üfleyerek ittirme.                                                         
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Ekipman

Ping pong topu; pipet (eğer uygunsa), karton (ayakkabı veya hediye 
kutuları gibi), masa ya da düz bir zemin.

Başlangıç 

Kartonları kullanarak zemin ya da masanın üzerinde iki duvar oluş-
turun (böylece topun düşmemesi sağlanır) diğer iki ucu açık bırakın, 
buralar gol alanları olacaktır. 

Prosedür  

• Ping-pong topunu oynanacak alanın ortasına yerleştirin. 
• Çocukların topu üfleyerek (pipet de kullanılabilir) açık bırakılan 

alandan aşağı düşürmeye çalışmalarını isteyin. 

Düşük Varyasyonlar 

• Her seferinde sadece bir çocuğun oynamasına izin verin, çocu-
ğun pipet yardımıyla ya da olmaksızın topu üfleyerek açık alan-
dan düşürmesini ve sayı yapmasını isteyin. 

• Çocuk ye yardım amacıyla pipeti tutabilirsiniz. 
• Pipet kullanmayın, çocukların ellerini kullanmalarına izin verin 

veya hava üfleyen bir alet kullanmalarına müsaade edin 

Yüksek Varyasyonlar 

• Ayanı anda iki oyuncu oynayarak topu birbirlerinin alanından 
düşürmeye çalışabilir. 

• Kartonları engelleyici birer duvar gibi dizebilirsiniz. 
• Skoru takip edin. 

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuklar üfleme yöntemiyle topu ittirebiliyorlar mı? 
• Çocuk topu ittirebilmek adını üfleme işlemini devamlı olarak ya-

pabiliyor mu?  
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4. AKTİVİTE: Güç Futbolu Oyunu

Birincil Konsept 

Kassal güç ve kardiyorespiratoral dayanıklılık. 

İkincil Konsept 

Göz-ayak koordinasyonu; hareketlilik 

Aktivite Amacı 

Büyükçe bir terapi topunu tekerlekli sandalyedeyken gol alanına 
doğru ittirmek. 

Ekipman 

Büyükçe bir terapi topu; koniler ya da gol alanının belirginleştiril-
mesi için iki adet file 

Başlangıç 

Üzerinde herhangi bir engelin bulunmadığı 50 metrelik (daha kü-
çük olabilir) bir alana iki adet kale kurun. Terapi toplarının çocukların 
tekerlekli sandalyenin ön tarafıyla itebilecekleri kadar büyük olduğun-
dan emin olun. Eğer tekerlekli sandalyenin önü topa temas edemeyecek 
şekilde bir yüksekliğe sahipse önüne bir karton ekleyerek uzatın. 

Prosedür 

• Çocukları iki ayrı takıma ayırın. 

• Hangi kaleye gol atmaları gerektiğini bildirin. 

• Topu oyun alanının ortasına getirin ve hangi takımın başlayaca-
ğını belirtin. 

• Her takım sadece tekerlekli sandalyelerini kullanarak topa mü-
dahale etmeli. Eğer gol atılırsa oyun yine top ortaya getirilerek 
başlatılmalı. 
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Düşük Varyasyonlar 

• Gol atılmadan önce her oyuncunun topa temas etmesini sağlaya-
cak bir kural geliştirin. 

• Oyun alanını küçültün. 
• Birden fazla top kullanın. 

Yüksek Varyasyonlar 

• Çocukların tıpkı gerçek futbol oyunundaki gibi dizilmelerini sağ-
layın (ileri, orta alan, savunma ve kaleci). 

• Oyun alanını büyültün. 

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuklar topu karşı takımın kalesine götürebiliyorlar mı? 
• Çocuklar tekerlekli sandalye ile topu düzgün bir şekilde oynaya-

biliyorlar mı? 

Terapi Bandı Dayanıklılık Aktiviteleri 

Birincil Konsept 
Kassal güç ve kardiyorespiratoral dayanıklılık. 

İkincil Konsept 

Esneklik 

Aktivite Amacı 

Terapi bandının gerilmesi yoluyla kassal gücü ve kardiyorespirato-
ral dayanıklılığın arttırılması amaçlanmaktadır. 

Ekipman 

Terapi bantları 

Başlangıç 

Bir kuruluma gerek duyulmamaktadır. 
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Prosedür  

• Her bir çocuğun bir ya da iki banda sahip olmasını sağlayın. 

• Çocukların her bir egzersizi 10 kez tekrarlamasını isteyin. 

• Terapi bant aktiviteleri; 

• Bantlar 

• Çocuk bir yandan bandın bir ucuna basarken diğer ucunu da el-
leriyle tutarak gerdirir. 

• Tekerlekli sandalye- çocuk tekerlekli sandalyenin bir tekeriyle 
bandın bir ucunu alta alabilir veya bant tekerlekli sandalyenin 
önüne iliştirilebilir. 

• İki kol gerdirmeleri için; 

• Çocuk bandın tam orta yerinde üzerine basar, arta kalan iki ucu 
da her bir koluyla bel seviyesine kadar gerdirir, bu egzersiz esna-
sındaki gerdirme ve bırakmalar belli bir tempoya göre ayarlan-
malıdır. 

• Tekerlekli Sandalye; çocuk tekerlekli sandalyenin her iki tekeriy-
le bandın üzerinde durur ya da iki bant arabanın önüne iliştirilir. 

• Kanatlar- çocuk kollarını açarak bandın her iki ucundan da tutar 
ve bandı gerdirir, bu esnada kollarda açık ve gergin kalır. Çocuk 
bu egzersizi başının üzerinde de yapmalıdır. 

• Kürek- bandı çocuğun göz seviyesinde tutacak şekilde iliştirin, 
çocuk her bir uçtan tutarak geriye doğru esnetsin. 

Düşük Varyasyonlar 

• Daha önceki tekerlekli sandalye fikirlerini gözden geçirin. 

• Terapi bandını çocuğun bileğine ya da eline iliştirin böylelikle ço-
cuk bandı kavramak zorunda kalmaz. 

• Eğer her iki kolla da gerdirme yapılacaksa, o zaman çocuk ban-
dın bir ucundan tutarken, yetişkin birisi de bandı diğer ucundan 
tutsun. 

• Bantları en esnek, hafif ve kolay olanlarından tercih edin. 



ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE ÖRNEKLERİ

414

Yüksek Varyasyonlar 

• Biraz daha sert olan renkli bantları kullanın. 
• Tekrar sürelerini arttırın. 
• Çocukların her egzersizde ne kadar tekrar yaptıklarını ve ne der-

ce gelişme kaydettiklerini gösteren bir defter tutmalarını sağla-
yın. 

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk terapi bandını tutması gerektiği gibi tutabiliyor mu? 
• Çocuk spesifik egzersizlerde tekrar yapabiliyor mu? 

Göz- El ve Göz – Ayak Koordinasyonu Aktiviteleri 

Bu bölümde Göz-El ve Göz–Ayak koordinasyonu için bazı aktivi-
teler tanıtılacaktır. Bu aktivitelerde gözle nişan alınan objelere el ya da 
ayaklar yoluyla temas edilmesi amaçlanmaktadır. Bu aktiviteler göz-el 
ve göz-ayak koordinasyonuna dayalı egzersizler, alet kullanarak bir ob-
jeye vurma (beysbol ya da hokey sopası gibi), topa ayakla müdahale ve 
bir topu hedefe doğru atma gibi pratikleri içerirler. Bu tür aktivitelerde 
çocukların elleri veya ayakları yoluyla en azami performansı gösterdikle-
rinden emin olun. Bazı durumlarda çocuklar ayaklarını ellerinden daha 
iyi kullanıyor olabilirler. Örneğin, çocuk felcine maruz kalmış bir çocuk 
nesneleri itme hususunda ellerinden ziyade ayaklarını daha iyi kullanı-
yor olabilir. Bu sebeple, bu bölümde tanıtılan tüm aktiviteler amaçlanan 
koordinasyon doğrultusunda birbirlerine uyarlanabilirler.  

1. AKTİVİTE: Şişe Devirme Oyunu 

Birincil Konsept Göz-El koordinasyonu. 
İkincil Konsept 
Nişan alma, güç, isabet 

Aktivite Amacı 

Kutucukları düşürmek için fasulye torbasını masa yüzeyinden ku-
tucuklara doğru ittirmek. 
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Ekipman 

Fasulye torbası, boş su şişeleri, masa ya da düz bir zemin. 

Başlangıç 

Şişeler masanın ya da zeminin bir ucuna dik olacak şekilde dizilir, 
çocuk şişelerin tam karşısında ayakta durur veya oturur. 

Prosedür  

• Çocuğun önüne her seferinde sadece bir tane fasulye torbası ko-
yun 

• Çocuğun şişeleri devirebilmesi için fasulye torbasını ittirmesini 
sağlayın.

Düşük Varyasyonlar 

• Fasulye torbasını masanın karşısına ittirebilmesi için çocuğa yar-
dım edin. 

• Fasulye torbasını masanın karşısına ittirmek için çocuğun her 
hangi bir şeyi kullanmasına izin verin. 

• Daha yüksek bir başarı oranı için çocuğun top ya da daha büyük 
bir objeyi şişeleri düşürmek için kullanmasına izin verin. 

• Daha fazla şişe kullanın. Yüksek Varyasyonlar 
• Çocuğun daha dikkatli ve beceri dolu bir atış yapması için daha 

az sayıda şişe kullanın ve bunları da birbirlerinden ayrı ve mesa-
feli olacak şekilde dizin. 

• Çocuğa, vurduğu ve vuramadığı şişeleri saydırın. 
• Çocuğun bir sonraki arkadaşı için şişeleri dizmesine izin verin. 
• Şişelerin üzerine çocukların vurdukça ekleyecekleri skorlar ya-

zın. 

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk fasulye torbasını şişelere doğru kaydırabiliyor mu? 
• Çocuk nişan alabiliyor ve atışları isabetli mi? 
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2. AKTİVİTE: Topa Vurma Oyunu  

Birincil Konsept 
Göz-El koordinasyonu. 

İkincil Konsept 

Vurma, kardiyorespiratoral dayanıklılık 

Aktivite Amacı 

Hep birlikte büyükçe bir topu belirlenmiş bir alana ittirmek amacıy-
la topa yumuşak sopası materyallerle vurmak. 

Ekipman 

Büyükçe bir terapi topu, yumuşak ve sopası materyal ve renkli bant. 

Prosedür  

• Çocuklar başlama esnasında yüz yüze gelecek şekilde dizilsinler 
• Bir başlangıç ve bitiş noktası belirleyin. 
• Terapi topunu başlangıç alanına yerleştirin. 
• Çocuklardan ellerindeki sopalarla topa vurmak suretiyle topu bi-

tiş alanına götürmelerini isteyin. 
• Çocuklar sizin vereceğiniz komutla birlikte topa vurmaya baş-

lamalılar. Çocuklar başlangıç noktasındayken hareketsiz kalabil-
meli ve top yuvarlanmaya başlayınca vurmayı bilmelidir. 

Düşük Varyasyonlar 

• Çocuğa topa vurabilmesi için fiziksel destek verin. 
• Eğer çocuk sopayı tutamıyorsa, çocuğun bileğini tahriş etmeye-

cek bir bantla sopayı çocuğun bileğine yapıştırın 
• Çocuklardan hep birlikte bir plaj topunu masanın ucuna ittirme-

lerini isteyin. 
• Terapi topunun yerine plaj topu balon ya da daha büyük bir yu-

varlak kullanabilirsiniz 
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Yüksek Varyasyonlar 
• Oyun alanına renkli bantlar kullanarak bir kare yapın ve topu bu 

karenin içerisine yerleştirin ve çocuklardan de yün toplar atarak 
karenin içerisindeki topu dışarı çıkarmaya çalışmalarını isteyin. 

• Çocukların sadece yün toplar kullanmalarına izin verin (sopalar 
yok) 

• Topu boş kutu ya da başka bir şey vasıtasıyla yerden yüksek bir 
yere koyun ve çocuklardan de ellerindeki yün topları bu topa ata-
rak onu bulunduğu yerden düşürmeye çalışmalarını isteyin. 

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk sopayı tutabiliyor ve düzgün bir vuruş yapabiliyor mu? 
• Çocuk topa vurarak temas edebiliyor mu? 

3. AKTİVİTE: Balona Vurmaca Oyunu 

Birincil Konsept 
Göz-El koordinasyonu. 

İkincil Konsept 

Vurma, göz takibi 

Aktivite Amacı 

Şişirilmiş bir balona vücudun bir bölümüyle ya da bir materyalle 
vurmak. 

Ekipman 

Balon, alçak tavanlı ve antresi olan bir alan. 

Başlangıç  

Balonları şişirin ve uygun uzunlukta ip kalacak şekilde bağlayın. İpi 
tavana ya da başka bir yere balonu havada tutacak şekilde bağlayın. Her 
oyuncu için ayrı bir balon edinin. 
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Prosedür  

• Çocuğu ister oturarak veya ister ayakta durarak yüzü topa dö-
nük olacak şekilde durdurun. 

• Çocuğun balonu vücudundan uzağa fırlatacağı şekilde vurması-
nı isteyin. 

• Sözlü komutlar yoluyla çocuğun topu sağa, sola, öne ve geriye 
vurmasını isteyin. 

Düşük Varyasyonlar  

• Çocukların balona başlarıyla temas etmelerine izin verin. 
• Balonun yükseltisini azaltın, böylece çocuk daha başarışı olabilir. 
• Çocuğun balonu gözü, başı ve elleriyle takibi esnasında balonu 

sağa, sola, öne ve arkaya oynatın. 

Yüksek Varyasyonlar 

• Balonun yükseltisini arttırın, öylelikle çocuk balona temas etmek 
istiyorsa daha yükseğe uzanmak zorunda kalacaktır. 

• Çocuğun balona vurmak için bir nesne kullanmasına izin verin. 

4. AKTİVİTE: Daire Bowlingi 

Birincil Konsept 
Göz-El Koordinasyonu.  

İkincil Konsept 

Yuvarlama, nişan alma, güç, isabet. 

Aktivite Amacı 

Topu yuvarlamak suretiyle plastik şişeleri devirmeye çalışmak. 

Ekipman 

Bovling materyali olarak kullanılacak boş plastik şişeler ( 2 litrelik 
şişeler, ortalama 10 tane.) Büyükçe bir top 
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Başlangıç 

Çocukları tekerli sandalyelerinde ya da yerde daire biçiminde otur-
malarını sağlayın. Boş şişeleri de dairenin ortasına yerleştirin. 

Prosedür 

• Seçilen bir çocuğun topu yuvarlamak suretiyle şişeleri devirme-
sini isteyin. 

• Bir sonraki çocuğun geriye kalan şişeleri devirmesini isteyin ve 
şişeler bitene kadar bunu devam ettirin. 

• Daha yüksek yetenekli çocukların dairenin merkezine giderek şi-
şeleri dizmesine izin verin. 

Düşük Varyasyonlar 

• Daha büyük bir top kullanın.
• Çocukların topu gelişigüzel yuvarlamasına izin verin.
• Çocukların şişelere yakın olmalarına izin verin.

Yüksek Varyasyonlar

• Çocuklardan topu ayaktayken yuvarlamalarını isteyin.
• Kural odaklı olun: bir ayak ilerideyken dizler kırılmalı ve gözler 

hedefe kilitlenmelidir.
• Birden fazla top kullanın.
• Grupları dağıtın ve bireysel bir oyun kurun.

İnformal Değerlendirme Soruları

• Çocuk topu şişelere doğru atarken elinden rahatça bırakabiliyor 
mu?

• Çocuk topu şişelere doğru belirlenen uzaklıktayken atabiliyor 
mu?
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5. AKTİVİTE: Daire Futbolu 

Birincil Konsept 
Göz-ayak koordinasyonu. 

İkincil Konsept 

Tekmeleme, nişan alma, güç, isabet. 

Aktivite Amacı 

Sadece ayakları kullanmak yoluyla topa vurabilmek. 

Ekipman 

İrice bir top ve her çocuk için birer sandalye. 

Başlangıç 

Sandalyeleri çocukların yüzleri merkeze bakacak şekilde dairemsi 
olarak yerleştirin.  

Prosedür 

• Çocukları dairemsi bir şekilde sandalyelerine oturtun. 
• Başlangıç olarak merkeze geçin ve dairenin ortasında durun. 

Topu elinizle her bir çocuğun ayağına vurmaları için yuvarlayın. 
Tüm çocuklar durumu tamamen kavrayana kadar buna devam 
edin. 

• Şimdi, daireden çıkın ve çocukların sırasıyla ve ellerini kullanma-
dan topa vurmalarını sağlayın. 

Düşük Varyasyonlar                                                                                  

• Çocukların topu kontrol etme vurma aşamasında ellerini kullan-
malarına izin verin. 

• Çocukların her iki ayaklarını da kullanmalarına izin verin. 
• Çocukların vurma aşamasında tekerlekli sandalyelerini ileri ittir-

melerine izin verin. 
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• Dairenin ortasına çocukların topu vurmaları için bowling şişele-
rini yerleştirin. 

Yüksek Varyasyonlar 

• Çocukların elleri ve ayakları yerde olacak şekilde yengeç pozis-
yonunda oturmalarını sağlayın. 

• Çocukların topu kime atacaklarını önceden o kişinin adını söyle-
yerek bildirmelerini sağlayın. 

• Çocuklara her bir elde topa ne kadar vurabileceklerini sorun. 

• Birden fazla top kullanın. 

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk ayaklarını kullanarak topa temas edebiliyor mu? 

• Çocuk bu aktivite esnasında sadece ayaklarını kullanarak devam 
edebiliyor mu?  

6. AKTİVİTE: 

Kutuları Devirme Oyunu

Birincil Konsept 

Göz-el koordinasyonu. 

İkincil Konsept 

Atma, yuvarlama, nişan alma, güç, isabet. 

Aktivite Amacı 

Topu belirlenmiş bir mesafeden hedefe doğru atma ya da yuvarlama.  

Ekipman 

Fasulye torbacıkları veya küçük toplar, çeşitli ebatlarda boş kutu ya 
da plastik su şişeleri. 
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Başlangıç 

Boş kutuları ya da plastik su şişelerini genişçe bir oyun alanında 1,5 
metre mesafeden başlayarak 3 metreye kadar dizin. Her topun üzerine o 
nokta için bir sayısal değer yazın, daha küçük olan objelere daha yüksek 
puan verin. 

Prosedür 

• Çocukların yüzü objelere dönük olacak şekilde yerleştirin. 

• Çocuklara atmaları veya yuvarlamaları için torbacık verin. 

• Puan alabilmeleri için torbacığın objelere temas etmesi gerek-
mekte (objelerin yıkılması gerekmemektedir). 

Düşük Varyasyonlar 

Daha büyük torbacık veya top ile daha büyük objeler kullanın. 

• Daha yüksek bir başarı oranı için daha fazla sayıda obje dikin. 
Objeleri birbirlerine yakın olacak şekilde yerleştirin. 

Yüksek Varyasyonlar 

• Çocuklara puanlarını saydırın. 

• Atış yaparken zorlanmaları açısından daha az sayıda obje yerleş-
tirin. 

• Çocuklardan daha uzak mesafelerden atış yapmalarını isteyin. 

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk topu veya torbacığı objelere doğru fırlatabiliyor mu? 
• Çocuk yeterli olan güç, nişan ve isabet oranlarını tutturabiliyor 

mu? 

7. AKTİVİTE: Uyarlama Bocce Topu  

Birincil Konsept 
Göz-el koordinasyonu. 
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İkincil Konsept 

Tutma ve bırakma; nişan alma, güç, isabet. 

Aktivite Amacı 

Küçük topu belirlenmiş bir hedefe doğru bırakmak ve topu hedefe 
en yakın yerde durdurmaya çalışmak.  

Ekipman 

Küçük bir top ve merkezde ondan hafifçe daha büyük bir top veya 
farklı renkte bir top.   

Başlangıç 

Herhangi bir engelin bulunmadığı düz ve geniş bir alan ayarlayın. 

Prosedür 

• Çocukların oyun alanın bir ucunda sandalye de oturmalarını sağ-
layın. 

• Karton tüpü çocukların önünde ve göz hizasında yere doğru eğik 
bir vaziyette tutmalarını isteyin.  

• Çocuklardan hedefe doğrultacakları tüpün nasıl bir pozisyon al-
ması gerektiğini sözlü olarak ifade etmelerini isteyin. 

• Tüp çocukların istekleri doğrultusunda konumlandırıldıktan 
sonra hedefe doğru bırakmalarını isteyin.  

• Topu hedefe mümkün olabildiğince en yakın mesafeye doğru 
yuvarlamasını isteyin. 

Düşük Varyasyonlar 

• Eğer çocuk konuşamıyorsa, tüpün yönü hakkında evet / hayır 
anlamında başını sallaması yoluyla sizi yanıtlamasını isteyin.  

• Elden ele tekniğini kullanarak topu hedefe doğru bırakması hak-
kında çocuğa yardımcı olabilirsiniz. 

• Çocuğa topun hedefe yakın olup olmadığını sorun.  
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Yüksek Varyasyonlar 

• Çocukların topu hedefe doğru bırakmaları hususunda birden 
fazla deneme yapmaların izin verin.  

• Dene-yanıl yöntemini uygulayarak daha iyi bir strateji hakkında 
çocukla sözlü iletişim kurun.  

• Çocuktan hedefe doğru göndereceği top ve hedef arasında ki me-
safeyi ölçmesini isteyin.  

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk karton tüpü hedefe doğru konumlandırabiliyor mu?  
• Çocuk yuvarlayacağı topla hedef arasında ki mesafeyi ayırt ede-

biliyor mu? 

8. AKTİVİTE: Tekerlekli Sandalyede Mızrak Dövüşü  

Birincil Konsept 
Göz-el koordinasyonu. 

İkincil Konsept 

Vuruş yapma; genel alan içerisinde hareket edebilme. 

Aktivite Amacı 

Koni üzerine yerleştirilmiş olan topu elinde ki mızrak görevi yapa-
cak olan obje yardımıyla vurarak düşürmeye çalışmak. 

Ekipman 

Mızrak görevi yapacak yumuşak bir obje, Koni (en az iki adet), orta 
büyüklükte toplar (en az iki adet). 

Başlangıç 

Herhangi bir engelin bulunmadığı düz ve geniş bir alana birbirin-
den ortalama 1,5 metre mesafede en az iki adet koni yerleştirin. Her bir 
koninin üzerine birer tane top yerleştirin.  



Yüksel SAVUCU, Serhat POLAT

425

Prosedür 

• Aktiviteye en az iki çocuğun katılımını sağlayın. 

• Çocukların yüz yüze duracak şekilde tepelerine top yerleştirilmiş 
konilerin tam karşısında durmalarını isteyin.  

• Her bir çocuğa üzerindeki topu düşürmeleri açısından bir hedef 
koni belirleyin.  

• Her bir çocuğa mızrak görevi görecek yumuşak bir obje verin.  

• Vereceğiniz komutla birlikte her bir çocuğun tekerlekli sandalye-
leri vasıtasıyla aynı anda hedefe doğru yönelmelerini ve müm-
kün olan en kısa zamanda hedef olarak belirlene koninin üzerin-
deki topu düşürmelerini isteyin. 

Düşük Varyasyonlar 

• Eğer çocuk ellerini yeteri derecede kullanamıyorsa mızrağın ge-
neli dışarda olacak şekilde mızrağı tekerlekli sandalyelerine ya-
pıştırın.  

• Tekerlekli sandalyelerini ittirerek veya bir akranın yardım etme-
sine izin vererek destek olun.  

Yüksek Varyasyonlar 

• İşlemi adım adım izleyin fakat hedef olarak belirlenen konide ki 
topun mümkün olan en kısa zamanda düşürülmesi gerektiğini 
belirtin. Bir kişinin hakem olması ya da bir bayrak tutması vasıta-
sıyla kazananı deklare etmesini sağlayın.  

• Aktiviteye birden fazla çocuğun katılımını sağlayın. Oyun alanı-
na tepelerinde top olan daha fazla koni yerleştirin ve her çocuğa 
spesifik bir hedef belirleyin.  

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk hedefi vurmak adına mızrağını yeterli olarak kullanabili-
yor mu?
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• Çocuk oyun alanında rahat ve güvenli bir biçime hareket edebi-
liyor mu?  

Genel Mekân Aktivitelerinde Hareket  

Bu başlık altında verilen aktivitelerin amacı sınırları belirlenmiş bir 
alanda çocukların birbirlerine çarpmadan hareket etmelerine değinmek 
olacaktır. Çocuğun güvenli bir şekilde hareket etmesine odaklı bu oyun-
lar durmak, hareket etmek, altında, etrafında ve yukarısında gibi un-
surları yerine getirerek hareket etmelerini amaçlamaktadır. Yakalama, 
kaçma ve çarpma gibi unsurlar bu aktivitelerin alt başlığı olarak ele alı-
nacaktır. Bu hareket yetenekleri genel olarak toplu oynanan oyunlarda 
görülmektedir (örneğin ebelemek gibi), bu durumda çocuk ya ebelemek 
ya da kaçmak durumundadır.   

1. AKTİVİTE: Baloncuk Patlatma Oyunu 

Birincil Konsept 

Genel mekân hareketliliği. 

İkincil Konsept 

Yaratıcı hareketlilik, ritim ve tempo. 

Aktivite Amacı 

Bir müzik temposu eşliğinde ayak veya vücudun başka bir bölgesini 
kullanarak yere serili balonlu naylonun balonlarını patlatmaya çalışmak. 

Ekipman 

Balonlu naylon (iri balonlu olursa daha iyi olur), müzik veya tempo 
tutmaya yarayacak davul gibi bir obje. 

Başlangıç 

Balonlu naylonu herhangi bir engelin olmadığı düz ve engelsiz bir 
alana serin. 
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Prosedür 

• Çocuklardan balonlu naylonun bir ucunda ayakkabılı veya ayak-
kabısız olarak durmalarını isteyin.  

• Çocuklara müziğin temposuna ayak uydurmanın ne demek ol-
duğunu açıklayın.  

• Komutunuzla birlikte çocuğun tempoya ayak uydurarak balon-
ları patlatmasını isteyin.  

• Daha sonrasında çocuğun balonları patlatmak için vücudunun 
başka bölgelerinde kullanmaları konusunda cesaretlendirin. 

Düşük Varyasyonlar 

• Çocukların tekerlekli sandalye, yürüteç veya koltuk değneği kul-
lanmalarına izin verin. 

• Balonlu naylonu bir masaya sererek çocukların elleriyle balonları 
patlatmasına izin verin.  

• Çocukların tempoya ayak uyarabilmelerinden ziyade balonları 
patlatabiliyor olmalarına odaklanın.  

Yüksek Varyasyonlar  

• Çocukların daha hızlı hareket etmeleri için müziğin temposunu 
arttırın.  

• Üzerinde sağ ayak, sol ayak, sağ el ve sol el gibi motiflerin olduğu 
bir naylon kullanmaya çalışın veya bu motifleri eklemeye çalışın. 

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk belirli bir vücut bölgesini kullanarak balonları patlatabili-
yor mu? 

• Çocuk balonları müzik temposuyla birlikte patlatabiliyor mu?  

2. AKTİVİTE: Çılgın Koniler 

Birincil Konsept 
Genel mekân hareketliliği. 
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İkincil Konsept 

Yakalama, kaçma, çarpma; hareketlilik aşamaları. 

Aktivite Amacı 

Belirlenmiş bir zaman diliminde konileri devirme veya yeniden kur-
ma. 

Ekipman 

Koniler (yaklaşık 20 adet), çubuk niyetiyle kullanılacak objeler.     

Başlangıç 

Konileri oyun alanına gelişigüzel diziniz. Karton çubukları ortadan 
ikiye kesiniz. 

Prosedür 

• Çocuklardan oyun alanının bir tarafına dizilmelerini isteyin.   
• Çocuklardan sizin komutunuzla koşarak ellerindeki çubuk vası-

tasıyla konileri devirmelerini isteyin.  
• Çocuklardan tüm konileri devirdikten sonra tekrar belirlenen 

alana diğer tur için geri dönmeleri gerektiğini bildirin.  
• Tüm koniler devrildikten ve çocuklar belirlenen alana geri dön-

dükten sonra ikinci tura başlayabilirsiniz. 
• Çocukların zamanını tutun ve her bir turda çocukların bir önceki 

zamanı aşıp aşamadığını ölçün. 

Düşük Varyasyonlar 

• Daha büyük koniler kullanın veya konilerin daha yüksekte ola-
bilmesi açısından konileri kutu veya kasaların üzerine yerleştirin. 

• Daha az sayıda koni kullanın.   

Yüksek Varyasyonlar 

• Daha fazla sayıda koni kullanın  



Yüksel SAVUCU, Serhat POLAT

429

• Sınıfı ikiye ayırın ve çocukların oyun alanının her iki tarafında da 
duracakları yerleri belirleyin. Konileri oyun alanına gelişigüzel 
dağıtın ve bunu yaparken yarısının devrik yarısının dik olmasını 
sağlayın. Bir takımdan konileri devirmelerini diğer takımdan da 
devrilen konileri düzeltmelerini isteyin. Bu oyun için çocuklara 
ortalama 5 dakika zaman tanıyın ve sonrasında sizin komutu-
nuzla birlikte çocuklardan durmaları gereken yerlere gitmelerini 
isteyin. Daha üst seviye çocuklardan kaç adet koninin devrik ve 
kaç adet koninin dik olduğunu saymalarını isteyin.   

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk belirli koniyi deviriyor ve yeniden dizebiliyor mu? 
• Çocuk belirlenmiş alanda diğer çocuklarla herhangi bir sorun ya-

şamadan rahatça hareket edebiliyor mu?   

3. AKTİVİTE: Sepet doldurma Oyunu 

Birincil Konsept 
Genel mekân hareketliliği.

İkincil Konsept 

Kavrama ve bırakma. 

Aktivite Amacı 

Belirlenmiş bir alanda objeleri bir araya getirmek amacıyla hareket 
etme. 

Ekipman 

Bez toplar veya kavranması kolay objeler (yaklaşık 20 adet), irice 
koniler, kasalar veya karton kutular, iki adet çember.    

Başlangıç 

Konileri oyun alanına gelişigüzel diziniz. Her koninin üzerine en 
az bir adet bez top yerleştirin. Oyun alanının her iki ucuna da bir adet 
çember yerleştirin. 
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Prosedür 

• Çocuklardan sizin komutunuzla birlikte harekete geçerek bir bez 
top almalarını isteyin.  

• Çocuklardan aldıkları topu çemberin içerisine bıraktıktan sonra 
diğer topu almaları için yeniden harekete geçmelerini isteyin.  

• Çocuklardan her seferinde sadece bir adet top almalarını isteyin.  
• Aktivite tüm toplar çemberin içerisine getirildiğinde son bula-

caktır. 

Düşük Varyasyonlar 

• Çocukların topu kucaklarında taşımalarına izin verin.  
• Daha irice veya kavranması daha kolay objeler kulanın. 
• Cırt topları kullanın ve çocuklara topları rahatlıkla toplayabilme-

leri açısından cırt eldivenleri verin.   

Yüksek Varyasyonlar 

• Sınıfı iki ayrı takıma ayırın ve her takımdan belirli renkteki topla-
rı yine belirli bir çembere taşımalarını isteyin. 

• Bez topları zemine dizin. 
• Çocukların engelli scooteri kullanmalarına izin verin.  

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk belirlenmiş alanda diğer çocuklarla herhangi bir sorun ya-
şamadan rahatça hareket edebiliyor mu?  

• Çocuk topları çemberde toplayabiliyor mu? 

4. AKTİVİTE: Çubuk Ebelemesi Oyunu

Birincil Konsept 
Genel mekân hareketliliği. 

İkincil Konsept 

Yakalama, kaçma, çarpma; hareketlilik aşamaları. 
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Aktivite Amacı 

Eldeki obje yordamıyla ebeleme yetisini geliştirmek. 

Ekipman 

Yarıdan ikiye kesilmiş çıta görevi görecek bir obje.   

Başlangıç 

Oyun için herhangi bir engelin bulunmadığı genişçe bir oyun alanı 
tercih edin. Çubuk görevi görecek objeleri ortadan ikiye kesin.  

Prosedür 

• Çocuklardan oyun alanına dağılmalarını isteyin.  
• Çocuklardan dördünü hedef vurucu olarak belirleyin.   
• Çocukların geri kalanı vurucuyu engelleme görevini üstlensin. 
• Her bir ebeciye ebelemesi için bir ebeleme çubuğu verin. 
• Çocukların komutunuzla birlikte hareket etmelerini isteyin. 
• Ebelenen her bir oyuncu ta ki diğer oyuncu kendine3 dokunana 

kadar öylece durmalıdır.  
• Ortalama her 5 dakika da bir yeni ebeler belirleyin.

Düşük Varyasyonlar 

• Çocukların ellerindeki ebeleme çubuklarına odaklanması için 
oyun alanında serbestçe hareket etmelerine izin verin. 

• Çocuk diğer çocuklar tarafından ebelenmemek kaydıyla hem 
ebeleyici hem de kaçan olarak görev alabilir. 

Yüksek Varyasyonlar 

• Çocuklardan oyuna ve ebelemeye odaklanmalarını isteyin. 
• Çocuklardan yürüme, kayma ve zıplama gibi unsurları ebelemek 

için kullanmalarını isteyin.  
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İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk belirlenmiş alanda diğer çocuklarla herhangi bir sorun ya-
şamadan rahatça hareket edebiliyor mu?  

• Çocuk ebelendiği zaman donarak sırasın bekleyebilmekte midir?  

5. AKTİVİTE: Trafik 

Birincil Konsept 

Genel mekân hareketliliği. 

İkincil Konsept 

Kardiyorespiratuvar dayanıklılık hareketleri, hareketlilik konsept-
leri. 

Aktivite Amacı 

Komutlara uymak suretiyle hızlı, orta seviye hareket, yavaş hareket-
ler ve durmak. 

Ekipman 

Çocuklara hızlı, orta seviye hareketler, yavaş hareket ve durma ey-
lemlerini gösterecek yazılı, müzikal veya enstrümantal uyarıcılar.  

Başlangıç 

Geniş ve herhangi bir engeli bulunmayan bir oyun alanı bulun.  

Prosedür 

• Çocukların hızlı, orta seviye ve yavaş hareketlerle birlikte durma 
konseptlerini tam anlamıyla anlamış olduklarından emin olun.  

• Her uyarıcının hangi hareketi temsil ettiğini çocuklara iyice açık-
layın.   

• Sizin komutunuzla birlikte birbirlerine çarpmadan oyun alanı 
içerisinde istediğiniz hareketleri yapmalarını isteyin. 
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Düşük Varyasyonlar 

• Sadece sözlü ve görsel ipuçları kullanın.  
• Sadece dur ve git komutlarını kullanın.  

Yüksek Varyasyonlar 

• Daha fazla trafik komutu kullanın. 
• Çocukların komutu tekrarlamalarını isteyin. 
• Çocukların scooter kullanmalarını isteyin. 
• Çocukların farklı lokomotor hareketlerde bulunmalarına izin ve-

rin.  

İnformal Değerlendirme Soruları 

• Çocuk oyun alanında arkadaşlarına çarpmadan rahat ve güvenli 
bir şekilde hareket edebiliyor mu? 

• Çocuk hızlı, orta seviye ve yavaş hareketlerle birlikte durma kon-
septlerini tam anlamıyla kavrayabiliyor mu?  

Yukarıda verdiğimiz aktivite örnekleri, Canales ve Lytle tarafından 
hareket zorluğu yaşayan engelli bireyler için yaşadıkları ortamlarda 
sağlıklı bir yaşam profili kazanmaları açısından tasarlanmıştır (Canales 
ve Lytle 2011).  

ÖNERİLER

Aileye Öneriler
• Çocuğunuzda herhangi bir problem (geç, güç öğrenme, unutkan-

lık vb.) fark ettiğinizde öğretmeniyle hemen diyaloğa girin ve bir 
rehberlik uzmana ulaşarak problemin kaynağını araştırın.

• Çocuğunuzu olduğu gibi kabul edin, çevreden gizlemeyin, kı-
yaslayıp-eleştirmeyin.

• Aşırı derecede koruyucu olmayın. Bu, çocukta kendine güveni 
azaltır.

• Çocuğa yapabileceği işleri yaptırın. Başardığı işlerde teşvik edin, 
ödüllendirin basit sözcükler ve kısa cümleler kullanınız.
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• Çocuğunuzdan zihinsel olarak ne yapmasını istiyorsanız, tam ve 
açıkça söylemelisiniz. Yani genel ifadelerden çok  özel  ifadeler 
kullanmalısınız.  Eşyalarını ortadan kaldır ifadesi yerine “oyun-
cağı yerine koy” ifadesi kullanılmalıdır

• İsteklerinizde ve koyacağınız kurallarda tutarlı olun. Ne zaman 
nasıl davranış bekleniyorsa çocuğunuza bunu anlatın ve bu bek-
lentinizi bir daha değiştirmeyin. Böylece çocukta karalı davranış-
lar gelişecektir. Kararsız olursanız, çocuk paniğe kapılabilir.

• Çocuğunuza acele komutlar yerine yavaş ve basit komutlar ve-
riniz.

• Tehdit etmekten sakının. Tehdit, çocuklar üzerinde birçok olum-
suz etkiler yapar; çok yapıldığında çocuklar hiç aldırmaz ve dav-
ranış bozukluğu düşmanlık duygularını teşvik eder.

• Bu çocukların kasları tam gelişmemiştir. Bunu sağlamak ama-
cıyla el becerilerini geliştirici aktivitelere yer verilmelidir (Kaba 
boyama, çamur-hamur gibi maddelerle oynama, makasla kâğıt 
kesme, boncuk dizme gibi).

• Çocuğa öz bakım becerileri öğretilmelidir (Giyinme, kendi ken-
dine yemek yeme, yıkanma vb.).

• Öğretmenin okulda vermiş olduğu derslerin evde de devam ede-
bilmesi için çocuğunuzun ödevlerini takip edin, sık tekrar yap-
tırın. Çocuğunuz çabuk sıkılacağından (ağır öğrenen çocukların 
temel özelliğidir), sıkıldığında etkinliği bırakın, sevdiği bir şeyi 
yapmasına izin verin (TV seyretme, oyun oynama vb.), sonra tek-
rar etkinliği çalışın. Bu şekilde dikkat dağınıklığını da engelleme 
olanağına sahip olursunuz. 

Eğitimcilere Öneriler

• Velilerle işbirliği yapmalıdır.

• Küme çalışmalarına öncelik sağlamalı, onların birbirleriyle iyi 
geçinmeleri ve zamanlarını verimli şekilde kullanmaya teşvik 
edilmelidir.
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• Zaman zaman öğrencinin defterleri toplanarak yanlışlar üzerin-
de sınıfça çözümler aranmalıdır.

• Öğrenci, eğitim-öğretim çalışmalarında etkin aktif duruma geti-
rilmelidir.

• Basit sözcükler ve kısa cümleler kullanılmalı, kendilerini sözle 
anlatmaya teşvik edilmelidir.

• Somut materyallerden faydalanılmalıdır.
• Başarı ile yapılmış işler üzerinde önemle durulmalıdır. Çocuklar 

başarılı oldukları faaliyetlerle ilgilendiğinden, bu durum güdüle-
yici olacaktır.

• Çocukların özgüvenin artırıcı ifadeler kullanılarak öğrenme için 
cesaret verilmelidir.

• Çocuklara arkadaşları önünde müdahale etmekten kaçınılmalı-
dır. Çocukların uyumsuz davranışlarını sınıf huzurunda tartış-
mamalıdır.

• Ağır öğrenen çocuklar çekingen olduğundan, sosyal ilişkilerde 
ön planda yer verilen görev dağılımlarında bu çocuklarda göz 
önünde bulundurulmalıdır.

• Arkadaşlarıyla kıyaslanmamalı, eleştirilmemeli, “doğru olan 
bu....” diyerek başlayan ikna edici ifadelerle yanlış gösterilmeli-
dir.

SONUÇ

Herhangi bir engele sahip çocuklar, çok geç ve güç öğrenirler, genel-
leme yapamazlar, dikkati dağınık ve dikkat süresi kısadır. Soyut şeyleri 
çok zorlukla öğrenirler, öğrendiklerini çok çabuk unuturlar, kolayca yo-
rulur ve sabırsızdırlar, kendilerine olan güvenleri azdır, oyun ve toplum 
kurallarına uymakta zorluk çekerler, bazen hiç uymazlar. Bu durumlar-
da başta ebeveynler ve birlikte çalıştığı eğitimcileri uzmanların önerile-
rine dikkat etmek zorundadırlar. 
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