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ÖNSÖZ

İnsanoğlu hareket etmek üzerine yaratılmıştır. Ancak bu durum 
özellikle buharlı makinanın icadından sonra, emek yoğun üretim, yerini 
teknoloji ve makineleşmeye bıraktığından beri değişmiş ve hareketsizlik 
herkesin problemi haline gelmiştir. Hareketsiz/sedanter bir hayat bera-
berinde çeşitli sağlık sorunlarını da getirmiştir.

Hareketlilik, düzenli fiziksel aktivite, çocukların ve gençlerin büyü-
mesinde, gelişmesinde, hatta yaşlıların sağlıklı yaş almalarında önemli 
bir araç olmakla beraber sosyalleşmeleri üzerinde de çok önemli bir eği-
tim materyalidir. Ancak bunun gerçekleşmesi için çocukluk dönemin-
den başlayan bir alışkanlığın olması gerekir, çünkü egzersiz ve spor bir 
kültür meselesidir. Çocuk aile büyüklerine bakarak davranış geliştirir. 
Spor bilimcilerinin, spor eğitimcilerinin, antrenör ve rekreasyon lider-
lerinin amacı; sporun bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi ve yaygın-
laştırılmasıdır. Sporun yaygınlaştığı toplumda başarılı sporcuların ye-
tiştirilmesi de önemli hedeflerdendir. Spor bir disiplin olup sistematik 
çalışılması sonucu başarı ve şampiyonluk kaçınılmazdır. Bunu için de 
sporun çalışma alanları (spor yönetimi, hareket eğitimi ve antrenman, 
rekreasyon ve spor eğitimi)’nın   iyi bilinmesi gereklidir.

Sporun yönetim sürecinde planlama, örgütlenme, yürütme, koordi-
nasyon ve denetim gibi genel yönetimin bütün süreçleri işlevsel olarak 
hayata geçirilirken, sporun sevk ve idaresi yapılır aynı zamanda çalışan 
insanlar arasında işbirliği sağlanır.

Spor bir yandan anatomik fizyolojik yapıyı dikkate alarak, hareket 
ve antrenman mantığını oluştur, performansı ve kazanmayı hedefler. 
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Bir yandan da yaşam boyu sağlıklı ve kaliteli yaşamın gereği bir rekrea-
tif etkinlik olarak hayatımızdadır. Zamanı en verimli şekilde kullanmak 
ve serbest zamanda sportif rekreatif faaliyetlerle yaşama kalite katmak 
amaçlanır. Sporun eğitim penceresi ise hayata farklı bir anlam katar. 
Eğitim, öğrenme, öğretme, öğrendiğini aktarırken öğretim modelleri, 
yöntem, teknik ve stratejilerini hayata geçirmenin keyifli boyutu olarak 
karşımıza çıkar.

Bir diğer açıdan sporun bilimsel ve akademik çalışmalarının yapıl-
ması, merak edilen konu başlıklarının irdelenmesi, yeni gelişmelerden 
haberdar edilmek bilim dünyasını mutlu eder. Tam da bu niyetle yola çı-
kılan bu e- kitap çalışmasında çorbada benim de bir tutam tuzum olsun 
diyen spor camiasının değerli bilim insanları, sporun bütün boyutlarını 
içeren çalışmalarıyla destek vermişlerdir. Kitap spor yönetimi, hareket 
eğitimi ve antrenörlük, rekreasyon ya da spor eğitim içerikli yayınla-
rından oluşturuldu.  Adına da “HER YÖNÜYLE SPOR” denildi.  Süreç 
kısa olduğundan, herkes hızlı ve yoğun çalışarak katkı verdi. Eksikleri-
miz mutlaka vardır.  Sürç-i lisanlarımızdan dolayı af diliyor, bir sonra-
ki çalışmaların daha kapsamlı olacağını umut ediyorum. Sporun hiçbir 
alanını dışarıda bırakmadan gelen çalışmalarımızla adeta kucaklaştık ve 
ortaya çıkan armoniyi okuyucuyla buluşturmanın keyfi ile spor bilim 
dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Katkısı olan herkesin ellerine yü-
reğine sağlık.

Editör
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER
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GELENEKSEL YETENEK SEÇİMİ Mİ, UZUN DÖNEM 
SPORCU GELİŞİMİ Mİ?

Işık BAYRAKTAR

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,  
Antalya / Türkiye

Öz: Sporda üst düzey performans seviyelerine ulaşabilmenin, branşa uy-
gun sporcunun bulunması ve eğitilmesi ile gerçekleşebileceği düşüncesi, spor 
bilimlerinde “yeteneğin taranması, belirlenmesi, seçilmesi ve eğitimi” süreçleri-
nin sistematik olarak oluşturulmasını sağlamıştır. Konunun tarihsel gelişiminde 
ülkelerin siyasi yönetim yapılanması ve spor politikalarına bağlı farklı modeller 
geliştirilmiştir. Bilimsel yetenek seçimi uygulamalarının ilk madalyaları 1972-
1984 arası yapılan olimpiyat oyunlarında kendini göstermiştir. Zamanla dünya-
nın değişen şartları içerisinde farklı ülkelerde ya gücünü kaybetmiş veya form 
değiştirmiştir. Kendi ülke yapısına uymayan kopya modellerin çoğu, ülkemiz-
deki örnekleri gibi, amacına ulaşamadan tıkanmış, zaman ve kaynak israfıyla 
hayal kırıklığından öteye gidememiştir. Günümüzde “Uzun Dönem Sporcu Ge-
lişimi” (LTAD: Long Term Athlete Development) programıyla geleneksel yete-
nek seçiminin zirve hedefi olan olimpik başarı planlanmakta, bu çerçeve dışında 
kalanlar ise fiziksel okur-yazarlık eğitimi ile spor yapma alışkanlığı olan birey-
ler olarak topluma kazandırılmaktadır. Geleneksel yetenek seçiminin yaygın uy-
gulamalarında gözlenen, branşın gerektirdiği fiziksel özellikler ile performans 
bileşenlerinden oluşan test ve ölçüm protokolleri, belirlenen takvim yaşındaki 
çocuklara uygulanarak normlara göre seçim süreçleri gerçekleştirilmektedir. İlk 
temasın gerçekleştiği bu anın öncesi “karanlık dönem” olarak isimlenebilecek 
geleneksel yöntemin alternatifi olan LTAD’de ise bu dönem planlı ve programlı 
eğitim ile aydınlanmaktadır.
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GİRİŞ 

Bireyin herhangi bir alandaki yeteneği toplum için nadir ve değerli bir kay-
naktır. Yeteneğin değeri ve önemi sebebiyle, belirlenmesi ve gelişim süreçleri 
bilim adamları ve araştırmacılar için temel bir konu olmuştur. Bu ilgi, mevcut 
bilgilere dayanarak gelecekteki performansı öngörme fikrine dayanmaktadır 
(Tranckle ve Cushion, 2006, s. 265). Yetenekli bireyleri tanımlamak ve geliştir-
mek eğitim, müzik ve diğer sanat dallarının önemli bir unsuru olmasına rağmen, 
spor alanında yetenek kavramına ait bu süreçler diğer alanlara oranla daha çok 
benimsenmiştir (Baker ve Schorer, 2010).

Bunun en önemli sebebi uluslararası spor yarışmalarında kazanılan ba-
şarıların(Olimpiyat madalya sayısı gibi) politik ürüne dönüşmesiyle, sporda 
yetenek belirleme ve seçimi de spor bilimleri için ana konulardan biri haline 
gelmiştir. Bu alandaki ilk adımlar Sovyetler Birliği tarafından, spor branşların-
daki performans seviyesini yükseltmek amacıyla kapsamlı ve masraflı bilimsel 
temelli programlarla atılmıştır. Bu devasa yatırımların ardındaki mantık, eğer 
hazırlıklar daha erken yaşlarda başlarsa, doğru çocuklar, doğal niteliklerinin en 
uygun olduğu sporlara yönlendirilip eğitimli kişiler tarafından bilimsel olarak 
organize edilmiş ve doğru denetim altında yapılan antrenman miktarıyla insan 
sınırlarını yükselterek performanslarını geliştirebilecektir (Gonçalves, Rama  ve 
Figueiredo, 2012).

Elit sporcu performansının temelini oluşturan nitelikleri anlamak ve geli-
şimlerini kolaylaştırmak hedefleriyle 1950’lerde başlayan yetenek belirleme ve 
geliştirme programlarında ilk başarılar Sovyetler Birliği, Doğu Almanya, Ro-
manya ve Bulgaristan gibi doğu bloğu ülkelerinde görülmüştür. Son yıllarda 
ise Avustralya, Çin ve ABD sporda yetenek seçimi ve gelişimi programlarıyla 
başarılar kazanan ülkelerdir (Baker ve Schorer, 2010).

Doğu bloğunda kısa sürede başarıya ulaşan bu sistemde, devletin çocukla-
rın yaşamlarının tam kontrolüne sahip olması kilit noktasıdır. Rusya ve Bulga-
ristan’daki spor liseleri modeli gibi genel eğitimin sorun olmaktan çıkması, spor 
yaşantısı esnasında ve sonrasındaki iş garantisi ile gelecek kaygısının ortadan 
kalkması gibi ülke yönetiminin sistemsel avantajları, doğu bloğu ülkelerinin 
spordaki başarılarını desteklemişti. Belirtilen avantajlara sahip olmayan ülke-
lerin sporda yetenek seçimi ve eğitimi konusunda geliştirdikleri modeller içeri-
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sinde bilimsel temellerde ve en kapsamlı model Avusturalya Spor Enstitüsü’nün 
ortaya koyduğu modeldir (Australian Sports Commission, 1998).

Kavramsal olarak birçok tanımlaması ve sınıflaması yapılan sporda yete-
nek seçiminde primitif olarak kabul gören, (a) doğal seçim ve (b) bilimsel se-
çimdir. Doğal seçimde rastlantısal branş seçimleri gözlenirken, bilimsel seçim-
de ise spor bilimciler tarafından branşın antropometrik ön şartları ile performans 
bileşenlerini içeren ölçüm ve testlerin sonuçlarına göre seçim ve yönlendirme 
süreçleri gerçekleşir. Seçim aşamaları ise spor yapmaya uygun çocukların bu-
lunduğu ön seçim evresini, düzenli antrenmanlara verilen cevapların sorgulan-
dığı ara seçim evresini ve elit sporcu potansiyelinin kararının verildiği son se-
çim evrelerini içerir (Bompa, 1994, ss. 328–332).

Uzun Dönem Sporcu Gelişimi (LTAD: Long Term Athlete Development) 
programının altında yatan temel felsefe ise, üstün yetenekli bireylerin, uygun 
ve destekleyici fırsatlar sağlandığında tam anlamıyla potansiyellerini açığa çı-
karabilecekleri gerçeğidir(Vaeyens, Lenoir, Williams, & Philippaerts, 2008). 
Bu sebeple geleneksel yetenek seçimi programlarında olan ön seçim evresini 
içermez. Fizyolojik prensiplere dayanan LTAD modelinde, fiziksel antrenmanın 
her formu planlanırken çocukların olgunlaşma derecesi, anatomik, nörolojik, 
hormonal ve kas iskelet sistemi değişikliklerinin dahil edildiği pediatrik geli-
şim süreçlerine uygunluğu sebebiyle alternatif model olarak kabul görmektedir 
(Ford, De Ste Croix, Lloyd, Meyers, Moosavi, Oliver ve Williams, 2011).

Balyi ve Hamilton (2004), antrenmana adaptasyon ve optimal antrene edi-
lebilirlik aşamalarını içeren LTAD modelinin evrelerini, erken özelleşen branş-
lar için (1) antrenman için antrenman, (2) yarışmak için antrenman, (3) kazan-
mak için antrenman ve (4) emeklilik aşamalarıyla açıklamışlardır. Geç özelle-
şen branşlar için ise (I) eğlenceli temel eğitim, (II) antrenmanı öğrenme, (III) 
antrenman için antrenman, (IV) yarışmak için antrenman, (V) kazanmak için 
antrenman ve (VI) emeklilik evrelerinin genel çerçeve olduğunu, branşlar öze-
linde de düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir (Balyi ve Hamilton, 2004). 

Bu çalışmada günümüze kadar alanda yapılan seçime ve eğitime dayalı sü-
reçleri içeren programlar “Geleneksel Yetenek Seçimi” uygulamaları olarak ele 
alınacaktır. Ön seçim olmadan, büyüme ve gelişim süreci içerisinde hedeflenen 
becerilerin biyolojik yaşlara uygun olarak programlanması ve takip edilmesi ise 
“Uzun Dönem Sporcu Gelişimi” olarak ifade edilecektir. Çalışmada, yetenekli 
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sporcunun belirlenip eğitilmesinde, bu iki temel anlayışın benzerlik ve farklılık-
ları, kuvvetli ve zayıf yönleri, günümüz sosyal yapısındaki uygulanabilirlikleri 
tartışılarak öneriler sunulması amaçlanmıştır.

GELENEKSEL YETENEK SEÇİMİ

Gelecekte üstün sportif başarı gösterebilecek genç bireylerin belirlenmesi 
ve yetiştirilmesi hedefiyle, 1950’li ve 1960’lı yıllarda, ulusal yönetim organ-
larını, federasyonları, kulüpleri ve antrenörleri meşgul eden bir konu olarak 
“sporda yetenek seçimi” tartışılır oldu (Vaeyens, Güllich, Warr ve Philippaerts, 
2009). Doğu Avrupa ülkelerinde, 1960’ların sonları 1970’lerin başlarında ise, 
elit seviyedeki sporcu potansiyelini belirlemek için, bilim insanlarınca bazı özel 
seçim prosedürleri kullanıldı ve antrenörlere danışmanlık yapılarak ilgili spor 
branşının gerekli yetilerine sahip genç sporcular belirlendi. Böylece 1972 olim-
piyat oyunlarından başlayarak bilimsel yetenek seçimi ile kazanılan başarıların 
sayısı giderek arttı (Bompa, 1994, s. 327).

Batılı ülkeler ise 1970’lerden itibaren, araştırma sonuçlarına büyük ilgi gös-
terip kendi spor yetenek araştırmalarına başladı. Yapılan çalışmalar, 1990’lara 
kadar bireysel fiziksel ve kondisyonel özellikler üzerine yoğunlaşmıştı. Bu ta-
rihten itibaren fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik faktörlerde sporsal yetene-
ğin belirlenmesi ve gelişimi sürecinde dikkate alınmaya başlandı. Slovenya’lı 
çocuklar için 1992’de geliştirilen spor yetenek değerlendirme sistemi, 1996’da 
geliştirilen Avustralya ulusal yetenek modeli, aynı yıl Almanya’nın spor yete-
neklerini tanımlama ve geliştirme çabaları örnek verilebilir (Ko, Park, Yun, Lee 
ve Shin, 2003, s. 64). 

Sporsal yeteneğin belirlenmesi ve eğitilmesi süreçlerinde yetenekli olan 
sporcunun, aşağıdaki özellikler (Muratlı, 2003) yönüyle, daha az yetenekli spor-
cudan ayrılması konuyu daha da ilgi çekici hale getirdi.

•	 Antrenmanda daha başarılıdır. 

•	 Aynı kapsam ve büyüklükteki antrenman uyaranlarında büyük başarı 
elde eder. 

•	 Antrenmanda verilen yeni uyaranlara daha çabuk uyum sağlar. 

•	 Daha çabuk öğrenir (Örneğin; hareketin akışını, teknik bilgileri). 
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•	 Daha önce edindiği deneyimleri yaratıcı bir şekilde başarısını arttırmak 
için kullanır. 

•	 Kendine verilen zor görevleri bile başarıyla yerine getirir ve sorunları 
yaratıcı ve orijinal bir biçimde çözer. 

•	 Performansının gittikçe yükselmesi onun tipik özelliğidir. Yetenekli bir 
sporcu, kendini tam anlamıyla spora adar, çalışkan ve hırslıdır, sistema-
tik şekilde çalışır. 

•	 Gerginlikte (stres altında) bile gerçekçi, doğru değerlendirme yapabilir. 
•	 Riski göze alabilir. 
•	 Başarısızlıklar karşısında gücünü kaybetmez, bunu bir motivasyon ge-

rekçesi yapabilir.
Üst düzey potansiyeller sergileyebilecek yeteneğin erken yaşlarda tespi-

tinin gerekliliği, dönem itibariyle, başarıya erişmeyi kolaylaştırmak amacıyla 
kamp ortamında olan, eğitim-öğretim ile antrenmanın bir arada yapıldığı, tüm 
unsurların kontrol edilebildiği kurumlar geliştirilmiştir. Yatılı spor okulları bir-
çok eski doğu bloğu ülkelerinde (Bulgaristan, Doğu Almanya, Polonya, Roman-
ya, Sovyetler Birliği gibi) ve birçok batı Avrupa ülkelerinde de (Almanya, Fran-
sa, İngiltere, İtalya, Avusturya, İsveç, İsviçre gibi) oluşturuldu (Muratlı, 2003). 

Benzer şekilde ülkemizde de, Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) 1987 yı-
lında, güreş branşıyla başlayan sonra diğer branşların da eklendiği, farklı bran-
şlarda spora başlama yaşındaki çocukların eğitim-öğretimlerini aksatmadan üst 
düzey sporcu olarak yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Geleneksel yetenek 
seçiminin tüm aşamalarını içeren, devlet merkezli, Türkiye’nin en kapsamlı ilk 
yetenek seçimi ve eğitimi programı olması yönüyle önemlidir. Olimpiyatlara 
katılacak ve katılması muhtemel yetenekli sporcuların seçilmesi, yetiştirilme-
si, performanslarının geliştirilmesi amacıyla da, 2013 yılında, Türkiye Olimpi-
yat Hazırlık Merkezleri (TOHM) kurulmuştur (İmamoğlu, Dilek ve Turkmen, 
2017). Günümüzde bu iki sistem birbirinden ayrı olarak çalışmaya devam et-
mektedir.

Yetenek çalışmalarında kullanılan birçok kavrama rastlamak mümkündür. 
Yetenek tarama, yetenek belirleme, yetenek gelişimi, yetenek eğitimi, yetenek 
yönlendirme vb. Çoğu zaman araştırmalarda kullanılan kavramların bir karmaşa 
yarattığı, konuyla ilgilenenlerin malumudur. Williams ve Reilly (2000) bu kav-
ramlara aşağıdaki gibi açıklama getirmiştir.
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•	 Yetenek Tarama: Spora katılım sağlamamış çocuklar arasında perfor-
mans potansiyelinin keşfedilmesine yönelik yapılan uygulamalardır.

•	 Yetenek Belirleme: Elit performans potansiyelinin öngörüsü için farklı 
periyotlarda fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik özelliklerin öl-
çülmesi ile performans tahmini yapılan uygulamalarıdır.

•	 Yetenek Gelişimi: Uygun öğrenme ortamlarının sağlanması süreçleridir.
•	 Yetenek Seçimi: Belirlemenin devam eden sürecini ifade eder.
Geleneksel modellerde yapılan çalışmaları üç ana başlık altında toplanmak 

mümkündür.
1. Yeteneğin seçimi 
2. Yeteneğin yönlendirilmesi 
3. Yeteneğin eğitimi. 
Yeteneğin seçimi, şekilde faktörlerle olduğu gözlenen rastlantısal “doğal 

seçim” ve ilgili branşın ön şartları ile performans bileşenlerine yönelik kurgu-
lanan “bilimsel seçim” şeklinde gerçekleşmiştir. Sistematik uygulamaların yanı 
sıra, sınırlı sayıda da olsa, yaşamın doğal akışı içerisinde üst düzey performans 
seviyelerine ulaşan rastlantısal başarı hikâyeleri olmuş ve gelecekte de olacak 
gibi görünüyor.

Bu bölümde incelenen bilimsel yetenek seçiminde kullanılan geleneksel 
modeller olacaktır. Yetenek seçimi uygulamalarında kullanıldığı görülen objek-
tif ölçütler genel hatlarıyla aşağıda verilmiştir. 

•	 Sağlık taramaları
•	 Spor branşının gerektirdiği antropometrik ön koşullar
•	 Kalıtımsal (kas fibril dağılımı gibi) durumların belirlenmesi
•	 İlgili branşın performans bileşenleri çerçevesinde kurgulanan testlerle 

biyomotorik özelliklerin belirlenmesi
•	 Öğrenme yeteneği, bilişsel özellikler ve psikolojik durum tespitine yö-

nelik ölçekler, 
•	 Sosyal faktörlerin incelenmesi için ölçekler.
Geleneksel modellerin yoğunlukla üzerinde durduğu antropometrik ve bi-

yomotorik özelliklerin değerlendirilmesinde bir başka sorun da “kime ve neye 
göre yetenekli?” sorusuyla kendini göstermiştir. Bu noktada yeteneğin “verim 
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sınıflaması” ve “verim düzeyi” yönünden incelenmesi gerekmiştir. Belli bir spor 
dalıyla ilgili olmayan (a) genel yetenek, spor dalına özgü olan da (b) özel yete-
nek olarak gruplanmıştır. Konu, tespit edilen verimin düzeyinin belirlenmesine 
geldiğinde, hedef popülasyona göre değerlendirilmesi gerektiği düşünülmüş, 
ilgili yaş grubundaki dünyanın veya ülkenin en iyi verimlerine oranla seviye 
belirleme yoluna gidilmiştir (Karl, 2001). Böylece ölçüm ve testler sonucunda 
elde edilen değerlerin ifade gücü ve uygulanabilirliği için normlar geliştirilmiş, 
kıyaslanabilme daha da rasyonelleşmiştir (Bös, 2003). Bu araştırmalara yönelik 
normlandırılmış motorik testlerin içerikleri, uygulanış tarihleri, yaş grubu ve 
popülasyonu ülkelerine göre Tablo 1’de örneklendirilmiştir.

Esasında genel yeteneğin verim düzeyi ile ilgili çalışmaların temeli Renzul-
li’nin (Renzulli, Reis ve Smith, 1981) “Döner Kapı Modeli”ne dayanır. Model, 
popülasyonun %15-20’sinin yetenek rezervi olduğunu,  düzenli ve özel program 
uygulamaları sonrasında bunların %5-10 arasındaki oranının ise üstün yetenekli 
sınıfında olacağını savunur. 

Tablo 1. Normlandırılmış Motorik Testler (Bös, 2003)

Kondisyon Testleri

Test Adı Yazar Yıl Ülke Yaş 
Aralığı

Normlar Örnek Alma 
Şekli

Genel koordi-
nasyon testi 

ETS Magg-
lingen

1981 İsviçre 14-20 8.000 Geniş alanlı

Basic Fitness 
Test 

Fleishmann 1964 ABD 13-18 20.000 Temsili

Moper Kemper 1982 Hollanda 12-18 6000 Temsili

IPPTP 
Uluslarası 
Fiziksel Fitness 
Test Profili

Bös & Me-
chling

1985 Avrupa 9-17 Birkaç 
bin

Farklı 
araştırma-
ların tekrar 
gözden 
geçirilmesi.

Çok boyutlu 
kondisyon testi 

Waschler 1986 Baverya 11-19 1100 Baveryalı 
okullar
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KTT 
Çocuklar İçin 
Vücut Koordi-
nasyon Testi

Bös & Woh-
lmann

1987 Almanya 11-17 750 Yurt gene-
lindeTenis 
kulüpleri.

Prudential Fit-
nessgram 

Cooper 
Institut

1994 ABD 5-17 Birkaç 
bin

İzleme 
araştırma. 
USA

Yetenek  Testi Martin et. al 1996 Almanya 7-10 5300 Yetenek 
projeleri 
Kassel

Koordinasyon Testleri

Test Adı Yazar Yıl Ülke Yaş 
Aralığı

Normlar Örnek Alma 
Şekli

Kasa-Bumerang 
Koşu

Töpel 1972 eski 
DDR

6-18 546 Eski DDR 
okulları

FTM Mot. 
Gelişim

Frostig 1985 ABD / 
İsveç

6-10 919 S,
744 US

Çocuklar 
İsveç / ABD

Fonks. Gelişim 
teşhisi

Hellbrügge 1994 Almanya 2-3 1543 Küçük 
çocuklar

LOS FF 18 Eggert / 
Osertzky

1974 Almanya 5-13 1102 Normal 
ve engelli 
öğrenciler

KTK Kiphard & 
Schilling

1974 Almanya 5-14 1228 Normal 
ve engelli 
öğrenciler

Mot 4-6 Zimmer & 
Volkamer

1987 Almanya 4-6 1200 Kreş çocuk-
ları

DMB Eggert & 
Ratschinski

1984 Almanya 5-13 746 Normal 
ve engelli 
öğrenciler

Movement ABC Hendersen 
& Sugden

1992 ABD 4-12 1234 Okullar

Kompleks Testler
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Test Adı Yazar Yıl Ülke Yaş 
Aralığı

Normlar Örnek Alma 
Şekli

AST 6-11 Bös & Woh-
lmann

1987 Almanya 6-11 1500 4 alman 
bölge

Eurofit van Meche-
len

1988 Avrupa 6-18 Birkaç 
bin

Farklı 
araştırma-
ların tekrar 
gözden 
geçirilmesi.

Münih Fitnes 
Testi (MFT) 

Rusch 1998 Almanya 6-17 1169 Baveryalı 
okullar

Karlsruhe 
Test Sistemi 
KATS-K 

Bös et. 2001 Almanya 6-11 1400 6 alman 
eyalet

Geleneksel modellerin temelde birleştiği ana tema, spor branşına uygun ço-
cukların erken yaşlarda hazırlıklara başlayabilmesi için tespit edilmesi, doğal 
niteliklerine uygun branşlara yönlendirilmesi, antrenman miktarının eğitimli 
antrenörlerle bilimsel olarak organize edilmesi, artırılması ve kontrol edilme-
sidir. 

Geleneksel yetenek belirlemenin tipik bir modeli, günümüzde de sıklıkla 
konuşulan, Avustralya Ulusal Yetenek Seçimi programıdır.

AVUSTRALYA ULUSAL YETENEK SEÇİMİ PROGRAMI

Program, belirli bir spor dalında başarı ile ilgili özelliklere sahip gençleri 
belirlemek için dört fiziksel ölçüm ve altı performans testi ile çocukları değer-
lendirmek amacıyla, 1994’te faaliyete başladı. Modele göre örneğin jimnastik 
için, uzunluk ve ağırlık negatif, üst vücut kuvveti, bacak gücü ve çeviklik po-
zitif olarak performansla ilişkilendirildi. Voleybol için ise el-göz koordinasyo-
nu, üst vücut kuvveti, bacak kuvveti ve çeviklik pozitif yönde ilişkilendirildi 
(Abbott ve Collins, 2002). Özetle branşların performans bileşenleri belirlenerek 
antropometrik ve motorik normlar geliştirildi. Avustralya Spor Komisyonu’nun 
temellendirdiği bu çalışma Birleşik Krallık sınırlarında kısa sürede kabul gör-
dü (Australian Sports Commission, 1998). İskoçya, Güney Afrika, İngiltere’de 



HER YÖNÜYLE SPOR

19

branşlar özelinde “Sporda Yetenek Belirleme ve Geliştirme” programları çatı-

sında yenilikler ve eklemeler yapılarak ulusal normlar geliştirildi. 

Avustralya’da yetenek seçimi ve eğitimine yönelik 
başlayan çalışmalar sayesinde, 2000 Sydney 
Olimpiyat Oyunları’nda Avustralya’nın madalya 
sayısında ciddi bir artış gözlendi. Avustralya 1992 
Olimpiyatlarında 27 madalya kazanmışken, 2000’de 
%114 artışla 58 madalyaya ulaşıldı (Grafik 1).

Grafik 1. Avustralya’nın 
Kazandığı Olimpiyat 

Madalya Dağılımı

Avustralya Spor Komisyonu - Yetenek Belirleme ve Gelişim Programı Ge-

nel Müdürü Jason Gulbin Avustralya’nın ulusal yetenek programı ile ilgili tarih-

sel süreci şu şekilde açıklıyor:

•	 1987 – 1993 Konsept Evresi: Yetenek tarama ile ilgili edinilen tec-

rübeler

•	 1994 – 2000 Büyüme Evresi: Ulusal yetenek tarama uygulamaları 

ve elemeleri

•	 2001 – 2005 Düzeltme ve Olgunlaşma Evresi: Hedefe yönelik yete-

nek tarama ve gelişimi (Baker, Cobley ve Schorer, 2012).

Avustralya Ulusal Yetenek Belirleme ve Gelişim Programı’nın 2. aşamasın-

da, uygulayıcılar için test kılavuzu hazırlanmış ve branşlarda yapılması uygun 

görülen testler, protokolleriyle kullanıma sunulmuştur (Australian Sports Com-

mission, 1998). Seçilmiş branşlar için test örnekleri Tablo 2’de, norm örnekleri 

ise Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 2. Avustralya Yetenek Modelindeki Spor Branşlarına Özel Test Ör-
nekleri

Atletizm Basketbol Futbol Voleybol

Boy
Oturma boyu
Vücut ağırlığı
Kol açıklığı
Dikey sıçrama
Fırlatma topu atışı
Öne gülle atış
Oturarak gülle atış
20 m. Sürat koşu
20 m. Mekik koşu

Boy uzunluğu
Kol açıklığı
Dikey sıçrama
Basketbol topu 
fırlatma
Çeviklik koşu
20m sürat koşu
20 m. Mekik koşu

Dikey sıçrama
Çeviklik Koşu
20m sürat koşu
20 m. Mekik koşu

Boy uzunluğu
Kol açıklığı
Dikey sıçrama

Tablo 3. Avustralya Yetenek Modelinde Kullanılan 20 Metre Sürat Koşu 
Norm Örneği (s)

Y
üz

de
lik

Erkek Kız

11
 y

aş

12
 y

aş

13
 y

aş

14
 y

aş

15
 y

aş

16
 y

aş

17
 y

aş

11
 y

aş

12
 y

aş

13
 y

aş

14
 y

aş

15
 y

aş

16
 y

aş

17
 y

aş
0 4,00 4,00 4,03 3,77 3,69 3,53 3,53 4,83 4,83 4,06 3,99 4,02 4,10 4,05

10 3,85 3,85 3,88 3,64 3,56 3,48 3,46 4,47 4,47 3,96 3,91 3,94 4,00 4,00

20 3,78 3,78 3,74 3,51 3,43 3,37 3,39 4,00 4,00 3,82 3,79 3,79 3,81 3,90

30 3,72 3,72 3,61 3,44 3,38 3,31 3,30 3,92 3,92 3,73 3,71 3,71 3,76 3,83

40 3,67 3,67 3,53 3,38 3,32 3,26 3,24 3,81 3,81 3,67 3,65 3,64 3,70 3,75

50 3,52 3,52 3,48 3,32 3,29 3,23 3,20 3,75 3,75 3,63 3,59 3,58 3,62 3,67

60 3,45 3,45 3,42 3,27 3,24 3,19 3,17 3,69 3,69 3,59 3,54 3,52 3,56 3,61

70 3,41 3,41 3,36 3,23 3,19 3,16 3,14 3,62 3,62 3,55 3,50 3,47 3,51 3,51

80 3,40 3,40 3,29 3,18 3,14 3,11 3,13 3,54 3,54 3,47 3,49 3,43 3,47 3,47

90 3,30 3,30 3,22 3,11 3,08 3,06 3,03 3,43 3,43 3,41 3,43 3,36 3,40 3,43

100 3,20 3,20 3,17 3,04 3,02 3,03 3,01 3,38 3,38 3,34 3,37 3,29 3,33 3,40

Avustralya’nın 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları’nda artan madalya ba-
şarısında yetenek modelinin payı olduğu düşünülse de, 2000 sonrası madalya 
durumu incelendiğinde aslında gelişerek artan başarı beklentisi yerine,2016 
Rio Olimpiyat oyunları sonunda 1992’lerdeki madalya seviyesine düştüğü de 
gözlerden kaçmamaktadır (Grafik 2).Bu düşüşün sebepleri tarafımızdan bilin-
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memekle birlikte, modelin beklentileri karşılayamaması yönüyle burada tartı-
şılmıştır.

Grafik 2. Avustralya’nın 1992-2016 Yılları Arasında Kazandığı Olimpiyat 
Madalyaları

Şekil 1. Geleneksel Yetenek Belirleme ve Gelişimi Süreçlerini İçeren  
Örnek Bir Model

Uygulamada görülen geleneksel yetenek seçimi programlarındaki ortak un-
surlara dayalı olarak hazırlanan örnek bir model de Şekil 1’de verilmiştir.

Geleneksel modellerde karşılaşılan genel sorunların başında, test dizaynla-
rının başarılı yetişkin performansında ortaya çıkarılmış önemli karakteristikler 
‘varsayımı’ temelinde oluşturulması gelmektedir. Modellerin teorik çerçevesin-
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deki uzlaşma eksikliği, güvenilir bir modelin olmadığını göstermektedir. Geniş 
popülasyonlarda yapılan ölçümlerde kullanılan araçların ve ölçümlerin güveni-
lirliği bir başka tartışma konusudur. Büyüme ve gelişme evrelerinde olgunlaş-
manın seyri yerine, takvim yaşına göre yapılan yetenek belirleme ve elemelerle, 
erken gelişen çocuklar yetenekli görülüp geç gelişen çocuklar ise elenmekte-
dir. Üst düzey atletik performansın ayırt edici niteliklerinin çoğu ergenliğin son 
dönemine kadar belirgin olmayacağı bilgisi ile çelişen bu durum da gelenek-
sel modellere olan güveni zayıflatmıştır. (Vaeyens ve diğ., 2008). Geleneksel 
modellerin doğduğu Sovyet sistemindeki çocukların tüm yaşamlarının kontrol 
altında olduğu, bu modelin başarısındaki anahtar nokta olduğu daha sonradan 
göz ardı edildi. Devlet merkezli modellerin siyasi değişikliklerle bağlantılı etik 
ve finansal nedenlerle sürdürülebilir olmaması da ayrı bir sorun olmuştur (Gon-
çalves ve diğ., 2012).

UZUN DÖNEM SPORCU GELİŞİMİ (LTAD)

LTAD sürecini nesnelleştirmeye yönelik erken denemeler, elit sporcuların 
gelişimini karakterize eden farklı öğrenme aşamalarını vurgulayan (başlangıç 
yılları, orta yıllar, sonraki yıllar) araştırmalara dayanıyordu. Bu erken dönem 
çalışmaları elit genç sporcularla yapılan görüşmeler sonucunda spora özgü üç 
farklı gelişim aşaması şeklinde genişletildi: örnekleme yılları (6-12 yaş), özel-
leşme yılları (13-15 yaş) ve yatırım yılları (16 yaş üzeri) (Lloyd ve Oliver, 
2012). İlerleyen yıllarda bu model çocuk ve ergenler için bilimsel temellerle 
birlikte kullanılan antrenman yöntemleri başarılı bir şekilde birleştirilerek geliş-
tirilmiştir (Ford ve diğ., 2011). 

Yetenek modellerindeki yaygın bir problem, kronolojik yaş ve biyolojik 
olgunluğun farklı gelişim oranları nedeniyle, kronolojik yaşa göre sınıflandı-
rılmaların yapılmasıydı (Lloyd & Oliver, 2012). LTAD modeliyle, zirve boy 
uzama hızı (PHV: Peak heigh velocity) gibi objektif fizyolojik değerlendirme 
araçlarıyla antrenörler için sporcular arasındaki büyüme ve olgunlaşma oranla-
rındaki farklılıkları hesaba katabilecekleri bir model gelişmiş oldu. Antrenma-
na “hazır olma” durumuna ek olarak doğal büyüme ve olgunlaşma süreçlerine 
uygun antrenman uyarıcılarını kullanarak fiziksel gelişmeyi hızlandırmak bu 
modelin ilave bir faktörü olarak görülmüştür. Dolayısıyla modelin bu bölümü 
“fırsat pencereleri” a (Ford ve diğ., 2011).
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Bu noktada biyolojik olgunluk seviyesi, zirve boy uzama hızı gibi LTAD 
modelinin dayandığı fizyolojik arka plandan bahsetmek gerekecektir.

BÜYÜME ve GELİŞME, BİYOLOJİK OLGUNLUK, ZİRVE BOY 
UZAMA HIZI (PHV)

Büyüme vücudun veya bölümlerinin büyümesi olarak tanımlanır. Biyolojik 
olgunluk ise olgunlaşma durumuna doğru ilerlemenin temposunu ve zamanla-
masını ifade eder. Biyolojik olgunluk tespiti için sıklıkla iskelet yaşı, cinsiyet 
gelişim durumu ve somatik olgunluk (zirve boy uzama hızı) kullanılır (Malina, 
1994). Vücudun farklı kısımlarının farklı oranlarda ve farklı zamanlarda büyü-
mesine ilişkin, büyüme eğrileri Grafik 4’de verilmiştir. Grafikte 20 yaşındaki 
tüm değişkenler için büyüme %100 olarak kabul edilmiştir. Diğer tüm eğriler, 
doğumdan 20 yaşına kadar toplam büyümenin yüzdesi şeklinde verilmiştir (Ar-
mstrong, 2007, ss. 3–5).

Grafik 3. Vücudun Farklı Kısım ve Dokularına Ait Büyüme Eğrileri

Görüldüğü gibi (Grafik 3) sinir sistemi gelişimi 8-10 yaşlarında yetişkin 
oranlarına ulaşır. Genital organlardaki büyüme 10-12 yaşlarda yetişkinlik sevi-
yesinin %10’u oranındadır. Genel büyüme seyri bebeklik ve ergenlik dönemin-
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de hızlı büyümeyi, orta çocukluk döneminde ise sabit büyüme oranını göster-
mektedir. 

Çocukluktan ergenliğe doğru, alt eksretmitede üst ekstremitelere göre daha 
hızlı büyüme gerçekleşir. Başka bir ifadeyle ergenlik büyümesi atağı esnasın-
da, bacaklar gövdeden daha önce büyüme atağı yaşar. Bacak uzunluğundaki ve 
oturma yüksekliğindeki farklılıklar, kızların 12 yaşında, erkeklerin ise 14 yaşın-
da belirgin olarak gerçekleşir. Bu yaşlar aynı zamanda, cinsiyetlere göre Zirve 
Boy Uzama Hızı’nın (PHV:peak height velocity) gerçekleştiği yaşlar olarak ka-
bul edilir  (Armstrong, 2007). Bir başka çalışmada boy uzunluğu, oturma boyu 
yüksekliği ve bacak boyu uzunluklarının erkek ve kızlardaki uzama hızlarının 
yıllara göre nasıl değiştiği tespit edilmiştir (Grafik 4). 

 

Grafik 4. Erkek (a) ve Kızların (b) Boy, Oturma Boyu ve Bacak Boyların-
daki Büyümenin Yıllara Göre Gelişimi (Mirwald, Baxter-Jones, Bailey ve 

Beunen, 2002)

Bunlara ek olarak her çocuğun biyolojik olgunluk düzeyi takvim yaşı ile 
doğru orantılı artış göstermemektedir. Bir diğer değişle biyolojik olgunluğun 
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seviyesi aynı takvim yaşındaki çocuklar arasında farklılık göstermektedir (Ar-
mstrong, 2007, s. 2). Bu noktada biyolojik yaş durumunu belirlemek için birçok 
yöntem kullanılmaktadır. Spor bilimleri alanında, yukarıda da detayları verilen 
boy, oturma boyu ve bacak boyu uzama dönemlerini esas alan zirve boy uzama 
hızı yaş tahmin modeli kullanılmaktadır. Model, zirve boy uzama hızı kabul 
edilen yaştan (kızlar için 12 yaş, erkekler için 14 yaş) bireysel olarak kaç yıl 
uzak olduklarını hesaplar (Mirwald ve diğ., 2002). Böylece kişinin takvim yaşı 
ile biyolojik yaşı arasındaki ilişki tespit edilmiş olur.

Bu durumun tespiti esasında antrenmanla geliştirilmesi hedeflenen biyo-
motor yetilerin hangi dönemlerde çalışılması gerektiği konusu da aydınlatılmış-
tır. Örneğin, testosteron seviyesinin PHV’den 1 yıl önce yükselmeye başladığı 
ve sabit bir şekilde artarak PHV’den yaklaşık 3 yıl sonra erişkin seviyelerine 
ulaştığı bilinmektedir. Testosteronun iskelet kası içindeki anabolik süreçleri 
uyaran ve kuvvetin gelişmesinden sorumlu ana hormondur (Armstrong, 2007, 
s. 61). PHV öncesi kuvvet antrenmanlarının yapılmaması gerektiği, nöral gelişi-
min çok daha erken tamamlanması sebebiyle PHV öncesi dönemde, sürat yetisi 
üzerinde durulmasının neden LTAD içerisinde yer aldığı anlaşılmaktadır.

Konunun fizyolojik arka planı çok daha detaylı olmasına rağmen, bu bölü-
mün ana konusu olan LTAD’yi açıklayabilmek için dayandığı fizyolojik bilim-
sel temellerden kısaca bahsetmek gerekmiştir.

Çocukluk ve adolesan dönemlerde antrene edilebilirliği temel alan LTAD, 
sporcunun belirlenen biyolojik yaşına uygun içeriklilerle uzun dönem sürdürü-
lebilir başarıyı hedef almaktadır. Modelin kendi evrimi içerisinde eriştiği güncel 
hali ise Kanada’da CS4L (Canadian Sport for Life) programı ile uygulanmakta-
dır. Program, yukarıda açıklanan fizyolojik olgunlaşma süreçleriyle biyomotor 
gelişimleri hedef alan antrenman unsurlarını birleştirmiş ve antrenmana uyum-
daki hassas süreçleri Şekil 2’de olduğu gibi temel almıştır.
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Şekil 2. Antrenmana Hızlı Adaptasyonun Hassas Süreçleri (Balyi, Way, 
Higgs, Norris, & Cardinal, 2016)

Kanada hükümetinin 2002 yılında spor politikası olarak benimsediği ve 
uygulamaya başladığı LTAD modeli, 2005 yılında oluşturulan uzman ekiple 
çerçeve olarak hazırlanmıştır. Bugün ise 45 farklı branşta model uyarlamaları 
yapılmış, özellikle evrelerin yaş grupları branşlar özelinde belirlenmiştir (Sport 
For Life, 2019). 

LTAD modelinin genel uygulama aşamalarının ilk üç evresi, “Fiziksel 
Okur-Yazarlık” olarak açıklanan üst başlıkta toplanır. Spora ilk katılımın ger-
çekleştiği bu evrelerde, farkındalık oluşturmak temel hedef olarak belirlenmiş-
tir. Fiziksel okur-yazarlık evreleri sonrasında elit sporcu yolculuğuna devam 
edenler için “Mükemellik” başlığı altında antrenman için antrenman, yarışmak 
için antrenman ve kazanmak için antrenman evreleri ile rekabetçi bir yaşam 
dönemi gerçekleşir. Fiziksel okur-yazarlık evreleri sonrasında, performans 
sporcusu olamayacaklar için “yaşam boyu spor” evresi başlar. Çocuklar bu ev-
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reye kadar aldıkları eğitimle, spor yapma alışkanlığı kazanmış bireyler olarak 
yaşamlarına devam edeceklerdir. Performans sporcularının da spor yaşantıları 
tamamlandığında, sağlıklı yaşam için spor yapacakları bu son evrenin amaçları 
geçerli olacaktır.

Tablo 3. LTAD Programının Çerçevesi ve Evrelerin Amaçları

Evreler Amaç

Fi
zi

ks
el

O
ku

r-Y
az

ar
lık

1 Aktif Başlangıç Temel hareketleri öğrenmek ve oyunda 
birleştirmek

2 Eğlenceli Temel 
Eğitim

Tüm temel hareket becerilerini öğrenmek 
ve genel hareket becerilerini geliştirmek

3 Antrenmanı Öğrenme Genel spor becerilerini öğrenin.

M
ük

em
m

el
lik

 /
R

ek
ab

et
çi

 Y
aş

am 4 Antrenman İçin 
Antrenman

Aerobik bir temeli inşa etmek, hızı 
ve bu evrenin sonuna doğru kuvveti 
geliştirmek, spora özgü becerileri daha 
da geliştirmek ve birleştirmek.

5 Yarışmak İçin 
Antrenman Yarışmayı öğrenmek

6 Kazanmak İçin 
Antrenman İhtiyaçlara göre performans göstermek.

Sa
ğl

ık
lı 

Ya
şa

m

7 Yaşam İçin Aktivite
Fiziksel okur-yazarlık evresinden veya 
mükemmellik evrelerinden sonra yaşam 
boyu fiziksel aktiviteye geçmek

LTAD’nin dayandığı bir başka felsefe de, herhangi bir alandaki uzmanın, 
elit seviyeye ulaşması için en az 10 yıllık (10.000 saat olarak da belirtilen) pratik 
yapması gerektiği bilgisidir (Ericsson, Charness, Feltovich, & Hoffman, 2006). 
Bu noktadan hareketle, kısa dönemde başarı kazanmak yerine, sürdürülebilir 
uzun dönem başarı hedefleyen LTAD programı, esasında büyüme ve gelişme 
evrelerinde doğru rehberlik yapan bir danışman gibi, yaşamın tamamına doku-
nan bir eğitim ve uygulama süreci şeklinde de yorumlanabilir.

LTAD modelinin sınırlı sayıda da olsa, aldığı eleştirilerden biri, programın 
“performans” yerine “bireysel kapasite” üzerine odaklanmış olması yönündedir 
(Affolter ve Johnson, 2016). 
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SONUÇ

İnsan performansının sınırlarının keşfedildiği elit sporda, performansı ge-
liştirme çabaları, düzenli spor hareketlerinin kurumsallaşma tarihi kadar eskidir 
(Citius, Altius, Fortius). Sporda yeteneğin belirlenmesindeki erken dönem ça-
lışmalarında, temel hedef üst düzey performans potansiyellerine sahip olanların 
erken yaşlarda tespit edilmesi ve onlara ustalığın üst basamaklarına giden yolda 
doğru rehberlik yapılmasıydı. Böylece Olimpiyat madalyası gibi zirve başarılar 
elde edilebilirdi. 

Spor yoluyla sağlıklı bireyler yetiştirmek ve bireyin sağlığını korumak için 
spor uygulamalarına katılım, günümüz toplumlarının önceliği haline gelmiştir. 
Sporun “kitle sporu” ve “performans sporu” şeklinde makro ayrışmasının ikinci 
boyutu olan performans sporunda ise başarıya ulaşacak potansiyelin belirlenme-
sinde geleneksel anlayışta yapılan “yetenek seçimi” çoğunlukla ilgili branştaki 
performans göstergelerine odaklanmıştır. LTAD ise hem kitle sporunu, hem de 
biyolojik gelişimdeki hassas evrelere uyarlanmış antrenmanlar ile performans 
sporunu kapsamaktadır.

Çok yönlü kazanımları olan LTAD modelinin örgün eğitime entegre edil-
mesi (beden eğitimi ders içeriklerinin modele uyarlanması), altyapı antrenörlük 
eğitiminin LTAD modeli temelinde güncellenmesi ve performans sporundaki 
yaş grupları yarışma organizasyonlarının LTAD modeline uygun planlanması1 
sürdürülebilir başarıyı ve üstün performans seviyelerine ulaşmayı sistematik 
olarak sağlayacaktır.

Gelişmeye bağlı olarak değişen yaşam şartlarına her alanda uyum sağla-
mak, ülkelerin yönetim ve karar organlarının temel vazifesidir. Geleneksel yete-
nek seçimi yerine, büyüme ve gelişme süreçlerine uyarlanmış LTAD modeliyle, 
2002 yılında ülkenin tüm spor politikasını kökten değiştiren Kanada bugüne 
kadar 17 yıllık birikim kazandı ve yeni sistemin ürünlerini almaya başladı. Buna 
karşılık Türkiye ise, 1950’lerde Sovyet sisteminde işe yaramış fakat günümüz 
sosyal yaşantısında çocukların tüm yaşam alanlarını kontrol etmenin olanaksız-
lığı sebebiyle uygulamanın mümkün olmadığı ve biyolojik gelişim evrelerini, 
özellikle biyolojik yaşı hesaba katmayan tarama/seçme/elemeye dayalı gelenek-
sel yetenek seçimi modeli ile 2018 yılında “Türkiye Sportif Yetenek Taraması 

1  IAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği), LTAD modeline uymadığı gerekçesiyle, 2017 
yılında U18 Dünya Şampiyonası’nı son kez yapmıştır. 
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ve Spora Yönlendirme Projesi”ni başlatmıştır. Geleneksel yetenek seçimi mo-
dellerinin de tam olarak cevaplayamadığı ve üzerindeki bilimsel tartışmaların 
uzun süredir devam ettiği “yetenek yönlendirme” süreci ise, en iyi modellerde 
bile ilgili branşın yetişkin performansındaki bileşenler üzerinden yapılmıştır. 
Vücudun farklı bölüm ve sistemlerinin biyolojik yaşa göre farklı zaman dilim-
lerinde gelişim seyri göstermesi sebebiyle, çocuk küçük bir yetişkin değildir. 
Ülkemizde uygulanan geleneksel yetenek seçimi modelinin en büyük kazanı-
mı ise, tüm yurtta yapılan antropometrik ölçüm ve testlerde görev alan kişile-
re “sporda ölçme ve değerlendirme” eğitimi verilmesi ve proje kapsamındaki 
araç-gerecin (gelecekte) performans sporunun gelişimi için yapılacak test ve 
ölçümlerde de kullanılabilecek olmasıdır. 

Sonuç olarak, LTAD modeli büyüme ve gelişmedeki hassas evrelere uyar-
lanmış içeriği ile geleneksel yetenek seçiminin tek yönlü performans odağına 
karşı hem kitle sporuna hem de performans sporuna yönelik -uzun soluklu ve 
sürdürülebilir başarı hedefiyle- bugün için iyi bir alternatif olarak ortadadır. 
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ÇOCUKLARDA HAREKET EĞİTİMİ

Betül BAYAZIT

Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Kocaeli / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, çocukların gelişiminde hareket eğitiminin büyük 
önem taşıdığının belirtilmesi ile ailelerde ve eğitimcilerde bilgi ve farkında-
lık oluşturulmasının sağlanmasıdır. Çocukların fiziksel, psikomotor ve sosyal 
açıdan gelişimlerini tamamlayabilmeleri için bazı aktivitelerin ve programların 
uygulanması gerekmektedir. Çocuklara yönelik yapılan hareket uygulama ça-
lışmalarında çocukların bireysel özelliklerinin göz önüne alınması, kişilik özel-
liklerinin ve gelişim düzeylerinin bilinmesi ve önceden yapılan çalışmaların 
çocuklarda yarattığı etkilerin değerlendirilmesi sonucunda çocuklarda önemli 
gelişmelerin olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca uygulama ça-
lışmalarının sistemli, düzenli, yaş grubuna uygun ve sürdürülebilir bir program 
şeklinde olması da büyük önem taşımaktadır. Çocuklar hemen hemen bütün 
psikomotor gelişim becerilerini oyun içerisinde kazanmaktadır. Oyun, bir çocu-
ğun hem psikomotor gelişimi hem de diğer tüm gelişimleri için çok yararlıdır. 
Çocukların birçok hareket becerisini kurallar çerçevesinde öğrenebilmesinde 
de oyunun önemli bir araç olduğunu söylemek mümkündür. Çocuklar, hareket 
içerikli oyunlar sayesinde var olan enerjilerini doğru yerde kullanabilme ve bu 
enerjiyi harcama fırsatı da bulmaktadır. 

GİRİŞ 

Günümüzde ailelerin çoğu çocuklarına sağlıklı ve verimli bir yaşam bilinci 
oluşturmak amacıyla fiziksel ve motor aktivitelere katılmak için teşvik edici şekil-
de davranmaktadır. İnsan canlı bir varlık olarak gelişimini sürdürürken bulunduğu 
ortamda hareketlilik içerisindedir (Yüzgül ve Müniroğlu, 2001, ss. 343-356). 
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İnsan, yaşamını daha sağlıklı ve nitelikli bir şekilde sürdürebilmesi için 
hareket etmeye ihtiyaç duymaktadır (Koç ve Tekin, 2011, ss. 9-17). Hareket, 
çocukların gelişimi için çok değerli ve önemlidir. Bu nedenle planlanan etkin-
liklerde çocukların hareketliliği sağlanmalıdır. 

Çocukların hareket ihtiyacını karşılayacak olan en uygun etkinliklerden biri 
de hareket eğitimi çalışmalarıdır. Bu çalışmalar çocuğun kas koordinasyonunun, 
dayanıklılığının, kuvvetinin ve esnekliğinin geliştirilmesinde büyük önem taşır. 
Bunun yanı sıra bu çalışmalar sırasında çocuk daha sağlıklı ve mutlu bir birey 
olur. Çocuğun problem çözme becerisinin geliştirilmesinde ve kendini doğru 
ifade edebilmesinde de hareket eğitimi uygulamalarından faydalanılmaktadır.   

Çocuklara hareket ederek ve öğrenerek zaman geçirebileceği bir oyun or-
tamı yaratılması büyük önem taşımaktadır (Çelik, 2016, ss. 180-181 ). Oyun 
kavramının temelinde de hareket becerilerinin kazanılması vardır. Çocuklara 
uygulanacak olan hareket eğitimi çalışmalarının; çocuğun fiziksel, algısal-mo-
tor ve sosyal-duygusal gelişim özelliklerini geliştiren nitelikte olması onun ge-
lecek yaşantısı için belirleyici unsurlardan biri olarak görülebilir (Watts, Jou-
bert, Lish, Mats ve Wilkins, 2003, ss. 420-424). 

Bu bağlamda; yapılan çalışmada çocukların gelişiminde hareket eğitiminin 
büyük önem taşıdığının belirtilmesi, ailelere ve eğitimcilere çocuğun yetiştiril-
mesi sırasında farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. 

ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN ÖNEMİ

Çocuk ve çocukluk dönemi, hemen hemen her toplumda insanların kolay 
iletişim kurabildiği ve bir empati alanı yarattığı için önemli bir yer tutmaktadır 
(Mungan, 2011, s. 13). İnsan yaşamının en önemli alanlarından biri olan eğitim 
de farklılaşan çağa ayak uydurma çabası içerisinde gelişim ve değişiklik göster-
mektedir. Bir ülkenin kalkınabilmesi, diğer ülkeler arasında varlığını sürdüre-
bilmesi yeterli ve gerekli eğitimin sağlanması ile mümkün olabilmektedir.

Çocuk, ihtiyacı olan tüm bilgi ve becerilerle donanımlı olarak dünyaya gel-
memektedir. Çocuğa yeni öğrenme fırsatı ve olanakları hazırlayan çevre, onun 
gelecekteki başarısı açısından önem taşımaktadır (Yavuzer, 2012, ss. 61-64). 
Çocuklar sadece reflekslerle ve birkaç içgüdü ile doğarlar, çevrenin etkisiyle de 
şekillenirler (Russell, 2001, s. 28). 
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Çocuk, sosyalleşme süreci içerisinde bulunduğu grubun kurallarına ve de-
ğerlerine uymayı öğrenerek bu değerler sistemini benimser. Bireylerin sağlıklı 
bir kişilik oluşturmasının, becerilerini en verimli bir şekilde geliştirebilmesinin 
ve toplumda işlevsel olarak yer alabilmesinin çocukluk yıllarında kazanılan tec-
rübelere dayandığı söylenebilir. 

Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında 
yetişen çocukların hem daha hızlı hem de daha başarılı bir gelişim gösterdikleri 
vurgulanmaktadır.  Bu konuda, çocuğun gerek ailesinde gerekse eğitim kurum-
larında eğitilmesinde anne-baba ve öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. 
Çocukların içinde bulunduğu gelişim döneminin ve bu dönemdeki gelişim özel-
liklerinin bilinmesi de çocuğun sağlıklı ve zamanında gelişimini destekleyecektir. 

Resim 1. http://tr.depositphotos.com

Çocukluk dönemi; uzunluk, ağırlık ve kas kütlesinde sabit oranda artış ile 
dikkat çekmektedir. Bu dönem; 2-6 yaş erken çocukluk ve 6-10 yaş geç çocuk-
luk olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır (Gallahue, Ozmun ve Goodway, 2014, ss. 
169). Bu dönem, büyümenin ve beden gelişiminin en hızlı olduğu dönem olarak 
bilinmektedir. Çocuklar için hem fizyolojik gelişim devrelerini etkilemekte hem 
de çocuğun fiziksel gelişiminde ve sosyal davranışlarında çok önemli süreçleri 
kapsamaktadır (Gülüm, 2008, s. 7). 
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Çocukluk döneminin insanın aktif yaşam şeklinin geliştirebilmesinde de 
önemli bir yere sahip olduğu ifade edilmektedir (Haywood, 1991, ss. 151-156). 
Bu dönemde oyun etkinliklerine katılan çocukların, ileriki yaşlarında hareket 
becerilerini kazanmalarında daha başarılı oldukları ifade edilmektedir (Gray ve 
Judy, 2003, ss. 52-57). 

Okul öncesi dönem, çocukların kaba ve ince motor becerileri kazanmaları 
için önemli olan bir dönemdir. Bu dönemde çocukların kaba ve ince motor ge-
lişimlerini ölçmek, değerlendirmek ve konuyla ilgili öneriler sunmak oldukça 
önem taşımaktadır (Goodway ve Branta, 2003, ss. 36-46). Ayrıca bu dönemin; 
denge, el-göz koordinasyonu gibi algısal motor beceriler; koşma, tırmanma, 
itme, sürünme gibi kaba motor beceriler ile hareket içinde kendini ifade etme 
ve tanıma, oyunlar ile anlamlı hareket formlarının oluşturulması açısından da 
öncelikli bir dönem olduğu vurgulanmaktadır (Demirhan, 2006, s. 15).  

Resim 2. https://banner2.kisspng.com/20180130/qzq/kisspng-physical-edu-
cation-clip-art-61-cute-cartoon-kids-playing 



HER YÖNÜYLE SPOR

36

EĞİTİMİN İNSAN YAŞAMINA KATKILARI

Yaşama farklı açılardan bakabilmek, düşünce üretebilmek, yaşamı anlaya-
bilmek, üretebilmek ve farkındalık oluşturabilmek için iyi bir eğitim almanın 
önemi yadsınamaz. İnsan birikiminin bir ürünü olan eğitim, insan yaşamında 
bir kültür oluşturmakta ve bu kültürün sonraki nesillere aktarılmasına yardımcı 
olmak açısından önemli bir araç niteliği taşımaktadır.  

Her insan doğumundan itibaren sosyal ve fiziksel bir çevre içinde yaşamak-
ta ve bu çevreye uyum sağlamak durumunda kalmaktadır. Küçük ya da büyük 
her türlü toplulukta yaşayan bir insan, uyum sağlamak amacıyla çevresiyle et-
kileşime girmekte ve bu etkileşim sırasında çeşitli beceriler kazanmaktadır. Bir 
toplumun devamlılığı ve gelişmesi, toplumu oluşturan bireylerin eğitilmesiyle 
mümkün olmaktadır (Selçuk, 1999, s. 1).

Eğitim, belli bir mekân ve zaman içerisinde planlı, programlı, sürekli, sis-
temli, tutarlı, istikrarlı, kararlı; her yaş insanının yetenek, nitelik ve özelliklerine 
göre bilim, teknik ve gerçeklerin aydınlığında uygulanan, insana nitelik kazan-
dıran etkinliklerdir (Tos, 2001, ss. 52-53). Bir başka deyişle eğitim, bireyin dav-
ranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana 
getirme sürecidir. Eğitim yoluyla insanın amaçları, becerileri ve bilgi dağarcığı 
değişebilmektedir (Kaya, 1993, s. 11). 

Eğitimin amaçlarından birisi de çocuğa var olan en iyiden yararlanma fırsatı-
nı vermesidir. Eğitimin itici gücü ise her çocuğun sahip olduğu yürüme, konuşma 
v.b. çabalarında görülen içten gelen öğrenme isteği olmalıdır (Mungan, 2011, ss. 
14-28). Eğitim çocukların gelişimi için gerekli olan bir anahtardır. Bilgi, beceri, 
tutum ve davranışları kazandırmak için yapılmalıdır (Titiz, 1998, ss. 273). 

Eğitimin insan için en önemli kazançlarından biri de kişinin yaşamla bağ 
kurabilmesine katkıda bulunmasıdır. Kişi, eğitim süreçlerinden faydalanarak 
kendi amaçlarının, bilgilerinin ve tutumlarının değişebilmesine de olanak ta-
nıyabilir (Özvarış, 2006, ss. 1132- 1187). Ayrıca, insana birçok konuda bilgi 
kazanımı sağlarken değerler sisteminin de öğretilmesine destek olmaktadır. 

Eğitim, sadece çocuklara bilgi ve beceri kazandırmak değil; onların her 
yönüyle bir bütün olarak devamlı bir şekilde gelişmelerine, topluma aktif bir 
şekilde uyum sağlayabilecek mutlu ve üretken kişiler olarak yetiştirilmelerine 
ortam sağlamaktır (Mirzeoğlu, 2017, s. 12). 
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Çağımızın bilgi çağı olması ve bilginin insan yaşamında çok fazla değişik-
liğe neden olduğunun bilinmesi, eğitimin öneminin gün geçtikçe artmasına katkı 
sağladığı ifade edilebilir. İnsan yaşamının en önemli alanlarından biri olan eğitim, 
farklılaşan çağa ayak uydurma çabası içerisinde gelişim ve değişiklikler göstere-
bilmektedir. Bir ülkenin kalkınabilmesi, diğer ülkeler arasında varlığını sürdüre-
bilmesi yeterli ve gerekli eğitimin sağlanması ile mümkün olabilmektedir.

Eğitimin, toplumda yaşayan bireylerin daha mutlu, daha kaliteli ve daha 
olumlu yaşayabilmelerinde önemli bir araç olduğu söylenebilir. Her bireyin ka-
lıtımsal faktörlerin ve farklılıkların etkili olduğu kişilik ve yeteneklerle doğduğu 
daha sonra eğitim ve çevre faktörü ile çocuğun kendini farklı alanlarda geliştir-
me potansiyeli oluşturduğunu ifade etmek de mümkün olabilir. 

HAREKET ETMEK NEDEN ÖNEMLİDİR

İnsanın doğal gereksinimi olan hareketin gerektirdiği fiziksel, ruhsal, top-
lumsal sağlığını kazanma ve sürdürmedeki etkisi gün geçtikçe hızla artmaktadır. 
İnsan, yaşam sürecini hem kaliteli hem sağlıklı hem de nitelikli sürdürebilmek 
için hareket etmeye ihtiyaç duymaktadır. 

Hareket terimi, bedenin herhangi bir bölümünün gözlenebilir pozisyon de-
ğişikliği olarak açıklanmaktadır. Hareket ayrıca, temel motor süreçlerin en üst 
eylemidir (Gallahue ve diğ., 2014, s. 15). Çocuklar için hareket, keşfetmenin ve 
öğrenmenin temel araçlarından birisidir. Çocuklar meraklı ve ilgilidir, kaygıları 
yoktur ve her şeyi çok kolay öğrenmeye ve uygulamaya çalışırlar (Ramsland, 
1998, s. 176). 

Özellikle bebeklik ve okul öncesi dönemde, gelişmiş bilişsel yapıların edi-
nilmesinde başlıca etmenin hareket olduğu vurgulanmakta olup bütün kuram-
cıların insan gelişimine bakış açılarının farklı olmasına rağmen yakından ince-
lendiklerinde aralarında önemli benzerlikler fark edilmektedir. Tüm kuramcılar 
hareket ve oyunun gelişmiş işlevselliğin önemli kolaylaştırıcıları olduklarını 
vurgulamışlardır (Gallahue ve diğ., 2014, s. 25). 

İnsanın hareketi, alan ve zaman içinde gelişen bir olgudur. Hareketlerin 
içsel ve dışsal görünümü, fiziksel süreçlerin yanı sıra bilişsel ve duygusal sü-
reçleri de etkilemektedir (Sayın, 2011, ss. 11-15). Hareketin çocuğun bedensel 
gelişimi için oldukça önemli bir etken olduğunu söylemek mümkündür. 
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Çocuğun hareketi yapabilme düzeyinin, çocuğun hareketin yapılışını al-
gılama seviyesine bağlı olduğu ifade edilebilir. Çocuklar için hareket alanları 
günümüzde gittikçe azalmakta ve sınırlı hale gelmektedir (Taşçı, 2017, ss. 94-
107). Bu durum beraberinde gittikçe artan bir hareketsiz yaşama neden olarak 
gösterilebilir. Çocukların hareketsiz bir yaşam içerisinde bulunmalarının birçok 
nedeni olmasına rağmen ortaya çıkan sonuç tektir ve olumsuzdur. Unutulmama-
lıdır ki bireyin düzenli bir fiziksel aktivite içerisinde olması ve bunu bir yaşam 
şekli haline getirmesi çocukluk döneminde kazanılmaktadır.

Çocukluk döneminde öğrenilen beceriler yaşam boyu kalıcı olacak ve yeni 
becerileri için temel oluşturacaktır. Çocuklar; atlamak, tırmanmak, dar bir tahta 
üzerinde yürümek gibi aşırı zor olmayan ama kaslarını kullanmakta yeni kolay-
lıklar sağlayan şeylerden hoşlanırlar (Russell, 2001, s. 84). 

Hareketler, basit formlarıyla öğrenilir ve kavranılır (Sayın, 2011, s. 15). 
Temel hareketlerin gelişiminde çocuğun olgunlaşma süreçleri kadar çevresel ve 
bireysel faktörler de önem taşımaktadır (Özer ve Özer, 2000, s. 160). Çocuğun 
temel hareket becerilerini ve yeteneklerini dengeli bir biçimde geliştirmesi, ya-
ratıcı ve düzeltici bir eğitim-öğretim süreciyle mümkün olabilmektedir (Demir-
han, 2006, s. 248).

                               

Resim 3. https://symmetry.physio/images/misc/KIds_playing.jpg

Çocuklar bir hareketi yapabilmeyi başardıkça mutlu olabilmekte ve daha 
zorunu başarabilirim düşüncesiyle bir sonraki zor hareketi yapabilmeye adım 
atabilmektedir. Bu çalışmalar uygulanırken koordinasyon, hareketlilik, beceri 
ve denge özelliklerinin gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Temel hareket-
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ler dönemi çocukların aktif olarak bedenlerinin hareket etme potansiyelini de-
neyip keşfettikleri bir dönem olarak değerlendirilir. 

Temel hareket modelleri olan koşu, atlama ve sıçrama gibi beceriler çocuk-
ların eğitim ve öğrenme deneyimlerinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca; çocuğun 
kişilik gelişiminde, çevre ile ilişki kurmasında,  duygu ve düşüncelerini doğru 
yansıtmasında hareket eğitimi önemli bir yer tutmaktadır (Sandercock, Angus 
ve Barton, 2010, ss.  193-198). 

Çocuğun problem çözme yeteneğini geliştirmesi ve kendi benliğini ifade 
etmesi için yeni yollar ve yaratıcı çözümler aramasına yardım etmek için hare-
ket eğitiminden yararlanılmaktadır. Hareket eğitimi, hareketin keşfedilmesi ve 
üretilmesi olarak ifade edilebilir. İyi planlanmış bir hareket eğitimi programı; 
çocuğun diğer çocukların farkına varmasını, onlarla uyum içerisinde bulunma-
sına ve toplum içerisinde daha verimli olmasına yardımcı olmaktadır (Özer ve 
Özer, 2000, s. 277). 

Hareketin hassaslığının temelinde motor becerileri sınıflama iki kategoride 
oluşur: Kaba motor beceriler ve ince motor becerilerdir. Kaba motor beceriler 
büyük kasları içermesiyle kategorize edilir ve amaç ince motor becerilerde ol-
duğu gibi hassas bir şekilde bir işi yapmak veya hareket etmek değildir. Yürü-
mek, zıplamak, fırlatmak ve sıçramak gibi temel motor beceriler bu grupta yer 
alır (Kuru ve Köksalan, 2012, ss. 37-49). 

HAREKET EĞİTİMİNDE OYUNUN İŞLEVİ

Fiziksel aktivite, iskelet kasları vasıtasıyla vücudun hareketi sonucunda 
oluşan enerji harcanması olarak ifade edilmektedir (Pate, 1993, ss. 321-326). 
Çocuklar için serbest zaman etkinlikleri, motor beceri gelişim programları ve 
bisiklete binme fiziksel aktivite alanlarını kapsamaktadır (Karaca, 2017, s. 20). 

Fiziksel aktivitenin, hareket eğitiminin, beden eğitiminin ve spor aktivitele-
rinin motor performans, solunum, dolaşım, iskelet, kas sistemi ve organizmaya 
ait diğer fizyolojik özellikler üzerine olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir 
(Dadkhah, 2004, ss. 1-10). 

Oyunların tamamında fiziksel aktivitenin olması, temel motor becerilerin 
ve zihinsel davranışların geliştirilmesini sağlamaktadır (Murathan ve Orak, 
2017, s. 9). Kompleks becerilerin büyük bir bölümünün asıl hareket parçaları, 
oyunlardan ve hareket parçalarından uyarlanmıştır. Bu temel hareketler çocuğu 
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ileriki dönemlerdeki edineceği spor becerilerinin öğrenilmesinde avantajlı du-
ruma getirebilecektir. 

Oyun, genel olarak bireylerin en temel yaşamsal ihtiyaçlarından birisidir 
(Dever, 2015, s. 231). Bir başka deyişle, insanın varoluşundan bu yana her kül-
türde ve tüm zamanlarda sürdürdüğü bir eylem, çeşitli yönlerden çocuğun ge-
lişimine katkıda bulunan bir faaliyettir (Haslofça, 2017, s. 31). Oyun, çocuğun 
boş zamanı geçirmek için yaptığı bir faaliyet olarak değerlendirilmemeli,  oyu-
nun bir ihtiyaç olduğu kabul edilmelidir. 

Çocuklar için yaşamı öğrenme aracı olan oyun, çocuğun gelişim alanla-
rında etkili olmaktadır (Aral, Kandır ve Can, 2011, ss. 14-15). Oyun sırasında 
çocuk pek çok şeyi kendi kendine deneyerek öğrenmekte, kendinden gizli güç 
olarak var olan yeteneklerini geliştirmekte ve birçok beceriyi zorlanmadan ka-
zanmaya çalışmaktadır. 

Oyun çocuğun sağlıklı gelişiminin temeli olarak da değerlendirilebilir. 
Oyun ortamı çocukların duyu-hareket ve biliş becerilerinin gelişmesi açısından 
önemli ortamlardır (Poyraz, 2003, s. 24). Çocuk oyun oynarken bir insanın dün-
yayı dolaşmaktan aldığı keyfi ve bilgiyi canlı bir “dünya görme” duygusu olarak 
yaşamaktadır (Russell, 2001, s. 70).

Her yaş insanı için geçerli olan oyun, çocuklar için vazgeçilmez bir eğlence 
kaynağıdır. Hoş bir eğlence ortamı ile birlikte çocuklarda dil, motor, bilişsel ve 
toplumsal becerilerin edinimi de farkında olmadan gelişmektedir (Eripek, 1993, 
ss. 158-161). Oyun, çocukların hayatlarının doğal bir parçasıdır, ayrıca öğren-
meyi hedef alan önemli bir öğretme ve eğitim aracıdır. Çocuklara kazandırıl-
ması ve öğretilmesi istenilen davranışlar oyun yardımıyla rahatlıkla öğretilerek 
gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır (Murathan ve Orak, 2017, s. 8). 

Oyun, çocuk için hem öğrenme ortamı hem çözüm bekleyen durumları ve 
çevresindeki sorunları fark etme hem de bunları kendi başına çözme fırsatı sağ-
lamaktadır (Sungur, 2001, s. 97). Oyun yoluyla çocuklar, yer değiştirme, mani-
pulatif ve denge yeteneklerini geliştirirler. İstikrarlı ve olumlu benlik kavramı, 
kas sisteminde kontrol kazanımının sorunsuz olmasına destek olur (Gallahue 
ve diğ., 2014, s. 174).  Ayrıca, koordinasyon, çeviklik ve denge içerikli hareket 
eğitimi uygulamaları; tüm spor branşlarındaki tekniğin öğretilmesinde,  branşa 
özgü hareket becerilerinin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde önemli bir et-
kiye sahiptir (Önal, Yaman, Berisha, Hergüner ve Yaman, 2016, ss. 137-148). 
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Oyun aktivitelerinde motor tepkilerin denenmesi süratli, akıcı ve doğru mo-
tor becerilerin kazanılmasına katkı sağlamaktadır. Oyunlar, çocukların bedensel 
gelişimlerini büyük oranda etkilemektedir. Oyunların uygulanış şekli ve içeriği 
çocukların bireysel özelliklerinin gelişimine uygun olması halinde birbirleriyle 
etkileşim ve daha fazla hareket için ortam yaratabilmektedir. Çocuklara, ço-
cukluk döneminde hem aileler hem de eğitimciler tarafından güvenli bir oyun 
ortamı içerisinde atlamak, zıplamak, fırlatmak ve sıçramak gibi temel motor 
becerilerin kazandırılmasına yönelik oynatılacak oyunlar çocukların denge ve 
koordinasyon gelişimi için büyük önem taşımaktadır. 

 
Resim 4. https://101clipart.com/wp- content/uploads/07/Kids.jpg

Oyun oynamak çocuklukta yaşamsal bir gereksinim, çocukların bedenlerini 
tanımaları ve hareket becerilerini öğrenmeleri için de önemli bir ortamdır. Bun-
dan dolayı, çocuğun mutlu ve sağlıklı olması için oyun etkinliklerine katılması 
sağlanmalıdır (Russell, 2001, s. 83). Oyun süresince çocuk, kendi bedeninin 
dünya üzerindeki etkisini ve kontrolünü öğrenmektedir. Bu bilgilere dayanarak 
oyun aktivitelerinin çocuğun psikomotor gelişimi üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olduğu ifade edilebilir (Çelik ve Şahin, 2013, ss. 467- 478). 

Oyun ve fiziki etkinlikler yetişmekte olan nesillerin fiziksel, zihinsel, duy-
gusal ve sosyal gelişimini amaç edinen; genel eğitimin tamamlayıcısı ve ayrıl-
maz bir parçası olarak görülen bilinçli ve planlı faaliyetlerdir (Demirci ve De-
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mirci, 2014, ss. 25-34). Çocuğun oyun içerisinde sadece oyun oynayıp eğlendi-
ğini düşünürken çocuk aynı zamanda arkadaşına saygı göstermeyi, paylaşmayı, 
kurallara uymayı, sevilmeyi ve sevmeyi de öğrenmektedir. 

Oyun oynamak çocuğun tüm gelişim alanlarına (fiziksel, psikomotor, bi-
lişsel, sosyal, duygusal, ahlak) yardımcı olmaktadır. Ayrıca, oyun oynamanın 
hareketlerdeki eğlenceyi, becerikliliği, hızı, kuvveti, durumları tahmin etmeyi 
ve bunlara karşı tepki göstermeyi geliştirdiği de söylenebilir. 

HAREKET EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Hareket etme, hayatın temel olgusudur. İnsan doğası gereği hareket etme, 
eğlenme, paylaşma ve sevme sevilme gibi duygulara ihtiyaç duyar. İnsana bu 
duyguları kazandırmada oyun kadar güçlü çok az şey vardır (Özcan ve Üstün-
dağ, 2017, ss. 126-142). 

Hareket eğitimi, belli hareketlerin öğretilmesinden çok çocuğun stresten 
uzaklaşması ve ruhsal dengesinin sağlanması amacıyla uygulanır. Her çocuğun 
bedeninin, benliğinin, bedenini kullanma kapasitesinin ve hareket unsurlarının 
farkına varmasını sağlamaya ve geliştirmeye yöneliktir. Hareket eğitimi prog-
ramlarının çoğu, çocuklara hareket parçaları ile gökyüzünü, kuvveti, ritmi ve 
daha birçok kavramı kazanmalarını sağlamak için planlanabilir (Özer ve Özer, 
2000, ss. 277-278).

Hareket eğitimi, özellikle okul öncesi dönem ile ilköğretimin birinci kade-
mesi için çocuklara uygulanması gereken önemli bir eğitim sürecidir (Graham, 
1991, ss. 353-374). Çocuğun, temel hareketler döneminde temel motor becerile-
ri kazanmasının,  ileriki süreçlerde öğreneceği karmaşık becerilere uyum sağla-
masında kolaylık oluşturduğu düşünülmektedir (Altınkök, Vazgeçer ve Ölçücü, 
2013, ss. 74-87). Çocukların hareket eğitimi çalışmaları sırasındaki hatalı davra-
nışları fazla eleştirilmemeli, doğru davranış çocuğa öğretilmeli ve çalışmaların 
değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı tespit edilmelidir.    

Çocuklar fiziksel aktivitelere ve planlı hareket eğitimi programlarına katıla-
rak sadece motor gelişim alanında (temel hareket becerileri, koordinasyon, fizik-
sel uygunluk, beden farkındalığı, spor yapma alışkanlığı vb.) değil aynı zamanda 
bilişsel gelişim alanında (problem çözme, yaratıcılık, hayal gücü, kavram gelişimi 
vb.) ve sosyal-duygusal gelişim alanında da (olumlu benlik gelişim, kendini tanı-
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ma, empati kurma, sorunlarla başa çıkma, sosyal yeterlilik, iletişim vb.) olumlu 
yönde ilerleme göstermektedirler (Boz ve Güngör, 2012, ss. 51-59).

Hareket eğitimi programlarının içeriğinin çocuğun gelişim düzeyine ve se-
viyesine uygun olması zaman, alan, yön, denge ve kendini tanıma süreçlerinde 
etkili olmaktadır (Garn ve Byra, 2002, ss. 8-13). Çocuğu iyileştirilmiş hareket 
kontrolü ve temel harekette etkinliğe yönlendirmenin bir yolu olarak bedensel, 
alansal, yönsel ve zamansal farkındalığın geliştirilmesi faydalı sonuçlar ver-
mektedir (Gallahue ve diğ., 2014, s. 284). 

Resim 5. https://cmkt-image-prd.global.ssl.fastly.net/0.1.0/
ps/1846247/6601/5303/m1/fpnw/wm1/children_sport_h-.jpg

Hareket eğitimi çalışmaları, çocukların gelişim sürecinde büyük bir öneme 
sahiptir. Özgüven, yeteneklerimiz ve kendimizle ilgili olumlu ve gerçekçi bir 
düşünceye sahip olduğumuz anlamına gelmektedir (Vurgun, 2017, s. 11). 

Hareket eğitimi çalışmaları ve oyunlar; çocuğun kendini tanımasında, kendi 
potansiyelini belirlemesinde, başkalarıyla iletişim ve etkileşim içerisinde olma-
sında önemli bir etkendir (Topkaya ve Serbes, 2012, s. 170). Oyun oynamanın 
çocuklar için en iyi eğitim programı olduğunu söylemek mümkün olabilir. Çok 
yönlü hareket eğitimi çalışmalarının (koşu, atma, atlama vb.) farklı şekillendi-
rilmiş oyunlar içerisinde düzenli biçimde tekrar edilerek uygulanması çocukla-
rın psikomotor gelişimine önemli katkı sağlamaktadır (Haslofça, 2017, s. 34). 



HER YÖNÜYLE SPOR

44

Çocuklara yaptırılan hareket eğitimi içerikli oyunlar sırasında, çocuğa çok fazla 
müdahale edilmemeli;  çocukların eğleneceği, zevk alacağı nitelikte bir uygula-
ma ortamının hazırlanmasının yararlı olacağı düşünülmelidir.  

Hareket eğitimine yönelik olan oyunlar, hızlı toplumsal ve kültürel deği-
şim içindeki toplumlarda çocukların, hem okul içindeki hem de okul dışındaki 
kişilik gelişimlerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlayabilir. Hareket ve spor 
eğitiminin amacı, farklılaşmış değerleri ve becerileri olan bir toplum yetiştir-
mek için kişiyi kapsamlı bir şekilde geleceğe hazırlamaya çalışması olarak de-
ğerlendirilebilir. 

Çocuklarda hareket kapasitesinin fiziksel aktivite ile olumlu ilişki içerisin-
de olduğu, fiziksel aktivitenin kısıtlı olduğu ortamlarda ise motor beceri kapa-
sitesinin düşük olduğu vurgulanmaktadır (Wrotniak, Epstein, Dorn, Jonesc ve 
Kondilisc, 2006, s. 65). Çocukların gelişim evreleri içerisinde bazı davranışları 
zamanında ve optimal (istenilen) seviyede kazanamaması ileriki yaşlarda ço-
cuğun hem gelişimi hem de eğitimi açısından bazı sorunların ortaya çıkmasına 
sebep olabilir (Haga, 2008, s. 329-334). 

Çocukluk döneminde oyun etkinliklerine katılan çocukların ileriki yaşlar-
da daha sağlıklı ve bilinçli olabileceği belirtilmekte, aynı zamanda da hareket 
eğitimi ve oyun programlarının çocukluk döneminde verilmesinin önemi vur-
gulanmaktadır (Ishee, 2003, s. 10). Çocukluk döneminde yapılan temel hareket 
eğitimi çalışmalarının oyunla öğretme modeli çerçevesinde yapılmasının motor 
koordinasyonun gelişmesine önemli bir katkı sağladığı, ayrıca çocuklara uy-
gulanan sistematik oyun çalışmalarının hareket becerisini, oyun kültürünü ve 
başarıyı arttırdığı da ifade edilmektedir (Ward, Barrett, Evans, Doutis, Nguyen 
ve Johnson,  1999, ss. 382-385). 

Oyunlar, çocukların kas gelişiminde etkili olduğu gibi açık hava ve güneşten 
faydalanmalarını da sağlamaktadır. Çocukların kalp atış hızlarının, kan dolaşım hız-
larının ve solunum hızlarının normal seviyenin üstüne çıkmasını sağlar. Bunların 
yanı sıra terleme yoluyla bedendeki zehirli atıkların atılmasına ve fazla enerjinin 
harcanmasına yardımcı olur ve çocuğu dinlendirir (Murathan ve Orak, 2017, s. 8). 
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Resim 6. https://clipartix.com/wp-content/uploads/2018/03/healthy-peop-
le-cartoon-2018-23.jpg

Çocuğun gelişen algısal yeteneklerini tanımak ve algının hareket becerisini 
öğrenme ve düzeltme üzerindeki etkisini anlamak oldukça önemlidir. Çocuklarla 
çalışan kişiler bir çocuğun algısal ve motor gelişiminin birbirine bağlı olduğunu 
ve başarılı bir hareket becerisi için önemli olduğunu bilmelidir. Algısal gelişimi 
kısıtlanmış bir çocuğun algısal-motor becerileri sergilemede her zaman zorluk 
yaşayabileceği de unutulmamalıdır (Gallahue ve diğ., 2014, ss. 268, 272).

SONUÇ

Yaşam için gerekli olan birçok alışkanlığın ve gelişimin temelini, çocuk-
luk dönemi oluşturmaktadır. Çocuklar gelişmek için sevgiye, ilgiye, eğlenmeye 
ve oyun oynamaya ihtiyaç duyarlar. Çocukların sorumluluk alması, başkalarıy-
la işbirliği yapması, hoşgörülü davranması, adil olması ve öğrenmeye ihtiyaç 
duyması eğitimle sağlanmaktadır. Çocuklarda genellikle öğrenme isteği öyle 
güçlüdür ki annelerin, babaların ve eğitimcilerin yapacağı sadece onlara fırsat 
sağlamaktır. En önemli amacımız, çocukların ihtiyaçlarını ve potansiyellerini 
bilmek ve bu doğrultuda onlara destek olmak için güvenli eğitim ortamı sağ-
lamaktır. En iyi eğitim, elindeki zamanı ve kaynakları en fazla sayıda çocuğa 
sunarak en yüksek nitelikte verim sağlamak olarak değerlendirilebilir. Sosyal 
bir ortamda; paylaşmayı ve sorumluluk almayı, özgüven kazandırmayı,  grup 
bilinci ve birlikte hareket edebilme yetisini, kendine güven ve ifade yeteneğini, 
yeteneklerinin farkına varabilmeyi ve paylaşımcı olabilmeyi kazandırma gibi 
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özelliklerin çoğunu içinde barındıran hareket eğitimi uygulama çalışmaları-
nın arttırılması büyük önem taşımaktadır.  Çocukların çocukluk döneminden 
itibaren güvenebileceği, saygı duyulabileceği, kendini ifade edebileceği ve ait 
olduğunu hissedebileceği güvenli bir ortamda yapılacak hareket eğitimi çalış-
malarıyla sağlanacak olan aktif yaşam şekli kazandırmanın, hem sağlıklı hem de 
mutlu bir toplumun oluşturulmasında önemli bir adım olduğu düşünülmektedir.  
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ERGONEJİK YARDIMCILAR
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Öz: Ergonejik yardımcılar, kişilerin performanslarını korumak veya artır-
mak için bireysel kullandıkları araç ve uygulamalardır. Son yıllarda da ergo-
nejik yardımcıların kullanım oranı bir hayli artış göstermiştir. Yapılan bir çok 
araştırma ergonejik yardımcılar üzerine yoğunlaşmakta ve bir piyasa oluştu-
rulmaktadır. Bir çok sporcu doğru ergonejik yardımcıları kullanırken, bir çoğu 
ise bilinçsiz ya da kazanma hırsı ile yasaklı olan ergornejik yardımcıları tercih 
etmeye eğilim göstermektedirler. Ergonejik yardımcılar; fizyolojik, psikolojik, 
mekanik ve biyomekanik, farmakolojik ve besinsel ergonejik yardımcılar olarak 
geniş bir yelpazede karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ile literatürde yer alan er-
gonejik yardımcılar irdelenerek kavramsal olarak ele alınmış ve bu maddelerin 
vücuda vermiş olduğu fayda ve zararları üzerinde durulmaya çalışılmıştır.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

ERGOJENİK YARDIMCILARIN TANIMI ve TARİHÇESİ

Performansın artırılması ile ilgili çalışmalar özellikle 20. yy’ da yoğunlaş-
maktadır. Amaç ise verimliliğin arttırılmasını sağlamaktır (Sarıkabak, 2016, s. 
17). Sporcular, var olan performanslarını en üst seviyeye çıkarmak ve başarıla-
rını artırarak katıldıkları müsabakaları kazanmak için bazı arayışlara yönelmiş-
lerdir (Yaman, Hergüner ve Yaman, 2003, ss. 360-385). Performans artışı sağ-
lanılacağına inanıldığı için sporcular farklı maddeler kullanmışlardır (Acar-Tek 
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ve Pekcan, 2008, s. 23). Sporcular, çok önceleri doğal besin maddeleri olarak 
portakal suyu, muz ve yoğurt gibi besinler tüketmişlerdir. Zamanın değişmesiy-
le beraber yeni bir kelime ile karşılaşılmıştır (Clark, 2013, s. 223). Bu kelime ise 
ergojenik kelimesidir. Ergojenik kelimesi Yunancada ergon- iş anlamına gelen 
ve genon- üretmek anlamına gelen kelimeler kullanılarak üretilmiştir (Atasu, 
Yücesir ve Bayraktar, 2011, s. 157; Guimaraes-Ferreira, Dantas, Murai, Duncan  
ve Zanchi, 2014, ss. 29-41). Ergojenik yardımcılar, sportif performansı artırmak 
için doğal yeteneğin ve antrenmanın dışında kullanılan madde, yöntem ve mal-
zemelerdir (Pehlivan, 2006, s. 235). 

Florida Üniversitesi’nde bir futbol takımı, yapılan kamp döneminde isteni-
len performansı gösteremeyince, üniversitede çalışan araştırmacılar sporcular 
için şeker ve tuz içeren bir içecek hazırlayıp sporcuların bunu kullanmalarını 
sağlamışlardır. Okul takımının 1967’de şampiyon olmasıyla beraber bu içecek-
ler popüler olmaya başlamıştır (Ersoy, 2004, s. 203).

Sporcu ürünleri ve vitaminler gibi ergojenik yardımcılar hakkında birçok 
iddia vardır. Örneğin bunlardan bazıları sağlığa ve performansa etkisinin olum-
suz yönde olması ya da sporcunun parasını boşa harcaması gibi iddialardır. Bu 
ürünler seçilirken kişinin yaşı, cinsiyeti, yaptığı spor dalı, amatör ya da profes-
yonel olması gibi pek çok konu dikkate alınarak seçilmelidir. Alınan maddenin 
içeriğinin iyi kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca hangi durumda, ne zaman, 
ne sıklıkla kullanılması ve bu konuda da gerekirse profesyonel bir yardım alın-
ması daha doğrudur (Ersoy ve Hasbay, 2006, s. 24). Bunlar performans için tek 
başına yeterli olmayıp ayrıca sporcunun kendi duygularının farkında olup ona 
etkide edebilmesi gerekir (Robazza, Bortoli ve Hanin, 2004; akt: Tok, 2008, s. 
60). Unutulmamalıdır ki sporcular ve antrenörler başarılı olmak istiyorlar ise 
çalışmaları bilimsellik içermelidir (Hergüner, 2001, s. 108).  

ERGOJENİK YARDIMCILARIN KULLANIM AMAÇLARI

Sporcuların ergojenik yardımcılar kullanmalarının temel amacı, perfor-
manslarında bir artış sağlamaktır. Ergojenik yardımlarla ilgili yapılan birçok 
araştırma, performansı artırdığını göstermektedir. Ergojenik yardımcıların kul-
lanımı performans artışının yanı sıra kas dokusunun ve dayanıklılığın artmasına 
da katkı sağlar. Sporcunun amacı daima en üstün performansa çıkabilmek ve 
kendisine başarı getirecek en önemli maddeyi bulmaktır. Yapılan birçok araş-
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tırma göstermektedir ki sporcular için ergojenik yardımcıların kullanılmasının 
başarıları için temel unsur olduğu inancıdır. Birçok bilim araştırması, ergojenik 
yardımcılar üzerine yapılmakta ve önemli bir piyasa oluşturulmaktadır (Pehli-
van, 2006, s. 236). Genel olarak ergojenik yardımcıların kullanımını aşağıdaki 
şekilde maddeleye biliriz.

•	 Gerekli enerjinin teminini sağlamak,
•	 Dayanıklılığı daha da geliştirmek,
•	 Yorgunluğun oluşmasının gecikmesini sağlamak,
•	 Antrenman ve müsabaka sonrasında toparlanmayı çabuklaştırmak,,
•	 Oksidan ve laktik asit gibi organizmaya zarar veren maddelerin zararla-

rını önlemek içindir (Pehlivan, 2006, s. 235).

Ergojenik yardımcıların etkileri ise şöyledir:
•	 Kas liflerine direkt etki eder.
•	 Kas kasılması için gerekli yakıtı sağlar.
•	 Beyinde bulunan solunum merkezi üzerine etki eder.
•	 Yorgunluk ürünlerine karşı koyulmasını sağlar.
•	 Kaslardan oksijen, yakıt ve atık ürünlerin taşınmasını kolaylaştırır.
•	 Sinir sistemini etkileyerek yorulma başlangıcının geciktirilmesini sağlar 

(Dündar, 2012, s. 377 ).

ERGOJENİK YARDIMCILARIN SINIFLANDIRILMASI 

Ergojenik yardımcılar iki sınıfa ayrılır: Kullanımı serbest olanlar ve kullanımı 
yasak olanlar. Kullanımı serbest olanlar organizmaya zararları olmayan,  eksiklik-
lerinde performansta azalma gözlenebilen yardımcılardır. Yasak olanlar, organiz-
maya zarar veren sakat bırakıcı etkilere sahip hatta öldürücü olan yardımcılardır. 
Sporcunun performansını, antrenman performansının üzerine çıkarıp, sporcuya 
zarar verebilecek maddelerdir (Pehlivan, 2006: 235). Bir ergojenik maddenin ya-
saklı olup olmadığına ise WADA (World Anti-Doping Agency) karar verir. Bu 
amaçla Anti-Doping Yönetim ve Yönetim Sistemi (ADAMS) geliştirilmiştir. An-
ti-doping yönetim sistemine dahil olan tüm paydaşların ve sporcuların günlük 
faaliyetlerini basitleştiren web tabanlı bir veritabanı yönetim sistemidir (WADA, 
2019). Bu sistem sayesinde sporcuların bütün yıl nerede bulunduğu bilinmekte ve 
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WADA tarafından istenildiği zaman habersiz olarak kontrolleri yapılabilmektedir. 
Ergonejik yardımcılar beş kategoride incelenmektedir.

1. Besinsel yardımcılar; proteinler, vitaminler, su gibi
2. Mekanik ve biyomekanik yardımcılar; kürek veya teknenin şeklinde ya-

pılan değişiklikler, bisiklet tekerleklerinde yapılan değişik dizaynlar, kullanılan 
malzemelerin yapımında farklı malzemelerin kullanılması gibi

3. Mekanik ve biyomekanik yardımcılar; kürek veya teknenin şeklinde ya-
pılan değişiklikler, bisiklet tekerleklerinde yapılan değişik dizaynlar, kullanılan 
malzemelerin yapımında farklı malzemelerin kullanılması gibi

4. Fizyolojik yardımcılar; protein, kan dopingi gibi
5. Psikolojik yardımcılar; hipnoz, stres terapisi gibi (Pehlivan, 2006, s. 236; 

Thein, Thein ve Landry, 1995, ss. 426-439; Yalnız ve Gündüz, 2004, ss. 33-42). 

BESLENME İLE İLGİLİ ERGOJENİK YARDIMCILAR

Tıbbi tedavi ve performansı arttırmak amacıyla eski çağlardan beri doğal yi-
yecekler ile bileşikler kullanılmaktadır. Spor performansını geliştirmek amacıyla 
ergojenik destekleri ilk kullananlar eski yunanlılardır. Yiyecekler, beslenme des-
tek ürünleri, sporcuların performanslarını geliştirmek amacıyla kullandıkları özel 
diyetler, beslenme uygulamaları besinsel ergojenik destek olarak adlandırılmakta-
dır. Diyet süplemanları Sağlık ve Eğitim Harekatı 1994’te tütün dışındaki bir veya 
birden çok diyet bileşenini beslenme destek ürünleri olarak tanımlamıştır (Ersoy, 
2013, s. 263 )  Beslenme ile ilgili ergojenik yardımcılar şunlardır:   

Karbonhidratlar: Kasların kasılması için karbonhidratlar ve yağ asitleri 
yakıt olarak gerekli kaynaklardır. Bir saatten fazla olan uzun mesafeli koşularda 
genellikle glikojen yüklenmesi kullanılmaktadır. Bunun dışında 400 veya 1500 
metre koşuları gibi anaerobik aktiviteler içinde glikojen yüklemesi kullanılabi-
lir. Karbonhidratlı beslenmenin müsabakadan 48-72 saat öncesinde yapılacak 
olması yeterli olacaktır. Müsabakadan 30-45 dakika önce karbonhidrat alınması 
tavsiye edilmemektedir. Bunun nedeni ise kan glikoz seviyesinin hızla düşme-
sine sebep olup glikojen kullanım oranında ise artış olmasıdır (Fox, Bowers ve 
Foss, 1999, ss. 472). Karbonhidrat yüklenmesi ile amaçlanan kas glikojen depo-
larının boşalmasının gecikmesinin sağlanması, oksijen kullanımından tasarruf 
edilmesidir. Karbonhidrat yükleme döneminde, kazanılan ağırlığın su olması 
nedeni ile müsabaka döneminde meydana gelebilecek su kayıplarıda karşılan-
mış olur (Güneş, 2015, ss. 101-102 )
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Su ve Elektrolitler: Performansın olumsuz yönde etkilenme sebeplerinden 
biride vücut ağırlığının %2 ile %3 oranında suyun kaybolmasıdır. Bu kayıptan do-
layı kan sirkülasyonu olumsuz yönde etkilenir. Vucut ısısını ayarlayan mekaniz-
mada problemler meydana gelir. Besinler yeterli miktarda elektrolitler içermekte-
dirler. Antrenman veya yarış dönemlerinde terleme normalden fazla ise bu durum 
elektrolit kayıplarına neden olacaktır. Bu durumlarda elektrolit içerikli sıvılar 
alınmalı potasyum içerikli sıvılar özellikle alınmalıdır (Fox ve diğ.,1999, s. 472).

Vitaminler ve Minareller: Sporcuların en çok kullandıkları maddeler vita-
minlerdir (Ergen, Demirel, Güner, Turnagöl, Başoğlu, Zergeroğlu ve Ülkar, 2002, 
s. 143). Vitaminlerin yeterli alınmaması performansı olumsuz olarak etkileyecek-
tir. Vitaminlerin ergojenik faydaları ile ilgili farklı görüşler ve inanışlar bulun-
maktadır (Ergen ve diğ., 2002, s. 143  Güneş, 2015, s. 99). Demir hariç fazla 
alınan vitaminler idrar yolu ile dışarı atılmaktadır (Fox ve diğ., 1999, s. 472).  

E Vitamini: Antioksidan özelliğine sahip olan E vitamini egzersiz nede-
ni ile vücutta oluşan serbest radikallerin zararlarını önlemede etkili olduğu ve 
aerobik dayanıklılığıda arttırdığı  ifade edilmektedir (Güneş, 2015: 99). Zeytin-
yağı, tahıllar, bezelye, meyve ve sebzelerde bulunmaktadır (Fox ve diğ., 1999: 
473). Aşırı miktarda alındığında bazı sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. 
Depresyon, yorgunluk, A ve K vitaminlerinin etkilerini önleme,  kan basıncı 
artışı bunlardan bazılarıdır (Ergen ve diğ., 2002: 146). 

Tiamin (B1): Kas kasılması dengeli sindirim ve enerji salımında rol oyna-
maktadır. Vücutta uzun süre depo edilmezler nedeni ise yağlarda çözülen vita-
minlerden olmasıdır (Fox ve diğ., 1999: 473).  Tahıl ve proteinle beslenilmesi 
tiamin ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Fazla miktarda alınması diğer B vita-
minlerinin emiliminde sorunlara yol açabilir (Ergen ve diğ., 2002: 144). 

Absorbik Asit (C): Egzersizde sportif performansa yardımcı olur. Bunun 
nedeni ise kalp atım hızını yavaşlatması uzun süreli egzersizlerde ise kas ve 
karaciğer hücrelerindeki glikojen kullanımına yardımcı olduğu ifade edilmekte-
dir (Güneş , 2015, s. 99). C vitamini taze sebze ve meyvelerde bulunmaktadır. 
Vücudun günlük ihtiyacı 50 ile 60 mg’dır. Suda çözünen vitamin olduğu için 
depo edilmemektedir (Fox ve diğ., 1999, s. 473). Aşırı alınması bazı olumsuz 
durumlara sebep olabilir örnek olarak ishal, E vitamini ihtiyacı artışı, demir ve 
bakır metabolizması bozukluğu, gut hastalığı bunlardan bazılarıdır (Ergen ve 
diğ., 2002, s. 146).
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Demir: Demir eksikliği kadınlarda daha fazla görülmekle beraber erkekler-
de de bu eksikliğe rastlanmaktadır. Kırmızı kan hücresinin hemeglobin bileşiği 
görevinde yer almaktadır. Erkeklerde günlük demir ihtiyacı 10 mg, kadınlarda 
ise 18 mg değerlerindedir (Fox ve diğ., 1999, s. 473).  

Bunların dışında beslenme ile ilgili ergojenik yardımcılar protein tozları, 
amino asitler, koenzim Q10, arı poleni, arı sütü, spirulina, jelatin, kreatin, gin-
seng (Güneş , 2015: 100-101-103-104). Riboflavin (B2), niasin, piridoksin (B6), 
folik asit, B-12 vitamini, biotinpantotenik asit, A vitamini, K vitamini, B-15 
vitamini (Ergen ve diğ., 2002, ss. 144-145-146-147 ). Kafein, lesitin, fosfatlar, 
sodyum klorür, mineral tabletleri, polenler, bira mayası, gingsey çayı, arı sütü, 
buğday tuhum yağı v.b bunlara örnek olarak verilebilir (Günay, 1998, s. 224).

MEKANİK veya BİYOMEKANİK YARDIMCILAR

Ersoy’a (2013, s. 262 ) göre sporcu performansını arttırmak için antrenman 
ve müsabakada kullanılan aletler, ürünler vb. olarak ifade edilmiştir. Sporcu-
ların performansını arttırmak için mekanik ve bio mekanik anlamda yardımcı 
olmayı amaçlayan yardımcılardır (Günay, 1998, s. 221, Ergen ve diğ., 2002, s. 
142). Sporcular tarafından kullanılan saha araç, ayakkabı, giysi vb malzemele-
rin sporcu performansını en az olarak etkileyecek şekilde yapılıp dizayn edilme-
si mekanik yardımlar olarak ifade edilmektedir (Günay, 1998, s. 221).  Birçok 
spor dalında sporcunun o spor dalına özgü giysileri kullanması sporcunun per-
formansında artışa neden olabilmektedir (Ergen ve diğ., 2002, s. 143). Mekanik 
veya biyomekanik yardımcılara örnekler verecek olursak bisiklet sporu dalında-
ki sporcular için yarış için kullanılan bisikletin ağırlığının azaltılması, bisikletin 
dizaynının yapacağı yarışa uygun olarak yapılması, sporcunun performansını 
olumsuz yönde etkileyen hava direncini azaltmak için aerodinamik tekerlekler 
ve kaskların kullanılması bisiklet sporu yapan sporcunun performansına katkı 
sağlayacaktır. Atleltler için ise kullandığı ayakkabıların daha hafif ve ortopedik 
hale getirilmesi koşu sırasında performansına katkı sağlayacaktır. Sporcunun 
ideal kilosunda olması onun fazla olan yüklerden kurtulmasıını sağlayarak spor-
cuya hareket kolaylığı sağlayarak performansına katkı sağlayacaktır (Güneş, 
2015, s. 95). Ayrıca vücut kompozisyonunun düzenlenmesi ve sporcunun vücut 
yağ oranının azaltılması jimnastik, yüksek atlama, uzun ve kısa koşularda ve bir 
çok spor dalında sporcuya avantaj sağlayacaktır (Ergen ve diğ., 2002, s. 143).
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FARMAKOLOJİK YARDIMCILAR

Kullanılması Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yasaklı 
olan maddeler, bu grupta yer almaktadırlar (Güneş, 2015, s. 95; Günay, 1998, 
s. 221 ).  Ayrıca Farmakolojik yardımcıların çoğu tüm dünyadaki spor örgütleri 
ile beraber Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından doping ajanı 
olarak sınıflandırıldığı için kullanımları yasaklanmıştır. Uluslararası yasaklı lis-
tesi dopingle mücadele kuralları gereği her yıl düzenli yayınlanmakta ve bu liste 
her yıl 1 ocaktan itibaren geçerli olmaktadır. Farmakolojik ergojenik destekler 
tıbbi tedavi için kullanılan ilaçlar olup hastalıların tedavi edilmesi için kullanı-
lan ilaçlar sağlıklı sporcular tarafından performanslarını arttırma amacıyla kul-
lanılmaktadır (Ersoy, 2013, s. 261).  Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sağlık 
Komisyonu düzenli olarak yayınladığı yasaklı listede altı gruptan oluşan başlık 
bulunmaktadır. Bu başlıklar: Uyarıcılar, İdrar Söktürücüler, Narkotik Analjezik-
ler, Anabolik Ajanlar, Peptid Hormon ve Analogları ve Maskeleyici Ajanlar’dır 
(Ergen, 2002, s. 143). Kısmen yasaklı olan maddeler de vardır alkol ve kafein 
bunlara örnek olarak verilebilir (Güneş, 2015, s. 97 ). 

Kafein: Uyarıcı özelliğe sahip bir maddedir  (Ersoy, 2004, s. 145; Pehlivan, 
2006, s. 255). Spordaki verimi tam olarak bilinmemekte olup solunum hızını 
arttırma ve reaksiyon zamanını kısaltma gibi etkileri vardır (Dündar, 2003, s. 
359). Yapılan bir araştırmada koşucuların uzun bir maratondan önce aldıkları 
330 miligramlık kafeinin koşu sürelerini 15 dakika uzattığı saptanmıştır. Bunun 
dışında yapılan başka bir araştırmada ise bisikletçilerin egzersizlerindeki süre-
yi %29 oranında uzattığı görülmekte, performansa olumlu etkileri olmaktadır 
(Pehlivan, 2006, s. 255).

Büyüme Hormonu:  İlk yıllarda büyüme hormonu anabolik steroidlere 
benzetilirdi. Yapılan çalışmalar gösterdi ki bu hormonun performans üzerinde 
etkili olmadığı yönündedir. Kas kütlesi üzerinde çok az miktarda bir artış, yağ 
oranında ise çok az miktarda bir azalma meydana getirmektedir. Kuvvet, daya-
nıklılık, zihinsel işlemlerle ilgili olarak hiçbir etkiye sahip değildir (Şemşek, 
Yüktaşır ve Şemşek, 2001, s. 77).

Steroidler:  Halterciler, güreşçiler, futbolcular ve benzeri bıranştaki sporcu-
lar performanlarını artırmak için anabolik-androjenik steroidler kullanmaktadır-
lar. Andojenik steroidler erkek seks hormonundan (testisler tarafından salgıla-
nan testesteron) elde edilmektedir.  Kas gelişimi zayıf olan kişilerde testesteron 
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kullanılmaktadır. Steroidler bazı bireylerde kuvvet ve kas kutleşi geliştirmede 
pozitif sonuçlar verirken bazı kişilerde ise aynı sonuçlar edilememektedir. Ste-
roid kullanımı testislerin küçülmesine sebep olmakla beraber sperm üretimini 
de azaltmaktadır. Bu tür farmokolojik yardımcıların kullanılması çok fazla riskli 
ve tehlikelidir. Yüksek dozajlı ve uzun süreli alınan steroidler sporcuların sağlı-
ğını tehlikeye sokmaktadır (Fox ve diğ., 1999, ss. 473-474).   

Amfitaminler: Sporcuların performansını arttıran ve en çok kullanılan far-
makolojik yardımcıdır. Epinefrine benzeyen  sentetik bir yapıya sahip olup epi-
nefrin gibi  merkezi sinir sistemini uyararak motor ve fiziksel aktiviteleri uyanık 
tutup yorgunluğu azaltmaktadır. Fazla miktarda kullanılır ise strese yol açmakta 
bunun bir sonucu olarak sporcuların komaya girmesine sebep olabilmektedirler 
(Fox ve diğ., 1999, s. 474).

Aspartik Asit Tuzları (amino asit): Fiziksel aktivite sonrası kandaki amo-
nia seviyesi yükselmektedir. Karaciğer, fazla miktardaki amonyağı üreye çevre-
rek  vücuttan uzaklaştırır. Üre döngüsünün en zayıf bölümü aspartik asitin sınırlı 
miktarda olmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Bu durum doğru ise 
kandaki fazla miktardaki amonia yorgunluğa sebep olur. Aspartik asitler kanda-
ki amoniayı çok çabuk uzaklaştırmaktadır. Bunun sonucu olarak yorgunluğunda 
geciktiği düşünülmektedir. Fakat yapılan çalışmalar ağızdan alınan aspertik asit 
tuzlarının olumlu sonuç vermediğini göstermiştir. Çünkü aspartik asitlerin etki-
leri aktivitenin çeşidine , süresine ve performansına bağlıdır (Fox ve diğ., 1999, 
s. 474 )

Alkali (Bikarbonat) Alımı: Vücudun alkali rezervleri artırılarak ağır eg-
zersizler süresince pH düşüşü önemli şekilde geciktirilebilir. Bunun sonucu ola-
rak yorgunluk geciktirilmiş olur ve egzersiz performansı artmış olur. Yapılan 
araştırmalarda koşucuların alkali seviyeleri artırıldığında treadmill egzersizde 
yorgunluk başlamadan %13 oranında daha fazla koştukları görülmüştür (Fox ve 
diğ., 1999, s. 475).

Pangamik Asit (Vitamin B-15): Pangamik asitin vitamin olduğuna dair 
herhangi bir bilimsel veri yoktur. İllegal bir ilaçtır. Ayrıca tehlikeli bir ilaç olup 
dünyadaki hiçbir antrenörün pangamik asitin performansı artırdığını iddia ede-
ceği düşünülemez (Fox ve diğ., 1999, s. 475).

Doping: IAAF’ın 144. Maddesindeki kurallar şöyledir:
Doping kesinlikle yasaktır.
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Doping, “ tarafından fiziksel ve/veya zihinsel durumunu sulu şekilde dü-
zeltip sosyal verimin artırılması için bazı maddelerin kullanılması veya ona ve-
rilmesidir”.

Doping maddeleri şu grupları içerir.
Uyarıcılar: Uzun süreli sportif etkinlikler ve dayanıklık gerektiren spor 

dallarında kullanılırlar. Amfepramon, Amfetaminil, Amphetamin, Cocain, Cof-
fein, Ephedrin, Morazan, Niketamid, Pemolin, Pıpradol, Prolintan, Pyrovaleron 
bu grupta yer alan uyarıcılardır (Dündar, 2012, s. 381).

Narkotik Analjezikler: Alışkanlık yapan maddeler olup sporda kullanımı 
azdır.

Alphaprodin, Anileridin, Codein, Dipipanon, Methadon, Morphin, Penta-
zocin, Pethidin bu grupta yer alan narkotik analjeziklerdir. Codein tedavi ama-
cıyla serbesttir (Dündar, 2012, s. 382).

Anabolik Streoidler: Bazı maddeler anabolik süreçleri hızlandırırlar. Bu 
tür maddelere anabolizan maddeler denir. Anabolizan maddeler protein sentezi-
nin artırılması prensibine dayanır. Yapılan uygun bir antrenmanla kas kitlesin-
de artma meydana getirir. Bundan dolayı halter,vücut geliştirme gibi bazı spor 
dallarında kullanılmaktadır. Oxandrolon, Stanozolol, Testosteron ve esterleri, 
Bolasteron, Clostebol, Mesterolorn, Nandrolon bu grupta yer alan anabolik stre-
oidlerdir (Dündar, 2012, s. 382). 

Diüretikler: Su kaybını hazlandırır. Sporcunun idrarında bulunan doping 
maddelerinin konsantresini düşürür. Amilorid, Bumetanid, Canrenon,  Furose-
mid, Mersalyl, Triamteren bu grupta yer alan diüretiklerdir. Şupheli maddelerin 
doping olacağına karar veriviler tıbbi komisyonlar olup bu listelerin tam olduğu 
kesin değildir (Dündar, 2012, s. 383).

FİZYOLOJİK YARDIMCILAR

Kardiyovasküler, kas gibi vücudun çeşitli sistemlerinin işlevlerini etkile-
yerek, spor performansında artışa neden olan çeşitli uygulamalar ve öğelerdir 
(Ersoy, 2013, s. 262). Fosfat tuzları, sodyum bikarbonat tuzları, kan dopingi, 
oksijen kullanılması, kreatin ve karnitin gibi uygulamalar fizyolojik yardım gru-
buna girmektedir  (Ergen ve diğ., 2002, s. 142; Güneş, 2015, s. 95).  

Kan Dopingi: Sporculara kandaki kırmızı kan hücrelerinin enjekte edil-
mesi olarak ifade edilir. Enjekte edilen kanın kendisinin veya bir başkasının 
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olmasının bir önemi yoktur. Kan dopingi ile yapılmak istenen şey performansın 
yükseltilmesidir (Ergen ve diğ., 2002, s. 142; Güneş, 2015, s. 95;  Fox ve diğ., 
1999, s. 475). Kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırmak için kanı hemogla-
binle yüklemektir (Fox ve diğ., 1999, s. 475). Kas kasılması için gerekli olan 
ATP’nin devamlı yenilenmesi hücrelere taşınan oksijene bağlıdır. Kan dopingi 
daha sık olarak bisikletçiler, kayakçılar, maratoncular gibi aerobik metaboliz-
manın kullanımını ön planda olduğu spor branşlarında kullanılmaktadır (Güneş, 
2015, s. 95). Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Üniversiteler Arası Sporcular 
Birliği ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından kan dopingi yasaklanmış-
tır. (Ergen ve diğ., 2002, s. 142; Güneş, 2015, s. 95).   

Fosfat Tuzları:  Fosfat tuzları ile kreatin, kreatin fosfat ve ATP nin oluşu-
muna yardımcı olduğu iddia edilmektedir (Ergen ve diğ., 2002: 142 ). Bunun 
nedeni ise fosfat tuzlarının oksijen taşımasını arttırmasıdır. Fosfat tuzları yüksek 
enerjili fosfojenlerin yapısında bulunmakla beraber B vitaminleri için kofaktörü 
görevini de üstlenir. Fosfat tuzları dayanıklılığı arttırmak içinde kullanılmakta-
dır (Güneş, 2015: 96 ).  

Sodyum Bikarbonat Tuzları ( Soda Dopingi) : Glikojenin anaerobik or-
tamda enerji kaynağı olarak kullanılması ile kaslarda laktik asit birikimi meydana 
gelir. Kaslarda biriken laktik asit yorgunluğu neden olur. Laktik asidin olumsuz 
etkilerini ortadan kaldırmak için sodyum tuzları kullanılmaktadır. Aerobik çalış-
malarda sodyum tuzlarının kullanılması ile ilgi yapılan bir çok çalışmada ergoje-
nik olarak etki göstermediği ancak anaerobik çalışma yapılan spor dallarında et-
kili olabileceği ifade edilmiştir. Sodyum tuzlarının fazla alınması sindirim sistemi 
sorunlarına yol açıp ishale neden olabilir (Güneş, 2015, s. 96).  

Karnitin:  İnsan kalbinde ve iskelet kasında bir bileşik olarak bulunan l 
karnitin, vitamine benzetilmekte ancak vitamin olarak kabul edilmemektedir. 
Hayvansal besinler ile organizmaya alınan l karnitin sıvı yada katı olarak dışa-
rıdan alınabilir. Dayanıklık sporları yapan sporcular, yağ asit metabolizmasını 
arttırmak kas glikojeninden tasarruf etmek amacıyla karnitin kullanmaktadırlar. 
Karnitinin uzun mesafe koşucularının maksimal oksijen alımını arttırdığını ifa-
de eden çalışmalar bulunmaktadır (Güneş, 2015, s. 96).  

Sauna ve Masaj: Antrenman ve müsabaka sonrası hızlı toparlanmak ama-
cıyla yapılmaktadır. Yarışma ve antrenmandan önce de masaj yapılmaktadır. 
Bunun amacı ise sporcuların yüklenmelere hazırlanmasını sağlamak, ısınma-
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sına yardımcı olmak, meydana gelebilecek sakatlıları önlemek ve sakatlıkların 
tedavisine yardımcı olmak için kullanılmaktadır (Günay, 1998, s. 222).

Sirkadyen Ritim: Fiziksel ve fizyolojik olarak günün ve yılın belirli sa-
atlerinde meydana gelen değişimlerin sportif performansın etkilerinden yola 
çıkarak sporcuların müsabaka ve antrenmalarını sirkadyen ritme göre ayarlan-
masına denir (Günay, 1998, s. 222).

Elektrositimülasyon: Son zamanlarda, kuvvet antreamalarında kullanılan 
bir yöntemdir. Özellikle skatlanma sonrası performansın kazanılmasında yoğun 
olarak kullanılmaktadır  (Günay, 1998, s. 222).

PSİKOLOJİK YARDIMLAR

Sporcuların spor performansını arttırmak için zihinsel durumu etkileyen/
değiştiren tedavi ve uygulamalardır (Ersoy, 2013, s. 262) Stres terapisi, hipnoz 
gibi yardımcılar psikolojik yardımlar gurubunda yer almaktadır. Sporcu, müsa-
bakaya veya antrenmana fiziksel olarak nasıl hazırlanıyorsa psikolojik olarakta 
hazırlanması gerekmektedir. Sporcunun, performansının olumsuz yönde etki-
lenmesinin sebeplerinden biride psikolojik hazırlanmada eğsikliğinin olmasıdır. 
Sportif performansın arttırılması için spor psikologları çok farklı psikoterapotik 
yöntemler kullanmaktadırlar (Ergen ve diğ.,  2002, s. 142 ).  Psikolojik yardım-
lar olarak hipnoz, stres terapisi, psikolojik olarak enerji veren stimulanlar ( ka-
fein ) ve sakinleştirici trankilizanlar (B kompleks vitaminler) kullanılmaktadır 
(Güneş, 2015, s. 98).  Psikolojik yardımlara örnek olarak:

Tezahürat: Karpovih, olayı motor nöronun, uyaranın etkisiyle  beyinden 
daha fazla devreye girmesiyle motor uyaranların dayanıklılığının son noktaya 
ulaşıncaya kadar veya iş bitene kadar kuvvetlenmesine yol açar şeklinde açıkla-
mıştır (Dündar, 2012, s. 377).

Müzik Kullanımı: Karpoviç egzersizler sırasında müziğin egzersizin et-
kisini kolaylaştırdığını, ancak oksijen kullanımını artırdığını ifade etmiştir  
(B.A.A.B, 1985; akt, Dündar, 2012, s. 379). 

Psiko-Regülasyon Becerileri: Sporcuların hazırlığında kullanılan bilim 
dalları arasında spor psikolojisi son gelişenlerden biridir. Özverili olan sporcu-
lara faydalar sağlar. Stress denetimi programları, kendini ayarlama teknikleri, 
müsabaka alanında sporcunun en uygun potansiyelini ortaya koymasına yaraya-
cak becerileri tarif eden terimlerdir. En çok kullanılan teknikler şunlardır:
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•	 Otojen çalışma,
•	 Progressif kas relaksasyonu,
•	 Ayrımcı relaksasyon,
•	 Görsel -Motorsal Davranış Tekrarı,
•	 Hipnoz,
•	 Dikkat kontrolü çalışması,
•	 Sessizlik tepkisi,
•	 Merkezleşme,
•	 Açık odak,
•	 Düşünce durdurma,
•	 Bilinçli Yapılandırma,
•	 Sistematik hissizleşme,
•	 İç oyun (Dündar, 2012, s. 379).

ERGOJENİK YARDIMCILARIN ETKİLERİ 

Kullanılması Serbest Olan Maddelerin Özellikleri

•	 Organizmaya ciddi yan etkileri olmayıp eksiklikleri durumunda perfor-
mansda azalma meydana gelir (Pehlivan, 2006, s. 235).

•	 Normalde vücutta ve besin maddelerinde de bulunan vitamin, protein, 
amino asitler, karnitin, kreatin gibi maddelerdir. Vücutta yeterli miktar-
da bulunmadıklarında  sportif performans azalabilir. 

•	 Antrenmanlarla kazanılan optimum performans, bu maddeler yüksek 
dozlarda kullanılsa bile aşılamaz.

•	 Bu maddelerin genellikle performans yapıcı ve öldürücü özellikleri azdı 
(Güner, 2000: 39–40; akt: Eröz, 2007, s. 84).

Kullanılması Yasak Olan Maddelerin Özellikleri

•	 Antrenman performansının üzerine çıkarıcı etkileri olup öldürücü ve sa-
kat bırakıcı yan etkilere sebep olabilir (Pehlivan, 2006, s. 235).

•	 Kullanıldıklarında antrenmanlarla kazanılan performansı optimumun 
üzerine çıkarabilirler. 
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•	 Performansı optimumun üzerinde olabilmesi için uzun süre boyunca ve 
yüksek dozlarda kullanılmaları gereklidir.  

•	 Kullananların ölmelerine veya hastalanmalarına sebep olabilecek yan 
etkileri vardır. 

•	 Spor ahlakına aykırıdır (Güner, 2000: 39–40; akt: Eröz, 2007: 85).
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BESLENME VE SPORCU BESLENMESİ
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Öz: Bireylerin sağlıklı olması için beslenmeleri şarttır. Ancak beslenme ile 
bu tam olarak sağlanamaz bunun tam olarak sağlanması için bireyin yeterli ve 
dengeli beslenmesi gerekmektedir. Sporcular için ise bu durum, sporcu perfor-
mansını belirleyen en önemli etmenler arasında yer almaktadır. Beslenme ile 
ilgili araştırmalar her geçen gün daha da artmakta ve bu besin öğelerinin orga-
nizmaya olumlu veya olumsuz etkileri noktasında daha çok bilgiye ulaşılmak-
tadır. Bunun bir sonucu olarak daha sağlıklı bir toplum oluşu ve daha sağlıklı 
sporcular yetiştirilmesinde beslenme ile ilgili yapılan çalışmaların etkileri yad-
sınamaz bir gerçek halini almaktadır. Beslenme ile başlayan bu süreç besinlerin 
parçalanıp enerji oluşumu ile devam eder. Organizmanın çalışması için gerekli 
olan enerji besin denilen bu gıdalardan elde edilmektedir. Besin öğelerini, ya-
pıları ve özellikleri bakımından sınıflandırarak bu sürecin daha iyi anlaşılması 
amaçlanmıştır. Hem bireylerin hemde sporcuların beslenme bilgilerinin iyi bir 
seviyede olması, daha sağlıklı bireyler ve daha başarılı sporcular olmaları için 
gereklidir. Yaptığımız bu çalışmada beslenmenin ne olduğu ve önemi üzerinde 
durulmuştur. Daha sonra sporcu açısından beslenme önemi ve amacı ile ilgi-
li bilgiler aktarılmıştır. Besin öğelerinin alınmasının ana sebebi ise organizma 
için gerekli enerji kaynağını sağlamasıdır. Bundan dolayı enerji mekanizması ve 
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sporcularda enerji gereksinimi üzerinde durulmuştur. Temel besin öğeleri açık-
lanarak her besin öğesinin sporcu açısından önemi ifade edilmiştir. Son olarakta 
yarışma sezonu ,yarışma sezonu dışı dönemler, spor türüne göre beslenme ve 
sporcuların sıvı ve elktrolit alımı ile ilgili yapılması gerekenlerin neler olduğu 
hakkında bilgiler verilerek çalışma tamamlanmıştır.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

BESLENME

Sağlıklı ve üretken olması gereken birey, aile ve toplumun beden, akıl, ruh, 
ve sosyal yönden iyi gelişmiş bir vücuda sahip olması ve bunun uzun süre bo-
yunca bozulmadan işlemesini sağlaması gerekmektedir. Bunun oluşması için 
insan sağlığı çok çok önemlidir. İnsan sağlığı bir çok faktörün etkisi altındadır. 
Beslenme, kalıtım, iklim ve çevre koşulları bu faktörlerden bazılarıdır. Bu fak-
törlerin en başında ise beslenme yer almaktadır (Baysal, 2011, s. 9-10).

Beslenmenin Tanımı

Beslenme; “vücudun çalışması için gerekli olan besin öğelerinin besinlerle 
vücuda alınması, sindirimi, emilimi ve metabolize olmasıdır” (Ersoy, 2011, s. 
11). Baysal’a (2011, s. 9) göre “Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve 
sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır”. Köksal’a (2001, s. 1) göre 
ise “Beslenme; insan ve tüm canlıların solunum, üreme, korunma gibi yaşaya-
bilmek için gerekli bir işlevi olarak tanımlanabilir”. Beslenme hiçbir zaman 
karın doyurma anlamına gelmemektedir. Hem tüketilen miktar hemde tüketim 
sonucu elde edilen enerji miktarı bireyin ihtiyacı ile doğru orantıda olmalıdır. 
Diğer bir değişle yapılan diyet hem dengeli hemde yeterli bir diyet olmalıdır 
(Günay, 1998, s. 225).  Yapılan tanımlardan anlaşılacağı gibi beslenme vücudun 
enerji ihtiyacını karşılamak için alması gereken gıda adı verilen öğeleri vücudun 
gereksinimini karşılayacak olan miktarda karşılanması olarak ifade edilebilir.

Yeterli ve Dengeli Beslenme

Yeterli ve dengeli beslenme; “besinlerin vücudun gereksinimi kadar enerji, 
karbonhidrat, protein, minareller ve vitaminleri sağlayacak miktarda alınması-
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dır”. Tüketilecek olan besin miktarları bireyin yaşına ve yaptığı fiziksel aktivi-
teye göre değişim göstermektedir (Ersoy, 2011, s. 12).  

SPORCU BESLENMESİ

Dengeli ve sağlıklı bir beslenme egzersiz yapan çoğu kişi için yeterlidir. 
Müsabaka yapan sporcular için yiyecek tercihindeki doğru tercihler sporcu-
nun müsabakayı kazanma ile kaybetme arasındaki farkı belirlemektedir (Ersoy, 
2013, s. 173).

Sporcu Beslenmesinin Önemi

Sporda başarıya bir anda ulaşılmaz. Beslenme başarının oluşmasını sağlayan en 
önemli etmenler arasında yer almaktadır. Genetik özellikler ve antrenmana uyumda 
beslenmenin katkıları vardır. Sporcunun antrenman öncesi ve müsabaka öncesi uy-
gun olarak yaptığı beslenme (uygun yiyecek/ sıvı tüketimi) performansını olumlu 
yönde etkileyeceği gibi sonrası içinde alacağı uygun  sıvı ve yiyecek tüketimi topar-
lanma sürecinde hızlanma etkisi sağlayacaktır (Ersoy, 2011, ss. 33-34).

Sporcu Beslenmesinde Amaç

Sporcunun yaşına, cinsiyetine günlük olarak yaptığı fiziksel aktiviteye ve 
yaptığı spor dalına göre antrenman ve müsabaka dönemlerini içeren düzenle-
meler yapılarak, besin öğelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde alınmasıdır. Bu 
düzenlemeler yapılırken sporcunun boyu ve kilosu, vücuttaki yağ yüzdesi, bes-
lenme ile ilgili alışkanlıları, sağlık durumu, sosyal ve ekonomik koşulları da göz 
önüne alınmalıdır (Güneş, 2015, s. 1).

ENERJİ MEKANİZMASI ve SPORCULARDA ENERJİ 
GEREKSİNİMİ

Enerji ve Enerji Sistemi

Enerji ve İş

Enerji ve iş kavramları birbirleri yerine kullanılmaktadır. Enerji “iş yapa-
bilme veya ortaya koyma yeteneği” olarak tanımlanmaktadır (Ergen, Demirel, 
Güner, Turnagöl, Başoğlu, Zergeroğlu, ve Ülkar, 2002, s. 39).  Doğada varolan 
enerji çeşitleri altı tanedir. Bunlar, ısı, radyasyon, ışık, elektrik, kimyasal ve 
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mekanik enerjidir (Fox, Bowers ve Foss , 1999, s. 8, Dündar, 2012, s. 64). Ener-
ji birimi olarak joule (j) kullanılmakta beraber kaloride kullanılmaktadır. Bir 
kalori, “bir ağırlığındaki suyun sıcaklığını bir derece santigrat yükseltmek için 
gerekli ısı miktarı” olarak tanımlanmaktadır (Ergen ve diğ., 2002, s. 39).

Güç: Gücü tanımlarsak birim zamanda ortaya konan iştir. Bir çok spor da-
lında kısa sürede yüksek bir güç çıkışına ihtiyaç duyulmaktadır. Örnek olarak, 
sıçramalar, sürat koşuları gibi spor dallarında ihtiyaç duyulmaktadır (Ergen ve 
diğ., 2002, s. 40).

Bir sporcu için müsabak yada egzersiz için gerekli olan en önemli şey dü-
şünüldüğünde ilk sırada müsabaka ve egzersizi yapmak için gerekli olan enerji 
düşünülecektir. Vücudumuza aldığımız gıdalar enerjinin oluşumu için bir görev 
üstlenmiş olurlar. Alınan bu gıdalar bir çok kimyasal süreçten geçtikten sonra  
bize adenozin trifosfat (ATP) olarak adlandırılan bir bileşik meydana getirirler. 
Tüm bu süreçlerin bilinmesi ile 

•	 Beslenme ve verim,
•	 Kas yoğunluğunun oluşması ve yavaşlatılması,
•	 Vücut ağırlığının kontrolü,
•	 Özel antrenman programları,
•	 Isı dengesi
gibi konularda daha kapsayıcı bilgiler edinmemizi sağlar. Böylece sporcu-

lar için daha sağlıklı programlar yazıp uygulama imkanı elde etmiş oluruz (Fox 
ve diğ., 1999, s. 8).  Enerji  belirli süreçlerin oluşumu ile meydana gelmektedir.  
Besinlerin parçalanması sonucu elde edilen enerji doğrudan bir iş yapmak için 
yeterli değildir. Elde edilen bu enerji daha çok tüm kas hücrelerinde depolanabi-
len adenozini trifosfat diğer adıyla ATP olan kimyasal bir bileşiğin yapılmasında 
kullanılır. ATP’nin yapısı adenosine adındaki karmaşık bir bileşik ile daha basit 
üç fosfat grubundan oluşur. Uçtaki iki fosfat grubu arasındaki bağ, yüksek enerji 
bağı olarak adlandırılır. Bu bağlardan biri molekülerden ayrıldığında 7 ile 12 
kilokalori enerji, adenozini trifosfat ve inorganik fosfat oluşur.

Atp’nin oluşması için bilinen üç enerji kaynağı vardır:
1. ATP-PC (fasfojen sistem) karbonhidratların parçalanmasıyla ilgilidir.
2. Anerobik glikoz, (laktik asit) sistemi yağ asitlerinin parçalanmasıyla il-

gilidir.
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3. Oksijen sistemi olup bu sistemde iki bölümden oluşur (Fox ve diğ., 1999, 
ss. 8-10).

ATP’nin Anaerobik ve Aerobik Enerji Metabolizması 

Anaeorobik Enerji Metabolizması

Anaerobik Matabolizması: Bu sistem ATP’nin yenilenmesi ile ilgili olan 
ATP-PC ve laktik asit sistemidir. Vücudumuzda meydana gelen tepkimeler sıra-
sında (örneğin kas hücrelerinde) oksijen kullanılmaması demektir (Fox ve diğ., 
1999, s. 8). 

ATP-CP (Fosfajen Sistemi): ATP ve fosfokreatin (CP) kas hücrelerinde 
depolanmaktadırlar. ATP ve CP’nin yapılarında fosfat bileşikleri olduğu için 
tümüne fosfojenler denir. CP ile ATP arasındaki ilişki bir fosfat bileşeni, bile-
şikten kopartıldığında büyük bir enerji açığa çıktığı için CP, ATP’ye benzer. Bu 
parçalanmanın sonucunda ise Kreatin (C) ve inorganik fosfat (P) açığa çıkar ve 
ATP’nin yenilenmesi için hemen biyokimyasal bir reaksiyona girer. CP kaslarda 
ATP’den daha fazla olarak depolanmaktadır. Bunun nedeni ise CP’nin görevi-
nin ATP’nin yenilenmesi için enerji ihtiyacını karşılamaktır (Dündar, 2012, s. 
67). Bir mol ATP parçalanmasıyla açığa yedi ile on iki kalori kullanılabilir enerji 
çıkar. Fosfajen sistemiyle elde edilen ATP enerjisi oldukça azdır. (Dündar, 2012: 
67, Fox ve diğ., 1999, s. 13). Çok yüksek şiddette ve on saniyeden daha kısa 
eforlarda kas kasılması için ihtiyaç duyulan enerji bu yolla elde edilir (Ergen ve 
diğ., 2002, s. 42).

Anaerobik Glikoliz (Laktik Asit Sistem) : Anaerobik Glikoliz, karbon-
hidratların laktik aside oksijen olmadan dönüştüğü sisteme denir. Vücudumuz-
da bulunan karbonhidrat ya hemen kullanılmak için glikoza ya da daha sonra 
kullanılmak için kas ve karaciğerde glikolen olarak depolanmaktadır (Dündar, 
2012, s. 69; Fox ve diğ., 1999, s. 13).  Enerji ihtiyacı için bu sistem kullanıldığı 
zaman laktik asit ürün olarak ortaya çıkacaktır. Eğer laktik asit oranı kanda yük-
sek yoğunluğa ulaşırsa bu durum yorgunluğa yol açar. Anaerobik yolla glikojen 
yıkımda daha az ATP oluşurken  aerobik yolla glikojen yıkımında ise daha fazla 
ATP elde edilmektedir. Örnek olarak, bir mol glikojen anaerobik yolla yıkılır-
sa 3 mol ATP elde edilecektir. Bir mol glikojen aerobik yolla yıkılırsa 39 mol 
elde edilmektedir. 400 metre veya 800 metre koşuları gibi yarışmalarda bu yolla 
enerji ihtiyacı karşılanmaktadır (Ergen ve diğ., 2002, s. 43).
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Aerobik Enerji Metabolizması

Aerobik Enerji Matabolizması: Karbonhidrat ve yağların oksinenin ortam-
da bulunmasıyla su ve karbondioksite kadar parçalanması  aerobik enerji mata-
bolizması ile meydana gelmektedir. Oksijenli ortamda bir mol glikoz tam olarak 
parçalandığında CO2, H2O ve 39 mol ATP yenilemeye yetecek kadar enerji açığa 
çıkar. Bu enerji miktarı tespit edilen en yüksek enerji miktarı olup anaerobik sis-
temden daha karmaşık bir sisteme gerek vardır. Anaerobik sistemdeki tepkimeler 
nasıl kas hücrelerinde gerçekleşiyorsa aerobik sistemde de aynı meydana gelmek-
tedir. Bu iki sistem arasındaki fark ise aerobik sistemdeki tepkimeler hücrenin 
daha gelişmiş kısımları olan mitokondride meydana gelmektedir. Aerobik sistem-
deki tepkimeler üç ana gruba ayrılır (Fox ve diğ., 1999, ss. 15-16).

Aerobik Glikoliz: Glikoliz tepkimesi anaerobik sistemde de meydana 
gelmektedir. Buradaki fark ise anaerobik sistemde son ürün olarak laktik asit 
çıkmakta iken aerobik sistemde ise oksijenden dolayı ATP’nin yenilenmesini 
durdurmaksızın laktik asitin birikmesine engel olunan bir sistem işletilmekte-
dir. Bu sistem çalışırken oksijen ATP yenilendikten sonra prüvik asidin çoğunu 
laktik aside dönüşmeden aerobik sisteme göndererek yapmaktadır (Fox, Bowers 
ve Foss , 1999, s. 16). Aerobik glikoliz anında bir mol glikojen, üç mol ATP 
yenilenmeye yetecek enerji ve iki mol prüvik aside dönüştürür. Bunun dışında 
her NADH 3 olmak üzere, elektron taşıma sisteminde 2NAD+  2NADH dönü-
şürken fazladan 6 ATP açığa çıkar (Dündar, 2012, s. 72).

Krebs Dönüşümü: Bu buluş Sir Hans Krebs tarafından bulunmuş ve bu 
buluşu ile 1953 yılında Fizyoloji ve Tıp dalında nobel ödülü almıştır. Sistem 
aerobik glikoliz sırasında ortaya çıkan prüvik asidin tepkimelere girerek par-
çalanmaya devam etmesidir. Bu tepkimelere Krebs çemberi denilmektedir. Bu 
çembere içindeki kimyasal bileşikler nedeni ile farklı isimler ilede anılmaktadır. 
Trikarboksilik asit (TCA) ve strik asit dönüşümü de denilmektedir. Krebs dönü-
şümü anında meydana gelen olaylar şunlardır:

CO2 Oluşur: CO2’nin ayrışmasıyla üçlü karbon bileşiği olan prüvik asit, 
hızlı bir şekilde ikili karbon bileşiği olan asetil (acetyl) grubuna dönüşür. Dönü-
şen bu asetil grubu bir Co enzim –A’la birleşerek asetil-koenzim A’yı meydana 
getirir. Bu serçte CO2 de oluşmakta olup oluşan CO2 kana karışarak ciğerlere, 
oradanda dışarıya atılır.
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Yükseltgenme (Oksidasyon) ve İndirgenme Olur: Elektronların bir kimya-
sal bileşikten koparılmasına yükseltgenme denir.  Prüvik asit karbon, hidrojen 
ve oksijenden meydana gelir. Hidrojen koparıldığında geriye karbon ve oksijen 
kalır. Krebs dönüşümünde prüvik asit, CO2 oluşturarak indirgenir. ATP açığa 
çıkar (Dündar, 2012, ss. 72-73, Fox ve diğ.,  1999, ss. 16-17).  

Elektron Taşıma Sistemi: Krebs dönüşümü sonucu koparılan hidrojen 
iyonları ve elektronlar soluduğumuz oksijen yardımıyla birleşerek suyu oluş-
tururken, glikojenin ise paçalanmasına devam edilir. Bu sisteme ise ETS veya 
solunum zinciri denir (Dündar, 2012, s.  73, Fox ve diğ., 1999, s. 17).  Burada 
4 hidrojen 4 elekton ve 1 mol oksijen ile birleşince iki mol su oluşturur. Solu-
num zinciri aracılığıyla elektronlar taşınırken enerji açığa çıkar. ATP de eşleşen 
tepkime ile yenilenir. Bir mol glikojenden 12 çift elektron koparılır. Böylece 36 
mol ATP açığa çıkar. Aerobik metabolizma sırasında, ETS evresinde su oluşup 
toplamda ise 39 mol ATP’nin çoğu yenilenmiş olur. Elektron Transferi Sistemi, 
Krebs dönüşümü sırasında iki önemli olay meydana gelir. Birinci olayda hidro-
jen iyonları ve elektronlar bir dizi tepkime sonrasında elektron taşıyıcıları aracı-
lığı ile oksijene taşınarak su oluşturur. İkinci olayda ise aynı anda eşleşen tepki-
me sonucu oratay çıkan enerjiyle ATP yenilenir. Her çift elektron için ortalama 3 
mol ATP yenilenir (Fox, Bowers ve Foss , 1999, ss. 18-19). Bu başlıkların dışın-
da yağ ve proteinlerde ATP yenilenmesi için kullanılabilir. Genellikle (16 veya 
18 karbon bağı) trigliserid halindeki yağlar krebs dönüşümü ve elektron taşıma 
sistemine girebilmek için bir dizi reaksiyona girip, bu rekasiyon sonucunda ikili 
karbon bileşiklerine dönüşür (Dündar, 2012, s. 74). Yetişkin bir erkekte yağla-
rın sağladığı enerji miktarı 90.000-110.000 kilokaloridir. Serbest yağ asitlerinin 
beta oksidasyonu ile başlayan ve krebs çemberinde karbonhidratların süreci ile 
devam eden bir süreçtir yağ oksidasyonu. Devamında asetil koenzim A krebs 
çemberine girer. Yağlardan elde edilen enerji ve üretilen ATP daha fazladır. Da-
yanıklılık gerektiren egzersiz çeşitlerinde (ultra maraton, triatlon v.b.)  ve yo-
ğunluğu çok olan antrenmanlarda proteinin oksidasyonuna ihtiyaç duyulabilir. 
Protein oksidasyonunu ölçmek çok karmaşık ve zordur. Bunun sebebi ise amino 
asitler okside edilemeyen nitrojen içermektedir. Proteinin enerji üretindeki des-
tek oranı genelde %5 ve %10 olarak düşünülmektedir (Günay, Cicioğlu, Şıktar 
ve Kara, 2018, ss. 23-24).
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4. SPORCULARDA ENERJİ GEREKSİNİMİ

Sporcular spor yapmayan bireylere göre iki ya da üç kat daha fazla enerjiye 
ihtiyaç duyabilirler (Güneş, 2015, s. 1). Sporcuların enerji gereksinimi egzer-
sizin çeşidi, şiddeti, yoğunluğu, harcanan enerji miktarı ile beraber enerjinin 
sağlandığı besin öğesi belirlemektedir (Çakıroğlu, 1997, s. 160).

Sporcuların günlük ihtiyaç duyduğu enerji miktarı hesaplanırken çalışma du-
rumuna göre günlük enerji tüketimi hesaplanıp sonra spor branşına göre harcana-
cak olan enerji miktarı ile toplanarak bulunur. Örnek olarak 19 yaşında ve 60 kg 
ağırlığında olan orta üstü iş yapan bir kadının, günde 3 saat hentbol idmanı yaptı-
ğını varsayarsak hesaplama şu şekilde olur. Hentbol 1 saatte tabloya bakıldığında 
8.3 kkal harcanmaktadır. Yapılan antrenmanın süresi 3 saat olduğu için 8.3 kkal x 
60 kg x 3 saat= 1494 kkal hentbol antrenmanı için gerekli olan enerji miktarıdır. 
Normal günlük aktivitede harcadığı enerjiyi bulmak için ise yine tablo yardımı 
ile 42 kkal x 60 kg= 2520 kkal enerji harcanmaktadır. Toplam ihtiyaç ise 1494 + 
2520= 4014 kkal olarak bulunur (Güneş, 2015, ss. 55-56-57). Aşağıdaki tablolar 
kullanılarak spor dalına göre ihtiyaç duyulan enerji hesaplanabilir.

Tablo 1. Çalışma Durumuna Göre Günlük Enerji Tüketim Standartları 

Çalışma Durumu

Enerji Harcaması  (Kkal/Kg/Gün)

Kadın Erkek

18-30 31-60 60+ 18-31 31-60 60+

1. Hafif İş: Oturarak Çalış-
ma, Yürüme, Çok Az Ayakta 
Durma

33 33 30 36 35 29

2. Orta İş: Ev, Bahçe İşleri, 
Yürüme

38 38 34 42 40 34

3. Orta Üstü İş: Ayakta Çalış-
ma, Yürüme, Çok Az Oturma

42 42 39 47 45 38

4. Ağır İş: İnşaat İşleri, Maran-
gozluk, Yük Taşıma, Çok Az 
Oturma

47 47 43 52 50 42

5. Çok Ağır İş: Madencilik Vb. 52 52 47 57 55 46

(Güneş, 2015, s. 55)
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Tablo 2. Spor Branşına Göre Enerji Harcaması (kkal/kg/saat)

Spor Branşı Kalori Spor Branşı Kalori Spor Branşı Kalori

Basketbol 8.3 Futbol 7.9 Hentbol 8.3

Voleybol 3.0 Güreş 12.0 Judo 11.7

Jimnastik 3.9 Masa tenisi 4.1 Tenis 6.5

Yürüyüş Boks 8.2 Dağcılık 8.4

Buz pateni Binicilik Kayak

Yavaş 6.6 Atlama 8.2 Kros 8.6

Hızlı 10.0 Koşma 6.6 İniş 7.1

Bisiklet Yüzme Koşu

9 km/saat 3.8 Sırt üstü 10.1 Kros 9.8

15 km/saat 6.0 Kurbağalama 9.7 Sprint 36.0

Yarışma 10.0 Serbest 9.3 Badminton 5.8

(Güneş, 2015, s. 57)

TEMEL BESİN ÖĞELERİ

Besin; “gıdaların içinde bulunan; bireyin yaşamını sürdürmek, büyümek, 
üremek, metabolik faaliyetlerini gerçekleştirmek, iş yapmak için dışarıdan al-
mak zorunda olduğu enerji substratlarını,  yapı taşlarını veya biyolojik kata-
lizörleri belirleyen bir terimdir” (Sencer ve Orhan, 2005, s. 1). İnsan vücudu 
için gerekli olan temel besin öğeleri karbonhidratlar, protein, yağ, vitaminler, 
minareller ve su olmak üzere altı öğeden oluşmaktadır. Karbonhidratlar, pro-
tein ve yağ yakıt kaynağı olarak kullanılmakta ve günlük enerji ihtiyacımızın 
karşılanması için alınmaktadır. Vitaminler, mineraller ve suyun ise enerji değeri 
bulunmamaktadır. Fakat vitaminler, minareller ve su sağlığın devamı ve vücut 
fonksiyonlarının yeterli olabilmesi için gerekli besin öğeleridir. Makro besinler 
ve mikro besinler olmak üzere ikiye gruba ayrılırlar. Makro besinler günlük ola-
rak yüksek miktarda  ihtiyaç duyulan besinler olup karbonhidrat, protein, yağ ve 
su bu grupta yer alır. Mikro besinler ise günlük ihtiyaçları düşük miktarda olan 
besin öğeleri olup vitamin ve mineraller bu grupta yer almaktadır (Pehlivan, 
2006, s. 19)
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Karbonhidratlar

Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarının oluşturdukları organik bileşiğe 
karbonhidrat denir. Karbonhidratlar insan ve hayvan vücudunda glikojen, bitki 
yapısında ise nişasta ve selüloz olarak bulunmaktadır (Güneş, 2015, s. 3). Kar-
bonhidratların başlıca görevi enerji sağlamaktır. Yetişkin bir insan vücudundaki 
karbonhidrat miktarı %1’in altındadır (Tayar, Haşıl-Korkmaz, Özkeleş, 2011, s. 
12). Karbonhidratlar yapı olarak üç grupta toplanmaktadır. Bunlar monosakka-
ritler, disakkaritler, polisakkaritler (Güneş, 2015, s. 3, Zorba, 2000, s. 97).

Tablo 3. Karbonhidrat Yapıları

A. MONOSAKKARİTLER (Basit Şekerler)

1. Glikoz (üzüm şekeri) 2. Fruktoz ( meyve 
şekeri)

3.Galaktoz (6 karbonlu 
monosakkarit)

B. DİSAKKARİTLER

1. Sakkaroz (çay şekeri) 2. Laktoz (süt şekeri) 3. Maltoz (malt şekeri)

C. POLİSAKKARİTLER

1. Nişasta (bitkilerdeki depo 
karbonhidrat)

2. Glikojen (kas ve 
karaciğerdeki depo 
karbonhidrat)

3. Selüloz (Posa)

(Güneş, 2015, s. 3)

Monosakkaritler

“Basit karbonhidratlara hidrolize edilemeyen temel karbonhidratlara mo-
nosakkaritler denir” (Sencer ve Orhan, 2005, s. 70). 

Glikoz: Önemli bir karbonhidrat olan glikoz doğada yaygın olarak bulunur 
(Tayar ve diğ., 2011, s. 31).  İnsan vücudunda kanda serbest olarak bulunurlar. 
Enerji yakıtı olarak beyin dokusu ve alyuvarlar sadece glikozu kullanmakta-
dırlar. Glikoz en çok olarak üzüm ve üzümden yapılan yiyecek ve içeceklerde 
bulunmakla beraber ayrıca balda da bulunur (Güneş, 2015, s. 3)

Früktoz: Meyve şekeri olup üzüm, incir, dut, bal ve pekmezde bulunmak-
tadır. Balda bulunma oranı %50 dir. Alımından itibaren 15 dakika sonra kanda 
gözükmeye başlar (Güneş, 2015, s. 3; Çakıroğlu, 1997, s. 161).
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Galaktoz: Serbest halde bulunmaktadır. Fermantasyon bakımından diğer-
lerinden ayrılan galaktoz 165 C’de erir (Tayar ve diğ., 2011, s. 33). Süt şeke-
rinde bulunmaktadır. Beyindeki maddelerin ve sinir hücrelerininde parçasıdır 
(Baron, 2002, s. 5 ).

Disakkaritler

Monosakkaritlerin iki tanesinin bir araya gelmesi ile oluşan karbonhidrata 
verilen isimdir (Sencer ve Orhan, 2005, s. 71).

Sakkaroz: Molekül yapısı olarak bir glikoz molekülü ile bir früktoz molekü-
lünün bir araya gelmesi ile oluşan disakkarittir (Tayar ve diğ., 2011, s. 33). Şeker 
kamışı ve şeker pancarından genellikle elde edilmektedir. (Güneş, 2015, s. 3). 

Laktoz: Laktoz bir molekül glikoz ile bir molekül galaktozun birleşmesi ile 
oluşan disakkarittir ( Tayar, Korkmaz, Özkeleş, 2011, s. 34). İnsanların sütünde 
bulunmakla birlikte süt şekeri ve hayvansal kaynaklı bir şekerdir (Güneş, 2015, 
s. 4; Çakıroğlu, 1997, s. 161).

Maltoz: İki glikoz molekülünün bir araya gelmesi ile oluşur. Çimlenmekte 
olan hububat tohumlarında bulunmaktadır (Baron, 2002, s. 6).

Polisakkaritler

Monosakkaritlerin on tanesinden fazlasının bir araya gelmesi ile oluşan 
karbonhidratlardır (Sencer ve Orhan, 2005, s. 72).

Nişasta: Çok sayıda glikoz molekülünün birleşmesi ile meydana gelmiştir. 
Bitkilerin tohumlarında ve yumrularında depo olarak bulunan bir karbonhidrat 
çeşididir.  Bitkilerin de enerji deposudur. Sindirimi iki kademe olarak ağızda 
başlayıp ince bağırsakta devam ettiği için uzun sürede gerçekleşmektedir. Ba-
ğırsaklarda glikoza çevrilerek kullanıma hazır hale getirilir (Güneş, 2015, s. 4; 
Çakıroğlu, 1997, s. 161)

Glikojen: Kaslarda, karaciğerde ve hayvansal dokularda bulunan bir po-
lisakkarittir (Tayar ve diğ., 2011, s. 39). Kaslarda ve karaciğerde glikozun de-
polanmış halidir. Egzersizin etkinliği için kaslarda yeterli miktarda glikojenin 
bulunması önemlidir (Çakıroğlu, 1997, s. 161). Glikojen ihtiyaç duyulduğunda 
hemen kullanılabilecek yedek enerji özelliği içermektedir. İnsan vücudundaki 
glikojen miktarı 350 g’a yakın bir miktarda bulunmaktadır. Çalışma esnasında 
glikojen ATP üretimi için glikoza dönüşmektedir (Güneş, 2015, s. 4)
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Selüloz: Bitkisel yapıda bulunup yiyeceklerin sindirilmeyen kısmını oluş-
turur. Selüloz bağırsak hareketliliğini sağlayarak bağırsakların düzenli çalışma-
sını sağlamaktadır. Çiğ ve kabuğu ile tüketilen meyve, sebze ve kepekli tahıl 
ürünleri selüloz yönünden zengin yiyeceklerdir (Güneş, 2015, s. 4).

Karbonhidratların Vücuda Faydaları

•	 Vücudun temel enerji kaynağı gıdalarıdır.
•	 Karbonhidratların vücutta yeterli olması proteinlerin parçalanmasını ve 

enerji ihtiyacı için kullanılmasına engel olur.
•	 Beyin ve merkezi sinir sisteminde yakıt görevi üstlenir.
•	 Kabızlığı engeller.
•	 Vücudun yağ mekanizmasını meydana getirir (Zorba, 2006, s. 59).

Karbonhidratların Eksik Alımının Vücuda Zararları

•	 Yeterli miktarda alınmazsa vücutta enerji sıkıntısı meydana gelir.
•	 Dikkat dağılmasına sebep olur.
•	 Vücut sıvılarına asitlilik oranında artışlara sebep olur.
•	 Bireylerde sinirlilik ve gerginlik belirtileri olabilir (Zorba, 2006, s. 59).

Karbonhidratların Fazla Alımının Vücuda Zararları

•	 Karbonhidratlar kaslarda ve karaciğerde depo edilir. Depo edilen mik-
tardan fazla karbonhidrat vücudun diğer bölgelerinde yağ olarak depo 
edilir.

•	 Kan şekerinde ani düşmeler ve yükselmeler görülür.
•	 B1 vitamininin azalmasına neden olur (Zorba, 2006, s. 60).

Yağlar

Bir besin  öğesi olan yağlar sağlığımız için önemli olup vücut fonksi-
yonlarını yerine getirme görevini yapmaktadır. Besin Tarım Örgütü (FAO) ve 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  tarfından önerilen miktar günlük enerji mikta-
rının %15-20’sinin yağlardan alınmasıdır. Nasıl şeker su içinde çözünüyorsa 
A,D,E,K vitaminleri de yağlar içinde  eriyerek  kan dolaşımına taşınır. Yağlar 
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sayesinde vücudumuz bu vitaminlerden faydalanmaktadır. Yağlar yağ asitlerin-
den oluşmaktadır. Bu yağ asitlerinden linolenik asir ve linolenik asit vücudu-
muzda sentezlenmediği için organizma için elzem yağ asitleridir. Bu yağ asitleri 
çocukluk döneminde büyümeye etki etmekte, yetişkinlikte ise sağlıklı bir cilt 
için ihtiyaç duyulmaktadır. Yağ terimi incelenmeye başlayınca karşımıza lipid, 
yağ, kolesterol, yağ asidi, trigliserit, lipoprotein, hidrojenasyon, omega-3, trans 
yağ asitleri ve daha bir çok terim ile karşılaşılmaktadır (Duyff, 2003, s. 54). Bu 
terimlerden bazıları şunlardır:

Lipid: Bilimsel bir terim olan lipid ifadesi kolesterol ile yağ ve yağ benzeri 
tüm maddeler için kullanılmaktadır. Ortak olan özellikleri suda çözünmemele-
ridir (Duyff, 2003, s. 55).

Omega-3 yağ asitleri:  Çoklu doymuş yağ asitleri olup özellikle soğuk 
sularda yaşayan ton balığı, somon balığı gibi yağlı balıklarda bulunmaktadır 
(Duyff, 2003, s. 57).

Trans yağ asitleri: Hidrojenasyon işlemleri sırasında oluşmaktadır (Duyff, 
2003, s. 57).

Hidrojelenmiş yağlar:  Doymamış yağlara hidrojenle muamele edilen 
yağlardır.  Sebebi ise oda sıcaklığında daha dayanıklı ve daha katı olmasını 
sağlamak içindir. Yapılan bu işlemler yağların raf ömrünü uzatmaktadır (Duyff, 
2003, s. 57).

Yağlar üç gruba ayrılır. Bunlar basit yağlar, bileşik yağlar, derived yağlar.

Basit Yağlar: Nötral yağlar da olarak adlandırılan bu yağ grubu trigliserit-
ten oluşmaktadır (Günay ve diğ., 2018, s. 227).

Trigliserit: Hem besinlerde hemde vücudumuzda bulunan yağların bilim-
sel bir ifadesidir. Trigliserit, yağ asitlerinden oluşmaktadır. Vücudumuzda depo 
edilen yağın çoğu trigliserit olarak depolanmaktadır (Duyff, 2003, s. 56). Trigli-
seritte gliserol ve yağ asidi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Gliserol: “Gliserol, insan vücudunda doğal olarak bulunan 3 karbonlu bir 
alkoldür” (Robergs, 1998, ss. 145-167).

Yağ asitleri: Yağ asitleri hidrojen, oksijen, ve karbon elementlerinin bir 
araya gelmesi ile oluşmaktadır (Duyff, 2003, s. 56). Oluşan bu yağ asitleri de 
doymuş yağ asidi ve doymamış yağ asidi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
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Doymuş yağ asidi: Karbon atomları arasında tek bir bağ bulunan yağ asitle-
rine  doymuş yağ asitleri denir (Günay ve diğ., 2018, s. 227).  Yağ asidinin yapı-
sında bulunan  karbonlar arasındaki hidrojen bağlarında bir kayıp bulunmamakta-
dır. Hayvansal besinlerden olan et, tavuk, terayağı vb. besinler içerik bakımından 
zengin doymuş  yağ asidi özellikleri içerir (Duyff, 2003, s. 57).

Doymamış yağ asidi: Yapısında bir veya birden çok çift karbon bağı bu-
lunduran yağ asitlerine doymamış yağ asidi denilir. Hidrojene bağlanma kapasi-
tesi her çift karbon bağından dolayı azalır. Bir bağ hidrojene bağlı ise buna yarı 
doymuş yağlar denilmektedir  (Günay ve diğ., 2018, s. 227).  

Bileşik Yağlar: Basit yağların (nötral yağlar) diğer kimyasallar ile bileşimi 
sonucu oluşur.

Tablo 4. Bileşik Yağların Oluşumu

Nötral Yağ + Fosfor Fosfolipit

Nötral Yağ + Glikoz Glikolipit

K
ar

ac
iğ

er

Trigliserit + Protein Lipoprotein

Fosfolipit + Protein Lipoprotein

Kolesterol + Protein Lipoprotein

(Günay, Şıktar, Cicioğlu ve Kara, 2018, s. 227)

Lipoproteinler: Proteinlerle kaplanmış paketler  olup  kan dolaşımında 
yağları taşımaktadırlar. Bunun dışında kolsterolüde taşırlar. Lipidlerin veya 
yağların kan dolaşımında taşınması için proteinle kaplanması gerekmektedir 
(amerikan diyetisyenler derneği 55).  Lipoproteinler HDL, LDL, VLDL olmak 
üzere sınıflandırılır (Günay ve diğ., 2018, s. 227).  

HDL: Besinler içinde bulunmayıp yanlızca vücudumuzda bulunmaktadır. 
Üretim yeri ise karaciğer ve incebağırsaktır. İyi kolesterol olarak bilinen HDL- 
kan kolesterolü dokularımızdaki kolesterolü toplayıp dışarı atılmasını sağla-
maktadır (Günay ve diğ., 2018, s.  227, Duyff, 2003: 56). 

LDL: LDL de tıpkı HDL gibi yanlızca vücudumuzda bulunmaktadır. LDL 
kötü kolesterol olarak bilinmekte olup kolesterolün dokularımızdan taşınarak ar-
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ter ve diğer kan damarı duvarlarında birikmesine neden olmaktadır (Duyff, 2003: 
56). LDL tüm kolasterolün %50 taşır (Günay ve diğ., 2018, s. 228).  

VLDL: VLDL ise %95 yağ içermekte olup bunun %60’nı trigliserit oluştu-
rur (Günay ve diğ., 2018, s. 228).  

Derived Yağlar: Basit ve bileşik yağlardan oluşmaktadır. En önemli deri-
ved yağ kolesteroldür (Günay ve diğ., 2018, s. 228).  

Kan (serum) Kolesterolü: Kolsterol kan dolaşımında bulunmaktadır. Ka-
nımızda bulunan kolsterolün çoğunu vücudumuz üretmekte geriye kalan kısmı 
ise besinler ile alınmaktadır (Duyff, 2003, s. 55). 

Diyet Kolesterolü: Kolesterol sadece hayvansal kaynaklı besinlerde ol-
maktadır. Bitkisel kaynaklı  besinler yağ içerseler dahi bitkisel kaynaklı besinler 
kolesterol içermez (Duyff, 2003, s. 56).

Yağların Vücuda Faydaları

•	 Biyolojik iş gücünü oluşturmada yağlar, en büyük potansiyele sahip 
enerji kaynağıdır.

•	 Vücutta koruma görevi yapar kalp beyin vb. ayrıca vücudumuzu soğuğa 
karşı koruma görevinide yerine getirir.

•	 Vücuda dışarıdan gelen darbelere karşı şok emici özelliğe sahiptir.
•	 A, D, E, K vitaminlerinin taşıyıcısı görevini yapar.
•	 Protein, karbonhidrat ve yağ miktarları aynı iken yakıldığında yağlardan 

iki kattan daha fazla kalori elde edilmektedir ( Zorba, 2006, s. 62).

Yağların Eksik Alımının Vücuda Zararları

•	 Vücudun direnci azalıp çabuk üşüme meydana gelir.
•	 A, D, E, K vitaminlerinin vücutta eksilmesine sebep olur.
•	 Vücudun hormon dengesinde bozulmalar olur.
•	 Bazı kanser türlerine ileriki yaşlarda yakalanma riski daha yüksek olur 

(Zorba, 2006, s. 62).

Yağların Fazla Alımının Vücuda Zararları

•	 Vücut iç ısısında hızlı artış olur.
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•	 Yağlar kasların üzerini sardığı için kasların gelişmesi engellenir.

•	 Vücutta şekil bozukluklarına sebep olur.

•	 Şeker hastalığı riskinin artışına sebep olur.

•	 Hormonlarda dengesizlik meydana gelir (Zorba, 2006, s. 62).

Proteinler

Kimyasal molekül olan amino asitlerin birleşmesi ile proteinler meydana 
gelir. Proteinler hücrenin de yapıtaşı özelliğine sahiptirler (Çakıroğlu, 1997, s. 
162). Yaşam için gerekli bir organik bileşiktir. Proteinler vücudun çalışmasında 
düzenleyici görevi olan bazı enzim ve hormonların da yapılarında bulunmakta-
dır. Alyuvarlara rengini veren hemoglobin, protein bileşiğidir. Aktin ve miyo-
zin diye adlandırılan proteinler, kasların büyük bir kısmını oluşturmaktadırlar. 
Enerji kaynağı olan proteinin 1 gramı vücutta 4 kkal enerji oluşturur (Güneş, 
2015, s. 16). Proteinlerin yapı taşı özelliği içeren amino asitler 22 tanedir. Bu 
amino asitlerin 8 tanesi organizmada yapılamadığı için dışarıdan besinler ile 
alınması gerekmektedir. Dışarıdan alınan bu amino asitlere elzem aminoasitler 
(esansiyel amino asitler) denir. Valin, Lösin, İzoloysin, Treonin, Metionin, Feni-
lalanin, Triptofan, Lizin elzem amino asitler olup Histidin ve Arginin çocuklar 
için ilk yıllarda, elzem amino asit olarak kabul edilmektedir (Güneş, 2015, s. 
16). Yağlar vucutta birçok görev üstlenmektedirler bu görevler şunlardır:

Bazı vitaminler yağda erimektedir. Yağda eriyen bu vitaminlerin (A,D,E,K 
vitaminleri)  ince bağırsakta emiliminin gerçekleşmesi için yağa ihtiyaç vardır. 
Linoleik Asit olan yağ asidi insan vücudunda yapılamamaktadır. Bu yağ asidi-
nin alınması için yağlara ihtiyaç duyulmaktadır. Midenin boşalmasını geciktirip 
tokluk hissinin oluşması da yağlar ile meydana gelmektedir. 

Organizmayı bir çeper gibi çevreleyerek dışarıdan gelecek zararlı etkilere 
karşı korumaktadır (Çakıroğlu, 1997, s. 164).

Proteinlerin Vücuda Faydaları

•	 Kanın pıhtılaşmasını sağlar.

•	 Hastalıklarla mücadele eder.

•	 Oksijenin taşınması  görevini yapar (Zorba, 2006, s. 64).
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Proteinlerin Eksik Alımının Vücuda Zararları

•	 Çocukluk çağında büyümeyi olumsuz yönde etkiler.
•	 Vücudun direncinde azalma olur, bunun sonucu olarak hastalık riskinde 

artış meydana gelir.
•	 Proteinler beyin gelişiminde görev aldığı için beyin gelişiminde azalma 

olacağından bu durum zeka gelişiminide olumsuz yönde etkileyecektir.
•	 Vücuda alınan besinlerin emilmesinde zorluklara sebep olur.
•	 Karaciğer bozukluklarına neden olur, kan hücreleri ve hemoglobinde de 

azalma meydana gelir ( Zorba, 2006, s. 65).
Proteinlerin Fazla Alımının Vücuda Zararları
•	 Vücuda alınan fazla protein yağa dönüştürülür.
•	 Vücuda alınan fazla hayvansal proteinler kalp-damar hastalıları riskinin 

artışına sebep olur.
•	 Vücuda alınan fazla protein idrar yoluyla atılırken bu durum kalsiyum 

atımını da artırır. Bunun sonucu olarak osteoporosiz riskindede artış olur 
(Zorba, 2006, s. 64).

Vitaminler

Sağlıklı büyüme ve gelişmenin sağlanması için vitaminler gerekli besin 
öğelerdir. Sinir sisteminin normal çalışmasından vücut sağlığının korunması-
na kadar birçok görevde yardımcı olur. Vitaminler vücutta üretilmemektedirler. 
Bundan dolayı dışarıdan alınması zorunludur. Yağda ve suda erime özelliklerine 
göre 2 gruba ayrılmaktadırlar (Güneş, 2015, s. 16).

Tablo 5. Yağda ve Suda Eriyen Vitaminler

Yağda eriyen vitaminler Suda eriyen vitaminler

A  vitamini B grubu vitaminler

D vitamini C vitamini

E vitamini

K vitamini

(Güneş, 2015, s. 24)
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Tablo 6. Yağda Eriyen Vitaminler
VİTAMİN-
LER

GÜNLÜK GE-
REKSİNİM (mg)

KAYNAKLAR VÜCUTTA 
FONKSİYONU

EGZERSİZDE 
ROLÜ

YETERSİZLİĞİ FAZLALIĞI

A VİTA-
MİNİ

YE 1.0
YK 0.8
Sporcularda 4-5

Provitamin A (beta 
karoten):
Bütün yeşil yapraklı 
sebzeler -havuç 
–ıspanak- domates 
–kayısı- şeftali
Takviye edilmiş 
margarinler
Retinol:  Balık- 
karaciğer- yumurta 
sarısı- peynir 
tereyağı -süt ve 
süt yağı

karanlıkta görmeyi 
sağlayan “Rodop-
sin” pigmentini 
oluşturur
Gözün ışığI ayarla-
masını sağlar
Epitel dokuları 
korur
Üreme ve büyüme 
için gereklidir

Antioksidan
Kırmızı kan 
hücrelerinin 
hasarının önlen-
mesinde etken

Gece körlüğü 
yapar
Deride kurumalar 
görülür Emilim 
bozukluğu olur 
epitel doku bo-
zukluğu nedeni ile 
enfeksiyon girişi 
kolaylaşır

Toksik ( zehirleyici 
) etki yapar
Deri sarımtırak bir 
renk hazır
Baş ağrısı -kusma 
-görme bozukluğu- 
kaşıntı görülür

D VİTA-
MİNİ

YE 5 mcg
YK 5 mcg

Balık ve su ürünleri
Karaciğer
Yumurta sarısı
Süt ve süt ürünleri
Takviye edilmiş 
margarinler

Kemik gelişimi 
ve korunmasında 
görevli Kalsiyum 
emilimini sağlar 
Fosforun emilimi-
ni artırır

Kalsiyumun kas 
içinde taşınma-
sında etken

Çocuklarda “Raşi-
tizm” (Kemiklerde 
şekil bozukluğu 
ileri yaşlarda 
Osteomalasıa ) 
(Bel, kalça, bacak 
ağrıları, kemikler-
de yumuşama )

Toksik etki yapar 
Kanda kalsiyum 
düzeyi artar 
İştahsızlık
Bulantı
Kabızlık
İshal
Böbrek yetersizliği

E VİTA-
MİNİ

YE 10
YK 8
Sporcularda ant-
renmanlarda 14-30 
yarış dönemi
24-50 diyette doy-
mamış yağ asitleri 
çok ise 30 mg

Bitkisel yağlar
Tahıl taneleri
Yeşil yapraklı 
sebzeler
Kuru  baklagiller
Takviye edilmiş 
margarinler

Antioksidandır 
(A vitamini ve 
doymamış yağların 
oksidasyonu 
önler) Hayvanların 
üremelerini normal 
yapmalarını sağlar 
Anemiyi önleyici 
etkisi var Oksijen 
kullanımını arttırır

Antioksidan
Kırmızı kan 
hücrelerinin 
hasarının önlen-
mesinde Aerobik 
enerji üretiminin 
artırılmasında

Prematüre bebek-
lerde hemolitik 
anemi Hayvanlar-
da kansızlık

Toksik etki yapar 
Bağırsak krampları 
Yüksek tansiyon 
görülebilir

K VİTA-
MİNİ

YE 140 mcg
YK 140 mcg
Yarısı diyetle, diğer 
yarısı bağırsaklar-
dan sağlanır

Ispanak gibi yeşil 
yapraklı sebzeler
Kuru baklagiller 
tahıllar
Süt- balık -et

Kanın pıhtılaş-
masını sağlayan 
“Protrombinin” 
yapımında etken
Oksidatif fosfori-
lasyonda etken

Tanımlanmamış Yetersizliği çok 
nadirdir Protombin 
eksikliğine bağlı 
kanamalar görülür

Toksik etki yapar 
Yüksek doz sentetik 
formu sarılığa 
neden olur
Aşırı bir kan 
pıhtılaşması görülür

(Baysal, 1990; Berning ve Steen, 1991; Güneş, 1990-1997; akt: Güneş, 
2015, s. 30)
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Tablo 7. Suda Eriyen Vitaminler-1

VİTAMİNLER GÜNLÜK 
GEREKSİ-
NİM (mg)

KAYNAKLAR VÜCUTTA 
FONKSİYONU

EGZERSİZDE 
ROLÜ

YETERSİZLİĞİ FAZLALIĞI

B1 THIAMIN
YE 1.0
YK 0.8

Organ Etleri
Gelin Kuru Bak-
lagiller
Tahıllar
Yağlı Tohumlar

Karbonhidrat 
metabolizmasın-
da Sinir ve sin-
dirim sisteminde 
etkin

Karbon-
hidrattan 
enerji oluşumu 
Hemoglobinin 
düzenlenmesi
Uygun sinir 
sistemi faaliyeti

Sinir ve 
sindirim sistemi 
bozukluğu (Beri 
beri hastalığı) 
İştahsızlık
Yorgunluk 
Eklemlerde 
şişme Kaslarda 
güçsüzlük

B12 vitamininin 
kullanımını olum-
suz etkileri

B2 RIBOFLAVIN
YE 5
YK 5

Karaciğer Böbrek
Yumurta
Süt Ve Türevleri 
Kuru Baklagiller
Yeşil Yapraklı 
Sebzeler

Enerji metaboliz-
masında etkin ( 
İki filavin nükle-
otid  koenzimin 
bileşim elemanı )  
FAO ve FMN

Karbonhidrat 
ve yağdan ener-
ji oluşumu

Deride yaralar 
(özellikle dudak 
burun ve göz 
kenarlarında)
Göz hastalıkları 
(gözde 
kaşıntı,yanma, 
görme zorluğu)

B6 PİRİDOKSİN
YE 10
YK 8

Et Ve Türevleri
Sakatatlar
Süt Ve Türevleri
Yumurta
Kuru Baklagiller
Tahıllar
Sebzeler

Protein ve enerji 
metabolizması 
etkin ( Amino 
asit metaboliz-
ması ile ilgili 
koenzim ) “P.I.P”

Karbon-
hidrattan 
enerji oluşumu 
Hemoglobinin 
ve Oksidadif 
enzimlerin 
düzenlenmesi
Sinir sistemi 
faaliyeti

Sinir Sistemi bo-
zukluğuna bağlı 
konvulsiyon
Kansızlık
Deride lezyon

Uykusuzluk
Sinir Sistemi ile 
ilgili rahatsızlıklar 
Karaciğer hara-
biyeti

B12 KOBALİM
YE 140
YK 140

Et Ve Türevleri
Süt Ve Türevleri
Balık
Yumurta

Nükleik asit 
metabolizmasın-
da etkili karbon 
ünitelerinin 
transferi ile ilgili 
koenzim

Kırmızı kan 
hücrelerinin 
yapımı

Sinirsel bozuk-
luklar Pemisyöz 
anemi (Kırmızı 
ve beyaz kan 
hücrelerinin 
sayısı azalır ve 
şekilleri bozulur)

(Baysal, 1990; Berning ve Steen, 1991; Güneş, 1990-1997; akt: Güneş, 
2015, s. 31)
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Tablo 8. Suda Eriyen Vitaminler-2
VİTAMİNLER GÜNLÜK 

GEREKSİ-
NİM (mg)

KAYNAKLAR VÜCUTTA 
FONKSİYONU

EGZERSİZDE 
ROLÜ

YETERSİZLİĞİ FAZLALIĞI

NİASİN
YE 18
YK 13
sporcularda
20-30
30-40

Maya –karaciğer- 
böbrek –et- ba-
lık- ceviz- fındık 
–fıstık- kurubaklagil-
ler- süt- yumurta- ta-
hıllar- vücutta tripto-
fandan oluşabilir.

Oksidasyon- 
Redüksiyon ile 
ilgili reaksiyonun 
iki koenzimin 
bileşim elemanı
( NAD-NADP)

Aerobik ve 
anaerobik 
olarak karbon-
hidrattan enerji 
oluşumu

Pellegra hastalığı (Si-
nir ve sindirim sistemi 
bozuklukları- deride 
yaralar)

Yüz, boyun ve 
avuç içinde yanma 
kızarttı
Karaciğerde zararlı 
etki

FOLİK ASİT
YE 400 mcg
YK 400 mcg

Karaciğer- koyu yeşil 
yapraklı sebzeler -et –
karrnabahar- yumurta 
-süt -tahıl taneleri

Nükleik asid 
ve amino asit 
metabolizmasın-
da etkili karbon 
transferi ile ilgili 
koenzim

Kırmızı kan 
hücrelerinin 
yapımı

Büyüme geriliği
Öğrenme güçlüğü- 
Megaloblastik anemi 
görülür . (Beyaz kan 
hücrelerinin sayısı 
azalır, kırmızı kan 
hücreleri büyür)

Toksik etki yapar 
Kanda kalsiyum 
düzeyini artar 
İştahsızlık
Bulantı Kabızlık 
ishal Böbrek 
yetersizliği

C VİTAMİNİ
ASKORBİK 
ASİT

YE 50
YK 50
Sporcularda
400-800
300-500

Kuşburnu- kırmızı 
ve yeşil biber -yeşil 
yapraklı sebzeler 
-turunçgiller -domates 
–patates-çilek

Kollajen sen-
tezinde görevli 
(Dokular arası 
protein) Diş- 
kemik- kıkırdak 
dokunun hücre 
içi maddesinin 
korunması
Kan damarlarının 
kuvvetlendiril-
mesi, Amino 
asitlerden tirozin 
metabolizması 
etken

Antioksidan
Demir emili-
mini arttırıcı 
etkisi var
Epinefrinin 
düzenlenme-
sinde
Aerobik enerji 
üretiminin 
artmasında
Bağ dokusu-
nun biçimlen-
mesinde etken

Skorbüt (Diş eti 
şişmesi ve kanaması- 
eklemlerde şişme
Anemi kemiklerde 
kırılma- yorgunluk 
,iştah azalması)

Bböbrek taşları 
oluşumu
Toksik etki (zehir-
lenme)

PANTOTENİK 
ASİD

YE 4-7
YK 4-7

Genellikle yiyecekler 
içerisinde yaygındır

Enerji meta-
bolizmasında 
Merkezi rol 
oynayan CoA’nın 
öğesi

Karbonhidrat 
ve yağdan 
enerji üretimi

Kusma- Karın ağrısı-  
Yorgunluk
Uykuda düzensizlik

İshal

BİOTİN YE 0.10-0.20
YK 0.10-0.20

Et- yumurta sarısı- 
kuru baklagiller- seb-
zeler- ince bağırsakta 
bakterilerce sentez 
edilir

Yağ sentezi- ami-
no asit metabo-
lizması- Glikojen 
oluşumu için 
gerekli koenzim

Enerji oluşu-
munda etken

Yorgunluk
İştahsızlık
Depresyon -Anemi
Mide bulantısı -Deride 
pullanma- Adale ağrısı

(Baysal, 1990; Berning ve Steen, 1991; Güneş, 1990-1997; akt: Güneş, 
2015, s. 32)

Mineraller

Kaynağı hayvansal veya bitkisel olmayıp, yaşayan organizmalarca yok edi-
lemeyip dünyada doğal olarak bulunan elementlere mineral denir. Mineraller 
vücuda bitkilerden, hayvansal besinlerden ve sudan doğrudan alınmaktadır (Er-
doğan, 2009, s. 131). Bazı bitkisel dokular ve hayvansal dokularda farklı oran-
larda mineraller yer almaktadır. Bu dokular 6500 °C  sıcaklığa kadar ısıtıldığın-
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da açığa su, karbondioksit ve beyaz bir yapı çıkar. Bu yapıya kül denilmektedir. 
Bazı besinlerde kül oranı fazla olup bazılarında ise az olmaktadır. İnsan vü-
cudunun %4’ü ile %6’sı kadarını mineraller oluşturmaktadır. Mineraller insan 
vücudunda birbirine bağlı ya da ayrı olarak vücut sıvılarının dengelenmesinden 
organların düzenli çalışmasına kadar birçok görevi yerine getirmektedirler (Ya-
man, 2017). 

Mineraller tek bir atom içerir artı (+) yük taşıyan parçacık ile eksi (–) yük 
taşıyan parçacıklar eşit olmadığı için elektrik yüküne sahiptir. Bu da mineralle-
rin reaktif olmasını sağlar  (Erdoğan, 2009, s. 131). Artı veya eksi yük alabilen 
elektrik yükü taşıyan atom ve atom gruplarına verilen ada “iyon” denir. İyonlar 
elektrik akımını iletirler. Elektrik yükü taşıyan iyonlara elektrolit denir. Su ya da 
başka bir maddede çözüldüklerinden pozitif yük taşıyan iyona katyon, negatif 
yük taşıyan iyona ise anyon denir (Aksoy, 2000, s. 572; Yakar, 2002, s. 117).  
Günlük gereksiniminize göre mineraller makro mineraller ve eser elementler 
olarak  ikiye ayrılır (Duyff, 2003, s. 96).

Makro Mineraller: Bu gruptaki minerallere olan gereksinimimiz günlük 
250 mg’nin üzerindedir (Duyff, 2003, s. 96). Makro mineraller kalsiyum, fos-
for, magnezyum, sodyum, potasyum, klor  mineralleri bu grupta bulunmaktadır 
(Duyff, 2003, s. 96, Güneş, 2015, s. 33)

Eser Elementler: Bu gruptaki minerallere olan gereksinimimiz günlük 20 
mg’nin altındadır (Duyff, 2003, s. 96). Eser elementler bakır, çinko, iyot, flor,-
manganez, selenyum, krom ve molibdendir mineralleri bu grupta bulunmakta-
dır (Duyff, 2003, s. 96, Güneş, 2015, s. 33).
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Tablo 9. Minerellar
MİNERAL-
LER

GÜNLÜK 
GEREKSİ-
NİM (mg)

KAYNAKLAR VÜCUTTA FONK-
SİYONU

EGZERSİZDE 
ROLÜ

YETERSİZLİĞİ FAZLALIĞI

KALSİYUM YE 800-1200
YK 800-1200

Sul ve Türevleri-pek-
mez- Çilek- Su-
sam-kuruyemiş- Yeşil 
yapraklı sebzeler-Yu-
murta-portakal-li-
mon- kuru baklagil

Kanın pıhtılaşma 
etmeni
Sinir iletiminde 
gerekli
Kemik ve dişlerin 
yapı taşıdır

Kas kasılması 
Glikojen yakı-
mında etken

Büyüme geriliği 
Kemiklerde yumu-
şama Raşitizm

Böbrek taşları 
Konvülsiyonlar

FOSFOR YE 800-1200
YK 800-1200

Etler ve türevleri 
-balık yumurta- süt 
ve türevleri- kuru 
baklagiller- tahıllar 
-yağlı tohumlar- kuru 
meyve

Kemik ve dişlerin 
yapı taşıdır
Asit, baz dengesinde 
tampon görevi yapar 
Enerji metabolizma-
sında etken

Kreatin fosfoki-
naz ve ATP’yi 
düzenler Kırmızı 
kan hücrele-
rinden oksijen 
oluşumu

Güçsüzlük
Kemik bozukluğu 
Kalsiyum kaybı

Kalsiyum
Fosfor denge-
sizliği Çenede 
aşınma

MAGNEZ-
YUM

YE 350
YK 300

Kuruyemişler –yağlı- 
tohumlar tahıllar- 
kuru baklagiller- yeşil 
yapraklı sebzeler

Kemik ve dişlerin 
yapı taşıdır
Asit baz dengesinde 
Protein sentezinde 
enzim aktivitesi

Kas kasılması
Kas hücreleri 
içinde glikoz 
metabolizması

Büyüme geriliği 
Sinir ve kas çalış-
ması bozukluğu 
Davranış bozuklu-
ğu gösterir

İshal

SODYUM YE 1100-3300
YK 1100-3300
Veya 3-7gram

Tuz- inek sütü- beyaz 
peynir- yoğurt-ko-
yu yeşil yapraklı 
sebzeler- havuç- et- 
yumurta

Asit baz dengesi
Sinir uyarımı
Su dengesi
Kas çalışması

Sinir uyarılarının 
nakli
Su dengesi
Kas kasılması

Kusma
Zihni bulanıklık 
Kas yorgunluğu- 
Ağrı- Solunum 
yetersizliği- İştah 
azalması

Yüksek tansiyon 
Vücutta şişlik 
(Ödem)

POTASYUM YE 1875-5625
YK 1875-
5625
Veya 2-4 gram

Yeşil yapraklı sebze-
ler- çay- kurubakla-
gil- et –kuruyemişler- 
kuru meyve- patates 
-pekmez

Asit baz dengesi
Sinir uyarımı
Su dengesi-Kas 
çalışması

Sinirsel  uyarı-
larını nakli Kas 
kasılması Gliko-
jen depolama

Kas yorgunluğu 
Solunum yeter-
sizliği
Kalp atışlarında 
düzensizlik

Kas zayıflığı 
Ölüm

DEMİR YE 10
YK 18
Sporcular-
da 20

Sakatatlar- et ve 
türevleri- deniz 
ürünleri- yumurta 
–kurubaklagil- in-
cir- üzüm- pekmez 
-koyu yeşil yapraklı 
sebzeler- kepeği 
alınmamış tahıllar

Hemoglobinin 
yapısında
Oksijen taşınmasında 
Enerji metaboliz-
masında

Kırmızı kan 
hücreleri ile 
oksijen taşıma 
Kas hücreleri 
içinde oksijen 
kullanımı

Demir yetersizliği 
anemisi
Oksijen kullanım 
yetersizliği 
Enfeksiyonlara 
dirençsizlik

Karaciğer 
sirozu- Pankreas 
bozukluğu

ÇİNKO YE 15
YK 15

Et- deniz ürünleri -süt 
ve türevleri

Protein sentezinde 
Bazı enzimlerin 
bileşiminde
Doku yapımında

Kas hücreleri 
içinde enerji 
üretimi

Büyüme geriliği 
Sex bezlerinin 
küçüklüğü
Sinir ve sindirim 
sistemi bozukluğu

Bulantı- kusma- 
ishal
Baş ağrısı
Ateş

BAKIR YE 2
YK 2

Etler- içme suyu Demir metaboliz-
masında Enzim 
yapısında

Oksijen taşınma-
sı ve kullanımı

Anemi
Kemik değişik-
likleri

Wilson hastalığı 
(siroz sinir 
sistemi bozuk-
luğu)

(Baysal, 1990; Berning ve Steen, 1991; Güneş, 1990-1997; akt: Güneş, 
2015, s. 42)
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Su

Su kelimesi TDK’ye göre su hidrojen ve oksijenden meydana gelen, sıvı 
durumunda olan, renksiz, kokusuz, tatsız madde olarak yer almaktadır (TDK, 
2018; Güneş, 2006, s. 20). Dünyanın yaklaşık dörtte üçü su tarafından kaplanmış 
olup (Kiziroğlu, 2010: 65; Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky ve Jackson, 
2013, s. 46) en önemli temel besin kaynağıdır (Murray ve Kenney, 2017, s. 41). 
Su ayrıca ilahi kaynaklarda da yer almaktadır. Suyun önemi ile ilgili Kur’an-ı 
Kerim’de Cenabı Allah “Her şeyi su ile hayatlı kıldım (Enbiya, 30)” yine başka 
bir ayette “Onun arşı su üzerindedir (Hut, 7)” buyurmuştur. Bu ayetler ışığında 
su yaratılışta dahi en çok önem arz eden yapılardan biridir (Bulut, 2013, s. 179). 
Kur-an’ı Kerim’de geçen ve su anlamına gelen ‘ma’ kelimesi incelendiğinde 63 
yerde geçtiği görülmüştür (Temel, 2013, s. 18). Hayatın temeli olan su bir biyo-
molekül olup (Sencer ve Orhan, 2005, s. 227), insanın canlılığını sürdürebilmesi 
için şarttır (Worch, 2015, s. 1). Basit kimyasal bileşiklerden olan su, iki hidrojen 
(H2) ve bir oksijen (O)  atomunun bir araya gelmesiyle oluşmaktadır (Jones ve 
Jones, 1998-1999, s. 8; Polat, 2013, s. 133; Pehlivan, 2006, s. 117; Baron, 2002, 
s. 30; Erdoğan, 2009, s. 126). Yaşamın başlamasında ve gelişmesinde önemli bir 
yer almaktadır (Onat, 2006, s. 14; Pehlivan, 2006, s. 117). Su, yaşam için zo-
runlu olup zorunluluğun sebebi ise organizmada meydana gelen bütün kimyasal 
olayların suda olması, çözeltiler içinde meydana gelmesidir (Tayar ve diğerleri, 
2011, s. 12; Sencer ve Orhan, 2005, s. 227).  Diğer bir deyişle su fizyolojik 
reaksiyonlar için ideal bir çözücü özelliğe sahiptir (Barret, Barman, Boitano ve 
Brooks, 2011, s. 2). Yaşam için oksijenden sonra en önemli madde sudur. Besin 
olmadan insan haftalarca yaşamını sürdürebilir; ancak susuzluk halinde ise bu 
birkaç günlük süre ile sınırlıdır. İnsan vücudundaki karbonhidratların ve yağın 
tümünün kaybedilmesi, proteinlerin yarısının kaybedilmesi ve vücut suyunun 
%10’unun azalması, insan için yaşamın tehlikeye girmesine sebep olur. Vücutta 
var olan sıvının %20’sinin kaybında ise ölümle sonuçlanacak bir durum mey-
dana gelir (Yaman, 2017; Baysal, 2011, s. 109; Pehlivan, 2006, s. 117; Tayar 
ve diğerleri, 2011, s. 157; Çakıroğlu, 1997, s. 166; Güneş, 2005, s. 38; Sevim, 
2002, s. 301; Ersoy, 2004, s. 186; Saçaklı, 2004, s. 55). Su vücut fonksiyonla-
rının yerine getirilmesinde gerekli temel ihtiyaçlardan biridir (Akben, 2006, s. 
44) ve eksikliği en kısa sürede giderilmesi gereken maddedir (Çakıroğlu, 1997, 
s. 166). Bu kadar özelliğe sahip olan suyun ne kadar değerli olduğu birçok bilim 
insanı tarafından farklı şekilde ifade edilmektedir. Su hayatın başlangıcından 
gelişimine ve hayatın sonuna kadar insan için yanında bir yol arkadaşı görevi 
yapmaktadır (Baykara, 2018, s. 9)
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Sporcu Beslenmesinde Temel Besin Öğelerinin Önemi

Yapılacak herhangi bir aktivite için organizma biyokimyasal yakıta ihti-
yaç duyar. Besin öğelerinin yakılması sonucu oluşan enerji biyokimyasal ya-
kıt olarak ifade edilmektedir. Birimi kilo kaloridir (K kal.) Karbonhidratlar, 
protein ve yağlar temel besin öğeleri olup vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi 
sağlamaktadır. Ancak vücut enerji ihtiyacını sağlarken seçiçi davranış göster-
mektedir. Örnek verirsek karbonhidrat yıkımı sonucu organizma için gerekli 
enerji sağlanmış ise yağ ve proteinler kullanılmaz. Bir bireyin enerji ihtiyacını 
yaşı, cinsiyeti, metabolik hızı ve yaptığı aktivite belirler. Konu spor aktivitesi 
olunca enerji gereksinimi egzersizin çeşidi, şiddeti, yoğunluğu, harcanan enerji 
miktarı ile beraber enerjinin sağlandığı besin öğesi belirlemektedir. Buna örnek 
verirsek sporcunun yaptığı şiddetli anerobik çalışmalar karbonhidrat kaynağını 
kullanarak enerji ihtiyacını giderirken, yapılan egzersiz uzun süreli olup düşük 
şiddetli aerobik egzersizlerde organizma daha çok yağları enerji gereksinimini 
karşılamak için kullanmaktadır (Çakıroğlu, 1997, s. 160). Hangi besin öğesi 
grubunun hangi aktivite çeşidinde enerji sağlanmasında etkili olduğu bilinirse 
beslenme buna göre şekillendiğinde bu sporcunun performansını arttıracak ve 
başarılı olmasını sağlayacaktır.

Sporcu Beslenmesinde Karbonhidratların Önemi

Performansın optimize edilmesi için karbonhidratlar en önemli besin kay-
nağıdır.  Bunun nedeni ise enerji ihtiyacının karşılanmasında birincil enerji kay-
nağı  olmasıdır (Ergen ve diğ., 2002, s. 104). Karbonhidratlar, yağlar ve protein-
lere göre enerji kullanımı bakımından daha uygun bir özelliğe sahiptir. Karbon-
hidratlardan elde edilecek enerji için daha az oksijene ihtiyaç duyulmaktadır. 
Nedeni ise karbonhidratlar 1 litre oksijen ile yakılırsa 5 kkal, yağlar yakılırsa 4,6 
kkal enerji sağlanır. Karbonhidratlar, yağdan ortalama olarak %4-5 daha fazla 
enerji kaynağıdır. Eğer karbonhidrat alımı yeterli oranda değilse bunun yerine 
vücutta yağ ve protein enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Protein ve yağla-
rın enerji kaynağı olarak kullanılması sonucu metabolizmada atık maddeler olu-
şacaktır. Bunlar da yorgunluk ve bulantıya neden olabilir. Karbonhidratlar kas 
ve karaciğerde glikojen olarak depo edilip yedek enerji olarak saklanır. Yapıla-
cak kısa süreli ancak şiddetli efor gerektiren aktivitelerde, egzersizin başlangıç 
kısmında temel enerji kaynağı olarak kas glikojeni kullanılır. Dayanıklılık ge-
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rektiren spor dallarında ve yüksek şiddetli egzersizlerde kas glikojen deposunun 
doygun oluşu performansı etkileyen en önemli faktörler arasındadır. Yeterli ve 
uygun karbonhidrat alan sporcuların, yetersiz karbonhidrat alan sporculara göre 
performansları daha yüksek olacaktır. Alınacak karbonhidrat oranının günlük 
olarak yetersiz olması kan şekeri ve karaciğer glikojeninde azalma oluşturaca-
ğından bu da sporcuların performansını olumsuz yönde etkileyecektir (Güneş, 
2015, ss. 7-8).

Sporcu Beslenmesinde Proteinlerin Önemi

Proteinler egzersiz için enerji takviyesi sağlaması, egzersiz sırasında yıkılan 
kasların onarılması  ve toparlanma süreci için gereklidir (Ergen ve diğ., 2002, s. 
104).  Performanslarını arttırmak ve kas gelişimini sağlamak için sporcular fazla 
miktarda protein tüketme davranışı sergilemeye yönelmektedirler. Oysa yapılan 
bilimsel araştırmalar günlük olarak alınması gerekenden fazla miktarda proteinin 
alınması,  performansı arttırmadığı bilakis sağlık sorunlarına yol açtığını göster-
mektedir. Sağlıklı bir bireyin günlük olarak ihtiyaç duyduğu protein miktarı kilog-
ram başına 0.8-1.2 gram kadardır.  Vücut kitlesindeki artış, sportif yüklemelerde 
meydana gelen yıkımın artmasının ve zaman zaman enerji ihtiyacı için proteinin 
kullanılması sporcularda protein kullanımının spor yapmayanlara göre artmasının 
sebepleri arasındadır. Kuvvet sporlarında olan sporcular için gerekli olan protein 
miktarı günlük 2.0-2.3 g/kg  iken diğer spor dallarında ise bu miktar günlük 1.5-
2.0 g/kg  olmaktadır. Karbonhidrat ve yağlara göre proteinlerin vücutta depolan-
ma oranı daha azdır. Proteinler, sindirim esnasında amino asitlere parçalanarak 
emilir ve vücutta bir havuzda depolanır. Enerjide yetersizlik yaşanır ise depolanan 
havuz bu ihtiyacı karşılamak için kullanılır. Protein alımında en uygun sağlıklı 
beslenme şekli protein kaynağının %50’sinin hayvansal kaynaklı olması %50’si-
nin bitkisel kaynaklı olmasıdır (Güneş, 2015, ss. 17-18).

Sporcu Beslenmesinde Yağların Önemi

Yağ ve karbonhidrat kullanımının dengeli olması, kaslarda depo şeklinde 
olan glikojenden yeterince yararlanabilmek için gereklidir. Ortamın ısısı,  bi-
reyin kondüsyon durumu, yapılan aktivitenin çeşidi, süresi ve şiddeti fiziksel 
aktivite sırasında kasta oluşan enerjiye karbonhidrat ve yağın katılımını belirle-
mektedir. Kısa ve orta süreli yapılan aktivitelerde enerji kaynağı olarak karbon-
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hidratlardan faydalanırken, aktivitenin süresi uzadığında, şiddeti arttığında ise 
karbonhidratlarla beraber yağlarında kullanımı başlar. Dayanıklılık gerektiren 
bir saatten fazla süren aktivitelerde enerjinin %70’i yağlardan elde edilir. İh-
tiyaçtan fazla tüketilen yağ sporcuların performansını olumsuz yönde etkiler. 
Ayrıca fazla tüketilen yağ şişmanlık, kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı 
ve yüksek tansiyonada neden olabilir. Günlük enerji ihtiyacımızın %30 yağlar-
dan alınmaktadır. Bu alınan oranın sağlık açısından uygun olması için %10’u 
doymuş yağlardan ( tereyağı..) , %10’u tekli doymuş yağlardan (Zeytin yağı), 
%10’u çoklu doymuş yağlardan (ayçiçek, balık yağı…) olmalıdır. Yağda kızart-
malardan mümkün olduğu kadar kaçınılmalır. Kızartma yapılacaksa ürünler iri 
kesilmeli, kızartma yapılırken kullanılacak yağ kızgın olmalıdır. Bunun nede-
ni yiyeceklerin kızartılırken daha az yağ çekmeleridir. Çünkü bu yapılmazsa 
organizmaya  daha fazla yağ alındığı için istenmeyen kilolara neden olabilir. 
Kızartma yapılırken yağda eriyen vitaminler (A,D,E,K) kızartma için kullanılan 
yağa geçeceği için kızartma yağı hemen atılmamalı ve en fazla iki yada üç kez 
kullanılmalıdır (Güneş, 2015, ss. 22-23).

Sporcu Beslenmesinde Vitaminlerin Önemi

Sporcu performansı üzerinde vitaminin etkisi bulunmaktadır. Uzun süre-
li vitamin yetersizliği performansı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Yeterli 
miktarda vitamin alındığında, fazladan alınan kompleks vitaminlerin perfor-
mans üzerinde etkisinin olamayacağı düşünülmektedir. Sporcuların antreman 
süresi ve yoğunluğun arttığı dönemlerde, müsabaka dönemlerinde gerekli olan 
besinler tüketilmediği durumlarda sporcular günlük olarak besinlerine ek ola-
rak dışarıdan kompleks vitamin alabilirler. Yüksek dozlarda vitaminlerin tek tek 
alınması yerine birden fazla mineral ve vitamin içeren kompleks vitamin tablet-
lerinin alınmasının performans üzerinde daha etkili olduğu ifade edilmektedir 
(Güneş, 2015, s. 25).

Sporcu Beslenmesinde Minerallerin Önemi

Mineraller insan vücudunun yüzde %4- 5’ini oluşturmaktadır.Minareller 
besinlerle beraber alındığı için yeterli ve dengeli beslenen bireylerde minarel 
eksikliği çok fazla görülmemektedir. Minarellerin egzersiz üzerindeki farklı et-
kileri vardır. Örnek olarak sporcular yeterli miktarda demir minerali aldıkların-
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da aerobik kapasitelerinde artışa sebep olurken uzun süre demir elementi alın-
maz ise bu demir eksikliği anemisi denilen kansızlığa sebep olmaktadır. Anemi 
dayanıklılık sporu yapan sporcularda daha çok görülmektedir. Minarellerin eg-
zersizdeki rolünü şöyle sıralayabiliriz:

	Kalsiyum Minareli: Kas kasılması ve glikojen yıkımında etkili olmak-
tadır.

	Fosfor Minareli: ATP ve Kreatin fosfokinazı düzenlemekle beraber kır-
mızı kan hücrelerinde oksijen oluşumunda yer alır.

	Magnezyum Minareli: Kasılma ve kas hücrelerinde glikoz metaboliz-
masında rol alır. 

	Sodyum Minareli: Sinir uyarılarının nakli, kas kasılması ve su dengesi 
üzerinde görev alır.

	Potasyum Minerali: Sodyum gibi sinirsel uyarıların nakli ile beraber kas 
kasılması ve glikojen depolamada rol alır. 

	Demir Minareli: Kırmızı kan hücreleri ile oksijenin taşınması ve kas 
hücrelerinde oksijen kullanımında rol oynar.

	Çinko Minerali: Kas hücresi içinde enerji üretiminde görevlidir. Bakır 
elementi ise oksijen taşıma ve kullanımında rol alır (Güneş, 2015, ss. 
33-37-42).

Sporcularda Sıvı Alımının Önemi 

Vücudun su dengesinin bozulmasında sporcuların sıcak hava veya ortam-
larda aşırı fiziksel aktivite yapmaları etkili olmaktadır.  Bununla birlikte bireyin 
su içemeyecek durumda olması, yeterli su kaynağının olmaması ya da bazı sağ-
lık sorunlarının etkilerinin sporcuları etkilemesidir. Örneğin ishal ya da kusma 
gibi nedenlerin etkisi ile hızlı su kaybının olması, aşırı terlemenin etkileri ile 
hızlı ve çok fazla su kaybının olması, böbreklerin fonksiyonel işlevlerini yerine 
getiremeyip, suyu tutamayıp kaybetmesi gibi durumlar etkilidir. Kaybedilen su 
yerine konulmazsa hayati tehlikelere sebep olabilir (Akben, 2006, s. 46; Ça-
kıroğlu, 1997, s. 166). Yaşamsal olarak çok önemli bir içecek olan su yeterli 
miktarda içilmelidir (Akyol, Bilgiç ve Ersoy, 2012, s. 18). Çünkü sporcu per-
formansını kısa sürede olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek en temel besin 
ögelerinden biri de sudur (Güneş, 2005, s. 39). Kaybedilen çok az miktarda 



HER YÖNÜYLE SPOR

92

sıvı dahi sporcunun performansını olumsuz yönde etkiler (Ersoy ve Hasbay, 
2006, s. 18). Bu nedenle sporcular su içiminde dikkatli olmalıdır (Güneş, 2005, 
s. 39). Yetişkin bireyler günde en az 2 litre, fiziksel olarak aktif olan ya da sı-
cak ortamlarda bulunanlar en az 3 litre su içmelidir (Akyol ve diğ., 2012, s. 
18). Organizma yapılan egzersiz ile dolaşım ve solunum sistemini egzersize 
uygun hale getirebilir. Su içme mekanizması egzersize uyum sağlamakta yeterli 
değildir. Sıvı kayıplarının telafi edilmesi 72 saatlik bir zamanı alabilir (Pehli-
van, 2009, s. 23). Sıvı kaybının %1-%2’lik oranı susama hissini uyarmasa dahi 
bu vücudun suya ihtiyaç duymayacağı anlamına gelmez (Güneş, 2005, s. 38). 
Sporcular susama duygusu hissetmezse dahi günlük su gereksinimini karşıla-
yacak miktarda belirli aralıklarla suyu organizmaya almalıdırlar (Ersoy, 2004, 
s. 189; Güneş, 2005, s. 39; Pehlivan, 2009, s. 23; Akyol ve diğ., 2012, s. 19). 
Kaybedilen sıvının susama hissini tam olarak oluşturması için sodyum ve po-
tasyum kayıpları da olmalıdır (Güneş, 2005, s. 38). Spor yapan kişiler ihtiyaç 
duyulan sıvıyı karşılamalıdırlar. Tüm canlılarda olduğu gibi su sporcular için 
de hayati bir öneme sahiptir. Sporcular egzersiz yaptığı sürece kaslarda ısı açı-
ğa çıkmaktadır (Applegate, 2011, s. 280). Kasların çalışması için gerekli enerji 
açığa çıktığı an ısı da açığa çıkmaktadır. Çıkan ısı buharlaşma, radyasyon ve ter 
ile dışarı atılır. Günlük yapılan aktiviteler sonucunda kaybedilen su genellikle 
istemli içilen su ile telafi edilmektedir. Kaybedilen su miktarı geri alınırsa vücut 
üzerindeki olumsuz etkileri giderilmiş olur ve performansı olumlu yönde etkiler 
(Pehlivan, 2006, s. 129). Toplam 1 saatlik egzersiz sonucunda vücudumuzdan 
atılan su miktarı 1 litre kadardır. Bu 600 kalorilik enerjiye eşdeğerdir (Applega-
te, 2011, s. 281). Sıcak ortamlarda en iyi performansın sağlanabilmesi için sık 
sık su içilmesi gerekmektedir. Egzersizin şiddeti yüksek, bulunduğu çevrenin de 
sıcak olmasından dolayı kaybedilen su miktarı bazen 2 litreye kadar ulaşmak-
tadır. Böyle durumlarda belirli aralıklarla, az miktarlarda ağız yolu ile maksi-
mum 800 cc miktarında su alınmalıdır (Pehlivan, 2006, s. 129). 100 metre ko-
şusu yapan bir sporcunun ağırlık kaybı  150 gr, 10000 m  maraton sporu yapan 
sporcunun kaybettiği ağırlık  miktarı yaklaşık 4 kg’ dır. Kaybedilen bu sıvılar 
vücuttan atıldığı için bunların tekrar vücuda alınması performans ve sporcunun 
toparlanması için çok büyük önem arz etmektedir (Güneş, 2005, s. 37). Suyun 
bir defa da içilmesi doğru bir davranış değildir. Çünkü midede rahatsızlıklar 
oluşturabilir. Belirli aralıklarla azar azar su içilmesi tavsiye edilmektedir. İçilen 
suyun soğuk olması önemli olup, mideden hızlı bir şekilde boşalır ve emilimi 
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kolay olur. İçilen suyun sıcaklığı 8°C - 13°C  arasında olmalı, 15-20 dakikalık 
periyotlarla içilmelidir.  Eğer sıcaklık yüksekse içilecek miktar 150cc - 250cc, 
eğer sıcaklık az ise içilecek miktar 50 cc-100 cc olmalıdır. Özellikle futbol, bi-
siklet, kayak, maraton gibi sporlarda antrenman ya da müsabaka anında kaybe-
dilen suyun tekrar hızlı bir şekilde geri alınması çok gereklidir (Pehlivan, 2006, 
s. 129). Organizmadan kaybedilen suyun miktarı %10’lara ulaşırsa yaşam için 
tehlike anlamına gelir, bu miktar %20’lerde olursa ölümle sonuçlanır (Güneş, 
2005, s. 38; Baysal, 2011, s. 109; Pehlivan, 2006, s. 117; Tayar ve diğ., 2011, s. 
157; Çakıroğlu, 1997, s. 166). Ateş, yorgunluk, ağız kuruluğu, kramplar, idrar 
renginin koyuluğu ya da kokusunun ağırlığı gibi belirtiler organizmanın susuz 
kaldığını gösteren belirtilerdir (Güneş, 2005, s. 38). Fiziksel aktiviteler ile sade-
ce su kaybı yaşanmaz, bununla beraber sodyum, potasyum gibi elektrolitlerde 
kaydedilmektedir. Böyle bir durumda sadece organizmaya su alınması yeterli 
olmaz. Su ile birlikte elektrolit dengesinin tekrar oluşması için elektrolitli çözel-
tiler de alınmalıdır (Çakıroğlu, 1997, s. 166).

Dönemlere Göre Sporcu Beslenmesi

Yarışma Sezonu Dışında Beslenme

Sporcuların artık yarışmalara katılmadığı dönem olarak adlandırılabilir. Bu 
dönemde sporcular yarışmalara katılma amacıyla antrenmanlar yaparlar. Bu dö-
nemde sporcular genel beslenme ilkelerine göre hareket ederler. Yapılan egzer-
sizlerin sıklık ve sürelerine göre sporcunun enerji ihtiyacında artış veya azalma-
lar olabilir. Bu dönemde vücuda alınan enerji miktarı kilo kaybı ya da kilo alımı 
hedeflerine göre belirlenebilir (Panel, 2013, ss. 2378-2386).

Yarışma Sezonunda Beslenme

İnsanların yemek tercihleri farklıdır. Bireyler egzersizden önce aldığı gı-
danın en iyisi olduğunu bilmek ister. Her sporcunun egzersizden önce alacağı 
gıdalar kişiden kişiye ve spor dalından spor dalına göre değişiklik gösterir. Her 
sporcu yapacağı antrenman veya müsabaka süresince bir çok gıda tüketmekte-
dir. Sporcu hangi gıdanın kendisi için en uygun olduğunu ve uygun olmadığını 
bilmek zorundadır. Egzersiz öncesi beslenmede  sporcunun maksimum perfor-
mansını olumsuz yönde etkileyecek her türlü gıdanın tüketilmesinden kaçınıl-
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malıdır (Pehlivan, 2006, s. 155 Antrenman ve müsabaka öncesi, anı ve sonrasın-
da alınacak gıdalar spor türlerine göre de değişiklikler göstermektedir.

Dayanıklılık Gerektiren Spor Türlerinde Beslenme

Orta mesafe koşusu, Uzun mesafe koşusu vb.  spor türleri bu gruba girer ( 
Baron, 2002, s. 108) .

Yarışma Öncesi Beslenme

Yarışma öncesi alınacak gıdalar karbonhidrat bakımından zengin kaynağa 
sahip olmalıdır. Alınacak olan besinlerin karbonhidrat içeriği bakımından yük-
sek olması ve uzun süre buna devam edilmesi bazı sorunlar yaratabilir. Örneğin 
kan şekerinin artmasına neden olur ( Baron, 2002, s. 109) 

Yarışma Sırasında Beslenme

Müsabakaya hiçbir zaman aç karınla çıkılmamalıdır. Son öğün müsabaka-
dan yaklaşık 3- 4 saat önce olmalıdır.   Bu öğünün sindirilebilen karbonhidrat-
lardan oluşması faydalıdır. Uzun süren yarışmalarda su ve elektrolit kayıpları-
nın telafi edilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır (Baron, 2002, s. 109).

Yarışma Sonrası Beslenme

Yarışma sonrasında olabildiğince hızlı bir şekilde su, elektrolit içecekler ve 
karbonhidrat alınması önemlidir. Karbonhidratlarla zenginleştirilmiş gıdaların 
tüketilmesi tavsiye edilir (Baron, 2002, s. 110).

Kuvvet Sporları Türlerinde  Beslenme

Ağırlık kaldırma, çekiç, disk atma, güreş vb spor türleri bu kategoride yer 
alırlar (Baron, 2002, s. 129).

Yarışma Öncesi Beslenme

Yapılan yoğun kuvvet antrenmanlarında ve yüksek vücut ağırlıkları da nor-
mal olarak alınan gıdalardan yeterli miktarda protein alınmıyorsa takviye olarak 
protein konsantratları kullanılmalıdır (Baron, 2002, s. 129).
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Yarışma Sırasında Beslenme

Son öğün müsabakadan yaklaşık 3- 4 saat önce olmalıdır. Son anda alınan 
yüksek miktarda proteinin müsabakaya bir faydası olmaz aksine sindirimi boza-
bileceği için dikkat edilmesi gerekmektedir (Baron, 2002, s. 130).

Yarışma Sonrası Beslenme

Müsabakanın bitiminden sonra yapılması gereken, su ve elektrolit kayıpları 
minarel içeren içecekler alınarak telafi edilmelidir (Baron, 2002, s. 129).

Çabuk Kuvvet  Sporlarında Beslenme

Yüzme, atlama, kısa mesafe koşusu (400 metreye kadar) vb spor branşları 
bu grupta yer alır( Baron, 2002, s. 151).

Yarışma Öncesi Beslenme

Eskrim, Athletik Pentatlon gibi spor türlerinde glikojen depolarının dolu 
olmasına dikkat edilmelidir (Baron, 2002, s. 151).

Yarışma Sırasında Beslenme

Son öğün müsabakadan yaklaşık 3- 4 saat önce olmalıdır. Glikozdan kaçı-
nılmalıdır. (Baron, 2002, s. 152).

Yarışma Sonrası Beslenme

Müsabaka sonunda hızlı bir şekilde glikojen depoları hemen doldurulma-
lı ve kaybedilen elektrolitler hızlı bir şekilde alınarak dengelenmelidir( Baron, 
2002, s. 152).

Mücadele  Sporlarında Beslenme

Boks, güreş, karate vb sporlar bu grupta yer almaktadırlar (Baron, 2002, s. 
189).

Yarışma Öncesi Beslenme

Müsabaka öncesi karbonhidrat depolarının doldurulduğundan emin olun-
malıdır (Baron, 2002, s. 190).
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5.18.2. Yarışma Sırasında Beslenme

Elektrolit içerikli içecekler alınmalı, mola aralarında enerji verici içecekler 
tercih edilmelidir (Baron, 2002, s. 190).

Yarışma Sonrası Beslenme

Müsabakadan sonra kolay sindirilebilen karbonhidratlar alınmalı ve iler-
leyen günlerde ise protein alımı miktarında artışa gidilmelidir (Baron, 2002, s. 
190).

Egzersiz/Müsabaka Öncesi Sıvı ve Elektrolit Gereksinimi

Egzersizden önce 400 ile 600 ml arasında sıvı 2-3 saat önceden tüketilerek 
egzersiz öncesinde vücudun yeterli miktarda sıvı alımı sağlanıp,  alınan sıvının 
fazla olması durumunda idrarla atılması için yeterli süre de sağlanmış olur. Böy-
lece aktivite sırasında sıkıntı oluşumu engellenmiş olur (Ersoy, 2004, s. 197; 
Ersoy ve Hasbay, 2006, s. 19). Egzersizin başında glikoz solüsyonu kullanılırsa 
bundan dolayı insülin salınımı başlar. Bu da hipogliseminin oluşumunu hızlan-
dırır ve de dehidratasyonu arttırır ve istenmeyen sıkıntılar oluşabilir (Pehlivan, 
2006, s. 129). Sporcu içeceklerinde elektrolit olarak sodyum özellikle tercih 
edilmelidir. Çünkü egzersiz sırasında kullanılan elektrolitler glikoz ve suyun 
emiliminde kolaylık sağlar (Pehlivan, 2006, s. 130). Egzersizden önce sporcu 
iki bardak su içmelidir (Applegate, 2011, s. 281). Egzersize başlamadan önce 
sıvı depolarını doldurmak için iki saat önceden 2- 3 bardak su içilmelidir (Akyol 
ve diğ., 2012, s. 19).

Egzersiz/Müsabaka Sırasında Sıvı ve Elektrolit Gereksinimi

Sporcu ve antrenörler için müsabaka çalışmanın tüm ürünlerinin vitrini ola-
rak görünmektedir (Bayraktar ve Yaman, 2002, ss. 145-161). O yüzden vücu-
da alınan her maddeye dikkat edilmelidir. Elektrolit içerikli içecekler, portakal 
suyu gibi içecekler tavsiye edilmektedir. Yarışma esnasında ve dinlenme araları 
verildiğinde eğer bir açlık hissi meydana gelirse enerji içecekleri muz ve benzeri 
gıdalar ile giderilmelidir. Özellikle maraton koşusu gibi uzun mesafeli yarış-
malarda su ve elektrolit kayıplarının önlenmesi için gerekli tedbirler kesinlikle 
alınmalıdır (Baron, 2002, s. 109). Eğer sporcuya yarışma sırasında glikoz veri-
lecekse glikoz oranı %5 ile%8’i geçmemelidir. Glikoz yerine fruktoz verilecek-
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se bu oranda % 12’yi kesinlikle geçmemelidir.  Eğer geçerse kusma, ishal ya da 
bağırsak rahatsızlıkları oluşabilir. Verilecek meyve suyunun ph oranı 6 civarın-
da olmalıdır. Egzersizin başlamasıyla birlikte plazmada bir volüm kaybı başlar. 
İlk 10-15 dakikada başlayan bu volüm kaybı ile birlikte alınan su bu durumu 
düzeltmeye yetmez.  Bunu düzeltmek için izotonik tuz solüsyonu kullanılırsa, 
başlangıçta bu kayıp %15 azaltılabilir. Ancak verilen izotonik solüsyonun mik-
tarına dikkat edilmelidir. Eğer miktarı iyi ayarlanmazsa aç kişilerde ishale se-
bep olabilir (Pehlivan, 2006, ss. 129-130). Egzersiz süresince ise sporcu her 20 
dakikada yarım bardak su almalıdır (Applegate, 2011, s. 281). Erdoğan (2009, 
s. 502) ise egzersiz anında 15 dakika aralarla bir veya iki yudum suyun alın-
masını ve egzersizin yoğunluğuna da dikkat edilmesini söylemektedir. Çabuk 
kuvvet sporlarında müsabaka anında özellikle glikozdan kaçınılmalıdır. Piya-
sada var olan birçok değişik beslenme konsantrasyonları vardır. Bunların mü-
sabaka öncesinde antrenmanlar esnasında kullanılarak etkileri takip edilmelidir. 
Müsabaka anında kaybolan karbonhidrat ve elektrolitlerin çok hızlı bir şekilde 
telafi edilmesi müsabaka anında çok önemlidir. Dayanıklılık sporlarındaki gibi 
yarışma sonrasında da hızlı bir şekilde azalan glikojen depoları doldurulmalı ve 
elektrolit kayıpları hızlı bir şekilde yerine konulmalıdır (Baron, 2002, s. 152). 
Egzersiz yapılan yerin sıcak ve nemli olması su kaybını artırdığından dolayı 
böyle durumlarda daha fazla su içilmesi gerekmektedir (Akyol ve diğ., 2012, s. 
19; Dündar, 2003, s. 351). Egzersizin ya da müsabakanın süresi uzun olursa kar-
bonhidrat ve elektrolit içeren sporcu içecekleri alınabilir. Özellikle dayanıklılık 
sporcuları için bu çok çok önemlidir (Akyol ve diğ., 2012, s. 19; Ersoy, 2004, s. 
197). Mücadele sporlarında müsabaka sırasında özellikle elektrolit içerikli içe-
cekler içilmeli, müsabakalar arasında enerji ihtiyacı olacağından enerji içerikli 
içecekler alınmalıdır (Baron, 2002, s. 190). Egzersiz yapanlar her 15 -20 daki-
kada yaklaşık bir çay bardağı suyu egzersiz sırasında tüketmelidir. İdeal içecek 
egzersiz sırasında serin sudur (Akyol ve diğ., 2012, s. 18).

Egzersiz/Müsabaka Sonrası Sıvı ve Elektrolit Gereksinimi

Sporcular müsabaka bittikten sonra en hızlı bir şekilde yiyecek, su, elekt-
rolit içerikli içecekler ve karbonhidratlar alarak kaybedilen mineral ve elektrolit 
eksikliklerini gidermelidirler (Baron, 2002, s. 110; Fox ve diğ., 1999, s. 400). 
Sporcu müsabaka öncesi ve sonrası tartılmalı ve kaybedilen sıvı miktarı hesap-
lanıp önceki kiloya ulaşıncaya kadar sıvı tüketimine devam etmelidir (Duyff, 
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2003, ss. 559-560). Mücadele sporlarında müsabaka sonrasında ise organizma-
nın yenilenebilmesi için hızlı bir şekilde içecek, meyve, tatlı gibi kolay sindirile-
bilen karbonhidratlar alınmalıdır. Kuvvet sporlarında ise müsabaka bitiminden 
sonra en önemli aşama kaybedilen su ve elektrolit kayıplarının mineral içecek-
ler veya elektrolit içecekler ile hızlı bir şekilde telafi edilmesidir (Baron, 2002, 
ss. 190-130).
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SPOR YARALANMALARINA GENEL BAKIŞ

Atakan ÇAĞLAYAN1 Ertuğrul ÇAKIR2

1 İstanbul Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye
2 Düzce Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,  

Düzce  / Türkiye

Öz: Spor yaralanmaları sadece profesyonel spor yaparken değil rekreatif 
olarak yapılan günlük aktivitelerde de gerçekleşebilir. Spor yaralanmaları için 
mutlaka darbe alınması gerekmez, diz ekleminde gerçekleşen ön çapraz bağ 
yaralanmaları gibi birçok yaralanma temassız gerçekleşebilir. Bunun dışında 
daha önceden geçirilmiş bir yaralanmanın tam olarak iyileşmemesi nedeniyle 
tekrarlaması, sık kullanım, yorgunluk, vücudun kaldırabileceğinden daha fazla 
yük bindirilmesi, egzersiz öncesi yeterli ısınmama, belli kas gruplarının ters ha-
reket etmesi, ters yüklerin bindirilmesi, kassal zayıflık, yetersiz esneklik, yanlış 
teknik kullanımı gibi faktörler yaralanmaya sebebiyet verebilir. 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Spor yaralanmalarının dış etkenlerle oluşan yaralanmalar ve sporcunun 
kendisinden kaynaklanan nedenler olmak üzere iki ana grupta incelenir. Dış 
etkenlerle oluşan yaralanma nedenleri olarak yapılan sporun türü, antrenman 
şekli, kurallara uyum, çevresel nedenler, zemin, spor malzemeleri olarak sayıla-
bilir. Özellikle yaralanmaların önlenebilmesi açısından bu nedenlerin bilinmesi 
önemlidir. 

Sporun türü: Temas sporlarında yaralanma olasılığı daha fazladır. Örneğin, 
spor yaralanması görülme oranları futbolda yüzde 10, güreş yüzde 6, atletizmde 
yüzde 1 ve kayakta yüzde 0,5 / gün olarak saptanmıştır.
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Antrenman şekli: Antrenmanın yüksek düzeyde olması ve yoğunluğunun 
artması, teknik değişikliği, kurallara uymama, ısınma ve soğuma periyodunun 
yetersiz olması, antrenörün olumsuz tutumu ve aşırı egzersize erken başlama 
gibi nedenlere bağlıdır.

Zemin: Koşu yüzeyinin çim yüzeyden sentetik yüzeye değişmesi (sentetik 
yüzeyde ön çapraz bağ yaralanma riski artmaktadır), düzgünlük, şok absorbsi-
yonu ve temas kuvveti değişimleri yaranmaları etkilemektedir. 

Çevresel nedenler: Spor yapılan ortamda; ısı, nem (iklim koşulları), aydın-
lanma, toz ve rüzgâr gibi birçok faktör önemlidir. Yetersiz ısınma ile birlikte so-
ğuk hava esnekliğin azalmasına ve tutukluğa tersine sıcak ve nemli hava ise ısı 
felcine neden olmaktadır. Yetersiz ışıkta yarışma veya antrenman ise yaralanma 
olasılığını arttırmaktadır.

Kullanılan Malzeme: Uygun ayakkabı sporcunun en temel ve en önemli 
malzemesidir. Ayrıca koruyucu malzemelerin (dizlik, tekmelik, kask gibi) ko-
runmadaki önemi çok fazladır. Aksine eski veya uygunsuz antrenman ayakka-
bısı veya ıslak futbol topu, kalitesiz veya eski koruyucu malzemelerin kullanıl-
ması ciddi sorun olma nedenlerindendir (Peterson ve Renstrom, 1986, s. 50).

Sporcudan kaynaklanan yaralanma nedenlerinde vücudun kendisin-
den kaynaklanan nedenler oldukça fazladır. Bunlar; fiziksel uygunluk, psi-
kolojik faktörler, yaş, yapısal bozukluklar, enfeksiyon odağı, kas-tendon 
dengesizliği, temel tekniklerde bozukluk, aşırı yorgunluk (fizyolojik ve zi-
hinsel) kötü alışkanlıklar, psikolojik faktörler olarak sayılabilir. Sporcunun 
kendisinden kaynaklanan nedenlerin tümüyle ortadan kaldırılması güçtür. 
En önemli sporcu kaynaklı yaralanma nedeni; kuvvet, hız, dayanıklılık, beceri, 
esneklik, sağlamlık, motivasyondan oluşan sporcunun ‘fiziksel uygunluğu’dur. 
Ayrıca yaş, hızlı büyüme dönemi ve çocukluk yaş grubu ile ileri yaşlarda ya-
ralanma oranı artmaktadır. Yapısal bozukluklar; düz tabanlık, bacak eşitsizliği, 
eklem sertliği veya gevşekliği gibi sebepler yaralanmaya zemin hazırlayabilir. 
Enfeksiyon; diş çürüğü, sinüzit, tüberküloz ve üriner enfeksiyon gibi sorun-
larda önemlidir. Kas-tendon dengesizliği; kaslar arasındaki uzunluk ve kuvvet 
açısından dengesizlik olması ile temel tekniklerde bozukluklar tenisçi dirseği, 
golfçü dirseği ve futbolcu kasığı hastalığı gibi yapılan spor tipine özgü yara-
lanma oluştururlar. Aşırı fizyolojik ve zihinsel yorgunluk, sigara, alkol, uyuştu-
rucu maddeler ve doping gibi kötü alışkanlıklar ile konsantrasyon yetersizliği, 
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riske atılma, aşırı hırs ve bireysel davranışlardan oluşan ‘psikolojik faktörler’ 
de spor yaralanmalarının önemli nedenlerindendir (Wroble, 1986, s. 295). Spor 
yaralanmaları sporcunun performansını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. 
Başarılı bir performans için yaralanmaların önlenmesi ve bu bilincin oluşturul-
ması öenmli bir konu haline gelmiştir (Akhmedov, Demirhan ve Cicioğlu, 2016, 
s. 99). Bu nedenle sporcuların sportif yaralanmalarındaki farklılıkları bilmek 
ve tedavi planını bu doğrultuda yapmak önem teşkil eder. Hekimlerin ve diğer 
sporcu sağlığı çalışanlarının doğru tanı ve tedavi yaklaşımları sergileyebilmek 
için yaş gruplarına özgü anatomik, fizyolojik farklılıkları ve yaralanmaları iyi 
tanımaları gerekir. Ayrıca yaralanmaların önlenmesine yönelik prensipler konu-
sunda aile, sporcu ve antrenörlere gerekli destek sağlanmalıdır (Kocaman, Atay, 
Alp ve Suna, 2018, s. 1).

Sportif faaliyetler sırasında görülen bazı yaralanmalar aşağıda belirtilmiştir.

Omuz ve Çevresi Yaralanmaları

Omuz Eklemi Labral Yırtık

Omuz ekleminin kaslarından oluşan güçlü bir eklem kapsülü bulunsa da 
travma sonucu meydana gelen zorlu eklem hareketleri labral yırtıkları meyda-
na getirir. Özellikle omuz çıkıkları dediğimiz subliksasyon durumlarında omuz 
eklemini saran kapsül zedelenebilir. Kısmi yırtıklardan veya 2-3 cm’lik yırtık-
lar oluşabilir.  Mikro yırtıklarda genellikle omuz hareketleri sırasında kaynağı 
tespit edilemeyen ağrı oluşurken ciddi yırtıklarda omuz ekleminde instabilite 
dediğimiz eklemin normal eklem hareketi sınırı dışına çıkması ve sportif hare-
ketlerde omuz ekleminde bir güvensizlik ve keskin bir ağrı hissi ile sporcuyu 
rahatsız eder. Bazı sporcular omuz ekleminden bazı noktalarda ses geldiğini 
söylerler (Snyder, Karzel ve Del Pizzo, 1990, s. 274). 

İnstabilite gelişen omuzlarda cerrahi müdahale şarttır. Cerrahi sonrası 3-4 
hafta omuz askısında kalan kol iyileşme sırasında omuz kasları atrofiye ve omuz 
eklemi limitasyonlara maruz kalır. Hassas bir rehabilitasyon süreci gerektiren 
bu gibi durumlarda ilk önce ağrısız normal hareketi kazandırılıp daha sonra de-
rece derece omuz kasları kuvvetlendirilir. Spora dönüş için acele edilmemelidir. 
Omuz eklemi hareket genişliği fazla ve stabilizasyonu önemli bir eklem olduğu 
için tekrar yaralanma riski oldukça yüksektir (Keener ve Brophy, 2009, s. 627).
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Rotator Kaf Tendonapatileri

Rotator kaf kasları omuz eklemini kontrol eden kaslar olarak bilinir. Omuz 
ekleminin tam fonksiyonu için önemli bir yere sahiptir (Kılıç, Yücel, Gümüşdağ 
ve Kartal, 2014, s. 1). Bu kaslardan supraspinatus ve infraspinatus kaslarının 
tendonları büyük ve yoğun tekrarlı streslere maruz kaldığında dejeneratif de-
ğişikliklere uğrar. Omuz hareketleri kuvvet üretmesi gereken hareketlerde ağ-
rılı olur. Tendonlarda meydana gelen dejenerasyonlara bağlı olarak tendonların 
etkilendiği bölgelerdeki kalınlaşma krepitus denilen eklem hareketi sırasında 
açığa çıkan sesleri meydana getirebilir (Lewis, 2009, s. 236). 

Tekrarlı ve yoğun omuz hareketleri ile birlikte sportif hareketlerdeki teknik 
bozukluk veya zayıf postürde biyomekanik açıdan rotator kaf tendonopatilerin 
gelişmesine zemin hazırlar. Tendonopatiler tendon kılıfında meydana gelen de-
jenerasyonlar olduğu gibi kas tendon kavşağı denilen tendonun kasa birleştiği 
yerdede meydana gelebilir. İnflamasyonla seyreden bu süreçte en önemli akut 
yaklaşım inflamasyonu (yangıyı) arttıracak yüklenmelerden kaçınıp tendonu 
iyileştirecek medikal uygulamalarla birlikte mekanik negatif stresler yaratmak-
tır (Seitz, McClure ve Finucane, s. 2011, s. 1).

Ağrı ve yangının meydana getirdiği genel kas inhibisyonu yani omuz ek-
lemlerinde oluşan nöromusküler kontrolün zayıflığı özenle planlanmış egzersiz-
ler ile tekrar yapılandırılmalıdır. Eksantrik yüklenmeler ile tendon güçlendirilip 
omuz eklemini saran kasların kuvveti arttırılıp omuz stabilizasyonu sağlanma-
lıdır. Bunun yanında gerekli biyomekanik sapmalar düzeltilip yeni postürün de-
vamlılığı egzersiz yaklaşımlarıyla sağlanmalıdır.

Omuz Sıkışma Sendromu

Kolların omuz üstüne yaptığı tekrarlı harekelerle oluşabileceği gibi birta-
kım anatomik değişikliklerle de meydana gelebilir. Supraspinatus kasının sıkış-
ması sonucu yavaş yavaş artan ağrı ve yukarı omuz hareketlerinde limitasyon ile 
karakterize yaralanmanın en büyük nedeni yanlış ve tekrarlı omuz üstü hareket-
lerdir (Frost, Bonde ve Mikkelsen, 2002, s. 494). Bunun yanında supraspinatus 
tendonun geçtiği subakromial oluğunda kemik oluşumları ile daralması sonucu 
oluşan sıkışmada cerrahi tek çözümdür (Hawkins ve Kennedy, 1980, s. 151).

Özellikle tekrarlı topla atış ve fırlatma içeren aktiviteleri yapan sporcularda 
görülen bu yaralanmada en önemli nokta erken tanılamaktır. Sıkışmanın açı-
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ğa çıkardığı dejenerasyonu minimal seviyede tutup tendonu kuvvetlendirmek 
sporcunun sahalardan uzak kalma süresini kısaltacaktır. Bunun yanında uygun 
biyomekanik parametrelerin kazandırılması ve spora özgü hareketlerdeki tek-
nik yapı kontrolleri yaralanmada tedavi yaklaşımı içinde değerlendirilmektedir 
(Frost ve Andersen, 1999, s. 11).

Akut durumlarda buz uygulaması ve istirahat dejenerasyon bölgesini ra-
hatlatıp ağrıyı elimine eder. İki saatte bir 15 dakikalık buz uygulamaları yoğun 
ağrılı durumlarda etkili bir yaklaşımdır. Medikal tedavi eşliğinde yapılan re-
habilitasyon uygulamalarında supraspinatus eksantrik yüklenmeler ve skapular 
mobilizasyonlar omuz eklemini rahatlatır ve normal eklem hareket aralığını ko-
rumaya yardımcı olur (Senbursa, Baltacı ve Atay, 2007, s.  915).

Genel kuvvet veya maksimal kuvvet çalışmalarında omuz üstü hareket-
lerden kaçınmalı ve yeterli dinlenmelere olanak verilmeli. Cerrahi gerektiren 
omuz sıkışma sendromlarında ise spora dönüş için gerekli esneklik, kuvvet, pat-
layıcı kuvvet ve dayanıklılık motor özellikleri omuz eklemine kazandırılmalıdır 
(Ellenbecker ve Cools, 2010, s. 319).

Biseps Uzun Başı Yaralanmaları

Omuz bölgesinde iki tendona ayrılan biseps kasının bir tendonu omuz ek-
lem kapsülüne karışırken diğer skapulaya yapışır. Stres ile karşılaştığı zaman 
bu stresleri sağlıklı absorbe edip aktarabilmesi için optimum omuz stabilizas-
yonuna ihtiyacı olan biseps dirence karşı yapılan kuvvet antrenmanlarında sıkça 
yaralanır. Omuz önünde dirence karşı yapılan hareketlerde ağrı ile ortaya çı-
kan yaralanma genelde bisepsin uzun başına ait tendonda görülür (Elser, Braun, 
Dewing, Giphart ve Millett, 2011, s. 581). 

Kuvvet antrenmanlarında negatif kuvvet antrenmanın eksikliğinde artan 
yük kuvvetlenmemiş tendon üzerinde dejeneratif değişikliklere sebep olur. Bu 
yüzden performans antrenmanlarında kasların tendonlarını kuvvetlendiren ek-
santrik kas kasılmalarına önem verip kas-tendon kompleksi yoğun ve tekrarlı 
streslere karşı dayanıklı tutulmalıdır (Sethi, Wright ve Yamaguchi, 1999, s. 644).
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Kalça ve Çevresi Yaralanmaları

Trokanterik Bursit (TB)

Sporcularda genelde travma ve yoğun antrenman sonucu görülen femur başı-
nı destekleyen trokanterik bursa isimli yumuşak yastıkçıların iltihaplanması sonu-
cu ortaya çıkan tablodur. (Gordon, 1961, s. 193). Akut dönemde kalçanın dışında 
ağrıya kırmızılık, ödem ve hassasiyet eşlik öder. TB oluşmasında kilo alımı, ek-
lem dejenerasyonları, kas kısalıkları-zayıflıkları, menstrual dönemde bulunma ve 
mekanik bel ağrısı risk faktörleri olarak tanımlanır. Sporcularda travma ve aşırı 
kullanım sonucu ortaya çıkmasına rağmen lumbopelvik kasların kuvvet ve es-
nekliklerini kontrol edilmeli ve bu yapıların zayıflığında oluşacak kompansasyon 
hareket paternleri gözden kaçırılmamalıdır (Shbeeb ve Matteson, 1996, s. 565). 

Akut dönemde ödeme yönelik buz ve ağrı için tens uygulaması sporcunun 
medikal tedavisine destek amacıyla uygulanır. Bu dönemde istirahat eden futbol-
cu bursayı irrite etmemek için fiziksel aktivitelerden kaçınmalıdır. Subakut dö-
nemde tensör fasya lata (TFL) germe egzersizleri bursa üzerine gergin TFL’nin 
oluşturduğu baskılayıcı stresi azaltmak için, gluteal kasları kuvvetlendirme ise 
stabil bir kalça ekleminin bükücü kuvvetlere karşı direncini artırmak için egzersiz 
tedavisinde kullanılan yöntemlerdir (Lustenberger, Ng ve Best, 2011, s. 447).

Bazı yaralanmaların klasik tedavi programlarına cevap vermediği durum-
larda düşük enerjili SWT (shock wave therapy) kullanımı olumlu sonuçlar ver-
diği bulgulanmıştır (Furia, Rompe ve Maffulli, 2009, s. 1806).

Sakroiliak Eklem Disfonksiyonu (Ağrısı)

Güçlü bir ligament (bağ) ağıyla sarılı sakroiliak eklem sporcularda travma 
sonucu etkilenir ve aktiviteler sırasında özellikle öne eğilme ve de yanlara eğil-
me hareketlerinde pelvis arkasında ağrı ile kendini belli eder. Sadece ligament 
yapılarla desteklenen bu eklemin yaralanması eklemi saran ligament yapının 
zorlanması sonucu dejenere olmasıdır (Brolinson, Kozar ve Cibor, 2003, s. 47).

Sakroiliak disfonksiyona yönelik tedavi yaklaşımı 3 evreden oluşur. İlk evre 
olan ve 1-3 gün süren akut fazda eklem üzerine buz uygulaması ile birlikte her 
türlü fiziksel aktiviteden kaçınıp dinlenmek gerekir. Bunu yanında reçete edilen 
medikal tedaviye başlanır. 3-8 gün arasındaki iyileşme fazında her iki ekstremite 
arasındaki kas kuvvet ve esneklik farkı değerlendirlir. Pelvik mobilitiye etkileyen,

	Erektör spinalar
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	İliopsoas
	Rectus Femoris
	Kalça abduktör ve adduktörleri
	Tensor Fasya Lata
	Priformis 
	Quadratus Lumborum
Kaslarının kuvvet ve esneklikleri sağlam taraf referans alınacak şekilde de-

ğerlendirilir. Zayıflık ve kısalık gibi durumların giderilmesine yönelik terapatik 
(iyileştirici) egzersizlere başlanır. Terapatik egzersiz yaklaşımında kısalıklara 
yönelik yaklaşım birincil kuvvetlendirme egzersizleri ikincil yaklaşım olmalıdır 
(Cohen, 2005, s. 1440).

3. faz olan onarım fazında sporcunun yaralanma sonra proprioseptif eğiti-
mi yapılır. Bu eğitimin amacı sakroiliak disfonksiyonun açığa çıkardığı ağrı ve 
immobilazyonun bozduğu lumbopelvik stabilizasyonun yeniden kazandırılma-
sıdır. Her türlü alt ekstremite hareketinde, stabil bir lumbopelvik bölge ve gövde 
(core) kaslarının kuvvetlendirilmesi pelvis ve omurga üzerine binen stresleri 
azaltır, yaralanmayı önler (Zelle, 2005, s. 446).

Pubalji Sendromu

Pubalji, özellikle travmatik sporlarda (hokey, futbol gibi) sık görülen bir 
yaralanmadır. Pelvisin pubis kısmına yapışan adduktor kasların disfonksiyonu 
ile karakterize olan ve birçok isimle anılan (adduktör tendonopatiler, kasık ya-
ralanması) pubalji sporcuların kasık ağrılarının nedenidir. Atletik pubalji, kas 
tendon kavşağı yaralanması, tendinit, fasya irritasyonu, pubis kırığı, kas spazmı 
gibi pek çok yaralanmayı içerebilir.

Atletik pubaljide oluşan ağrının kaynağının her şeyden önce kas, tendon ve 
fasya kaynaklı olduğu tespit edilmelidir. Özellikle kalça, sakroiliak veya lum-
bosakral bölgedeki yaralanmalar elimine edilmelidir. Çünkü bu bölgedeki ya-
ralanmalar çoğu zaman kasık ve iç uyluk bölgesine yayılan ağrılar oluştururlar.

Atletik pubaljide görülen ağrı Tens modalitesi (Transcuteneal Elektrik Sti-
mulasyonu) ile baskılanırken çoğu vakada görülen kalça eklemi hareket aralığı 
limitasyonuna yönelik germe egzersizleri pubaljiye ait tedavi yaklaşımlarının 
en önemli bileşenidir.  
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Sporcunun kalça segmentinin özellikle internal (içe) ve eksternal (dışa) ro-
tasyonu kontrol eden kasların kuvvet kaybı ve hareket limitasyonu çoğu zaman 
pubaljide karşımıza çıkan tablodur. Sporcunun antrenman programının kapsamı 
daraltılıp daha çok terapatik kuvvet egzersizleri ile sınırlandırılmalıdır. Sağ ve 
sol ekstremiteler arasındaki kuvvet farkı eşitleninceye kadar spora özgü aktivi-
telerde düşük eforla çalışması daha uygundur (Arnason, 2004, s. 5).

Kas-tendon yapısından kaynaklanan atletik pubalji yaralanmalarında ad-
duktör kasların ağrı dolayısıyla spazma girmesi ve esnekliklerini yaralanma bo-
yunca kaybetmeleri istenmeyen bir durumdur. Hem kas-tendon kanlanmasını 
arttırıp iyileşmeyi hızlandırmak, ağrıyı azaltmak ve esnekliği arttırmak adına 
derin doku masajı sık kullanılan bir yöntemdir (Brosseau, Casimiro, Milne, Ro-
binson, Shea, Tugwell ve Wells, 2002, s. 4).

Atletik pubaljide uyluk içi kaslar spor aktivitelerinde oldukça yoğun stres-
lere maruz kalır. İyileşmeden spora dönüş bölgeye ait yaralanmaları kronik hale 
sokabilir. Bu yüzden ağrıdan tam olarak kurtulmadan ve gerekli kuvvetlendir-
me ve esneme sağlanmadan spora dönüş yapılmamalıdır. Özellikle yaralanma 
sonrası müsabaka sonrası süreçlerde bölgenin toparlanmasına yardımcı olmaya 
yönelik masaj, zıt banyo vb. yaklaşımlardan faydalanılmalıdır (Jönhagen, Ac-
kermann ve Eriksson, 2004, s. 1499).

Priformis Sendromu

Priformis sendromu, otururken, koşarken sakrum ile kalça eklemi arasın-
daki hat boyunca hissedilen, kimi zaman kalçaya ve uyluğun arkasına yansıyan 
batıcı bir ağrı ile karakterize yaralanmadır (Parziale, Hudgins ve Fishman, 1996, 
s. 819). Sporcularda sendromun oluşumuna zemin hazırlayan faktörler yoğun 
antrenman ve kalçayı destekleyen sinerjistik (birbirlerini kuvvet oluştururken 
destekleyen) abduktor kasların zayıflığıdır. Priformis kası spazmı nedeniyle sert 
bir bant şeklini alır, kasın altında seyreden siyatik sinir üzerinde baskı oluş-
turarak ağrıya, uyuşukluk ve uyluk kasları zayıflığına sebep olur (Durrani ve 
Winnie, 1991, s. 374).

Priformis sendromunda tedavi yaklaşımında amaç kasın spazmının çözül-
mesini sağlamaktır. Sıcak uygulamalar bölgedeki dolanımı arttırarak yardımcı 
olurken kasa yönelik spesifik germe egzersizi kasın gevşemesine olanak sağlar. 
Unutulmaması gereken kalça stabilizasyonu sağlayan kasların kuvvet değerleri 
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kontrol edilmelidir. Stabil olmayan bir kalça eklemi efor gerektiren aktivitelerde 
yaralanmanın nüksetmesine sebep olabilir. Ayrıca kalça fleksörlerin esnekliği 
sağlanmalıdır (Barton, 1991, s. 345).

Kasık Yaralanmaları

Kalça adduktör kaslarında meydana gelen aşırı zorlanmaya bağlı yaralan-
malardır. Çoğu zaman kasta çekme olarak adlandırılan mikro yırtıklar ve spazm 
ile karakterize olan yaralanmada yetersiz toparlanma ve yoğun antrenman prog-
ramı yanında müsabaka öncesi yetersiz ısınma risk faktörlerindendir (Engeb-
retsen, Myklebust ve Holme, 2010, s. 2051). 3 sınıflama olarak değerlendirilen 
kasık yaralanmaları, 1. Derece minimal yırtıklar, 2 derece olarak 1-2 cm’lik 
yırtıklar ve 3. Derece olarak 2 cm yırtıklardır. 1 ve 2. derece yırtıklar sonrası 
spora dönüş 2 hafta ile 2 ay arasında değişirken 3. derece yırtıklarda 6 aya kadar 
sürebilmektedir (Chan, Del Buono, Best ve Maffulli, 2012, s. 2356).

Akut dönemde buz, elevasyon ve bandajlama uygulamaları yaralanmanın 
ilerlemesini engeller. Burada amaç yaralanma bölgesinde kan akımını azalta-
rak oluşabilecek ödemi minimale indirmek ve böylelikle iyileşme evresine daha 
ağrısız ve hızlı geçmektir. Akut dönemde koltuk değnekleri kullanılarak kas-
ta oluşabilecek ekstra zorlanmalar önlenir. Böylelikle yaralanmanın şiddetinin 
artması önlenir. Bu yüzden yaralanmış olan ekstremiteye ağırlık verip fiziksel 
aktivite ile ağrıyı arttırmak yaralanan bölgeyi korumak adına oluşan kasların 
spazmının çözülmesini engeller ve iyileşme süresinin uzamasına yol açar (Da-
han, 1997, s. 326).

Kasık yaralanmaları yaşanmaması için sporcuların müsabaka ve antrenman 
öncesi ısınma sürecini uygun birşekilde yapması ve aktivite sonrası toparlanma 
sürecine önem vermeleri gerekir. Bunun yanında addüktör kaslarının esnekliği 
spesifik olarak çalışılmadır. Olabilecek ufak zorlanmalar gözardı edilmemelidir 
(Karlsson, 1994, s. 141).

Kalça Eklemi Kapsülü Yırtığı

Travmatik sporlarda rastlanan ciddi bir yaralanma olan kalça eklemi kap-
sül yırtıkları genelde sinsi seyreden zaman zaman kendini belli eden bu sırada 
ekleme zarar veren ve en son olarak eklimi limitleyip ağrı ile aktiviteleri durdu-
ran bir yaralanma türüdür. Kalça eklemi hareketlerinde takılma hissi ile kendini 
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gösteren yaralanma zamanla ağrının şiddetiyle birlikte eklemin hareketlerini sı-
nırlar (Groh ve Herrera, 2009, s. 105).

Genelde kalça eklemi kapsül yırtıklarında mikro yırtıklar konservatif teda-
viye yanıt verirken makro yırtıklar için cerrahi yaklaşıma başvurulur. Bunu ya-
nında kalça eklem hareketleri sırasında takılma hissi veya belli açılarda şiddetli 
keskin ağrılığı noktalar katlanmış, sıkışmış kapsüle işaret edebilir. Traksiyonel 
manevralar bu tür sıkışma durumlarında kullanılabilir.

Cerrahi sonrası süreçte normal eklem hareketi kazandırıldıktan sonra kalça 
eklemini kontrol eden kasların kuvvetlendirilmesine geçilir. Genel fiziksel uy-
gunluğu arttırılmasının ardından spora özgü hareketler üzerinde çalışılır. Kalça 
eklemin yoğun streslere maruz kalan bir segment olmasından dolayı spora dö-
nüş süreci uzun sürer (Enseki, Martin ve Kelly, 2009, s. 247).

Bacak ve Ayak Bileği Segmenti Yaralanmaları

Ayak bileği segmenti bulunduğu seviye itibariyle ve hareket serbestliği yö-
nüyle yaralanmaya açık olan bir eklemdir. Öne ve arkaya fleksiyon ve ekstansiyon 
hareketine karşı rotasyon toleransının (10-15 derece aralığında olması) az olması 
ayak bileğini zorlayıcı hareketler karşısında zayıf bırakır. Özellikle yer reaksiyon 
kuvvetlerinin ilk önce ayak bileği ekleminden geçmeside yoğun tekrarlı aktivite-
lerde ayak bileğini yaralanmaya zemin hazırlar (Adirim ve Cheng, 2003, s. 75).

Shin Splint

Tibianın periostal tabakasında görülen inflamasyondur. Daha çok koşucu-
larda görülen bu yaralanmanın altında yatan yüksek tekrarlı ayak bileği hareke-
tidir. Tibianın ön yüzeyinde yanıcı bir ağrı ile sporcunun performansını düşürür 
(Slocum, 1967, s. 875).

Özellikle ayak bileğini çevreleyen kaslardaki kuvvet dengesizliği zamanla 
tibia üzerinde artan stres gerilimine sebep olur. Ayrıca kalça ve gövde kasları 
zayıflığı ile görülen biyomekanik düzensizliklerde shin splinte sebep olur (Beck 
ve Osternig, 1994, s. 1057). Yanlış ayakkabı seçimi ayak bileğini kontrol eden 
kaslar üzerinde aşırı stres yaratır ve bacak kasları üzerinde binen bu yük çabuk 
yorulmalarına sebep olur. Devam eden hareket ile birlikte tibia üzerine stres bu 
şekilde artar ve tibiayı saran fasyayı olumsuz yönde etkiler (Bennet, Reinking, 
Pluemer, Pentel, Seaton ve Killian, 2001, s. 504).
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Tedavisi sürecinde ilk bakılması gereken sporcunun ayakkabı seçimidir. 
Bacak kasları kuvveti ve esnekliği kontrol edilip, başlangıç olarak buz uygula-
ması ve dinlenme ile ağrının ortadan kalkması sağlanır. Biyomekanik değerlen-
dirmenin ardından gerekli düzeltmeler yapılıp antrenman programındaki şiddet 
ve sıklık azaltılır (Ugalde, Batt ve Chir, 2001, s. 21). Bir iki hafta içinde zorlu 
egzersizler sırasında ağrının ortaya çıkıp çıkmamasına göre spora dönüş gerçek-
leşir (Andrish, Bergfeld ve Walheim, 1974, s. 1697).

Kompartman Sendromu

Bacakta kaslar kompartmanlar şeklinde bölümlenir. Her kompartmant kas-
ları mekanareseptörlerce zengin bir zar (fasya) ile çevrilidir. Bacakta ön kom-
partmanı oluşturan kaslarda şişme sonucu vasküler yapı yüksek basınç dola-
yısıyla sekteye uğrar. Bacak ön kompartman kaslarında meydana gelen ödem, 
sıcaklık ve hassasiyet ile ortaya çıkan sendromda ayak bileği germe ve etkilenen 
bacak kasları kontraksiyonu şiddetli ağrıya sebep olur. Travmaya bağlı olduğu 
gibi anabolik streoid kullanımıda kompartman sendromuna yol açabilir (Olson 
ve Glasgow, 2005, s. 436).

Parastezi (hissizlik) hissi, ayağı oynatmada güçlük (kasların felce uğrama-
sı) ve ödem, kronik dönemde iskemik yumuşak doku nekrozları meydana ge-
tirebilir. Bu durumda ufak cerrahi müdahaleler ile ödemin yol açtığı dolaşımı 
bozan stres ortadan kaldırılır (Fronek, Mubarak ve Hargens, 1987, s. 217).

Tibia Stres Kırığı

Düzgün diyet programına sahip olmayan atletlerde, osteoporoz ve osteope-
ni  (kemik kaybı) bulunan bireylerde ani yoğun tekrarlı yüklenmeler dolayısıyla 
tibia üzerinde meydana gelen mikro çökme kırıklardır (Giladi, Milgrom ve Sim-
kin, 1987, s. 326). 

Aktivite ile ortaya çıkan ağrı aktivite devam ettikçe tibia üzerinde artan 
stres tibiayı daha ciddi dejenerasyonlara açık hale getirir. Röntgen ile tetkik edi-
len kırıklar sonrası sporcu kemiğin iyileşmesi için dinlendirilir ve kemik üze-
rine binecek yüklenmelerden kaçınması istenir (Romani, Gieck, Perrin, Saliba 
ve Kahler, 2002, s. 306). Özellikle su içi egzersizler bu dönemde sporcunun 
fiziksel uygunluğunu korumak için en iyi yaklaşımdır (Belza, Topolski, Kinne, 
Patrick ve Ramsey, 2002, s. 285).
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Kalf Yırtığı ve Zorlanması

Genel olarak kalf yırtıkları düzenli spor yapmayan bireylerde görülür. 
Özellikle tek ekstremiteyi destek noktası olarak kullanan sporcularda eksantrik 
yüklenmelerde kasın parçalayıcı kuvvetleri absorbe edememesi sonucu meyda-
na gelir (Garret, 1983, s. 200).

Sporcu yaralanma sırasında bir kopma sesi işitebilir. Kasta meydana gelen 
yırtığı derecesine göre lokalize şişlik ve hassasiyetten ayak üzerine ağırlık ver-
mekten kaçınmaya semptom gösterebilir. Yaralanma ardında uygulanan kom-
pres-bandaj kompleksi ve elevasyon bölgede ödem oluşumunu engelleyerek 
iyileşme sürecini hızlandırır (Dixon, 2009, s. 74).

Yırtık cerrahi operasyon gerektirmiyorsa 3 haftalık immobilizasyon sonrası 
oluşan adezyonlar germe egzersizleri ile esnetildikten sonra kuvvetlendirme eg-
zersizlerine ağırlık verilir. Bu sırada kaybedilen stabilizasyon ve propriosepsi-
yon tekrar kazandırılır. Gerekli kuvvet ve esneklik kazandırıldıktan sonra spora 
özgü antrenmanlara geçilebilir (Garret, 1990, s. 434).

Aşil Yırtığı

Ani dönme gerektiren spor aktivitelerde önce meydana gelen zorlanmalar 
aşil tendonu üzerinde zorlanmalara ve tendinite sebep olur. Tekrarlı tendinit-
ler zamanla tendonda kalınlaşma ve zayıflamaya sebep olur. Zorlu aktivitelerde 
veya ısınma ile kazanılan esneklik kazandırılmadan yapılan zorlu aktivitelerde 
tendon yırtılabilir (Maffulli, 1999, s. 1019). Sporcu bir kopma sesi ile aktivite-
den kesilir. Sporcu istediği plantar fleksiyonu gerçekleştiremeyince tendonun 
koptuğunu ya da yırtıldığını anlar (Leppilahti, 1998, s. 79). 

6 ile 8 haftalık alçılama sonrası iyileşen tendon ile birlikte genel olarak alt 
ekstremite kaslarında zayıflık gelişir. Bununla birlikte stabilite kaybı ayak bileği 
eklemini yeni yaralanmalara açık hale getirir. Yaklaşık 8 haftalık rehabilitasyon 
süreci ile gerekli kuvvet, esneklik ve stabilite kazanımı sonrası sporcu spora 
dönüş antrenmanlarına geçebilir. Cerrahi müdahalelerde damar iltihabı (filebit) 
veya enfeksiyon riskleri mevcuttur. Bir sporcunun eski performansına dönmesi 
ortalama bir yılı bulmaktadır (Mandelbaum, Myerson ve Forster, 1995, s. 392; 
Khan, Fick, Keogh, Crawford, Brammar ve Parker, 2005, s. 2202).
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Aşil Tendiniti

Zorlayıcı ve ani hareket gerektiren aktivitelere, travmalarda, yeterli ısınma 
yapılmadan yapılan egzersizlerde ortaya çıkan tendon zorlanmaları tendonda has-
sasiyet ya da ağrı ile semptom verir (Paavola, Kannus ve Paakkala, 2000, s. 634).

Bu tür yaralanmalarda anahtar nokta sertleşen kalf kasları gevşetip, ant-
renman şiddetini azaltıp tendon üzerine binen stresi azaltmaktır. Ağrının orta-
dan kaybolmasıyla eksantrik yüklenmelerle tendon kuvvetlendirilir (Fahlström, 
Jonsson ve Lorentzon, 2003, s. 327). Zamanla iyileşen tendon gerekli esnekliği 
ulaştırılan kas-tendon yapısı tekrarlayacak yaralanmaları önlemede ön koşuldur 
(Langberg, Skovgaard ve Asp, 2000, s. 41).

Ayak Bileği Burkulması

Ayak bileği burkulması hemen hemen her spor branşında görülen bir yara-
lanmadır. Ayak bileğinin stabilitesini kaybedip aşırı supinasyona (içe bükülme) 
gitmesi ile ayak bileği ekleminin ön ve dış bağlarında meydana gelen zorlanma 
ve nadir olarak yırtılma ile meydana gelir. Akut durumda buz bandaj uygulaması 
yaralanmanın şiddetini azaltır (Wolfe, Uhl, Mattacola ve McCluskey, 2001, s. 93).

Minimal zorlanmalar birkaç gün içinde iyileşirken ciddi zorlanmalar ayak 
stabilitesini ve çevresindeki kasların kuvvetini olumsuz yönde etkiler. 3 hafta ile 
6 hafta arasında seyreden immobilizasyon süresi bağların iyileşmesi için gere-
ken süredir (Mattacola ve Dwyer, 2003, s. 413).

Özellikle iyileşen yaralanmalar sonrasında reziduel (kalıcı) bir instabilite 
sporcuların çoğunun karşılaştığı bir tablodur. Rehabilitasyon sürecinin tamam-
lanmadan spora dönüşe geçen çoğu sporcu daha şiddetli bir yaralanma ile tek-
rar spordan uzaklaşmak zorunda kalır (Hertel, 2000, s. 361). Yaralanma sonrası 
spora dönüş antremanlarında ayak stabilitesinin desteklenmesi içi bandajlama 
tekniklerinin uygulanması hem stabilite hem propriosepsiyon açısından ayak bi-
leği eklemini desteklemekte faydalıdır (Rovere, Clarke ve Yates, 1998, s. 228).

Diz Yaralanmaları

Menisküs Yaralanmaları

Menisküsler diz ekleminde kuvvetlerini absorbe eden (karşılayan) ve düz-
gün bir eklem hareketi için optimal eklem yüzeyi oluşturan bu yarım ay (iç me-



HER YÖNÜYLE SPOR

114

nisküs ) ve o şeklindeki ( dış menisküs)  yastıkçık görünümlü yapılar zamanla 
üzerine binen streslere veya ani parçalayıcı kuvvetlere maruz kalarak anatomik 
bütünlükleri bozulur (Baker, Peckham, Pupparo ve Sanborn, 1985, s. 1). Menis-
küsler fibrokartilaj yapılardır yani esneyebilme, şok absorbe edebilme özelliği 
ile birlikte dizin stabilitesini yani sağlamlığına katkıda bulunan dayanıklı bağ-
lardır (Hoemaker ve Markolf, 1986, s. 71). 

Menisküs yaralanmaları 3 derece üzerinden sınıflandırılır (Mesgarzadeh, 
Moyer ve Leder, 1993, s. 489).

1. Derecede milimetrik yırtıklardır. Çoğu zaman MRI’da bile fark edilme-
yecek kadar küçük olur. Buna rağmen ağrı ve minimal inflamasyon (yangı) diz 
ekleminin stabilizasyonu olumsuz yönde etkileyecek kadar etkilidir.

1. Derecede olan yırtıklar çoğu zaman belirti göstermeyebilir. Dış kısımlar-
da oluşan mikro yırtıklar bölgenin kanlanması iyi olduğu için zamanla iyileşir 
aynı şekle merkeze doğru olanlar da aynı şekilde zamanla ama daha uzun bir 
sürede iyileşir. Burada önemli olan bireyin akut (başlangıç) dönemde dizi ağrı 
yüklerden koruyup yaralanmanın şiddetini arttırmamasıdır. Oluşan minimal 
ödem ve ağrıya karşı buz uygulaması ve bireyin diz kontrolünü arttırıcı bantla-
ma teknikleri (kinezyo bantlama) faydalı olur.

2. Derece yırtıklarda yaralanma kendini minimal ödem, dizde boşalma hissi 
ve tolere edilebilen bir ağrı ile kendini belli eder. Çoğu zaman yaralanma sıra-
sında duyulan yırtılma sesi ve de eklemin yaralanmaya bağlı olarak kilitlenme 
diye tanımladığımız diz eklemini çevreleyen kasların spazma girerek eklemi 
korumak adına eklem hareketini engellenmesi (dizin kilitlenmesi) sık görülür.                                         

2. Derece yırtıklarda ortaya çıkan semptomlardan ağrı bireyin performan-
sını düşüren faktördür. Ağrının sonucu kassal atrofi (hacim kaybı) gelişir. Bu 
durum bireyin yaralanmasını daha da şiddetlendirebilir çünkü atrofik kas yapısı 
diz eklemini korumasız bırakır ve diz üzerindeki tüm kuvvetler eklem bütünlü-
ğünü koruyan bağları zorlar. 2. derece yırtıklarda diz eklemini kontrol eden kas-
ları kuvvetlendirme ve spazma girmiş kaslarına yönelik esneme egzersizlerin 
yanında denge egzersizleride eklemin zarar görmüş proprioseptif (beyni eklem 
hakkında bilgilendiren duyusal sistem) becerisini arttırmak için gereklidir.

3. Derece yırtıklarda ise ödem, ağrı, eklem kilitlenmesi ve eklemde ans-
tabilite hissi (eklemin kontrol dışında olduğu hissi) ortaya çıkar. MRI’da gö-
rülen yırtık sonrası eklem boşluğunda serbest hareket eden menisküs parçaları 
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eklemin normal fonksiyonunu bozar (Shelbourne, 1998, s. 595). Yoğun ağrılı 
durumların oluştuğu 3. Derece yırtıkda diz eklemini çevreleyen kaslar koruyucu 
spazm oluşturarak bireyin diz eklemini kullanmasını engellemek için diz hare-
ketlerini kitleyebilir.

Menisküslerden daha az hareketli olması sebebiyle iç menisküs, kontrolsüz 
aşırı yüklenmelerle; bu genelde yere düşme sırasında ya da çok ciddi travmalar 
veya diğer diz bağları yaralanmaları sırasında, yoğun aktivite sonrası uzun va-
dede dejenerasyonlar sonucu yapısının zayıflamasıyla birlikte sıkça görülen bir 
yaralanmaktadır (Berlet ve Fowler, 1998, s. 540).

Cerrahi operasyon sonrası meniskal yapıların tamiri veya tamamen alınma-
sıyla birlikte cerrahi müdahele sonrası diz ekleminde fonksiyonel kayıplar mey-
dana gelebilir (Rodeo, 1996, s. 469). Bu fonksiyonel kayıplar diz eklem hareket 
açıklığında azalma, alt ekstremite kaslarında atrofi, denge becerilerinde kayıp, 
lokalize olmuş ödem ve zamanla bu bulguların sonucu gelişen biyomekanik de-
ğişikliklerdir. Uzun soluklu rehabilitasyon sürecini gerektiren 3. derece cerrahi 
sonrası durumlarda birey eğer amatör ya da profesyonel sporcu ise bireyin spora 
dönüşü 5-6 ay kadar süre gerektirebilir (Barber, 1994, s. 206).

Ön Çapraz Bağ Yaralanması

Kadın sporcularda ön çapraz bağ yaralanma oranı daha yaygın olup bu risk 
erkek sporcularda gözlenenin beş katıdır (An, Park ve Lee, 2015, s. 2825). Diz 
üzerinde gövdenin yüksek bir kuvvetle dönmesinde (dışa rotasyonunda) bir 
kopma sesi işitilir (Ford, Myer ve Hewett, 2003, s. 1745). Kopan bağın ardından 
diz ekleminde ödem meydana gelir. Bunun yanında sporcu yürürken dizinde bir 
kontrolsüzlük hissi ile dizin stabil olmadığını ifade eder. Dizin 30 derece bükü-
lüp tibianın öne çekilmesiyle yapılan ön çekmece testi ile tanı konur (Boden, 
Dean, Feagin ve Garrett, 2000, s. 573).

Artroskopik cerrahi tamiri sonrası diz eklemi 6 hafta süre ile maksimum 
koruma evresindedir. Eklemde kuvvetli tibial translasyon (bacağın döndürülme-
si) yaratacak kuvvetlerden kaçınıp genel alt ekstremite kasları kuvvetlendirilir. 
Eklem hareket açıklığı kazanıldıktan sonra eklem çevresi kasların kuvvetlen-
dirilmesi ve yaralanmaya bağlı gelişen biyomekanik sapmalar düzeltilmelidir 
(Dufek ve Bates, 1991, s. 326). Bu evrede bireyin diz üzerine ağırlık aktarması 
tedrici olarak gerçekleşir. Aynı zamanda günlük aktivitelerini gerçekleştirirken 



HER YÖNÜYLE SPOR

116

diz üzerinde proprioseptif kontrolü arttıran, dizi eksternal kuvvetlere karşı koru-
yan breys kullanımı önemlidir (Spindler ve Wright, 2008, s. 2135).

Ön çapraz bağ yaralanmaları sonrası rehabilitasyon sürecine zaman kay-
betmeden geçilmelidir. Karşımıza normal eklem hareket açıklığını kaybetmiş, 
ödemli ve atrofik kaslarla desteklenmiş bir diz eklemi çıkar. Bunun yanında alt 
ekstremite kasları normal tonusunu (uyarılmışlığı) kaybetmiş olacaktır. Bu her 
birey için böyle değildir. Özellikle profesyonel sporcularda kas kuvvet kaybı 
beklenen daha az olabilir veya eklem hareket açıklığı azalmamış olabilir (Fro-
bell, Roos, Roos, Ranstam ve Lohmander, 2001, s. 331).

Rehabilitasyon sürecinde ilk amaç normal eklem hareket açıklığını kazan-
dırmak ve operasyon öncesi oluşmuş kas spazmlarını azaltmaktır. Bunu yanında 
dizde ödem mevcutsa bandajlama ve elevasyon yöntemleri kullanarak dizin do-
lanımını rahatlatmak gerekir.

Bu 5-6 haftalık koruma evresinde tamir sırasında kullanılan greftin adap-
tasyonu sırasında alt ekstremite kasları kuvvetlendirilip ilipsoas, hamstring ve 
kalf kaslarında esneklik problemi varsa germe egzersizleri uygulanmalıdır. Di-
zin kitlenmesinde sorumlu Vastus Medialis rehabilitasyon sürecinde ilk kuv-
vetlendirilmesi gereken kastır (Beynnon, Johnson, Abate, Fleming ve Nichols, 
2005, s. 1579).

Bununla birlikte diz eklemindeki limitasyonlar karşımıza çıktığında normal 
eklem hareketleri ile germe egzersizleri ile eklem hareket açıklığı arttırılmaya 
çalışılmalıdır. Normal olarak 135 derecelik fleksiyon (bükme) ve 0 derecelik 
ekstansiyon (dizi düz şekilde tutma) normal olarak kabul edilse de referans nok-
tamız iki diz arasındaki simetri olmalıdır. Ortalama 6-12 haftalar arası nöro-
müsküler efor gerektiren egzersizler ile dizin stabilizasyonu kazandırılmaya 
çalışılır. Bu evrede squat bizim için en fonksiyonel egzersizdir. Aynı zamanda 
diz ekleminin kayıp proprioseptif (duyusal) hafızası denge becerisi gerektiren 
egzersizler ile tekrar yapılandırılır (Paterno, Rauh, Schmitt, Ford ve Hewett, 
2012, s. 116).

12 hafta sonrası beklenilen standart tablo stabil, kuvvetini sağlam segment 
ile karşılaştırıldığında yüzde 80 oranını yakalamış, eski esnekliğini kazanmış ve 
koşu aktivitesinde ağrısız olarak gerçekleştiren bir sporcudur (Biggs, Jenkins, 
Urch ve Shelbourne, 2009, s. 2). 
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Patellar Tendonopatiler

Özellikle sıçrama ve düşme sırasında oluşan yer reaksiyon kuvvetlerini 
karşılanmasından sorumlu eklemlerden dizin en büyük kontrol edici kası kuad-
riceps (4 başlı) kaslarının kuvvetlerinin patellofemoral eklem vasıtasıyla patel-
lar tendon tarıfından taşınması patellayı ciddi stresleri karşılamaya iter. Yoğun 
tekrarlı aktiviteler sonucunda patellar tendonda mikro yırtıklar oluşur. Direk 
travma sonucuda da oluşan bu lezyonlar zamanla tendinite yani tendon üzerinde 
infalmasyona sebep olur (Peers ve Lysens, 2005, s. 71). 

Skar doku (yaralanma sonrası oluşan sert doku) oluşumuyla zamanla kalın-
laşan tendon parçalayıcı kuvvetlere karşı direncini kaybedebilir. Patella altında 
ortaya çıkan keskin bir ağrı sıçrama ve düşme aktivitesinde ya da merdiven 
inme çıkma veya rampa iniş ve çıkışlarında ile kendini belli eder. MR görün-
tüleme ile tendondaki kalınlaşma ile tanı konur (Khan ve Puddu, 1998, s. 840).

10 günlük non-inflamatuar medikal yaklaşım yanında bölgeye buz masajı akut 
dönem için sporcuyu rahatlatır. Bu sürede sporcu yaralanmayı şiddetlendirecek her 
türlü aktiviteden uzak durmalı. Hassasiyetin kaybolması ve ağrının ortadan kalk-
masıyla quadriceps kası ve tendonu kuvvetlendirecek egzersizler ile bunun yanında 
statik ve dinamik denge çalışmaları ile proprioseptif sistem kuvvetlendirilip sporcu 
spor aktivitelerine hazırlanmalıdır (Sharma ve Maffulli, 2005, s. 187).

Tendonopatilerin rehabilitasyonunda anahtar kavram eksantrik yüklenme-
lerdir. Kasın kontrollü uzaması yoluyla yapılan egzersizlerin amacı tendonun 
kendini tamir sürecine sokan mekanik bir stres oluşturmasıdır (Frohm, Saartok, 
Halvorsen ve Renstrom, 2007, s. 5).

İliotibial Bant Sendromu

İliotibial bantta travma veya yoğun antrenman sonucu oluşan yangı durumudur.  
Genelde koşucularda görülen sendromda iliotibial bant 2 eklem kat ettiği ve Gluteus 
Maksimus ve Tensor Fasya Lata kaslarının ortak uzantısı olduğu için yaralanması 
durumunda kalça ve diz biyomekaniğini olumsuz yönde etkiler (Fredericson, Coo-
kingham, Chaudhari, Dowdell, Oestreicher ve Sahrmann, 2000, s. 169).

Fonksiyonu diz ve kalça eklemlerini fazla enerji harcamadan stabilizasyo-
nuna yardım eden bant lateral femur kondili ile arasında bulunan bursa sayesin-
de sürtünmeden oluşacak dejenerasyonu önler. Bu tür yaralanmalarda sporcunun 
günlük ve spora ait fiziksel aktivitelerini devam ettirirken ortaya çıkan ağrılı du-
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rum uzun vadede sporcunun normal vücut biyomekaniğinde sapmalara ve spora 
ait teknik paternlerde bozulmalar meydana getirip sonradan ikincil yaralanmalara 
yol açabilir. Dolayısıyla ağrılı hareketlerden kaçınıp akut dönemde ağrıyı ve yan-
gıyı azaltacak yaklaşımlar çok önemlidir (Barber ve Sutker, 1992, s. 144).

Antrenman programlarında değişiklik olmasına karşın yüksek şiddetle 
başlanması, deforme olmuş ayakkabılar ve de spora özgü aktivitelerde teknik 
hatalar iliotibial bant sendromunun hazırlayıcılarıdır. Hafif ve akut vakalarda 
uygun medikal tedavi, dinlenme ve iliotibial bant germe egzersizleri kısa sürede 
semptomların ortadan kaybolmasını sağlar. İliotibial bant üzerine düşen stresi 
azaltmak için kuvvetli bir pelvis stabilizasyonu gereklidir. Özellikle kalça ab-
duktor kasların kuvvetlendirilmesi iliotibial bant üzerindeki yükü hafifleterek 
aşırı kullanım sonucu bantın irritasyonu ve hassaslaşmasını önleyecektir (Fre-
dericson ve Weir, 2006, s. 261).

Kondromalazik Patella

Kondromalazik Patella yaralanması tedrici olarak açığa çıkan bir yaralan-
madır. Dizin önüne alınan bir darbe, squat pozisyonu çok olan yoğun antrenman 
programı veya diz eklemini kontrol eden uyluk ön yüz kaslarında kuvvet den-
gesizliği ile ortaya çıkan kondromalazik patella sporcuyu sadece spor yaparken 
değil günlük yaşam aktivitelerini sınırlar. Özellikle merdiven inip çıkarken ya 
da uzun süre oturma pozisyonunda kaldığında dizinin önünde olan ağrı daha 
ileri seviyelerinde ise dizinde ödem ile kendini ortaya çıkarır (Dehaven, Dolan 
ve Mayer, 1979, s. 5).

Akut dönemde bantlama teknikleriyle patella üzerine düşen yükler eşit ola-
rak dağıtılmaya çalışılır. Ödem ve ağrı semptomları rahatsız edici düzeyde ise 
2’şer saat arayla 15’er dakikalık buz uygulaması yapılır. Çoğu zaman kondro-
malazik patellada problem patellanın normal hareket hattından sapmasıdır. Bu 
sapmayı ortaya çıkaran kas kuvvet dengesizliğinin ortaya çıkardığı biyomeka-
nik sapmalardır. Dolayısıyla sorunu çözmek için rehabilitasyonda odaklanılan 
nokta dizin stabilitesini arttırmaktır (Kowall, Kolk ve Nuber, 1996, s. 61).

Squat pozisyonu sırasında meydana gelen biyomekanik sapmalar değerlen-
dirilir ve gereken düzeltme egzersizleri planlanır. Egzersiz sırasında kullanılan 
dirençler (ağırlıklar) herhangi bir ağrı ya da yangıya sebep oluyorsa azaltılır. 
Eğer yine ağrı ortaya çıkarsa izometrik alt ekstremite kuvvetlendirme egzersiz-
leri yapılır (McMullen, Roncarati ve Koval, 1990, s. 256).
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Genel Görülen Yaralanmalar

Bel Ağrısı

Sırt ekstansiyonu (gövdeyi geriye doğru bükme) sık tekrarlanan spor bran-
şları (güreş, cimnastik) sporcularında sık görülen bir yaralanmadır. Konservatif 
tedavi yüksek oranda olumlu cevap veren bel yaralanmaları bel bölgesi kasla-
rındaki spazmlardan (mekanik bel ağrısı) kaynaklandığı gibi bel omurlarındaki 
dejenerasyondanda kaynaklanabilir. Tanının doğru olarak koyulması yaralan-
manın süreci için oldukça önemlidir. Basit kas spazmları masaj ve egzersiz gibi 
yaklaşımlarla çözüleceği gibi disk kaynaklı yaralanmalarda rehabilitasyon süre-
ci gerekmektedir (Bono, 2004, s. 382).

Bel kaslarının spazmı bel omurga fonksiyonunu bozar. Kasların ağrısız 
duruma getirilmesi ve ardından sırt kaslarının esnekliğinin kazandırılması çok 
önemlidir. Sıcak uygulama ve derin doku masajı gibi terapatik uygulamala-
rın bel bölgesinin dolanımını arttırarak spazmların çözülmesine yardımcı olur 
(Kruse, 2009, s. 20). Bununla birlikte sırt ve pelvis biyomekaniği spor kinez-
yolojisti tarafından kontrol edilmeli ve gerekli teknik hareket hataları saptanıp 
düzeltilmeli. Örneğin mobilitesi azalmış bir sırt bel bölgesi üzerine yoğun me-
kanik stresler yükler (Baker ve Patel, 2005, s. 201).

Biseps Tendonu Yangısı

Genellikle ağırlık antrenmanları sırasında yanlış teknik ya da aşırı kullanım 
sonucu tendon kas kavşağı noktasında oluşan ağrı ile karakterize bir yaralanma-
dır. Negatif antrenmaların gözardı edildiği ve aşırı yüklenmelerin tendon tara-
fından karşılanmadığı durumda ortaya çıkan tendonopatilerdendir. Sporcunun 
kesinlikle bilmesi gereken bu tip yaralanmalarda ağrının üzerine gidilmemesi-
dir. Eğer ağrı birtakım ajanlarla devre dışı bırakılıp yüklenmelere devam edilir-
se tendon kopmasına kadar ilerleyecek bir durumla karşılaşılabilir (Friedman, 
Dunn ve Higgins, 2008, s. 162).

Biseps tendonopatilerinde en önemli yaklaşım biseps kasının ağrının ortaya 
çıkardığı spazmdan kurtarmaktır. Kendini kasarak koruma altına kas esnekliğini 
kaybeder. Bu durumda oluşabilecek herhangi bir yüklenme tendon üzerinde me-
kanik stres oluşturarak yaralanmanın durumunu kötüleştirir. PNF ve statik ger-
me teknikleri kullanılarak kasın eski esnekliğine döndürülmesi gerekir. Ardın-
dan biseps kasının eksantrik kontraksiyon gerektiren egzersizlerle kas-tendon 
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yapısı kuvvetlendirilmelidir. Yaralanmanın iyileşmesinde zamana ihtiyaç oldu-
ğu akıldan çıkarılmamalıdır. Tendon yapıları zor yaralanan ama aynı zamanda 
zor iyileşen sert dokulardır. Derin doku masajı ve sıcak uygulamalarda iyileşme 
sürecini kısaltan yöntemlerdir (Curtis ve Snyder, 1993, s. 33).

Tenisçi Dirseği

Tenisçi dirseği önkolun ekstansör kaslarının dirsek bölgesinde kemiğe ya-
pıştığı bölgede meydana gelen yoğun tekrarlı kullanımın ve yanlış tekniğin or-
taya çıkardığı bir rahatsızlıktır. Bu yaralanmayı ortaya çıkaran en önemli faktör 
önkol kaslarının eforlu aktiviteler sonrası yeterince dinlendirilmemesi veya yo-
ğun antrenman programıdır. Özellikle üst ekstremitenin yoğun kullanıldığı raket 
sporcularında görülür (Nirschl, 1992, s. 851).

Tenisçi dirseğinde dirence karşı el kavraması ağrı ile sonuçlanır. Ağrı ön-
kol ekstansörlerinde refleks olarak zayıflığa sebep olur. Buradaki amaç kasla-
rın üzerine fazla stresin binmesini önlemektir. Eğer aktivitelere devam edilirse 
ödem ortaya çıkabilir ki bu yaralanmanın iyileşme sürecini uzatır. Akut dönem-
de buz masajı ve germe egzersizleri önkol kaslarını rahatlatacak ve oluşan yan-
gı ve ağrıyı ortadan kaldıracaktır. Akut dönemden çıkılınca sıcak uygulaması 
ve kuvvetlendirme egzersizlerine başlanır. Burada kaslar ilk önce negatif yönlü 
(eksantrik) daha sonra poztif yönlü (konsantrik) çalıştırılmalıdır. Spora dönüş 
sürecinden bandajlama gibi uygulamalarla dirsek ekleminin duyusal geri bildi-
rimi (proprioseptif) desteklenmeli ve doğru tekniğin kullanımını kontrol edil-
melidir (Orchard ve Kountouris, 2011, s. 342). 

SONUÇ

Sporda yaralanma istenmeyen bir durum teşkil etse de sporun bir parçası-
dır. Yaralanan sporcu için zaman kaybı, maddi kayıp, performans kaybı ve yara-
lanma sonrası rehabilitasyonda ortaya çıkan sporcu kişiliğinin azalması, sportif 
kariyerin sona ermesi gibi olumsuzluklar söz konusudur. Sporcuyu bir önceki 
seviyesine geri döndürmek ve sportif performans gelişimini arttırmak amacıyla 
spor yaralanmaları hakkında bilinçli hareket edilerek rehabilitasyon programı 
iyi organize edilmeli ve sistemli bir şekilde ilerlemelidir.
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PARKİNSON VE EGZERSİZ

Şerife VATANSEVER

Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Bursa / Türkiye

Öz: Parkinson kişiyi ve ailesini büyük ölçüde etkileyen kompleks nörode-
jeneratif bir hastalıktır. Parkinson bazal gangliyonlardan substantia nigra baş-
ta olmak üzere globus pallidus ve subtlamik nukleustaki nöron kaybına bağlı 
olarak ve bu yapılar ile motor korteks arasında bağlantının bozulmasına bağlı 
gelişir. Parkinson hastaları toplumdaki diğer yaşlılara oranla her yıl daha fazla 
düşme ile karşılaşırlar. Bu düşmeler Parkinsonun kardinal bulguları olan tremor, 
akinezi, rijidite ve postüral bozukluğa bağlı olarak gelişir Parkinson tedavisinde 
ilaç, cerrahi ve fizik tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.  Farklı türlerdeki egzer-
sizlerin Parkinson Hastalığının motor ve fonksiyonel tutulumlarının üzerine et-
kilerini incelemek için farklı alanlara odaklaşarak özel tedaviler geliştirilmiştir. 
Bunlar mobiliteyi artırma, kas kuvvetlendirme, denge, aerobik kapasite ve yürü-
me üzerine odaklanan tedavilerdir. Güncel çalışmalara göre egzersiz Parkinson 
hastalarında yürüme, denge, kuvvet, mobilasyon ve düşme oranlarında iyileşme 
sağlamaktadır. Bu hastalarda egzersiz ayrıca depresyon, yorgunluk ve kendini 
iyi hissetmede de olumlu etkilere neden olmaktadır. Tüm bunların yanında eg-
zersiz, hareketsizliğe bağlı ve sekonder olarak gelişen komplikasyonların (kar-
diyovasküler, osteoporozis) tedavisinde de yardımcı olmaktadır. Bu nedenle bu 
popülasyonda egzersizin öneminin özellikle vurgulanması gerekmektedir. Bu 
bölümde  egzersizin Parkinson tedavisi üzerindeki etkileri tartışılmaktadır.

GİRİŞ 

Parkinson kişiyi ve ailesini büyük ölçüde etkileyen kompleks nörodejene-
ratif bir hastalıktır (Van der Kolk ve King, 2013).  Parkinson bazal gangliyonlar-
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dan substantia nigra başta olmak üzere globus pallidus ve subtlamik nukleustaki 
nöron kaybına bağlı olarak ve bu yapılar ile motor korteks arasında bağlantının 
bozulmasına bağlı gelişir. Parkinson idiyopatik-semptomatik-heredodejeneratif 
ve Parkinson plus sendromları olarak gruplandırılır ve idiyopatik kısmı bu gru-
bun %85’ ini oluşturur (Gasser, 2001). Yeni dekatta dünyada 8 milyondan fazla 
kişinin Parkinson hastası olacağı beklenmektedir.

Parkinson hastaları toplumdaki diğer yaşlılara oranla her yıl daha fazla düş-
me ile karşılaşırlar. Bu düşmeler Parkinsonun kardinal bulguları olan tremor, aki-
nezi, rijidite ve postüral bozukluğa bağlı olarak gelişir. Bu kardinal bulgulardan 2 
tanesinin olması hastalık tanısını koydurur. Tremor, hastaların %75’ inde ilk bulgu 
olarak görülür ve ekstremitenin distali ve özellikle ellerde unilateral olarak başlar. 
Sıklıkla başparmak ve işaret parmağının ritmik alternatif hareketleridir ve çene, 
göz, dudak ve dile yayılabilir. Bunlara ek olarak karşılaşılan diğer büyük problem-
ler donmalar ve aksiyel rotasyon kaybıdır (Rodrigues-de-Paula, 2010).

Parkinson tedavisinde ilaç, cerrahi ve fizik tedavi yöntemleri kullanılmak-
tadır. En iyi seviyedeki ilaç tedavisinde bile hasta gövde disfonsiyonu, günlük 
aktivite ve katılımda problemler yaşamaktadır (Nijkrake, 2007). Bu da kişinin 
bağımsızlık seviyesini azaltıp sosyal hayattan izolasyonuna, inaktiviteye ve 
yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır (Schrag, Jahanshahi ve Quinn, 
2000). Düşmeler sonucunda ise hastaların %27’ sinde kalça kırığı gözlenmek-
tedir ve hipokinezi, donmalar ve denge kayıpları düşmenin başlıca sorumluları 
olarak görülmektedir (Keus, 2004). 

Parkinson hastalarında günümüzde bu semptomları azaltmak için kullanılan 
başlıca ilaç, levadopadır. Fakat ilerleyen dönemlerde pek çok hasta levadopaya bağ-
lı diskinezi gibi anormal hareketler sergilemektedirler. Ayrıca ilaç kullanımı uzun 
sürede on ve off dönemlerine yol açmaktadır (Jankovic, 2000). Beş yıllık bir leva-
dopa kullanımı sonrası hastalarda ileri motor fonksiyon kayıpları ve aşırı diskinezi 
görülmektedir ve bu da ilaç tedavisinin tek başına etkinliğinin yeterliliği üzerinde 
akıllarda soru işaretleri oluşturmaktadır. Tüm bu sebepler ile 2000 yılların başların-
da yeni yöntemlere arayış başladı ve bazal gangliyonlara yapılan cerrahi müdahale-
ler arttı. Bu cerrahide thalamusun ventro-intermediate nucleusu, globus pallidus ya 
da subthalamic nucleus olmak üzere 3 kısma odaklandı (Motto, 2003).

Günümüzde ise ilaç tedavisine ek olarak multidisipliner bir şekilde fizik 
tedavinin de hastalığının prognozu üzerine olan etkisine dikkat çekilmeye baş-
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lanmıştır (Van Nimwegen, 2011 ). Parkinsonda uygulanan fizik tedavi postür, 
denge, üst ekstremite fonksiyonu, yürüyüş, stratejiler, mobilite ve bağımsızlık 
düzeyini geliştirmeye yönelik teknikler içermektedir. Tedaviden önce kapsamlı 
bir değerlendirme yapılmalıdır. Bunlar otonomik semptomlar, solunum, normal 
eklem hareketi, kısalık testleri, rijidite, akinetik semptomlar, postür analizi, ağrı 
değerlendirmesi, denge ve koordinasyon testleri ve yürümenin değerlendiril-
mesidir (Donoghue, 2010). Tedavi prensipleri ise genel olarak “On” dönemin-
de denge koordinasyon egzersizleri, anti gravite kaslarının kuvvetlendirilmesi, 
rijidite inhibisyonunu içerirken “Off” dönemlerinde solunum egzersizleri, ağrı 
inhibisyonu ve kısalıklar için germeleri içermektedir (Agun, 2009). Bu tedavi-
ler gevşeme egzersizleri, sıcak banyolar, hot pack uygulamaları, klasik masaj, 
tens, biofeedback, PNF teknikleri, denge eğitimi, solunum egzersizleri, yürüme 
eğitimi ve kısalıklar için tut gevşe aktif hareket ile yapılabilir (Johnell, 1992). 

Fizik tedavinin asıl amacı hastanın mobilitesi, bağımsızlığı ve aktivitesini 
arttırmaktır. Bunun için manuel tekniklerle birlikte son yıllarda egzersiz ön pla-
na çıkmaya başlamıştır (Goodwin, 2008).

Egzersiz, fiziksel uygunluk parametrelerinden birini veya birkaçını geliştir-
meye yönelik yapılan planlı fiziksel aktivitelerdir. Hayvan modellerinde egzersi-
zin Parkinson semptomlarının başlangıcına karşı koruyucu etkilerinin olduğunu 
gösterilmiştir (Smith ve Zigmond, 2003). Egzersizin koruyucu nedeni muhteme-
len egzersizin nörotrofik faktörlerin salınımını ve serebral oksijenlenmeyi arttıra-
rak yeni hücre gelişimini ve hücrelerin devamlılığının sağlanmasıdır. Egzersizin 
PD’de var olan dopaminerjik hücrelerden dopamin salınımını arttırdığı ve böylece 
semptomların azaldığı bulunmuştur. Birçok araştırmacı egzersizden sonra nöro-
kimyasal ve neröplastik değişiklikler rapor etmişlerdir (Van der Kolk, 2013).

Hasta bireyler sağlıklılara oranla daha pasif bir hayat sürerler. Bu pasif ha-
yata yönelim özellikle orta ve ileri derecede semptom göstermeye başlamış Par-
kinsonlu hastalarda aynı yaştaki sağlıklı bireylere oranla çok daha belirgindir 
(Goulart, Teixeira-Salmela ve Cardoso, 2004).

İnaktivite, Parkinson prognozunu artıran bir etmen olarak görülmektedir. 
Standart fizik tedavinin Parkinson tanısı almadan ve aldıktan sonra uygulan-
masının hastalığının gidişatı üzerinde olumlu etki gösterdiği gözlenmiştir (Til-
lerson, Claudle, Reveron ve Miller, 2002). Bazı epidemyolojik araştırmalar ise 
egzersiz ve Parkinson arasında ters orantı olduğunu göstermiştir (Chen, Zhang 
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ve Schwarzschild, 2005). Bu çalışmalara ek olarak Tsai ve Seeark., (2002)’ı da 
yapmış oldukları araştırmada günlük fiziksel aktivitenin, Parkinson semptom-
larının görülmesini önlediğini göstermişlerdir (Tsai ve See, 2002). Bunlara ek 
olarak hastalığın erken ve orta safhasında yapılan yoğun ve şiddetli egzersizler 
kişinin ruh halini ve well-being’ini geliştirdiği gösterilmiştir.

Birçok çalışma göstermektedir ki egzersiz yaklaşımları ile birlikte uygu-
lanan cerrahi ve ilaç tedavisi, tek başına kullanılmasından çok daha fazla yarar 
sağlamaktadırlar (Ellis, de Goede ve Feldman, 2005, Ridgel, Vitek ve Alberts, 
2009). Bu nedenle bu bölümün amacı Parkinson tedavisinde kullanılan egzer-
siz yöntemlerini güncel bilgiler ışığında derleyerek bu yöntemlerin Parkinsonun 
prognozu üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır.

Egzersiz Yöntemleri ve Parkinson Üzerindeki Etkileri

Farklı türlerdeki egzersizlerin Parkinson Hastalığının motor ve fonksiyo-
nel tutulumlarının üzerine etkilerini incelemek için farklı alanlara odaklaşarak 
özel tedaviler geliştirilmiştir. Bunlar mobiliteyi artırma (Schenkman, Cutson ve 
Kuchibhatla, 1998), kas kuvvetlendirme (Dibble, Hale ve Marcus, 2006), denge 
(Hirsch, Toole ve Maitland, 2003), aerobik kapasite (Herman, Giladi, Gruend-
linger ve Hausdorff, 2007) ve yürüme üzerine odaklanan tedavilerdir. Aşağıda 
bu özellikler üzerine odaklanan egzersizlerin Parkinson tedavisi üzerindeki et-
kileri güncel bilgiler ışığında tartışılmaktadır.

Aerobik Egzersizler

Parkinsonlu bireylerde kas kütlesindeki kayıp ile birlikte kardiorespiratuar 
fonksiyonlarda da kayıp görülür. Bu kayıp günlük aktivite sırasında belirgin ol-
masa da egzersiz ile belirginleşmekte ve sağlıklı bireylere göre egzersiz kapasite-
lerinin düşmesine yol açmaktadır (Protas, Stanley, Jankovic ve Macneill, 1996). 

Koşu bandı ve yürümeyi içeren  aerobik egzersizler  bireylerin günlük ya-
şam aktiviteleri ve yürüme paterninin düzelmesinde etkili olmaktadır (Herman 
ve diğ., 2007). Rodrigues de Paula ve diğ., (2006)’nin yapmış oldukları araştır-
mada parkinsonlu bireylerde aerobik yürüme ve basamak egzersizlerinin yaşam 
kalitesini arttırdığını göstermiştir (Rodrigues-de-Paula, Teixeira-Salmela ve Co-
elho de Morais Faria, 2006).

Muhlack, Welnic, Woitalla ve Müller (2007) yaptığı çalışmada aerobik eg-
zersizin levadopa etkinliğini artırarak hastaların motor performansında artışa 
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yol açtığını ileri sürmüştür. Ayrıca hayvan deneklerle yapılan çalışmalar aerobik 
egzersizin nöroprotektif etkisi olduğunu ve etkilenmiş nöral yolların restorasyo-
nunda etkili olduğunu göstermektedir (Fisher, Petzinger ve Nixon, 2004, Potha-
kos, Kurz ve Lau, 2009).

Farklı bir çalışmada ise aerobik egzersizlerin beyin dokusundaki kaybı azalt-
tığı, egzersiz uygulanan ve uygulanmayan grupların MR (Magnetik Rezonans) 
görüntüleri incelenerek gösterilmiştir (Colcombe, Erickson, Raz,  Webb,  Co-
hen,  Mc Auley ve  Kramer, 2003). Genç bireylerde yapılan 6 aylık aerobik eg-
zersiz çalışmasında glutamanerjik nöronlarda ve motor öğrenmedeki artış MR 
sonuçlarıyla tespit edilmiştir (Colcombe ve diğ.,  2006). 

Parkinsonlu hastalarda aerobik egzersizlerin kan akımını arttırarak nörop-
lastisiteyi kolaylaştırdığı ve aynı zamanda davranışsal fonksiyonların gelişi-
minde rol aldığına inanılmaktadır. Hayvan araştırmaları egzersize bağlı olarak 
sinaptik bağlantı artışına bağlı olarak nöroplastisiteyi arttırdığını göstermektedir 
(Petzinger, Fisher, McEwen, Beeler, Walsh ve Jakowec, 2013). 

Fox, Corbetta, Snyder, Vincent ve Raichle (2006) göre PD ile ilişkili 
nöroplastisiteyi arttıran beş anahtar egzersiz prensibi vardır: (1) şiddetli ak-
tiviteler sinaptik plastisiteyi maksimize eder, (2) kompleks aktiviteler büyük 
yapısal adaptasyona neden olur, (3) aktiviteler dopamin düzeyini arttırarak 
öğrenme ve yeniden öğrenmeyi (relearning) arttırmakta, (4) dopaminerjik 
nöronlar egzersiz ve inaktiviteye oldukça iyi cevap verirler (kullan veya kay-
bet, (5) hastalığın ne kadar erken safhasında egzersize başlanırsa hastalığın 
ilerlemesi o kadar yavaş olur.

Oguh, Kwasny, Carter, Stell ve Simuni, (2013) 4866 parkinson hastası üze-
rinde yapmış oldukları araştırmada düzenli egzersizin daha iyi hareketlilik ve 
fiziksel fonksiyon, hastalığın yavaş ilerlemesi, daha az bakıcı yükü ve daha az 
kognitif azalmaya neden olduğunu göstermişlerdir.

Mobilite Egzersizleri

Son iki dekatta Parkinson hastalarında mobilite problemlerinin tedavisinde 
egzersizin kullanımı ve bu alanda yapılan araştırmaların sayısı dramatik olarak 
artış göstermiştir.

Azalmış esneklik gövde hareketlerini azaltarak hastaların dengesini ve per-
formansını etkiler. Ayrıca hareketin başlatılması ve aksiyal rotasyonda kayba 
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yol açar.  Latissimus dorsi kasındaki rijidite hastanın rotasyonun engelleyerek 
dönmesini ve yataktan kalkmasını güçleştirir. Bunlara ek olarak çift taraflı riji-
dite hastada kollabe oturuşa yol açarak postürünün bozulmasına  yol açar. Tüm 
bunlar ise kişinin günlük hayatta fonksiyonel olmasını engeller ve mobilitesini 
kısıtlar (Inkster, Eng, Macintyre ve Stoessl, 2003).

Schenkman (1998) yaptığı bir çalışmada aksiyal mobiliteyi artırmak için 
gevşeme eğitimi, boyun ve gövdenin hareketlerini artırmak için ise diyafrag-
matik solunum egzersizleri ile kombine boyun fleksiyonu ekstansiyonunu kul-
lanmıştır. Tedavi sonrasında hastaların mobilitesinde artma gözlenmiştir (Sc-
henkman, Cutson ve Kuchibhatla, 1998). Yeni yaptığı çalışmada ise postüral 
kontrolün maksimum yürüme potansiyelinin kazanılması için gerekli olduğunu 
vurgulamıştır ve bunun üzerinde durmuştur. Postüral kontrolü artırmaya yönelik 
çalıştığı hastalarda duruş ve sallanma fazında normal yürüme paternine yakın 
bir yürüme elde etmiştir (Schenkman, 2010).

Kas Kuvvetlendirme Egzersizleri

Son çalışmalar Parkinsonlu hastalarda kas kuvvetinin sağlam bireylere 
oranla daha az olduğunu göstermiştir (Inkster ve diğ., 2003; Nallegowda, Singh 
ve Handa,  2004; Allen, Hons ve Canning 2009). Kas kuvvetindeki azalmanın 
nedeni tam olarak bilinmese de merkezi uyarımlarda azalmaya bağlı olduğu dü-
şünülmektedir (Glendinning, 1997). Bu hastalarda meydana gelen dopaminerjik 
eksikliği motor kortekste uyarı azalmasına neden olarak motor ünite katılımını 
etkilemekte ve bu da kas güçsüzlüğüne neden olabilmektedir.

Parkinson hastalarında alt bacak kas kuvveti ve düzenli egzersizin fiziksel 
yeterlilikler ile korelasyon gösterdiği görülmektedir (Nallegowda ve diğ., 2004).

Kuvvetlendirme için 2-3 haftalık yapılan ve sadece konsantrik kontraksi-
yon içeren programlar geçmişte kullanılmış ancak yeni çalışmalar daha uzun 
süreli ve egzentrik kontraksiyon içeren uygulamaların daha etkili olduğu gös-
termektedirler (Dibble ve diğ.,  2006).

 Yeni uygulamaların etkinliği ise esneklik, denge ve kuvvet değerlendirme-
leri ile gösterilmiştir (Dibble, Hale ve Marcus, 2009). Hastalarda immobiliteye 
bağlı kemik dansitesinde azalma görülmektedir. Egzersiz kas kütlesini ve kuv-
vetini arttırırken kemik kaybını da azalttığı gösterilmiştir (Pang ve Mak, 2009, 
Falvo, Schilling ve Earhart,    2007). 
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Bazı çalışmalar progresif direnç egzersizleri sonrasında kuvvet artışı ol-
duğunu ve bununda yürüme, merdiven çıkma ve Timed Up and Go testi gibi 
fiziksel performans ölçüm değerlerini iyileştirdiğini göstermektedir (Dibble ve 
diğ., 2006; Dibble ve diğ., 2009). Bu çalışmalara zıt olarak Schilling ve diğ. 
(2010) kas kuvvetinde gelişme olmasına rağmen yürüme (6-minute walk), mo-
bilite (Timed up and Go) ve dengenin gelişmediğini rapor etmişlerdir.

 yapmış oldukları derlemede progresif direnç antrenmanlarının özellikle 
hafif ve orta düzeydeki Parkinson hastalarında efektif ve önemli olduğunu vur-
gulamaktadır. Bu derlemede ayrıca güncel çalışmalarda progresif direnç antren-
manlarının özellikle yürüme kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığı rehabi-
litasyon programlarında mutlaka olması gerektiği rapor edilmektedir.

Güncel çalışmalar ayrıca  parkinsonlu hastalarda kas kuvvetinin otur-
ma-kalkma (sit to stand), yürüme (gait)  ve düşme riski gibi fiziksel performans 
ölçümleri ile ilişkili olduğunu da göstermektedir (Inkster ve diğ., 2003).

Denge ve Koordinasyon Egzersizleri

Parkinson hastalarında yürüme ve denge problemi oldukça yaygın ve sağlık 
ile ilişkili yaşam standardı ve kalitesini azaltarak yetersizliği arttıran majör bir 
problemdir. Denge ve yürüme yetersizliği tedavisi oldukça zor ve günümüzde 
farmakolojik ve cerrahi olarak tedavi edilememektedir (Van der Kolk, 2013). 

Medial tedaviye rağmen Parkinsonlu hastalar çok sık düşerler ve bu ciddi ka-
yıplara yol açar. Parkinsonlu hastaların %66 sı yılda 1 kez düşme yaşarken %46’sı 
tekrarlayan düşmelerle karşılaşır (Wood, Bilclough, Bowron ve Walker, 2002).

Düşmelerin sebebi ise donmalar,  kas güçsüzlüğü ve denge problemleridir 
(Boonstra, van der Kooij, Munneke ve Bloem, 2008, Toole, Hirsch ve Forkink 
2000, Olanow ve  Koller 1998). Hirsch’in yaptığı araştırmada kuvvet ve denge ça-
lışılan hastalarda %52 kuvvet artışı ve %80 dengede gelişme gözlenmiştir (Hirsch 
ve diğ., 2003, Dibble ve diğ., 2006). Ayrıca düzenli fiziksel egzersiz yapılmasının 
düşme riskini azalttığı bulunmuştur (Hirsch ve diğ., 2003). Horak ve King (2009) 
tarafından geliştirilen Parkinsonun progresif tutulumunu engelleyen bir egzersiz 
programı oluşturulmuştur. Bu programda postüral kontrolün sensör kısmını fasi-
lite etmek için tai-chi ve pilates kombine edilmiştir (King ve Horak 2009). Kul-
lanılan uygun bir yürüme yardımcısı da her ne kadar yürümenin hızını azaltsa da 
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dengenin sağlanmasında oldukça etkilidir (Morris, 2000). Ayrıca ritmik aktivite 
içeren egzersizlerin yararlı olduğu gösterilmiştir (Hove, 2012).

Baatile’nin (2000) yaptığı çalışmada baston egzersizlerinin ritmik hareket-
ler ve koordinasyonun geliştirilmesinde anlamlı etki göstermiştir. (Baatile, Lan-
gbein,  Weaver,  Maloney ve  Jost, 2000).

Mendes ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Wii ile 14 hafta boyunca her 
gün 30 dakika yapılan engel atlama, ritmik egzersizler, tek bacak üzerinde ağır-
lık aktarma egzersizleri kullanılmış ve hastanın dengesinde artış görülmüştür. 
Ayrıca yapılan bu egzersiz, komut anlama ve hareketin kopya edilmesini içer-
diği için hastaların bilişsel kapasitelerinde de artışa yol açmıştır (Mendes, Pom-
peu,   Modenesi Lobo,  Guedes da Silva,  Oliveira , Peterson       Zomignani 
ve  Pimentel Piemonte, 2012).

Wii – Fit ile yapılan diğer bir çalışmada ise denge ve koordinasyona yö-
nelik üçer oyun seçilmiş ve 7 hafta boyunca haftada 2 kez 1 saatlik uygulama 
sonrası tedavi alan gurupta UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) 
ile değerlendirilerek anlamlı sonuçlar bulunmuştur (Pompeu, 2012).

Çağlar (2005) yaptığı çalışmada gövde hareketlerini artırmak için germe, so-
lunum egzersizleri ile kombine oral fonksiyon için mimik egzersizleri, üst ve alt 
ekstremite ayrıca baş boyun için koordinasyon egzersizleri, kendi etrafında ve bir 
cisim etrafında yapılan dönme eğitimi son olarak da oturmadan ayağa kalkma ve 
oturma eğitimi verilmiş hastalarda eğitim almayan kontrol grubuna göre anlamlı 
değişim gösterilmiştir (Caglar,  Gurses,  Mutluay ve  Kiziltan, 2005).

Sistematik derlemelerde genel olarak yaşlı popülasyonda özellikle denge 
ve alt bacak kaslarına yönelik yapılan egzersiz programlarının düşmenin engel-
lenmesinde efektif olduğunu göstermektedir.

Yürüme Paterninin Geliştirilmesi

Yürümenin bozulması Parkinson hastalığının en büyük olumsuz etkilerin-
den biridir. Herman’a göre treadmill eğitimi yürümenin daha stabil ve dinamik 
olmasına katkıda bulunmaktadır (Herman, Giladi ve Hausdorff, 2009). Ayrıca 
dış uyaranlar ve spesifik hareket çalışılması da kullanılabilecek yöntemlerden-
dir (Nieuwboer ve diğ., 2007, Miyai, Fujimoto ve Ueda, 2000, Miyai, Fujimoto 
ve Yamamoto, 2002).
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Görsel ve sesli dış uyaranlar kullanılarak yürümenin EMG ve spatio tem-
poral değerlendirilmelerinde artış saptanmıştır (Thaut, McIntosh ve Rice, 1996; 
Muller, Mohr, Rosin, Pulvermuller, Muller ve Birbaumer,1997; Marchese, Di-
verio ve Zucchi, 2000; Lewis, Byblow ve Walt,2000). 

Visuel uyarılar, basamak atlama, bastonu ters çevirme, pointerlı baston 
kullanılarak oluşturulmuş ve hastaların yürümelerinde olumlu etki görülmüştür 
(Marchese ve diğ., 2000).

Ritmik müzik, metronom, sesli sayma, yanındaki birisinin sözlü uyarılar 
kullanılarak yapılan çalışmalarda adım uzunluğunda artış ve donmalarda azal-
ma görülmüştür (Marchese ve diğ., 2000, Muller, 1997).

Duyusal uyarılar olarak kullanılan kalça ve uyluğa yapılan tapping uygu-
laması ile harekete katılımda artış gözlenmiştir (Gauthier, 1987; Morris, 1996).

Başka bir çalışmada hastalara 3 hafta boyunca her gün 30 dakika işitsel görsel 
ve somatosensoriyal dış uyaran ile çalışılmış yürüme hızı, adım uzunluğu ve don-
malarda anlamlı değişiklikler görülmüştür. Harekete özel eğitimin nörolojik hasta-
larda fonksiyonel seviyeyi geliştirmede klasik fizik tedaviden daha yaralı olduğu 
gösterilmiştir (Sullivan, Brown ve  Klassen, 2007; Wolf,  Winstein ve  Miller, 2008).

 Lehman ve arkadaşları 10 günlük spesifik yürüme eğitimi ile hız ve adım 
uzunluğu olumlu değişmeler bulmuşlardır (Carr ve Shepherd, 1998).

Yürümenin geliştirilmesi için destekli ağırlık aktarımı ile yapılan treadmill 
eğitimi de adım uzunluğu ve ritimde gelişme göstermiştir (Skidmore, Patter-
son, Shulman, Sorkin ve Macko, 2008).

Nadiesca Tarafından yapılan treadmill eğitiminde hasta toplam vücut ağır-
lığının %10 u kadar bir ağırlıkta kemer takarak yapılan egzersiz sonrası hastala-
rın motor fonksiyonlarında artış görülmüştür (Filippin, 2010).

SONUÇ

Sonuç olarak Parkinson hastalarında egzersiz yürüme, denge, kuvvet, mo-
bilasyon ve düşme oranlarında iyileşme sağlamaktadır. Bu hastalarda egzersiz  
ayrıca depresyon, yorgunluk ve kendini  iyi hissetmede de olumlu etkilere ne-
den olmaktadır. Tüm bunların yanında egzersiz, hareketsizliğe bağlı ve sekon-
der olarak gelişen komplikasyonların (kardiyovasküler, osteoporozis) tedavisin-
de de yardımcı olmaktadır. Bu nedenle bu popülasyonda egzersizin öneminin 
özellikle vurgulanması gerekmektedir.
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SPORTİF PERFORMANSTA UYKU FAKTÖRÜ

Atakan ÇAĞLAYAN

İstanbul Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Uyku fiziksel, duygusal, bilişsel performans, yaşam kalitesi ve sportif 
performans üzerinde önemli bir etkiye sahip fizyolojik bir süreçtir. Sedanter bi-
reylerde ve sporcularda kaliteli bir yaşam ve performans gelişimi için uykunun 
kalitesi, süresi ve ortamın hijyeni literatürde önem kazanmıştır. Özellikle spor-
cularda başarılı bir performansın gerekliliğidir. Kaliteli ve yeterli uyku sonu-
cunda sportif performansta (hız, dayanıklılık vb.), bilişsel fonksiyonlarda (dik-
kat ve bellek gibi) artış, spor yaralanmaları ve metabolik hastalıklarda azalmalar 
görülmektedir. Bu sebeple sporcularda, ailelerde ve antrenörlerde uyku bilinci, 
kalitesi ve süresi dikkate alınmalı, farkındalık oluşturularak uygulanmalıdır.

GİRİŞ 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinden yola çıktığımızda, ilk basamağı fiz-
yolojik ihtiyaçların oluşturduğunu görmekteyiz. İnsan fizyolojik ihtiyaçlarını 
karşılamadan üst basamakları da gerçekleştiremez. Örneğin; açlık ihtiyacını gi-
dermeyen birey ait olma ihtiyacını karşılamayı düşünemeyecektir. Bu sebeple 
fizyolojik ihtiyaçlar en önemli basamaktır. Yemek yeme, su ihtiyacı, cinsellik 
ve nefes almanın yanı sıra uyku da bu basamaktadır. İnsan yaşamını devam etti-
rebilmek için bu ihtiyaçları karşılamak zorundadır. Uyku ve sportif performans 
arasındaki ilişki göz önünde bulundurulduğunda uykunun performans üzerinde-
ki olumlu etkileri göz ardı edilemez bir konu olmuştur. Bu bölümde fizyolojik 
ihtiyaçlarımızın içinde olan ve sportif performansı etkileyen uyku kavramını ele 
alacağız.
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Şekil 1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi1

UYKU 

Uyku, insan yaşamının ilk basamağını oluşturan fizyolojik bir gereksinim-
dir. Fiziksel gelişim, duygusal durumlar, bilişsel performans ve yaşam kalitesi 
üzerine önemli etkileri olan sağlık ve esenliğin temel bir bileşenidir (Andrew, 
2017, s. 413). Yapılan diğer tanımlara bakacak olursak; organizmanın çevrey-
le iletişiminin, değişik şiddette uyaranlarla geri döndürülebilir biçimde geçici, 
kısmi, periyodik olarak kaybolmasıdır. Tüm insanlar için ortak bir gereksinim 
olan uyku, yaşamımızın ortalama 1/3’ünü oluşturmaktadır. Genel olarak fiz-
yolojik ve psikolojik dinlenme için temel bir koşul olduğu kabul edilen uyku 
sadece günlük yaşamın dışında kalmış bir zaman parçası değil, vücudun kendi-
sini yenilediği, sağlıklı ve uzun yaşamın temeli olan, nefes alma, yemek yeme 
ve boşaltım kadar önemli, vazgeçilmez bir gerekliliktir. Gerek fiziksel gerekse 
ruhsal yönden sağlıklı olmanın temel koşuludur (Kozier, Erb, Berman ve Syn-
der, 2004, s. 79; Kölling, Wiewelhove, Raeder, Endler, Ferrauti, Meyer ve Kel-
lmann, 2016, s. 1).

Uyku, sağlığın önemli bir işareti olup insanların verimli bir yaşantıya sahip 
olabilmesi için yeterli miktarda olmalıdır çünkü insan organizmasının koruyu-
cu fonksiyonudur. Özellikle çocukluk döneminde dokuların onarımı ve korun-
masında, uykunun önemli etkilerinin olduğu bilinmektedir (Neyzi ve Ertuğrul, 
2002, s. 69, Özgen, 2001, s. 41). Uyku sırasında dokulardaki enerji tüketimi 
azalır ve hücrelerde Adenozin Trifosfat (ATP) olarak depolanan enerji, protein 
sentezini uyarmak için yükselir. Bunun da etkisi ile büyüme hormonu salgılan-
maya başlar. Büyüme hormonu uykuda salgılanarak gelişimi sağlar. Deri, kemik 

1 https://www.emlakbroker.com/uploads/finder/maslows.jpg
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iliği, mide mukozası, kemik ve beyin gibi dokuların onarımı uykuda gerçekleşir 
(Yılmaz ve Gürakan, 2002, s. 289).

UYKUNUN EVRELERİ

Tipik bir uyku gecesi, rapid eye moment (REM) ve non rapid eye moment 
(NREM) uyku periyotlarına bölünmüş yaklaşık 90 dakikalık devirlerden oluşur 
(Fullagar, Skorski, Duffield, Hammes, Coutts ve Meyer, 2015, s. 161). REM 
uykusunun periyodik beyin aktivasyonunda,  iyileşme sürecinde ve duygusal 
olaylar üzerinde rolü olmasına rağmen, NREM uykusunun rolü, enerji korunu-
mu ve sinir sisteminde iyileşmeye yardımcı olduğu için önerilir (Vyazovskiy ve 
Delogu, 2014, s. 203).

Uykunun REM ve NREM dönemleri, gece boyunca dönüşümlü biçimde 
sürer. REM uykusu ile NREM uykusu arasında ‘resiprokal’ bir ilişki vardır. Yani 
birisinin etkisi zayıflarken diğeri güçlenerek uykuyu ele geçirir. Genellikle uya-
nık olunan başlangıç döneminden sonra NREM uykusunun sırasıyla 1., 2., 3. 
dönemi oluşur. Uykunun başlamasından yaklaşık 90 dakika sonra ilk REM dö-
nemi görülür. Uykunun başlangıcından ilk REM uykusunun sonuna kadar olan 
süre bir uyku siklusudur. Bu siklus 90–120 dakika arasında değişkenlik gösterir 
ve bir gecede 4-6 kez tekrarlanır. İlk REM dönemi genellikle daha kısadır ve 
yaklaşık 5– 15 dakika sürer. Süre açısından gecenin ilk yarısında NREM, ikinci 
yarısında ise REM uykusu ağırlık kazanmaktadır. Kişinin, kısa süre uyusa bile 
bu döngünün bittiği anlarda uyandırıldığında daha dinlenmiş şekilde kalktığı 
bildirilmektedir (Algın, Akdağ ve Erdinç, 2016, s. 29).

NON-REM UYKU

Yavaş dalga uykusu ya da rüyasız uyku olarak da bilinir ve NREM uykusu 
ayrıca dört farklı aşamaya ayrılmıştır. Tüm aşamalar elektriksel beyin aktivitesi, 
tansiyon ve göz hareketi gibi parametrelere göre sınıflandırılmıştır (Fullagar ve 
diğ., 2015, s. 161).

1.Evre: Uyanıklık ile uyku arasındaki bir geçiş dönemidir. Bu evrede, bi-
reyler gürültü, dokunma gibi duyumsal uyaranlarla uyandırılabilir. Kalp atımı, 
ısı, solunum ve metabolizma yavaşlamaya baslar. Genelde erişkinlerde tüm 
gece uykusunun %5- 10’unu oluşturur (Işık, 2016, s. 25). Yavaş göz küresi hare-
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ketleri, uykuya daldıktan sonra gözlerin yavaş yavaş iki yöne doğru hareketidir 
(Guyton, 2017, s. 763).

2.Evre:  Beyin dalgaları kaydedilir ve uyku derinleşmeye başlar (Guyton, 
2017, s. 763). I. evreye göre daha derindir. Eğer kişiyi rahatsız eden bir durum söz 
konusu değilse hemen II. evreye girilir. Kas tonusu azalmaya devam eder. Bu evre 
yaklaşık 10-20 dakika sürer ve tüm uykunun %40-45’ini kapsar (Işık, 2016, s. 25).

3.Evre: Uyku en derin halini almaya başlamıştır. Uyanmak daha zordur. 
Parasempatik sinir sisteminin etkisine bağlı olarak nabız ve solunum hızı olduk-
ça düzenli ve yavaştır. Beyin dalgaları düzenli değildir. Bütün uykunun yaklaşık 
%10’unu kapsar (Işık, 2016, s. 25).

4.Evre: Vücut bu evrede fiziksel olarak dinlenir ve fizyolojik olaylar yine 
bu evrede gerçekleşir. Uyku sırasında vücut ısısındaki düşme de özellikle NREM 
döneminde oluşur. Bu dönemde kalp hızı, solunum sayısı azalır ve düzenlidir 
(Şahin ve Aşçıoğlu, 2013, s. 93). Aynı zamanda, kaslar gevşer ve metabolizma 
yavaşlar. Bu bölümde uyku sırasında anlamsız konuşma, horlama, uyurgezerlik 
gerçekleşebilir. Büyüme hormonu bu evrede salgılanır. Ayrıca, bu evre esnasın-
da uyandırılma eşiği de yüksektir. IV. evre 15-30 dakika sürer ve tüm uykunun 
%10’unu oluşturur (Işık, 2016, s. 25).

Uykunun yarısını oluşturan NREM uykusu 1. ve 2. döneminin işlevleri ha-
len bilinmese de;

	NREM uykusu 3. ve 4. dönemi olan derin uyku dönemi fiziksel dinlen-
meyi sağlar, 

	Çocuklarda büyüme hormonu özellikle bu evrelerde salgılanır,

	Erişkinlerde hücre yenilenmesini ve sinir sisteminin onarımını hızlan-
dırdığı ileri sürülmektedir (Şahin ve Aşçıoğlu, 2013, s. 93).

	Dahası, NREM uykusu, proteinin sentezini artıran ve serbest yağ asit-
lerini harekete geçiren ve böylece amino asit katabolizmasını önleyen 
anabolik hormonlar için bir uyaran gibi görünmektedir (Fullagar ve diğ., 
2015, s.  161).

REM UYKUSU

REM uykusu her bir 90 dakikalık uyku döngüsünün bitiminde meydana 
gelen bir fazdır. Uykunun başlamasından itibaren 90 dakika sonra, NREM dö-



HER YÖNÜYLE SPOR

148

neminden REM dönemine geçilir. Gece boyunca, her 90-100 dakikada bir REM 
periyodu görülür. İlk REM periyodu 10 dakikadan kısa olmakla birlikte, daha 
sonrakiler 15-40 dakika sürer. Uykunun ilk yarısında NREM uykusu, ikinci ya-
rısında REM uykusu daha yoğundur. Sabaha doğru REM uykusunun süresi 60 
dakika kadar olabilir. Bütün uyku periyodlarında rüya görülmesine karşın, rü-
yaların %80’i bu evrede görülür. Bu evre tüm evrenin %20-25’ni kapsar (Işık, 
2016, s. 25). REM uykusundaki bireyi uyandırmak, NREM ’ e oranla çok daha 
zordur. Normal yetişkin bireylerin, gece uykusunun %20-25’ini REM uykusu 
oluşturmaktadır. Rüyaların %80’inin REM uykusu sırasında görüldüğü ancak 
hatırlanmadığı literatürde bildirilmektedir (Fullagar ve diğ., 2015, s. 161). 

REM uykusu sırasında, nabız, solunum hızı, arteriyal kan basıncı, meta-
bolik hız ve vücut sıcaklığında artış izlenmektedir. Genel iskelet kas tonusunda 
ve derin tendon reflekslerinde ise azalma görülmektedir. REM uykusu; periyo-
dik beyin aktivasyonu, duygusal düzenlemede rol oynamakla birlikte öğrenme, 
hafıza ve adaptasyon işlevleri, mental ve emosyonel dengenin temelini oluş-
turmaktadır. Fiziksel yenilenmenin de REM uykusu sırasında gerçekleştiği li-
teratürde bildirilmektedir. Bu dönemde beyin oksijen tüketimi, NREM ya da 
uyanıklık dönemine oranla daha yüksektir (Fullagar ve diğ., 2015, s. 161).

SİRKADİYEN RİTİM

35 yılı aşkın bir süre önce, memelilerdeki sirkadiyen ritimlerin beynin ön 
hipotalamustaki suprakiyazmatik çekirdekler adı verilen binlerce nörondan olu-
şan “kalp pili” tarafından yönlendirildiği keşfedilmiştir (Dijk ve Archer, 2009, 
s. 1). Sirkadyen ritmi düzenleyen ana merkez, anterior hipotalamusta bulunan 
suprakiyazmatik nükleus (SKN)’tur. Vücut çekirdek ısı ritmi, uyku-uyanıklık 
döngüsü ve bazı hormonların (büyüme hormonu, kortizol ve melatonin) salgı-
lanması SKN kontrolündedir (Gooley ve Saper, 2005, s. 335; Akıncı ve Orhan, 
2016, s. 178).

Melatonin: Melatonin doğal bir nörotransmitterdir. Vücutta birçok biyolo-
jik ve fizyolojik düzenlemelerde görev alır. İnsan biyoritmi (sirkadiyen ritim) 
üzerine etkili bir hormondur. Ana görevi vücudun biyolojik saatini koruyup 
ritmini ayarlamaktır. Hücrelerin yenilenmesine ve bağışıklık sistemine katkıda 
bulunur. Melatonin sentez ve salınımı karanlıkta artmakta, aydınlıkta ışık ile 
birlikte baskılanmaktadır. Özellikle gece saat 23:00–05:00 sıralarında melato-
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nin salgılanması zirve yapar ve kandaki konsantrasyonu 3-10 kat artar. Melato-
nin salınımı özel bir sirkadiyen ritime sahiptir. Akşam 21.00-22.00 saatlerinde 
artmaya başlar, 02.00-04.00 saatlerinde en üst seviyeye ulaşır. Sabah 05.00-
07.00’de azalmaya başlar ve 07.00’den sonra bazal seviyelere düşer (Özçelik, 
Erdem, Bolu ve Gülsün, 2013, s. 179).

Şekil 2. Biyolojik Saat2

Sirkadiyen terimi, circa (yaklaşık) ve dies (gün) anlamına gelen iki Latince 
sözcüğün birleşiminden meydana gelmiş olup yaklaşık bir günü ifade etmekte 
kullanılır. Ritmin tek bir döngüsü için geçen zaman dilimi periyot, ritme ait baş-
langıç ve sonlanma gibi özellikler faz olarak tanımlanır. Sirkadiyen ritim, orga-
nizmanın yaklaşık bir günlük fizyolojik ve biyolojik süreçlerindeki değişimleri 
ifade eder. İnsanda uyku-uyanıklık döngüsü, en temel ve belirleyici sirkadiyen 
ritimdir. Bu mekanizma, organizmanın fizyolojik işleyişinin dış çevre ile uyum 
halinde çalışmasını ve farklı koşullarda ritmik fonksiyonların sürdürülmesini 
sağlar. Işık, en önemli ritim düzenleyicidir. Diğer düzenleyiciler sosyal ve fi-
ziksel aktivitelerdir. Sirkadiyen ritmin düzenlenmesinde dış ortamdaki aydınlık 
ve karanlık döngüsü önemlidir. Melatonin sentez ve salınımı geceleri karanlıkta 

2 https://sagliklihoca.com/wp-content/uploads/2017/04/Sirkadiyen-biyolojik-saat.jpg
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uyarılmakta, gündüzleri ise ışığın etkisi ile baskılanmaktadır. Melatoninin kro-
nobiyotik etkisinin yanında hipnotik etkisi de bulunur (Akıncı ve Orhan, 2016, 
s. 178).

	Kas kuvveti, anaerobik güç çıkışı, eklem esnekliği gibi birçok perfor-
mans ölçüsü vücut sıcaklığındaki tipik sirkadyum eğrisi ile ilgilidir(At-
kinson ve Reilly, 1996, s. 292).

	Sirkadiyen ritimdeki uyanıklığa bağlı olarak erken saatte tüm motor be-
ceriler yerine kompleks motor becerilerin zirve performans gösterebi-
leceği bu bakımdan buna yönelik çalışılması gerektiği önerilmektedir 
(saat 10 civarı) (Reilly, Farrelly, Edwards ve Waterhouse, 2005, s. 274).

Sağlığımız İçin Günde Kaç Saat Uyumalıyız?

Uyku ihtiyacı bireylere göre 5-10 saat arasında değişiklik göstermekte olup 
günde 6 saat ile sınırlandırıldığında, bilişsel kapasitede, glikoz metabolizmasın-
da, iştah ve immün sistemde önemli ölçüde bozulmalar görülmektedir (Sargent, 
Lastella, Halson ve Roach, 2014, s. 1160). Bu sebeple sağlığımız için yeterli 
zaman diliminde uyumak gereklidir. Sağlıklı bir uyku için her yaş grubu için 
belirlenen saat farklıdır. Aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 1. Yaş Grubuna Göre Uyku Saatleri

YAŞ UYKU SAATİ

0-2 AY 12-18

3-11 AY 14-15

1-3 YAŞ 12-14

3-5 YAŞ 11-13

5-10 YAŞ 10-11

ADOLESAN (10-17) 8-10

YETİŞKİNLER 7-9

YAŞLILAR 7-8
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UYKU KALİTESİ ve PERFORMANS

Spor yapan bireyler için kaliteli uykunun önemi bilinmektedir (Reilly, 
2006, s. 122). Uyku ihtiyacı bireylere göre 5-10 saat arasında değişiklik göster-
mektedir. Genellikle sporcular sedanterlerden daha çok uyumakta ve gece uy-
kusunu öğle uykuları ile desteklemektedirler (Reilly,  Atkinson ve Waterhouse, 
1997, s. 38).

Uyku kalitesi en iyi uyku hali ve bundan duyulan memnuniyet olarak tanım-
lanabilir (Fullagar ve diğ., 2015, s. 161). Başka bir tanımda ise bireyin uyandık-
tan sonra kendini zinde, formda ve yeni güne hazır hissetmesidir. Uyku kalitesi; 
uyku latensi (uykuya dalma süresi), uyku süresi ve bir gecedeki uyanma sayısı 
gibi uykunun niceliksel yönlerini içerdiği gibi; uykunun derinliği, dinlendirici 
olması gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Uyku süresi boyunca kısa bir süre önce 
uyanma ve tam uyanma, uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir sempato-
adrenal yanıt ile ilişkilidir. Bu nedenle sporcunun uyku kalitesinin belirlenmesi 
performans ve aşırı antrenmanın öncesinde kritik bir belirleyici olabilecek bir 
başka faktördür (Yüksel, 2016, s. 121).

Araştırmalar egzersizin yoğunluğu başlıca faktör olmak üzere antrenman-
ların uykuyu iyileştirmeye ve kalitesini arttırmaya yardım ettiğini göstermiştir. 
Bu durum egzersizlerin geçici uyku tedavisi olarak kullanılabileceğini ve uyku 
kalitesinin performansı arttırdığını göstermektedir (Reilly ve Edwards, 2007, s. 
274).

Psikiyatri ve nöroloji alanındaki çalışmalara da bakıldığında, günümüzde 
çok fazla insanın iyi bir uyku uyuyamama problemi veya uyku kalitesi sorunu 
yaşadığı görülmüştür. Kaliteli ve dinlendirici bir uyku konusunda açık bir bilgi 
bulma oranımız, beslenme ve egzersiz ile ilgili bilgi elde etme şansından daha 
azdır. Diğer taraftan ise hayatımızın önemli bir kısmı uykuda geçtiğinden, den-
geli bir hayat sürmede dinlendirici uykunun önemi ortadadır (Zorba, 2014, s. 
205).

Aynı zamanda uyku, ruh hali (Lastella, Lovell ve Sargent, 2014, s. 123) 
ve spor performansı ile doğrudan ilişkilidir (Sargent ve diğ., 2014, s. 1160). 
Son zamanlarda yapılan çalışmalar, uyku kalitesi, ruh hali ve spor performansı 
arasındaki ilişkiyi güçlendirdiği görülmektedir (Harris, Gundersen, Mørk-And-
reassen, Thun, Bjorvatn ve Pallesen, 2015, s. 314; Killer, Svendsen, Jeukendrup 
ve Gleeson, 2015, s. 1; Lahart, Lane, Hulton, Williams, Godfrey, Pedlar, Wilson 
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ve Whyte, 2013, s. 481; Lastella ve diğ., 2014, s. 123; Thun, Bjorvatn, Flo, Har-
ris ve Pallesen, 2015, s. 1). 

Yapılan çalışma sonuçları yeterli sürede ve kaliteli uykunun performans 
için faydalı olduğunu göstermiştir. Kolej sporcularına yapılan çalışmada yeterli 
uyku sonucunda sprint ve reaksiyon sürelerini, basketbol serbest atış doğrulu-
ğunu ve ruh halini iyileştirdiği görülmüştür (Mah, Mah, Kezirian ve Dement, 
2011, s. 943).

Uyku kalitesi artarsa;
Müsabaka esnasında ve sportif performansı bütünüyle etkilediğinden (Sar-

gent ve diğ., 2014, s. 1160; Thun ve diğ., 2015, s. 1); yenilenme, homeostatik, 
nöroendokrin ve immün regülasyon etkisinin yanı sıra verimli uykunun sporcu-
nun daha iyi bir şekilde fizyolojik ve duygusal olarak iyileşmesine katkı sağla-
yan önemli bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Yani iyi bir uyku kalitesi 
sporcunun fiziksel ve duygusal iyileşmesinde önemli bir role sahiptir (Kölling 
ve diğ., 2015, s. 1).

Yapılan birçok çalışmada kaliteli ve yeterli uykunun ardından bilişsel iş-
levsellikte gelişmeler olduğunu göstermiştir (Arnal, Sauvet, Leger, Van Beers, 
Bayon, Bougard ve Chennaoui, 2015, s. 1935; Dewald, Oort ve Meijer, 2013, s. 
510; Schwartz ve Simon, 2015, s. 541).

Uyku kalitesi azalırsa;
Örneğin, kötü kalite veya uyku yetersizliği otonom sinir sisteminde bir den-

gesizliğe neden olabilir, karar verme ve motor becerilerin uygulanmasını etkile-
yebilir (Andrade, Bevilacqua, Coimbra, Pereira ve Brandt, 2016, s. 601). Aynı 
zamanda sporcunun aşırı antrenman esnasında bağışıklığın azalması (Fullagar 
ve diğ., 2015, s. 161), ve bilişsel fonksiyonunda olumsuz etkiler gibi benzer 
belirtilere rastlanır (Halson, 2014, s. 13). 

	Lastella ve diğ., (2014, s. 123), maraton sporcularını değerlendirdikleri 
çalışmada yarıştan önce daha kaliteli ve daha uzun süreli uykuya sahip 
sporcuların daha az yorgunluk ve gerginlik gösterdiğini keşfetmişlerdir. 
Gerilim seviyeleri, sporcuların gece boyunca kaç kez uyandığıyla nega-
tif olarak ilişkili olup böylece kötü kalite ve yetersiz uyku, yarışmalar 
sırasında sporcuların yorgunluğu ve gerginliğindeki artışla ilişkili oldu-
ğu sonucuna varmışlardır.
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	Reyner ve Horne (2013, s. 93), genç tenis sporcuları üzerinde yaptıkları 
çalışmada uyku kalitesi ile performans arasında bir ilişkiye rastlamış, 
özellikle uyku kalitesindeki düşüşün tenis oyuncularının yaklaşık üçte 
birinin performansını olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir.

Kaliteli bir uyku için;
	Düzenli egzersiz yapılmalı,
	Beslenme saati ve özellikle kafein alımına dikkat edilmeli,
	Çevresel koşullar (yatak odasındaki uygunluk, ortopedik yatak ve yas-

tık, oda ısısı 18-21°,gürültüsüz ve karanlık ortam) düzenlenmeli, uyku 
ve uyanıklık döngüsü oluşturulmalıdır.

	Bireylerin uykuya geçmeden önceki elektronik cihaz (akıllı telefonlar, 
tabletler, bilgisayarlar) kullanma alışkanlıkları değiştirilmelidir. 

Çünkü elektronik cihazlardan yayılan ışığın, vücut iç ısısını etkilediği, me-
latonin seviyelerini azalttığı ve uyku fazlarını geciktirdiği bilinmektedir (Chang, 
Aeschbach, Duffy ve Czeisler,  2015, s. 1232; Green, Cohen-Zion, Haim ve Da-
gan,  2017, s. 1; Saper, Scammell ve Lu,  2005, s. 1257).

Ayrıca, elektronik cihazlar bir dikkat dağıtıcı olarak görev yapabilir ve yat-
ma süresini geciktirebilir, bu da uyku süresini azaltabilir. Lise öğrencilerine ya-
pılan bir çalışmada, katılımcıların% 88’i elektronik cihazların genellikle yatma 
süresini geciktirdiğini,% 22’sinin uyku fazlarında bir gecikme yaşadığını belirt-
mişlerdir (King, Delfabbro, Zwaans ve Kaptsis,  2014, s. 21). Bu nedenle, ak-
şam elektronik cihazlarının kullanımı ve cihazların uyku ortamından tamamen 
çıkarılması, bu yaş grubunda uykuyu iyileştirmek için uygun yöntemler olabilir.

	Çevresel koşulların sağlanması sonucunda da sporcularda uyku süresi-
nin uzadığı ve ertesi sabah kas ağrısını azalttığı görülmüştür (Duffield, 
Murphy, Kellett ve Reid, 2014, s. 273; Fullagar, Skorski, Duffield ve 
Meyer, 2016, s. 490). Bundan dolayı sporcularda performansı geliştir-
mek adına çevresel koşulların iyileştirilmesine özen gösterilmelidir.

YETERSİZ UYKU ve PERFORMANS

Sporcular, yarışma ve antrenman dönemleri, fizyolojik stres ve kaygı ne-
deniyle, uyku durumlarında bozulmalar, kısmi uyku yetersizliği ya da tüm gece 
boyunca uyku yoksunluğu gibi durumlar yaşayabilmektedirler (Richmond ve 
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Godard, 2014, s. 846). Bu uyku yetersizliği ya da kayıp derecesi, şartlara bağlı 
olarak 2-4 saat gibi az ya da tüm gece boyunca oldukça geniş bir aralıkta olabi-
lir. Sporcular zamanın büyük bir çoğunluğunda yüksek şiddette antrenman ve 
yarışma durumlarındayken, egzersizler süresince toparlanmayı geciktiren fizik-
sel, fizyolojik ve metabolik strese maruz kalırlar (Skein, Duffield, Edge, Short 
ve Mündel,  2011, s. 1301). Bir dizi egzersizden sonra yeterli uyku uyunmamış-
sa, toparlanmada problem yaşanacak, uyku yetersizliği ya da yoksunluğu enerji 
tüketimi ve metabolik gereksinimleri arttıracaktır (Berger ve Phillips, 1995, s. 
65). Sporcular tarafından sık sık yaşanan uyku yetersizliği ya da yoksunluğu, 
bir sonraki egzersiz performansı ve kapasitesinde olumsuz etkiler yaratacaktır.

Özellikle sporcularda yüksek şiddetli antrenmanlar yapmak, uyku gerek-
sinimini arttırır. (Lastella ve diğ., 2015, s. 94). Son zamanlardaki çalışmalar, 
takım sporu müsabakalarından sonra yetersiz uykunun hem performans hem de 
psikofizyolojik ölçümlerin gelişme süresini etkilediğini göstermiştir (Fullagar 
ve diğ., 2015, s. 161).

Aynı zamanda yetersiz uyku kas protein birikimini engellediğinden iske-
let kasının uyum ve onarımına engel olurken antrenman esnasında adaptasyon 
eksikliğine neden olur (Halson, 2008, s. 119; Samuels, 2008, s. 169; Dattilo, 
Antunes ve Medeiros, 2011, s. 220). Yetersiz uyku aynı zamanda canlılığı, ruh 
halini ve algısal farkındalığı da etkilerken motivasyonda azalmaya neden ola-
bilir. Sonuç olarak optimal antrenman performansını ve gelişim özelliklerinde 
uyumsuzluğa sebep olur (Sargent ve diğ., 2012, s. 1160;  Reilly ve Edwards, 
2007, s. 274).

	Skein, Duffield ve Minett,  (2013, s. 1301), yetersiz uyku durumunda, 
normal uykuya kıyasla, 11 rugby ligi futbolcunun fizyolojik ve algısal 
iyileşmesi üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda ye-
tersiz uykunun sportif performans gelişimini olumsuz yönde etkilediği 
görülmüştür.

	Ayrıca, McMurray ve Brown, (1984, s. 1031), 24 saatlik uyku eksikli-
ğinden sonra submaksimal egzersiz sırasında 5 katılımcının kardiyovas-
küler ve metabolik tepkilerini araştırmıştır. İyileşme periyodu sırasında 
oksijen tüketiminin arttığını bildirmişlerdir, bu da yetersiz uykunun fiz-
yolojik iyileşmeye olumsuz etkilerini göstermiştir.
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Yetersiz uyku sonrası performansı etkileyen faktörler:

	Aşırı sirkadyen faz (sabah ve akşam tipleri),

	Artan efor,

	Azalan fitness seviyesi,

	Düşük vücut ısısı,

	Azalan miktar ve kalitede uyku,

	Enerji açığı,

	Çevresel stres,

	Antrenman esnasında uyuklama isteği (Smith ve Reilly, 2005, s. 313)

Uyku eksikliğinin etkileri sadece bunlarla kalmayıp kişinin dikkat kapasite-
leri, bellek, problem çözme becerileri, iş performansı ve akademik performansı-
nı da etkilemektedir (Curcio,  Ferrara ve Dennaro, 2006, s. 323; Jarraya, Jarraya, 
Chtourou ve Souissi,  2013, s. 183). 

Uyku yetersizliği nedeniyle bilişsel işlevlerin ve reaksiyon zamanının 
azalması aşağıdaki durumlara yol açar: 

Tablo 2. Yetersiz Uyku Sonucu Oluşan Olumsuz Etkiler

Konsantre olma yeteneği azalır,

Özellikle kısa süreli hafızada hatırlama yeteneği azalır,

Karmaşık bir görevin üstesinden gelme yeteneği azalır,

Mantıklı düşünme yeteneği azalır,

Yeni bilgileri özümseme ve analiz etme yeteneği azalır,

Kritik düşünme yeteneği azalır,

Karar verme becerisi azalır,

İletişim becerileri azalır,

Yaratıcılık ve algısal beceriler azalır,

Motor beceriler ve koordinasyon azalır,

Fiziksel ve mental performansta azalmalar meydana gelir,

Kalp hastalıkları, obesite ve hiper tansiyon vb. gibi rahatsızlıklar artar (Kaur ve 
Sharma, 2011, s. 133). 
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SONUÇ

Kaliteli uyku ve düzenli uyku süreci geçirmek sportif performans açısından 
önemli bir yere sahiptir. Yapılan birçok çalışma sonucunda uyku ve sportif per-
formans arasındaki ilişkiye bakıldığında, uykunun sportif performansı ve yaşam 
kalitesini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple uyku kav-
ramı bilincinin oluşturulması ve uygulanması başarılı bir sporcu kimliği oluş-
turulmasında, yaşam kalitesini ve performans gelişimini arttırmada önemli bir 
konudur
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Öz: Gelişen ve kendini sürekli yenileyen günümüz dünyasında ilerleyen 
teknolojik gelişmelerle birlikte hareketsiz yaşam tarzı alışkanlık haline gelmiş-
tir. Bu yaşam tarzının etkilendiği yaş grupların başında çocuklar gelmektedir. 
Hareket etmek bir çocuğun bedensel gelişimi için son derece önemlidir. Bu ge-
lişimin en kritik dönemlerinden biri olan okul öncesi dönemi, çocuğun gelişi-
minin tamamlanması ve hareket becerilerin kazanılmasında önemli roller üst-
lenmektedir. Bu becerilerin egzersiz yoluyla kazanılması çocukların motor be-
cerilerini daha etkili kullanmasını desteklemektedir. Egzersiz, çocukların kaba 
ve ince motor becerilerini geliştirmesinin yanı sıra çocuğun sosyal, duygusal, 
fiziksel, bilişsel, hareket ve toplumsal gelişimi bakımından da desteklemektedir. 
Çocukluk döneminde egzersizin, çocukların tüm boyutları ile gelişimi ve sağ-
lıklarını korumaları bakımından önemli etkileri bulunmaktadır. Dönemin özel-
likleri göz önüne alınarak yapılan bir hareket eğitimi çocuğun, tüm boyutları ile 
gelişimini destekleyerek onu topluma hazırlarken, sağlıklı bir birey olmasına 
da katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda bu dönemde çocuklar hijyen açısından 
uygun ortamlarda yaşatılıyor, ilgi görüyor ve seviliyorsa, yeterli besleniyor ve 
egzersiz yapabiliyorsa çocuğun geleceği için sağlıklı ve sağlam bir temelden 
söz etmek mümkün olacaktır. Düzenli egzersiz uygulamaları çocuklara okul ön-
cesi dönemde kazandırılmalıdır. Bu dönemde kazandırılan egzersiz alışkanlığı 
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ergenlik döneminde kazandırılması muhtemel egzersiz alışkanlıklarından daha 
kolay ve etkili olacaktır. Egzersizin çocuklar üzerinde kuşkusuz çok olumlu 
etkileri vardır. Egzersiz alışkanlığı kazandırılan çocukların hastalıklara yaka-
lanma oranlarının da azaldığını söylemek yanlış bir ifade olmayacaktır. Ayrıca 
hareketli yaşam tarzının kazanılması, büyüme ve gelişme sürecinin iyi olması, 
aşırı kilo almanın engellenmesinde ve birçok hastalık riskinin azaltılmasında 
önleyici ve olumlu etkiler sağlayacağı düşünülebilir.  Egzersizin hastalıklar 
üzerinde ki olumlu etkisinin de detaylı olarak açıklandığı araştırmamızda okul 
öncesi çocuklarda egzersiz ve sağlık ilişkisi kavramsal olarak ele alınmıştır.  So-
nuç olarak; egzersiz yoluyla çocuklar, hareket becerilerinden çok daha fazlası-
nı yapma imkanı bulmaktadırlar. Tüm boyutları ve yönleri ile çocuk gelişimi 
hakkında bilgi sahibi olmak ve egzersizin çocuk gelişiminde önemini bilmek, 
bu egzersizlerin hastalıklarla mücadele önemini göz önünde bulundurmak bi-
reylere geri dönülmesi çok zor hatta bazen imkansız hataların olmasının önüne 
geçecektir. Bu araştırma ile okul öncesi dönemde egzersiz ve sağlık ilişkisinin 
önemi üzerinde durulmuş ve kavramsal olarak alanyazını incelenmiştir.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İnsan bulunduğu ortamda hareketlilik içindeyken canlı bir varlık olarakta 
gelişimini sürdürmektedir. Astrand, insan organizmasının hareket için yaratıl-
dığını belirtmektedir. Hareket, vücudun herhangi bir parçasındaki ya da tam 
vücut pozisyonundaki değişime olarak ifade edilmektedir. Çocuklarda, hareket 
eğitimi ve fiziksel aktivite programlarının, çocuğun fiziksel uygunluk, algısal 
motor ve sosyal-duygusal özelliklerini geliştirici niteliklerde olması gerekmek-
tedir (Saygın, Polat ve Karacabey, 2005). 

Çocuk denilince akla gelen kavramların başında aile, toplum, sağlık ve eği-
tim gelmektedir. Çocuk, anne ve babanın, genetik olarak devamlılığını sağlayan 
yanıyla, dünyaya bıraktığımız mirasımız olarak da tanımlanabilir. Yaşama se-
vincinin ve ailenin kurumsal yapısının, en önemli faktörlerinden biri olan ço-
cuk; olgunlaşma süreci devam eden, büyümemiş, küçük olan, gelişmekte olan 
bir varlık olarak, sosyal yaşantımızın içinde kendisine bir yer bulur. 

Toplumsal yaşamın istendik yönde oluşturularak, sağlıklı ve mutlu bir ül-
kede yaşama amacı gibi, stratejik hedeflerin oluşturulmak istendiği tüm çalış-
maların, merkezinde çocuk vardır. Çocuğu merkeze alan bu düşünce, çocuğun 
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gelişim sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi amacını taşımalıdır. Ço-
cuk zamanla birey haline gelerek, topluma etki eden sosyal roller ve statüler ka-
zanacağı için, onun sağlığı, gelişimi, eğitimi, meslek edinimi ve ahlaki-evrensel 
değerleri benimsemesi, büyük önem arz etmektedir.

Özellikle 18. yüzyıldan itibaren yaşamın farklı ve özel bir bölümü olarak 
algılanmayan çocukluk süreci, 19. yüzyılda toplum bilimciler ve eğitimciler ta-
rafından şöyle ifade edilmiştir; çocuklara kendilerini ifade etme imkanı verilirse 
davranışlarında sosyal sorumluluk taşıyabilir, sağlıklı büyüme gösterebilir, ge-
lişimleri ve davranışları yönlendirilebilir. Böylece çocuk gelişimi ve davranış-
larının yönlendirilmesinin gerekliliğini savunmuşlardır (Muratlı, 1997, s.101).

Çocuk, aileye olan fiziksel bağımlılığı, kısmen ortadan kalkmış olmasına 
rağmen, hayat boyu sürecek olan kazanımlarının önemli bir kısmını, bu dönem-
de iletişim içerisinde olduğu kişilerden; büyük oranda yakın çevresinden, göz-
lemleyerek temellendirir. 

Yapılan çalışmalar, ailenin etkisiyle, çocuğun öğrenme yetisine katkıda bu-
lunulabileceğini ve çocuğun okul öncesi dönemde arkadaşlıklar edinerek, plan-
lı ve amaca yönelik davranışları gösterebileceği bulgusunu, ortaya çıkarmıştır 
(Reeves, 2007; Oktay, Gürkan, Zembat ve Unutkan, 2003; Yazar, Çelik ve Gök, 
2008; Topaloğlu ve Çeliköz, 2018). 

Erken çocukluk dönemi olarak da adlandırılan okul öncesi dönem, çocuğun 
çevresel faktörlerden en çok etkilendiği dönemlerden biridir. Çocuğu etkileyen 
bu sosyal ve çevresel faktörler onun sağlığını da doğru orantılı bir şekilde etkile-
mektedir. Bazen çocuğun gelişiminde, bu dönemde yaşanan hareket azlığı veya 
başka eksikliklerden dolayı, aksamalara ve duraklamalara da rastlanılabilir. 

Erken çocukluk dönemine olan ilgi, son on yılda Nature, Science gibi dün-
ya çapında takip edilen bilim dergilerinde erken çocukluk dönemi konusunun 
işlenmesini ve bu konuya daha fazla dikkat çekilmesini sağlamıştır (Beddington 
vd., 2008; Gertler vd., 2014; Marshall, 2015, akt: Karaaslan, 2017, s. 36-47).  

Okul öncesi dönem, insanın geri kalan yaşamında önemli etkileri olabilecek 
çok özel bir dönemdir. Bu dönemde kazanılan birçok davranış ileriki yıllarda 
yaşam kalitesini ve sağlık durumunu da belirleyen alışkanlıklara dönüşecektir. 
Tüm çocuklarda olduğu gibi hala aileye olan bağımlılığı sürmekte olan okul ön-
cesi dönem çocuklarının da gelişim ve genel sağlık durumunu etkileyen iki ana 
bileşen genetik ve çevresel faktörlerdir. Bu iki faktörde ailenin etkisinde olan 



HER YÖNÜYLE SPOR

164

faktörlerdir. Ancak çevresel faktörler olumsuz koşulları ortadan kaldırıldığında 
risk faktörü olmaktan çıkabilecek faktörlerdir. 

Genetik faktörleri ailemizden kalıtımsal miras olarak aldığımız tüm özel-
liklerimiz olarak tanımlayabiliriz. Bazı kalıtsal özelliklerimiz çevresel faktörle-
rin etkisi ile genetik sınırlılıklarımız içerisinde üst seviyelere ulaşabilirken bir 
kısmı ise olumsuz çevresel faktörler nedeni ile dezavantajlı bir durum yaşama-
mıza sebep olabilir. Çevresel faktörler içinde bulunduğumuz sosyoekonomik, 
sosyokültürel ve fiziki alanların mevcudiyetine kadar, bizim dışımızda, bize etki 
eden tüm varlıklardan oluşur. 

Devletlerin gücü iyi yetişmiş, sağlıklı, kalifiye elemanları ölçüsündedir. O 
nedenle vatandaşlarını en erken dönemden başlayarak zamanın ihtiyaçları doğ-
rultusunda sağlıklı olarak yetiştirmek milletler ve devletler açısından stratejik 
bir önem arz eder. Bu kurumsal anlamda en uygun zaman olarak okul öncesi 
zamanı kendiliğinden öne çıkarmaktadır.

Okul öncesi çocuklar bebeklik periyodunu geride bırakmışlar ve karyola-
larının sınırlarını aşmışlardır. Artık hareket edebilmekte, nesnelere kuvvet uy-
gulayabilmekte, yer çekimi kuvvetine cevap olarak dengelerini sağlayabilmek-
tedirler. Etkili hareket gelişimi, çocuklara serbest bir şekilde hareket etme ve 
vücutlarını kontrol etme imkanı sağlar. Hareket etmeyi öğrenmeye çalışan ço-
cuklar sürekli olarak araştırma, inceleme, keşfetme, uygulama yapma ve karar 
verme aktiviteleri içerisindedirler. Bir yandan hareket etmeyi öğrenirken diğer 
yandan öğrenmek için hareket ederler (Mengütay, 2005). 

Okul öncesi dönemde çocuk eğitiminde bize yardımcı olacak en büyük et-
kinlik türünün oyun ve bedensel hareketler olduğu bilinmektedir. Gallahue’ye 
göre bu dönem temel becerilerin (koşma, sıçrama, atlama, fırlatma, yakalama, 
sekme ve topa ayakla vurma v.b.) kazanıldığı dönemdir (Özer ve Özer, 2004). 
Bu dönemde çocuklara çok yönlü hareket becerileri uygulanmalıdır. Cocuklar-
da, hareket eğitiminin ve eğitsel oyunların koordinatif yeteneklerin gelişiminde 
büyük önem taşıdığı unutulmamalıdır (Mengütay, 2005). Çocuğun hareket et-
mesi kendini ifade edebildiği en dolaysız, en kolay, en anlamlı yoldur. Kısacası 
bedensel hareket, çocuklar için yaşamı öğrenme aracıdır (Göde ve Susar, 1997).

Fiziksel aktivitenin düzenli yapılması, çocukların ve gençlerin sosyaleşme-
si, kötü alışkanlıklardan korunması ve yetişkinlik döneminde karşılaşabileceği 
çeşitli kronik hastalıkların oluşumunun engellenmesi ve bu hastalıkların tedavi-



HER YÖNÜYLE SPOR

165

si ve tedavinin desteklenmesinde, aktif bir yaşlılık dönemi geçirmelerinin sağ-
lanmasında, ayrıca  tüm hayat boyunca yaşam kalitesinin artırılmasında önemi 
görülecektir (Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi, 2014; Baltacı, Irmak, Kesici, 
Çelikcan ve Çakır, 2008).

ÇOCUĞUN TANIMI

Bilişsel ve fiziksel özellikleri bakımından ergen olmayan birey olarak ta-
nımlanmakla birlikte, yasal mevzuat genel olarak 18 yaş sınırını çocukluk-yetiş-
kinlik sınırı olarak görmektedir. Türk hukuk sistemindeki çocuk kavramına bak-
tığımızda, Çocuk Koruma Kanunu’nda belirtilen hususlarla birlikte daha erken 
yaşta ergin kılınmış olunsa bile, çocuğu henüz 18 yaşına girmeyen kişi olarak 
görmekteyiz. Benzer şekilde Türk Dil Kurumu’ndaki çocuk kelimesinin karşı-
lığı da “Küçük yaştaki oğlan veya kız” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2019). 

Çocukluk; bilim dalları arasında tam bir görüş birlikteliği olmamasına rağ-
men pedagoji ve sağlık bilimleri açısından genellikle bebeklik ile yetişkinliğin 
ilk evresi sayılabilecek olan ergenlik dönemleri arasında olan 2-12 yaş arasını 
içine alan kronolojik olarak çok geniş bir dönemi kapsamaktadır. 

Çocukluk dönemi kendi içerisinde ilk (2-6) ve ileri (7-12) çocukluk dönem-
leri olarak ikiye ayrılır. Pedegojik açıdan ilk çocukluk dönemi aynı zamanda 
okulöncesi çocukluk dönemi olarak ta adlandırılmaktadır.

0-6 yaşı kapsayan ve kritik dönem olarak da bilinen “erken çocukluk döne-
mi” çocuğun  sağlıklı gelişiminde ve kişiliğinin oluşmasında, temel yapı taşla-
rının atıldığı önemli bir dönemdir. Çocuğun  fiziksel, zihinsel, duygusal ve sos-
yal yönden iyi gelişmesi isteniyorsa bu dönemde iyi eğitim verilmeli ve çevre 
şartları olumlu bir şekilde düzenlenmelidir. Erken çocukluk eğitimine verilen 
önemin giderek artması ve bu eğitimin yaygınlaşması alternatif yaklaşımların 
ülkemizde ve yurt dışında geniş bir biçimde uygulama alanı bulması sağlamıştır 
(Ildız-İlhan ve Seven, 2017).

Okul öncesi dönem, çocukların gelecekteki yaşantıları için temel oluşturan 
“bilişsel, duyusal ve psiko-motor alanda” yeterli düzeye erişebilmeleri açısın-
dan oldukça önemli bir dönemdir (İlhan, 2010).

Görüldüğü üzere çocukluk, her kurumsal alanın ve bilim dalının kendine 
göre tanımladığı ama genel olarak; yetişkinliğe girmemiş, gelişim sürecini sür-
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düren, büyük oranda bağımlılığını bitirmemiş olan bireyin içinde bulunduğu 
süreci tanımlar. 

SAĞLIK ve FİZİKSEL AKTİVİTE/EGZERSİZ İLİŞKİSİ

Çocukluk dönemi, farklı fiziksel ve psikososyal gelişim süreci barındıran 
her yaşı dinamik bir süreçtir. Bu süreçte yaşanması muhtemel kronik bir hasta-
lık, çocuk ve ailesini zora sokmakta, dönemler içerisinde bazı olumsuzlukları 
beraberinde getirebilmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2015).

Doğum öncesi dönemden başlayarak, okul dönemine kadar çocuk sağlığını 
etkileyen birçok çevresel faktör vardır. Bunların başında gelen hareketsizlik, 
kötü beslenme, hijyen eksikliği, ve ilgisizlik, okul öncesi dönemde gelişim ihti-
yaçlarının karşılanamamasına örnek olarak verilebilirler.

Özellikle yürümeye başlayan çocuk sürekli hareket halindedir. Çocuk, or-
ganlarını çalıştırmak, iskelet yapısını kuvvetlendirmek, ciğerlerini geliştirmek, 
kanını harekete geçirmek ve sinir kas bağlantılarını kuvvetlendirmek için hare-
kete muhtaçtır (Çağlak-Sarı, 2005).

Gelişmekte olan ülkelerde artan risk faktörlerinden kaynaklı olarak ço-
cukların psikolojik ve biyolojik olarak gelişimlerinin daha fazla etkilendiği, 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine bakıldığında 
ülkemizde 5 yaş altı çocukların %16’sında gelişimsel problemler olduğu görül-
mektedir (Sezer ve Alpgan, 2017). 

Sağlık açısından ortaya çıkacak olan riskli davranışlar, genellikle çocukluk 
ve adolesan dönemlerde edinilir. Bu davranışların sonuçları ise erişkin döneme 
yansıyarak, bu dönemde ve hayatın geri kalanında, sağlıksız yaşam koşullarının 
oluşmasına, ölüm oranlarında önemli artışların olmasına neden olur. 

Azalan fiziksel aktivite genç yaşta başta obezite olmak üzere bir çok kronik 
hastalığın görülmesine sebep olmaktadır. Fiziksel aktiviteye yaşam boyu yeterli 
oranda  katılım ve normal kilonun korunması ile kardiyovasküler hastalıklar, hi-
pertansiyon, obezite, akciğer kolon kanseri  ve Tip II diyabet, gibi birçok kronik 
hastalıktan korunmada oldukça etkilidir (Meydanlıoğlu, 2015, s.125).  
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Tablo 1 Çocukluk ve Yetişkinlikteki Sağlık-Hastalık İlişkisi

(Boreham ve Riddoch, 2001; aktaran: Taşkın, Şahin ve Özdemir, 2018, s.135)

İnsanoğlu hareket etmek üzerine yaratılmıştır. Doğası gereği bireysel fak-
törler göz önüne alınmak koşulu ile insanoğlunun harekete ihtiyacı vardır. Bu 
durum özellikle sanayi devriminden sonra, yani emek yoğun üretimin, yerini 
teknoloji ve makineleşmeye bıraktığından bu zamana, insanoğlu hareketsiz/se-
danter bir hayata doğru iletilmiştir. Bu doğal olmayan süreç, beraberinde birçok 
sağlık sorununu da getirmiştir.

Türkiye beslenme ve sağlık araştırmasına göre, 6-11 yaş grubu çocukları-
mızın % 58,4’ ü düzenli (günde 30 dakika veya daha fazla süre ile) olarak eg-
zersiz yapmamaktadır (Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2010, 
beslenme durumu ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi sonuç raporu, şubat 
2014, sy.410 ). Bu yaş grubunda TV, bilgisayar, İnternet, ev ödevi ve ders çalış-
mak için hareketsiz olarak geçirilen ortalama süre, 6 saattir. Bu süre içerisindeki 
2 saati aşan hareketsiz alışkanlıklar, bağımlılık olarak kabul görmektedir (Tür-
kiye Fiziksel Aktivite Rehberi, 2014).

Fiziksel aktivite ve egzersiz tanımlamaları, günümüz dünyasının yaşam ko-
şulları ile birlikte gelen hareketsizlik nedeniyle, giderek önemi artan başlıklar 
olmuştur. Egzersiz, hareket ve spor kavram olarak çok iç içe geçmiş ama çok 
önemli bazı farkları olan spor bilimlerinin temel kavramlarıdır. Bunları kısaca 
tanımlamak gerekirse; Fiziksel aktivite, enerji harcanmasına neden olan tüm 
bedensel hareketleri kapsayan genel bir tanım iken; egzersiz, fiziksel sağlığı 
korumak, iyileştirmek ve geliştirmek üzere yapılandırılmış planlı ve tekrarlayıcı 
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hareket olarak tanımlanan daha belirgin bir başlıktır. Pek çok çalışma egzersizin 
kronik hastalıkların önlenmesi veya seyrinde olumlu etkileri olduğunu göster-
miştir Yani egzersiz fiziksel uygunluğun bir veya birkaç bileşenini geliştirmeyi 
hedefleyen planlı ve belirli bir bütünlüğü olan düzenli olarak yapılan tekrarlı 
vücut hareketleridir (Caspersen, Powell ve Christenson, 1985; akt: Tarakcı, Er-
söz-Hüseyinsinoğlu ve Çiçek, 2015).

Egzersizi, sadece motor becerilerin geliştirilmesi için uygulanacak hareket-
ler bütünü olarak algılamak doğru olmaz çocuğun sosyal, zihinsel, duygusal ge-
lişimini de destekleyen çok önemli bir araç olarak değerlendirmek gerekir. Aynı 
şekilde egzersizler sayesinde çocuklarda başta toplumsal kurallar olmak üzere, 
hijyen gibi sağlık için önemli kuralları da davranış haline dönüşür.

Bu aktiviteler; egzersiz programları, iş uğraşı aktiviteleri, boş zaman ve eğ-
lence aktiviteleri veya aktif ulaşım aktivitelerinden (yürüme, bisiklet) oluşabilir 
(Caspersen, Powell, Christenson, 1985, akt: Tarakcı, Ersöz-Hüseyinsinoğlu ve 
Çiçek, 2015).

Her türlü fziksel aktivite faydalı iken, aşırı zarar ya da risk oluşturmaksızın 
amaç sağlığa ve işlevsel kapasiteye faydası dokunan düşük, orta veya yüksek 
düzey fiziksel aktivite olarak tanımlanan aktivitelerden yararlanmaktır. Bunun 
için en uygun yol, en az orta yoğunluktaki bir fiziksel aktivitenin (seri adımlar 
ile yürüme ve daha derin nefes alma ya da vücut ısısının yükselmesine yol açan 
diğer aktiviteler gibi) günlük hayatımıza dahil edilmesidir (Bulut, 2013, s. 206).

Dönemin özellikleri göz önüne alınarak yapılan bir hareket eğitimi çocu-
ğun, tüm boyutları ile gelişimini destekleyerek onu topluma hazırlarken, sağlıklı 
bir birey olmasına da katkı sağlar. Aynı zamanda bu dönemde çocuklar hijyen 
açısından uygun ortamlarda yaşatılıyor, ilgi görüyor ve seviliyorsa, yeterli bes-
leniyor ve egzersiz yapabiliyorsa çocuğun geleceği için sağlıklı ve sağlam bir 
temelden söz etmek mümkün olacaktır.

Düzenli hareket ve fiziksel aktivite alışkanlığı okul öncesi dönemde ka-
zandırılmalıdır. Çünkü okul öncesi dönemdeki çocuklara egzersiz alışkanlığı 
kazandırmak ergenlik dönemindeki çocuklara göre daha kolaydır (Gallahue ve 
Donnely, 2003, akt: Taşkın ve Şahin-Özdemir, 2018, s.132 ). 

Çocuğun geleceği için sağlıklı ve sağlam bir temel oluşturan bu faktörle-
rin hazır hale getirilmesinde aile kadar kamu kurum ve kuruluşlarının ve siyasi 
otoritenin üzerine düşen birçok görevden bahsedilebilir. Bahsi geçen görevler 
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içinde; yeterli sayı, donanım ve çeşitliliğe sahip olan spor, oyun ve rekreasyon 
alanlarının oluşturulması, okul öncesi eğitim ders programlarındaki egzersiz 
sürelerinin arttırılması, spor alanları ve okul öncesi eğitim sürecinde, egzersi-
zi doğru oranda ve aralıklarla uygulatacak eğitmenlerin istihdam edilmesi ve 
eğitimcilerin multidisipliner bir anlayışla, bir araya gelerek, formasyona uygun, 
gelişime katkı sağlayıcı yeni uygulamalar geliştirmesi verilebilir. 

İçerisinde yaşadığımız çevre kültürel değerlerimizi, inanç ve yasalarımızı, 
tutum ve davranışlarımız ile sosyo-ekonomik durumlarımızı kapsayan ve bizi et-
kileyen unsurların tamamını içeren bir alanı içine almaktadır. Bu kapsam içinde 
sağlığımızı direk etkileyen faktörler olduğu gibi, sağlığımızı dolaylı yollarla etki-
leyen, sosyal alan eksikliği, spor merkezi sayılarının azlığı gibi unsurlarda önem-
lidir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar ise, en az bizler kadar, hatta bazen bizler-
den daha fazla, bu koşullardan etkilenirler (Yayan ve Çelebioğlu, 2018, s. 93). 

Dünya sağlık örgütü verilerine göre 2012 yılında 5 yaşın altındaki çocukla-
rın ölümünde, 1.7 milyon gibi bir rakam, çevre ile ilişkilendirilmiştir. Bu konu 
o kadar önemlidir ki Çocuk Sağlığı ve Çevre Atlası isimli bir yayının oluşturul-
ması da sağlanmıştır (WHOa, 2019). 

Öncelikli olarak şehrin, fiziki açıdan çocukların hoşuna gidecek ve onları 
güvende hissettirecek bir fiziki yapıya büründürülmesi ve yetişkin davranışları-
nın, çocuklara, kendilerini toplumun diğer fertleriyle eşit hissettirecek bir hale 
dönüştürülmesi gerekmektedir (Churchman, 2003, s. 101; Selçuk-Kirazoğlu, 
2012, s. 1). Bu rahatlık ve eşitlik çocukları egzersiz ve oyun sayesinde özgür 
kararlar alan sağlıklı bireyler olma yolunda destekleyecektir.

Egzersiz alışkanlığı bir kültür meselesi olması nedeni ile sadece fiziksel 
donanımlarla açıklamak yeterli olmaz. Bu kültürel kazanım çocuğa davranış 
şeklinde aileden geçer. Aile çocuğun davranışları için ilk ve en önemli modeldir, 
bu nedenle sağlıklı bir yaşam için çok önemli kabul edilen bazı davranışlarda bu 
çağlarda aileden kazanılır. Ailenin rol modelliği egzersiz alışkanlığı açısından, 
kritik bir yere sahiptir. Yaşamında egzersize bir bölüm ayıran ebeveynlerin, ço-
cuklarında görülen fiziksel gelişimler ve motorik özelliklerde ki kazanımlar göz 
ardı edilmemelidir. Baba ya da anne ile yapılan yürüyüş, eğlenceli egzersizler, 
boş vakitler için seçilen harekete dayalı rekreatif faaliyetlerin getirdiği sosyal 
eğlenceler, çocuğa daha sonra alışkanlık haline dönüştürmede zorluk çekmeye-
ceği bir egzersiz yaşantısının alt yapısını hazırlamaktadır. 
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Ailenin toplumun temel yapı taşı olması hasebiyle, sosyolojik açıdan, sağ-
lıklı bir toplumun inşasında, ailenin egzersiz alışkanlığı önemli bir yer alacaktır. 

Gelişimin bir bütün olduğu ilkesine dayanarak, gelişim alanlarından her-
hangi birini olumsuz etkileyebilen her faktör, aynı zamanda diğer boyutları ile 
de çocuğun gelişimi üzerinde aksamalara/duraksamalara neden olmakla birlikte 
birçok kronik rahatsızlığın da temellerinin atılmasına da neden olmaktadır.

Sağlıklı bir gelişim sürecine sahip olmak için; beslenme, spor ve sosyal ya-
şamın düzenlenmesi gerekmektedir. Dünya sağlık örgütü (WHO) sağlığı oluş-
turan 3 önemli faktörden bahsetmektedir. Bunlar ruhsal sağlık, sosyal sağlık ve 
beden sağlığıdır. 

Dünya sağlık örgütü sağlığı; ruhsal bedensel ve sosyal olarak, tam bir iyilik 
hali olarak tanımlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, erken çocuk geli-
şimi (EÇG) 0-8 yaş arası, fiziksel, sosyo-duygusal, bilişsel ve motor gelişimi 
kapsamaktadır. Bu açıdan, 2016’da, gelişim riski yaşayan çocukların oranının 
çok yüksek olduğu belirtilmiş, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki çocukların, 250 
milyonunun (% 43), tam gelişme potansiyelini gerçekleştiremediğini ortaya 
koymuştur (WHOb, 2019). 

Sağlığın  korunmasında ve kontrol altında tutulmasında  yer alan sayısız 
önem ve etkilerinin yanı sıra, özel olarak planlanmış ve tasarlanmış fiziksel ak-
tivite programları pek çok hastalığın, semptomlarının, hastalığa bağlı kompli-
kasyonların önlenmesinde ve hastalık sürecinin bedene ilişkin kalıcı hasar bı-
rakmasının  önemli derecede yararlı ve etkilidir. Egzersiz programlarının tedavi 
edici özelliklerinden bazı durumlar şunlardır (Bek, 2008, s.15-16):

•	 “Bazı ortopedik problemler,
•	 Spor yaralanmaları,
•	 Nörolojik hastalıklar (felçler, denge-koordinasyon kayıpları, inmeler, 

spastik hastalar vb.),
•	 Doğuştan getirilen kas-iskelet problemleri,
•	 Bazı kalp-damar ve akciğer hastalıkları,
•	 Pediatrik problemlerin bir kısmı,
•	 Romatizmal hastalıklar,
•	 Kaza, travma ve cerrahi sonrası gelişen bazı problemler,
•	 Sinir yaralanmaları,
•	 Bel-boyun problemleri,
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•	 Obezite” 

Dünya sağlık örgütü ve Türkiye Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre ço-
cukların birinci ve ikinci derece sağlık kuruluşlarına başvurma sebeplerinin ba-
şında üst solunum yolları (ÜSYE), ishal, ağız ve diş problemleri, idrar yolu 
enfeksiyonları, kemik bozuklukları ve alt solunum yolları (ASYE) gelmektedir. 
Türkiye Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre 2008-2016 yılları arasında çocuk-
ların geçirdiği hastalık ve sağlık sorunlarının cinsiyete göre dağılımları aşağıda 
belirtilmiştir.

Tablo 2. 2008-2016 Yılları Arasında Çocukların Başlıca Hastalık Durumları

Mevcut duruma baktığımızda, çocuk sağlığı açısından risk oluşturan fak-
törler, öncelikle bağışıklık sistemi ve hijyen temelli eksikliklerden kaynaklan-
maktadır. Bunun yanı sıra kronik hastalıkların oluşmasında genetik, çevresel 
ve biyolojik risklerin dışında en önemli faktörler hareketsizlik ve beslenmedir 
(Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi, 2014).

Egzersizin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri son yıllarda yoğun bir şe-
kilde araştırılmaktadır. Düzenli olarak yapılan egzersizlerin kronik etkilerinin, 
çocuklarda hijyen ve vücut direncini, olumlu yönde etkilediği birçok çalışmada 
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gözlemlenmiştir. Çocuğa hem doğru davranış alışkanlığı kazandırmanın (böy-
lece hijyeni hayatın içerisinde davranış haline getirebilecek), hem de fizyolojik 
olarak çocuğu enfeksiyonlara karşı koyabilecek kadar güçlü kılmanın en uygun 
ve ekonomik yöntemi egzersizdir. Bu noktada egzersizi bir önleyici tedavi şekli 
olarak da düşünebiliriz. 

Genel olarak hijyen, “sağlığı koruma bilimi” anlamında kullanılmaktadır. 
Günümüzde sağlığı korumaya yönelik tüm uygulamalara hijyen denmektedir. 
Hijyen uygulamalarının en önemlilerinden biri kişisel hijyen uygulamalarıdır 
(Helfand, 1998, akt: Önsüz ve Hıdıroğlu, 2008, s.9). Kişisel hijyen kuralları, 
bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığı önlemek ve sağlık sorun-
larını çözebilmek için çok büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde hala kişisel hijyen eksikliği sebebiyle en sık görülen ve en çok 
ölüme sebep olan hastalıkların başında infeksiyon hastalıkları gelmektedir. Halk 
sağlığı literatüründe, kişisel hijyen seviyesinin geliştirilmesi ile 40-50 adet has-
talığın bulaşmasının önlenebileceği belirtilmektedir (Grene, 2001, akt: Önsüz 
ve Hıdıroğlu, 2008, s. 10). Hijyen problemi özellikle çocukluk zamanında kaza-
nılımş olan bir hijyen eğitimi ile risk faktörü olmaktan çıkabilir.

Egzersiz ve sportif faaliyetler, fiziksel olarak bir iyilik hali ile birlikte has-
taların yaşam kalitesini de arttırmaktadır (Başaran, Güler-Uysal, Ergen, Seyda-
oğlu, Bingol-Karakoç, Altıntaş, 2006, akt: Doğruel, Altıntaş, Yılmaz, 2018, s. 
460). Erken çocukluk döneminde fiziksel aktivite ve günlük yapılan hareketler 
sağlık parametreleri açısın dan önemli etkiye sahiptir. Okul öncesi çocuklarda 
yeterli fiziksel aktivite obezite ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu-
luğu artırır (O’Dwyer, Fairclough, Knowles ve Stratton, 2012).

Aşırı kilolu ve obez çocuklarda diyabet, yüksek kan basıncı, yüksek ko-
lesterol ve astım riski yüksektir (Dietz, 2004; Daniels, Arnett, Eckel, Gidding, 
Hayman, Kumanyika, Robinson, Scott, Jeor, ve Williams, 2005). Amerikan Pe-
diatri Akademisi, obezite ve kardiyovasküler hastalıkları önlemek için, 5-10 yaş 
arasındaki çocuklarda, günde 1 saat orta-şiddetli (jogging, basketbol) fiziksel 
aktivite ve haftada 3 gün şiddetli (tenis, futbol) fiziksel aktiviteyi önermektedir 
(Stracciolini, Myer ve Faigenbaum, 2013). Çocuklarda orta-şiddetli fiziksel ak-
tivite düzeylerinin az olması egzersiz eksikliği olarak tanımlanır (Faigenbaum, 
Stracciolini ve Myer, 2011).
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Egzersizin alışkanlık haline gelmesinde, küçük yaşlardan itibaren sporla ta-
nışmanın önemi büyüktür. Bu yaş gruplarında oyun içinde alışkanlığa dönüşen 
egzersiz uygulamaları, yaş ilerledikçe seçilen bir branşın düzenli egzersizleriy-
le, sağlıklı bir fiziki yapıya ulaşma da gençlerimizin yardımcısı olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ebeveynler, oyunlu fiziksel aktivitelere 
katılımın önemi kavrayarak, organizasyonlar düzenlemekte, fiziki kapasiteyi 
arttırmayı ve ödül yoluyla motivasyonu arttırmayı sağlayan, oyunlu spor prog-
ramlarına dâhil olması için çocuklarını yönlendirmektedirler (Coakley, 1993, 
akt: Güven ve Öncü, 2006, s.82)

Birliğine katılarak, üye olmak istediğimiz Avrupa ülkeleri ise, sağlık ve fi-
ziksel gelişime katkı sunması amacıyla spora katılımı önemsemektedir. Ülke-
mizin %3.5 gibi bir oranla çok gerilerinde kaldığımız bu ülkelerde oranlar, % 
56 ile % 30 civarında, spora katılım seviyelerine ulaşmıştır (Ziyagil, 2009, s. 2).

HASTALIKLAR

Çocukluk döneminde baş gösteren hastalıklar hakkında bilgi vermeden 
önce hastalıklarla ilgili olan bazı temel kavramların tanımını yapmak başlamak 
yerinde olacaktır; 

Herhangi bir sebeple sağlıklı olma durumunun ortadan kalkmasına hastalık 
denilir. Hastalık durumunda organ veya sistemler görevlerini beklenen şekilde 
yerine getiremezler. Bunun sonucu olarak ta kişi fiziksel, duygusal veya sosyal 
olarak fonksiyonel kayıplar yaşar. Terimsel anlamda hastalığı, değişiklik ve nor-
mal olanın dışında olmak, bir süreye bağlı ve geçici olduğu düşünülen bir hal 
olarak, tanımlamakta mümkündür (Arda, 1996, s. 105)

Bağışıklık; kimi hastalıklara karşı doğal olarak var olan ya da kazanılmış 
direnç durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalıklar genellikle akut etkilerle 
kendisini göstermekle beraber, gerekli önlemler alınmadığı takdirde, kronikle-
şebilir ve daha ciddi hastalıkların temelini teşkil edebilir.

Akut belirtiler; kısa ve sınırlı bir zaman diliminde ortaya çıkan, hastalığın 
bulunduğu bünyeden etkenin uzaklaştırmasıyla son bulan rahatsızlıktır. Akut 
belirtiler birdenbire ortaya çıkar, gelişir ve çabuk tedavi olur. 

Kronik belirtiler; zamanla ve yavaş yavaş ortaya çıkar. Hemen harekete 
geçirecek kadar rahatsızlık vermez ve hastalık yerleşinceye kadar fark edilme-
yebilir. Tedavisi uzun zaman alabileceği gibi hayat boyu da devam edebilir. 
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Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemlerde çocuk sağlığı-

nı etkileyen birçok çevresel faktör vardır. Bunların en başında gelen hareket-

sizlikle birlikte, kötü beslenme, kişisel hijyen eksikliği, ilgisizlik vb. faktörler 

gelişim sürecini olumsuz etkilemekte ve çocukluk döneminde maruz kalınan 

birçok hastalığa sebebiyet vermektedir. Bu hastalıklar yetişkinlik döneminde de 

yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. 

Düzenli ve orta düzeydeki (ılımlı) yüklenmelerin; kalp hastalığı, şişmanlık, 

insüline bağlı olmayan diyabet, yüksek tansiyon ve osteoporoz gibi hastalıkların 

önlenmesi ve tedavisinde, ayrıca vücut ağırlığının kontrolü ve organizmanın 

strese karşı direncini artırmada, önemli olduğu ispatlanmıştır. Araştırmacılar 

çalışmalarını, yaşam tarzına bağlı etken taşıyan hastalıklar (kanser gibi) üzeri-

ne yoğunlaştırmışlardır ve düzenli spor yapan kişilerin daha düşük kanser insi-

dansların oluştuğuna dair tahminler vardır. Egzersiz, kanser ve AIDS gibi belirli 

hastalıklarda, ek tedavi olarak reçete edilmeye başlanılmıştır. Bilim adamları, 

Kanser ve AIDS de bağışıklık sisteminin, hastalıkla doğrudan ilgili olması ne-

deniyle, hastalık gelişimi üzerine etkilerini öğrenebilmek için, yüklenmeye bağ-

lı immün cevabını araştırmaktadırlar.
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Tablo 3. Fiziksel Aktivite ile Bazı Sağlık Sorunları İlişkisi 

Durum Risk 
azaltma

Semptom 
azaltma

Sonuç iyi-
leştirme

Aktivi-
te tipi

Alzhaimer + A

Anksiyete ++ ++ +++ A

Astım + + A

Kronik kalp hastalıkları +++ +++ ++ A, E

Kalp krizi + ++ ++ S, A

Kanser 

Gögüs 
Kolon 

++ + ++ A

+++ ++ ++ A

Endometrium + A

Akciğer + A

Prostat + + ++ A

Depresyon ++ ++ ++ A

Tip II diyabet +++ +++ +++ A, E

Hipertansiyon ++ +++ A, E

Uzun ömürlülük +++ +++ A

Obezite ++ ++ +++ E, A

Osteoartrit + + S, A

Osteoporoz ++ S (W), 
A

Periferik damar hastalığı + A

Hamilelik + ++ A

Sigara + ++ ++ A

Stres ++ ++ ++ A

Ülser + A

(Bulut, 2013)

+ düşük etki, ++ orta etki, +++ yüksek etki, 
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A= orta düzey aktivite, E= enerji harcanması önemli, S= kuvvet egzersizle-
ri, W= ağırlık kaldırma ezersizi

Tüm bu araştırmalar neticesinde, fiziksel aktivite için her yaş grubundan ki-
şilerin sağlıklarını koruyabilmeleri için gerekli bir aktivite, rahatsızlık yaşayan 
bireyler için bir çözüm, toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için ise 
en ekonomik yol olduğu çıkarımı rahatlıkla yapılabilir (Satman, 2018, s. 172). 

Egzersiz uygulamalarının hastalıklar üzerine etkisi, uzun zamandır hekim-
lerin ve spor bilimcilerin ilgi alanında bulunmaktadır. Konu özellikle önleyici 
sağlık hizmeti olarak, daha da dikkat çekicidir. Zira hastalık, tedavi süreci önce-
sinde engellendiğinde, birçok masraf ve sorun da ortadan kalkmaktadır. 

Fiziksel aktivite veya hareketin sağlık üzerindeki etkisi sadece kilo ile kısıt-
lı değildir. Bunun yanı sıra, kas iskelet sistemi (kemikler de dâhil olmak üzere), 
kardiyovasküler sistem (kalp, akciğer), nöromüsküler sistem (sinir sistemi) ve 
psikososyal gelişim (depresyon, anksiyete ve özgüven) için yararlı etkileri pek 
çok çalışma ile kanıtlanmıştır. Bunun yanında hareketsizliğin de benzer şekilde 
olumsuz etkileri kanıtlanmıştır. Bu nedenle hareketin artırılması, hareketsizliğin 
ise azaltılması, temelleri çocuklukta atılan pek çok hastalığın önlenmesi için 
temel stratejilerin arasında yer almaktadır (Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi, 
2014, s. 9). Kişinin yaşı, cinsiyeti vb. özel durumları göz önüne alınarak yapı-
lacak olan düzenli, sistematik hareketler, daha sonra ortaya çıkabilecek birçok 
hastalığın en ekonomik ve verimli önleyicileridir. 

Fiziksel hareketsizlik yalnızca yetişkinler için değil, çocuklar ve gençler 
için de ciddi bir sağlık riski taşımaktadır. Birçok kronik hastalığın, hareketsiz 
yaşam tarzının benimsenmesinden dolayı, günümüzde artık çocukluk dönemin-
de de ortaya çıktığı gözlenmektedir, eskiden daha ileri yaşlara atfedilen bazı 
sağlık problemlerini (ki bunların başında kardiyovasküler hastalılar gelmekte) 
bugün çocuk sayılabilecek yaşlarda görmekteyiz. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, son yıllarda toplum sağlığı açı-
sından çocukların istendik davranışlara hazırlanması için yeni çalışmalar ya-
pılmaktadır. Sağlıklı yetişkinlerin oluşturduğu bir toplumun inşası için kreş ve 
anaokulu seviyesinden başlayarak, egzersiz ve sosyal yaşama uyum eğitimleri, 
oyun formatında ve her gün için belirlenen sürelerde, zorunlu olarak verilmek-
tedir. Kalıcı ve istendik davranış formlarının temelleri “Ağaç yaşken eğilir” ata-
sözümüze uygun olarak, bu ülkelerde eyleme dönüşmektedir.
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Sürekli ve aniden yüksek yoğunluklu olarak yapılan egzersiz sonrası olu-
şan bağışıklık sistemi yanıtları farklılık gösterse de, egzersizin bağışıklık sis-
tem fonksiyonları üzerindeki etki düzeyi; egzersizin yoğunluğu, süresi, şiddeti 
ve bireyin fiziksel uygunluk düzeyi gibi pek çok değişkene bağlıdır. Aerobik 
karakterde yapılan egzersizde; epidemiyolojik, klinik ve deneysel çalışmaların 
hepsinde üst solunum yolu enfeksiyonu sıklığının azaldığı gösterilmiştir. Bu-
nunla birlikte düşük ve normal düzeyde yapılan egzersiz ile bağışıklık sistemi 
fonksiyonlarının arttığı görülmüştür (Çağdaş-Şenışık, 2015). Ayrıca orta şiddet-
te düzenli egzersizin yaşlılık ve stres ile oluşan immün sistemdeki baskılanmayı 
ve kanser insidansını azalttığı gösterilmiştir.

15 haftalık bir yürüyüş egzersizinde deney grubu kadınlarda anlamlı üst so-
lunum yolu enfeksiyonu azalması saptanmıştır. Ağır egzersizde ÜSYE (üst so-
lunum yolu enfeksiyonu) artışı gözlenmiştir. Burada sağlık için uygun görülen, 
orta dereceli kronik orta dereceli egzersizde azalır, ağır egzersizde ise çok artar. 
En azından bu sebepten dolayı, egzersiz ve immün sistem önemlidir. ÜSYE 
birçok iş gücü, para ve zaman kaybına neden olduğu gibi, ağır durumlara ge-
çişlerde can kaybı yaratabilir. Vücudun yeni ve güçlü koşullarla baş edebilmesi, 
bu direncin düzeyine bağlı olarak farklılık gösterir. Spor ve egzersiz yoluyla 
artan direnç, hastalıkların daha hızlı yok edilmesinde, fiziksel gelişimin yanında 
bilişsel gelişimin de hızlanmasında fayda sağlayıcıdır. 

Eğitimin ana amacı olan “kişide istendik yönde kalıcı davranış değişiklikleri 
oluşturmak” ilkesi için, fiziksel ve sosyal davranışları düzenlemenin en kalıcı ve 
eğlenceli yolunun egzersiz olduğu artık bilinmektedir. Ancak bunun gerçekleşe-
bilmesi için çocuğun bu kültürün evde yaşandığını görmesi gerekir. Çocuğun eg-
zersiz alışkanlığına sahip olabilmesinin en kolay yolu ailenin bu alışkanlığa sahip 
olmasıdır. Egzersiz yapan çocuk kişisel bakım ve temizlik kurallarına uymak ve 
bunu davranış haline getirmek zorundadır. Hijyen eğitimi ve vücudun sağlıklı ge-
lişimi bu nedenle egzersizle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Görüldüğü üzere çocuk sağ-
lığı açısından çok önemli risk faktörler (hijyen, bağışıklık zayıflığı) yapısı gereği 
egzersiz alışkanlığı ile en kolay ve ekonomik yönden önlenmiş olacaktır.

Bağışıklık

Egzersizin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri son yıllarda yoğun bir şe-
kilde araştırılmaktadır. Düzenli olarak yapılan egzersizlerin kronik etkilerinin, 
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çocuklarda hijyen ve vücut direncini, olumlu yönde etkilediği birçok çalışmada 
gözlemlenmiştir. 

Egzersizin bağışıklık sistemi üzerinde akut ve kronik yanıtları farklıdır. 
Egzersizin bağışıklık sistem fonksiyonları üzerindeki etki düzeyi; egzersizin 
yoğunluğu, süresi, şiddeti ve bireyin fiziksel uygunluk düzeyi gibi pek çok de-
ğişkene bağlıdır.

Çocuğa hem doğru davranış alışkanlığı kazandırmanın (böylece hijyeni ha-
yatın içerisinde davranış haline getirebilecek), hem de fizyolojik olarak çocuğu 
enfeksiyonlara karşı koyabilecek kadar güçlü kılmanın en uygun ve ekonomik 
yöntemi egzersizdir. Bu noktada egzersizi bir önleyici tedavi şekli olarak da 
düşünebiliriz.

Egzersizle ilişkili bağışıklık sistemi değişikliklerinin altında yatan meka-
nizmalar çok faktörlüdür. Adrenalin, noradrenalin, büyüme hormonu, kortizol, 
β-endorfinler, sitokinler gibi nöroendokrinolojik faktörler; vücut ısısı, oksijen 
desatürasyonu gibi fizyolojik faktörler; glutamin, glükoz ve serbest yağ asidi 
düzeyleri gibi metabolik faktörler; egzersizin bağışıklık sistemi üzerindeki etki-
lerinin oluşmasında önemli rol oynamaktadır (Çağdaş-Şenışık, 2015).

Obezite

Obezite, günümüzde enfeksiyon sonucunda oluşmayan ama hızla yayılan 
ve çağın en önemli hastalıkları arasında kabul edilen tüm dünyayı ve ülkemizi 
tehdit altına alan bir hastalık haline gelmiştir. Çocukluk çağından yetişkinliğe 
uzanan dönemde bu hastalık tehtidini azaltmak için mücadeleye anne karnından 
başlanmalı ve bu mücadele yaşam felsefesi haline getirilmelidir. Kilo almayı 
önlemek ve doğru beslenme alışkanlıkları edinmek için birincil yaklaşım, fi-
ziksel inaktivite ve sedanter yaşamdan kaçınmak gerekmektedir. Bu aşamada 
birincil tedbirlerin yanı sıra, kişiye özel diyet uygulaması, egzersiz programı ve 
beslenmeyle ilişkili davranış değiştirme tedavileri kombine olarak multidisip-
liner ekip yaklaşımı anlayışıyla uygulamaya konmaktadır (Tarakcı, Ersöz-Hü-
seyinsinoğlu ve Çiçek, 2015). Buna göre erken çocukluk ve ergenlik çağında 
doğru beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlıklarının kazanılması erişkin 
yaşlardaki sağlık profilinde belirleyici rol oynamaktadır (Ebbeling, Pawlak ve 
Ludwig, 2002, akt: Tarakcı, Ersöz-Hüseyinsinoğlu, Çiçek, 2015).
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Çocukluk çağının en önemli sağlık problemlerinden biri olan obezite, ciddi 
fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlarla sonuçlanabilir. Aşırı kilolu ve obez te-
rimleri, sağlık için ideal olanın üzerinde yağlanmayı tarif etmek için kullanılır. 
Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi “Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya 
aşırı yağ birikmesi” şeklinde tanımlamıştır (Şirinyıldız, Cesur, Alkan, Alkan ve 
Ek, 2017). 

Genetik sendromlar ve endokrin nedenlerin yanı sıra yaş, cinsiyet, çevresel 
faktörler, ailevi yatkınlık, intrauterin etkiler ve psikolojik faktörler obezitenin 
etyopatogenezinde rol oynayan diğer risk faktörleridir (Tarakcı, Ersöz-Hüseyin-
sinoğlu ve Çiçek, 2015).

Alınan kalori ile harcanan kalori arasındaki dengenin, alınan kalori lehine 
bozulması çocukluk çağı obezitesinde primer olarak adlandırılır. Bu denge ço-
ğunlukla alınan kalorinin harcanamaması nedeniyle bozulur. Sedanter yaşam,  
yanlış beslenme alışkanlıkları obezite için tanımlanan en önemli risk faktörle-
ridir. Çocukluk çağına dayanan Obezite vakaların %30’unu oluşturur. Böylece 
erişkin yaşlardaki sağlık profilinde belirleyici rol oynayacak erken çocukluk ve 
ergenlik çağındaki doğru beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlıklarının 
kazanılması önemli görülmektedir.(Ebbeling, Pawlak and Ludwig, 2002, akt: 
Tarakcı, Ersöz-Hüseyinsinoğlu ve Çiçek, 2015).

Obezite salgınına katkıda bulunan azalmış fiziksel aktivite çocuklar için 
genel sosyal özellik halini almıştır. Obezitenin kendisi de fiziksel aktiviteyi kı-
sıtlayarak bir kısır döngüye neden olmaktadır. Düzenli fiziksel aktivite sadece 
yağ kütlesini azaltmaz aynı zamanda kalp ve solunum fonksiyonlarını ve kemik 
sağlığını iyileştirir. Bir meta analiz en az dört haftalık yapılandırılmış aerobik 
ve/veya ağırlık çalışmasının kız ve erkek çocuklarda vücut yağ kütlesi yüzde-
sinin azalmasına olumlu etkisi olduğunu göstermektedir (Kelley, Kelley, 2013, 
akt: Ökdemir, Esen, 2018, s. 101).

Amerika’daki çocukların yaklaşık üçte birinin aşırı kilolu veya obezite teş-
hisi konulmuştur. Buna bağlı olarak Amerika’daki yapılan bir çalışmada, 8-18 
yaş arası toplam 1224 çocuk araştırmaya katılmıştır. Çocukların fiziksel aktivite 
alışkanlıkları, beslenme, kilo ve sosyal davranışlarını anlamak için anket yapıl-
mış ve değerlendirimiştir. Çocukların çoğunun şimdi aşırı kilolu olmalarının 
yetişkinlikte de aşırı kilolu olacaklarının ve diyabet, kalp hastalıkları gibi kronik 
hastalıklara yakalanabileceklerinin bilincinde oldukları sonucuna varılmıştır. 
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Çocuklar okulda alay edildiği ve kilolu oldukları için spor aktivitelerine tam ka-
tılmadıkları belirlenmiştir. Çocuklar; beslenme, kilo, fiziksel aktivite ve sosyal 
davranış biçimlerinin önemli olduğunun farkında yalnızca onları iyi bir şekilde 
yönlendirmek önemlidir (Economos, Bakun, Herzog, Dolan, Lynskey, Markow, 
Sharma,  ve Nelson, 2014).

Ülkemizde yapılan bir araştırmada ise, çocuklarda vücut kompozisyonu ve 
fiziksel aktivite ilişkisini değerlendirmek için, yaş ortalaması 12 olan 81 çocuk 
değerlendirilmiştir. Çocukların vücut kompozisyonları ve günlük yaptıkları fi-
ziksel aktiviteler değerlendirilmiştir. Günlük fiziksel aktiviteler ve yaşam biçi-
minin çocukların vücut kompozisyonu ve fazla kilolu olmasını etkileyebileceği 
sonucuna varılmıştır (Altındağ ve Sert, 2009). 

Dünya sağlık örgütü 5-17 yaş arası çocuk ve adolesanların günlük en az 60 
dakika orta ağır fiziksel aktivite yapmalarını önermektedir. Bu fiziksel aktivite 
planlı egzersizler dışında gün içinde koşturmaca, oyun, bir yerden bir yere gitme 
ve ev işleri gibi kısa kısa aktiviteler şeklinde yapılabilir. Ayrıca okul programla-
rına günlük 30 dakikalık egzersizin eklenmesi önerilmektedir. Hem planlanmış 
hem de planlanmamış aktivitelerin çocuğun hoşlanabileceği, sürekliliği olan ve 
günlük rutin davranışların bir parçası olabilecek özellikte olmalıdır. Ebeveynler 
çocuklara örnek olmalı ve çocukları motive edebilmek için onlara eşlik etmeli-
dir (McMurray, Berry, Schwartz, Hall, Neal, Li ve Lam, 2015; akt: Ökdemir ve 
Esen, 2018, s. 101).

Artmış vücut yağ kütlesi sadece endokrin, gastrointestinal, solunum, 
kalp-damar ve kas-iskelet sistemleri ile sınırlı olmayacak şekilde neredeyse tüm 
sistemleri etkileyen komorbiditeler ile ilişkilidir (Kumar ve Kelly, 2017). Ço-
cukluk çağı obezitesi sıklıkla erişkin yaşlara taşınmaktadır ve erişkin yaşta gö-
rülen birçok morbiditeye zemin oluşturmaktadır (Llewellyn, Simmonds, Owen 
ve Woolacott 2016).

Yapılan çalışmalar  “tip 2 diyabet ile obezitenin ilişkili olduğunu ve ilaç 
kullanmaksızın diyet ve egzersiz ile zayıflatılmış bireylerde diyabetin kontrol 
altına alınabileceğini göstermektedir. Solunum sistemi ve obezite ilişkisi araştı-
rıldığında ise, obezite ile azalan dinamik akciğer hacimleri ve dolaylı olarak de-
ğişen kan gazı değerlerinin zayıflamayla normal değerlere yaklaştığı tespit edil-
miştir. Epidemiyolojik çalışmalarda, obezite hastalarının normal VKİ indeksine 
sahip kişilere göre anlamlı şekilde meme, endometriyal, kolorektal, pankreatik 
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üriner kanal ve hepatoselüler kanserlerine yakalanma ihtimalinin yüksek olduğu 
gösterilmiştir. Uzun süreli yüksek kilonun kalpte yapısal bozulmalara neden ol-
duğu öğrenilmiştir. Sistolik ve diastolik sol ventrikül fonksiyonların bozulduğu 
saptanmış, ayrıca gelişen hipertansiyon sonucu kalp krizi riskinin arttığı tespit 
edilmiştir. Bunun yanında koroner hastalıklar, diğer kalp damar hastalıkları ve 
felç obeziteyle ilişkilendirilmektedir. Bu durum sadece yetişkinler için değil ço-
cuklar için de sağlık sorunları yaratmaktadır, çünkü 2011 yılında 5 yaşın altında 
40 milyon çocuğun fazla kilolu olduğu tespit edilmiştir” (Şirinyıldız, Cesur, Al-
kan, Alkan ve Ek, 2017).

Diyabet

Erişkinlerin sorunu olarak bilinen diyabet çocukluk çağındaki her yaş gru-
bunda görülebilmektedir.  Kesin veriler olmamakla birlikte ülkemizde her yıl 
1700 civarında çocuğa diyabet tanısı konulmaktadır. Çocukluk çağı diyabeti, 
genetik yatkınlıkla, otoimmün mekanizmalarla ve çevresel faktörlerle (viral en-
feksiyonlar, stres gibi) ilişkilidir. 

Ülkemizde yirmi bin civarında diyabetli çocuk/ergen olduğu düşünülmek-
tedir. Bunların çoğu okul çağında ve tip 1 diyabetli çocuk/ergenlerdir. Türki-
ye’de  Bereket ve diğerleri (2011)  tarafından yapılan bir araştırmada 6-18 yaş 
grubunda tip 1 diyabet sıklığı, 0,67/1000 olarak bildirilmiştir. Hareketsiz ya-
şamla  birlikte sağlıksız beslenme gibi nedenlere bağlı olarak şişmanlığın art-
masıyla da çocuklarda da tip 2 diyabetinde artış  görülmektedir. Şişman çocuk 
ve ergenlerde vücut yağ dokusunun azalması kan glukoz düzeylerinin daha iyi 
kontrol edilmesine yardım eder (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2015, s.76). Egzersizin 
hem tip 1 hem tip 2 diyabetli bireylerde yararlı olduğu bilinmektedir. 

Diyabet tedavisinde hedeflenen kan şekerinin regülasyonunda, düzenli in-
sülin tedavisi, beslenme planlanmasından sonra egzersiz tedavinin üçüncü bi-
leşenidir. Düzenli yapılan egzersizin kan şekerini dengede tutmaya yardımcı 
olduğu, dolayısıyla iyi metabolik kontrole katkıda bulunduğu ve kronik komp-
likasyonların görülme riskini belirgin olarak azalttığı gösterilmiştir (Türkiye Fi-
ziksel Aktivite Rehberi, 2014, s.26). 

Diyabetli bireylerde egzersiz kan glukoz konsantrasyonları üzerine farklı 
etkilere sahip olduğu için aerobik ve anaerobik egzersiz şeklinde planlanabilir. 
Aerobik aktivitelerde kan glukozu hem egzersiz sırasında hem de sonrasında 
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düşmeye eğilimlidir. Anaerobik aktiviteler ise daha kısa sürelidir. Ancak kan 
glukoz seviyelerinde geçici şekilde ani yükseklikler oluşturabilir (T.C. Sağlık 
Bakanlığı, 2015, s.55).

Düzenli egzersiz, diyabetli çocuğun bakımının ayrılmaz bir parçasıdır. 
Besin gereksinimleri ve insülin dozu düzenli yapılan egzersiz üzerine kurulur. 
Diyabetli çocuklar her çeşit egzersizi rahatlıkla yapabilirler.Ancak egzersiz sı-
rasında ve izleyen saatlerde hipoglisemi oluşuyorsa ek kalori almak veya insülin 
dozunu azaltmak gerekir. Çocuğun egzersiz öncesi ve sonrası kan şekerinin bi-
linmesi yararlıdır. Egzersiz zamanı insülin etkisinin maksimum olduğu zamana 
rastlatılmamalı ve çocuğun yanında glikoz tableti, şeker ya da şekerli içecekler 
bulunmalıdır. Çocukların aktiviteleri genellikle plansız olduğu için egzersiz sı-
rasında diyetin desteklenmesi kontrolün sağlanmasında en iyi yoldur.  Uzun sü-
reli egzersizler hipoglisemi için hem egzersiz sonrası hem de egzersiz süresince 
büyük risk taşır. Besin gereksinimleri ve insülin dozu düzenli yapılan egzersiz 
üzerine kurulur (İnal ve Erdim, 2005).

Kardiyovasküler Hastalıklar

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) tüm dünyada en önemli sağlık sorunla-
rından biri olup; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2014 raporuna göre, mortalite ve 
morbidite nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır (WHO, 2014). Kardi-
yovasküler hastalıklar çevresel ve genetik belirleyicileri olan kompleks hasta-
lıklardır.  Literatürde bulunan kaynaklar kardiyovasküler hastalıkların %50 sin-
de genetik etki olduğunu kuvvetle desteklemektedir (Katrancıoğlu, Özerdem, 
Arslan, Akgül ve Berkan, 2012, s.138). 

Kardiyovasküler hastalıkların orta yaş ve sonrasında oluştuğu düşünülsede, 
çocukluk döneminden itibaren gelişmektedir. Egzersiz çocukların kan basıncı 
ve lipid düzeylerini değiştirmede anahtar rol oynar. Ancak çocuklarda egzersi-
zin kardiyovasküler hastalıklar üzerine etkisiyle ilgili yeterince çalışma bulun-
mamaktadır (Biddle, Gorely ve Stensel, 2004). 

Kalp-damar hastalıklarının yaşam süresi ve kalitesi üzerindeki olumsuz-
luklarından daha az etkilenmenin en kolay yolunun koruyucu tedbirlerin daha 
çocukluk döneminde başlatılması olduğu belirtiliyor. Risk faktörleri erken yaş-
larda daha kolay denetim altına alınıyor. Yaşam biçimi değişiklikleri çocukluk 
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çağlarında başlatılırsa kalp-damar hastalıklarına karşı daha etkili bir sonuca ula-
şılmaktadır (İlhan, 2010).

Kanada’da Janssen ve LeBlanc, 5-17 yaş grubundaki çocuklar ve gençler 
üzerinde yapılan bilimsel çalışmaları gözden geçirmişler ve 2010 yılında bu 
konuda yayınladıkları geniş kapsamlı yazılarında, fiziksel aktivitelerin temel 
sağlık desteği sağladığını ve bu aktivitelerin; fiziksel ve kalp akciğer işlevlerin-
de uygunluk sağlama, yağ yüzdesinde azalma, kan basıncı kontrolü, metabolik 
sendrom riski ve yaralanmalarda azalma, kemik sağlığında olumlu yönde geliş-
me ve depresyon belirtilerinde azalma şeklinde yararları olduğunu ve sonuçta 
bu hastalıkların görülme ve ölüm sıklıklarının düştüğünü vurgulamışlardır. Ço-
cuk ve gençler ne kadar düzenli ve uzun yıllar fiziksel aktivite yaparsa sağlığa 
olumlu yansımaları da o ölçüde fazla olmaktadır, denilmektedir (Türkiye Fizik-
sel Aktivite Rehberi, 2014, s.12). 

Vücut ağırlığının azalması sonucunda hücre ve dokular insülini kullanmaya 
başlar ve kan şekeri kontrol altına alınabilir. Ayrıca yağ dokusundaki azalmanın 
kan yağları ve kan basıncı üzerinde de olumlu etkileri vardır. Kan yağlarında 
veya kan basıncında mevcut olan yüksekliklerin önlenmesi kalp damar hastalı-
ğının oluşma riskini azaltır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2015, s. 47). 

Astım

Astım, çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıktır ve giderek daha 
fazla sayıda çocuğu etkilemektedir (Sapan, Canıtez, Öneş, 2003, akt: Doğruel, 
Altıntaş, Yılmaz, 2018, s. 458). Öksürük ve nefes darlığı gibi bulgular nedeniyle 
astımlı çocukların yaşam kalitesi zaman zaman olumsuz şekilde etkilenmekte-
dir. Bu nedenle bu çocuklar yaşıtlarına göre fiziksel aktivitelerini kısıtlayıcı bir 
yaşam sürdürmeye mecbur kalmaktadır (Taylor, Newacheck, 1992, akt: Doğ-
ruel, Altıntaş, Yılmaz, 2018, s. 458). Oysa düzenli egzersiz, günümüzde artık 
astımlı çocuğa uygulanan tedavi programının bir parçası olarak düşünülmelidir.

Yapılan düzenli fiziksel aktivite programları sonrasında, astımlı çocukların 
fiziksel uygunlukları, yaşam kalitesi ve egzersiz performansı artar, nöromüskü-
ler koordinasyonu, kendine güveni gelişir, semptomları azalır, iş kapasitesinde 
de artış meydana gelerek astımlı çocuğun sağlığını geliştirir (Ram, Robinson ve 
Black, 2000; Ege, 1997). 
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Literatürde astımlı çocukların egzersiz performansının astım olmayan ço-
cuklar ile aynı olduğuna dair çalışmalar bildirilmektedir (Van Gent, Van der 
Ent, Van Essen‐Zandvliet, Rovers, Kimpen, De Meer ve Klijn, 2007). Düzenli 
egzersiz programlarının, astımda ilaç kullanımı ve acil başvurularında azalma 
ve hastaların yaşam kalitesindeki artış ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Co-
chrane ve Clark, 1990, Satta, 2000). Astımlı hastaların egzersiz kapasitesinde 
artış birçok çalışmada bildirilmesine rağmen egzersiz programlarının akciğer 
fonksiyon testleri üzerindeki etkisi tartışmalıdır (Del-Giacco, Firinu, Bjermer 
ve Carlsen, 2015). 

Araştırmalar göstermektedir ki düzenli egzersiz yapan astımlı hastaların so-
lunum kasları ve akciğer fonksiyonlarında belirgin olarak düzelme görülmekte 
ve bu nedenle de astımın tedavisinde birçok uzman tarafından egzersiz öne-
rilmektedir. Spor ve egzersiz ile astım semptomlarının, çocukların hastaneye 
yatışlarında ve bu sebeple meydana gelen okul kayıpları ve ilaç kullanımının da 
azaldığı bildirilmiştir (GINA, 2019).

Nöromüsküler Hastalıklar

Nöromusküler hastalıklar vücudumuzu hareket ettiren kasların ve sinirlerin 
hastalığıdır. En önemli bulgular uyuşma, yanma, karıncalanma, kuvvetsizlik ve 
kas kramplarıdır. Güçsüzlük birçok kası etkileyebilir. Merdiven çıkma, koşma, 
yürüme, kolları kaldırma, başı yastıktan kaldırma, göz kapaklarını açma, yutma 
ve soluk alma etkilenebilir. Hasta bazen yürüme, koşma gibi eylemler sırasında 
normalden çok daha şiddetli yorulma yaşayabilir. Nöromusküler hastalıkların 
birçok tipi vardır. Bunların bazıları doğuştan gelebileceği gibi sonradan da orta-
ya çıkabilirler (Katrancıoğlu, Özerdem, Arslan, Akgül ve Berkan, 2012).

Genetik olmayan (edinsel) nöromusküler hastalıklar birçok nedenle ortaya 
çıkar. Bunlar arasında vücudun bağışıklık sisteminin sebep olduğu hastalıklar, 
tiroid bozuklukları, diyabet, B12 vitamin eksikliği, toksinler, kas-sinir dokusu-
na zararlı bazı ilaçlar bulunmaktadır (Katrancıoğlu, Özerdem, Arslan, Akgül ve 
Berkan, 2012).

Bazı nöromusküler hastalıklarda omurgada eğilme (skolyoz) görülür. Ba-
zen de hastanın oturuş bozukluklarına bağlı olarak skolyoz gelişebilir. İster 
edinsel, isterse kalıtımsal kas hastalığı olsun hastanın mutlaka kendisine özel 
düzenlenecek egzersiz programını hayata geçirmesi gerekir. Eklemlerde hare-
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ket kısıtlılığına bağlı olarak ortaya çıkan kapanmalar (kontraktür) uygun egzer-
sizlerle ve atellerle önlenmeye çalışılmaktadır (Katrancıoğlu, Özerdem, Arslan, 
Akgül ve Berkan, 2012).

SONUÇ

Egzersizin çocukların tüm gelişim alanlarına doğrudan katkı sağladığını 
söylemek mümkün olacaktır. Çocuğun gitgide genişleyen sosyal çevresiyle iliş-
kilerini ve sosyal becerilerini geliştirmede egzersizden yararlanılabilinir. Bunun 
yanı sıra çocuğun çevresini keşfetmesi ve kendi potansiyelinin farkına varması 
bakımından egzersiz uygulamalarının arttırılması çoçuğun sağlıklı gelişim gös-
termesi ve geleceğe umut, neşe ve inanç dolu bakması bakımından son dere-
ce önemli görülmektedir. Egzersizle sağlıklı yaşam tarzına sahip olacak çoçuk 
yarına güvenle bakabilecek ve yarınlara da umut olabilecektir. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Bütün Ümidim Gençliktedir” sözünün tecellisi için yarına 
hayat dolu çocuklar yetiştirmek başta aile olmak üzere toplumun tüm kesinin 
asli görevleri arasındadır. Kısacası tüm boyutları ve yönleri ile çocuk gelişimi 
hakkında bilgi sahibi olmak ve egzersizin çocuk gelişiminde öneminin bilin-
mesi, bu egzersizlerin hastalıklarla mücadeledeki önemini göz önünde bulun-
durulması bireyler için geri dönülmesi çok zor hatta bazen imkansız hataların 
olmasının önüne geçecektir. 
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FİZİKSEL AKTİVİTE VE EGZERSİZ BAĞIMLILIĞI

Ergün ÇAKIR

Kafkas Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kars / Türkiye

Öz: Düzenli olarak fiziksel aktivite katılmak, sağlıklı yaşam için ve yaşamı 
en üst standartlarda devam ettirmek için gerekli olan en önemli davranışlardan 
biridir. Araştırmalar düzenli fiziksel aktiviteye katılımın, yaşam kalitesini ve ge-
nel sağlık durumunu yükselttiğini, hastalıkların önlenmesinde etkin rol oynadığı 
ve hastalık durumunda ise rehabilitasyon süresini kısaltan ve sağlıklı yaşamın 
temel bileşenlerinden biri olduğunu göstermiştir. Orta şiddette yapılan egzersiz 
programına düzenli katılımın, birçok hastalık ve hatta bazı kanserlerin önlenme-
sinde önemli bir koruyucu etkiye sahip olduğunu bilinmektedir. Fakat fiziksel 
aktivite bir yaşam stili haline getirilmenin ötesine geçip hayatın vazgeçilme-
zi haline gelerek ruhsal bozukluklara, egzersiz yapmada kontrol kaybına, fiz-
yolojik ve psikolojik yaralanmalara sebebiyet verebilir. Son yıllarda egzersize 
olan bağımlılık durumu oldukça dikkat çekici bir hal almıştır ve araştırmacılar, 
aşırı egzersizin olumsuz etkilerini değerlendirmek için çeşitli araçlar gelişti-
rilmiş ve egzersiz bağımlılığını gözden geçirmişlerdir. Araştırma sonuçlarının 
birçoğunda, egzersizin fiziksel ve psikolojik sağlığa olumlu katkısının olduğu 
belirtilmektedir. Egzersizin olumlu etkilerinin yanında egzersizin etkileri de bu-
lunmaktadır. Egzersizin olumsuz sonuçlarını açıklarken ele alınan en önemli 
kavram egzersiz bağımlılığıdır. 

GİRİŞ 

Fiziksel aktivitenin önemi; bireyi sedanter bir yaşantıdan kurtararak bu 
yaşam tarzının sebep olacağı psikolojik ve sosyal bozuklukları önlemek veya 
yavaşlatmak, beden sağlığının temeli olan tüm fizyolojik kapasiteyi yükseltmek 
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ve sağlığı olabildiğince korumaktır (Çakır ve Şenel, 2017; Akpınar Delal ve 
Günak, 2009). Fiziksel aktivite, hareket yoluyla bireyin fizyolojik, duygusal, 
sosyal, motor ve zihinsel gelişimini destekleyen, enerji dengesini ve sağlıklı 
yaşamı sağlayan önemli bir bileşen olarak karşımıza çıkmaktadır (Demir ve Ci-
cioğlu, 2018). Yapılan başka bir tanımda ise; iskelet kasları vasıtasıyla vücudun 
hareketi sonucunda oluşan enerji harcamasıdır. Her türlü fiziksel aktivite enerji 
harcamasını gerektirmektedir. Fiziksel aktivite, çalışmaların özelliklerine göre 
farklı şekillerde ortaya konabilir (aerobik, anaerobik veya statik, dinamik gibi 
çeşitlendirilebilir) (Zorba ve Saygın, 2017). 

Düzenli fiziksel aktivite erken yaşlanmayı önlemekte, yaşamın kaliteli ola-
rak sürdürülmesine destek olmaktadır. Günde 40-50 dakika yürüyüş veya düşük 
tempolu koşu şeklinde yapılan bir egzersiz birçok yararlar sağlamaktadır. Bu 
nitelikteki egzersiz koroner kalp hastalığını % 50, yüksek tansiyon, diyabet ve 
kolon kanseri riskini % 30 azaltmaktadır (Zorba, 2009).

Fiziksel aktiviteler metabolik eşdeğerlilik (MET) sınıflandırmasına göre 
hafif (1-2 MET arası aktiviteler, yürüme vb.), orta (3-6 MET arası aktiviteler, 
koşma vb.) ve ağır (6 MET ve daha fazla olan aktiviteler, futbol vb.) olmak üze-
re 3 basamakta incelenmektedir (İncedayı, 2004; Saygın, 2003).  

Günümüzde, insan sağlığının önemli destekçilerinden olan fiziksel aktivi-
teye katılımın günden güne azalmasının nedeni yoğun iş saatleri yüzünden bi-
reylerin mental yorgunluk yaşamaları, modern ulaşım araçlarının kullanılması 
nedeniyle günlük adım sayısının azalması, iletişim araçlarının yaygınlaşması ile 
tek tuşla gerekli yerlere ulaşılması, çocukların ve gençlerin geleceklerini yön-
lendirecek olan sınavlara hazırlanması yüzünden yeterli zaman, enerji bulama-
maları ve dijital oyuna katılım yüzünden geleneksel oyunların terkedilmesidir 
(Demir ve Cicioğlu, 2018). Fiziksel aktiviteye katılımın azalması okullardaki 
beden eğitimi derslerinin azaltılması ve çocukların aile baskısı altında kalarak 
okul içi ve okul dışı faaliyetlerinin azaltılması ile hareketsiz yaşama maruz kal-
maları olarak gösterilmektedir (Tanır, 2013). Fiziksel aktiviteye katılımı artıran 
nedenlerin ise; kilo kontrolü, sağlıklı yaşam, karşı cins tarafından beğenilme 
isteği, sosyalleşme ile farklı arkadaşlar edinme arzusu, mutlu olma isteği ve 
daha fit bir görüntüye sahip olma isteğinin etkili olduğu söylenebilir (Zorba ve 
Saygın, 2017). 
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Düzenli spor yapmayan, fiziksel aktiviteye katılmayan bireylerin karşılaştı-
ğı en büyük problemlerden biri vücut kitle indekslerinin yüksek olması ve (Zey-
bek ve Aydın, 2002) buna bağlı olarak ta bu bireylerde fiziksel ve psikolojik 
sorunların daha çok görülmesidir (Önsüz, Zengin, Özkan, Şahin, Gedikoğlu ve 
Erseven, 2011). Hareketsiz yaşamla beraber hem dünyada hem de ülkemizde 
büyük bir problem haline gelen obezitenin sınıflandırması belirlemek için yay-
gın olarak Vücut Kitle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır (Pyle ve Poston, 2006). 
Vücut kitle indeksi; <18,5 kg ve altı zayıf, ≥18,5 - <24,9 olanlar normal, ≥25 
-  <29,9 olanlar fazla kilolu ve ≥30 - <39,9 olanlar ise obez olarak kategorilen-
dirilir (Zorba, 2009). 

Fiziksel olarak daha iyi görünme, stresle başa çıkma gibi durumlar bireyi 
fiziksel aktiviteye katılma konusunda motivasyonel olarak olumlu yönde etki-
ler. Fiziksel aktiviteden kopamama ve fiziksel aktiviteye katılma gibi unsurların 
kaynağında bireyin motivasyonel yaklaşımının etkili olduğu söylenebilir (İlhan, 
2010). Motivasyon, bireyi amaçları veya hedefleri doğrultusunda harekete ge-
çiren, harekete geçme sürecinde amacı veya hedefi gerçekleştirmek için yön-
lendiren güçtür (Demir ve Cicioğlu, 2018). Literatürde spora katılım motivas-
yonun incelendiği araştırmalara rastlansa da (Hazar, Demir ve Can, 2018; Polat 
ve Yalçın, 2014; Tekkurşun, İlhan, Esentürk ve Adnan, 2018; İlhan, 2009; İlhan 
ve Gencer, 2013; Gömleksiz ve Serhatlıoğlu, 2013; Aşçı, Oyar, Çelebi ve Mü-
lazımoğlu, 2001; Demir, Kemeç, Gülçin ve Yunus, 2018; Demir ve İlhan, 2019) 
fiziksel aktiviteye katılım motivasyonun incelendiği araştırmalar (Demir ve Ci-
cioğlu, 2018) azdır. Fiziksel aktivite motivasyonunun yüksek olması egzersize 
olan bağımlılığı tetiklediği söylenebilir.

Bağımlılık üzerine yapılan yayınlar incelendiğinde ise; bağımlılık davra-
nışının tanımlanmasının karmaşıklığı göze çarpmaktadır. Bağımlılık uzun süre 
boyunca uyuşturucu madde ve alkol kullanımı ile özdeşleşmiş durumdaydı. Fa-
kat günümüzde seks, kumar, internet kullanımı ve egzersiz gibi birçok davranış 
bağımlılık olarak değerlendirilmektedir. Esasen yararlı olan birçok davranış ta-
kıntı düzeyine geldiğinde birçok olumsuz duruma sebep olabilmektedir (Szabo, 
1998). Bu durumlardan insan sağlığını olumlu yönde etkileyen egzersizin za-
manla bağımlılık haline gelmesi sağlık ve sosyal açıdan bir problem doğurabilir. 

Egzersiz bağımlılığı ilk kez Veale (1995) tarafından tanımlanmıştır. Araş-
tırmacılar egzersiz bağımlılığını, egzersiz programına katılımın derecesi ve sık-
lığı olarak tanımlamıştır. Başka bir ifade ile yapılan tanımda; egzersize eğlen-
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ce amacı güderek ya da katılımın kontrol edilemez hale gelerek, aşırı egzersiz 
uygulamasına katılma ile sonuçlanması durumu olarak tanımlamıştır. Ayrıca 
egzersiz bağımlılığı fizyolojik (tolerans geliştirme) veya psikolojik semptom-
ları (kaygı, depresyon) içermektedir. Yüzdelik oran ile tanımlanabilir. Örneğin: 
yirmi seanstan onuna katılan bir bireyin egzersiz bağımlılığı %50’dir (Willis 
ve Campbell, 1991), %10’dan az katılım gösterenleri erken terk edenler, %10 - 
%49 arasında katılım gösterenleri bağımlılık göstermeyenler, %50 ve üzeri katı-
lımda bulunanları da bağımlılık gösterenler olarak sınıflamıştır (Gale, Eckhoff, 
Mogel ve Rodnick, 1984). Egzersiz bağımlılığı dört aşamada ele almak müm-
kündür. Birinci aşamada eğlenmek, ikinci aşamada riskin başlangıcı, üçüncü 
aşama hayatını egzersize göre planlama ve dördüncü aşama ise artık egzersiz 
hayatın tam anlamıyla önemli bir parçası olmuştur (Uzbay, 1996).

Programın hazırlanışı ve uygulanışı egzersiz bağımlılığını etkilemektedir. 
Egzersiz bağımlılığında zaman ve yer elverişliliği (Wankel, 1985), tesisin fizik-
sel özellikleri, liderin özellikleri, programın şiddeti (yoğunluğu), eğlence faktö-
rü, sosyal ve psikolojik etmenlerin etkisi, sosyal destek ve psikoloji önemli yer 
tutmaktadır (Willis ve Campbell, 1991).

FİZİKSEL AKTİVİTE

Günümüzde insanlığın en önemli sorunlarından biri, hayatını sağlıklı ola-
rak sürdürmesi ya da güncel kısa değimi ile sağlıklı yaşamdır. Sağlıklı yaşam, 
yaşamın her anını değerlendirerek dolu dolu yaşamak, yorgunluk duymadan 
istekle çalışabilmek, gerçek anlamda dinlenebilmek, doğal yetenekleri gelişti-
rebilmek, görünümde güzelliği kazanabilmek, bedensel dengeyi sağlayabilmek, 
özetle yaşam sevinci duyarak yaşamaktır (Yan, 2007). Bireyler fiziksel aktivi-
teden zaman zaman uzaklaşsa da kilo kontrolü, sağlıklı yaşam, sosyalleşme, 
stresle başa çıkma, hastalıklardan korunma, günlük problemleri unutma, kötü 
alışkanlıklardan korunma isteği, olumsuz düşüncelerden uzaklaşma, eğlenme, 
fiziksel benliğin gelişmesi, boş zamanı değerlendirme, sağlıklı yaşama biçimi 
davranışı gelişimi, özgüven duygusunu arttırma isteği gibi nedenlerden dola-
yı insanlar fiziksel aktivitelerden kopamamaktadır (Demir ve Cicioğlu, 2018). 
Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, “spor” kelimesi ile eşan-
lamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve 
eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını 
artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlan-
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maktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün için-
de yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir (Bek, 
2008). Kas kasılmasının mekanik ve metabolik özellikleri olduğu için bu özel-
liklere göre de sınıflama yapılabilir. Tipik olarak mekanik sınıflamada üyelerde 
kas kasılması ile oluşan hareket izometrik veya statik egzersiz, izotonik ya da 
dinamik egzersizler olarak tanımlanır. Metabolik sınıflama kasılma sürecinde 
kullanılan oksijenin aerobik ya da anaerobik yolla elde edilmesine göre yapılır. 
Aktivitenin aerobik ya da anaerobik oluşu temel olarak yoğunluğuna bağlıdır. 
Aktivitelerin çoğu hem statik hem de dinamik kasılmaları, hem aerobik hem de 
anaerobik metabolizmayı içerir. Bu yüzden aktiviteler dominant özelliklere göre 
sınıflandırılabilir (Saygın, 2003). Bireyin fiziksel aktivitesi gün içinde rutin ola-
rak yaptığı işlere göre sınıflandırılır. Yaygın sınıflamalar; mesleki aktiviteler, ev 
işleri, boş zaman aktiviteleri ve ulaşım olarak özetlenebilir (Saygın, 2003; Özer, 
2006).

Fiziksel Aktivite ve Enerji Tüketimi 

Dışarıdan vücuda alınan besinler ağızda parçalanıp mide ve bağırsaklarda 
enzimler yardımı ile sindirildikten sonra organizmada metabolize olurlar. Kar-
bonhidratlar glikoza, proteinler amino asitlere, yağlar yağ asitlerine dönüşür ve 
kan yolu ile hücrelere taşınırlar, hücre içinde oksijen yardımı ile okside olarak 
ATP‟nin sentezinde yer alırlar. Vücut hücrelerinde enerji oluşumu ATP mole-
külü vasıtasıyla meydana gelmektedir. ATP‟nin yıkımı ile oluşan enerji kas ka-
sılması, salgı bezlerinin çalışması ve sinir iletisi gibi yaşamsal fonksiyonların 
yerine getirilmesinde kullanılmaktadır (Güneş, 2005). Toplam enerji tüketimi 
üç bileşene ayrılmaktadır; istirahat metabolizma hızı, diyete bağlı enerji tüketi-
mi ve fiziksel aktivite sırasında enerji tüketimi. Fiziksel günlük yaşam aktivitesi 
bazen fiziksel aktivite sırasındaki enerji tüketimi olarak ifade edilmesine veya 
ölçülmesine rağmen, bu terimle eş anlamlı değildir. Fiziksel aktivite sırasında 
enerji tüketimi, “fiziksel aktivitede harcanan enerjinin bir ölçüsüdür” veya diğer 
bir deyişle, fiziksel aktiviteler sırasında harcanan enerji miktarının belirlenmesi-
dir (Pitta,  Troosters, Probst, Sproit, Decramer ve Gosselink, 2006).

İnsan organizmasında enerji kaynağı olarak karbonhidratların, yağların ve 
proteinlerin kullanılabildiği daha önce belirtilmişti. Ne var ki, egzersiz de enerji 
kaynaklarının kullanımı egzersizin şiddeti, süresi, tipi vb. faktörlere bağlı ola-
rak istirahat düzeyindeki enerji üretiminden farklı boyutlarda gerçekleşmektedir 
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(Günay, Tamer ve Cicioğlu, 2006). Fiziksel aktivite yüksek düzeyde enerjiye 
ihtiyaç duyar. Sprint, koşu, bisiklet, yüzme vb. gibi egzersizler enerji ihtiyacı-
nı 120 kat gibi bir düzeye çıkarabilir. Egzersiz sırasında aerobik ve anaerobik 
enerji metabolizmalarıyla ATP üretimi yapılmakta ve yine enerji kaynağı olarak 
karbonhidratlar ve yağlar kullanılmaktadır. Egzersizde kullanılan enerji kayna-
ğı yapılan egzersizin türü, şiddeti, süresi ve sporcunun performans düzeyi ve 
beslenme şekli ile yakından ilişkilidir (Günay ve diğ., 2006). Fiziksel aktivite 
sırasında kas hücrelerinin enerji gereksinmesini karşılayabilmek için, yağ hüc-
relerinden yağın salınması sonucu yağ depoları azalmaktadır. Fiziksel aktivite 
kas gelişimini de uyararak yağsız vücut kitlesini artırmaktadır (Ersoy, 2004). 
Çocukların normal büyüme ve gelişmesini sağlaması sürecinde fiziksel aktivi-
te çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiziksel aktivite toplum 
sağlığının geliştirilmesi içinde hayati unsurlardan biridir. Sağlık alışkanlıkla-
rı da erken yaşlarda kazanılır ve geliştirilir. Bu nedenle hastalıklardan korun-
ma programlarına da bu yaşlarda başlanması gerekmektedir. Fiziksel aktivite 
alışkanlığı, enerji alımı ve harcaması arasındaki dengesizlikten olan çocukluk 
obezitesinde koruyucu olarak büyük rol oynamaktadır. Ergenlik öncesi çocuk-
larda fiziksel aktivitenin değerlendirilmesi önemlidir. Çünkü fiziksel aktivitenin 
çocuğun sağlığını, çocuklukta ve yetişkinlikte etkileyecek bir çok psikolojik ve 
fizyolojik etkileri vardır (Saygın, 2003).

Fiziksel Aktivite ve Sağlık 

Dünya sağlık örgütü (WHO), “sağlığı sadece hastalıklardan ve mikroplar-
dan koruma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” 
olarak tanımlamaktadır (Özer, 2006). Günümüzde toplumun fiziksel aktivite 
konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öne-
minin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının 
benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diya-
bet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını arttıran önemli neden-
lerden biri olmuştur (Baltacı, 2008). Sedanter yaşam şekli çeşitli damar ve mata-
bolik rahatsızlıkların başlangıcı, ilerlemesi ve bu hastalıkların iyileşme sürecini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Düzenli fiziksel aktivite yapma oranı arttıkça bu 
hastalıklara yakalanma riski azalmaktadır. Kalp hastalıklarında fiziksel aktivi-
tenin rolü giderek artan sayıda yapılan çalışma bulgularıyla desteklenmektedir. 
Koroner kalp hastalıkları büyük ölçüde sedanter yaşam şekli ile ilişkilidir. Fi-
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ziksel aktivite ve egzersiz insülin duyarlılığını artırmakta, plazma insülin düzeyi 
azalmakta, glikoz toleransı artmaktadır. Böylece şişman kişilerde bile yetişkin 
diyabeti (Tip II diyabet) oluşma riski azalmaktadır. Fiziksel aktivite şişmanlık 
oluşumu ve tedavisinde de önemli bir faktördür. Çünkü enerji harcamasının bir 
bileşenidir. Egzersiz ve diyetle vücut yağ kaybı sadece diyet uygulamaya oranla 
daha fazla olmaktadır. Benzer etki vücut ağırlığında da görülmektedir (Ersoy, 
2004). Çocukluk ve adölesan dönemi boyunca yapılan fiziksel aktivite sadece 
spor branşları için gereken en üst performansa ulaşmayı sağlamaz, bunun yanın-
da sağlığımıza katkıda bulunur (Bailey, 1994).

Fiziksel Aktivite ve Egzersiz

Fiziksel aktivitenin hem vücut ağırlığının kontrolü ile hem de diğer meka-
nizmalarla kronik hastalık gelişim riskini azalttığı bilinmektedir. Fiziksel inak-
tivite iyi bilinen bir kardiyovasküler hastalık risk faktörüdür. Haftanın en az 5 
günü yapılan sadece 30 dakika süren hafif fiziksel aktivite bile kardiyovasküler 
problemleri azaltmaktadır. Fiziksel aktivitenin meme ve bağırsak kanseri riskini 
azalttığı iyi bilinmekte; böbrek, endometrium ve özafagus kanserlerinin riskini 
de azalttığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Ayrıca fiziksel aktivite insülin duyar-
lılığını etkilemekte ve tip 2 diyabet gelişimini azaltmaktadır. Günlük egzersiz 
süresinin 45 dakikaya uzatılması meme, bagırsak ve diğer kanser risklerinin 
daha belirgin olarak azalmasında faydalı olabilir. Egzersizin kardiyovasküler 
hastalıklar ve kanserden korunma ötesinde hemen hemen tüm organ sistemle-
rinde olumlu etkileri mevcuttur. Egzersiz, osteoporoz ve kırıklardan korunmada, 
tedavi ve rehabilitasyonun en önemli öğelerinden biridir. Yaşlılarda egzersizin 
denge, dayanıklılık, bagırsak motilitesi, uyku, sosyal yaşam, duygu durumu ve 
zihinsel işlevler üzerinde olumlu etkileri bildirilmiştir (Aydın, 2006). 

Düzenli Fiziksel Aktivitenin Yararları 

Günlük yaşamda fiziksel hareketsizliği içeren bir yaşam tarzı, sakatlık ve 
mortalite acısından önemli rol oynamaktadır. Düzenli fiziksel aktivitenin farklı 
kronik hastalıkları önleyebileceği veya geciktirebileceği gerçeği günümüzde iyi 
anlaşılmıştır (Pitta ve diğ., 2006). Düzenli fiziksel aktivite, çocukların ve genç-
lerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde, istenmeyen kötü alışkanlıklardan kur-
tulmada, sosyalleşmede, yetişkinlerin çeşitli kronik hastalıklardan korunmasın-
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da veya bu hastalıkların tedavisinde veya tedavinin desteklenmesinde, yaşlıların 
aktif bir yaşlılık dönemi geçirmelerinin sağlanmasında bir başka deyişle tüm 
hayat boyunca yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli farklar yaratabilmekte-
dir (Baltacı, 2008). Sağlık için egzersizin temel amacı; hareketsiz bir yaşantının 
neden olduğu organik ve fiziki bozuklukları önlemek veya yavaşlatmak, beden 
sağlığının temeli olan fizyolojik kapasitesini yükseltmek, fiziksel uygunluğu 
ve sağlığı uzun yıllar muhafaza etmektir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ül-
kemizde de egzersize olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bunun nedenlerinden 
birini biyolojik bir dengeleme şeklinde açıklamak mümkündür (Zorba, 2009). 
Hareketsiz yaşam, tüm dünyada giderek artan bir boyuta ulaşmıştır. Hareketsiz 
yaşamın neden olduğu bedensel, ruhsal hastalık ve sorunların kaygı verici dü-
zeylerde olduğu otoriteler tarafından kabul edilmektedir. İnsanların acı çekmesi, 
üretkenlik kaybı ve sağlık kaygıları olması nedeniyle de toplumsal maliyet gide-
rek yükselmektedir. Fiziksel aktivite birçok hastalık için hem önleyici, hem de 
iyileştirici etkilere sahiptir (Akyol, 2008).

Düzenli Fiziksel Aktivitenin Sağlık, Sosyolojik ve Psikolojik Yararları 
	İş veriminin artmasına, 
	Hastalık yüzünden çalışılmayan gün sayısının azalmasına, 
	Daha enerjik hissetmesine, tembellikten uzaklaşmaya, 
	Sağlam, canlı, hareketli, egzersiz yapmaya hevesli bir kişi haline gel-

meye, 
	Öz saygının geliştirilmesine, 
	Organizmayı beden ve ruhsal streslerin yıpratıcı etkisinden korumaya, 
	Hayata daha mutlu bakmaya
	Asabi ve hiperaktif yapıyı sakinleştirmeye, 
	Kendine güveninin artmasına, 
	İnsanlarla çabuk arkadaşlık kurmaya ve paylaşma, yardımlaşma duygu-

larını geliştirmeye yardımcı olur (Zorba, 2009). 
	Zevklidir ve yaşamı uzatır, 
	Mental yeteneği arttırır, 
	Yağ dokusunu azaltır, yağsız doku oranını arttırır, 
	Kemik yoğunluğunu arttırır (osteoporoza karşı koruyucudur), 
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	Dolaşım, kalp kapasitesi ve akciğer fonksiyonlarını arttırır, 
	Uykusuzluğu önler, 
	Genç bir görünüm, sağlıklı deri ve kas tonusunun gelişimini sağlar, 
	Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır, 
	Kardiyovasküler yaşlanmayı yavaşlatır, 
	Düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü (LDL) azalır, kalp hastalığı-

nın düşük risk göstergesi olan yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol 
(HDL-C) düzeyini arttırır, 

	Sağlıklı kardiyovasküler sistem göstergesi olan kan basıncı ve dinlenme 
kalp atım hızını arttırır, 

	Felç riskini azaltır, 
	Diyabetlilerde semptomları azaltır, 
	Konstipasyon (kabızlık) kolon hastalıkları ve kanser riskini azaltır, 
	Yaraların iyileşmesini hızlandırır, 
	Menstrüel krampları önler, 
	Soğuğa ve enfeksiyonlara karşı direnci arttırır, 
	Yaşlılarda günlük aktivitelerini sürdürebilme yeteneğini geliştirir (Er-

soy, 2004).

BAĞIMLILIK

Bağımlılık bir çeşit ilişki türü ve sürecidir. Bu ilişki biçiminde kişi özde-
netimini yitirmekte ve özerkliğini kaybetmektedir. Bu ilişkinin bir ucunda bir 
nesne, bir durum ya da başka bir kişi vardır. Bağımlılık kavramı geçmiş yıllarda 
alkol, madde ve nikotin gibi maddelerle birlikte kullanılmıştır.  Bağımlılık yal-
nızca bir maddeye ya da teknolojik bir ürüne karşı oluşabilen bir durum değil-
dir. Bağımlılık, fiziksel ya da psikolojik olarak zarar görme bir maddeyi veya 
hizmeti uzun süre alma ya da alkol, uyuşturucu madde kullanımı, seks, spor, 
seyahat ve iş gibi birçok duruma karşı duyulan önlenemez istek olarak tanım-
lanmaktadır (Yeltepe-Ercan, 2013).

Bağımlılıkla ilgili yapılan araştırmalarda bağımlılık yapan bütün maddele-
rin doğrudan ya da dolaylı olarak beynin zevk faaliyetlerini harekete geçirdikle-
ri gözlenmiştir (Hazar, 2016).
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Bağımlılık Nedenleri  

Bağımlılık bir ihtiyacın sonunda ortaya çıkmaktadır. Bağımlılık oluşumun-
da bireyin kendi kişiliği ile beraber, bağımlılık yapıcı maddeye yeterli süre ma-
ruz kalma, genetik faktörler, sosyal faktörler, arkadaş faktörü, sosyal medyanın 
olumsuz pekiştirmesi ve kendini daha güçlü hissetme isteği bağımlılık nedenleri 
olarak gösterilebilir (Savcı, 2015). 

Madde bağımlılığa yol açan bazı sebepler şu şekilde sıralanabilir; 

	Bireysel sebepler 

	Aile ve ebeveyn etkisi 

	Arkadaş etkisi 

	Sosyal çevre etkisi (Savcı, 2015).

Bağımlılık Türleri

Madde Bağımlılığı

Madde bağımlılığı, keyif verici bir maddenin belirgin ve keyif verici bir 
etkiyi elde emek için kullanılması ve bu etkiden kurtulamaması durumudur. 
Madde bağımlılığını, ilaç nitelikli bir maddenin beyni etkileyerek keyif veren 
ya da yokluğunda gelen huzursuzluğu dindirmek için sürekli ve düzenli olarak 
madde alma  isteği oluşturan, davranış bozukluğunun eşlik ettiği beyin hastalığı 
olarak tanımlanabilir (Uzbay ve Nevzat, 2003). Başka bir çalışma bağımlılık ya-
pıcı maddeleri; kötüye kullanımına ve bağımlılığa yol açabilecek, farklı yollarla 
kullanılabilen beyinde duygusal karmaşıklıklara yol açan bir hastalık olarak ta-
nımlamıştır. (Ceyhun, Oğuztürk, Ceyhun, 2001).

Alkol Bağımlılığı

Alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığı, bireyin alkole bağlı olarak birden 
fazla yaşamsal işlevselliğinde tekrar tekrar başarısız olduğunu gösteren kanıtla-
ra rağmen alkol kullanımına devam etmesidir (Schuckit, 2007).

Alkol bağımlılığı, iş, sosyal yaşam, aile, sağlık gibi birçok alanda olumsuz-
luklara neden olan ve giderek büyüyen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Coşar, Arıkan, Hiçyılmaz, Kuruoğlu Sertcan ve Işık, 1996).
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Alkol kullanımının suistimali hem sağlık açısından hem de ekonomik ve 
sosyal açılardan pek çok zarar vermektedir. Özellikle ergenlik çağında başlayan 
aşırı alkol kullanımı, pek çok organ ve sistemin bozulmasına yol açmaktadır. 
Alkol metabolize etme hızı cinsiyete bağlı olduğu gibi yaşa bağlı olarak da de-
ğişiklik göstermektedir (Dasgupta, 2011). Dünyada hastalık nedeniyle gerçek-
leşen ölümlerin %3,2‟ sinden alkolün sorumlu olduğu gösterilmiştir (Zorba, 
2009). Aynı zamanda alkol kişinin alkolü “kendi ilacı” olarak kullanması ne-
deniyle pek çok psikiyatrik bozukluğun da ek tanısıdır (Kessler, McGonagle ve 
Zhao, 1994; Swendsen, Merikangas ve Canino, 1998).

Sigara Bağımlılığı 

Başta sigara olmak üzere tütün kullanımı, vücuttaki hemen hemen tüm or-
ganları olumsuz etkileyerek bireylerin sağlığını bozar, hastalıkların mortalite-
sini ve morbiditesini artırır. Sigara içen bireylerde kalp hastalığı ve inme riski 
2-4 kat, akciğer kanseri riski 20-25 kat artmaktadır. Ayrıca sigara kullananlar 
kullanmayanlara göre daha sık hastalanırlar. Ergenlik döneminde başlayarak 
uzun süre düzenli sigara kullanmak kişilerin beklenen yaşam sürelerini 20-25 
yıl kısaltır (Karlıkaya, Öztuna, Aytemur, Özkan ve Örsel, 2006). 

Sigaranın neden olduğu hastalıklardan başlıcaları şunlardır;
Solunum sistemi hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, kanserler, sindirim 

sistemi hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum,  erkek üreme sistemi hastalık-
ları, cilt hastalıkları, romatizmal hastalıklar (Karlıkaya ve diğ., 2006).

Teknoloji Bağımlılığı 

“Teknolojik bağımlılıklar işevuruk olarak, insan-makine etkileşimini içe-
ren ve kimyasal olmayan (davranışsal) bağımlılıklar olarak tanımlanır. Bu ba-
ğımlılıklar pasif (örneğin, televizyon) ya da aktif (örneğin, bilgisayar oyunları) 
olabilir. Etkileşim genellikle, neden olan ya da pekiştiren özellikleri (örneğin, 
ses efektleri, renk efektleri, olay sıklığı vb.) içermekte ve bu özellikler bağım-
lılık eğilimini artırabilmektedir. Griffiths, teknolojik bağımlılığını, davranışsal 
bağımlılıkların bir alt grubu olarak görmüştür (Cengizhan, 2005). Davranışsal 
bağımlılıklar da alkol-madde bağımlılıklarında olduğu gibi bağımlılığın ana 
bileşenleri olan fiziksel ve psikolojik bağımlılığın zihinsel meşguliyet, duygu 
durum değişkenliği, tolerans, yoksunluk, kişilerarası çatışma ve tekrarlama (re-
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laps) özelliklerini gösterirler. Bu altı ölçüte uyan davranış “bağımlılık” olarak 
tanımlanmaktadır (Arısoy, 2009).

Cinsel Bağımlılık

Cinsel bağımlılık, kişinin duygu durumunu değiştiren davranışla patolo-
jik bir ilişki kurması olarak tanımlanmıştır (Carnes, 2005). Bağımlılığa ilişkin 
bu görüş, belirli bir davranışın veya maddenin değil, kişinin duygu durumu-
nu değiştirebilme yeteneğine sahip bir davranışın veya maddenin kişiyle olan 
sağlıksız ilişkisine odaklanmıştır (Potenza, 2006). Cinsel bağımlılığı olan kişi 
eylemden dolayı hem yoğun zevk duymakta hem de yarattığı sorunlardan dola-
yı bu eylemden kaçmak istemektedir. Kişi davranış üzerinde kontrol kurmakta 
başarısızlığa uğrarken, yarattığı olumsuz sonuçlara rağmen davranışı yapmayı 
engelleyememektedir (Goodman, 1992).

Dijital Oyun Bağımlılığı 

Video oyunu oynama ile ilgili uyumsuz ve inatçı davranış olarak tanımla-
nan oyun bağımlılığı bir tür teknoloji bağımlılığı türü olarak kabul edilmekle 
birlikte internet bağımlılığı alt kategorisinde de değerlendirilmektedir. Tekno-
lojinin psiko-aktif ilaçlar gibi bağımlılık yaratan etkisinden söz edilmektedir. 
Video oyunu oynarken tamamen kontrolden çıkma ve aşırıya kaçan davranışlar 
sonucu iş, eğitim, kişiler arası iletişim, hobi, genel sağlık, psikolojik olarak iyi 
olma hali gibi hayatın her yönünü olumsuz etkileyen sonuçlarla karşılaşılabilin-
mektedir. Farklı kişilik tipinde ve oyun türlerinde video oyunu bağımlılığının 
farklılık gösterdiği ifade edilmektedir (Gökçearslan ve Durakoğlu, 2014).

Egzersiz Bağımlılığı

Fiziksel aktivite, bireylerin kilo kontrolünü sağlayan, kan basıncını ve ko-
lesterolünü düşüren, solunum fonksiyonlarını iyileştiren, kalp krizi riskini azalt-
masına yardımcı olan aktiviteleri içerir. Öte yandan egzersiz, bireylerin günlük 
sorun ve kaygılarını azaltmak için önemli bir faktördür. Bu bağlamda, egzersi-
zin kişilere hem fiziksel hem de psikolojik açıdan faydaları olduğu söylenebilir. 
Fakat sağlıklı olmak için yapılan aktivitelerin yerini zamanla yüklenerek artan, 
vücudu yoran ve yıpratan, hastalık derecesinde vazgeçilemez hale gelen egzer-
sizlerin alması olumsuz etkilere neden olmaktadır. Egzersizin olumsuz yönlerini 
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ifade ederken ele alınan önemli kavramlardan biri egzersiz bağımlılığıdır. Eg-
zersizin “karanlık yüzü” olarak nitelendirebileceğimiz, insan sağlığını olumsuz 
yönde etkileyen bir hastalık olan, egzersiz bağımlılığı son zamanlarda sıklıkla 
araştırmalara konu olmaktadır (Tekkurşun-Demir ve Türkeli, 2018).

Çok sayıda bulgu, özellikle şiddeti düşük süresi uzun olan aerobik tarzdaki 
egzersizlerin insan organizmasına fiziksel, hormonal, psikolojik ve fizyolojik 
katkılarının olduğunu ve bu egzersizlerin kişilerin yaşam kalitesini yükselttiğini 
göstermiştir.  Fakat son yıllarda küçük bir azınlığın egzersiz yapmanın çeşitli 
olumsuz sonuçlarının olabileceği konusunda düşüncelerinin olduğu söylenebilir 
(Cicioğlu, Demir, Bulgay ve Çetin, 2019).

Araştırmacılar tarafından farklı şekillerde yorumlanan egzersiz bağımlığı-
nın, fiziksel egzersiz yapmaya karşı aşırı istekli olma egzersizden istenen etki-
nin sağlanması için egzersiz süresinin, sıklığının ve şiddetinin sürekli olarak 
arttırılması, egzersiz rutininin bireyin kontrolünden çıkması ve egzersizin za-
rarlı etkileri olmasına rağmen egzersize devam etme durumu olarak tanımlanır 
(Vardar, 2012). 

Egzersiz bağımlılığının en önemli nedeninin görüntüden memnuniyetsizlik 
beden imgesi ve kilo kaygısı olduğu ileri sürülmektedir. Buna göre, egzersiz ba-
ğımlısı olan bireyler egzersiz yapmaktan kendini alamamaları, her gün daha faz-
la egzersiz yapma ihtiyacı hissetmeleri, egzersizin kesilmesi durumunda kaygı/
gerginlik yaşamaları, düşünülenden fazla süre egzersiz yapmaları, egzersize ol-
dukça uzun zaman ayırmaları, egzersizi çevre ile sosyalleşmeye tercih etmeleri 
gibi semptomlarla tanınırlar (Tekkurşun-Demir ve Türkeli, 2018). 

Tolerans, yoksunluk, hedef reaksiyonları, kontrol kaybı, zaman, kalıcılık 
gibi maddelerin birkaç tanesinin belirgin bir şekilde bir araya gelmesi egzer-
siz bağımlılığını işlevsel hale getirebilir. Yapılan bilimsel çalışmalar egzersiz 
bağımlılığının ciddi anlamda önemsenecek şekilde var olduğunu göstermekte-
dir. Ayrıca egzersiz bağımlılık kriterleri; tolerans (egzersiz etkilerin azalması), 
egzersizin kesilmesi etkileri (egzersiz yapamama), niyet etkisi (düşünülenden 
daha fazla egzersiz yapma), kontrol kaybı (egzersizi kontrol etme ya da bırakma 
isteğinde başarısızlık), zaman (fiziksel aktivite yolculukları), diğer aktiviteleri 
azaltma (rekreatif vb.) ve devamlılık (sakatlığa rağmen koşmaya devam etmek 
gibi) gibi maddelere dayandırılabilir (Bingöl, 2015). Egzersiz bağımlılığı ile 
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ilişkili faktörler ise; yaş, spora başlama yaşı, cinsiyet ve kişilik olarak sınıflan-
dırılabilir (Davis, 1990).

Egzersiz bağımlılığı dört fazda incelenir; birinci fazda kişi sadece eğlen-
mek ve formda kalmak için egzersiz yapmaktadır, ikinci fazda risk bağlar, eg-
zersiz sırasında kendini iyi hissettiğini fark eden kişi hayatındaki problemlerden 
uzaklaşmak için egzersize yönelir. Üçüncü fazda, kişi artık yaşamını katı eg-
zersiz planına göre düzenlemeye bağlamıştır, bu fazda yaralanmalar ve sosyal 
problemler görülebilir. Dördüncü fazda ise kişi artık bağımlıdır, hayatı egzersiz 
üzerine kuruludur tüm olumsuz sonuçlarına rağmen kontrolsüzce egzersize de-
vam etmektedir (Szabo, Griffiths, Marcos, Mervó ve Demetrovics, 2015). 

Egzersiz bağımlılığı ile ilgili literatür incelemesi yapıldığında çok fazla 
araştırmaya rastlanılmamıştır. Yapılan araştırmalar incelendiğinde ise;

Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 305 öğrenci üzerine 
yapılan bir araştırmada öğrencilerin bir kısmının egzersiz bağımlısı olduğu, ba-
ğımlılık düzeyi yüksek olan erkek öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri  (FAD) 
değerlerinin de yüksek olduğu, evlerinin yakınında spor salonu olma değişke-
ninin öğrencilerin fiziksel  aktivite düzeylerini etkilediğini, ayrıca öğrencilerin 
egzersiz bağımlılık durumlarına göre,  vücut kitle indeksleri ile fiziksel aktivi-
te düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır (Gün, 
2018).

Yapılan başka bir çalışmada; yaş, cinsiyet, spor yapma sıklığı ve düzenli 
spor yapmanın egzersiz bağımlılığını etkilediği bu nedenle düzenli egzersizin 
egzersiz bağımlılığında etkili olabileceği sonucuna ulaşmıştır (Çakır, 2019).

Spor merkezlerine giden toplam 123 (32 kadın 91 erkek) sağlıklı birey ile 
yapılan çalışmada haftalık egzersiz sıklığı, günlük egzersiz süresi ve egzersiz 
yaşının yüksek olmasının egzersiz bağımlılığının ortaya çıkmasında etkili oldu-
ğu tespit edilmiştir (Uz ve Bavlı, 2015).

Farklı branşlardaki 777 lisanslı sporcunun egzersiz bağımlılık düzeyleri ve 
psikolojik sağlamlıklarının incelemek amacıyla yapılan çalışmada bireysel ve 
takım sporu yapma durumlarına göre örnek bireylerin egzersiz bağımlılık dü-
zeylerinde bireysel olarak spor yapanların bağımlılık düzeylerinin daha yüksek 
olabileceği ve dayanıklılık ve sıklet sporlarının takım sporlarına göre daha fazla 
egzersiz bağımlılık riski taşıdığı sonucu bulunmuştur (Bingöl, 2015).
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Tekkurşun-Demir ve Türkeli (2019)  araştırmalarında egzersiz bağımlılığı 
puan aralıklarına göre, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin risk grubunda yer 
aldığı ve sporda zihinsel dayanıklılık düzeylerinin orta seviyenin üzerinde oldu-
ğunu saptamışlardır. 

Elit sporcular ile spor bilimleri fakültesi öğrencileri arasında yapılan çalış-
mada elit sporcuların bağımlı grup, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin ise az 
riskli grupta yer aldığı saptanmıştır. Buna göre, egzersiz bağımlılığı ile egzersi-
ze daha çok maruz kalma arasında güçlü bir ilişki olduğu yıllar boyunca düzenli 
ve artan şiddetteki antrenmanlar sonunda bağımlılığın artabildiği sonucu görül-
mektedir (Cicioğlu ve diğ., 2019).

2 yıl boyunca düzenli olarak spor merkezlerine giden 140 (40 bayan 100 
erkek) sağlıklı bireyin katıldığı çalışmada bireylerin haftalık egzersiz sıklığı-
nın fazla olması ve egzersiz yaşının büyük olması (10 yıldan büyük) egzersiz 
bağımlılığı belirtilerinin ortaya çıkmasında önemli etken olduğu saptanmıştır 
(Bavlı, Kozanoğlu ve Doğanay, 2011).

Uzak doğu sporu ile uğraşan sporcular üzerinde yapılan araştırmada, dü-
zenli egzersizin, egzersiz sıklığının, günlük egzersiz süresinin ve spor yaşının 
egzersiz bağımlılığının ortaya çıkmasında etkili olabileceği sonucuna ulaşmış-
tır. Ayrıca sporcuların egzersiz sıklığı ve egzersiz süresini kontrol edememe ha-
linin devam etmesi sonucunda egzersiz bağımlılığı gibi fizyolojik, psikolojik ve 
sosyal sorunlar meydana gelmesi kaçınılmazdır (Costa, Cuzzocrea, Hausenblas, 
Larcan ve Oliva, 2012; Masters ve Lambert, 1989).

Egzersiz bağımlılığının sporcular üzerindeki etkisinin incelendiği çalışma-
lara; maraton koşucuları dikkate alındığında araştırmacılar bayan koşucuların 
erkek koşuculara göre, spor türleri açısından bakıldığında ise profesyonelle-
rin amatör sporculara göre daha yüksek egzersiz bağımlılığı puanlarına sahip 
olduklarını göstermişleridir (Pierce, Rohaly ve Fritchley, 1997; Hurst, Hale, 
Smith ve Collins, 2000).

Uzak doğu sporları ve aerobik tarzdaki sporlarla uğraşan sporcuların, bas-
ketbol, hentbol, futbol ve voleybol gibi sporlarla uğraşan sporculara göre eg-
zersiz bağımlılık risklerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur (Blaydon, 2004; 
Pierce, 1994).

Sonuç olarak; Egzersiz bağımlılığının diğer bağımlılık türlerinden farklı 
tutulmaması gerektiği egzersiz sıklığının, günlük ve haftalık egzersiz süresinin, 
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egzersiz yaşının ve egzersizin uzun yıllar yapılmasının egzersiz bağımlılığının 
ortaya çıkmasında etkili olabileceği söylenebilir.
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OTİZM VE EGZERSİZ İLİŞKİSİ

Sevinç NAMLI1, Çetin YAMAN2

1Erzurum Teknik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Erzurum / Türkiye
2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,  

Sakarya / Türkiye

Öz: Oluşma nedeni tam olarak bilinmemek ile birlikte sınırlı sosyal etki-
leşim, konuşma bozukluğu, tekrarlayıcı streotip hareketler ile kendini gösteren 
bir nörogelişimsel bozukluk olarak adlandırabileceğimiz otizm, daha çok erken 
çocukluk döneminde teşhisi ile karşımıza çıkmaktadır. Gelişim bozuklukları-
nın başında gelen otizmin kesin tedavi yöntemi henüz bulunmamaktadır. OSB 
(Otistik Spektrum Bozukluğu) tanısı konmuş bireylerde hayat boyu devam eden 
bu süreçte tamamen iyi olma durumu söz konusu değildir. Farklı yöntemler ile 
yaşam kaliteleri arttırılarak, sosyal çevrelerine uyumlarını kolaylaştırmaya ve 
sağlık sorunlarını en aza indirgemeye çalışılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de 
egzersiz-spordur. Tedavi ve rehabilite edici etkisi göz önüne alındığında geli-
şimsel bozukluğu olan çocuklar için spor daha fazla önem taşımaktadır. Alan 
yazına bakıldığında özellikle son 20 yılda sporun-egzersizin çeşitli engel türle-
rine sahip bireylerdeki etkileri üzerine yapılan çalışmalar yoğunlaşmış ve çalış-
malar sonucunda pozitif etkileri olduğu tespit edilmiştir.

Bu çalışmanın da amacı sporun, otistik engelli bireylerin eğitimindeki öne-
mini ortaya koymaktır. Bu amaçtan hareketle otistik bireylerin gelişimsel özel-
likleri, eğitimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, egzersiz ve egzersizin 
otizmli bireylere faydaları başlıkları alan yazın taraması ve uzman görüşleriyle 
açıklanmaya çalışılmıştır. 
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OTİZM NEDİR?

İlk kez Amerikalı çocuk psikiyatristi Leo Kanner tarafından 1943 yılında 
‟Erken Çocukluk Otizmi’’ olarak adlandırılan otizm, zihinsel engelli çocuk gru-
bunun içerisinde diğerlerinden farklı bir grubu tanımlamak için kullandığı bir 
sözcüktür. Bu çocukları zihinsel engelli çocuklardan ayıran beş özelliği, otiz-
min belirtileri olarak saptamış ve söz konusu tablo ‟Kanner Sendromu’’ ya da 
‟Çocukluk Otizmi’’ olarak adlandırılmıştır (Güneş, 2005). İlk gerçek tanımlama 
Kanner tarafından yapılmış olsa bile alanyazında 1828 yılında Itard tarafından 
“entellektüel fonksiyonlardaki lezyona bağlı mutizm” (Carrey, 1995), 1908’ de  
Eugene Bleuler’in “zihinsel bölünme” anlamına gelen şizofreni terimini kulla-
narak, belirtilerinden biri olarak da otistik içe-çekilme; dış uyaranlardan çok iç 
uyaranlara bağlı hareket ederek asosyalite ve gerçeği değerlendirme bozukluğu 
anlamında kullanmıştır (Atbaşoğlu ve Baskak, 2018). Kanner’ın tanımlamasın-
dan sonra aynı tarihlerde (1944) Avusturyalı psikiyatrist Hans Asperger de bir 
grup çocukta gördüğü bazı davranışları tanımladı ve bu davranışları “Otistik 
Psikopati” olarak adlandırdı. Asperger, tanımlamayı savaş yıllarında ve Alman-
ca yazdığı için uluslararası alanda fazla tanınma imkanı bulamadı. Asperger 
sendromu olarak literatürde tanıtılması, Lorna Wing tarafından 1981’de gerçek-
leşmiştir (Özbey, 2005). Kanner’in ölçütlerinin hastalık tanısında kullanılma-
sından sonra 1960-1980 yılları arasında biyolojik teori otizmin tanımlanmasında 
kabul gördü. Bu teoride otizmin bilinen tıbbi bir hastalık veya doğum travması 
sonucu ortaya çıktığı kabul edildi. Bu hastalarda mental gerilik ve epilepsinin 
yüksek sıklıkta görülmesi biyolojik temelli bir hastalık olduğuna kanıt sayıldı, 
otizmin MSS (Merkezi Sinir Sistemi) etkileyen bir veya daha fazla faktörün 
sebep olduğu bir davranış sendromu  görüşü hakim oldu (Yüksel, 2005).  Bu 
tanımlamaların yapılmasındaki zaman aralıklarına baktığımızda oldukça fazla 
olduğunu görülmektedir. Başlangıçta zeka geriliği olarak tanımlanan otizmin 
gün geçtikçe normal zeka düzeyine yakın veya üzerindeki vakaların görülme-
siyle yeni kriterler esas alınarak tanımlamaları yapılmıştır. Birbirine benzer 
veya yakın özellikler taşıyan hastaların sayısı arttıkça belli bir kalıpta tanı şekli 
oluşturulmaya başlanmış ve günümüzde kullanılan otizm tanı testleri bugünkü 
şeklini almıştır. 

Amerika psikoloji derneğinin DSM-I ve II’de (The Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders) çocukluk şizofrenisi olarak adlandırdığı otizm, 
1970 yılından sonra farklı bir hastalık olduğu anlaşılmış ve DSM-III’te çocuk-
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luk otizmi ismini almıştır.  DSM-IV-TR  1994 yılında yayınlanması ile olup 
yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB) adı altında bir grup hastalık tanımlanmış-
tır. Bu başlık altında toplanan hastalıklar arasında otistik bozukluk, Asperger 
bozukluğu, Rett bozukluğu, çocukluk çağı dezintegratif bozukluğu ve başka 
türlü adlandırılamayan YGB (atipik otizm) yer almaktadır. En son Mayıs 2013’ 
de güncellenen DSM-V ile otizm tanısında zeka geriliği kriterinin olmaması 
gerektiği, ve otizmin nörogelişimsel bir bozukluk olduğu belirtilmiştir.

Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte otizmli olma nedenine ilişkin bir-
çok görüş ortaya atılmıştır. Bu nedenlerden bazıları biyolojik, psikolojik ve çev-
resel etkiler başlıklarında toplanmaktadırlar. Bazı araştırmacılar, otizmin nedeni 
olarak, çevreden gelen uyarıcıların işlediği beyin bölgelerinde fonksiyonel bo-
zukluklar olduğunun üzerinde dururken, diğer araştırmacılar vücuttaki kimyasal 
maddelerin salgılanışındaki dengesizliklerle ilgili durumları sebep olarak ileri 
sürmektedirler. Ancak genel kanı, bu sorunun birçok sebebin bir araya gelme-
siyle oluştuğu, psikolojik ortamdaki hiçbir etken otizmin nedeni olmadığı yö-
nündedir (Güneş, 2005).

Darıca, Abidoğlu ve Gümüşçü (2005) yaptıkları çalışma sonucunda otiz-
min nedenleri ile ilgili teorileri psikonejik, davranışsal ve Kavramsal (Zihin 
Kuramı) teorisi olmak üzere üç başlık altında toplamışlardır. Psikojenik teori-
ye göre otizm; özellikle anne-çocuk ilişkisinde, soğuk reddedici olarak algıla-
nan davranışlarla çocuğun karşılaşması sonucunda ortaya çıkan, psikolojik bir 
geri çekilme davranışı olarak ileri sürülmektedir. Bu görüş Bruno Bettleheim’ 
in (1967) teorisi olarak anılmaktadır. Davranışsal teori, sosyal ortamın, çocu-
ğa sağladığı olumlu ya da olumsuz sonuçları açısından değerlendirmektedir. 
Otistik çocukların ortaya koyduğu birçok davranış, bu teoriye göre öğrenilmiş 
davranıştır. Ancak bu davranışların çevreyle ilgisi, çoğu otistik çocuğun vaka 
hikâyesinde yoktur. Bu vaka hikâyelerinin incelenmesinde; aile-çocuk ilişki-
sinin gözlenmesi ve otistik davranışın ne kadar erken ortaya çıktığının belir-
lenmesiyle birlikte, otistik çocuğun çevresinden aldığı uyarıların şeklinin ve 
karşılaştıkları olaylardan çok farklı olmamasına karşın, bu olaylara verdikleri 
tepkilerin normal çocuklardan çok daha farklı olduğunu öne süren ayrı bir görüş 
ortaya çıkmaktadır. Kavramsal (Zihin Kuramı) Teorisine göre, taklit etme ve 
hayal gücüne dayalı oyunlar oynayabilme gibi becerileri kolaylıkla yapabilen 
normal çocukların tersine, otistik çocukların iç ve dış dünyada gelişen olaylar 
arasında ilişki kurabilme, tahminde bulunabilme becerisinden yoksun oldukla-



HER YÖNÜYLE SPOR

215

rı görülmektedir. Frith’in geliştirdiği bu teoriye göre otistik bireylerdeki temel 
problemin doğuştan gelen zihinsel kavramaya ait bir eksiklik olduğu ve bu ek-
sikliğin mantıki sonuçlar çıkarmayı engellediği şeklindedir. Bu eksiklik, çocuğu 
farklı bir gelişme yönünde zorlamakta, böylece farklı otistik belirtiler ortaya çı-
kardığını bildirmektedir. Günümüzde en yaygın kabul edilen teori olarak bilinen 
organik teoriye göre ise; Otizmin, organik bir nedene bağlı olarak beynin bazı 
fonksiyonlarını yerine getirmemesi sonucu ortaya çıktığını öne sürmektedir. Te-
ori, otistik çocuğun gösterdiği öğrenme, dikkat ve algı süreçleri ile ilgili yeter-
sizliği kapsamaktadır. Bu görüş aynı zamanda, otistik çocuktaki belirli fiziksel 
ve biyokimyasal farklılığı vurgulayan verilerle de doğrulanmaktadır.

OTİSTİK BİREYLERİN YAYGIN ÖZELLİKLERİ

- Otizmli çocuklar erken dönemlerde seslere tepki vermemesinden kaynaklı 
olarak birçok ailenin çocuğunun işitsel problemi olduğunu düşünmelerine sebep 
olmaktadır (Darıca ve diğ., 2005). Oysaki bazı seslere hiç tepki vermeyen bu 
çocuklar, elektrik süpürgesinin sesi gibi farklı bir işitsel uyarıcıdan korkabilir-
ler. Kısaca işitme probleminden değil, çevrelerindeki uyarıcılara karşı tepkisiz 
olmalarından kaynaklanmaktadır (Kayaalp, 2000).

-Genel olarak otizmli bireylerde en sık görülen tepki, parlak ışıkların büyü-
süne kapılmaktır. Bununla birlikte fotoğraf makinası flaşından rahatsız olduk-
ları da gözlemlenebilmektedir  (Wing, 1996). Bazen ışıkla karşılaştığında ku-
laklarını, yüksek bir ses duyduğu zaman gözlerini kapatan kısacası ters tepkiler 
veren otistik çocuklar olduğu da belirtilmektedir (Darıca ve diğ., 2005). 

-Acıya karşı hassasiyetlerinde de farklılıklar görülebilmektedir. Sıcak veya 
soğuk hissiyatlarında ayırt edememe şeklinde davranışlar sergileyebilmektedir-
ler. Bazılarında soğuk suyla ellerini yıkarken ağlama, eline bir toplu iğne battığı 
zaman çığlık atma gibi aşırı duyarlılıklar şeklinde de görülebilmektedir (Darıca 
ve diğ., 2005). Kemikleri kırılan ya da başka şiddetli acılar çeken ama hiç şika-
yet etmeyen ve ortada hiçbir sorun yokmuş gibi davranan çocuklara ilişkin pek 
çok öykü vardır. Bu acıya duyarsızlık, tekrarlayıcı bir biçimde kendini yarala-
yanlarda görülebilir (Wing, 1996). 

-Otistik çocukların bazıları kendilerine dokunulmasından hoşlanmaz ve 
bunu açıkça belli eder. Sarılma ve sevilme ihtiyaçları yok gibidir  (Wing, 1996). 
Herhangi bir acı veya ağrı yaşadıklarında teselli edilme davranışı göstermezler.
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-İp atlama, dans etme gibi büyük kas motor becerilerin kullanılmasını ge-
rektiren bazı hareketleri, çocukluk dönemindeki taklit etme becerilerinin çok az 
ya da hiç olmamasına bağlı olarak daha geç öğrendikleri görülmektedir. Bunun-
la birlikte küçük kas becerilerinin de oldukça zayıf olduğu, kalem tutma, boncuk 
dizme gibi becerilerinin sınırlı olduğu gözlemlenmiştir (Darıca ve diğ., 2005). 

-Tek tip hareketler, tekrarlayıcı davranış, rutine bağlılık ve stereotipiler 
sıklıkla gözlemlenmektedir (Vannucchi, Masi, Toni, Dell’Osso, Marazziti ve 
Perugi, 2014). Aynı olayların tekrarından hoşlanır ve bazı eylemi her gün ola-
rak tekrar eder ve belirli bir düzeni korumak için çaba gösterirler. Yeni şeyler 
denemekten kaçınır, direnç gösterir ve yeni davranışların öğretilmesine karşı 
koyarlar ( Özbey, 2005).

-Dil gelişimleri yavaştır ve bazıları hiç konuşmamayı tercih ederler (Güneş 
,2005; Şener, ve Özkul, 2013). Otizmi olan insanlar, yüz mimiklerini, konuş-
tukları kişinin yüz ifadesini, ses tonunda değişmeleri veya duygusallığı, öfkeyi 
kavramada zorluk çekerler” (Korkmaz, 2005). 

-Zeka geriliği belirtiler arasında yer alsa da OSB’ li bireylerin normal ve üs-
tün zekalı olanlarına da rastlamak mümkündür. Otizmli bireyler üzerine  yapılan 
araştırmalar  sonucu %40‟ının 40-50 IQ (orta ve derin mental retardasyon), % 
30‟unun 50-70 IQ ( hafif Mental Retardasyon ) ve %30‟unun da daha fazla IQ 
skoruna sahip olduğunu vurgulamaktadır.  (Fazlıoğlu ve Eşme, 2005).

 -Otistik bireyler resimde, müzikte, matematiksel hesaplamalarda ve önem-
li önemsiz olayları anımsama gibi konularda çok becerikli olabilir. Otistik bir 
çocuk matematiksel düşünürken, bazen normal çocukların yaptıkları işlemlerin 
tersini düşünebilir (Güneş, 2005). 

-Uygun olmayan ya da zor davranışlar, otistik bozuklukları olan çocuklarda 
sık görülür. Bu davranışların nedenleri arasında, bilinmeyen durumların yarattı-
ğı akıl karışıklığı ve korku; yineleyici düzenlere yapılan müdahaleler; toplumsal 
kuralları anlamama; olayları denetim altında tutmak için yerinde olmayan giri-
şimlerde bulunma, insan kalabalıklarından gelen duyu uyarımlarına aşırı duyar-
lılıklar olabilmektedir (Wing, 1996). 

-Otistik bireyler genellikle ayrıntılara gereğinden fazla ilgi duymaları sebe-
bi ile çevrelerindeki olayların ve olguların oluş aşamalarını bir bütünlük içinde 
ve önem sırasına göre düzenleyememektedirler (Özbey, 2005). 
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-Otistik bireylerde zaman zaman görülen gülme ve ağlama davranışlarının 
herhangi bir nedene bağlı olmadan ve sıklıkla da bu davranışların çocukların 
içinde bulundukları ortamı ve durumu değerlendirememeleri sonucu ortaya çık-
tığı düşünülmektedir (Darıca ve diğ., 2005). 

-Bir isteğinin yapılmaması, ortamda istemediği bir durumun oluşması veya 
bir ritüelinin bozulması ile öfke nöbetleri, olarak adlandırılan tekmeleme, ağ-
lama, bağırma, kendini yere atma gibi davranışlar ortaya çıkmaktadır (Kork-
maz, 2003). Bazen bu saldırganlık durumu yakınlaşma ve ilgilenmenin bozuk 
bir biçimi olarak gelişebilir. Saldırganlık ileri derecede yaşanıyorsa ilaçla tedavi 
önerilen yöntemlerden biridir (Korkmaz, 2005). 

-Otistik çocuklarda, bebeklik döneminden sonra daha belirgin hale gelen 
bazı vücut hareketleri görülmektedir. Bu davranışların başlangıç noktası bilin-
memekle birlikte nedensiz olarak ortaya çıktığı ve kendiliğinden de sönebildiği 
gözlenmekte, genellikle de ‟kendi kendini uyarma‟ olarak adlandırılır (Darıca 
ve diğ., 2005).

OTİZMLİ BİREYLERİN EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN HUSUSLAR

Doğumdan itibaren veya sonradan tanısı konulabilen otizm, bireyin sosyal 
iletişim ve davranışlarını etkileyen bir yetersizliktir. Bazı araştırmacılar tarafın-
dan ‘’içe çekilme’’ olarak adlandırılan asosyal yaşamları onları topluma entegre 
olmaktan uzaklaştırmaktadır. Zamanının çoğunu evde,  kısıtlı çevre ile etkileşim 
halinde geçiren bireyin sosyalleşmesi de daha zor olmaktadır. 

Türkiye’de sağlıklı bireyler kadar engelli bireyler de eğitim fırsatlarından 
eşit derecede yararlanma hakkına sahiptir. Fakat eğitim alabilmeleri için engel 
grupları göz önüne alınarak yapılacak düzenlemelerle bu mümkün olmaktadır. 
Normal zeka düzeyine sahip engelli çocuklar diğer sağlıklı birlikte eğitim almak-
tadırlar. Zeka düzeyi düşük eğitilebilir, öğretilebilir derecedeki çocuklar içinse 
kaynaştırma eğitimi verilmektedir. Bunun yanında rehabilitasyon merkezleri ve 
son zamanlarda popülaritesi oldukça artan özel spor kulüpleri destekleyici eği-
tim merkezleri olarak hizmet vermektedirler. Özellikle hareketsiz yaşamlarının 
getirmiş olduğu fiziksel zayıflıkları giderme açısından bu spor kulüpleri büyük 
önem taşımaktadır. Türkiye’de Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı ola-
rak açılan  ve sayıları yaklaşık 60’ ı bulan bu kulüplerde daha çok OSB tanısı 
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konmuş bireyler eğitim almaktadır. Rehabilitasyon merkezlerinden farklı olarak 
tamamen sporla eğitim hizmeti vererek engelli bireylere sporla yaşam becerileri 
kazandırmayı amaçlamaktadırlar.

İlk zamanlarda tanısı ve sınıflaması oldukça zor olan otizmin 1960’lı yıl-
lardan sonra tedavisi ile ilgili en iyi yöntemin eğitim olduğu araştırmacılar tara-
fından tespit edilmiştir. Eğitim modelleri arasında en başarılı olan ise Skinner’ın 
‘’Operant Koşullanma Modeli’’ olduğu tepit edilmiştir. Bu modele göre davra-
nışın azalma veya artma işlemi sistematik düzenleme yoluyla olabilmektedir. 
Bireydeki beceri eksikliği tespit edildikten sonra bu becerinin geliştirilmesi için 
öğretim basamaklara ayrılır ve her basamakta bireyin verdiği pozitif tepkiler 
ödüllendirilir. Ancak öğrenme sıklığında çocuğun ödüle karşı ilgisiz kalmaması 
için ödül verme zaman aralığı ile ödül çeşidi değiştirilmelidir (Darıca ve diğ., 
2005). Eğer ödül çocuğun istenmeyen durumlarını veya öfke krizlerini tölere 
etmek için kullanılırsa olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir (Persson, 2003). 
Bundan sonraki süreçte çocuk ödüle ulaşmak veya başarmak için değil, istedi-
ğini yaptırmak için kullanacaktır. Bilinçli öfke patlamaları yaşayarak istediğini 
yaptırma eğilimi artacaktır.

Otizm tanısı konmuş kişilerde araştırmalar erken yaşta eğitime başlama-
nın daha faydalı olacağını belirtmişlerdir. Tanımlama ve teşhis ne kadar erken 
olursa eğitimle tedavi ve rehabilitasyon süreci de o kadar erken olmaktadır. 
Araştırmacılar haftada en az 20 saat yoğunlaştırılmış eğitim olması, görsel ma-
teryallerle desteklenmesi gerektiğini, başlangıçta birebir başlanan eğitim süreci 
zamanla küçük gruplara daha sonra büyük gruplara devam edilerek kaynaştırma 
eğitimine zemin hazırlanması gerektiğini vurgulamaktadırlar (Smith ve Eike-
seth, 2009; Stephens, 2005).

Otistik çocukların eğitiminde en önemli noktalardan biri de birebir eğitim-
dir. Çocuğun yaşı zeka düzeyi gibi unsurlar göz önünde bulundurularak hazır-
lanmış programlar sistemli ve kademeli olarak uygulanmalıdır. Bu çocuklarda 
sıkça rastlanan öfke patlamaları sonucu kendilerine zarar vermesini önlemek, 
aynı zamanda gelişimsel özelliklerini takip etme becerisine sahip uzamanlar ta-
rafından eğitim verilmelidir.
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EGZERSİZ

Egzersiz; istemli bir şekilde planlanıp yapılandırılan, fiziksel uygunluğu 
korumak veya geliştirmek için tekrar edilmesi gereken aktiviteler bütünüdür 
(Caspersen, Pereira ve Curran, 2000; Özer, 2013). Şahin (2004) ise kas ve ek-
lemlerin sahip oldukları özellikleri geliştirmek veya azalmış olanları arttırmak 
için yapılan düzenli hareketler olarak tanımlamaktadır. Egzersizin düzenli ya-
pılmasının üzerinde duran uzmanlar, haftada 1 gün birkaç saatlik bir aktivitenin 
egzersiz olmayacağı ve bu şekildeki aşırı ve birden yüklenmenin aksine zararlı 
olacağını ifade etmektedirler (Zorba, 2015). Ancak düzenli fiziksel aktiviteyle 
kısa ya da uzun süreli metabolik faydalar sağlamak mümkündür (Özbay ve Ulu-
pınar, 2018). Yüksek tansiyon, kalp hasatlıklarını, kemik erimesi ve bazı kanser 
türlerinin görülme risklerini azaltarak aynı zamanda psikolojik olarak kişinin 
kendini daha iyi hissetmesini sağlar ( Baltacı ve Düzgün,  2008). 1950’li yıllar-
da düzenli egzersizin hastalıkları önleme ve sağlığı korumada faydalı olduğuna 
ilişkin çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir (Tümer,2007) daha sonraki yıllar-
da ise rehabilitasyon amacıyla kullanımında sıklık görülmektedir (Speck, 2002).

Teknolojinin gelişmesi ile hareketsiz yaşamın çoğalması, monotonluk ve 
beraberinde getirdiği sağlık sorunlarını engelleyici bir faktör olarak egzersiz 
yapmak gerekmektedir. Egzersiz insanların psikolojik, fiziksel ve davranışsal 
gelişimlerine katkı sağlayarak bireyin yaşam kalitesini arttırıcı görevi bulun-
maktadır. 

Düzenli olarak yapılan egzersizlerin psikolojik ve fizyolojik açıdan olduk-
ça yararları bulunmaktadır. Bu faydaları kısaca şöyle belirtebiliriz:

•  Vücuttaki bulunan fazla yağları yakarak ideal vücut ağırlığına ulaştırır.
•  Kasların kuvvetini arttırır. 
•  Kan akışkanlık ve hızına etki eder.
•  Enerjinizin yüksek seviyede tutar. 
•  Yorgunluk hissiyatını azaltır. 
•  Dolaşım sistemini düzenler ve artırır . 
•  Oksijen tüketiminizi fazlalaştırır. 
•  Dayanıklılığı artırır. 
•  Kemik yoğunluğunuzu ve kuvvetinizi artırır. 
•  Psikolojik iyileşme yaparak stresinizi azaltır.. 
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•  Depresyon, kaygı gibi etkileri en aza indirger.
•  Özgüveni artırarak, kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olur (Boş-

nak-Güçlü ve diğ., 2008).
Vücut postüründe doğru duruşu sağlar.
Beyindeki endofrin seviyesinde artış sağlayarak ağrı kesici etkisini artırır 

ve mutluluk hormonunun salgılanmasını artırır  (Özer, Baltacı ve Tedavi, 2008). 
Rutin şekilde uzun yıllar egzersiz-spor yapan insanlar için belli bir zamandan 
sonra egzersiz   bağımlılık haline dönüşebilmektedir (Cicioğlu, Demir, Bulğay 
ve Çetin, 2018; Demir, Hazar ve Cicioğlu 2018). İnsanlardaki çeşitli dürtüleri 
fiziki harcamalara dönüştürerek kompleksli, saldırgan, öfkeli kişilerin tedavisi-
ne yardımcı olur ve hoşgörü gibi duyguların gelişimine katkıda bulunur (İnal, 
2003) buna ek olarak bireylerin sosyalleşmesini sağlayarak, belli bir guruba ait-
lik, bağlılık oluşturmasına yardımcı olur (Namlı ve Suveren, 2017). 

OTİZMLİ BİREYLERDE EGZERSİZİN FAYDALARI 

Zihinsel engelli çocuklar normal gelişim gösteren çocuklar gibi fiziksel ge-
lişim aşamalarda aynı ilerlemelerine rağmen onları geriden izlemekte veya on-
lar gibi  tam olarak gelişememektedirler (Siedentop, 1986). Dış görünümlerine 
bakıldığında sağlıklı görünmelerine karşın motor gelişimleri açısından yaşıtla-
rıyla kıyaslandığında farklılık göstererek ve herhangi bir hareketi gerçekleştir-
mede zorluk çekmektedirler (Fazlıoğlu, 2004). Bununla birlikte zihinsel engelli 
bireylerin izokinetik, fleksiyon ve ekstansiyon kas kuvveti gibi motor özellikleri 
normal bireylerden daha düşük seviyede olduğu belirtilmiştir (Horvat, 2000). 
Hareketsiz bir yaşam ve fazla ilaç kullanımları nedeniyle aşırı kilolu veya zayıf 
olabilmektedir (Mukaddes, 2013).Bu nedenle zihinsel engelli çocuklara egzer-
siz yaptırmadan önce belirtilen bu yetersizliklerin ve sağlık sorunlarının göz 
önünde bulundurulması ve bu yönde bir antrenman programı hazırlanması ge-
rekmektedir. 

Egzersiz programı öncelikle çocuğun hazırbulunuşluk düzeyine göre plan-
lanmalıdır. Becerileri, yaşı, cinsiyeti, kilosu, geçmiş veya geçirmekte olduğu 
hastalık ve sakatlıklar göz önüne alınmalıdır. Ayrıca bireysel program tercih 
edilmeli ve sosyal etkileşime geçmesi kademeli yapılmalıdır. Öfke nöbeti ge-
çireceği durumlar doğmasına karşın ilk etapta korumalı salonlarda veya tüm 
önlemlerin alınabileceği mekanlar tercih edilmeli, karşısındakine veya kendisi-
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ne vereceği zararlar düşünülerek başlangıç programlara aile bireylerinden biri-
lerinin de katılması istenmelidir. Sosyal etkileşimden uzak kalan otistik çocuğa 
grupla yapılan egzersizlerden ziyade yüzme, koşu, yürüyüş, bisiklet gibi yalnız 
yapacağı egzersizler tercih edilmelidir.

OSB tanısı konmuş bireyler sosyal ve fiziksel aktivitelere katılımlarının dü-
şük olmaları nedeniyle tekdüze yaşam tarzlarından kurtulamamaktadırlar. Spor 
onların temel becerilerinin ve diğer vücut hareketlerinin gelişmesine yardımcı 
olarak, karmaşık hareketleri kazanmasına yardımcı olur (Sarol, 2013). Tekdüze 
yaşamın getirmiş olduğu sınırlı çevre ile iletişimin önüne geçen fiziksel aktivi-
te otizmli bireyler için oldukça önemlidir. Bulundukları çevreden uzaklaşarak 
farklı bireylerle iletişim ve etkileşim fırsatı yaratmaktadır (Atalay ve Karadağ, 
2011).

Spor, bireyin beden farkındalığının arttırırken, çevreye uyum ve diğer ak-
ranlarıyla sosyalleşmesinde, kaynaşmasında önemli bir rol oynamaktadır (Pen-
ny , 2005). Bununla birlikte yalnızlığa boğulmalarını engelleyerek fiziksel ve 
dil becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak ayrıca bireysel kullanılan zaman 
değerlendirilmesinde de pozitif etkileri olacaktır (Çalışkan, 2011). 

Genel dış görünüm olarak sağlıklı bireylerden farkları olmasa da otistik en-
gelli bireylerin ancak uzmanlar tarafından fark edilen motorsal işlevleri vardır. 
Kaslardaki zayıflık, denge ve koordinasyon becerilerindeki düşük performans 
fark edilebilir düzeydedir. Düzenli egzersiz ile yalnız güç kayıplarının önüne 
geçilmeyecek aynı zamanda kendi dünyasına çekilmiş olan otistik bireyin sınırlı 
olan fiziksel yaşam alanını genişleterek topluma entegrasyonunu sağlanacaktır 
almalarıdır (İlhan, 2007).

Işık (2016), düzenli egzersiz eğitilebilir zihinsel engelli çocuklar ve OSB 
tanısı konmuş kişilerde  vücut sistemleri üzerindeki etkilerini dört grupta top-
lamıştır;

1. Kalp ve damar sistemi üzerindeki etkileri
-  Kalp atımı hızını düşürür,  kalbi besleyen damarlara giden kan ve 

oksijen miktarı artar.
-  Her atımda vücuda pompalanan kan miktarını yükseltir.
-  Kan basıncı düzenler.
-  İskelet kaslarındaki kan dağılımını düzenler.
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2. Hemodinamik etkileri:

-  Kanın akışkanlığındaki sorunları iyileştirir, dolaşımı düzenler.

-  Kanın pıhtılaşma eğilimine etki eder.

3. Metabolizma üzerindeki etkileri:

-  Kas hücrelerindeki myoglobin artışı sağlar.

-  Kolesterolü dengeler.

-  Kandaki glikoz düzeyini arttırır.

-  İnsülin ve ürik asit düzeylerini düşmesine etki eder.

4. Endokrinolojik etkileri:

-  Adrenalin, büyüme hormonu ve kortizol düzeylerinin artmasını sağlar.

Otizmli bireylere egzersizin katkılarıyla ilgili alan yazında oldukça fazla 
araştırma karşımıza çıkmaktadır. Görgün ve Melekoğlu (2016) yılında yaptık-
ları araştırmada 2004-2014 yılları arasında otistik bireylerin fiziksel aktiviteye 
katılımlarına ilişkin yapılan araştırmaları yurt içi ve yurt dışı olarak incelemiş, 
Türkiye’de 13 makale, 1 doktora ve 1 yüksek lisans tezi olduğunu, yurt dışında 
ise 20 makale, 4 yüksek lisans tezi ve 10 doktora tezi yapıldığını tespit etmiş-
tir. Otizmli bireylerin fiziksel aktiviteleri üzerine yapılan çalışmaların sırasıyla 
ABD, Türkiye Tayvan ve Kanada ülkelerinde yapıldığı bulgusunu iletmişlerdir. 

Türkiye’de ve dünyada otistik bireylerin fiziksel aktivite, egzersiz ve spora 
katılımlarını konu alan araştırmaların bazılarına ilişkin detaylı incelemeler aşa-
ğıda sunulmuştur.

Zihinsel engelli bireyler üzerine yaptıkları çalışmalarında Pitetti (1990), 
çalışma performansları ve kas kuvvetleri arasında pozitif yönde bir ilişki sap-
tamışlardır. Bu araştırmaya paralel olarak Biçer, Savucu, Kutlu, Kaldırımcı ve 
Pala (2004) zihinsel engelli bireylerde mekik, sıçrama ve atlama gibi kaba mo-
tor hareketlerin gelişiminde güç- kuvvet egzersizlerinin anlamlı derecede  etki-
sinin olduğunu bildirmişlerdir.

Normal gelişim süreci gösteren çocuklar ile hiper aktivite ve koordinasyon 
bozukluğu olan çocuklara Bruininks Oseretsky motor yeterlilik testi (BOMYT) 
uygulayan Dewey, Cantell ve Crawford (2007), test sonucunda en düşük puanı 
otistik engelli bireylerin aldığını tespit etmişlerdir. Otistik çocukların içe dönük 
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olmaları ve taklit becerilerinin fazla gelişmemiş olması nedeniyle kısıtlı hare-
ketler içeren yaşam sürdürmeleri bu sonucun oluşmasında etkili olabilmektedir.

Yarımkaya, İlhan ve Karasu (2017) akran aracılığı ile uyarladıkları fiziksel 
aktivitelere katılan otistik çocukların iletişim becerilerinde gelişme olduğunu 
saptamışlardır. Bu gelişmeleri OSB tanısı konmuş öğrencilerin özel eğitim ve 
beden eğitimi öğretmenleri görüşleri aracılığı ile belirlemişlerdir. Sonuç olarak 
fiziksel aktivitenin iletişim becerilerinin artmasında etkili olduğunu belirtmek-
tedirler.

Yanardağ (2007), 12 hafta boyunca otistik engelli çocuklara yaptırdığı eg-
zersiz sonucunda katılımcı grubundaki çocukların üst ekstremite becerilerinde 
ve hızında artış olduğunu belirtmiştir.

Egzersiz uygulamaları sadece yürüme, koşma veya salon çalışmalarını 
içermemektedir. Suda yapılan egzersiz çalışmaları da insanların psikolojik ve 
fizyolojik sağlıklarına etkileri oldukça fazladır. Suyun dinlendirici ve rehabili-
te edici etkisi özellikle otistik engelli bireyler için uzmanlar tarafından öneril-
mektedir. Bumin, Uyanik, Yilmaz, Kayihan, Topçu, Topcu, ve Topcu (2003), 
11 yaşındaki Rett sendromlu bir kız çocuğuna, uyguladıkları su içi egzersiz 
eğitimi öncesi ve sonrasını değerlendirilmiş ve eğitim sonrası, el becerilerini 
kullanmada artış olduğunu ayrıca stereotip davranışlarında da belirgin düzeyde 
azalma gözlemlemişlerdir. 8 haftalık bu programın sonucunda çocuğun sosyal 
etkileşimlerde bulunduğunu da bildirmişlerdir. Başka bir araştırmada 10 otistik 
çocuğa düzenli fiziksel aktivite yaptırılarak öncesi sonrası aileleriyle mülakat 
yapılmıştır. Sonuç olarak ailelerin çocuklarında fiziksel ve psikolojik olumlu 
yönde etki gördüklerini ve arkadaş ilişkilerinde gelişme olduğunu söylemişler-
dir (Sarol ve Karaküçük, 2010).

Bu çalışmalara ek olarak, düzenli egzersizin stereotip davranışlarda azal-
maya (Öztürk, 2012),  fiziksel gelişimlerine katkısı olduğuna (Lang Streeper, 
Cawthon, Baldwin, Taaffe ve Harris, 2010), konuşma becerilerini geliştirdikleri 
(Atalay ve Karadağ, 2011), motor performanslarında artış ve toplum tarafından 
kabul edilmeyen davranışlarında azalma olduğu (Namlı, 2012) yapılan çalışma-
lar ile tespit edilmiştir.
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SONUÇ

Otizm American Psychiatric Asociation [APA], 2013)’ nın tanımlamasında, 
yaşamın erken dönemde ortaya çıkan, tekrarlayıcı ve sınırlı davranışlarla ka-
rakterize eden bir nörogelişimsel bozukluktur. Kişiden kişiye farklılık gösteren 
derecesi nedeniyle spektrum bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Nedeni tam 
olarak bilinmemekle birlikte kesin tedavisi de bulunmamaktadır. Kendine ve 
karşısındakine zarar verici davranışlar, hareketsizliğin getirdiği sağlık sorunları 
nedeniyle bir takım ilaçlar tedavi edici olarak kullanılmaktadır. Fakat bunların 
tedaviden çok sakinleştirici etkisi olduğu bilinmektedir. 

İnsan doğası gereği hareketli, çevresiyle etkileşim ve iletişim içerisinde bu-
lunan bir varlıktır. Hareketsiz yaşam ile birlikte sağlık sorunlarının artması veya 
var olanlar daha da ilerlemesi beklenen bu durumdur. İçe dönük yaşam tarzları 
nedeniyle otizmli bireylerin bir çoğunun kısıtlı hareketlerden oluşan hayatla-
rında egzersiz büyük önem taşımaktadır. Egzersiz ile birey sosyalleşme fırsatı 
bulur, yorgunluk- bitkinlik- halsizlik durumları daha az yaşar ve kas gücündeki 
artış ile birlikte dayanıklılığı artar. Sık sağlık sorunları yaşayan otistik bireyler 
egzersiz ile enfeksiyon hastalıklara yakalanma riskleri azalır. Kemik yapısının 
dayanıklılığı artarak herhangi bir darbe veya düşmeye karşı kırılma ve çatlama 
risklerinde azalma olur.

Egzersizin genel olarak faydalarına baktığımızda otistik bireyler için bile 
çok büyük öneme sahip olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle egzersiz-spor ile 
otizmli bireylerin eğitimlerinin bir parçası olarak düşünmek gerekmektedir. 
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ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERDE ÖZEL 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN FARKINDALIK VE 

TUTUM PERSPEKTİFİ

Levent İLHAN1,  Oğuz Kaan ESENTÜRK1, Erkan YARIMKAYA2

1Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye
2Milli Eğitim Bakanlığı, Hacı Sabancı Ortaokulu, Ankara / Türkiye

Öz: Zihinsel yetersizliği olan çocuklar doğrudan ya da dolaylı olarak pek 
çok sebebe bağlı olarak normal gelişim gösteren akranlarının gelişim özellikle-
rinin gerisinde kalabilmektedirler. Zihinsel yetersizlikten etkilenme derecele-
rine göre, zihinsel ve fiziksel faaliyetleri açısından toplumun beklentileri sevi-
yesinde performans gösteremedikleri için, yaşadıkları çevreye uyumda güçlük 
çekerler. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, bu farklılıklardan doğabilecek 
dezavantajların en aza indirgenmesi ve bu çocukların yaşam kalitelerinin artı-
rılması için alınabilecek önlemler arasında gelişimlerini destekleyecek nitelikte, 
iyi planlanmış beden eğitimi ve spor etkinliklerinin önemli bir yere sahip olabi-
leceğini belirtilmektedirler.  Zihinsel engelli bireylerin sosyal, duygusal, fizik-
sel, zihinsel ve hareket gelişimi özellikleri ele alındığında eksik kalan ya da ak-
sayan birçok olumsuzluğun giderilmesi bakımından sportif etkinlikler, gruba ve 
topluma ait olma duygusunu geliştirmek, olumlu benlik kavramını yüceltmek, 
zihinsel beceriler kazandırmak, fiziksel ve psikolojik sağlığı desteklemek gibi 
birçok amaca hizmet etmektedir. Ancak sporun zihinsel engelli bireyler üzerine 
bu olumlu etkilerinin yanı sıra sporun bu bireyler arasında yaygınlaşmasının, 
toplumun her kesiminin tutum ve farkındalığı ile doğrudan ilişkili olabileceği 
düşünülmektedir. Bu bölümde zihinsel engelli çocukların sosyal, duygusal, fi-
ziksel, zihinsel ve hareket gelişim özellikleri göz önüne alınarak, beden eğitimi 
ve spor etkinliklerinin söz konusu gelişim alanlarına yapabileceği etkiler ile bu 
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etkilere yönelik farklı kesimler üzerinde yürütülen tutum ve farkındalık araştır-
malarının sonuçları ele alınmıştır.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Bireyler fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal özellikleri bakımından birbirle-
rinden farklıdırlar. Toplumu oluşturan insanlar arasında çeşitli bireysel farklılık-
lar, tüm gelişim boyutlarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebileceği gibi 
yeterlilik ve yetersizlikleri noktasında belirleyici olmaktadır. Gelişim boyutla-
rındaki yetersizliklerden etkilenme düzeyi arttıkça bireyin toplumun beklentile-
rini karşılamada zorlanması bazen de bu beklentileri hiç karşılayamaması gibi 
bir durum ortaya çıkar. Başka bir ifade ile “herkes gibi olamama” farklılığın 
kesim noktasıdır. Bu değerlendirmeye göre bireyler yetersizlikleri nispetinde 
eğitsel yada tıbbi yönden farklı sınıflandırmalar ve farklı sıfatlarla tanımlanırlar. 
Bu sınıflamalardan biri de zihinsel yetersizlik ya da zihinsel engeldir.

Dünya Sağlık Örgütü, gelişmiş ülkelerde nüfusun %10’unu, gelişmekte 
olan ülkelerde %12’sini engelli bireylerden oluştuğunu bildirmektedir. Ülke-
mizde ise engellilerle ilgili ilk büyük çalışma 2002 yılı nüfus sayımında ger-
çekleştirilen Türkiye Engelliler Araştırmasıdır (ÖZİDA, 2009). Bu araştırma-
nın sonuçları 2003 yılında yayınlanmıştır ve bu araştırmaya göre nüfusumuzun 
%12,29’unu engelli bireyler oluşturmaktadır. Aynı araştırma en yüksek engel-
li grubunun ortopedik engelliler olduğunu ortaya koymuştur (%1,25). Görme 
engelliler %0,6, işitme engelliler %0,37, zihinsel engeli olanlar %0,48, dil ve 
konuşma engeli olanlar %0,38 ve ruhsal ve kronik hastalığı (hastalıklar (kalp, 
diabet, böbrek, astım, kanser, aids gibi) olanlar da %9,7 oranındadırlar. Engelli 
nüfusun % 11,4’ünü ise birden fazla (çoklu) engelliler oluşturmaktadır.

Engelliliğin her zaman her yerde geçerli ölçülerle tanımını yapmak bir hay-
li güçtür. Farklı şekillerde yetersizlikten etkilenmiş bireyleri ifade etmek için 
ülkemizde en çok kullanılan sözcük daha çok tercihen “Engellilik” tir. Günü-
müzde farklı gelişim gösteren tüm bireyler için rahatlıkla kullandığımız “Engel-
lilik” Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşamalı tanımlamasında yetersizliğin en 
son noktasını, yani izole edilmiş bir yaşantıyı başka kişilere bağımlı bir hayatı, 
bireyin sosyal rollerini yerine getirememesini ifade etmektedir. DSÖ engelliliği 
üç ayrı kategoride ele almaktadır.
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Yetersizlik / Form Bozukluğu / Noksanlık (Impairment): Sağlık bakımından 
psikolojik, fizyolojik  ve anatomik (fiziksel) yapı veya fonksiyonlardaki eksik-
liği, noksanlığı ya da kısıtlılığı ifade eder. Bozukluk geçici ve kalıcı, psikolojik 
veya fizyolojik olabilir.

Özürlülük / Sakatlık (Disability): Herhangi bir yetersizlik, form bozukluğu 
ve/ veya noksanlık sonucunda bir aktiviteyi yada davranışı normal tarzda veya 
normal kabul edilen sınırlar içinde gerçekleştirmekteki kısıtlılık veya yetersiz-
liktir.

Engellilik (Handicap): Bir yetersizlik veya özür nedeni ile yaşa, cinsiyete, 
sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen sosyal rollerin kısıt-
lanması veya yerine getirilememesidir. 

Yetersizlik / Form Bozukluğu / Noksanlık ya da Özürüne rağmen birey 
toplumla sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan bütünleşebiliyor, yaşamdaki rol-
lerini yerine getirebiliyorsa engelli değildir. Engel durumundan bahsedebilmek 
için bazı aktivitelerin yapılamamasının kişinin ev ve iş ve sosyal yaşamın gereği 
olan rollerini yerine getirebilmesini ne ölçüde etkilediğinin bilinmesi önemlidir.

Engelliler ile ilgili ulusal mevzuatta, “doğuştan veya sonradan herhangi bir 
hastalık veya kaza sonucu ortopedik, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yete-
neklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine 
uymama durumunda olup; korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve des-
tek hizmetlerine ihtiyacı olan kişi” olarak bahsedilmektedir.

Yukarıda açıklanan kavramsal çerçeveye rağmen ülkemizde “Engellilik” 
ifadesi diğer kategorilere göre en dezavantajlı durumu ortaya koyduğu halde 
görece olarak nazik bir ifade olduğu için ülkemizde daha çok benimsenmiş ve 
bu haliyle günlük konuşma dilinde yaygınlaşmış, mevzuatlarda, sivil toplum 
kuruluşlarının ve spor federasyonlarının isimlerine yansımıştır. Bunun yanında 
“özel çocuklar”, “farklı gelişim gösteren bireyler”, “özel gereksinimli bireyler”, 
“yetersizlikten etkilenmiş bireyler”, “dezavantajlı bireyler / gruplar” gibi ifade-
ler de kullanılmaktadır.

Zihinsel engel; bireyin genel zihinsel işlevlerinin normalin altında olma-
sı ve bunun yanında iletişim, öz bakım, ev yaşamı, sosyal beceriler, akademik 
fonksiyonlar, kendini yönlendirme, sağlık, güvenlik, serbest zamanlar ve iş gibi 
uyumsal davranışların iki ya da daha fazlasında yetersizlik olarak tanımlanmak-
tadır (Ataman, 2005)
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Zihinsel engelli çocuklar, zihinsel ve fiziksel faaliyetleri açısından toplu-
mun beklentileri seviyesinde performans gösteremedikleri için, yaşadıkları çev-
reye uyumda güçlük çekerler. Çeşitli şekillerde gösterdikleri uyum bozukluk-
ları, üzerinde uğraştıkları sosyal ve akademik ödevlerde çeşitli başarısızlıklar 
yaşamalarına sebep olur. Gelişim; canlı varlığın bütün yaşamı boyunca ileriye 
ya da geriye yönelik değişiklikleri ifade etmektedir. Amaçlı ve anlamlı biçimde 
düzenlenen hareket eğitimi programları, zihinsel engelli çocuğun tüm gelişim 
yönlerini etkiler. Hareket kavramı, spor, dans, alıştırma ve keşfedici hareketleri 
kapsar. Hareketler yolu ile elde edilen bu deneyimler kendi başlarına bir amaç 
değil, gelişimde sürekli ve etkili temel araç olarak düşünülmelidir.

Spor sadece yarışma anlamına gelmemeli içeriğinde yer alan zengin dina-
miklerden yararlanılan etkili bir mekanizma olarak görülmemelidir. Toplumun 
her kesiminden bireylerin yapabildiği ölçüde sportif aktivitelere katılması ge-
rekir. Sportif etkinlikler, çocuğun gelişmesini ve şekillenmesini etkileyen un-
surların başında gelerek hareket ihtiyacını karşıladığı bir metot olarak değer-
lendirilmektedir. Etkinlik içerisinde çocuklar sürekli olarak koşmak, zıplamak, 
tırmanmak, çekmek, itmek, taşımak kısaca vücut özellikleriyle mücadele etmek 
zorundadırlar. Bu hareketlilik öncelikle solunum, dolaşım ve sindirim sistemini 
olumlu etkilemektedir.

Amaçlı ve anlamlı biçimde düzenlenen hareket eğitimi programları, zihin-
sel engelli çocuğun tüm gelişim yönlerini etkiler. Hareket kavramı, spor, dans, 
alıştırma ve keşfedici hareketleri kapsar. Hareketler yolu ile elde edilen bu de-
neyimler kendi başlarına bir amaç değil, gelişimde sürekli ve etkili temel araç 
olarak düşünülmelidir.

Bu bölümde; zihinsel engele sahip çocukların sosyal, duygusal, fiziksel, 
zihinsel ve hareket gelişim özellikleri ile beden eğitimi ve sporun söz konusu 
gelişim süreçlerine etkileri bir arada düşünülmek suretiyle, sportif etkinliklerin 
zihinsel engelli çocuklar için önemi vurgulanmaya çalışılarak bu etkilere yö-
nelik farklı kesimler üzerinde yürütülen tutum ve farkındalık araştırmalarının 
sonuçları ele alınmıştır.

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN SOSYAL GELİŞİM 
ÖZELLİKLERİ ve SPORTİF ETKİNLİKLER

Sosyal gelişim, kişinin doğumundan yetişkin oluncaya kadar, başka insan-
larla olan ilişkilerinin ve onlara karşı geliştirdiği ilgi, duygu, tutum ve davranış-



HER YÖNÜYLE SPOR

233

lar gibi toplumsal özelliklerin tümüdür. Başka bir anlatımla sosyalleşme, kişinin 
çevresinde geçerli olan norm ve değer yargılarına uygun bir davranış geliştirme 
sürecidir (Binbaşıoğlu, 1995). Zihinsel engele sahip çocukların sosyal özellikle-
rinde tipik bazı problemler görülebilmektedir. Bu problemler kısmen toplumda-
ki bireylerin bu çocuklara yönelik tutum ve davranışlarıyla, kısmen de çocuğun 
geçmişte kendisinden beklenen davranışları yerine getirmedeki başarısızlıkla-
rıyla ilişkilidir.

Zihinsel engelli çocuklar da normal gelişim gösteren akranları gibi bir gru-
bu ait olma, ilgi başarılı olma ve başarısını gösterme gibi toplumsal ihtiyaçlara 
sahiptirler. Sosyal grup içerisinde yaşam kalitelerinin belirleyicisi olan bu ge-
reksinimlerinin doyurulması oldukça önemlidir. 

Bireyin topluma uyumunda önemli olan uyumsal davranış birikimi, zihin-
sel engele sahip bireylerde yetersizlik göstermektedir. Bu yetersizlikler bireyin 
topluma sosyal uyumunu güçleştirmekte, gerekli eğitsel ve psikolojik önlemler 
alınmadığı taktirde imkansız hale gelebilmektedir.

Çocukların yaşamının büyük bölümünün evde geçtiği dikkate alınırsa, en 
önemli rolü ailenin oynadığı anlaşılır. Bu çocuklar yaşıtları ile bir arada bulun-
durulmalı, evde becerileri ölçüsünde, kendine bakımı konusunda sorumluluk 
verilmeli ve etkinliklere katılması sağlanmalıdır.

Zihinsel engelli çocuklar bağımsız hareket edememekte, geç ve güç arka-
daşlık kurmaktadırlar. Arkadaşlıkları kısa süre devam etmekte ve kendilerinden 
küçük çocuklarla arkadaşlık etmeyi tercih etmektedirler. Sebatsızlık, inatçılık 
gibi davranışlar sosyal ilişkilerini sarsmaktadır. Grup etkinlikleri sırasında lider 
olmaktan çok başkasına uyma ve taklit etme eğilimi göstermektedirler (Özer, 
2010).

Bireyin sosyalleşmesinin erken yaşlarda söz konusu olması, beden eğitimi 
ve spor aktivitelerinin de çocukluk ve gençlik çağında alışkanlık haline getiril-
mesi ihtiyacı spor ile sosyalleşmeyi aynı dönemlerde birlikte ele almayı gerekli 
kılmaktadır (Yetim, 2000).

Ergun’a  (2003) göre, spor fiziksel ve ruhsal yapıya sağladığı destek ya-
nında disiplin, güven, rekabet ve arkadaşlık hislerini uyandırarak çocuğa sosyal 
rolünü de kazandırır. Engelli birey için bu sosyal rolün evrensel dili spordur. 
Bir eğitim faaliyeti olan spor, ortak amaçları dile getirebilme gücünü ve takdir 
edebilme duygusunu ortaya çıkarmaktadır. Bunların yanı sıra, spor, anlayış ve 
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sorumluluk taşıyabilme ve işbirliği içinde düzen sağlama kabiliyetini de geliş-
tirmektedir. Sebatlı ve enerjik olmayı sağlaması, sosyal gruba ve topluma ait 
olma gücünü kazandırmakla, birey ile toplum ilişkilerini daha ahenkli kılmak-
tadır (Erkal, 1992).

Spor, rekreasyon ve serbest zaman aktiviteleri toplumsal bütünleşme için 
önemli bir etkiye sahiptir. Sosyalleşme ve sosyal etkileşim, çeşitli aktivitele-
re katılım yoluyla desteklenip geliştirilebilir. Fiziksel aktiviteye katılım bireyin 
sosyal gelişimini ve sosyal ilişkiler kurabilme yeteneğini olumlu olarak etkiler 
(Vilhialmsson,1992). Chiang (2003), altı zihinsel engelli çocuğa içerik olarak 
eğlenceli oyunlar ve müzikle dans etkinliklerinden oluşan bir program uygu-
lamıştır. Çalışma öncesinde ve sonrasında yaptığı nitel ölçümlerde, çocukların 
yalnızlık duygularındaki azalma başta olmak üzere, etkileşim ve sosyalleşme 
düzeylerinde önemli ölçüde gelişme olduğunu vurgulamıştır. McMahon (1998), 
yaptığı araştırmada rekreatif etkinliklerin engelli bireylerde çevreyle ve toplum-
la bütünleşme, arkadaşlık kurabilme ve sosyal kabulün oluşturulması bakımın-
dan önemini ortaya koymuştur.

Ayrıca beden eğitimi ve spor dersleri içerik gereği kazanma kaybetme iki-
lemini içeren kazanımlara sahip olduğundan, Beden eğitimi dersi etkinlikleriyle 
oluşturulan ikilemlerin, bireylerin sportmenlik davranışını kazanmalarında ve 
hayatlarına genellemelerinde etkili olacağı düşünülmektedir (Yılmaz, Esentürk 
ve İlhan, 2017).

Modern toplumlarda sporun çoğunlukla kollektif bir etkinlik olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda sportif faaliyetler aracılığıyla, sporla ilgilenen bi-
reyler değişik insan gruplarıyla sosyal ilişkiye girmektedir. Spor bireyin kendi 
dünyasından kurtularak başka ortamlarda, başka kişilerden, inançlardan, düşün-
celerden insanlarla iletişim içinde bulunmasını, onlardan etkilenmesini ve onları 
etkilemesini sağlamaktadır. Bu yönüyle sporun, yeni dostluklar kurulmasına, 
pekiştirilmesine ve sosyal kaynaşmaya destek sağladığı ve özellikle engelli bi-
reylerin topluma kazandırılmasında önemli rol üstlendiği söylenebilir.

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN DUYGUSAL GELİŞİM 
ÖZELLİKLERİ ve SPORTİF ETKİNLİKLER

Duygu, insanın çevresiyle etkileşiminde, duyabildiği uyaranlara karşı haz 
ya da elem yönünden uyarıldığını anlatan bir tepkidir. Duygu, kişinin güdü-
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leri yahut temel gereksinimleriyle ilişkilidir. Bu gereksinimlerin doyurulması 
bireyde “hoşlanma”, doyurulmaması da “acı çekme” duygusu uyandırır. Psiko-
logların saptadığına göre bu gereksinimler: Fizyolojik gereksinme ve rahatlık, 
başarılı ve üstün olmak, sevilmek ve başkaları tarafından beğenilmek, ruhsal 
güvenlik içinde bulunmak, yeni yaşantılar kazanmak ve değişikliklerden hoş-
lanmak,... gibi insana özgü gereksinmelerdir (Binbaşıoğlu, 1995).

Başaran’a göre (1996), olumsuz yaşantılar, duygusal bozukluklar, olum-
suz çevre koşulları bireyin duygularını yıpratarak onu duygusal güç kaybına 
götürebilmektedir. Duygusal güç kaybı, bireyin giderek sağlıklı, olumlu duy-
gulanmasını azaltması, yeterince güçlü duygulanmaması, duygularıyla kendi-
ne ve çevresine yeterince tepkide bulunamaması demektir. Duygusal güç kaybı 
olumsuz duyguların çoğalması anlamına gelmeyebilir. İnsanı duygusal güç kay-
bına sürükleyen pek çok çevre koşulu olabilir. Çevrenin yarattığı sorunlar insa-
nı engelleyebilir, gerilime, giderek de zorlanmaya itebilir. Engellenme, gerilim 
ve zorlanma duygusal güç kaybının başlıca etkenleridir. Zihinsel engele sahip 
bireylerin toplumda daha sıklıkla kötü muamele gördüklerini ve daha sıklıkla 
başarısız olduklarını ve tüm bu tehdit unsurlarının sonucu olarak da, bu çocuk-
larda duygusal bozukluklara daha yüksek oranda rastlandığını ifade etmektedir-
ler (Ersoy ve Avcı, 2000). Gençöz (1997), zihinsel engelli çocuklarda basketbol 
eğitiminin davranış gelişimine etkileri konulu çalışmasında, bu çocukların aile 
içi ve sınıf davranışlarında olumlu değişikliklerin olduğunu tespit etmiştir

Olumsuz aile ortamında yetişen zihinsel engelli çocuklar, kendilerini de-
ğersiz, işe yaramaz bir varlık olarak görme eğilimi göstermektedirler (Özer, 
2010). Olumsuz geçmiş yaşantıları ve sınırlı zihinsel kapasiteleri nedeniyle 
kaygı ve engellenmişlik duygularını daha yoğun yaşayabilmektedirler. Ayrıca 
zihinsel yeteneklerin yol açtığı başarısız yaşantılar bu çocuklarda başarısızlık 
beklentisinin pekişmesine yol açmaktadır (Ersoy ve Avcı, 2000).

Başarılı olma, bireyin önemli ihtiyaç ve motivasyonlarından biridir ve do-
yurulması gerekir. Oyun ve spor ortamındaki yarışma ve rekabet bireylerin ba-
şarıyı yakalamalarını sağlar. Böylece bu duyguyu yaşayan bireyin başka alan-
larda da aynı duyguyu yaşama isteği belirir (Aracı, 1999). Suveren’e (1991) 
göre, engellilerin sportif yarışmalara katılmaları, yaşamları boyunca onları faa-
liyet içerisinde tutması açısından önemlidir. Spor, aşağılık duygusuna ve kaygı-
ya karşı çok güçlü bir ilaç durumundadır. Engel durumu dolayısıyla ruhi semp-
tomlar gösteren, engelli birey, sportif faaliyetler yardımıyla kendini toplumdan 
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soyutlamaz. Spor, engelli bireyi hayata bağlar, ona yaşama sevinci kazandırır, 
engeline rağmen hayatı olduğu gibi kabul etmesini öğretir (Kalyon, 1997).

Beden eğitimi ve spor engelli bireyin kendi beceri ve yeteneklerine olan 
inancını artırır, özgüvenin gelişmesini sağlar (Kınalı, 2003). Araştırmacılar; 
sporun olumlu benlik gelişimi için bir araç olduğunu, hareketin kişiye kendi 
dünyasını bulma fırsatı tanıdığını, sporla kişinin duygularını anlama fırsatı bul-
duğunu vurgulamışlardır (Aşçı, 1997). 

Beden eğitimi ve spor etkinlikleri engelli bireylerin gerek engelleri dola-
yısıyla içinde bulundukları ruh hali ve gerekse toplumun kendilerine karşı olan 
tavırlarının doğal sonucu olarak ortaya çıkan saldırganlık, öfke ve kıskançlık 
gibi duygularını kontrol etmelerini sağlar.

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL GELİŞİM 
ÖZELLİKLERİ ve SPORTİF ETKİNLİKLER

Fiziksel gelişim, bir sistem olarak insanın beden yapısını oluşturan iskelet, 
kas, sinir, salgı, solunum, dolaşım, lenf, sindirim, boşaltım, üretim gibi bütün 
alt sistemlerin büyümesini ve olgunlaşmasını kapsar (Başaran, 1996). Fiziksel 
gelişimi, vücudun çeşitli bölümlerinin uzunluğunun değişimi, iskelet ölçüsü ve 
durumda değişme, sinir-kas sistemi, çeşitli organların fonksiyonu ve gelişimi 
olarak tanımlamaktadır (Özer, 2010).

Fiziksel büyüme ve gelişmenin bireyin kişiliği üzerinde çok önemli bir 
etkisi olduğu söylenebilir. Fiziksel gelişim diğer gelişim yönlerinin temelini 
oluşturması nedeniyle onların üzerinde önemli bir etkisi söz konusudur. Çünkü 
sağlıklı bir gelişim için sağlıklı bir bedene gereksinim vardır (Bilgin, 2002). 
Zihinsel engeli olan çocuklarda genellikle metabolik ve endokrin bozukluklara 
ya da genetik mutasyonlara bağlı olarak, fiziksel büyüme ve gelişme normal 
akranlarının gerisindedir. Bu durum kaba ve ince motor beceriler ile el-göz ko-
ordinasyonunu da etkileyebilmektedir (Ersoy ve Avcı, 2000). Özer (2010), 12-
17 yaş zihinsel engelli kız ve erkek çocuklar üzerinde yaptığı karşılaştırmalı 
çalışmanın bulgularına göre, zihinsel engelli çocukların normal değişim göste-
ren akranlarından önemli derecede kısa olduklarını, daha az esnek olduklarını 
ve biraz daha hafif beden ağırlığına sahip olduklarını belirtmektedir. Kalyon’a 
(1997) göre, engelli bireylerin beden eğitimi ve sportif etkinliklere katılmasıy-
la bedensel eksikliklerini ya da zayıflıklarını önemli ölçüde giderme olanakları 
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vardır. Sportif aktiviteler, kasların dolgun, esnek, sağlıklı, kuvvetli ve dayanıklı 
dokular haline gelmesini sağlar. Bu önemli gelişmeler düzenli egzersizler de-
vam ettiği sürece korunur. Bunun tam tersine hareketsiz bir yaşantı, kemik do-
kusunda gerilemelere neden olurken, kasların gücünü de hızla kaybettirir. Sis-
temli ve programlı bir şekilde uygulanan bedensel etkinliklerin ardından bireyin 
birtakım rahatsızlıklarıyla ilgili algılamasının olumlu yönde değişmesi ve buna 
paralel olarak kendisini fiziksel açıdan iyi ve sağlıklı hissetmesi, fiziksel iyilik 
haline yönelik etkinin işaretidir (İkizler, 2002).

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ZİHİNSEL GELİŞİM 
ÖZELLİKLERİ ve SPORTİF ETKİNLİKLER

Zihinsel gelişim, zihinsel yetenekler olarak nitelendirilen, algı, bellek, zi-
hinde canlandırma, muhakeme gibi zihinsel yeteneklerin ve tutumların bir bü-
tün halinde gelişme sürecidir (Binbaşıoğlu, 1995). 

Zihinsel engelli çocukların diğer çocuklardan en çok farklı olduğu alan, 
zihinsel davranışlardır. Bu çocukların zihinsel gelişimleri bireysel farklılıklar 
göstermekle birlikte zihinsel süreçler ve işlevle ilgili bazı genel karakteristikler-
den söz etmek mümkündür (Güven, 2003). Öğrenmeleri güç ve zaman alıcıdır. 
Ayrıca bazı kavramları ya da becerileri yetişkinlikte bile tam olarak kazanma-
ları mümkün olmayabilir. Hafif bir zihinsel geriliğe bile sahip olsalar, normal 
akranlarının seviyesinde öğrenebilmeleri için, özel eğitim desteğine gereksinim 
duymaktadırlar (Ersoy ve Avcı, 2000). Çoğunda dil problemi vardır, işitsel ve 
görsel algıda problemler yaşarlar, bu nedenle de sözcükleri anlamada yavaşlık, 
sesleri karıştırma, yanlış anlama gibi zorluklar çekerler. Genelde geç konuşur-
lar, yaşlarına uygun cümle kuramazlar, kelime hazneleri yetersizdir, kelimeleri 
yanlış kullanırlar. Yazılı sembolleri tanımada zorluk, karıştırma gibi nedenlerle 
okuma-yazmayı geç ve güç öğrenirler. Dikkatleri dağınık ve kısa sürelidir. Bir 
işte dikkati ayrıntılara verememe, dışarıdan gelen uyaranlardan dikkatin kolay-
ca dağılması, yapılan bir işte veya oyunlarda dikkatini sürdürmede zorlanma 
sık görülür. Temel kavramları öğrenmede zorlanırlar. Bellekleri yetersizdir, çok 
çabuk unuturlar. Özellikle uzun süreli bellek gerektiren durumlarda çok zor-
lanırlar (Güven, 2003). Bilgiyi belleklerinde depolamak için mutlaka tekrarlar 
gereklidir. Yetersizliğin derecesi arttıkça bellek ile ilgili problemler de artmakta-
dır. Öğrenme ya da bellekte tutma stratejilerini kendiliğinden kullanmazlar. İyi-
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ce öğrenebilmeleri için aynı uyarıcıları değişik şekil, zaman ve yerlerde vermek 
gerekir (Eripek, 1996).

Zihinsel engelli çocuklar, zamanlarının çoğunu boş yere geçirmekte, böy-
lece gelişimsel süreçlere katkıda bulunan uyarıcı fırsatını kaçırmaktadırlar. Bu 
çocuklar, daha fazla dikkat ve uyarılmaya gereksinim duymaktadırlar (Özer, 
2010).

Çocuklarda zeka gelişiminde oyunların önemli etkisi vardır. Oyun çocuğun 
insanlarla olduğu kadar objelerle de ilişki kurması ve tanıması için bir araç ola-
rak kullanılmaktadır. Engelli çocuğun işbirliğine dayalı oyun döneminde taklit 
aktiviteleri ya da dramatik aktiviteler sırasında nesne ve insanlarla sözel olarak 
etkileşimde bulunması, dilin kullanımını ve gelişimini kolaylaştırmaktadır. 

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN HAREKET GELİŞİM 
ÖZELLİKLERİ ve SPORTİF ETKİNLİKLER

Çocuğun kol ve bacakları ile tüm organlarını kullanmada güç ve hız kazan-
masına, beden organları arasında eşgüdüm sağlamasına ve onları denetim altına 
almada becerikli duruma gelmesine hareket gelişimi denir (Bilgin,2002). Fizik-
sel yapıda ve sinir-kas işlevlerindeki değişim süreçlerini kapsar. Araştırmacılar, 
zihinsel engelli çocukların güç, dayanıklılık, çeviklik, denge, koşu esneklik, hız 
gibi fiziksel ve motor uygunluk unsurları yönünden, normal gelişim gösteren 
çocuklara göre daha zayıf olduklarını belirtmektedirler (Özer, 2010).

Bireyin hareket etmesi hem kendisi hem de çevresi için önemlidir, hareket 
tıpkı dil gibi insanın çevresiyle iletişim kurduğu kendini anlattığı ve yaşantısı-
nı gerçekleştirdiği bir araçtır (Hasırcı, 2000). Erkan’a (1996) göre, uzun süreli 
hareketsizlik öncelikle insan bedeninin hareketliliğini kaybetmesine ve organik 
çöküntüye neden olur. Hareketsizlik bedensel güç, kuvvet, esneklik, işleklik ve 
verimlilik kayıplarına neden olurken, insan bedeninin temel yapıları olan kas ve 
kemik dokularının yıpranmasına ve kas-sinir işbirliği kayıpları nedeniyle gerek-
siz kazalar ve hareket sistemi rahatsızlıklarına neden olmaktadır.

Spor kas ve sinir sisteminin, zihinsel reaksiyonların, vücudun fizyolojik 
ve metabolik gelişimini destekleyen bir araç olarak düşünülmelidir. Fiziksel ve 
motor uygunluk unsurları günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmek, fiziksel 
aktivitelere katılmak ve yürüme, koşma, atlama, sekme, sıçrama, yakalama, fır-
latma gibi motor becerileri yeterli bir şekilde ortaya koymak için gerekmektedir. 
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Zihinsel engelli çocukların, mesleki eğitimlerinin zihinsel becerilerden ziyade 
bedenlerini kullanmalarına yönelik olduğu göz önüne alındığında, fiziksel ve 
motor uygunluk unsurlarının geliştirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE BEDEN EĞİTİMİ ve 
SPORUN ETKİLERİNE YÖNELİK FARKINDALIK ve TUTUM

Engelli bireylerin yaşam kalitesi yaşadıkları toplumun kültürel faktörleri-
ne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Toplumların eğitim, hukuk, sağlık, insan 
hakları alanındaki gelişmişlik düzeyleri engelli bireylerin toplum içerisindeki 
değerlerini etkileyebilmektedir. Toplumda normal gelişim gösteren bireylerin 
engellilere bakış açısı ve algıları da çağdaş toplumların en önemli göstergele-
rinden biridir. 

Ülkelerin eğitim, sosyal ve sağlık sistemleri de farklı gelişim gösteren bi-
reylerin yaşam kalitelerini doğrudan etkileyebilmektedir. Ülkemizde son yıllar-
da dezavantajlı bireylerin eğitimleri başta olmak üzere sağlık ve sosyal hakları 
bakımından oldukça önemli gelişmeler olmuştur. Özel eğitim ile ilgili olarak 
1997 yılında çıkartılan 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarname (KHK, 1997) kapsamlı bir şekilde ülkemizdeki özel eğitim hizmet-
lerinin gelişiminde önemli bir nokta olarak kabul edilmektedir. Özel eğitim 
süreçlerinde tüm engel grupları için özel beden eğitimi destek programlarının 
Rehberlik Araştırma Merkezleri aracılığı ile bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda 
belirlenen modüller üzerinden sürdürülmesine yönelik uygulamalar mevcuttur.

 Bunun yanında özellikle engelli bireylerde performans sporu niceliği ve 
niteliğinde yıllara göre gelişmeler mevcuttur. Bu kapsamda ülkemizde engelli-
ler sporunun başlangıcı çok eski olmasa da hızlı bir şekilde gelişim göstermiş 
ve bu süreç devam etmektedir. 1980’den 1990’a kadar Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Spor Eğitimi Daire Başkanlığı tarafından değişik engelli grupları 
için spor organizasyonları gerçekleştirilmiştir. 1990 yılında “Özürlüler Spor Fe-
derasyonu” kurularak, engelliler için spor aktivitelerini ilgili Spor Federasyon-
larının antrenör, hakem, araç-gereç ve spor alanlarını kullanarak organize etmiş-
tir. Artan sporcu, kulüp ve organizasyon sayısı Engelliler Spor Federasyonunu, 
engel gruplarına özel spor federasyonlarına dönüşmesinin gerekliliğini ortaya 
koymuştur. Spor aktivitelerini daha etkin ve düzenli olarak organize etmek için 
Mart 2000 tarihinde Engelliler Spor Federasyonu; bedensel, görme, işitme ve 
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zihinsel engelliler spor federasyonu olarak dört ayrı federasyona ayrılmıştır. 10 
Şubat 2009 tarihinde Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu Bakanlar Kurulu ka-
rarıyla Özel Sporcular Spor Federasyonu adını almıştır.

Ülkemizde zihinsel yetersizliği ya da otizmli bireylerin yaptıkları spor 
branşlarının ulusal ve uluslararası faaliyetleri Türkiye Özel Sporcular Spor Fe-
derasyonu tarafından sevk ve idare edilmekte olup, atletizm, basketbol, binici-
lik, bisiklet, bowling, bocce, jimnastik, futbol, futsal, kayak, masa tenisi, tenis, 
voleybol ve yüzme branşlarında faaliyet göstermektedir.

Yukarıdaki ifadeler ışığında günümüzde zihinsel engelli bireyler için beden 
eğitimi ve spor hizmetlerinin yelpazesi gerek mevzuatlar gerekse federasyon 
kaynakları bakımından genişlemektedir. Ancak elbette zihinsel engellilerde be-
den eğitimi ve sporun yaygınlaşması bu konudaki farkındalık ile ilişkilidir.

Toplumun genelindeki algı engellilerin ömürlerinin sonuna kadar diğer in-
sanların ve devletin yardımlarıyla ailesi ve yakın çevresine tam bağımlı bir ha-
yat sürdürecekleri şeklinde ise o toplumda engellilerin hiçbir şey yapamayacağı 
inancı hakim olur. Görme, işitme ve ortopedik engele sahip olan bireylere göre, 
zihinsel ve ruhsal engelliler için yaşam ne yazık ki çok daha zordur. Çünkü 
akılları ve fikirleriyle kendi yaşamlarını kurabilecek güçte değildirler. Onların 
haklarını aramak ve korumak için tek şans ailelerinin gücüdür.

Farkındalık: bireyin, tüm duyularıyla yaşadığı çevreyi anlamlandırmasının 
yanında bilinmesi gereken şeylerden haberdar olması, kavranması gereken bir 
şeye dikkat etmesi ya da hassasiyet göstermesidir.

Bu bölüm çerçevesinde kullanılan “zihinsel engelli bireylerde sporun etki-
lerine yönelik farkındalık” kavramı ise normal gelişim gösteren bireylerin bakış 
açılarına göre sporun zihinsel engelli bireyler üzerinde sosyal, fiziksel, zihinsel, 
psikolojik boyutlardaki gelişimlerine olası etkilerinin, sağlıklı ve kaliteli bir ya-
şam yönünden sunabileceği katkıları değerlendirmek, başka bir ifadeyle sporun 
temel dinamiklerinin zihinsel engelli bireyler üzerinde oluşturabileceği etkilere 
yönelik bilişsel bir düzeyi ifade etmektedir. 

Engelli bireylerin topluma adaptasyonlarının sağlanmasında ve her türlü 
gelişim süreçlerinde, özel eğitim programlar paralelinde beden eğitimi ve spo-
run etkinliği bilinmektedir. Amaçlı ve anlamlı biçimde düzenlenen hareket eği-
timi programları, zihinsel engelli çocuğun tüm gelişim yönlerini etkiler. 
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Her toplumda çocukların yetişmesine ve gelişmesine o toplumdaki kurum-
ların etki yaptığını ve bu kurumlardan birinin de aile olduğunu belirtmiştir (Kü-
çükahmet 1997).  Köknel’e göre (1994) çocukluk çağında yardımcı sistemlerin 
başında anne-baba ve çevre gelmektedir. Her anne-baba çocuğunu mutlu, ba-
şarılı, çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen, sorumluluklarını bilen, vicdan ve ahlak 
sahibi, bir birey olarak yetiştirmek ister. Ancak hangi sosyo-kültürel düzeyden 
gelirse gelsin anne-babalar bu konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıkla-
rını bunu nasıl başaracaklarını tam olarak bilmediklerini belirtmektedirler (Sü-
rücü, 2003).  Zihinsel engeli olan çocuklar yaşam içerisinde pek çok zorluklarla 
karşılaşmaktadırlar. En önemlisi bu çocukların yeterince tanınmaması ve bu ço-
cuklara yönelik hiçbir şeyin yapılamayacağı inancının olmasıdır (İlhan, 2008)

Hutton ve Baumeister’e (1992) göre, yüksek farkındalık düzeyinin tu-
tum-davranış ilişkisini güçlendirdiği ifade edilmektedir. Bir toplumda engel-
lilerin varlığı onların toplumla bütünleşme ihtiyacını ve sorununu ortaya çı-
karmaktadır. Tüm engel gruplarındaki çocuklar arasında, zihinsel engele sahip 
çocuklar, zihinsel işlevler noktasında diğer bireylere bağımlı yaşamaktadırlar. 
Bu sebeple toplumu oluşturan bireylerin sporu ne ölçüde tanıdıkları, çocukları-
nın fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini doğrudan ya da dolaylı 
hangi seviyede etkilediğinin farkında olmaları, zihinsel engelli bireylerin spora 
yönlendirmeleri bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık düzeylerini 
belirleyebilmek için İlhan ve Esentürk (2015) tarafından “Zihinsel Engelli Bi-
reylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği (ZEBSEYFÖ)” gelişti-
rilmiştir. ZEBSEYFÖ, 5’li likert tipinde 32 maddeden oluşmaktadır. En yüksek 
puan 160, en düşük puan ise 32’dir. Belirli aralıklardaki puanlar düşük, orta ve 
yüksek seviyedeki farkındalığı belirtmektedir. Dolayısıyla puanları; 32 ile 74 
arasında olanlar düşük, 75 ile 117 arasında olanlar orta, 118 ile 160 arasında 
olanlar ise yüksek seviyede farkındalığa sahiptir.

Ülkemizde ZEBSEYFÖ’nün kullanılarak farklı kesimlere ve farklı değiş-
kenlere göre yapılmış bazı araştırmaların bulgularına aşağıda yer verilmiştir.

Zihinsel yetersizlikte tıbbi tanının doktorlar tarafından konulması,  özel-
likle ebeveynlerin çocukları ile ilgili alabilecekleri başta özel eğitim ve para-
lel aktivitelere yönelik öneriler noktasında bu meslek grubunu oldukça değerli 
kılmaktadır. Nitekim alan uzmanı doktorlar tarafından değerlendirilen çocuklar 
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için hareketli bir yaşamın olası katkılarının yine en başta doktorlar tarafından 
ebeveynlere sunulması beklenmektedir. Doktor, hemşire, ya da fizyoterapist ta-
rafından fiziksel aktiviteye yönlendirilen bu bireyler, böylece yalnızlığından, 
öfke, nefret gibi olumsuz duygularından sportif faaliyetlerle uzaklaşmakta; top-
lumsal bir rol ve statüye sahip olmaktadırlar. Bunun yanı sıra zihinsel, fiziksel 
ve sağlık yönünden de gelişim göstermektedirler. 

Rehabilitasyonun yaşam kalitesini arttıran bir özelliğe sahip olduğu gibi 
spor da tüm bireylerin yaşam kalitesini arttırma niteliği taşımakta; bu anlamda 
sağlıklı yaşam ve sporun etkileri hakkında bireyler de bilinçlendirilmeye ça-
lışılmaktadır. Koparan’a (2003) göre, gelişen eğitim programlarıyla; doktor, 
hemşire, öğretmen ve fizyoterapist gibi meslek elemanlarının,  bilinçli ebeveyn 
profilleri oluşturma yolunda önemli rolleri vardır. 

Hangi engel grubunda olursa olsun erken yaşlardan itibaren gelişimin sağ-
lanabilmesi açısından bireylerin farklılıklarını gözlemleyecek ilk kişiler çoğun-
lukla en yakınında olan anne ve babalar (İlhan, 2009); yetersizlik anlamında 
tanıyı koyabilecek yetkin kişiler ise doktorlardır. Doktorlar yapmış oldukları 
incelemeler sonunda önce bireyin yetersizliği olup olmadığını, yetersizliği mev-
cutsa hangi türde olduğunu belirleyerek gerekli tanıyı koymakta daha sonra ise 
engel türü kapsamında uzmanlık alanına göre meslektaşlarına, fizyoterapist, 
psikiyatrist, rehabilitasyon ve fiziksel aktivite gibi alanlara yöneltmektedirler. 
Kayıhan ve arkadaşları (2013) ’na göre de yöneltmelerle bağlantılı şekilde; ye-
tersizliği olan bireylerin sağlık, çevre ve toplumsal düzeydeki diğer sorunların 
çözüme ulaşabilmesi için öncelikli olarak bireyin aile üyelerine, arkadaşlarına, 
soysal destek ve sağlık çalışanlarına farkındalık eğitimi verilmesi gerektiği dile 
getirilmektedir. Dolayısıyla aileyi yönlendirme gücüne sahip olan doktorların 
beden eğitimi ve sporla ilişkili olarak farkındalıkları önem arz etmektedir.

Kemeç ve arkadaşlarının (2018) doktor adayları örnekleminde araştırmada, 
doktor adaylarının zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkın-
dalık düzeylerinin cinsiyet, düzenli spor yapıp yapmama durumu, ailede/akra-
bada engelli birey bulunup bulunmama değişkenlerine göre istatistiksel anlam-
da bir farklılık bulunmazken; sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin farkındalık puan aralıkları değerlendirildiğinde 
cinsiyet, düzenli spor yapıp yapmama durumu, ailede/akrabada engelli birey 
bulunup bulunmama durumu ve sınıf değişkenleri açısından yüksek düzeyde 
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farkındalığa sahip oldukları bulunmuş olup sınıf düzeylerine göre farkındalık 
puanlarının artış gösterdiğini belirtmişlerdir.

Zihinsel engele sahip bireylerin, eğitim ve yaşam hizmetlerinde görev alan/
alacak olan, ilköğretim (sınıf-alan), özel eğitim, beden eğitimi ve spor öğret-
menlerinin, zihinsel engele sahip bireylerde fiziksel egzersize katılımlarının et-
kilerine yönelik farkındalık düzeylerinin incelenmesi amacıyla, Kırımoğlu ve 
diğerleri (2016) yürüttükleri araştırmada; kadın katılımcıların, erkek katılımcı-
lara oranla, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde görev yapan öğretmenlerin 
ise diğer kurumlarda görev yapan öğretmenlere kıyasla farkındalık düzeylerinin 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışılan kurumun ve  engellilere yönelik 
eğitim almanın farkındalık düzeyini arttırdığı, ancak ailede engelli bireyin ol-
masının farkındalık düzeyini etkilemediğini belirlemişlerdir.

Özel gereksinimleri bulunan bireylerin beden eğitimi derslerine katılması 
yasal zorunluklar ile güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla beden eğitimi öğret-
menlerinin engelli bireylere yönelik belirlenen hedeflerin gerçekleştirebilmeleri 
adına Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarından (BEP)  yararlanmaları gerek-
mektedir.

Beden eğitimi dersleri için de BEP hazırlanabilir bunun temel amacı, engel-
li bireylerin kendi yetenekleri doğrultusunda gelişiminin sağlanmasıdır. Beden 
eğitimi öğretmenleri, yukarıda belirtilen ekibin bir parçasıdır. Bu yönü ile gerek 
kendi alanı ile ilgili olarak BEP ekibine yardımcı olmak, gerekse özel gereksi-
nimli öğrencilerin beden eğitimi derslerinden elde edecekleri kazanımın en üst 
düzeyde olması bakımından farkındalıklarının yüksek olması beklenmektedir. 
Kırımoğlu ve diğerleri (2016) beden eğitimi öğretmenlerinin, zihinsel yetersiz-
liğe sahip bireylerde spor etkilerine yönelik farkındalık düzeylerini belirlemeye 
yönelik gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçları doğrultusunda, kadın beden 
eğitimi öğretmenlerinin farkındalığının daha yüksek olduğunu,  engelli bir yakı-
nı olan öğretmenlerde farkındalığın daha yüksek olduğunu, beden eğitimi öğret-
menlerinin özel eğitim ya da engelliler için beden eğitimi ve spor formasyonuna 
sahip olmalarının da yüksek düzeyde ve anlamlı bir farkındalığı beraberinde 
getirdiğini belirtmişlerdir.

Erol ve arkadaşlarının (2017) yaptıkları ve araştırma grubuna özel eğitim 
öğretmenleri ile zihinsel engelli çocuğu olan ebeveynleri dahil ettikleri araş-
tırmalarına göre; özel eğitim öğretmenlerinin farkındalığı ebeveynlerden daha 
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yüksek olup, öğretmenlerde tecrübe arttıkça farkındalığında arttığı ortaya ko-
nulmuştur. 

Zihinsel engelli çocukların en yakınındaki kişiler çoğunlukla anne-babala-
rıdır. Tüm engel gruplarındaki çocuklar arasında, zihinsel engele sahip çocuklar, 
zihinsel işlevler noktasında anne-babalarına tam bağımlı yaşamaktadırlar. Bun-
dan dolayı anne babaların özel eğitim alanını etkide bulunan beden eğitimi ve 
sporu ne ölçüde tanıdıkları, çocuklarının fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal 
gelişimlerini doğrudan ya da dolaylı hangi seviyede etkilediğini bilmeleri, onla-
ra az veya çok bağımlı olarak yaşamlarını sürdüren zihinsel engelli çocuklarını 
beden eğitimi ve spora yönlendirmeleri bakımından önemli olduğu düşünül-
mektedir (İlhan, 2009).

Yarımkaya’nın (2018) yaptığı araştırma ise yalnızca zihinsel engelli çocuğa 
sahip ebeveynler üzerine gerçekleştirilmiş olup genç annelerin farkındalıkla-
rının yüksek olduğunu, eğitim düzeyi arttıkça farkındalığında arttığını ortaya 
koymaktadır.

Her ne kadar günden güne engelliler sporuna katılım ve yaygınlaştırma 
hareketinin gelişimi söz konusu olsa da,  toplumda yaşayan tüm engelli birey-
lerin beden eğitimi ve sporun nimetlerinden istifade edebilmesi ideal olandır. 
Bu idealin gerçekleşmesi için davranış şekillendirmede belirleyici olan tutum 
kavramının da etkili olabileceği söylenebilir. Çünkü tutumlar, bireylerin davra-
nışlarını ve sosyal algılarını belirleyen en önemli psikolojik özelliklerden biri 
olarak kabul edilir (Alıcı, 2013). 

Bazı araştırmalarda tutumun engelli bireyler ile aynı eğitsel ya da sportif or-
tamlardaki deneyimlere dayandırılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Örneğin, Sulli-
van ve Masters-Glidden (2014), üniversite öğrencilerinin engelli bireylere yönelik 
tutumlarının, 8 özel olimpiyat yüzücüsüyle birlikte katıldıkları beden eğitimi ve 
spor etkinlikleri sonrasında olumlu yönde değişim gösterdiğini belirlemiştir. Li 
ve Wang (2013), özel olimpiyat oyunlarının, gönüllülerin engelli bireylerin akti-
vitelere katılımına yönelik olumlu tutum geliştirmelerinde etkili olduğunu ifade 
etmiştir. McKay, Block ve Park (2015), “Paralimpik Okul Günü” adlı etkinliğin 
normal gelişim gösteren bireylerde, engelli bireylerin beden eğitimi derslerine ka-
tılımına ilişkin tutumları üzerinde pozitif etki yarattığını belirtmiştir. 

Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik tutumun belirlene-
bilmesi için İlhan, Esentürk ve Yarımkaya (2016) tarafından “Zihinsel Engelli 
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Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Tutum Ölçeği (ZEBSEYFÖ)” geliştiril-
miştir. Ölçme aracında 28 maddenin bulunduğu göz önüne alındığında,  alına-
bilecek en düşük ve yüksek puanlar sırası ile 28-140’dır. Ölçek toplam puanı 
yüksek olan yanıtlayıcıların tutumlarının olumlu, düşük olan yanıtlayıcıların 
tutumlarının ise olumsuz olması ve bu şekilde zihinsel engelli bireylerin sportif 
etkinliklerine yönelik olumlu ve olumsuz tutuma sahip olan bireylerin,  ölçek 
toplam puanı üzerinden ayırt edilebilmesi sağlanmıştır. Veri toplama aracına 
adını veren  “Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Tutum” nor-
mal gelişim gösteren bireylerin bakış açılarına göre sportif etkinliklerin zihinsel 
yetersizliği olan bireylerin gelişim alanları üzerindeki katkılarının bilişsel, du-
yuşsal ve davranışsal düzeyde değerlendirilmesini ifade etmektedir

Ülkemizde ZEBSEYTÖ’nün kullanılarak farklı kesimlere ve farklı değiş-
kenlere göre yapılmış bazı araştırmaların bulgularına aşağıda yer verilmiştir.

Okul öncesi öğretmenlerinin tutum düzeylerinin farklı değişkenlere göre 
incelendiği araştırmada (Kırımoğlu, Yılmaz ve Kaynak 2016) özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerinde çalışan ve zihinsel yetersizliği olan çocukların 
sportif etkinliklerine katılan yada neler yapabildiklerine tanıklık eden öğret-
menlerin tutum düzeylerinin önemli ölçüde yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 
Bunun yanında Kırımoğlu (2017)’un Türkiye’de lisans düzeyinde spor eğitimi 
veren yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyen ve idari kadronun 
tutumlarını incelediği başka bir araştırmada ise zihinsel engelli bireylerin sportif 
faaliyetlere katılımı ve Zihinsel Engelliler için Egzersiz ve Spor Bölümlerinin 
kurulmasını desteklemeye yönelik yüksek ve olumlu bir tutum sergilendiği or-
taya konulmuştur.

Aslan’ın (2018) zihinsel engelli çocuğu olan ebeveynler ve çocuklarının 
özel eğitim öğretmenlerinin katılımı ile yaptığı tutum araştırmasında özel eğitim 
öğretmenlerinin ebeveynlerden daha olumlu bir tutuma sahip olduklarını bunun 
yanında hem genç öğretmenlerde hem de genç ebeveynlerde tutumun ileri yaş-
lardaki gruplara oranla daha olumlu olduğu belirlenmiştir.

SONUÇ 

Sportif etkinliklere katılma bireye, kasların güçlendirilmesi, koordinasyon geli-
şimi, denge gelişimi, duruş kontrol gelişimi, esneklik gelişimi, solunum ve dolaşım 
sisteminin gelişimi, spastisiteyi önleme alanlarında büyük yararlar sağlamaktadır. 
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Zihinsel engelli çocukların sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel ve hareket ge-
nel gelişim özellikleri ele alındığında eksik kalan ya da aksayan birçok olum-
suzluğun giderilmesi bakımından özenle planlanmış bedensel etkinliklerin, bu 
çocuklar için temelde; gruba ve topluma ait olma duygusunu geliştirmek, olumlu 
benlik kavramını yüceltmek, zihinsel beceriler kazandırmak, fiziksel ve psikolojik 
sağlığı desteklemek gibi birçok amaca hizmet etmektedir. Beden eğitimi ve spor 
etkinlikleri, zihinsel engelli çocuklardaki olumsuz özelliklerin üstesinden gelecek 
dinamikleri kendi içerisinde bulunduran ve bu yönüyle adeta bir rehabilitasyon 
aracı olarak düşünülebilecek bir mekanizmadır. Sosyal etkileşim olanakları ve ak-
tif bir yaşam biçimi içinde olma yalnızlığın azaltılabilmesi veya ortadan kaldırıla-
bilmesi ve yalnızlık kaygısının azaltılmasına da katkıda bulunabilir.

Bu doğrultuda zihinsel engelli çocuklar için beden eğitimi ve spor bilincinin 
toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması için başta Milli Eğitim Bakanlığı 
olmak üzere, engel gruplarına göre hizmet veren spor federasyonlarının, sivil 
toplum örgütlerinin ve engelliler spor kulüplerinin faaliyetleri büyük önem arz 
etmektedir. Zihinsel engelli çocuğu olan anne-babalara, eğitim ve rehberlik hiz-
metleri sunan kamu ve gönüllü kuruluşların, anne-babaların duygusal sorunları, 
engelli çocuklarına karşı tutumları, özbakım becerilerinin eğitimleri yanında, 
çocuklarının oyun ihtiyaçları, sportif etkinliklerin gelişim süreçlerine faydaları 
gibi konulara eğitim programları içinde yer verilmesi önemlidir.

Çocukların özel eğitim süreçlerinde, beden eğitimi ve spor faaliyetleri etkin 
bir şekilde kullanılabilmesin yanında bireysel ve grup eğitimlerinde, hareket ve 
oyun eğitimi, serbest zaman etkinlikleri içerisinde alternatif olarak düşünülme-
sine yönelik tedbirler alınmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile hizmet veren, özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde mevzuatlar doğrultusunda olması gerekli fiziki şartlar içerisinde, 
sportif etkinlik alanlarının yanı sıra (geniş bahçe, oyun parkı, salon vs.), bu ku-
rumlarda, engelliler için beden eğitimi ve spor formasyonuna sahip, beden eği-
timi öğretmenlerinin görevlendirilmesi için gerekli çalışmalar ve düzenlemeleri 
yapılması gerekliliği vardır.

Tüm bu gelişmelerin sağlanması ve sürdürülebilir olması bakımından top-
lumun her kesiminde farkındalık ve tutum düzeyinin artırılmasının gerekli ol-
duğu ön plana çıkmıştır.
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Öz: Egzersiz bağımlılık ve Psikolojik sağlamlık düzeylerinin araştırılması 
için teorisyenler tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Egzersiz Bağımlılığı 
ile ilgili bilimsel çalışmaların 2000’li yıllardan sonra dikkat çektiği ve bundan 
sonraki yıllarda yapılan araştırma sayısının arttığı görülmektedir. Psikolojik 
sağlamlık açısından bakltığımızda çlaışmaların daha yoğun olduğu fakat spor-
cular üzerinde daha fazla çalışmaya ihtiyaç duylduğu gözlemlenmektedir. Eg-
zersiz bağımlılığın psikolojik etkileri de hem klinik ortam da ve hem de saha ça-
lışmalarında ortaya konulmuştur. Dolayısı ile egzersiz bağımlılığı ve psikolojik 
sağlamlık konularında sporcular üzerinde daha fazla çalışma yapılarak, sporun 
daha bilinçli yapılması için gerekli bilgi destek sağlanmalıdır. Bu çalışma ile 
egzersiz bağımlığı ve psikolojik sağlamlık konularına kavramsal olarak açıklık 
getirlimesi amaçlanmıştır.

GİRİŞ

Geçmişten günümüze kadar egzersizle ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 
Bu çalışmalar ışığında farklı parametrelerle çok farklı sonuçlar elde edilmiştir. 
Bu çalışmalar genel olarak egzersizin yararlarından bahsetmektedir. 

Bilim adamları fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik açıdan egzersizin yarar-
larını tespit ederek, insanların egzersiz yapmasını önermiştir. Fakat araştırma-
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cılar son zamanlarda aşırı ve düzensiz egzersizin zararlı olabileceğini düşün-
mektedirler. Sporcuların sakatlanmaları fizyolojik olarak sporun olumsuz yönü 
olarak kabul edilebilir. Sadece fizyolojik değil psikolojik zararlarının olduğu 
düşünülmekte ve bu alanda da çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, egzersi-
zin psikolojik olarak olumlu yönü olan psikolojik sağlamlığı ve olumsuz olarak 
egzersiz bağımlılığını ele almaya çalıştık. 

Toplum arasında egzersiz kelimesi yerine daha çok spor kelimesinin kulla-
nıldığı bilinmektedir. Sporun tanımını araştırdığımızda, farklı görüşlere rastla-
maktayız. Bazı araştırmacılar fiziksel açıdan tanımlar yaparken bazı araştırma-
cılar ise psikolojik açıdan tanımlar yapmışlardır. 

İnal (2009)  sporu, bireyin tabi çevresini, beşeri çevre haline getirirken elde 
ettiği kabiliyetleri geliştiren belirli kurallar altında araçlı veya araçsız, ferden 
veya grupla, boş zaman ve tüm zamanını alacak şekilde melekleştirerek yaptı-
ğı, sosyalleştirişi, ruh ve fiziği geliştiren rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir 
kavram olarak açıklamıştır.

Spor; bireysel ya da toplu olarak icra edilen, kişinin fiziksel ve zihinsel be-
cerilerini geliştiren, bir başkasıyla mücadele veya belirlenen bir hedefe ulaşma 
gayesiyle önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde icra edilen bedensel hare-
ketler bütünüdür (Tanrıverdi, 2012).

Spor; din, dil, ırk, eğitim düzeyi farkı olan insanları aynı kurallar içerisinde 
toplayan, iletişimi sağlayan, yarıştıran, insanların toplumsal yaşamına derinle-
mesine nüfuz eden ve toplumsal yapıya göre şekillenen bir olgudur. (Bayraktar, 
2003). Spor belli kurallar ve ilkeler çerçevesinde yapılandırılmıştır. Sportif et-
kinliklerin bu sınırlar içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sporda önemli 
olan rakibe saygı duymak, ona değer vermek ve kurallara uymaktır (Konter, 
2006).

Sporun bireylerdeki kişilik gelişimine etkisi, tercih ettiği spor dalı ile de 
bağlantılı olabilir. Spor branşının türü, içerisinde barındırdığı bir takım psiko-
lojik özellikleri nedeniyle bireyin de psikolojik ve duygusal durumunu farklı 
yönlerde etkileyebilir. Örneğin takım sporu ile ilgilenen bireyler ile ferdi spor 
branşları ile ilgilenen bireylerin psikolojik ve duygusal özellikleri yaptıkları 
spor dalının içeriğine göre birbirlerinden farklı olabilir (Salar, Hekim ve Tok-
göz, 2012). 
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Spor olumsuz yönü olarak kabul edebileceğimiz egzersiz bağımlılığı araş-
tırmacılar tarafından farklı şekilde yorumlanmıştır. Sachs (1979), egzersiz ba-
ğımlılığını, egzersiz yapılmadan geçirilen 24-36 saat sonra egzersizin kesilme 
sendromları ile karakterize edilen psikolojik ve fizyolojik olarak egzersize ba-
ğımlı olma durumu olarak tanımlar. 

Hausenblas ve Downs’a (2002a) göre egzersiz bağımlılığı, bireyde fizyo-
lojik ve psikolojik semptomların görülmesine neden olan, kontrol etmekte güç-
lük çekilen ve aşırı egzersiz yapma alışkanlığı ile sonuçlanan, fiziksel aktivite 
yapmak için şiddetli istek duyulmasına denir.Bu semptomlar kaygı, yerinde 
duramama, egzersiz yapamamaktan kaynaklanan suçluluk duygusu, gerginlik, 
sinirlilik, tembellik, iştah kaybı, uykusuzluk ve baş ağrısı olarak sıralanabilir 
(Adams, 2002).

Egzersiz yapma davranışının bireyin kontrolünden çıkması, egzersizden 
istenen etkinin sağlanması için egzersizin süresinin, sıklığının, şiddetinin sürek-
li olarak artırılması, aile ve arkadaş çevresine egzersiz yapmaktan vazgeçme-
diğinden dolayı vakit ayıramama, sosyal aktivitelere katılmak yerine egzersiz 
yapma ve bireyin hayatını egzersiz alışkanlığı çerçevesinde yeniden düzenle-
mesi egzersiz bağımlılığının tanımının önemli kılan unsurlardır (Adams, 2002; 
Zmijewski, 2003).

Araştırmamızın diğer bir konusu olan psikolojik sağlamlık literatürde farklı 
isimlerde geçebilmektedir. Fakat kullandığımız ölçeğin uyarlamasında psikolo-
jik sağlamlık terimi kullanılmıştır.

Psikolojik sağlamlık, stresli yaşam deneyimlerine, olumsuz ve zorlu yaşam 
koşullarına rağmen mevcut zorlukların üstesinden gelebilen, zorluklara ve güç-
lüklere adapte eden ve beklenenden daha iyi gelişme gösterebilen, bireylerin 
ayakta kalmalarını sağlayan, geliştirilebilir tutum ve becerilere sahip olmaktır 
(Gürgan, 2006; Bulthuis, 2008). 

Psikolojik sağlamlık, bireyin sağlıklı var olabilmesi, yaşamı boyunca fark-
lı gelişim dönemlerinde gelişimsel görevlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi, 
sosyal rollerine uygun davranabilmesi, olumlu ve sağlıklı bir kişilik ve benlik 
gelişimi ile açıklanabilir (Bolat, 2013).

Walsh’a (2006) göre psikolojik sağlamlık, zorluklarla karşılaşıldığında bu 
durumlarla güçlü bir şekilde başa çıkmayı, bir kriz durumunda ise gelişim gös-
termeyi ve dayanıklı olmayı sağlayan aktif bir süreçtir.
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Psikolojik sağlamlık, bireyi çevrenin olumsuz etkilerinden koruyan bir ki-
şilik özelliği değildir. Bireyleri zorlu yaşam olayları altında başarıya götüren 
temel etkenler, çevresel risk oluşturan koşulların var olan etkilerini azaltmayı 
sağlayan becerilerin gelişmesine yol açan koruyucu faktörlerdir (Beauvais ve 
Oetting, 1999).

EGZERSİZ BAĞIMLILIK

Egzersizin bireyler üzerinde psikolojik ve fizyolojik olarak birçok faydası-
nın olduğunu kanıtlayan çeşitli deneysel çalışmalar yapılmıştır. Egzersizin türü 
tam olarak açıklanmasa da psikolojik olarak birçok rahatsızlık üzerinde iyileş-
tirici etki yaparken, stresle başa çıkma, özgüven ve beden algısı üzerinde de 
olumlu etkileri olduğu dile getirilmiştir (Zmijewski, 2003; Adiloğulları, Ulucan 
ve Bingöl, 2012; Mor, Yaman, Hergüner, Bayansalduz, Kul ve Koşu, 2009). Eg-
zersiz, kronik kas ağrısı ya da kronik sırt ağrılarına sahip iseniz bu ağrılarınızı 
azaltabilir. Kilo kontrolü sağlar, kilo kontrolü ile birlikte kalp hastalığı, yüksek 
kan basıncı, felç ve diyabet gibi hastalıkların önlenmesini sağlar (Edward, 2003; 
Brownell, 1980; Biçer, Yüktaşır, Yalçın ve Kaya 2009, ss. 1-2). Ayrıca yürüyüş 
egzersizleri ile kalp hastalığına yakalanma riski azalır, kemikler güçlenerek os-
teoporoza yakalanma riskini azaltır, eklemlerin iyileşmesinde faydalı olur (Ok-
tik, 2014).

Son yıllarda araştırmacılar egzersizin faydalarının yanında zararlarının da 
olabileceği düşüncesi üzerine çalışmalar yapmışlardır (Hausenblas, 2002). Bu 
düşünce ile yola çıkan bilim adamları egzersiz aşırı yapılması sonucu bağımlılık 
oluşturabileceği üzerinde durmuşlardır (Hausenblas, 2002; Adams, 2001).

Litaratürde; “kompülsif”, “aşırı”, ya da “zorunlu” egzersiz; “fazla egzer-
siz”; “egzersiz bağımlılığı”; “pozitif” ya da “negatif egzersiz düşkünlüğü”; 
“adanmış koşucular” “koşma düşkünlüğü” gibi egzersiz durumlarına uygun tüm 
terimler kullanılmıştır (Szabo, 2000).

Farklı isimlendirmeler sonunda araştırmacılar egzersiz bağımlılığı ve egzer-
siz düşkünlüğü ezerinde uzun süre durmuşlardır. Düşkünlük ve bağımlılık üze-
rine geniş bir literatür mevcuttur ve kısa sürede görülmektedir ki “düşkünlük” 
ve “bağımlılık” terimlerinden hangisinin kullanılması gerektiği ve sonrasında 
hangi belirli aktivitelerin düşkünlük ve bağımlılık olarak değerlendirileceği ko-
nusunda geniş çaplı bir anlaşmazlık bulunmaktadır. Brown (1997) ve Orford’un 



HER YÖNÜYLE SPOR

255

(2001) araştırmaları, özellikle bazı tatmin edici çözümler getirme çabasında işe 
yarar niteliktedir.  İkisi de düşkünlük alanının geçtiğimiz yıllarda kumar gibi 
açık bir psikolojik temeli olmayan aktiviteleri içerecek şekilde kimyasal bağım-
lılık ya da madde kullanımının ötesine geçtiği konusunda hem fikirdir. 

Brown (1997), sadece gerçekten düşkünlük yaratan ve yaratmayan tutum-
lar arasındaki sınırları açığa kavuşturmayı istemekle yetinmemiş, daha geniş 
ve esnek bir  “düşkünlük” konseptini tercih ederek bağımlılığın medikal tıbbi 
model konseptini de reddetmek istemiş ve bu konsepti kendi teorik davranışsal 
düşkünlük modeli ile birleştirmiştir.

Orford da (2001) düşkünlük alanında çalışanların “maddelere” odaklanma-
sından ve “düşkünlük” ve “bağımlılık” terimlerinin büyük ölçüde uyuşturucu-
larla bir tutulmasından endişelenmiştir. “Bağımlılık” terimi ile ilgili geleneksel 
anlayışın ötesine geçme çabası olarak “düşkünlük” teriminin hala uygun oldu-
ğunu ancak “aşırı arzu “ teriminin daha doğru olabileceğini öne sürmüştür.

Hausenblas ve Giacobbi (2004) egzersiz bağımlılığını “aşırı egzersizle 
neticelenen ve negatif fizyolojik ve psikolojik semptomlar (örneğin egzersiz 
yapılamadığında yaşanan negatif etki (Hausenblas ve Symons Downs, 2002a); 
yaratan arzu” olarak tanımlarlar.

Bu iki tanımlama oldukça benzerdir, fakat daha ileri bir ayrım, kendi ken-
dine ortaya çıkan egzersiz bağımlılığı ile yeme bozukluğuyla bağlantılı olarak 
oluşan egzersiz bağımlılığı arasında yapılmıştır. Veale (1995) bu ayrımı önemli 
bulmuş ve birincisini “birincil egzersiz bağımlılığı” sonrakini ise “ikincil eg-
zersiz bağımlılığı” olarak adlandırmıştır. Klinik deneyler sonucunda ikincil eg-
zersiz bağımlılığının birincilden çok daha yaygın olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Birincil egzersiz bağımlılığı için bazı işlevsel kriterler sunmuştur.

Bunlar;

•  Kalıplaşmış ve rutin hale gelmiş egzersizle ilgili kaygı

•  Egzersiz yokluğunda belirgin yoksunluk semptomları (örneğin çalkantı-
lı ruh hali, asabiyet, uykusuzluk)

•  Kaygı, klinik olarak belirgin acıya ya da fiziksel, sosyal, mesleki ya da 
diğer önemli fonksiyonel alanlarda bozulmaya yol açar.
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•  Egzersiz kaygısı, başka bir ruhsal düzensizlik ile daha iyi açıklanamaz 
(Bir yeme bozukluğu durumunda, kilo verme ya da kalori alımını kont-
rol etme aracı olarak) (Veale, 1995).

Veale’in (1995) kriterlerinin, Brown (1993) tarafından çeşitli uyuşturucu 
ve uyuşturucu dışı düşkünlükler için geliştirilen kriterler ile birçok ortak nok-
taları bulunmaktadır. Hausenblas ve Symons Downs (2002b), Diagnostic and 
Statistical Manual’da “madde kullanımı”, “dürtü kontrol bozuklukları” için kul-
lanılan kriter tarzını genel hatlarıyla takip eden Veale’in kriterlerinin DSM-IV 
kriterlerini daha yakından takip edecek şekilde genişletilmesi gerektiğini öne 
sürmüştür.

Egzersiz bağımlılığı, aşağıdaki maddelerin üç ya da daha fazlası ile ortaya 
konulan, klinik olarak belirgin bozulma ve acıya yol açan, egzersizin çok boyut-
lu uyumsuz bir modeli olarak işlevsel hale getirilebilir.

•  Tolerans: arzu edilen etkiye ulaşmak için belirgin derecede artan miktar-
da egzersiz ihtiyacını ya da aynı miktarda egzersizin devamlı kullanımı 
sonucunda azalmış etkiyi tarif eder.

•  Yoksunluk: egzersiz yoksunluğu semptomları (anksiyete, tükenmişlik) 
ile ortaya konur ya da rahatlamak ve semptomları engellemek için aynı 
(veya yakından ilgili) miktarda egzersiz yapılır.

•  Hedef reaksiyonları: egzersiz çoğu zaman planlanandan daha fazla mik-
tarda ya da daha uzun süre ile yapılır.

•  Kontrol kaybı: egzersizi azaltmak ya da kontrol etmek için ısrarcı bir 
istek veya başarısız bir çaba vardır.

•  Zaman: egzersiz yapmak için aktivitelere önemli miktarda zaman harca-
nır (yolculuklar egzersizle bağlantılıdır).

•  Uyuşmazlık önemli sosyal, mesleki ya da rekreasyonel aktiviteler eg-
zersiz yüzünden bırakılmış ya da azaltılmıştır.

•  Kalıcılık: egzersiz, kendisinden kaynaklı ya da kendisi yüzünden art-
mış olma ihtimali yüksek, kalıcı ve tekrar eden fiziksel ve psikolojik 
problemlerin varlığının bilinmesine karşın sürdürülür (Hausenblas ve 
Symons Downs, 2002b).
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Yakın zamandaki araştırma sonuçları egzersiz bağımlılığının müstakil bir 
varlık olarak var olduğunu göstermektedir (Blaydon, Lindner ve Kerr, 2004; 
Griffiths, 1997; Veale, 1995). 

EGZERSİZ BAĞIMLILIK ve PSİKOLOJİK FAKTÖRLER 
ARASINDAKİ İLİŞKİ

Egzersiz bağımlılığının psikolojik faktörlerle üzerindeki etkisinin tespit 
edilebilmesi için yapılan araştırmalarda, egzersizin bireyin kendisini iyi hisset-
mesine, stresle başa çıkmasına sebep olduğu tespit edilmiştir (Yeltepe, 2005).

 Egzersiz yapmaktan mahrum edilen bireylerde sinirlilik, kaygı, endişe, 
suçluluk duygusu, uykusuzluk, depresyon, enerji ve iştahta azalma gibi kesilme 
sendromlarının tespit edilmiş olması egzersiz bağımlılığı ve psikolojik faktörler 
arasında bir ilişki olduğu görüşünü destekler niteliktedir (Yeltepe, 2005).

Antropolojik ve biyolojik araştırma bulgularının, erken dönem Homo’lar-
dan buyana dayanıklılık koşusunun insanın evriminde önemli bir rol oynadığı 
öne sürülmüştür (Bramble and Lieberman, 2004). İnsanlarda dayanıklılık ko-
şusunun psikolojik ve anatomik temellerini inceleyen araştırmalar, hem insan-
ların dayanıklılık müsabakalarına katılımını hem de neden bu müsabakaların 
bazılarında bağımlı olacak kadar keyif aldığını açıklamaya çalışmışlardır. Buna 
göre, egzersiz bağımlılığını açıklamak için temelde yatan bir antropolojik ve 
biyolojik bir bağlantı olabilir (Kerr, 2007).

Egzersiz bağımlılığı için olası psikolojik etkileri araştıran çalışmalar yapıl-
mıştır (Kerr, 2007). Murphy (1994), egzersizlere düzenli katılımın çoğu zaman 
eşlik edenin keyifli hislerini açıklamak için ileri sürülen üç psikolojik hipotezini 
şu şekilde değerlendirmiştir. 

(1) Isı arttırıcı etki (egzersiz ile vücut ısısındaki yükselişler tonik kas akti-
vitesini ve sonrasında bedensel anksiyeteyi azaltır).

(2) Katekolamin hipotezi egzersiz, sonrasında coşku ve pozitif ruh hali ya-
rattığı düşünülen katekolaminlerin (adrenalin, noradrenalin, dopamin) salınımı-
nı aktive eder.

(3) Endorfin hipotezi (endorfinler uyku ilaçları ile benzer etkiye sahiptir ve 
egzersiz ile desteklendiğinde keyifli ruh hallerinde artışa yol açar). 
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Her bir durumda, Murphy araştırma sonuçlarının ikna edici olmadığını ve 
akla yatkın olsalar bile üç hipotezin de kanıtlanmamış ve spekülatif kalmaya 
devam ettiğini kabul etmiştir. Bu, diğer araştırmacılar tarafından da kabul edilen 
bir durumdur (Louimidis and Roxborough, 1995; Steinberg, Sykes ve LeBou-
tillier, 1995). Szabo (2000), ilk olarak Thompson ve Blanton (1987) tarafından 
sunulan dördüncü bir hipotezi (sempatik uyarılma teorisi) tarif etmiştir.

Buna göre; düzenli egzersiz, dinlenme halinde sempatik uyarılmada azal-
maya sebep olur. Bu, adaptasyonda egzersiz eksikliğinin olduğu bir uyuşukluk 
durumuna yol açar. Uygun bir uyarılma derecesini sürdürmek ve dinlenme ha-
lindeki uyuşukluk durumunun üstesinden gelmek için egzersiz alışkanlığına sa-
hip kişi, uyarılma derecesini artırmak için egzersize ihtiyaç duyar (Szabo, 2000). 
Szabo, bağlantılı semptomların egzersiz bağımlılığı semptomları ile eşleştiğini 
ve açıklamanın bundan dolayı makul kabul edilebileceğini öne sürmüştür.

Anshel (1991), egzersiz bağımlılığı riski taşıyan ve asemptomatik kadın ve 
erkeklerle yaptığı çalışmasında egzersizin, bu bireyler için stresle başa çıkmak 
için bir çözüm yolu olarak görüldüğünü tespit etmiştir.

EGZERSİZ BAĞIMLILIK KRİTERLERİ

DSM-IV’in madde bağımlılığı kriterlerine uygun olarak, egzersiz bağım-
lılığı, aşağıdakilerden 3 ya da daha fazla kriteri açıkça gösteren, klinik olarak 
belirgin bozukluk ve sıkıntıya yol açan, çok boyutlu bozulmuş egzersiz davranış 
modeli olarak uygulanır ve ölçülür.

(1) Tolerans: İstenilen etkiye ulaşmak için egzersiz miktarının artırılması ya 
da aynı miktarda egzersiz yapmaya devam etme sonucunda etkilerin azalması.

(2) Egzersizin Kesilmesi Etkileri: Egzersiz yapamama sonucunda ortaya 
çıkan egzersizin kesilmesi semptom karakteristikleri (örn. endişe, yorgunluk) ya 
da egzersizin kesilmesi semptomlarından sakınmak ve rahatlama sağlamak için 
aynı miktarda (ya da buna yakın) egzersiz yapılması.

(3) Niyet Etkisi: Egzersiz sıklıkla düşünülenden daha fazla miktarda ya da 
daha uzun sürede yapılır.

(4) Kontrol Kaybı: Şiddetli egzersiz yapma isteği ya da egzersizi kontrol 
etme ya da bırakma isteğinde başarısızlık.
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(5) Zaman: Egzersiz yapmak için çok fazla zaman harcama (fiziksel akti-
vite yolculukları).

(6) Diğer Aktiviteleri Azaltma: Egzersiz yapabilmek için sosyal, işle ilgili 
ya da rekreatif aktiviteleri azaltmak ya da terk etmek.

(7) Devamlılık: Fiziksel ya da fizyolojik olarak devam eden bir problemin 
varlığından haberdar olmaya rağmen egzersize devam etme (sakatlığa rağmen 
koşmaya devam etmek gibi). 

Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği-21 maddeleri, yukarıda belirtilen 7 kriteri te-
mel alarak düzenlenmiştir (Hausenblas ve Symons Downs, 2002b).

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK 

Psikolojik sağlamlık kavramı literatürde farklı isimlerde geçmiştir. Psikolo-
jik sağlamlığın ingilizce karşılığı olan resilience kelimesidir. Türkiye’de yapılan 
çalışmalar incelendiğinde “resilience” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak bazı 
araştırmalarda“psikolojik sağlamlık” (Karaırmak, 2007; Aydın, 2010) teriminin 
kullanıldığı görülmektedir. 

Psikolojik sağlamlık, bireyleri zorluklara ve güçlüklere adapte eden tutum, 
beceriler ve hayal kırıklığından, engellerden veya stresten kurtaran bir yetenek-
tir (Bulthuis, 2008; Kearney, 2010).

Psikolojik sağlamlık; stresli durumların olumsuz etkilerini azaltan ve başarılı 
bir uyum sürecini kolaylaştıran olumsuzluktan sıyrılmaya sebep olan bir özellik 
olarak tanımlanmaktadır (Wagnild ve Young, 1993). Bazı araştırmacılar ise psiko-
lojik sağlamlığı kişilik özelliği olarak, bazıları ise gelişimsel bir süreç olarak ni-
telendirmektedirler (Jacelon, 1997).Sağlamlık çalışmalarında öncü bir araştırmacı 
olan Garmezy’ye (1993) göre psikolojik sağlamlık, toparlanma gücünde gizli ve 
bireyin yaşadığı stresli olaydan önce zaten kendisinde var olan yetenekler ve dav-
ranış şekillerine dönebilme özelliğidir. Psikolojik sağlamlık bir süreçtir. Psikolo-
jik sağlamlığın anlaşılması için zararlı ortamlara rağmen iyi bir uyumun ortaya 
çıkmasını sağlayan parçaların oynadığı rollerin ortaya çıkarılmasına ve tanımlan-
masına gereksinim vardır (Masten, Neemann ve Andenas, 1994).

Psikolojik sağlamlık, zorluklar karşısında tampon görevi gören koruyucu 
faktörlerin bulunmasını ifade etmektedir. Koruyucu faktörler, risk ya da zorluğun 
etkisini yumuşatan, azaltan ya da ortadan kaldıran ve bireyin yeterliklerini geliş-
tiren durumları tanımlamaktadır (Masten ve Obradovic, 2006).Psikolojik olarak 
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sağlam kişiler, stres ve olumsuz koşullar karşısında mücadele etmeyi, var olmayı 
sürdürme ve gelişip üstün gelme yetenekleri sergilemektedirler (Garmezy, 1991).

Gentry ve Kobasa (1984), psikolojik sağlamlığı, stresin negatif etkilerini 
azaltan ve hastalığa yol açan organizmik gerginliği önleyen bir kişilik özelliği ola-
rak ele almışlardır (Terzi, 2005).Psikolojik sağlamlık, değişimin ya da felaketlerin 
başarılı bir şekilde üstesinden gelme yeteneği olarak da tanımlanmaktadır (Wag-
nild ve Young, 1993).Tusaire ve Dyer’ e (2004) göre ise sağlamlık bir travma, bir 
tehdit, veya ailesel ve ilişkisel sıkıntılar, ciddi sağlık problemleri, iş yeri ve parasal 
sorunlar gibi önemli stres kaynaklarına karşı kişinin uyum sağlama sürecidir. Ay-
rıca psikolojik sağlamlık araştırmalarının çoğunda, yalnızca riskin tanımı yeterli 
görülmemiş, bunun yanı sıra elde edilen akademik ve sosyal alanlardaki yeterlik 
gibi olumlu sonuçlar da belirlenmeye çalışılmıştır (Gürgan, 2006).

Psikolojik olarak sağlam bireyler, strese karşı en dirençli olanlardır. Baş-
ka bir ifade ile stres yaratan büyük olaylar karşısında fiziksel ya da duygusal 
çöküntüye uğramayan kişiler olarak ifade edilmektedir (Atkinson, Atkinson, 
Smith, Bem ve Nolen-Heoksema 1999, s. 1-2). Psikolojik olarak sağlam birey-
ler, zorlu yaşam olaylarının olumsuz etkisini azaltmak ve sıkıntıların üstesinden 
gelmelerine yardımcı olacak olanaklara ve koruyucu faktörlere ulaşmak için 
gerekli becerilere ve yeterliliklere sahip olmalıdırlar (Dearden, 2004). Ayrıca 
psikolojik sağlamlıkla ilişkilendirilen pek çok kişilik özelliği bulunmaktadır. Bu 
kişilik özellikleri; öz saygı, umut, yaşam doyumu, olumlu duygusallık, iyimser-
lik psikolojik sağlamlıkla ilişkili bulunmuş bazı kişilik özellikleri olarak göze 
çarpmaktadır (Karaırmak, 2006).

Psikolojik sağlamlık tanımlarına bakıldığında, sağlamlığın iki öğesi dik-
kat çekmektedir; bunlardan birincisi, önemli bir tehditle ya da zorlukla karşı 
karşıya kalmak, ikincisi ise bu tehdide ya da zorluğa rağmen dik durabilmek 
ve uyum sağlayabilmektir (Rutter, 2006). Psikolojik sağlamlık risklere rağmen 
başarmayı sağlayan kişisel nitelikleri de içermektedir. Bu zamana kadar yapı-
lan çalışmalar; psikolojik sağlamlığın yer, zaman, yaş, cinsiyet ve kültür kadar 
bireyin yaşadığı farklı koşullara bağlı olarak da değişen bir özellik olduğunu 
göstermektedir (Gürgan, 2006).

Stewart, Reid ve Mangham (1997), psikolojik sağlamlığın çeşitli tanımları-
nı gözden geçirerek bu tanımlardaki ortak temaları şöyle belirtmişlerdir;
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 •  Psikolojik sağlamlık, bireylerin özellikleriyle çevreleri arasındaki kar-
maşık ve karşılıklı süren bir oyundur. 

•  Psikolojik sağlamlık, başa çıkma yeteneği ile stres arasındaki bir denge-
den oluşmaktadır.

•  Psikolojik sağlamlık dinamiktir. 
•  Psikolojik sağlamlık gelişimseldir. 
•  Psikolojik sağlamlık yaşam geçişlerinde önemli faktörlerden birisidir.
Sonuç olarak psikolojik sağlamlık kavramı, beklenmeyen olumlu sonucu 

ifade etmek için kullanılmıştır (Sipahioğlu, 2008).

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ARAŞTIRMALARINDAKI OLUMLU 
SONUÇLAR

•  Gelişim görevlerinin yerine getirilmesi 
•  Akademik başarı 
•  Olumlu sosyal ilişkiler/ sosyal yeterlik 
•  Suça yönelik davranışlardan uzak durma 
•  Psikolojik sağlık
•  Duygusal problemlerin ya da semptomların azlığı 
•  Mutluluk 
•  Okula devam etme
•  Yaşa uygun spor yapma 
•  Sosyal yardım çalışmalarına katılma
•  Ders dışı etkinliklerin içinde yer almak
•  Kurallara uygun davranışlar 
•  Arkadaşları tarafından kabul görmek ve yakın arkadaşlık ilişkiler kur-

mak
•  Psikopatolojinin bulunmaması
•  Psiko-sosyal uyum 
•  Kendini kabul ve uyum 
•  Yaşam doyumu 
•  İyilik hali (Gürgan, 2006).
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PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ÖZELLİKLERİ

•  Psikolojik sağlamlık geliştirilebilir özellikleri içermektedir. Doğuştan 
gelen ve belli insanlara has bir özellik değildir.

•  Psikolojik sağlamlık olgusu dinamik bir gelişim sürecidir.
•  Psikolojik sağlamlığın ortaya çıkabilmesi için bireyin bir risk ya da 

zorluğa maruz kalması ve bu süreç sonunda, duruma uyum sağlayarak 
mevcut olumsuz koşullara rağmen yasamın değişik alanlarında başarı 
elde etmesi gerekmektedir.

•  Psikolojik sağlamlık oluşmasında koruyucu faktörlerin önemi büyüktür.
•  Psikolojik sağlamlık kavramı önce hastalık temelli olarak ele alınmış, 

günümüzde ise hasta olmayan kişilerle yapılan çalışmalarla geliştirile-
bilirliği ortaya çıkarılmıştır.

• Psikolojik sağlamlık zorluklarla baş edebilme ve yeni koşullara uyum 
sağlamayı içermektedir.

•  Psikolojik sağlamlığı yüksek olan bireylerin, problem çözme becerileri-
ne sahip, kişilerarası iyi iletişim kurabilen, öz saygısı yüksek, zorluklar 
karşısında yılmayan, pes etmeyen, mücadele eden, içsel yüklemeler ya-
parak kendini geliştiren, empati kurabilen bir yapısı olduğu vurgulan-
maktadır (Gürgan, 2006).

Masten ve Coatsworth (1998), psikolojik sağlamlık kavramını önemli bir 
risk durumu karşısında uyum göstermeye ve gelişmeye neden olan yetkinlik 
olarak tanımlayarak iki noktaya dikkat çekmişlerdir. Bu dikkat çekilen noktalar;

• Psikolojik sağlamlık tanımı yapılırken ciddi bir tehdittin ya da risk du-
rumunun (travma) bulunmasıdır. 

• Risk ya da travma durumu karşısında gösterilen uyumun etkili olmasıdır.

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYİ YÜKSEK BİREYLERİN 
ÖZELLİKLERİ

Psikolojik sağlamlık değişmez bir kişilik özelliği olmayıp, belirli durum-
larda ya da olaylarda ortaya çıkan tepki halidir. Birey psikolojik olarak sağlam 
değilken bile kötü durum ya da olay ile baş ederek sağlam bir duruş gösterebil-
mektedir. Bireyin psikolojik sağlamlığı bir gelişim alanında yüksek iken, bir 
diğer gelişim alanında düşük olabilmektedir (Herrenkohl, Roy, Herrenkohl ve 
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Egolf  1994, ss. 1-2). Ancak yine de psikolojik olarak sağlam bireylerin bazı 
ortak kişisel özelliklere sahip olduğu söylenmektedir. Bu özelliklerin bir kısmı 
doğuştan gelirken bazıları da sonradan kazanılmaktadır. Bazı insanlar doğuş-
tan itibaren esnek ve kaygısız bir tavır içindedirler. Bazı insanların ise, sosyal 
etkileşimde rahat, arkadaş canlısı ve insanlarla olumlu iletişim kurabilme gibi 
özelliklerle doğmaktadırlar (Connor, 2006).

Bu bağlamda bazı bireylerin psikolojik sağlamlık yönünden hayata bir 
adım önde başladığı söylenebilir. Mükemmel iletişim becerilerine sahip olma, 
deneyimler sayesinde sosyal çevre aracılığıyla geliştirilen empati ve sevecen-
lik özelliği, bağımsız hareket edebilme yeteneği, sağlıksız ortam ve kişilerden 
uzak durma yeteneği gibi özellikler de bireylerin sonradan kazanabileceği bazı 
özelliklerdir. Bu yeterliliklerin kazanımı bireylerin çabasını gerektirmekte ve 
psikolojik yönden daha sağlam olmalarını sağlamaktadır (Benard, 1991).

Genel olarak ifade etmek gerekirse psikolojik sağlamlığı yüksek olan bi-
reylerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Kumpfer, 1999; Benard, 1991; Mas-
ten ve Coastworth, 1998).

a) Sosyal yetkinlik; diğer insanlardan pozitif tepkiler alabilme, sağlıklı ve 
uyumlu ilişkiler kurabilme yeteneği

b) İletişim ve problem çözme becerileri 

c) Özerklik 

d) İnanç 

e) İyi düzeyde zihinsel yeterlilik 

f) Amaç ve gelecek duygusu 

g) İyimser ve uyumlu olma 

h) Planlama yeteneği 

ı) Yüksek benlik saygısı 

i) Empati

j) Mizah 

k) Deneyimleri yapıcı olarak algılama yeteneği 

l) Destekleyici aile ilişkileri 

m) Uyum sağlayıcı karakter
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PSİKOLOJiK SAĞLAMLIĞI ETKiLEYEN FAKTÖRLER

Psikolojik sağlamlıkla ilgili tanımlara bakıldığında, psikolojik sağlamlığın 
bireyin birtakım risk faktörlerine maruz kaldıktan sonra, koruyucu faktörler 
yoluyla riskli durumların olumsuz etkilerine uyum sağladığında ya da normal 
gelişimsel sonuçlar elde etmekten söz edilmektedir. Bu nedenle, psikolojik sağ-
lamlığı açıklamak için risk ve koruyucu faktörlerin ve etkilerinin daha iyi anla-
şılması gerekir (Bahadır, 2009).

Risk Faktörleri

Risk faktörü zarara uğrama olasılığını arttırabilecek etkenler olarak ele 
alınmaktadır (Kumpfer, 1999; Luthar,  2000, ss. 1-2).

Risk faktörlerinin genetik, biyolojik, sosyokültürel ve demografik özellikler 
içerdiği bilinmekle birlikte, bu risk faktörleri, bireysel risk faktörleri, ailesel risk 
faktörleri ve çevresel risk faktörleri biçiminde tanımlanmaktadır (Gizir, 2007).

Bireysel Risk Faktörleri

Doğuştan sahip olunan ya da sonradan kazanılan bazı olumsuz karakter özel-
likleri ve hayati koşullar bireyin riskli durumlarla karşılaşma olasılığını arttırmakta-
dır. Bu risk faktörleri erken doğum, olumsuz yaşam olayları (Masten ve diğ., 1994), 
kronik hastalıklar (Bolig ve Weddle, 1988), fetal alkol/ ilaç kullanımı (Dryfoos, 
1990), geçimsiz bir mizaca ya da utangaç bir kişiliğe sahip olma, madde kullanı-
mı (Rutter, 1990), akademik başarısızlık, belli bir etnik gruba ya da azınlık gruba 
ait olma, kendini kontrol etme yeteneğinin az olması, agresif kişilik yapısına sahip 
olma, özgüven azlığı, genetik bozukluklar gibi faktörlerdir. Bu faktörler bireysel 
risk faktörünü oluşturmaktadır (Karaırmak, 2006; Terzi, 2008; Gizir, 2007).

Ailesel Risk Faktörleri

En az dört çocuklu kalabalık bir aileye sahip olma, iki çocuk arasındaki 
sürenin iki yıldan az olması, ruhsal/ kronik bir hastalığı olan anne-babaya sahip 
olma (Tebes, Kaufman, Adnopoz    ve Racusin 2001, ss. 1-2), evlat edinilme, 
ebeveynlerin boşanması, ya da ölümü (Rutter, 1990), yoksulluk, cinsel taciz 
(ensest) (Moran, 1992), anne-babanın eğitim düzeyi, aile içi şiddet, ebeveyn 
yoksunluğu, aile ile yakın ilişkiler kurulamaması, aile geçimsizliği (Gizir, 2007) 
gibi risk faktörleri ailesel risk faktörlerini oluşturmaktadır.
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Çevresel Risk Faktörleri

Bireyi etkileyen risk faktörleri kimi zaman kişisel özelliklerle kimi zaman 
ailesel özelliklerle ilgili olmamaktadır. İçinde yaşanılan ortam (okul, iş yeri, şe-
hir, ülke, bölge, etnik köken) kişinin olumsuz durumlarla karşılaşmasında çev-
resel risk faktörünü arttırabilmektedir. Bu risk faktörlerine doğal afetler, terör, 
savaş, göç, çocuk ihmali ve istismarı, evsizlik, toplumsal şiddete maruz kalma 
ve ailevi felaketler (Baron, 1996), ekonomik zorluklar ve yoksulluk (Luthar, 
1999), dengesiz beslenme örnek verilebilir (Gizir, 2007; Terzi, 2008).

EGZERSİZ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BAZI 
BİLİMSEL ÇALIŞMA SONUÇLARI

Kagan’nın (1987) yaptığı çalışmada egzersize katılım yılı fazla olan birey-
lerin egzersiz bağımlılık puanları yüksek çıkmış, aynı şekilde Bavlı ve arkadaş-
larının 2011 yılında en az 2 yıl spor yapan bireyler üzerinde yaptığı çalışmada, 
spor yaşı ile birlikte semptomatik bireylerin sayısının arttığı tespit edilmiştir.

Bazı çalışmalarda erkeklerin fazla olduğu tespit edilirken bazı çalışmalarda 
kadınların daha fazla egzersiz bağımlılığı riski taşıdı söylenmektedir (Diekhoff, 
1984; Davis, 1990). 

Asemptomatik bireylerin Basketbol branşında yoğunlaştığı görülmektedir. 
Dayanıklılığın daha çok ön plana çıktığı sporlarda egzersiz bağımlılık riskinin 
arttığı, yine aerobik egzersizlerin bağımlılık riskinin fazla olduğu ifade edilmiş-
tir (Blaydon, 2004; Pierce, 1994). 

Yeltepe (2005) yaptığı çalışmada cinsiyete göre egzersiz bağımlılık dü-
zeylerinde anlamlı farklılık olmadığını tespit etmiştir. Hailey ve Bailey (1982) 
koşucular üzerine yaptığı bir çalışmada, kadınların erkelerden daha yüksek eg-
zersiz bağımlılık puanı sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Aynı şekilde maraton 
koşucularıyla yapılan bir çalışmada, bayan koşucuların erkeklere oranla istatis-
tiksel anlamda daha yüksek egzersiz bağımlılığı puanlarına sahip olduklarını 
belirlemişlerdir (Pierce, 1997). Vardar’ın (2012) yaptığı çalışmada ise cinsiyet 
değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.

Bayrakdaroğlu’nun (2014) Taekwondo ve takım sporcuları üzerine yaptığı 
çalışmada da, psikolojik sağlamlık puanları ile cinsiyet değişkeni arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Özcan (2005) lise-
lerde yaptığı çalışmada, cinsiyet ile yılmazlık (psikolojik sağlamlık) düzeyleri 
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arasında anlamlı farklılık olmadığını tespit etmiştir. Bazı araştırmalarda psiko-
lojik sağlamlık düzeylerinin cinsiyete göre değişmediği (Wang ve Sound, 2008; 
Tartakovsky, 2009), bazı araştırmalarda da farklılık gösterdiği tespit edilmiştir 
(Lindfors, Berntsson ve Lundberg, 2006; Sipahioğlu, 2008). 

Dayanıklılık gerektiren spor branşlarından maraton koşusu ve ağırlık spor-
larında egzersiz bağımlılık riski taşıyan sporculara rastlanmıştır (Pierce, 1997; 
Hurst, 2000). 

Bayrakdaroğlu’nun (2014) yaptığı çalışmada bireysel ve takım sporu yap-
ma durumları ne olursa olsun, psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında farklılık 
olmadığı sonucu verilmiştir. Bireysel ve takım sporu yapma durumlarına yöne-
lik aritmetik ortalama değer farklılıklarının tesadüfî olduğunu dile getirmiştir. 
Siadat ve Keikha (2013) çalışmasında, her iki spor türünü yapan sporcularda 
kaygı ve stresin azalarak özsaygının arttığını tespit etmiştir. Buna göre, özsaygı-
nın artmasının psikolojik sağlamlığı olumlu etkileyeceği söylenebilir. Mahoney 
(1987) 23 farklı spor branşında yaptığı çalışmada, konsantrasyon, anksiyete yö-
netimi, özgüven, zihinsel hazırlık ve motivasyon beceri düzeyi farklılaşmasını 
ve önemini dile getirmiştir. Vaez Mousavi (2000), takım ve bireysel sporlarda 
yaptığı çalışmada bireysel sporcuların psikolojik becerilerinin takım sporcuları-
na göre daha az geliştiğini tespit etmiştir.

Bishop’ un (2009) yaptığı çalışmada, sporcuların yüksek motivasyon, gö-
rünümü iyileştirmek ve kilo düşmek için daha fazla egzersiz yaptıkları ve bu 
egzersizlerin bağımlılık riskini arttırdığı tespit edilmiştir. Kilo kontrolü, iyi gö-
rünüm ve beden motivasyonunu artırmak için yapılan aşırı egzersizler bağımlı-
lık yapmaktadır (Furnham, 2002; LePage, 2008; Prichard, 2008).

Psikolojik sağlamlık üzerinde her iki tür spor aktivitesinin de etkili oldu-
ğu dile getirilmiştir (Siadat, 2013). Kajbafnezhad (2012) çalışmasında, yaptığı 
regresyon analizinde psikolojik beceriler, öz saygı, başarı motivasyonu ile per-
formans arasında anlamlı ilişki olduğunu tespit etmiştir. Buna göre, egzersiz 
ile birlikte psikolojik becerilerin arttığı söylenebilir. Başka bir çalışmada elde 
edilen sonuçlara göre ise, öz-düzenleme ve güven yardımının, şampiyonalar-
da sporcuların performans ve psikolojik durumlarını arttırdığı tespit edilmiştir 
(Anderson, 2014; Sarkar, 2014). Yani, psikolojik olarak optimal seviyeye gelen 
sporcuların performans olarak da en iyi seviyeye yaklaştığı söylenebilir. 

Ilyasi ve Salehian (2011), takım ve bireysel sporcuları üzerine yaptığı çalış-
mada, bireysel sporcuların dışadönüklük, açık sözlülük ve tahammül gibi psikolo-
jik iyi olma halinin takım sporcularına göre daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. 
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Hosseini ve Besharat’a (2010) göre, psikolojik sağlamlık düzeyleri yüksek 
olan sporcuların başarı olasılığı artar ve olumsuz deneyimler sırasında pozitif 
duyguları kullanmaları kolaylaşır. 

Sonuç olarak psikolojik sağlamlığın, spor türü ve spor branşının farklılığına 
bakmaksızın yapılan egzersizlerle geliştiği buna göre, herkesin egzersiz yaparak 
bazı negatif psikolojik sendromlardan uzaklaşıp öz saygı, öz güven ve başarı 
motivasyonu gibi psikolojik gelişimleri sağlayacağı söylenebilir.

Öneriler

Sporcular için:

Egzersiz bağımlılık riskine dikkat etmeleri, kilo kontrolü ve kilo düşmek 
için aşırı egzersizden kaçınarak dengeli beslenmeye dikkat etmeleri önerilebilir.

Egzersiz bağımlılık riski taşıyan sporcuların, sporu bıraktıktan sonra psiko-
lojik olarak zarar görme ihtimallerinin olacağı düşünülerek egzersizi kontrollü 
bir şekilde azaltmaları önerilebilir.

Antrenörler için;

Sporculara yüklenme antrenmanları yaptırılırken bağımlılık riski göz önün-
de bulundurularak, sporcuların egzersize katılımları kontrol edilmelidir.

Sporcuların egzersize katılımında, egzersizin şiddetinde ve sıklığında kont-
rol dışı davranışları takip ederek, düzensizlik görüldüğünde gerekirse doktor 
yardımı almaları önerilebilir.
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Öz: Spor kavramı bilimsel bir olgu olarak kabul görmektedir ve içerisinde 
farklı bilim dalları ile kesişen noktalarının olduğu bilinmektedir. Sporun sadece 
fiziksel bir aktivite olmadığı özellikle spor bilimlerinde yapılan psiko-sosyal 
çalışmalar ile ön plana çıkmaktadır. Ortaya çıkan psikolojik durumlardan biri 
de psikolojik sağlamlık kavramıdır. Literatürde bu tür çalışmalar yapılırken ak-
tif spor yaşamına devam eden ve aktif spor yaşamı olmayan sedanter bireyler 
arasında karşılaştırmalar yapılmaktadır. Psikolojik sağlamlık ve stres ilişkisi, 
bireylerin strese verdikleri tepkilerle birlikte oluşan etkilerle başa çıkabilme, 
azaltabilme ya da yok edebilme özelliği ile farklılık gösterebilir. Stres kaynağı-
na uyum sağlama ve bu durumun etkisini kontrol altında tutabilme gibi yetileri 
ifade edebilen kavram psikolojik sağlamlık olarak tanımlanmaktadır. Bireyin 
içten veya dıştan gelen birçok değişkenin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu 
koruyucu faktörlerin varlığıyla psikolojik sağlamlığın gelişimi önemli ölçüde 
bağlantılıdır. Bu sebeple bireyin ilgi duyduğu veya yapmaktan haz duyduğu ak-
tivitelerin hayatında olması stres kaynağı oluşturan durumlara uyum gösterme 
hususunda önemli bir destek olarak düşünülebilir. Bu aktivitelerden biri de spor 
olarak değerlendirilebilir. Bu düşünceye paralel olarak sporun psikolojik sağ-
lamlık, benlik saygısı kontrol odağı ve iyimser düşünce açısından açısından tek 
başına bir koruyucu faktör olduğu düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

İnsanlar toplumsal bir ortamda sıradan davranışlarda bulunurlar. En önemli 
özelliklerden biri de sürekli olarak hareket etmeleridir. Bu davranışlar toplum-
sal, ilişkilerinde, yaşamı sürdürme çabasında, eğlenme ve dinlenme aktivitele-
rinde gözükmektedir. Her davranışın belli bir amacı vardır. Bu amaçlar genelde 
varlığını denge içinde sürdürebilmek ve uyum olarak ifade edilebilir (Doğan, 
2005).

Toplumsal bir olgu olarak bilinen, insanları sürükleyen içerisinde heyecan 
ve estetik duygusu barındıran, rekabet kazanma güdüsü, fiziksel ve zihinsel bir 
gayret olarak tanımlanabilen “Spor” insanlık tarihinden bu yana toplumun bir 
parçası olarak kabul edilmektedir (Öntürk, 2018).

Spor bir olgudur. Spor çok çeşitli bir kavram olduğu için, sporun tanımı 
hususunda farklı bilim insanları, uzmanlar, göreceli tanımlar ve ifadeler orta-
ya koymuşlardır. Bunun nedeni, Sporun kapsamı, hedefleri, branşları, içerikleri 
ve yapılış biçimlerinin çeşitli şekillerde benimsenmesinden kaynaklanmaktadır 
(Dalkılıç, 2011).

Sporun birden fazla çeşitli tanımı ve yorumu bulunmaktadır. Yapılan tanım-
lamalarda çok çeşitli kavramlar kullanılsa da ortak olarak varsayılan tanımla-
malar mevcuttur. Genel ifade, literatürde kabul görmüş tanımlara bakıldığında, 
spor yapanlar tarafından kazanma merkezli, teknik ve fiziki bir gayret,  izleyi-
ciler tarafından da yarışmaya bağlı estetik içeren bir süreç, toplumsal özellikleri 
yansıtan bir ayna gibi önemli bir toplumsal kurumdur. Spor, insanın doğayla 
mücadele ederken elde ettiği ana becerileri ve geliştirdiği, ürettiği tüm mücadele 
yöntemlerini, serbest zamanındaki artışa paralel bireysel ya da topluca barışçı 
bir şekilde ve benzetme yoluyla, oyun, oyalanma ve işten uzaklaşma için kul-
lanılması amacıyla, estetik, teknik, fizik, yarışmacı ve toplumsal bir süreçtir 
(Fişek, 1998).

Spor, genel enerjiyi, vücudun sistemlerini, zihin becerilerini, algı sürecini, 
hızlı karar vermeyi ve insanın doğal süreçte toplumsal niteliklerini kullanma-
sını gerektirmektedir. Bu niteliklerin varlığı, spor olgusunun bedensel, ruhsal 
ve toplumsal taraflarının varlığını gözler önüne sermektedir. Spor olgusunun 
kişiler ve toplumlarda çeşitli etkileri mevcuttur. Bu etkilere bakıldığında ruh-
sal, bedensel ve toplumsal olduğunu açıkça görmekteyiz. Bu etkilerin kişilik 
üzerine, sevilmeyi, sevmeyi, hak aramayı ve kimsenin hakkını yememeyi içerir. 



HER YÖNÜYLE SPOR

276

Bunların yanında ayrıca; paylaşmayı, mücadele ruhunu ve yarışmayı, kuralla-
ra uymayı, kazanmayı ve kaybetmenin varlığını kabullenmeyi, ilkel dürtülerin 
insanlığın ve toplumun benimsediği şekillerde yer edinmesini, daha yeni top-
lumsal durumlara dahil olmayı, yeni arkadaşlıklar edinmeyi ve haz almayı kap-
samaktadır. Haz alma, sporu hem icra edenlerde, hem de seyredenlerde görülür 
(Doğan, 2005).

Sporcu kavramı birçok araştırmada oldukça sık kullanılan ve spor ile ilgili 
hemen hemen her yerde karşımıza çıkmaktadır. Birçok şekilde ifade edilebilen 
bu kavram en kısa ve genel olarak şu şekilde ifade edilebilir; spor ile uğraşan 
bireyler, aktif olarak sporun içinde faaliyet gösteren bireyler ya da müsabaka 
yapan bireyler olarak ifade edilebilir. 

Sporcu hukuksal ve profesyonel sporcu olarak ifade edilmesine baktığı-
mızda; müsabaka sporcuları, kendi spor kurumlarının (işverenlerinin) belirledi-
ği sahalarda tespit edilmiş mesai saatlerine bağlı olarak ve işverenin yönetimi 
ve gözetimi altında “branşa özgü antrenman ve müsabakalar yaptıkları, bunun 
karşılığında daha önceden belirlenmiş bir ücret aldıklarına göre, kulüpleri ile 
bağları iş sözleşmesine bağlıdır (Kaya, 2014).

Hayatımızda ki teknolojik gelişmeler, gündelik yaşamımıza makinelerin 
girmesi, evlerde ev işlerinin yapılmasını kolay hale getiren araçların çoğalması, 
ulaşımda ki kolaylıklar, bilgisayar ve televizyon kullanımının yaygınlaşması, 
fiziksel faaliyetleri azaltmış, insan vücudunun enerji tüketimini kısıtlamıştır. 
Fiziksel faaliyetlerin kısıtlanmasına dayanarak, özellikle yaş faktörüne bağlı 
olarak enerji gereksinimi daha da azalmaktadır (Peker, 2000; Çolakoğlu, 2003).

Şeker hastalığı, kanser, kalp hastalığı ölümlerin 3’te birinin nedeni olarak 
gösterilmektedir. Bunun nedeni olarak hareketsizlik bildirilmiştir. Gerekli olan 
fiziksel faaliyetleri yerine getirmeme, diğer ölümlerin dolaylı şekilde nedenleri 
arasında görülmektedir. Fiziksel aktivitelerin şişmanlık, kan basıncı gibi vücuda 
ait işleyişlerin üzerinde doğrudan etkisi vardır (Zorba, 2006).

Aktif yaşam ve buna bağlı olarak gelişen sağlık ve fitness düzeyi, yaşam 
kalitesini artırmak için gerekli olmakla beraber fiziksel aktivitenin herkesin 
günlük yaşantısı içinde “diş fırçalamak” gibi bir yeri olmasının gerekliliği ya-
pılan araştırmalar sonucunda vurgulanmaktadır. Sağlık ve fıtness düzeyini et-
kileyen diğer faktörler ise; dengeli beslenmemek, vücut ağırlığı, sigara içmek, 
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stres, düzensiz uyku ve kişinin sahip olduğu diğer alışkanlıklardır (Patlar, Çınar, 
Çakmakçı, O. ve Şahan., 2007).

Psikolojik Sağlamlık 

Yaşadığımız dönemde psikolojik rehberlik ve psikolojinin diğer alanlarında 
daha çok ön planda olan pozitif psikoloji, kişinin güçlü taraflarını, kendinde var 
olan gücü ve olumlu yönlerini esas almaktadır (Seligman ve Csikszentmihalyi, 
2000; Karaırmak ve Çetinkaya, 2011).

Problemli ve olumsuz yaşantılar ile başa çıkabilmek, dayanabilmek olarak 
karakterize edilebilecek psikolojik sağlamlık kavramı gerekli ve güncel bir konu 
olarak ön plana çıkmaktadır. Psikolojik sağlamlık (resilience), bir problem veya 
olumsuzluk ile karşılaşıldığında, koruyucu nedenlerin ve risk faktörlerinin etki-
leşimi ile oluşan süreçte, kişinin yaşamındaki değişikliği kabullenmesini kap-
samaktadır. Yapılan çalışmalarda risk karşısında, kişinin psikolojik sağlamlığa 
uyum göstermesi üzerine daha çok adapte olunmuştur. Kişilerin stresli yaşamla-
rına sebep olduğu risk faktörleri ve riskin olumsuz etkilerini en aza indirgeyen 
koruyucu faktörler, aşama aşama gelişen bir dönem olarak da sınıflandırılan psi-
kolojik sağlamlık konusuna katkıda bulunmaktadır (Karaırmak, 2006).

Tarih sürecinde, psikolojik sağlamlık çıkış noktası tıp bilimlerine dayan-
maktadır. Davranışsal bilimlerdeki psikolojik sağlamlık çalışmaları ise 1970’ler-
de ortaya çıkmıştır (Erarslan, 2014).

Yapılan çalışmalarda uzun yıllar sonucu, psikolojik sağlamlık olgusu farklı 
yöntemlerle tanımlanmış ve kişilerde psikolojik sağlamlığa katkıda bulunacak 
karakteristik yönler üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Bir stres veya olumsuzluk 
(boşanma, terör, doğal afetler, yoksulluk, bozuk aile düzeni, hatta şehir değiştir-
me ya da taşınma) durumu ile karşı karşıya kalındığında koruyucu faktörler ile 
risk faktörlerinin etkileşiminden doğan dinamik süreç de, bireyin yaşamındaki 
değişikliğe ayak uydurmasını içermektedir. Psikolojik sağlamlık tanımlanırken, 
iki önemli durumdan bahsedilmektedir; (a) büyük bir tehdit ya da olumsuzlu-
ğa maruz kalınması  (b) gelişim süreçlerini aksatacak önemli sorunlara karşın 
başarılı bir uyum sürecinin oluşturulmasıdır (Luthar, Cicchett ve Becke, 2000; 
Karaırmak, 2006).

Risk ve psikolojik sağlamlık (resilience) konularının üzerine incelemeler 
yapılması, araştırma ve uygulama alanları ile temel önleyici/koruyucu unsurlar 
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yönünden aşama aşama gelişen ve popülerlik kazanan konular durumuna gelmiş 
ve gelişim psikolojisi, psikolojik danışma ve rehberlik ile psikiyatri konularında 
git gide göze çarpan alanlar olmuşlardır (Gizir ve Aydın, 2006).

Psikolojik sağlamlık konuları üzerine araştırma yapan gelişimsel psikopa-
tolojilerin ve psikiyatrların ilk incelemeleri bu tarzların etkisini taşımaktadır. 
Uzmanlar, tamamen uyumsuz davranışları çözebilmek adına daha ağır olan 
hastaların sorunlarının etiyolojisine ve risk faktörlerine odaklanmış olup, öte 
yandan da herkes için farklı olarak birbirine uyum gösteren bir grup hasta atipik 
olarak anlaşılmış ve gözden kaçırılmıştır (Luthar ve diğ., 2000; Erarslan, 2014). 

Genel olarak stres veya zorluklarla başa çıkabilen kişilerin bir özelliği ola-
rak kabul edilen psikolojik sağlamlık, ister zorlukla karşılaşsın veya karşılaş-
masın, her bireyin hayatının bir döneminde önemle gözlemlenebilecek şekil-
de algılatılabilmektedir. Psikolojik olarak sağlam olan kişiler kendileri adına, 
kendi davranış ve yeteneklerini etkileyen birtakım somut olamayan düşüncelere 
sahiptirler. Bu yöndeki düşünceler genellikle “sağlam zihin yapısı” olarak ifade 
edilebilir. Sağlam zihin yapısına sahip kişilerin stres ve baskı ile başa çıkabil-
melerini, günlük yaşamda var olan zorlukların üstesinden gelmeyi, istenmeyen 
hayal kırıklıklarından ve ağır travmadan tamamen kurtulmalarını, tamamen an-
laşılabilen ve gerçekçi hedefler tespit etmelerini, başka kişilerle olması gerektiği 
gibi ilişkiler sağlamalarını, kendilerine ve başkalarına saygı göstermelerini ge-
rektirmektedir. Her insan bu zihin yapısını geliştirme becerisine sahiptir (Golds-
tein ve Brooks, 2005; Oktan, 2012).

Bu tanımlardan da anlaşıldığı gibi psikolojik sağlamlık olgusu, kişiyi etra-
fında olumsuz faktörlerinden koruyan karakteristik bir özellik değildir. Kişileri, 
hayatın zorlukları altında başarıya taşıyan temel nedenler, çevresel risk oluştu-
ran koşulların mevcut etkilerini en aza indirgemeyi sağlayan tutum ve yetenek-
lerin gelişmesine neden olan koruyucu faktörlerdir (Beauvais ve Oetting, 1999; 
Gizir ve Aydın, 2006).

Son olarak ise (Stewart, Reid ve Mangham,1997;Yılmaz ve Sipahioğlu, 
2012), psikolojik sağlamlığın, daha önce yapılan farklı tanımlarını inceleyerek 
bu tanımlardaki ortak yönleri şu şekilde anlatmışlardır;

•	 Kişilerin belli başlı özellikleriyle çevreleri arasında karmaşık ve karşı-
lıklı bir oyundur.

•	 Sorunlarla başa çıkma becerisi ile stres arasındaki bir uyumdan meyda-
na gelir.
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•	 Birçok stres veren tüm yaşamın olaylarından türeyen risk unsurları ve 
riskin olumsuz etkisini sakinleştiren ya da en aza indirgeyen önleyici 
faktörler, psikolojik sağlamlığa katkıda bulunmaktadır.

•	 Psikolojik sağlamlık dinamiktir.
•	 Psikolojik sağlamlık gelişimseldir. Başarılı olma kişinin becerilerini 

güçlendirir.
•	 Psikolojik sağlamlık yaşam geçişlerinde en önemli faktördür.
Psikolojik sağlamlık incelemelerinin çıkış noktası çocukluk çağda erken ya-

şam felaketlerini tecrübe eden çocuklardaki gelişimsel psikopatoloji üzerine ya-
pılan çalışmalara bağlı olduğu bilinmektedir. Bu erken yaşam felaketlerine örnek 
olarak; şiddete yatkın ya da ruhsal rahatsızlığı olan aile ortamında yaşama, madde 
bağımlılığı ve kullanımı, yoksulluk olarak gözlemlenebilir. Yapılan bu araştırma-
lar da çocukların risk altında yaşamlarına devam etmelerine rağmen ruhsal ve 
fiziksel açıdan sağlıklı büyüyenlerin özellikleri belirlenmiştir. Yaşamlarında şi-
zofreni tanısı alan kişilerin ve ebeveynlerinin boylamsal açıdan incelemelerini de-
vam ettiren Manfred Bleuler (1984), klinik çalışmaları süresince, sadece beklenen 
sonuçları keşfetmekle kalmamış aynı anda felaketin arasında potansiyel gücün, 
cesaretin ve sağlığın en önemli sonuçlarını da ortaya koymuştur. Bunun sebebi 
akılsal hastalık olan ve hastaneye yatırılmış bir annenin kızı olan, sorumsuz, alko-
lik, duygusal, ruhsal ve fiziksel bakımdan rahatsız olan bir babanın bakımıyla ve 4 
kardeşiyle büyümüş 14 yaşındaki Vreni’nin vaka araştırmasına odaklanmış bunun 
sonucunda yetişkinlik döneminde mutlu bir evliliğe, aileye ve aynı zaman da iki 
sağlıklı çocuğa sahip olduğunu belirtmiştir (Erarslan, 2014).

Psikolojik sağlamlık çalışmalarında anlık travmalar karşısında verilen tep-
kiler üzerine de araştırmalar yapılmıştır. Bilim insanları, toplumda yaşanan fela-
ketleri veya ağır yaralanmalar gibi travmatik durumlar karşısında yetişkin birey-
lerin duygusal anlamda nasıl tepki verdiklerini, bu olayları nasıl benimsediklerini 
araştırmışlardır. Yapılan araştırmalarda genel sonuç değişkenleri, yaşanan travma 
sonrası stresin belirtilerini ve travma sonrasındaki değişimi, gelişimi kapsamakta-
dır. Li, Zhu, Zhou, Sun, Fan ve Zhuang (2012) Wenchuan’da 2008’ de yaşanmış 
olan deprem felaketinden 1 yıl sonra demografik unsurlarla psikolojik sağlamlık 
arasındaki bağlantıyı araştırmak için, depreme maruz kalan, acı çeken yetişkin 
bireylerle görüşmüşler ve bunun üzerine incelemeler yapmışlardır. Sonuç olarak, 
daha önce yapılmış olan araştırmalarla bağlantılı olarak, psikolojik açıdan sağlam 
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olan yetişkin bireylerin yaşanan doğal felaket durumunda olumlu tepkiler verdik-
leri gözlemlenmiştir. Kişilerin aylık gelirleri hariç cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi ve 
etnik gruba bağlı demografik unsurların psikolojik sağlamlığın, belirgin şekilde 
nedenlerinden olduğu gözlemlenmiştir (Erarslan, 2014).

Psikolojik sağlamlık çalışmalarında ülkemizde yalnızca 2000’li yılların 
başlarından beri gözlemlenen çeşitli risk grupları ele alınmış ve psikolojik sağ-
lamlık süreci, risk ve koruyucu unsurlarla birlikte araştırılmıştır. Bunun yanında 
psikolojik sağlamlığı geliştirmede etkili unsur olabileceği varsayılan bazı mo-
deller test edilmiştir (Erarslan, 2014).

Terzi (2005), strese maruz kalmış yaşam hikâyeleri karşısında olumlu yönde 
stresle başa çıkmayı ve öznel olarak psikolojik anlamda iyi olmalarını etkileyen, 
395 üniversite öğrencisinde Psikolojik Dayanıklılık Modelini incelemiştir. Yapı-
lan çalışmanın sonucunda, strese maruz kalmış yaşamları bilişsel açıdan incele-
menin ve stresli yaşam olaylarıyla başa çıkmanın, psikolojik yönden iyi olmayı 
dolaylı olarak etkilediği gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra, psikolojik sağlamlığın 
da kişilik, karakteristik açıdan bilişsel değerlendirme ve stresle başa çıkma ara-
cılığı ile iyi olmayı dolaylı yönden etkilediği gözlemlenmiştir (Erarslan, 2014).

Benlik Saygısı 

Psikolojik danışma ve psikiyatri alanlarında yapılan araştırmalar arasında en 
sık rastlanan kavram olan benlik saygısını en belirgin şekilde Rosenberg (1965) 
kişinin kendi kendine olan olumlu veya olumsuz davranışı olarak betimlemiş-
tir. Benlik saygısı kavramını iki farklı boyutta incelemiş bunların da yüksek ve 
düşük benlik saygısı olduğunu ortaya koymuştur. Bireylerin kendilerini değerli 
ve saygıdeğer hissetmeleri, yüksek benlik saygısı ile tanımlanırken bu davranış 
kişinin kendisini büyük görmesi şeklinde bakılmamalıdır; bu davranışın zıttı 
olarak kişiler kendilerini reddederler ve kendilerinden memnun değillerdir bu 
da düşük benlik saygısı olarak tanımlanmaktadır (Güloğlu ve Karaırmak, 2010).

Toplumsal düzende önemli bir özellik olarak bilinen benlik saygısı, kişile-
rin kendilerini algılamalarında verdikleri önemi belirlemektedir. Benlik saygı-
sının bilindiği gibi pek çok önemli değişkenle (örn; sosyal beceriler, iyi olma, 
yalnızlık, intihar vb.) ilişkisi olduğu ve benlik saygısının programlar aracılığı 
ile geliştirilebileceği düşünüldüğünde toplumda psikolojik danışmanlarca yürü-
tülecek benlik saygısını artırmaya yönelik programların uygulanmasının önemi 
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daha fazla ortaya çıkmaktadır. Benlik saygısı ile ilgili yapılacak grup uygulama-
larının kişilerin kendilerini değerli hissetmelerine, kendilerinden daha memnun 
olmalarına, kendilerini daha gerçekçi tanıma ve değerlendirmelerine dolayısıyla 
kişisel-sosyal ve akademik gelişimlerine çok önemli katkılar sağlayacağı düşü-
nülmektedir (Çeçen ve Koçak, 2007).

Kavram olarak benlik saygısı, bireyin kendi kendini test etmesi ve bu testin 
sonucunda elde etmiş olduğu benlik kavramını kabul etmesinden oluşan beğen-
me ve benimseme bununla birlikte kişi kendisini bulunduğu durumdan daha ek-
sik veya daha üstün görmeden, sevilmeye layık, beğenilen, tamamen kendinden 
memnun olma ve kendisine güvenme durumunu tasvir etmektedir. Bütün olarak 
pozitif beden inancı yüksek bir benlik saygısı yönünde tanımlanırken, zıttı olan 
düşük benlik saygısı, negatif beden inancını açıklamaktadır. Benlik saygısı ve 
sosyal görünüş kaygısı depresyon ve anksiyete bozuklukları üzerine etkisi olan, 
psikolojinin klinik vaka olarak tanımladığı durumlarındandır (Özcan, Subaşı, 
Budak, Çelik, Gürel ve Yılmaz, 2013). Benlik saygısı kendine saygı, özgüven 
öz değer ve birçok psikolojik değişkenlerin temel belirleyicilerinden birisidir 
(Güçray, 1989; Yiğiter, Sarı, Ulusoy ve Soyer, 2011).

Kişinin fiziksel ve zihinsel özelliklerinin tamamı ve kişiye ait olan bütün bu 
özelliklerin yanında kişinin kendini değerlendirmesi durumu benlik olarak açıklana-
bilir (Yavuzer, 2002; Çalışkan, 2015). Benlik, kişinin çevresi ile iletişimi, etkileşimi 
sonunda edindiği ve kendine ait olan duygular, düşünceler, değerler ve kavramlar 
sisteminin tamamıdır. Benlik insanın kendi benliğini kavrama şekli olup bireyin 
kendisini nasıl tanıdığını açıklamaktadır (Yörükoğlu, 2000; Çalışkan, 2015).

Bu ifadelerin yanından benlik saygısı hakkında, Branden (1987), benlik 
saygısını anlatırken, kendimizi daha kapsamlı tanımak ve bununla beraber baş-
kalarını da daha iyi algılayabilmek adına bir yol gösterici olduğunu belirtmiştir. 
Yine Branden, benlik saygısının iki tane bileşeninin olduğundan bahsetmiştir. 
Bu bileşenler; kişisel öz yeterlilik ve kişisel değerlilik duygularıdır. Bir baş-
ka deyiş ile özgüven ve öz saygının birleşiminden benlik saygısı doğmaktadır. 
Benlik saygısı kişilerin kendinde olan sorunlarını kavrama ve bu sorunları idare 
edebilme becerilerini ifade etmektedir. Benlik saygısı, kişilerin toplumda nasıl 
bir birey olacaklarına, çoğu zaman kişilerin ne yönde bir kişilik oluşturacakları-
na ve etrafıyla olan iletişimlerinde nasıl bir yol izleyeceklerini, farklı yönlerden 
etkileyen bir faktördür (Latifoğlu, 2012).
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Kişinin çevresi ile olan yaşamını anlayış şekilleri adına benlik kavramının 
gelişimi hareketli bir süreçtir. Kişilerin kendi yaşamlarını kavrama biçimi, baş-
kaları tarafından pozitif yönde değerlendirme ve topluma kabul edilme gerek-
sinimden kayda değer şekilde etkileşimdedir. Kişi için kendine yakın görünen 
çevresinin düşüncesi oldukça önemlidir. Bu doğrultu da kişiyi memnun eden 
veya onu hayal kırıklığına uğratan farklı deneyimler sonucunda kişi kendine 
değer verme duygusunu artırır. Var olan bu duygu, başka insanların kendileriyle 
yüzleşmesi sonucun da günden güne öğrenilerek geliştirilir. Bu durum bir kez 
oluştuktan sonra, diğer kişilerin gerçek anlamda kendilerine nasıl baktıkların-
dan bağımsız olarak devam eder ve bütün organizmanın hareketlerini koşulsuz 
şekilde etkiler (Temel ve Aksoy 2001; Dilek, 2007).

Benlik Saygısı ve Spor İlişkisi

Günümüze kadar olan araştırmaların birçoğunda, kişinin öz değerlerini ta-
nıyabilmesi için kendi akranlarıyla kıyaslandığı zaman ilköğretim yaşlarından 
itibaren başlayan ve ergenlik döneminin sonlarına kadar, gelişimsel bir süreç 
olduğunu görmekteyiz. Benlik saygısı ve sportif faaliyetlerin arasındaki ilişki, 
bireyin bu faaliyetlere nasıl uyum sağladığı ve bu uyum sonucunda kazanılan 
deneyimlerin karakterini, kişiliğini ve hayatını ne yönde etkilediği, bu sürecin 
kaynağını oluşturmaktadır. Spor aktiviteleri sayesinde kişinin kendini tanıması, 
benlik saygısının olumlu veya olumsuz yönde gelişimi ve hayatının tümünü na-
sıl etkilediği ilişkilendirilebilir.

Yapılan çalışmaların sonucunda, Hawkins ve Gruber (1982), lise çağındaki 
erkek öğrencilerin katılmış oldukları beyzbol müsabakası sezonunda, okul-ders 
başarı oranlarının arttığını bulmuşlardır. Sosyal benlik açısından, takım spo-
ru ile uğraşan kişilerin benlik puanları yüksek bulunmanın yanı sıra bireysel 
sporlarla uğraşanların da kişisel benlik puanları yüksek bulunmuştur (Özerkan, 
2004;Çağlayan, 2011) 

Eleştirel bakış açısı olarak Folkins ve Sime (1981), spor ve psikolojik açı-
dan rahatlama üzerine üst düzey bir tartışmayı kapsamaktadır. Yapılan çalışmanın 
eleştirisini ortaya koyan bu grup ve buna benzer diğer çalışmalar spor faaliyetle-
rini gerçekleştirmenin bireyin kişiliğini pek etkilemediğini fakat yoğun spor ak-
tivitelerinin zindelik seviyesini artırdığını, bununla birlikte ruhsal durum, benlik 
kavramı ve akıl sağlığına pozitif açıdan etkileri olabileceğini kabul etmişlerdir. 
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Yapılan çalışmaların bazı bulgularında kas kuvvetindeki artış ve fizik algısındaki 
değişikliklerin, en önemlisi olan zindelik programlarından önce ve benlik saygısı 
düşük olan kişilerin benlik saygısını, pozitif olarak etkileyebileceğini düşünmüş-
lerdir. Benlik kavramı haricinde kişilik özelliklerinden hiçbiri, fiziksel gücün artı-
şından etkilenmemiş olmaları göze çarpmaktadır (Eren, 1997; Esen, 2012).

Fiziksel aktiviteler ve kişilik ile ilgili etkileşimi inceleyen bir araştırma 
da O. Neuman, aktif sporcular ile spor yapmayan bireylerin değerlerinde spor 
yapanların çok daha çalışkan, daha sabırlı, daha hareketli, girişken ve çok zor 
durumlarda bile zemine adapte olma özelliklerinin belirgin düzeyde daha iyi 
olduklarını gözlemlemiştir (Tiryaki, 2000; Kumbaroğlu, 2013).

Spor faaliyetlerinin tümü sosyal bir kazanımdır ve genelde duygu ile ilgili 
özelliklerin gelişmesini sağlar. Sportif faaliyetlere katılanların, duygularını ifade 
etme aracı olarak oyun ve hareketler yardımı ile onları sergileyebilme olanakları 
artmaktadır. Spor aktiviteleri sayesinde gençlerin kendilerini ifade etmelerinin 
daha kolay olduğunu ve bununla birlikte öfke, saldırganlık gibi duyguların ken-
dilerinden uzaklaşmasına ya da bu duyguları kontrol etmelerini sağlayabilmek-
tedir. Strese maruz kalan enerjiden uzaklaşmanın en iyi yolu oyun ya da spor 
faaliyetlerine katılmak veya sürdürmektir. Spor faaliyetlerinin taraftarı olmak, 
kişiye sağlamış olduğu fiziksel faydalarıyla birlikte benlik gelişimine de fayda 
sağlamaktadır. Bu sayede kişiler karşılaştıkları bir baskı karşısında yeterlilik ve 
yetersizliklerini çok daha kolay anlayabilmektedirler (Aracı, 2001; Bal, 2015).

İyimserlik 

Pozitif psikolojinin gözde kavramlarından olan iyimserlik son 25 yılda, gü-
nümüz psikologları arasında popüler bir çalışma konusu olmuştur. Psikologlar 
iyimserliği; duruma özgü, olaya özgü ve umut başlıkları altında incelemişler ve 
iyimserliğin nasıl ölçüldüğüne bakılmaksızın genellikle cazip sonuçlarla ilişki-
lendirmişlerdir (Park, Peterson ve Seligman, 2004).

İyimserlik, gelecekte kötü olaylardan çok, iyi olayların olacağına dair bir 
inanç olarak geleceğe yönelik bilişsel, duygusal ve motivasyonel bir duruşu 
temsil eder (Schutte ve Hosch, 1996).

Psikoloji biliminde iyimserlik kavramı ilk kez deney yapılarak Scheier ve 
Carver tarafından araştırılmıştır. Yapmış oldukları araştırma ile iyimserliğin 
kavramsal çerçevesini çizmişler, iyimserliğin sağlık değişkenleri ile ilişkisini 
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ortaya koymuşlardır. Scheier ve Carver iyimserliği; bir insanın başına iyi şeyler 
geleceğine dair genellenmiş beklentileri vardır (Scheier ve Carver, 1985).

Kontrol Odağı

Kontrol kavramı, kişilik gelişiminin bir boyutu olarak, bireydeki temel farklı-
lıkların bir parçasını oluşturmaktadır (Çivitçi, 2007). Skinner‟a (1996) göre; kont-
rol kavramı kontrol odağı algısı, kendine yeterlilik, öğrenilmiş güçlülük, nedensel 
yükleme ve öz kontrol gibi kavramları ifade etmektedir. Kişi kendini anlatırken 
hayatında rol oynayan olaylar karşısında kendini yerleştirdiği, uygun gördüğü yer, 
kişini benlik kontrolünde bakış açısını, odağını oluşturmaktadır (Rotter, 1966). 

Bununla birlikte kontrol odağı süreci başlamaktadır. Kişinin stresli bir olay 
karşısında stresini kontrol altında tutabildiği ve bu bağlamda kendisinin uygu-
ladığı bilişsel değerlendirmeler kontrol odağını kapsamaktadır. Birey için ken-
dinde önemini açığa çıkaran bu bilişsel değerlendirmeler bu durumun anlamını 
belirleyen bilişsel süreçler, birincil ve ikincil olarak iki şekilde incelenmektedir. 
Yapılan değerlendirmelerin birincisinde birey farkına vardığı durumun iyi olma 
halinin üzerine etkisinin olup olmadığını, bu doğrultuda etkisi olacaksa da bu 
durumun strese bağlı gerçekleşip gerçekleşmediğini test eder. Stresle başa çık-
ma ve stres karşısında uygulanabilecek çözüm yolları ise ikincil değerlendirme-
yi açıklamaktadır. İçinde bulunulan sürecin kontrol altında tutulduğu ile ilgili 
inanışlar, bu işleyişi gözle görülür bir şekilde etkilemektedir (Folkman, 1984).

Kontrol odağı algısının, nedensellik belirtme ve sorumluluk yükleme ile 
yakından ilişkili olduğu ifade edilmektedir (Korkut, 1991). Rotter’a göre (1966) 
kontrol odağı; bireyin yaşamları içerisinde kendilerini etkileyen olumlu ya da 
olumsuz olayları, kendi yeterliliklerine, kişisel özelliklerine, dinamiklerine, ka-
dere, talihe, farklı güçlere ya da başka insanlara bağlama ve yöneltme eğilimi-
dir. İç ve dış olmak üzere iki tip kontrol odağı yöneliminden bahseder. Bunlar:

İç kontrol odağı; bireyin hayatında yaşadığı olumlu ya da olumsuz şeylerin 
kontrolünün kendisinde olduğuna ve tüm yaşadıklarının sorumluluğunun kendisi-
ne ait olduğuna yönelik inancıdır (Rotter, 1966). Denetim odağı içten olan kişiler, 
yaşamlarının sonuçlarında kendi tutumlarının önemli olduğunu ve bu davranışları 
direk olarak etkili olduğu inanışındadırlar (Wong-McDonald ve Gorsuch, 2004). 

Dış kontrol odağı: kişinin, kendi davranışları ve bu davranışlarından mey-
dana gelen sonuçları üzerinde kontrol sahibi olamadığına, hayatının ve yaşadığı 
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olayların Şanssızlık, talihsizlik, kader ve başka insanlar gibi kendi dışındaki 
etmenlere bağlı olduğu inancında olmasıdır (Rotter, 1966). Kontrol odağı kavra-
mını, kültürel ve sosyal nedenlerle açıklayan Lefcourt’ a göre; aile tipi, kültürel 
yapı ve kişisel çabalar sonucunda elde edilen deneyimler 33 kontrol odağının 
gelişimine etki eder. İç kontrol odağını kullanan kişiler, genellikle, tipik içsel 
yönelimli ailelerde yetişirler. Bu tip ailelerdeki örüntü çaba, eğitim, sorumluluk 
ve düşüncenin önemini vurgulayıcı niteliktedir. Buna karşılık dışsal yönelimli 
ailelerde çoğu şey dış kaynaklara atfedilir. Çünkü düşük sosyoekonomik statü-
deki ailelerin inanışlarına göre, kendi yaşamları üzerindeki kontrolleri daha az-
dır. Buna bağlı olarak bu tip topluluklardaki aileler ve bu aile içerisinde yetişen 
bireyler daha dışsal yönelimlidirler.

SONUÇ

Dünyadaki tüm demokratik toplumlarda en önemli ilkelerden birisi de, ki-
şilerin fikirlerini ve beklentilerini baskı altında kalmadan kendilerini anlatabile-
cekleri ortamların oluşmasıdır. Bu durum eğitim anlayışlarının da başında gel-
mektedir. Günümüzde yalnızca düşüncelere dayalı eğitim ve öğretim anlayışı 
uygun değildir. İnsan sadece beyinden ibaret olmadığı gibi en az beyin kadar 
öğrenmeye muhtaç olan bedeni ve psikolojik durumu mevcuttur. Spor ve be-
den eğitimi bu süreci en iyi şekilde etkin kılan yoldur. Bu yüzden dünyada tüm 
gelişmiş ülkeler beden eğitimi ve spor için gerekli fedakârlıkları yerine getir-
miş, ekonomik düzeyde hiç bir masraftan kaçınmamış ve bu yolda çabalamaya 
devam etmişlerdir. Ülkemizde bu süreci düşüncede kabul etmiş olmamıza rağ-
men uygulama yönünde gereken önemi vermediğimiz bir gerçektir (Ateş, 1992; 
Bayraktar, 2003).  Sportif faaliyetler kişinin beden ve psikolojik sağlığını olum-
lu yönde geliştirmekle kalmayıp kişinin var olan becerilerini tanıması, kendi 
kuvveti ve özgüveninin farkında olabilmesine yardımcı olmaktadır (Patterson, 
Kupersmidt ve  Griesler, 1990; Saracaloğlu, Varol ve Aras, 2002). 

Yaşanan gelişmeler, ilerleyen teknolojik ve kapital dünya gündeminde ha-
yatımızın her alanında karşımıza çıkan ve toplumda her yaştan bireyi etkisi alan 
stres kavramı özellikle geride bıraktığımız yakın tarihte araştırmalara konu ol-
muş ve stresle başa çıkabilmenin yöntemlerini araştırmak bilim insanlarının ana 
konularından olmuştur. Günlük yaşamda süre gelen ve stres faktörleri ile başa 
çıkabilen, stresin etkilerini en aza indirgeyerek günlük yaşamlarındaki işlerine 
ve yaşamlarına uyumlu bir şekilde entegre edebilen bireyleri, bu faktörler kar-
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şısında dayanamayan bireylerden ayırt edebilen belli özellikler vardır. Bireyle-
rin kendilerine değer vermeleri aynı zamanda bu davranışla birlikte duygularını 
kontrol edebilmeleri, psikolojik, fiziksel ve sosyal olarak hayata karşı kontrol 
sahibi olabilmeleri zorluklara karşı avantajlı bir konuma yerleştirmektedir. Dü-
zenli olarak yapılan fiziksel aktivite ve spor, yukarıda bahsedilen olumlu psiko-
lojik ve sosyolojik etkilerinin pozitif yönde olduğu yapılan araştırmalarda ile 
ifade edilmiştir. Başka bir ifade ile ortaya koymak gerekirse, düzenli yapılan 
fiziksel aktiviteler ve spor, psikolojik sağlamlığın yanı sıra iyimser düşünce ve 
kontrol odaklı benlik saygısı gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Stres her 
yaştan bireyi olumsuz yönde etkiler. Fiziksel aktivite ve spor da her yaştan bire-
yin stres ve diğer olumsuz faktörler karşısında zorluklara karşı uyumu güçlen-
dirmektedir. Buna bağlı olarak her yaştan bireyi etkileyen stresi, benlik saygısı, 
iyimserlik ve kontrol odaklı düşünce, zihinsel ve bedensel gelişim sağlayan fi-
ziksel aktivite ile kontrol altına almanın mümkün olduğu ifade edilebilir. Sonuç 
olarak sporun psikolojik sağlamlık, benlik saygısı kontrol odağı ve iyimser dü-
şünce açısından tek başına bir koruyucu faktör olduğu düşünülmektedir. 
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BEDENSEL ENGELLİ BİREYLERİN SPOR VE SPORCU 
KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Bahar GÜLER1, Gönül TEKKURŞUN DEMİR1, Mücahit DURSUN1

1Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Bu araştırma, farklı düzeylerde yetersizlikten etkilenmiş olan bedensel 
engelli bireylerin, spor ve sporcuya ilişkin metaforik algılarının değerlendiril-
mesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya farklı fiziksel yetersizliğe sahip olan ve 
bedensel engel tanısı almış toplam 70 (20 kadın, 50 erkek) birey katılmıştır. Ka-
tılımcıların yaş aralığı 18-65 arasında değişmektedir. Araştırmada nitel araştır-
ma modellerinden metafor (olgubilim/fenomoloji) deseni kullanılmıştır. Araş-
tırmalarda, uzman görüşü dahilinde hazırlanan, açık uçlu soru formunun katı-
lımcılar tarafından benzetmelerle açıklanması istenmiştir. Katılımcılardan sporu 
ve sporcuyu başka bir kavrama benzetmeleri ve bu benzetmelerin nedenini açık-
lamaları istenmiştir. Katılımcıların spora yönelik oluşturdukları metaforların 10 
temada toplandığı tespit edilmiştir. Analizler sonucunda, oluşturulan temaların 
9’unun pozitif anlam içerdiği ve 1’inin olumsuz anlam içerdiği görülmüştür. Po-
zitif anlam içeren temalar “yaşam kaynağı”, “güç ve gelişim”, “güzellik”, “ener-
ji”, “disiplin ve meslek”, “duyuşsal imgeler”, “yarışma”, “etkileşim”  ve “gıda” 
dır. Olumsuz anlam içeren tema ise, “sıkıntı verici durum” olarak belirginleş-
miştir. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda, bedensel engelli katılımcıların spor ve 
sporcu kavramına yönelik oluşturdukları metaforların genellikle olumlu olduğu 
saptanmıştır. Engelli bireylerin spora yönelik metaforlarından hareketle, onların 
spora yönelik tutum ve motivasyonlarının da olumlu yönde olduğu söylenebilir.

GİRİŞ

Bireyleri harekete geçirecek bir unsur olarak algı herhangi bir objeye ya da 
herhangi bir konuya ait olup, bireylerin o konuya ait tutumlarını, değerlerini, 
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yansımalarını ve bakış açılarını ortaya çıkarır. Bu bağlamda beden eğitimi ve 
sporun topluma yaygınlaşması bakımından bu alana ilişkin algıların da olumlu 
olması beklenir. Yetersizlikten etkilenmiş bireyler içinde bu alana ilişkin biliş ya 
da algının ne seviyede olduğu merak edilen bir konudur. 

Günümüzde bireylerin fizyolojik, psikolojik ve anatomik eksiklikleri veya 
yetersizliklerini ifade etmek amacıyla engelli, sakat, özürlü, özel ihtiyaçlı, sı-
nırlı durumlu gibi ifadeler kullanılmaktadır. Oysa Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından hastalık sonuçlarına dayanan ve sağlık yönüne ağırlık veren bir ta-
nımlama ve sınıflama yapılmış ve sakatlık üç ayrı kategoride tanımlanmıştır. 
Buna göre yetersizlik; sağlık bakımından fiziksel yapı ve fonksiyonlarda eksik-
lik ve anormalliği ifade ederken, özürlülük ise; bir aktiviteyi normal tarzda veya 
normal kabul edilen sınırlar içinde gerçekleştirmedeki kısıtlılık veya yetersizlik, 
engellilik ise; bir yetersizlik ya da özür nedeni ile yaşa, cinsiyete, sosyal ve kül-
türel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması ya da yerine 
getirilememesi olarak tanımlanmaktadır (Özürlüler Şurası, 1999).

Spor etkinliklerinin, bireylerdeki birçok olumsuz özelliğin üstesinden ge-
lecek dinamikleri kendi içerisinde bulunduran ve bu yönüyle âdeta bir rehabili-
tasyon aracı olarak görüldüğü (İlhan, 2010) düşünülerek, bu çalışmada bedensel 
engelli bireylerin spor ve sporcuya yönelik görüşleri benzetmeler (metafor) yolu 
ile tespit edilmeye çalışılmıştır.

BEDENSEL ENGELLİ, SPOR ve SPORCU

Bedensel engelli; kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonk-
siyon kaybı olan kişilerdir. El, kol, bacak, parmak ve omurgalarında kısalık, 
eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlılığı, şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, 
kemik hastalığı olanlar, felçliler ve spastikler bu gruba girmektedir (Öztürk, 
2007).

Bireyin yetersizlikten etkilenmesi ve bu yetersizliğin derecesine bağlı ola-
rak hareket kısıtlılığı ya da duyusal kayıpların yarattığı eksiklik onu toplumun 
diğer bireylerinden farklı kılabilir. Toplum içerisinde, farklılıklara bakış açısı, 
sunulan fırsatlar, eğitsel ve sosyal politikalar bireylerin potansiyellerini geliş-
tirmeleri bakımından oldukça önemlidir (Tekkurşun Demir, Yıldız ve İlhan, 
2018). Spor etkinlikleri, bireylerdeki birçok olumsuz özelliğin üstesinden ge-
lecek dinamikleri kendi içerisinde bulunduran ve bu yönüyle âdeta bir rehabili-
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tasyon aracı olarak düşünülebilecek bir mekanizmadır. Bireylerin tüm gelişim 
yönlerine hizmet etmek suretiyle makro ölçekte topluma hizmet etmektedir (İl-
han, 2010). Bu bağlamda Beden Eğitimi ve Spor uygulamalarının önemi sporun 
bireye kazandırdığı nitelikler göz önüne alındığında kendine yeten bir birey ola-
rak yaşamın devamlılığını sağlama ve toplumsal uyum yönüyle ne kadar önem 
taşıdığı bilinmektedir (Gallahue, 1987). 

İnsanlar için önemli olan noktalardan biri de yaptıkları sporda kendilerini 
fiziksel olarak nasıl algıladıkları ve bu algılamaya bağlı olarak bedenleri ve ben-
likleri arasında nasıl ilişki kurduklarıdır. Spor, bireyin sosyalleşmesini sağlar-
ken yeterli fiziksel gelişime ulaşmalarına ve sağlam bir kişilik oluşturmalarına 
katkı sağlamaktadır (Kulaksızoğlu, 2005). 

Hareketsiz yaşam tarzı sinik, özgüven kaybına uğramış, asosyal kişilik 
özelliklerine sahip bir genç nüfusun oluşmasına sebep olabilir. Spor, yaş gru-
bundan bağımsız olarak kas ve eklem sistemini korurken kilo kontrolüne yar-
dımcı olarak yaşam kalitesine olumlu katkı sağlamaktadır ve aynı zamanda ya-
şam süresini artırmaktadır (Kale, 2002). 

Spor yapmaktan hoşlanan herkes, spor faaliyetine ruhu ve bedeniyle katılır. 
Sporda insanın ruh ve bedeni, onun yaşantısında bütünleşir. Beden, yaşantıyı 
işleyen ve bilgi alan bir sistem, aynı zamanda spor faaliyetinde de bir araçtır. 
Hareket eyleminde hem aktif(amaç), hem de pasif (araç) olarak kullanılır. Bede-
nin bu maddi (nesnel) özelliği, spor hareketinin vazgeçilmez bir şartıdır. Çevre-
ye uyumda bedenin rolü, sadece spordaki maddi fonksiyonla sınırlandırılamaz. 
Beden aynı zamanda, bir eylemdeki bütün yaşantı, duygu ve tepkilerin merkezi 
ve kaynağıdır. Spordaki amaca yönelik her hareket eylemin güdüsü, sevk ve 
idaresi ve onun sonucunu belirleyen ruhi yaşantılarla sıkı bir ilişki içerisindedir 
(Baumann, 1994).

Hiç şüphesiz engelli bireylere sunulan fırsatlar yelpazesi içerisinde sporun 
etkin bir yere sahiptir. Spor, bireyin fizyolojik ve psikolojik yönden sağlığını ge-
liştiren, sosyal davranışlarını düzenleyen, zihinsel ve motorik belirli bir düzeye 
getiren biyolojik, pedagojik ve sosyal bir olgudur. Bu nedenle, engelli bireylerin 
sosyal uyumlarının gerçekleşme sürecinde spor bir araç olarak ele alınmalıdır 
(İlhan, 2008a).

Sporun normal gelişim gösteren bireyler üzerinde yaptığı olumlu etkilerin 
tümünü ve hatta daha fazlasını engelli bireyler üzerinde de gözlemlemek müm-
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kündür. Her spor etkinliği engelliler için en başta toplumsal bir deneyimdir. Bu-
nun yanında spor doğal ortamı içinde bulunan tüm bireyleri farklı şekillerde 
etkilemekte ve tüm gelişim boyutlarını desteklemektedir (İlhan, 2008b).

İnsanların bedenlerine ilişkin memnuniyet hali, dış dünyanın onları nasıl 
gördüğü ile şekillenmektedir. Sahip olunan olumlu benden algısının, özgüveni 
ve sosyalliği arttırdığı, topluluk önünde rahat hissettirdiği, sosyal çevre geliştir-
me konusunda önemli bir yere sahip olduğu gerçekleştirilen araştırmalar tara-
fından saptanmıştır (Kalafat, 2006; Yılmaz, 2015; Erdoğan ve Tütüncü, 2015). 

Sporcu, sporla ilgilenen, aktif olarak sporda yer alan, yarışan, rekabet eden 
kişidir. Sporcu; kendi kulüplerinin yönlendirdiği şekilde ve yerde belirli çalışma 
saatlerinde ve kulübün gözetiminde hem antrenman-maç yapan hem de karşılı-
ğında ücret alan kişilerdir. 

METAFOR

Literatürde, nitel araştırmalarda kullanılan metaforlar (olgubilim/fenomoloji) 
araştırma desenleri arasında yer alır. Metafor bireylerin dış dünyalarını algılama-
larının sözel dışa vurumlarıdır (Morgan, 1998). Nitel araştırma ise, algıların ve 
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül olarak ortaya konmasına yönelik bir 
sürecin izlendiği çalışma olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Metaforlar bireylerin dış dünyalarını algılamalarının sözel dışavurumla-
rıdır. Bu nedenle metaforlar herhangi bir kişinin, herhangi bir kavramla ilgili 
algısını açığa çıkarmak için kullanılabilecek en etkili yapılardır (Yalçın, 2011). 

 Bedensel engelli bireylerin, spor ve sporcuya ilişkin metaforik algılarına 
yönelik bu araştırmanın bulguları ve sonuçları itibariyle, engelliler sporunu yay-
gınlaştırma hareketine yapabileceği olası katkılar göz önüne alındığında önemli 
bir çalışma olabileceği değerlendirilmektedir.

BULGULAR

Bu bölümde, bedensel engelli katılımcılardan elde edilen “spor” ve “spor-
cu” kavramına yönelik metaforlar benzerlik ve farklılıklarına göre tema ve 
kategorilere ayrılmıştır. Bedensel engelli bireylerin spor kavramına yönelik 
metaforlarından elde edilen tema ve kategoriler Tablo 1’de, sporcu kavramına 
yönelik metaforlarından elde edilen tema ve kategoriler ise Tablo 2’de verilmiş-
tir. Ayrıca, temalara ait kategoriler öğrencilerin metafor kaynaklarından alıntıla-
narak desteklenmiştir.
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Tablo 1.  Katılımcıların “Spor” Kavramına İlişkin Metaforları

Tema Kategoriler f Metafor Kaynağı

Yaşam 
Kaynağı

Sağlık (21), 
Hayat (8),  Su 
(4), Can (1), 

İp (1),Mucize 
(1)

36

“...sağlık gibidir. Çünkü, sporu yapmak insana 
yaşam enerjisi ve sevinç verir, hastalık vermez.” 
(K44)
“…hayat gibidir. Çünkü, insana nefes aldırır.” 
(K70)
“…su gibidir. Çünkü, vücudun vazgeçilmezidir.” 
(K9)

Güç ve 
Gelişim

İlaç (3), Kaya 
(1), Demir 

(1), Kitap (1), 
Mum  (1)

7

“…kaya gibidir. Çünkü, sapasağlam dimdik ayakta 
tutar.”(K21)
“…ilaç gibidir. Çünkü, vücuda çok fazla faydası 
bulunur. Güç ve sağlık verir.” (K16)
“…demir gibidir. Çünkü,  insan da işlendikçe 
(antrenman yaptıkça)parlar.”(K38)

Güzellik

İbadet (2), 
Gençlik  (1), 

Ağaç (1), 
Silgi (1)

5

“…ibadet gibidir. Çünkü, ibadet ruhunu, spor 
bedenini güzelleştirir.” (K36)
“…gençlik gibidir. Çünkü, vücudun resmi hep iyi 
olur.’(K41)
“…ağaç gibidir. Çünkü, yaşlansa da genç 
tutar.’(K7)

Enerji
Hareket  (2),  
Enerji (2), 

Maraton  (1),
5

“…hareket gibidir. Çünkü, aktif olmak gerekir.’ 
(K30)
“…enerji gibidir. Çünkü, hiç yorulmazsın.’ (K53)
“…maraton gibidir. Çünkü, enerji gerektirir.’ (K24)

Disiplin 
ve Meslek

Saat (2), 
Sağlık (1), 

öğretmen  (1), 
Doktor  (1)

5

“…saat gibidir. Çünkü, süreklilik ister. (K23)
“…sağlık gibidir. Çünkü,  insanı zinde tutar ve 
programlı yaşam sağlar.’ (K50)
“…öğretmen gibidir. Çünkü, disiplinli olmayı 
gerektirir.’ (K25)

Duyuşsal 
İmgeler

Eğlence (1), 
Mutluluk (1), 

Sevgi (1), 
Huzur (1)

4

“…eğlence gibidir. Çünkü, zevklidir. (K2)
“…mutluluk gibidir. Çünkü, insanı dinç tutar, 
gülümsetir.’ (K46)
“…sevgi gibidir. Çünkü, vazgeçemezsin.’ (K51)

Sıkıntı 
Verici 
Durum

Eziyet (1), 
Korku (1), 
Savaş (1), 
Limon (1)

4

“…eziyet gibidir. Çünkü, yorucudur.’ (K55)
“…korku gibidir. Çünkü,benim için artık yok.’ (K3)
“…savaş gibidir. Çünkü, hayatta sorunlarla 
savaşmayı gerektirir.’ (K8)
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Yarışma İş hayatı (1), 
Üstünlük (1) 2

“… iş hayatı gibidir. Çünkü, diğerleri kadar iyi ya 
da daha iyi olmak isteriz.’ (K49)
“…üstünlük gibidir. Çünkü, spor yapmayanın sonu 
ya yatak ya toprak olur.’ (K42)

Etkileşim Sosyal alan 
(1), Şiir (1) 2

“…sosyal alan gibidir. Çünkü, etkileşimi sağlar. 
(K32)
“…şiir gibidir. Çünkü, uyum içinde olmayı 
gerektirir.’ (K20)

Gıda Yemek (1),Süt 
(1) 2 “…yemek gibidir. Çünkü, insana iyi gelir.’ (K57)

“…süt gibidir. Çünkü, sağlık için gereklidir.’ (K15)

Tablo 1’de, katılımcılardan “spor” kavramına yönelik elde edilen metafor-
ların analizleri yer almaktadır. Bu bağlamda bu tabloda, analizler sonucunda 
elde edilen temalar, kategoriler, frekans ve katılımcıların yorumlarını içeren 
alıntılar sunulmuştur. Spora yönelik oluşturulan metaforların kategorileştiril-
mesinde, benzer kategorilerin (Arpa, 2014; Cudd, 2007; Tekkurşun-Demir, ve 
diğ., 2018; Deniş Çeliker ve Akar, 2015; Fişek, 1998; Kaya, Demir ve Cicioğlu, 
2018; Karakaya ve Salici, 2016; Kesici ve Muhiç, 2013; Koç, Murathan, Yetiş 
ve Murathan, 2015; Kurtipek ve Sönmezoğlu, 2018; Küçük ve Koç, 2004; Se-
vinç ve Ergenç, 2007; Özsoy, 2011; Segrave, 2000; Yalçın ve Enginer, 2012) yer 
aldığı araştırmalardan yararlanılmıştır. 

Bedensel engelli katılımcıların spora yönelik oluşturdukları metaforların 10 
temada toplandığı tespit edilmiştir. Analizler sonucunda, oluşturulan temaların 
9’unun pozitif anlam içerdiği ve 1’inin olumsuz anlam içerdiği görülmüştür. 
Pozitif anlam içeren temalar “yaşam kaynağı”, “güç ve gelişim”, “güzellik”, 
“enerji”, “disiplin ve meslek”, “duyuşsal imgeler”, “yarışma”, “etkileşim”  ve 
“gıda” dır. Olumsuz anlam içeren tema ise, “sıkıntı verici durum”dur. Pozitif 
anlam içeren temalar arasında en yüksek frekansa sahip tema, “yaşam kaynağı 
(f=36)” dır. Bu temada “sağlık”, “hayat”, “su”, “can”, “ip” ve “mucize” gibi 
metaforlar yer almaktadır. Buna göre en yüksek frekansa sahip kategori olan 
sağlık kavramı K44 tarafından “spor sağlık gibidir. Çünkü, sporu yapmak in-
sana sağlık ve sevinç verir, hastalık vermez.” şeklinde ifade edilmiştir. Sporu 
“güç ve gelişim (f=7)” teması altında tanımlayan katılımcıların, “ilaç”, “kaya”, 
“demir”, “kitap” ve “mum” gibi metaforlar oluşturduğu saptanmıştır. Buna göre 
en yüksek frekansa sahip kategori olan ilaç kategorisi K16: “ spor ilaç gibidir. 
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Çünkü, vücuda çok fazla faydası bulunur. Güç ve sağlık verir.” şeklinde ifade 
edilmiştir. “Güzellik (f=5)” temasında “ibadet”, “gençlik”, “ağaç”, “silgi” gibi 
metaforlar yer almaktadır. Buna göre en yüksek frekansa sahip ibadet kategorisi 
K36: “spor ibadet gibidir. Çünkü, ibadet ruhunu, spor bedenini güzelleştirir.” 
şeklindedir. “Enerji (f=5)” teması altında “hareket”, “enerji”, “maraton” gibi 
metaforlar yer almaktadır. Buna göre en yüksek frekansa sahip hareket katego-
risi K30: “spor hareket gibidir. Çünkü, aktif olmak gerekir.” şeklindedir. Ka-
tılımcıların spora yönelik “saat”, “sağlık”, “öğretmen”, “doktor” metaforları 
“Disiplin ve Meslek (f=5)” teması altında toplanmıştır. Buna göre en yüksek 
frekansa sahip saat kategorisi K23: “spor saat gibidir. Çünkü, süreklilik ister.” 
şeklindedir. Katılımcıların “eğlence” , “mutluluk” , “sevgi” , “huzur” metafor-
larının “Duyuşsal imgeler (f=4)” teması altında toplandığı saptanmıştır. Buna 
göre eğlence kategorisi K2 tarafından “spor eğlence gibidir. Çünkü, zevklidir.” 
şeklinde ifade edilmiştir. Katılımcıların olumsuz metaforlarından oluşan “Sı-
kıntı Verici Durum (f=4)” teması altında “eziyet”, “korku”, “savaş”, “limon” 
metaforları yer almaktadır. Bu bağlamda katılımcılar spora yönelik görüşlerini; 
K55: “spor eziyet gibidir. Çünkü, yorucudur.”, K3: “spor korku gibidir. Çünkü, 
benim için artık yok.” şeklinde ifade etmiştir. Sporu “yarışma (f=2)” temasında 
tanımlayan katılımcıların metaforları “iş hayatı”, “üstünlük” şeklindedir. Buna 
göre iş hayatı kategorisi K49: “Spor iş hayatı gibidir. Çünkü, diğerleri kadar iyi 
ya da daha iyi olmak isteriz.” şeklinde ifade etmiştir. Katılımcılardan elde edilen 
“sosyal alan”, “şiir” metaforlarının “etkileşim (f=2)” teması altında toplandığı 
saptanmıştır. Buna göre sosyal alan kategorisi  K32: “spor sosyal alan gibidir. 
Çünkü, etkileşimi sağlar.” şeklinde ifade edilmiştir. Sporu “gıda (f=2)” teması 
altında tanımlayan katılımcıların metaforları “yemek”, “süt” şeklindedir. Buna 
göre bu tema kategorileri K57: “spor yemek gibidir. Çünkü, insana iyi gelir.”, 
K15: “spor süt gibidir. Çünkü, sağlık için gereklidir.” şeklinde açıklanmıştır.
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Tablo 2. Sporcu Kavramına İlişkin Kategoriler

Temalar Kategoriler f Metafor Kaynağı

Güç

Sağlık  (9), Kaya (5), 
Çelik (2) Kahraman 

(2), Atletik (2),Demir 
(1),Aslan(1),Bacak(1), 

Beton (1),Ağaç 
(1),Çivi 1),Herkül (1)

27

“…sağlık gibidir. Çünkü sağlam vücut 
(K44)
“…kaya gibidir. Çünkü diğer 
insanlardan daha güçlüdür. (K14)
“…çelik gibidir. Çünkü sürekli hareket 
eder dayanıklıdır. (K24)

Hız
Çevik (9), Tazı (2), 
Hızlı araba (1), Çita 

(1), Fişek(1)
14

“…çevik gibidir. Çünkü hızlı olmayı 
gerektirir. (K8)
“…tazı gibidir. Çünkü hızlı ve çeviktir. 
(K28)
“…fişek gibidir. Çünkü çok koşar. 
(K6)

Disiplin

Sağlık (9), Disiplin 
makinası (3), İnatçı 
keçi (1), Asker (1), 

Okul  (1)

15

“…sağlık gibidir. Çünkü sporcu 
sağlıklı hayat, düzenli ve disiplinlidir. 
(K45)
“…disiplin makinası gibidir. Çünkü 
spor ciddi disiplin gerektirir. (K16)
“…asker gibidir. Çünkü her şeyi 
planlı yapar. (K17)

Aktif Olma 
Durumu

Pire  (3), Deli (1), 
Maymun (1), Pil (1), 

Çekirge  (1)
7

“…pire gibidir. Çünkü yerinde 
duramaz. (K20)
“…deli gibidir. Çünkü devamlı koşar. 
(K52)
“…maymun gibidir. Çünkü zıplar. 
(K27)

Fair Play Ahlak  (4), Güzel insan 
(1) 5

“…ahlak gibidir. Çünkü örnek olur. 
(K31)
“…güzel insan gibidir. Çünkü 
ahlaklıdır. (K47)
“…ahlak gibidir. Çünkü fair play 
olmak gerekir. (K48)

İlham 
Kaynağı

Hayat  (2), Papatya (1), 
Işık (1) 4

“…hayat gibidir. Çünkü yaşama 
sevinci verir. (K68)
“…papatya gibidir. Çünkü insanı 
renklendirir. (K54)
“…ışık gibidir. Çünkü insanı 
aydınlatır. (K56)
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Neşe ve 
Huzur

Şeker (1), Mutluluk 
(1), Soba (1) 3

“…şeker gibidir. Çünkü insana 
mutluluk verir. (K57)
“…mutluluk gibidir. Çünkü kötü 
düşünmez. (K69)
“…soba gibidir. Çünkü insanın içini 
ısıtır. (K58)

Estetik Gökteki yıldız (1) 1 “…gökteki yıldız gibidir. Çünkü spor 
yaptıkça parlarsın. (K18)

Belirsizlik Turşu  (1) 1 “… turşu gibidir. Çünkü ne olacağı 
belli olmaz. (K71)

Tablo 2’de, katılımcılardan “sporcu” kavramına yönelik elde edilen meta-
forlara ait analizler yer almaktadır. Katılımcılardan elde edilen metaforlara ait 
temalar, kategoriler, frekans ve katılımcıların yorumlarını içeren alıntılar yer 
almaktadır. Bedensel engelli katılımcıların “sporcu” kavramına yönelik oluştur-
dukları metaforların “güç”, “hız”, “disiplin”, “aktif olma durumu”, “fair play”, 
“ilham kaynağı”, “neşe ve huzur”, “estetik”  ve “belirsizlik” temaları altında 
toplandığı görülmüştür.  

En yüksek frekansa sahip “güç (f=27)” teması “sağlık”, “kaya”, “çelik”, 
“kahraman”, “atletik”, “demir”, “aslan”, “bacak”, “beton”, “ağaç”, “çivi” ve 
“herkül” kategorilerinden oluşmaktadır. Buna göre en yüksek frekansa sahip 
sağlık kategorisi K44: “sporcu sağlık gibidir. Çünkü sağlam vücutludur” şek-
linde açıklanmıştır. Araştırmanın diğer temasında sporcunun “çevik”, “tazı”, 
“hızlı araba”, “çıta”, “fişek” metaforlarıyla ifade edildiği “hız (f=14)” teması 
yer almaktadır. Buna göre en yüksek frekansa sahip çevik kategorisi K8: “spor-
cu çevik gibidir. Çünkü hızlı olmayı gerektirir.” şeklinde açıklanmıştır. “Sağlık”, 
“disiplin makinası”, “inatçı keçi”, “asker”, “okul”  gibi metaforların “disiplin 
(f=15)” teması altında yer aldığı saptanmıştır. Bu bağlamda sporcu kavramına 
yönelik K45: “ Sporcu sağlık gibidir. Çünkü sporcu sağlıklı hayat, düzenli ve 
disiplinlidir.” şeklindedir. “Aktif Olma Durumu (f=7)” teması altında “pire”, 
“deli”, “maymun”, “pil”, “çekirge” metaforlarının yer aldığı tespit edilmiştir. 
Buna göre pire kategorisi K20 tarafından “sporcu pire gibidir. Çünkü yerinde 
duramaz.” şeklinde ifade edilmiştir. “Fair Play (f=5)” teması altında “ahlak”, 
“güzel insan” metaforları yer almaktadır. Bu bağlamda K31 ahlak kategorisi-
ni “sporcu ahlak gibidir. Çünkü örnek olur.” şeklinde açıklamıştır. Tablo 2’de 
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sporcuyu “İlham kaynağı (f=4)” teması altında tanımlayan katılımcıların “ha-
yat”, “papatya”, “ışık” metaforlarını oluşturduğu görülmektedir. Bu temada en 
yüksek frekansa sahip olan hayat kategorisi K68 tarafından “ Sporcu hayat gi-
bidir. Çünkü yaşama sevinci verir.” şeklinde ifade edilmiştir. “Neşe ve Huzur 
(f=3)” teması altında “şeker”, “mutluluk”, “soba” metaforları yer almaktadır. 
Bu temada en yüksek frekansa sahip olan şeker kategorisi K57: “sporcu şeker 
gibidir. Çünkü insana mutluluk verir.” şeklinde açıklanmıştır. “Estetik (f=1)” 
teması altında “gökteki yıldız” kategorisi yer almaktadır. K18 bu kategoriyi 
“Sporcu gökteki yıldız gibidir. Çünkü spor yaptıkça parlarsın.” şeklinde ifade 
etmiştir. “Belirsizlik (f=1)” temasının “turşu” kategorisi ile tanımlandığı saptan-
mıştır. Bu bağlamda K71 bu kategoriyi “sporcu turşu gibidir. Çünkü ne olacağı 
belli olmaz.” şeklinde ifade etmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Rehabilitasyon merkezleri ve derneklerde bulunan 70 farklı fiziksel ye-
tersizliğe sahip 70 bedensel engellinin katıldığı araştırmada, bedensel engelli 
bireylerin spor ve sporcuya ilişkin metaforik algılarının belirlenmesi amaçlan-
mıştır. 

Katılımcıların spora yönelik metaforlarının yaşam kaynağı, güç ve gelişim, 
güzellik, enerji, disiplin ve meslek, duyuşsal imgeler, yarışma, etkileşim, gıda 
ve sıkıntı verici durum olmak üzere toplam on temada toplandığı tespit edil-
miştir. Temaların 9’u olumlu, 1’i olumsuz metaforlardan oluşmaktadır. Buna 
göre, yaşam kaynağı temasında “sağlık, hayat, su, can, ip, mucize” metaforları 
kullanılmıştır. Bu duruma neden olarak katılımcıların sporu, sosyal-fiziksel-zi-
hinsel gelişim destekleyicisi, sağlıklı yaşam anahtarı ve eğlence aracı olarak 
görmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Literatürde farklı gruplar üzerinde 
yapılan araştırmalarda, benzer kategorilerin (Tekkurşun-Demir, ve diğ., 2018; 
Küçük ve Koç 2004; Sevinç ve Ergenç, 2007) elde edildiği araştırmalar yer 
almaktadır. Araştırmanın diğer teması güç ve gelişim’dir. Katılımcıların sporu 
“ilaç, kaya, demir, kitap ve mum” gibi imgelerine benzettikleri saptanmıştır. 
Bu metaforlar, engelli bireylerin spor ile daha kuvvetli olabileceklerine ve daha 
iyi gelişim gösterebileceklerine inandıklarının göstergesi olarak ele alınabilir. 
Katılımcıların güzellik temasında sporu “ibadet, gençlik, ağaç, silgi” metafor-
ları ile ilişkilendirdikleri görülmüştür. Buna neden olarak, sporun tüm gelişim 
evrelerine her yaşta olumlu katkıları ile sporun insana genç ve güzel bir görüntü 
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verdiğini düşünmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu duruma neden olarak 
katılımcıların sporun organizmaya katkı ve faydalarının günlük yaşamda gör-
melerinden kaynaklandığı söylenebilir (Fişek, 1998; Yetim, 2015; Zorba, 2012; 
Namlı ve Suveren, 2017). Katılımcılar enerji temasını “hareket, enerji, mara-
ton” metaforları ile açıklamıştır. Buna göre, engelli bireylerin spor ile tükenme-
yen bir enerjiye sahip olacakları ve hareket becerilerinde rahatlama olacağını 
düşündükleri söylenebilir. Literatürde farklı gruplarla yapılmış paralel sonuçlar 
bulunmaktadır (Sevinç ve Ergenç, 2007).

Disiplin ve meslek temasında ise “saat, sağlık, öğretmen ve doktor” meta-
forları yer almaktadır. Bu duruma neden olarak sporun katılımcılar için hayatla-
rını planladığı ve programlı bir yaşam sunduğu söylenebilir. Spor sadece fizikî 
ve psikolojik olarak ferdin eğitiminde kullanılmaz bununla birlikte bireylerde 
işbirliği ve sorumluluk sahibi olma, bireyin kendi kendine disipline olmasına 
yardımcı olmaktadır.  Duyuşsal imgeler temasında ise katılımcıların “eğlence, 
“mutluluk, sevgi, huzur” gibi benzetmelerle sporu açıkladıkları görülmüştür. 
Bu duruma neden olarak sporun katılımcılar için pozitif etkileri çağrıştırdığı, 
mutluluk sağladığı söylenebilir. Nitekim spor depresyon ve anksiyeteyi azal-
tıp mutluluk sağlamaktadır (Arpa, 2014; Karakaya ve Salici, 2016). Özellikle 
fiziksel olarak aktif olan engelli bireyler yaşamdan daha çok zevk aldıkları dü-
şünülürse (Rimmer, Riley, Creviston, ve Nicola, 2000), onların hayata huzur ve 
mutlulukla bağlaması yönünde sporun etkisi büyüktür (Yetim,2011). Yarışma 
temasında spor “iş hayatı ve üstünlük” gibi metaforlarla açıklanmıştır. Buna 
göre, engelli bireylerin spor ile mücadeleyi öğrenme şansını yakalayabilecek-
lerine, diğerleri gibi iyi olmak ya da diğerlerinden daha iyi olma duygusunu 
yaşayabileceklerine ve spora değer verdiklerine yönelik düşüncelerinin olduğu 
söylenebilir. Literatürde farklı gruplar üzerinde yapılan araştırmalarda araştır-
ma sonucuna paralel sonuçlar bulunmaktadır (Koç, ve diğ., 2015; Sevinç ve 
Ergenç, 2007; Kaya, Cicioğlu ve Tekkurşun-Demir, 2018). Etkileşim temasında 
“sosyal alan, ve şiir” metaforları yer almaktadır. Bu metaforların üretilmesine 
neden olarak engelli bireylerin spor aracılığıyla kişilerarası diyaloğunu arttırma 
isteği, iletişim becerilerini kullanarak çevre edinme arzusu olabilir. Çünkü spor 
engelli ya da engelsiz bireyler için, sosyalleşme ve uyum seviyesinin gelişi-
mini desteklemek açısından olanaklar sunmaktadır (Ayvazoğlu, Hyun-Kyoung 
ve Francis, 2006; Kocatürk 2005). Literatürde Akçalar’ın (2007) engellilerin 
sosyalleşmesine sporun etkisinin belirlenmeye çalışıldığı araştırmada, sporun 
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sosyalleşmeye olumlu yönde etkisinin olduğu saptanmıştır. Alanyazında farklı 
araştırma grupları üzerinde yürütülen araştırmalarda da sporun sosyalleşmeye 
olumlu katkılarının olduğunu ortaya koyan araştırmalar yer almaktadır (Çak-
makçı, 2001). Gıda teması “yemek ve süt” metaforlarından oluşmaktadır. Bu 
duruma neden olarak katılımcıların sporu yaşamın temel ihtiyacı olan beslenme 
ile ilişkilendirdikleri ve yiyeceklerin acı-tatlı yönleriyle ifade ettikleri söylene-
bilir. Literatürde farklı gruplar üzerinde yapılan araştırmalarda benzer kategori-
lerin elde edildiği araştırmalar yer almaktadır (Sevinç ve Ergenç, 2007; Kaya, ve 
diğ., 2018). Araştırmada tek olumsuz tema olan sıkıntı verici durum temasında 
katılımcıların sporu “eziyet, korku, savaş, limon” şeklinde açıkladığı saptanmış-
tır. Zira bu tema, spora yönelik oluşturulan tek olumsuz temadır. Sıkıntı verici 
durum temasında katılımcıların, sporun kişi bedenini yoran bir eziyet olduğu, 
korku fobisini oluşturduğu, savaş ortamı gibi sürekli mücadele etmek gerek-
tirdiği belirtilmiştir. Literatürde farklı gruplar üzerinde yapılan araştırmalarda 
benzer kategorilerin elde edildiği araştırmalar yer almaktadır (Tekkurşun-De-
mir, ve diğ., 2018; Kurtipek ve Sönmezoğlu, 2018; Sevinç ve Ergenç, 2007; 
Kaya, ve diğ., 2018).

Literatürde engelli bireylerin spora yönelik metaforlarının incelendiği araş-
tırmaya rastlanmamış olmakla birlikte, bedensel engelli katılımcıların sporcu 
kavramına yönelik metaforları incelenmiştir. Bu bağlamda, katılımcıların spor-
cu kavramına yönelik ürettikleri metaforların “güç, hız, disiplin, aktif olma du-
rumu, fair play, ilham kaynağı, neşe ve huzur, estetik ve belirsizlik” şeklinde 
9 temada toplandığı tespit edilmiştir. Buna göre, katılımcılar güç temasında 
“sağlık, kaya, çelik, kahraman, atletik, demir, aslan, bacak, beton, ağaç, çivi ve 
herkül” metaforlarını kullanmışlardır. Bu duruma neden olarak katılımcıların 
sporcuyu dayanıklı, zinde ve güçlü bireyler olarak görmelerinden kaynaklandığı 
söylenebilir. Literatürde farklı grupların beden eğitimi öğretmenine yönelik me-
taforlarında benzer kategorilerin yer aldığı araştırmalar bulunmaktadır (Korur 
ve Sözen, 2018). 

Katılımcıların hız temasını ise “çevik, tazı, hızlı araba, çıta, fişek” metafor-
ları ile ilişkilendirdikleri saptanmıştır. Bunun nedeni olarak katılımcıların spor 
yapanların seri, atik, çevik görmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Disiplin 
teması altında “sağlık, disiplin makinası, inatçı keçi, asker, okul” metaforları-
nın yer aldığı saptanmıştır. Katılımcıların sporun dinamiklerinden olan disiplin, 
sağlık ve inatla hedefe ulaşma gibi kriterleri sporcu ile ilişkilendirdiği söyle-
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nebilir. Literatürde farklı grupların beden eğitimi öğretmenine yönelik meta-
forlarında benzer kategorilerin yer aldığı araştırmalar bulunmaktadır (Kaya, ve 
diğ., 2018). Katılımcıların sporcuyu aktif olma durumu teması altında “pil”, 
“deli”, “maymun”, “pire, çekirge” gibi benzetmeler ile açıkladığı saptanmıştır. 
Bu bağlamda katılımcıların sporcuları sürekli hareket eden ve yerinde durama-
yan kişiler olarak düşündüğü söylenebilir. Sporcuya ilişkin üretilen metaforların 
fair play teması altında “ahlak, güzel insan” metaforlarıyla açıkladığı tespit edil-
miştir. Buna göre katılımcıların sporcuların dürüst, ahlaklı ve oyun kurallarına 
riayet eden bireyler olarak düşündükleri söylenebilir. Bu noktada katılımcıların 
sporcunun ahlaklı olması yönündeki görüşünü, literatürde destekleyen araştır-
malar yer almaktadır (Eitzen, 2006; Teke, 2018; Sezen-Balçıkanlı, 2009). Spor-
cuya ilişkin üretilen “hayat, papatya, ışık” metaforlarının ilham kaynağı teması 
altında toplandığı saptanmıştır. Katılımcıların sporcular için parlak ve renkli bir 
hayat yaşadıklarını düşündükleri söylenebilir. Literatürde farklı grupların be-
den eğitimi öğretmenine yönelik metaforlarında benzer kategorilerin yer aldığı 
araştırmalar bulunmaktadır (Kaya, ve diğ., 2018; Hohepa, Schofield ve Kolt, 
2006; Murphy ve Chroinin, 2011; Orlick, 2006). Sporcuya ilişkin üretilen me-
taforların neşe ve huzur teması altında, “şeker, mutluluk, soba” benzetmeleri ile 
açıkladıkları görülmüştür. Katılımcıların, sporcuları mutluluk saçan, insanlarla 
sıcak iletişim kuran bireyler olarak düşündükleri söylenebilir. Literatürde farklı 
grupların beden eğitimi öğretmenine yönelik metaforlarında benzer kategori-
lerin yer aldığı araştırmalar bulunmaktadır (Kaya, ve diğ., 2018; Tannehill ve 
Zakrajsek, 1993; Özbakır, 2006; Erhan ve Tamer, 2009; MacPhail, 2011). Katı-
lımcıların sporcuyu estetik teması altında “gökteki yıldız”  benzetmesi ile açık-
ladığı saptanmıştır. Katılımcıların sporcuyu çevrede hemen fark edilen, diğer-
lerinden farklı birey olarak algıladığı söylenebilir.  Literatürde farklı grupların 
beden eğitimi öğretmenine yönelik metaforlarında benzer kategorilerin yer al-
dığı araştırmalar bulunmaktadır (Kaya, ve diğ., 2018). Sporcuya ilişkin üretilen 
“turşu” metaforu belirsizlik teması altında yer almıştır. Buna göre katılımcıların 
sporcuların sakatlanma durumundan kaynaklı geleceğinin ne yönde olacağını 
tahmin edemedikleri söylenebilir. 

Tüm bu sonuçlar doğrultusunda, bedensel engelli katılımcıların spor ve 
sporcu kavramına yönelik oluşturdukları metaforların genellikle olumlu oldu-
ğu saptanmıştır. Engelli bireylerin spora yönelik metaforlarından, onların spora 
yönelik tutum ve motivasyonlarının da olumlu yönde olduğu söylenebilir. Gü-



HER YÖNÜYLE SPOR

304

nümüzde engelli bireylerin spora yönelik tutumları, spora katılım motivasyon 
düzeylerinin arttırılması ve katılımının sağlanması amacıyla spora yönelik tu-
tum ve motivasyonların incelendiği araştırmalar, dikkat çeken konular arasında 
yerini almaktadır (İlhan, Esentürk ve Yarımkaya, 2016; Tekkurşun Demir, Yıl-
dız ve İlhan, 2018; Gülünay, Kayışoğlu ve İlhan, 2017; Tekkurşun Demir, İlhan, 
Esentürk ve Kan, 2018). Araştırmada bedensel engelli katılımcıların genellikle 
olumlu metaforlar oluşturmasına neden olarak, beden eğitimi ve spor dersine 
olan olumlu tutumlarından kaynaklandığı söylenebilir. Alanyazında farklı grup-
lar üzerinde yapılan araştırmalarda beden eğitimi ve spor dersine ilişkin olum-
lu tutumların (MacPhail, 2011; Özbakır, 2006; Tannehill ve Zakrajsek, 1993; 
Taşmektepligil, Yılmaz, İmamoğlu ve Kılcıgil, 2006; Hünük, 2006), spora yö-
nelik olumlu tutumu arttırdığını ortaya koyan araştırmalar yer almaktadır. Bu 
bağlamda spor, sporcu kavramlarına engelli bireylerin yaklaşımlarının olumlu 
yönde olması ve olumlu yaklaşımlarının arttırılması amacıyla engelli ve diğer 
bireylerin bir arada spor ortamlarında bulunacağı organizasyonların arttırılması 
önerilebilir.

Bedensel engelli bireylerde sporun yaygınlaşması için aşağıdaki çalış-
malar yapılabilir;

1. Bedensel engelli bireylerinde spor komplekslerine rahatlıkla girip çıka-
bilecekleri alt yapı çalışmalarının yapılması

2. Bedensel engelli kişilerin yoğun olduğu bölgelerde gerekirse mahalle 
takımları şeklinde takımlaşmaların yapılması ve devlet tarafından des-
teklenmesi 

3. Bedensel engelli bireylerde özgüven ve cesaret verici kamu spotlarının 
yayınlanması

4. Bedensel engeli olan kişilerde engel durumuna göre spor branşlarına 
yönlendirebilecek kabiliyette olan kişilerden oluşan il ve ilçelerde ku-
rulların oluşturulması

5. Bölgesel ve ulusal sporsal faaliyetlerin çoğaltılması, turnuva sayılarının 
kamu özel sektör işbirliğiyle finanse edilip yaygınlaştırılması

6. Lisanslı sporcu olan bedensel engelli bireylerin ailelerine spor ödeneği-
nin ödenmesi

7. Sporcuların belirli aralıklarla sağlık personellerinin denetiminde kont-
rollerden geçirilmesinin sağlanması
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SPORCULARIN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN 
ÖFKE DÜZEYLERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE KORUMALI 
FUTBOL ÜNİVERSİTE LİGİ OYUNCULARI ÖRNEĞİ

Tolga ŞAHİN1, Mehmet GÜÇLÜ2

1 Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye
2 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın / Türkiye

Öz: İnsan, bilimsel manada psiko-sosyal bir varlıktır, dolayısıyla sosyal 
olan bir yaşamın duygularının da olması doğaldır. Duygu kavramı çeşitlendi-
rilebilir, sevinç üzüntü, endişe, kaygı, utanç, öfke ve buna benzer diğer form-
lar gibi. Zaman zaman karşı karşıya kalınan olumsuz duyguların yönetilmesi 
gerekir. Bu çeşit duyguları düzenleyebilme becerisine sahip bireylerin stresin 
olumsuz etkilerini azaltabildiği, mevcut durumu koruyabildiği, hatta kendilerini 
öncesinden daha iyi bir duruma getirebildiği düşünülmektedir. Öfke de küçük 
kızgınlıklardan orta düzeyde hiddet, ilerisinde şiddet içerecek boyutlara kadar 
ulaşabilen bir duygudur. Dolayısıyla dizginlenmesi ve kontrol altına alınması 
önemlidir. Son zamanlarda spor psikolojisi açısından da üzerinde önemle duru-
lan bir kavram haline gelmiştir. Sporcuların duygu düzenleme becerileri ve öfke 
boyutlarına etkisini araştıran bu çalışmada, örneklem olarak bünyesinde yoğun 
rekabet ve öfke unsurunu barındıran dolayısıyla duygu düzenleme becerilerinin 
önemli olduğu düşünülen korumalı futbol branşı seçilmiştir. Bu amaçla, Tür-
kiye Üniversite liginde aktif olarak oynayan 201 korumalı futbol oyuncusu ile 
yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak ölçekler uygulanmıştır.  Sonuç olarak; 
bireyin aktif olarak oynadığı sürenin, gelir düzeyinin duyguları düzenleme açı-
sından önem oluşturacak düzeylerde olmadığı, ancak bireyin yaşının, anne ve 
özellikle baba eğitim düzeylerinin duygu düzenleme ve öfke boyutlarına etki-
leri doğrultusunda önemli olduğu, ayrıca elde edilen bulgular doğrultusunda, 
bireyin duygularını düzenleme becerilerinin, öfke boyutları üzerinde de önemli 
etkiye sahip olduğu görülmüştür. 
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GİRİŞ

Sporun rekabet içeren branşları ile uğraşan sporcular zaman zaman müsa-
baka esnasında çeşitli zorlayıcı faktörlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Reka-
bet adından da anlaşılacağı gibi bir ya da birden çok etmenle mücadele etmektir. 
Bu etmenlerden bir tanesi de psikolojik boyuttur. Sporcuların yüksek perfor-
manslarını üst düzeyde ortaya koyabilmeleri için, onları psikolojik açıdan olum-
suz yönde etkileyecek olan durumlarla da baş edebilmeleri önemlidir. Başka bir 
ifadeyle üst düzey performans sergileyebilmenin önemli argümanlarından bir 
tanesi de duygularını kontrol edebilmekten geçmektedir.

Bazı çalışmalarda, sportif başarısızlığın nedenleri arasında, sporcuların 
psikolojik durumlarının yeteri kadar değerlendirmeye tabi tutulmaması da gös-
terilmektedir (Erdoğan, Zekioğlu ve Dorak 2014, s. 195). Sporda sadece fizik-
sel kapasitenin yeterli olamayacağı, başarıyı elde edebilmek için sporcuların 
motivasyonu olumsuz yönde etkileyen faktörlerle de mücadele edebilmelerinin 
önemli olduğu düşünülmektedir.

Nitekim bu alanda bazı araştırmalar yapılmaya başlanmış ve sonucunda 
psikolojinin sportif performansı etkileyen sportif başarı için önemi bir argüman 
olduğu düşünülür hale gelmiştir (Madrigal, Hamill ve Gill 2013, s. 65).

Kısacası sportif başarılar elde edebilmek için sporcu bireyi sadece fiziksel 
kapasite yönünden değerlendirmenin yeterli olmayacağı, psikolojik olarak da 
güçlendirmek gerektiği düşünülmektedir. Türkiye’de konu ile ilgili az sayıda 
çalışmaya rastlanmıştır. Dolayısı ile bu çalışmanın Türk sporuna katkı sağlaya-
cağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Üniversite liginde çeşitli kulüplerde koru-
malı futbol oynayan oyuncuların duygu düzenleme becerisinin öfke düzeylerine 
etkisini ortaya koymaktır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Duygu Düzenleme Becerisi

Duygu kavramı, tarih boyunca günlük yaşam ve psikoloji ile ilgili bilimsel 
araştırmalarda önemli bir yere sahip olmuş ve sıkça kullanılan bir kavram olarak 
karşımıza çıkmıştır. Duygu kavramını ilk ortaya atan James (1884), duyguyu bi-
yolojik bir yapılanma ile ilişkilendirmiş ve fiziksel uyaranlarla bir bütün halinde 
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bulunduğunu söylemiştir. James’a (1884, s.191) göre duygular fiziksel uyaran-
lara karşı gelişen bireysel duyum durumudur. Duygu düzenleme kavramının ne 
olduğunun açıklanabilmesi için öncesinde duygu kavramının ne olduğunun or-
taya konması gereklidir (Gross, 1998a, s. 273). 

Duygu, içsel ve dışsal olabilir, birey için önemli olan ilişkileri oluşturup 
bunların yönetimini sağlayabilir, ancak zaman zaman karmaşaya sahip işlevler 
olarak da görülebilir (Campos ve Campos, 1989, s. 396). İçsel süreçler, kişinin 
kendi kendine duygularını düzenlemesi iken, dışsal süreçler bir başkasının ki-
şinin duygularını düzenlemesi (örneğin bir annenin çocuğunu yatıştırması) an-
lamına gelir (akt. Duy ve Yıldız, 2014, s.  24). Duygu, kişisel beklentiler, ilgi 
alanları ve ihtiyaçlar doğrultusunda gelişen, kişinin davranışlarını etkileyen du-
rumlar ve bunun değerlendirilmesi süreci olarak da tanımlanmıştır (Greenberg, 
Rice ve Elliott, 1993, s.  74).

Duygusal düzenleme kavramı; bireyin ilgi ve ihtiyaçları için ortaya çıkan 
duygusal tepkileri gözlemlemek, değerlendirmek ve değiştirmekle aynı zaman-
da bireyin amacına ulaşmasını sağlamak için içsel ve dışsal süreçleri içeren bir 
yapı olduğu söylenebilir (Thompson, 1994, ss. 27-30). Bu bağlamda, duygu 
düzenlemenin içinde, kendi duygularını düzenleyebilme, diğerleri tarafından 
oluşturulan duyguları düzenleyebilme, duygunun kendisini düzenleyebilme ve 
duygunun altında yatan özellikleri düzenleme gibi birçok düzenlemenin olduğu 
söylenebilir (Thompson ve Calkins,  1996, ss. 165-169). 

İçinde bulunulan duygusal tepkinin değiştirilmesi ya da yeni bir duygusal 
tepki oluşturulmasıdır şeklinde tanımlanabilir. Dolayısı ile duygu düzenleme, 
duygusal tepkilerin ifade edilişini de şekillendirebilir. (Ochsner ve Gross, 2005, 
s. 244). 

Duygu düzenleme esnasında cereyan eden duygusal değişimler, zaman za-
man bireyin hedeflediği duygusal duruma ulaşamayabilir. Bunun yanı sıra, duy-
gu düzenlemenin bazı halleri, beklenenin aksine, kişinin uzak durmak için çaba-
ladığı duygusal sonuçları da oluşturabilir.  Eğer bu durum süreklilik arz etmeye 
başlarsa, sonucunda (Cole, Michel ve Teti,  1994, ss. 78-81), duygu düzenleme 
güçlüğü, anksiyete ve duygu durumu bozuklukları, zararlı madde kullanımı vb. 
gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıklardan oluşan psikopatolojilere neden olabilir 
(Rude, Gortner ve Pennebaker, 2004, s.  1127). 
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Bazı araştırmacılara göre, bireyler ve çevre arasındaki duygular, etkileşim 
sonucu olarak oluşur. Sosyal işaretler, iletişim ihtiyaçları, yakın ilişki geliştirme 
ya da ilişkileri azaltma, kendini savunma ve diğer önemli hedefler için kritik bir 
rol oynar. Duygusal düzenleme stratejileri, duyguların bu amaçlara ulaşmasını 
sağlar. Günlük yaşantıda karşılaşılan durumlar, duygusal yeteneklerimizi yük-
seltecek platformlar oluşturabilirler. Bu yeteneğin etkinliği, sosyal ortağımızın 
verdiği cevaplara bağlıdır. Bu açıdan sosyal bağlam, duygusal düzenleme stra-
tejileriyle uyumludur (Thompson, 1994, ss. 29-32). 

Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri

Bilişsel duygu düzenleme; bireylerin rutin yaşantılarında veya stres oluştu-
ran durumlarda duygularını yönetme ve bu duyguları yönetmek için kullandık-
ları stresle başa çıkma stratejileri olarak tanımlanabilir. Bunun yanı sıra, sıkıntı 
veren problem ve duygularla başa çıkmanın mental yolu olarak tanımlanmakta 
ve bilişsel başa çıkma kavramı ile aynı anlamlı olarak da kullanılmaktadır (Gar-
nefski, Karaaij ve Spinhoven 2001, s. 1313; Thompson, 1991, s. 271). 

Bu alanla ilgili yapılan çalışmalar (Garnefski ve Kraaij, 2006, ss. 1660-
1665; Garnefski ve Kraaij 2007, ss. 141-144; Kraaij, Garnefski ve Vlietstra,  
2008, ss. 9-16) incelendiğinde bilişsel duygu düzenlemenin dokuz farklı strate-
jiye sahip olduğu, değişken teori modelleri üzerinde durulduğu sonunda uyumlu 
ve uyumsuz duygu düzenleme ile ilgili çeşitli stratejilerin ileri sürüldüğü görül-
mektedir. Uyumlu başa çıkma stratejilerinde genel manada bir geriye dönüş ya-
pılarak durumun tekrar gözden geçirildiğini ve duyguyu tetikleyen uyarana karşı 
verilen olumlu duygusal ve fiziksel karşılıkların oluşmasına imkân sağlayan bir 
strateji esası olduğunu görmekteyiz (Gross, 1998a, s. 273). Ayrıca uyumlu başa 
çıkma stratejileri kabullenme, plana yeniden odaklanma, olumlu yeniden odak-
lanma, olumlu tekrar gözden geçirme ve bakış açısını oluşturma (Garnefski, 
2001, ss. 1311-1317; Thompson, 1991, ss. 269-280), olumluluk, benlik saygısı 
(Garnefski, Kommer, Kraaij, Teerd, Legers-tee  ve Onstein, 2002, ss. 403-420; 
Garnefski ve Kraaij,  2007, ss. 141-149), psikolojik iyi oluş ile ilişkilendirilmek-
tedir (Schroevers,Kraaij ve Garnefski, 2007, ss. 413-423).  

Bastırma ve kaçınma mekanizmaları ise stresi oluşturan durumlarla kar-
şılaşıldığında verilen uyumlu olmayan tepkiler olarak değerlendirilmektedir 
(Koole, 2009, s. 29). Uyumsuz yeniden değerlendirme süreci düşünce ve dav-
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ranış bozukluklarına, ruhsal bunalıma, uygunsuz davranışlara yani depresyon 
ve anksiyete gibi bozukluklara neden oluşturabilir (Aldao, Nolen ve Schweizer, 
2010, s. 227). Olumsuz duyguların bastırılmasının ve kaçınılmasının olumsuz 
duyguları ortadan kaldırmayacağını ve bireyin yeni oluşacak durumları algıla-
masını sınırlayacağı için yeniden değerlendirme, kabullenme ve problem çözme 
tekniklerinin daha verimli olduğu, söylenebilir (Joormann ve Gotlib, 2010, ss. 
286-288).

Öfke

Öfke kavramı ile ilgili birçok alanda çalışmalar yapılmış bunun sonucunda 
çok çeşitli tanımlar elde edilmiştir. Kimi tanımlamalarda duygu boyutundan, 
kimilerinde zararlı taraflarından kimilerinde de yapıcı yönlerinden bahsedilmiş-
tir. Tanımlar genel olarak karşılaştırıldığında ortak bir tanım elde edilemediği 
görülmektedir.

Öfke, Psikoloji Sözlüğündeki (Budak, 2003) “Engellenme, saldırıya uğrama, 
tehdit edilme, yoksun bırakılma, kısıtlanma, vb. gibi durumlarda hissedilen ve 
genellikle neden olan şeye veya kişiye yönelik şu veya bu şekilde saldırgan dav-
ranışlarla sonuçlanabilen oldukça yoğun, negatif bir duygu” olarak geçmektedir.

Öfke, “doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan 
beklentilere verilen, son derece doğal, evrensel ve insanı duygusal bir tepkidir” 
(Soykan, 2003, s. 20).

Öte yandan, belki de en zarar verici olabilen duygusal yaşantı olarak da 
tanımlanabilir. Kontrolsüz öfkenin hem birey hem de toplum üzerinde inanıl-
maz bir etkisi vardır. Öfke, genellikle suça ve şiddete yönelik davranışlarla ilgili 
olarak eş ve çocuk tacizi örneklerinde, toplu şiddet olgularında kendini gös-
termektedir (Romas ve Sharma, 2000; akt. Soykan 2003, s. 20). Spielberger’ 
de (1988, s. 92) öfkeyi “hafif bir rahatsızlıktan şiddetli bir kızgınlık ve hiddete 
kadar değişen bir duygudur’’ şekilde ifade etmiştir. 

Lazarus’ da (1991, s. 200) öfkenin, kişilere olan etkilerinin yanında, sosyal 
bağlara da olan ciddi etkisi de dikkate alındığında, en güçlü duygulardan biri 
olduğundan bahsetmiştir.

Lerner’a (2004) göre ise öfke, incindiğimiz, haklarımız çiğnendiği, istek ve 
gereksinimlerimizin engellendiği ve bir şeyin doğru olmadığı konusunda veri-
len bir mesajdır. 
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Öfkeyi Averill’ de (1982, s. 34); “öz farkındalık, sembolleştirme, sosyal 
yaşam ve biyolojik saldırganlık sistemi ile ilgili bir çatışma duygusu” olarak 
tanımlamıştır.

Kassinove ve Sukhodolsky (1995, s. 176) ise öfkeyi düşünce ve inanç ile 
yaşanılan olayı etiketlemek şeklinde tanımlamışlar ve bu düşüncelerin çeşitli 
sözel, jest mimik ve otomatik reaksiyonlarla gerçekleştirilebileceğini ifade et-
mişlerdir.

Köknel ise öfkeyi, engellenme, korku gibi beğenilmeyen olaylar karşısında 
ortaya çıkan engeli aşmak ve istenmeyen durumlardan çıkmak için gerekli tu-
tum ve davranışta bulunma imkanı veren bir duygu olarak tanımlamıştır (Kök-
nel, 1982, s. 6).

Öfke genel manada arzu edilmeyen ve iyi karşılanmayan bir duygusal du-
rum, oluş olarak görülmüştür. Bilakis öfke, kendini müdafaa, amaca ulaşma ya 
da engelleri bertaraf ederek bireyi motive etmek fonksiyonuna da sahiptir, za-
man zaman bireyin uyum göstermesini sağlayan sağlıklı bir duygusal durum 
olarak da değerlendirilebilir (Cornell, Peterson ve Richards,  1999, s. 110).

Sosyal alanda yapılan çoğu araştırmalarda saldırgan davranışlar, deneysel 
bir ortamda gerçekleştirilir. Deneysel anlamda bakılırsa spor yapılan zeminler, 
bu tip bir araştırma için doğal ortamlardır. Çünkü saldırganlık sebebi sayılan en-
gellenme ve öfke sporun içerisinde her zaman yaşanabilen durumlardır. Sportif 
ortamlar, saldırgan davranışların model olarak alınması ve taklit edilmesi için 
uygun ortamlardır. Spor yapılan alanlarda ve tribünlerde şahit olduğumuz, hat-
ta sokaklara taşan olumsuz olayların büyük bir çoğunluğunun sebebi de budur 
(Kiper, 1984)

Öfkeyi ve günlük yaşamımızdaki işlevini daha iyi anlamamızı sağlayabile-
cek bazı özellikler şöyle sıralanabilir,

•	 Öfke, son derece normal ve yaşamın sürdürülmesi için gerekli bir duy-
gudur

•	 Öfke, duygusal bir tepkidir
•	 Öfke, uyarıcı bir işarettir
•	 Öfke, kişiyi tehditlere karşı uyarır ve kendisini korumasına imkan sağlar
•	 Öfke, yeni öğrenmeler için bir isteklendirme kaynağıdır
•	 Öfke, sınırlandırılabildiği sürece sağlıklıdır ve işe yarar
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•	 Öfke, kontrol edilmediğinde kişinin kendisi ve çevresi için zararlı ola-
bilir

•	 Öfkenin sağlıklı ve işe yarar olabilmesi için inkar edilmemesi, bastırıl-
maması ve öncelikle kabul edilmesi, tanınması ve kontrollü bir biçimde 
ifade edilebilmesi gerekir (Smith, 1993, akt. Soykan, 2003, s. 21)

Yukarıdaki yazılmış olan ve literatürde bulunan birçok tanıma bakıldığın-
da, öfkenin doğal olduğu, bazen az bazen de fiziksel şiddete yönelebilecek ka-
dar yoğun olduğu, kişiye ve çevresine ciddi zararlar verebileceği ancak doğal 
bir duygu hali bir savunma mekanizması olduğu söylenebilir. Öfkenin oluşması 
için her zaman dışsal bir tehdit oluşması şart değildir. Anlık durumlarda dışsal 
etkenlere karşı verilen tepkiler olabilirken, zaman zaman geçmişte yaşamın bir 
döneminde cereyan etmiş fakat bilinçaltında kalmış ancak geçmişteki bu duru-
mu hatırlatıcı bir olayın oluşması sonucunda da o an için bireyin o zamana geri 
giderek içsel tepkiler vermesine neden olan durumlar da olabilir. 

Öfkenin Nedenleri

Öfke bireyde fiziksel, sözel ya da davranış biçimi olarak ortaya çıkabilir. 
Her ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın, tek bir nedene bağlı değildir. Bu nedenlerin 
en başında rastlanan durumlar arasında engellemelerin yoğun olarak görüldü-
ğü söylenebilir (Averill, 1983, s. 1147). Cüceloğlu’na (2006) göre engellenme, 
“elde etmek istediğimiz bir nesneye, ulaşmak istediğimiz belirli bir amaca vara-
mamamız veya bir gereksinmemizin, giderilmesi önlendiği zaman ortaya çıkan 
olumsuz duygudur”. Engellenme neticesinde yaşanan öfkenin kaynağı bir kişi-
ye olabileceği gibi, bir nesne ya da duruma da olabilir. Engelleme oluştuğunda, 
birey öncelikle saldırgan davranmaya meyil eder ve bu yönde isteği artar, fakat 
bu istek doğuştan gelen yapısal faktörlerden ötürü faaliyete geçmez aksine en-
gellenmenin neden olduğu içsel bir dürtüden kaynaklanır. Bu demektir ki öfke, 
herhangi bir engellenmeyle karşı karşıya kalındığı anlarda dürtüsel olarak olu-
şur. Hedefe ulaşmaya mani bir durumla karşı karşıya kalındığında ise kişide 
tepkisel olarak öfke ortaya çıkar (Stephen, 2004, s.33). 

Lazarus (1991, ss. 199-203), öfkenin, engellenme ya da tehdit’e karşılık 
oluşan saldırganlığı isteklendiren bir tarafından bahsetmektedir. Trower, Casey 
ve Dryden’ de (2006, ss. 73-74) öfkenin nedenleri arasında engellenmenin oldu-



HER YÖNÜYLE SPOR

317

ğunu, ancak bireyin kişiliğine yapılan hakaret, saygısızlık veya kişisel sınırların 
çiğnenmesinin de öfkeye neden olabileceğini belirtmişlerdir.

Reddedilme de öfkeye neden olur ve reddedilme kabullenilmesi zor bir du-
rumdur. Birey hangi yaşta olursa olsun aile içindeki yaşantısında eğer bir redde-
dilme ile karşı karşıya kalırsa öfke yaşar. Gençlik ve yetişkinlik çağında kendine 
saygısını zedeleyici denemeler ya da bireyin engellenmeleri öfke eğiliminin be-
lirleyicisi olmaktadır (Stearns, 1972, ss. 17-23-42).

Öfke, tüm insanların yaşadığı evrensel bir duygudur ve her zaman bir sebebi 
vardır. Ancak, yaşanan öfkenin nedeni herkes için farklı olduğundan, kişilerin ne 
zaman öfkelenecekleri konusunda kesin bir şey söylemek zordur (Tambağ, 2004).

Öfkenin nedenleri cinsiyete göre de farklılıklar göstermektedir. Biaggio 
(1989, ss. 23-26) erkekler de küçük düşürülme, aşağılanma, diğer erkeklerin 
saldırısına uğramayı öfkenin nedenleri arasında gösterirken, kadınlarda da tak-
ma isimlerin takılması, alay edilmesi öfkenin nedenleri arasında göstermektedir. 

Berkowitz’e (1993, ss. 434-436) göre ise öfke, belirli bir hedef olmaktan zi-
yade, hırçın duygular, bilinçsizce aniden gerçekleşen tepkiler, mimik farklılıkla-
rı, hatırlamanın keyif vermediği anın yaşandığı sırada zihinde canlanan fikirler 
ve resimler gibi iç dünya da yaşanan psikolojik reaksiyonların sonucu olan tatsız 
bir duygu durumdan kaynaklanır. Öfke, tüm bu karmaşık girdilerin kombinas-
yonunun deneyimlenmesi ve dışa yansıması olarak düşünülür.

Öfkenin oluşmasındaki nedenlerin neler oldukları ile ilgili yapılan çok sa-
yıda çalışma olduğunu görülmektedir. Ancak bu çalışmaların birçoğu öfkenin 
ortaya çıkış nedenlerini farklı durumlara bağlayarak açıklamışlardır. 

Bu bağlamda, öfkenin kişiden kişiye değişiklik gösterebildiği, yaş faktörün-
den etkilenebildiği, cinsiyet faktörüne bağlı olabileceği, içinde bulunulan kültürel 
yapıdan bireyin öğrenim seviyesinden, o anki ruh halinden dolayı nedenlere da-
yalı olarak verilecek tepkilerde farklılıklar olabileceği söylenebilir. Dahası, aynı 
uyarana karşı bu farklılıklar kişinin kendisinde dahi değişkenliğe uğrayabilir. İçin-
de bulunulan koşullar, mevcut ruh hali verilen tepkileri çeşitlendirebilir. 

Öfkenin Fonksiyonları

Literatürde öfke fonksiyonları hakkında birçok çalışma ve farklı yaklaşım-
lar olmasına rağmen öfkenin, birey açısından sağlıklı olabileceği gibi ona zarar 
veren bir duygu olduğu konusunda ortak bir görüşün olduğunu görmekteyiz.
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Öfke duygusu, bütün kişilerde bulunan ve günlük yaşantımızda farklı se-
viyelerde meydana gelen bir duygudur. Bu duygu, sağlıklı bir şekilde kontrol 
altına alınmadığı zaman fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve yasal sorunlara 
yol açmaktadır (Öz ve Aysan, 2012, s.  53). Olması gereken sınırlar içerisinde 
ortaya konan öfke bir amaca hizmet ederek toplum tarafından kabul görmekte 
ve sonucunda bireye fayda sağlayabilmektedir. Ancak öfkenin kontrol edileme-
diği ve ölçüsüz biçimde dışa yansıtıldığı durumlarda ortaya çıkan şiddet hem 
bireyin kendine hem de bireyin etrafındakilere zarar verebilir. Olumlu bir şekil-
de değerlendirilen öfke kişiye enerji ve fiziksel kuvvet vermektedir (Baltaş ve 
Baltaş 2008, ss. 8-73).

Öfke yaşanması normal olan ve yapıcı bir şekilde ifade edildiğinde sağlık-
lı ve enerji hissi veren bir duygudur (Deffenbacher, Oetting, Lynch ve Morris 
1996, s. 580). Öfkenin bireyde olumlu tezahürü ona mental ve fiziksel bir kuv-
vet verebilir. Norman’a (1990, s. 1250) göre öfke o kadar harika bir duygudur 
ki; bireyi ayakta tutarak ona güç verdiğini söylemiştir. Schuerger de (1979, s. 
83), karşılaşılan engelin bertaraf edilerek hedefe ulaşılabilmesi için öfke sonucu 
oluşan enerjinin gerekli ihtiyacı giderme konusunda bireyi isteklendirecek bir 
davranış şekline dönüştüğünden bahsetmiştir.

Novaco ve Taylor (2008, s. 386) öfkenin olumlu fonksiyonlarını şu şekilde 
maddeleyerek özetlemiştir;

•	 Öfke adrenalin salgılanmasını sağlayarak dinç tutar.

•	 Sürekli uygulanan olumsuz hareketi sıradanlaştırarak canının yanmasını 
önler.

•	 Karşı tarafa hissedilen olumsuz duyguların isimlendirilmesini kolaylaş-
tırır.

•	 Endişeleri savaşa çevirerek güç kaygısını ortadan kaldırır.

•	 Saldırganlık duygusunu kabullenerek uyaran olarak kullanır ve bu dav-
ranış şeklini güçlendirir.

•	 Stres anında uyaran görevi üstlenerek kışkırtıcı olarak olay ayrıştırır

Öfkenin Boyutları

İnsan denilen varlığın tanımını yapacak olsak muhtemelen karşımıza birbiri 
ile çelişen birçok tanım çıkacaktır. Ancak insan oluşumunda fiziksel ve duy-
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gusal yapının olduğu konusunda hemen herkes ortak bir noktada birleşebilir. 
İnsan duygusal bir varlıktır, nedenler ve sonuçlar ilkesi içerisinde yaşamını ida-
me eder. Bu bağlamda öfke kavramını bir duygu olarak insana yüklediğimizde 
duygusal bütünlüğü etkileyen tepkiler çerçevesinde şekillenen bir ruh hali içe-
risine girerek mevcut durumunda hem duygusal hem de fiziksel değişimlerin 
olabileceğini söylemek yanlış olmaz. Öfke doğal bir duygudur, yaşanış şekli ve 
ifade edilişi bakımından; Fizyolojik, Bilişsel ve duygusal, Davranışsal ve tepki 
boyutundan söz edilir.

Öfkenin Fiziksel ve Fizyolojik Boyutu

Bu boyut, bireyin herhangi bir engelleme ya da öfke uyandıran bir durum 
ile karşılaştığında bedeninde oluşan fizyolojik ve fiziksel değişikliklerle ilgilidir 
(Kısaç, 1997). Öfkenin fizyolojik boyutu, öfkeye neden olan koşulların ortaya 
çıkması durumunda, o andan itibaren bireyin bedeninde oluşan değişiklikleri 
içermektedir (Stearns, 1972, s. 42). 

Bu değişiklikler dişlerin ve yumrukların sıkılması, kaşların çatılması, nefes 
almada güçlük, burundan soluma, hareketlerin hızlanması, (Balkaya ve Şahin, 
2003, s. 193), kalp atışlarının hızlanması, kasların gerilmesi, midenin kasılma-
sı, ağız kuruması, nefes daralması, boğaz düğümlenmesi, bakışların dikleşmesi, 
yüzün kızarması, bazı organlarda seğirme,  titreme, ürperme, sıcak basması, ses 
tonunda titreme ve ağlamaklı olma, oldukça fazla terleme gibi durumlarla orta-
ya çıkmaktadır (Stearns, 1972, s. 42). Yukarıdaki değişikliklerin bazıları kim-
senin fark edemeyeceği içsel değişiklikler olabilirken bazıları da hem bireyin 
kendisinin hem de dışarıdan fark edilebilecek türde değişikliklerdir. Öfke duru-
munun ortadan kalkması ya da öfke boşaltımı yapılması sonucunda öfkelenme 
öncesi durum yeniden oluştuğu için birey önceki duygusal ve fizyolojik duruma 
geri döner. Fakat olası bir öfke devamı durumunda ya da öfkenin tam olarak 
boşaltılamaması halinde birey, önceki haline dönüş sağlayamaz. Çünkü uzun 
süre uyarı altında kalmış, yoğun öfke yaşantıları olan ve çoğu kez öfkesini ifade 
edemeyen bireyler, yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, migren, mide 
rahatsızlıkları gibi sıklıkla görülen fiziksel rahatsızlıklar yaşayabilmektedir. 
(Thomas, 1998, s. 392; Spielberger ve Sarason, 1996, s. 146; Bilge, 1997, s. 9). 

Öfke eğer uzun süreli devam ederse, sempatik sistem, kişiyi korku veya 
öfke ile yüksek uyarılmışlık haline sokulduğunda faaliyet gösterirken devre-
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ye girerek, kişiyi durumla mücadele etmeye hazırlar. Ancak tehlikenin geçmesi 
durumun sakinleşmesi üzerine parasempatik sistem devreye girerek sempatik 
sisteme karşı koyar ve kişiyi dinlenme haline getirir (Cüceloğlu, 2006, s. 267).

Öfkenin fizyolojik belirtileri şu basamaklar ile ortaya çıkar (Kökdemir, 
2004, s. 7)

•	 Uyarıcı etki öfkeyi harekete geçirir,
•	 Gerginlikle beraber stres başlar,
•	 Enerjinin artmasını sağlayan adrenalin salgısı artış gösterir,
•	 Terleme ile solunum hızı artış gösterir,
•	 Kalp daha hızlı artmaya başlar,
•	 Kan basıncı yükselir,
•	 Beden ve bilinçte “savaş” veya “kaç” tepkisi hazır olur.
Hemen her tanımda öfke kavramından kişide oluşan bir duygu olduğun-

dan bahsedilse de, öfkenin insan vücut kimyasını değiştirerek bunu da fiziksel 
özelliklerle ifade edebilecek kadar güçlü bir yapıya sahip olduğunu da söyleye-
biliriz.

Öfkenin Sosyal ve Bilişsel Boyutu

Öfkenin ortaya çıkışı, ifade ediliş şekli, dozu yansıtılışı hatta neye öfke 
duyulacağı dahi sosyal çevre tarafından öğretilir. İçerisinde bulunulan kültür, 
aile kardeşler sosyal çevre bu öğretiyi kişiye zamanla kazandırır. Birey göz-
lemleyerek, Özdeşleşerek, taklit ederek rol model alarak öğrenir. Elbette ki bu 
boyut sosyal ilişkiler kadar bireyin bilgi süreci ile de doğru orantılıdır. Yani öfke 
oluşturacak durum vukuu bulduktan sonra verilecek tepki, boyutu, öfkeyi ifade 
biçimi bilişsel olarak akılcı ve akılcı olmayan birikimlerle değerlendirilir (Özer, 
1990, s. 27). Yani birey, yaşanan olaylara tepkide bulunurken olayın kendisin-
den çok o olaya ilişkin zihninde yüklediği anlam ve inançlarına bağlı olarak 
tepki vermektedir. Birey çocukluktan itibaren yaşadığı çevre, inanç yapısı, kül-
türel etmenler, biyolojik yapısı düşünce kalıplarının oluşmasında bir etken ola-
rak karşımızda durmaktadır. Bu durumda yaşadığımız toplumsal deneyimlerle 
öfke ve öfkenin ifadesi oluşmaktadır (Özer, 2005, s. 41)

Bütün duyguların ifade şeklinde olduğu gibi öfkenin ifadesinde de sosyal 
yapının büyük önemi vardır. İdare etme, duygusal paylaşım boyutlarının belir-
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lenmesinde cinsiyet faktörünün de etkin olduğu söylenebilir. Erkekler toplum-
da dominant olarak kabul edilirken kadınlar daha paylaşımcı olarak görülmüş-
lerdir. Bu sebeple, öfkenin de bir tür hükmetme şekli olduğu düşünüldüğünde 
erkekler için daha uyumlu olduğu üzerinde durulmuştur. Bunun yanında ka-
dınların öfkesinin erkeklerden daha uygunsuz olduğu düşünülmüş, öfkeli kadın 
tanımlanırken küçültücü ve alçaltıcı terimlerin kullanıldığı görülmüştür. (Smith 
ve Furlog, 1998, s. 208). Buna bağlı olarak erkeklerin öfkeleri anlayışla kar-
şılanmış hemen her durumda öfkelerini açıkça ifade etme özgürlüğü tanınmış 
ancak kadınlar öfkelerini ifade etmek istediklerinde; kadınlığa, hanımefendili-
ğe, anneliğe uygun olmaz yakıştırmaları ile bu ifade özgürlükleri kısıtlanmıştır 
(Lerner, 2004, s. 32). 

Öfkenin bilişsel tepkileri ile ilgili araştırmalara bakıldığında ise saldırgan 
ergenlerin bilişsel problem çözme yeteneklerinin olmadığı görülmektedir. Bi-
reylerin saldırgan davranışlarının olası sonuçlarını tahmin ederek bu sorunla-
ra karşı birkaç olası çözüm üretmesi beklenmektedir. Ancak öfkeli bireylerin 
varsayımları, beklentileri, inançları ve nitelikleri yeterince şekillenmediği için, 
farklı şekillerde öfke deneyimleri artmıştır (Feindler ve Star, 2003, s. 159).

Dr. Glen Elder on ile kırk yaş arası öfke düzeyleri yüksek bireyleri izlemiş, 
bu bireylerin öğrenim hayatlarının uzun sürmediği, toplum içerisinde kendile-
rine yer bulmakta zorlandıkları, istikrarlı bir iş anlayışına sahip olamadıkları, 
kurdukları aile ortamlarında istikrarlı davranışlar sergileyemedikleri için evli-
liklerini uzun soluklu yaşayamadıklarını söylemiştir (akt. Gentry, 2000, s. 127). 

Özer (1994, s. 17) yaptığı bir çalışmada öfke duygusu normalden daha yük-
sek olan kişilerin özellikle üç temel düşünceye sahip olduğu gözlenmiştir;

•	 Yapılan hatalara karşı aşırı hassasiyet ve tahammülden yoksunluk
•	 Dışarıda var olduğuna inanılan kişilik değerini kaybetmeme çabası
•	 Olumsuz durumlara karşı katı tavırların oluşturacağı olumsuz kişilik iz-

leniminden uzak durmak için, daha esnek göründüğüne inanılan kişisel 
olarak oluşturulan bir doğrunun savunulması gerektiği inancı.

Öfkenin Davranış ve Tepki Boyutu

Öfkenin davranış ve tepki boyutu, öfkenin nasıl ifade edildiğine, öfkeyi 
tetikleyen unsurlar oluştuğunda bunun nasıl algılandığına, öfkenin ne kadar yo-
ğun olduğuna ve bireyin kendisinde barındırdığı yaşam şekline göre değişkenlik 
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gösterir.  Yaradılış gereği her insan farklı özelliklerle farklı fıtratlarla donatıl-
mıştır. Bu farklılıklara bireyin içerisinde doğup büyüdüğü kültürel yapı özellik-
leri de eklendiğinde çok çeşitli karakterler oluşabilmektedir. Dolayısı ile öfke 
unsurunu oluşturacak durumlar gerçekleştiğinde davranış boyutunda her birey 
bunu kendi içerisinde değerlendirir ve ona göre tepki verebilir. Kimine göre 
tepki boyutu çok yüksek, kimine göre de düşük olarak gerçekleşebilir, kimisi 
öfkesini yansıtırken bir diğeri baskılamayı tercih edebilir, kimisi de öteleyerek 
öfkesini aktarmak için doğru zaman ve doğru şartların gelmesini bekleyebilir. 
Hatta bazı durumlar tepki verilmesi gerekirken dahi öfke duyulan kişiye karşı 
beslenen sevgi, onu kaybetme endişesinden ötürü gereken tepkinin verilmeye-
rek bastırılmasına neden olabilir (Geçtan, 1995, s. 67). Bazı bireyler de karşı 
tarafla çatışmamak adı altında öfkelerini bastırma yoluna giderken, bazıları ise 
en azından karşı tarafa tahakküm ederek kendilerini suçlu hissetmeleri için üstü 
kapalı bir şekilde öfkelerini ima etme yoluna seçerler (Cüceloğlu, 1982, s. 26). 

Öfkenin net bir şekilde açığa çıkartılmaması, artık öfkenin sonlandığı ya 
da öfke duyulan unsurun etkisinin kalmadığı anlamına gelmez. Bilakis öfkenin 
bastırılması durumu daha da karmaşık bir hale sokabilir. Bu denli baskılamalar 
öfkenin başka unsurlara yönlendirilmesine sebep olabilir. Baskılama uzatıldığı 
takdirde bedensel ve duygusal sorunlara da yol açabilir (Tavris, 1982, s. 43; 
Özer, 1990, s. 27).

Öfkenin İfade Edilmesi

Öfkeyi tetikleyen durumlar oluştuğunda bunun tezahürü gibi ifadesi de 
kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Hatta aynı durum karşısında dahi öfkeyi 
ifade biçimleri arasında farklılıklar oluşabilir. Bu çeşitliliğin sebepleri, bireyin 
geçmişinden getirdiği kültür birikiminden kaynaklanıyor olabilir. Zira kimi top-
lumlarda öfkenin mütalaa edilmesi dahi tabu olarak görülür (Üstün ve Yavuzars-
lan, 1995, s. 44). Kadınların öfkelendikleri zaman, erkekler gibi çevrelerindeki 
şeylere zarar vererek öfkeyi ifade ediş şekillerinin tersine, öfkelerini ağlayarak 
ifade etmeye çalışmaları cinsiyet faktörünün de öfke ifade çeşitliliğine neden 
olduğunu ortaya koymaktadır (Averill, 1983, s. 1150). Klinik gözlem raporları-
na göre, kadınların hemen her duyguyu erkeklere nazaran çok daha rahat ifade 
ederken konu öfke duygusu olunca erkekler kadar ifade edemedikleri görülmüş-
tür. Bunun aksi olarak erkeklerde öfke duygusunu çok rahat ifade edebilirken 
diğer duyguların ifadesinde kadınlar kadar başarılı olamamışlardır. 



HER YÖNÜYLE SPOR

323

Bunun nedeni olarak da öfkeyi ifade etmenin daha erkeksi olduğu ve ka-
dınsal olarak uygun görülmediği tutumuna sahip olunması olarak gösterilmiştir 
(Balkaya, 2001, s. 27). 

Yaşanan güzel duyguların ifade edildiği gibi üzüntülerin paylaşıldığı gibi 
öfkenin de bir duygu olarak ifade edilmesi gerekir. Spilberger’ de (1995, s. 222)  
bu ifade tarzının içe dönük, dışa dönük ve kontrol şeklinde olduğunu dile ge-
tirmiştir. İçe dönük öfkede birey var olan öfkesini, karşıdaki kişiyi kırmamak, 
kaybetmemek ya da gücünden otoritesinden çekinmek, karşıyı muhatap almak 
istememek gibi durumlarda öfkesini bastırarak içinde tutar. Dışa dönük halinde 
ise oluşan öfkeyi sözlü ya da fiili olarak davranışlar sergileyerek birey çevresine 
yansıtır. Öfke kontrolünde ise, mevcut öfkenin duruma göre şekillendirilerek 
bireysel tepkilerle kişi öfkesini kontrol eder. Her durumda da öfkenin uygun bir 
şekilde ifade edilmesi gerekir. Aksi takdirde insanların öfkelenen kişiden uzak-
laşmalarına neden olurken bu durumda öfke sahibinin olumsuz benlik kavra-
mına, kendine saygısını yitirmesine çevresiyle ve ailesiyle çatışmasına ve son-
rasında kendisini suçlu hissetmesine neden olabilir (Erkek, Özgür ve Gümüş,  
2006, s. 10).

Öfkenin bastırılarak içe aktarılması durumun kontrol altına alındığı hissi 
uyandırabilir. Ancak bu durum anlıktır ve bireye daha fazla zarar verir (Tho-
mas, 2003, s. 73). Öfkenin içe atılarak bastırılması öfkenin sonlandığı anlamına 
gelmez, bilakis öyle bir an gelir ki çok daha güçlü ve yıkıcı bir şekilde tezahür 
edebilir (Deffenbacher ve diğerleri, 1996, s. 580).  

Zaman zaman birey öfkesini sözlü olarak ya da saldırganlık şeklinde çev-
resine zarar verecek mahiyette dışa aktarır, bazen de bu saldırganlık bir sorumlu 
seçilerek karşısındakine sataşma onlarak kabahat bulma vasıtası ile yansıtılarak 
öfkenin dışa aktarılması yolu tercih edilir.  (Buss ve Waren 2000, s. 39). Öfkenin 
bastırılması ya da kontrolsüz bir şekilde dışa aktarılmasından daha faydalı olanı, 
öfkenin oluşturduğu olumsuz durumlardan kurtulmak için sakinlik ve mantık 
çerçevesinde iletişim kurarak sorunların çözümüne yönelik öfkenin kontrollü 
bir şeklide yansıtılmasıdır (Lockman ve Wells, 2004, s. 574). 

Genel manada öfkenin bir duygu olduğu kabul edilmektedir. İnsan doğası 
gereği yaşamı içerisinde birçok faktörden etkilenmekte ve bunu da kendi dün-
yasında yaşamaktadır. Öfke gibi güçlü ve yoğun bir duygu insanın hem fizyo-
lojisinde hem de psikolojisinde kalıcı ya da bir süreliğine değişimlere neden 
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olabilir. Bu duygunun zararlı etkilerinin bertaraf edilmesi veya bireyin lehine 
dönüştürüle bilmesi öfke unsurunun oluştuğu bireyim içinde bulunduğu kültürel 
şartlarla, yaş, cinsiyet, öğrenim durumu ve geçmiş birikimleri ile doğru orantı-
lı olabilir. Hem bireyin kendisine hem de çevresine ciddi zararlar verebilecek 
kadar güçlü olan bu duyguyu bastırmadan şiddete ve saldırganlığa dönüştür-
meden, kontrollü bir şekilde yapıcı mahiyette yansıtılması öfkenin zararlı yön-
lerinin bertaraf edilerek bireye olumlu bir şekilde geri dönmesi sağlanabilir. Bu 
sebeple öfkenin ifade ediliş biçiminin iyi irdelenmesi mühimdir.

Öfkenin Kuramsal Yaklaşımları

Öfke duygusunun varlığının kabul edilmesinden sonra öfke ile ilgili birçok 
çalışma yapılmış, öfkenin ne olduğu ve ne olmadığına yönelik tanımlamalar 
oluşturulmuştur. Tanımlamalar zaman zaman birbiri ile çelişmiş olsa da genelde 
birçok ortak noktalarının da olduğu söylenebilir. Bu bölümde Öfke kavramı ku-
ramsal açıdan irdeleyen yaklaşımlara yer verilmiş farkların ve benzerliklerin ne 
oldukları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

James-Lange kuramı

Amerikalı ruh bilimci William James ve Danimarkalı bir ruh bilimci Carl-
Lange (1884) ayrı ayrı yerlerde aynı kuramı ortaya atmış olduğundan dolayı bu 
kurama James- Lange kuramı adı verilir.

Bu kuram, öfke unsurunu oluşturacak koşulların oluşması sonucu bireyde 
oluşan fizyolojik değişimler neticesinde öfke duygusunun tetiklendiğinden bah-
seder. Yani Önce çevredeki değişimler algılanır sonrasında duygu ortaya çıkar. 
Örneğin bireyin çevresinde onu korkutacak ya da öfkelendirecek bir durumun 
oluşması neticesinde, vücutta fizyolojik olarak kalp atışları hızlanır, nefesi da-
ralır, terleme başlar ve göz bebekleri büyür. İşte bu fizyolojik tepkiler birey 
tarafından fark edildikten sonra bu farkındalığa karşı korku ya da öfke duygusu 
oluşur. Buradan çıkan sonuç davranışlar duygulardan önce gelir ve davranışlar 
neticesinde duygular etkilenir (Morris, 2002, s. 23).

Cannon-Bard Kuramı

Yine iki farklı psikolog tarafından, James-Lange kuramına hem destek ver-
mek hem de eksik yanlarını tamamlamak maksatlı bir çalışma yapılmıştır. Bu 
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çalışmalarda ayrı ayrı olarak yapılan ancak birbiri ile örtüşen çalışmalar olduğu 
için Cannon-Bard kuramı olarak literatürde yerini almıştır.

Bu kurama göre, bireyin çevresinde cereyan eden ve uyarıcı mahiyette olan 
olaylar hipotalamusu etkiler, o da iki görevi aynı anda yaparak beyin kabuğu ve 
sinir sistemini uyarır, bu sebeple fizyolojik tepkiler ve duygular eş zamanlı ola-
rak aynı anda zuhur eder. Yani uyaran algılandıktan sonra bedensel ve duygusal 
tepkiler aynı anda ortaya çıkar (Cüceloğlu, 2006, s. 269). 

Psikanalitik Kuram

Psikanalitik yaklaşıma göre insan davranışlarının yönlendirilmesinde iki 
temel içgüdü vardır; yaşam ve ölüm içgüdüsü. Freud’un psikanalitik kuramı 
incelendiğinde saldırganlığın, kuramın temel kavramlarından biri olduğu gö-
rülmektedir. Ancak saldırganlığı bir davranış olarak değil de doğuştan getiri-
len içgüdüsel bir duygu olarak tanımladığı dikkate alınırsa, saldırganlık ve öfke 
arasında bir ayırım yapmadığı, bunları birbirinin yerine kullandığı söylenebilir 
(Cüceloğlu, 2006, s. 270). Cinsellik ve saldırganlık bireyde doğuştan gelen iki 
özelliktir. Bu iki temel eğilim çocukluk döneminden itibaren sakıncalı oldukları 
düşüncesi ile sürekli baskılanır. Dolayısı ile toplum tarafından hoş karşılanma-
dığı için bilinçaltına itilerek yok sayılır. Ancak bilinçaltına itilmiş bu eğilimler 
bireyin davranışlarını etkilemeye devam eder.  Bireyin doğuştan saldırgan ol-
duğuna inanan Freud, insanoğlunun ‘öldürme’ içgüdüsünün etkisi altında bi-
rey ve toplumun sürekli savaş içinde yaşayacağına inanır (Cüceloğlu, 2006, s. 
279). Freud’a göre duygular, öfke de dahil günlük yaşamın bir parçasıdır. Fakat 
Freud, bu duyguların zamanla birikme eğiliminde olduğunu ve tıpkı çaydanlık-
taki buhar ya da yanardağdaki lavın dışarı çıktığı gibi dışarı çıkmak ve boşal-
tımın sağlanmasının amaçladığını belirtmiştir. Bu duygular oluşurken bedende 
gerginlik meydana getirir ve vücut kendini deşarj etmek ister (Gentry, 2000, s. 
101). Gordon’a (1993) göre, öfkenin çözümlenebilmesi ancak öfkenin nedeni-
nin ne olduğunun anlaşılabilmesi şartı ile mümkündür. Çünkü öfke içgüdüseldir 
ve altında yatan nedenler bilinç dışında saklanmaktadır. Elbette ki öfkenin bir 
şekilde engellenmesi veya bastırılması mümkündür. Ancak bu, öfke kaynağı-
nın yok olmasına imkan sağlamaz hatta zaman içerisinde öfke farklı boyutlarda 
kendisini gösterecektir. (Akt. Balkaya, 2001, s. 32).
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Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Kuramı
Bireyler aynı şartlar dâhilinde de olsa dışarıdan gelen uyaranlara farklı 

tepkiler verebilirler. Bilişsel davranışçı kurama göre öfkenin oluşmasına sebep 
olan uyarana verilecek tepkiyi belirleyen, uyarandan ziyade kişinin o uyaranı 
nasıl anlayıp ve yorumladığına bağlıdır. Yani kişilerin hangi olaya ne şekilde 
tepki vereceği, yaşadıkları olayla alakalı algıları ve onlara yükledikleri anlamla 
belirlenir. Bu kuram, öfke duygusuna sebep olan şeyin kişilerin akıl dışı inançlar 
üretmesi ve beklentilerinin sebep olduğunu ileri sürer. Olayları algılama şek-
linde iç konuşmalar etkilidir, başkaları da insanın akla aykırı inançlarını ortaya 
çıkardığı için onda öfkelenmeye sebep olabilir (Ford, 1991, s. 2013). Bilişsel 
davranışçı bakış açısına göre, bilişler duyguları duygularda davranışları etkiler.

Davranışçı Kuram
Daha çok nesneldir. İçsel süreçler ölçülemediği için incelenmesinin mümkün 

olmadığı inancı ile uyaranların fizyolojik ve duygusal tepkilerinin yerine, uyara-
nın çeşidi, büyüklüğü, sıklığı ve şiddeti ile ilgilenirken, hareketi güçlendiren ödül-
lendirme koşullarını da inceler. Davranışçı kurama göre, öğrenme süreci, çevrede-
ki ödüllendirme şartları ile doğru orantılıdır (Cüceloğlu, 2006, s. 270).

Öfke, şiddet gibi davranışların öğrenildiğini savunur. Bu öğrenme sürecin-
de çocukluktan itibaren saldırganlık ve çeşitli olumsuz davranışların öğrenilme-
sinde çevre faktörünün çok olduğunu ileri sürer. Öğrenilmiş şiddet ve saldırgan-
lık gibi davranışların farklı ortamlarda ödüllendirilmesi durumunda bireyin bu 
davranışları yapmaya daha istekli bir hale gelip bu davranışları genelleştirerek 
uygulama alanını genişletebileceğini düşünür (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem 
ve Hoeksema, 2010, s. 223). Örneğin bir çocuğun isteklerini yaptırabilmek için 
tepinerek ağlamaya başlaması durumunda eğer istekleri gerçekleşirse, çocuk öf-
kenin işe yaradığına karar vererek isteklerini elde etmek için artık sürekli öfke 
kullanır (Thomas, 2003, s. 105)

Gestalt Kuramı
Alman Psikolog Max Wertheimer öncülüğünde 1912’de başlatılan Gestalt 

Kuramı’nın İlkeleri, Köhler ve Koffka tarafından geliştirilmiştir (Alpan, 2008, 
s. 88). 1950 li yıllarda sosyal psikologların kurama ilgisi artmış ve kuramın 
geliştirilmesine önemli katkıları olmuştur. Gestalt kuramı, bireyi ve çevresini 
topyekün olarak ele alır. Bu bütünlük, birey ve çevresi arasındaki etkileşimlerin 
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bütününü kapsar (Mackewn, 1999, s. 23). Parçaların bir araya gelmesi ile olu-
şan bütünün, parçalarının toplamından daha fazlası olduğunu savunan Kuram, 
şekil-fon ilişkisi, yakınlık, benzerlik, tamamlama ve süreklilik olmak üzere beş 
temel kavram ile açıklanmaktadır (Çağlayan, Korkmaz ve Öktem, 2014, s.164).

Biyolojik Kuram
Bu kuramın önemli temsilcileri olan, Hubel,Wiesel, Chomsky, Cannon ve 

Piaget göre beyin ve sinir sistemi oluşan bütün mental olayların yönetiminde 
etkin bir rol almaktadır. İnsanların davranışları ile beyinde oluşan olaylar ara-
sında ilişki kurmak bu yaklaşımın görevidir (Ünlü, 2001, s. 5). Bu kuram öfkeyi 
tanımlarken, agresifliğe, suça eğilimli tutumlarla, otonom sinir sisteminin öfke 
tutumuna yön vermeye odaklanmıştır (Koçak, 2008, s. 34). Biyolojik temelli 
kuramlar sinir sistemlerinin saldırganlıklara yol açtığını savunmaktadır. Çünkü 
duygular farklı açılardan ele alınmıştır. Kişilerin karşıdan gelen uyarıcılara ver-
dikleri tepkiler her zaman aynı değildir. Kişiler bu uyarıcılar karşısında bazen 
üzülür bazen heyecan duyar. İşte bu kurama göre öncelikle fizyolojik değişimler 
sonrasında duygularımız oluşur (Cüceloğlu, 1993, akt. Türker, 2010, s. 68).



HER YÖNÜYLE SPOR

328

BULGULAR

Demografik Bulgular

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Sosyo Demografik Özellikleri

Değişkenler Kategoriler N %

Yaş 18-19 29 14,4

20 33 16,4

21 45 22,4

22 29 14,4

23 29 14,4

24 ve Üzeri 36 17,8

Anne eğitim düzeyi İlkokul 41 20,4

Ortaokul 60 29,9

Lise 64 31,8

Üniversite 36 17,9

Baba eğitim düzeyi İlkokul 25 12,9

Ortaokul 40 19,9

Lise 79 39,3

Üniversite 56 27,9

Gelir 1500 Tl ve Altı 154 76,6

1501 Tl ve Üzeri 47 23,4

Futbol oynama sürei 1 yıl 57 28,3

2 yıl 56 27,9

3 yıl 42 20,9

4 yıl ve üzeri 46 22,9

Büyüdüğü yer Şehir 136 67,7

İlçe veya Köy 65 32,3



HER YÖNÜYLE SPOR

329

Duygu Düzenleme Becerisi Ölçeğine Ait Bulgular

Tablo 2. Duygu Düzenleme Becerisi Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları

Madde Faktör Yük Değerleri Düzeltilmiş Madde Toplam Korelasyon 
Katsayıları

44 ,720 ,594

24 ,718 ,689

13 ,702 ,670

22 ,682 ,646

17 ,676 ,650

23 ,665 ,636

38 ,665 ,625

21 ,663 ,632

33 ,663 ,647

18 ,661 ,628

42 ,656 ,623

12 ,651 ,625

37 ,647 ,614

25 ,646 ,610

15 ,641 ,605

36 ,638 ,606

43 ,631 ,612

34 ,631 ,601

16 ,629 ,593

39 ,618 ,577

27 ,609 ,586

41 ,502 ,578

35 ,599 ,569

31 ,596 ,571

5 ,594 ,573
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26 ,584 ,548

14 ,582 ,550

9 ,581 ,556

10 ,579 ,554

19 ,566 ,550

45 ,553 ,536

11 ,547 ,522

30 ,523 ,504

32 ,518 ,495

28 ,511 ,501

40 ,509 ,483

20 ,509 ,481

4 ,501 ,478

29 ,475 ,459

8 ,468 ,458

6 ,455 ,429

7 ,427 ,401

1 ,392 ,389

2 ,380 ,373

3 ,316 ,315

Açıklanan Varyans (%)                                       34,698

Öz Değer 15,614

Güvenilirlik Katsayısı (α) ,955

KMO                                                                    ,913

Barlett’s Test of Sphericity             X²=5018,05     sd=990     p˂,001

Toplam değerler üzerinden yapılan faktör analizinde ölçekte en büyük 
faktör yükü değerini (,720), 44. soru “duygularımı ifade edebilirim” alırken en 
düşük faktör değerini (,316), 3. soru ile “etrafımdaki insanların keyfi yerinde ol-
madığında bile, iyi ruh halimi koruya bilirim” soruları almıştır. Ölçeğin toplam 
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değerde açıkladığı varyans 34,698 olurken güvenilirlik katsayısı ,955 ve KMO 
değeri ,913 olduğu Çizelge 7’ de görülmektedir. 

Öfke Ölçeğine Ait Bulgular

Tablo 3. Çok Boyutlu Öfke Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları

Maddeler Faktör Yük Değerleri Düzeltilmiş madde toplam korelasyon 
katsayılarıSaldırganlık Sakinlik

11 ,836 ,787

12 ,755 ,726

7 ,714 ,671

15 ,684 ,635

26 ,670 ,661

4 ,662 ,598

13 ,622 ,604

10 ,535 ,485

24 ,520 ,505

23 ,513 ,478

16 ,507 ,485

9 ,494 ,485

21 ,729 ,700

19 ,698 ,613

18 ,697 ,618

17 ,691 ,635

20 ,608 ,535

25 ,484 ,478

6 ,465 ,454

1 ,420 ,443

22 ,400 ,309

2 ,393 ,324
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3 ,393 ,283

14 ,348 ,306

8 ,276 ,275

Açıklanan Varyans (%)                 ,22,504                 ,13,362

Toplam Varyans                                                                                                      
35,865

Öz Değer                                        ,6,410                   ,4,119

Güvenilirlik Katsayısı                   ,89                         ,82                  Tüm Ölçek (α) 
,77

KMO Sampling Adequacy             ,83

Barlett’s Test of Sphericity             X²=2239,97     sd=325     p˂,001

Çok boyutlu öfke ölçeğinde saldırganlık alt boyutunda en yüksek faktör 
yükü değerini (,836) 11. soru “şiddet gösteririm” alırken en düşük faktör yükü 
değerini (,494) 9. soru “insanlar bana bağırırsa ben de onlara bağırırım” soru-
ları almıştır. Ölçeğin diğer boyutu olan sakinlik alt boyutuna bakıldığında ise 
en yüksek faktör değerini (,721) 21. soru “Kendimi sakinleştirmeye çalışırım” 
alırken en düşük faktör yükü değerini de (,276) 8. soru “çözüme yönelik düşün-
meye başlarım” sorusu aldığı Çizelge 8 de görünmektedir.

Ölçeğin Saldırganlık alt boyutunun açıkladığı varyans, 22,504 sakinlik alt 
boyutunun açıkladığı varyans,13,362 toplamda 35,865 dir. Saldırganlık alt bo-
yutunun güvenirlilik katsayısı ,89, sakinlik alt boyutunun güvenirlik katsayısı, 
82 tüm ölçekte ise, 77 olduğu ve KMO değerinin de ,83 olduğu Çizelge 8’de 
görülmektedir.

Betimsel Bulgular

Tablo 4. Duygu Düzenleme ve Öfkeye ait Betimsel Bulgular

N Min. Max. Χ SS

Duygu Düzenleme 201 2,33 4,91 3,73 ,57012

Saldırgan 201 1,00 5,00 2,70 ,82773

Sakinlik 201 1,17 5,00 3,33 ,63171
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Tablo 5. Duygu Düzenleme ve Öfkeye Ait Korelasyonlar
Meydan 
Okuma

Kendini 
Adama

Kontrol Duygu Dü-
zenleme

Saldırgan-
lık

Sakinlik

Duygu Düzenleme 1          
-,130

,454**

Saldırganlık 1 -,170*

Sakinlik 1

* p<.05, ** p<.01
Duygu düzenleme ve öfkenin alt boyutlarının birbirleriyle ilişkisine yöne-

lik korelasyon analizi Tablo 5’de yer almaktadır. 
Duygu düzenleme ile öfkenin alt boyutları karşılaştırıldığında, saldırgan-

lık ile duygu düzenleme arasında görülen negatif yönlü ilişki istatiksel açıdan 
anlamlı değildir (r=-,130, p<.05). Duygu düzenleme ile sakinlik arasında ise 
pozitif yönlü, zayıf kuvvette ve istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiş-
tir (r=,454, p<.01). Söz konusu ilişkiye göre, duygu düzenlemeye verilen önem 
arttıkça, sakinlik de artmaktadır.

Öfkenin alt boyutlarından saldırganlık ile sakinlik arasındaki ilişki incelen-
diğinde ise negatif yönde, çok zayıf ve anlamlı bir ilişki görülmektedir (r=-,170, 
p<.05). Buna göre ise saldırganlık boyutuna verilen önem arttıkça, sakinlik bo-
yutuna verilen önem azalmaktadır yorumu yapılabilir.
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Tablo 6. Duygu Düzenleme ve Öfkenin Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırıl-
masına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Değişken-
ler

Yaş n Χ S F p Fark 
(Tukey)

Duygu 
Düzenle-
me

18-19 yaş 29 3,74 ,49 ,672 ,645

20 yaş 33 3,76 ,53

21 yaş 45 3,63 ,59

22 yaş 29 3,81 ,60

23 yaş 29 3,64 ,55

24 yaş ve 
üzeri

36 3,80 ,61

Saldırgan 18-19 yaş 29 2,86 ,67 1,968 ,085

20 yaş 33 2,57 ,80

21 yaş 45 2,69 ,79

22 yaş 29 2,34 ,76

23 yaş 29 2,88 ,87

24 yaş ve 
üzeri

36 2,84 ,94

Sakinlik 18-19 yaş 29 3,08 ,50 2,809 ,018 18-19 
yaş
22 yaş

20 yaş 33 3,32 ,70

21 yaş 45 3,30 ,55

22 yaş 29 3,61 ,69

23 yaş 29 3,20 ,58

24 yaş ve 
üzeri

36 3,46 ,64

Katılımcıların yaşı ile duygu düzenleme ve öfke boyutları arasında anlamlı 
farklılıkların olup olmadığına cevap aramak amacıyla, Tek Yönlü Varyans Ana-
lizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tablo 6’da da görüldüğü üzere; katılımcıların yaşı 
ile. Katılımcıların yaşı ile duygu düzenleme becerileri arasında da anlamlı bir 
farklılık yoktur (p˃0,05). Ancak öfke ölçeğinin alt boyutları olan saldırganlık ile 
katılımcıların yaşı arasında anlamlı bir farklılık yokken (p˃0,05), sakinlik alt 
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boyutu ile katılımcıların yaşı arasında anlamlı bir farklılık dikkati çekmektedir. 
(p˂0,05). Söz konusu farkın kaynağına ilişkin yapılan Tukey çoklu karşılaştır-
ma testi sonuçlarına göre, 22 yaş grubundaki katılımcıların ortalama puanları (
Χ =3,61) 18-19 yaş grubundaki katılımcılardan (Χ =3,08) anlamlı düzeyde 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçla- ra göre öfke alt boyutla-
rından sakinlik boyutunda istatistiksel olarak anlam ifade edecek veri elde edi-
lirken, saldırganlık boyutunda fark oluşmadığı görülmüştür.

Tablo 7. Duygu Düzenleme ve Öfkenin Annenin Eğitim Düzeyi Değişkeni-
ne Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Sonuçları

Değişkenler Anne Eğitim 
Düzeyi

n Χ S F p Fark 
(Dun-
net’s C) 

Duygu Dü-
zenleme

İlkokul 26 3,96 ,56 2,563 ,056

Ortaokul 40 3,60 ,60

Lise 79 3,70 ,53

Üniversite 56 3,70 ,50

Saldırgan İlkokul 26 2,43 ,78 2,065 ,106

Ortaokul 40 2,74 ,62

Lise 79 2,72 ,89

Üniversite 56 2,87 ,99

Sakinlik İlkokul 26 3,40 ,62 2,544 ,057

Ortaokul 40 3,21 ,43

Lise 79 3,47 ,71

Üniversite 56 3,20 ,70

Katılımcıların demografik değişkenlerinden bir diğeri olan annenin eğitim 
düzeyi ile duygu düzenleme ve öfke boyutları arasında Tek Yönlü Varyans Ana-
lizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tablo 7’de de görüldüğü üzere; istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark oluşmasa da, çıkan sonuçların fark sınır değerine çok yakın 
değerler olduğunu söyleyebiliriz.
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Tablo 9. Duygu Düzenleme ve Öfkenin Babanın Eğitim Düzeyi Değişkeni-
ne Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Sonuçları

Değişkenler Baba Eğitim 
Düzeyi

N Χ S F p Fark 
(Dunnet’s 
C) 

Duygu Dü-
zenleme

İlkokul 26 3,96 ,57 2,890 ,037 İlkokul-or-
taokulOrtaokul 40 3,56 ,63

Lise 79 3,69 ,54

Üniversite 56 3,78 ,52

Saldırgan-
lık

İlkokul 26 2,24 ,74 3,154 ,026 İlkokul-Li-
se
İlkokul-Ü-
niversite

Ortaokul 40 2,70 ,63

Lise 79 2,78 ,80

Üniversite 56 2,78 ,95

Sakinlik İlkokul 26 3,46 ,63 1,479 ,222

Ortaokul 40 3,16 ,41

Lise 79 3,35 ,60

Üniversite 56 3,36 ,76

Araştırmaya katılanların Baba eğitim düzeyleri ile duygu düzenleme ve 
öfke düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek ama-
cıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) uygulanmıştır. Tablo 9’da da görüldü-
ğü üzere; Öfke ölçeği alt boyutlarından olan sakinlik boyutunda (P>0,05) ista-
tistiksel olarak anlamlı bir ilişki oluşmadığı görülmektedir. Ancak aynı değişke-
nin duygu düzenleme becerileri üzerindeyse, ilkokul-ortaokul (P<0,05) anlamlı 
bir fark oluşturduğu görülmektedir. Dunnet’s C çoklu karşılaştırma testi sonuç-
larına göre ilkokul düzeyi ortalama puanı (Χ =3,96), ortaokul ortalama puanın-
dan (Χ =3,56), düzeyde yüksek olduğu görülmektedir.

Yine öfke ölçeği alt boyutlarından saldırganlık boyutunda ilkokul-lise, il-
kokul-üniversite (P<0,05) anlamlı bir fark oluşturduğu görülmektedir. Dunnet’s 
C çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre ilkokul düzeyi ortalama puanı (Χ
=2,24), lise ortalama puanından (Χ =2,78), ve üniversite ortalama puanından (
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Χ =2,78) anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Sonuç olarak sakinlik 
alt boyutu dışında diğer boyutlar dahilinde istatistiksel olarak anlamlı farkların 
olduğu görülmektedir.

Tablo 10. Duygu Düzenleme ve Öfkenin Futbol Oynama Süresi Değişkeni-
ne Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Sonuçları

Değişkenler Futbol oyna-
ma süresi

n Χ S F p

Duygu Dü-
zenleme

1 yıl 57 3,72 ,55 ,197 ,898

2 yıl 56 3,77 ,60

3 yıl 42 3,68 ,55

4 yıl ve üzeri 46 3,70 ,56

Saldırgan 1 yıl 57 2,74 ,76 2,107 ,101

2 yıl 56 2,55 ,69

3 yıl 42 2,94 ,90

4 yıl ve üzeri 46 2,58 ,94

Sakinlik 1 yıl 57 3,21 ,59 1,085 ,356

2 yıl 56 3,42 ,64

3 yıl 42 3,31 ,69

4 yıl ve üzeri 46 3,38 ,60

Katılımcıların futbol oynama süreleri ile duygu düzenleme ve öfke boyut-
ları arasında   anlamlı farklılıkların olup olmadığı sorusuna cevap aramak ama-
cıyla katılımcıların futbol oynama süresi ile duygu düzenleme ve öfke boyutları 
arasında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuç-
ları Tablo 10’da da yer almaktadır. Buna göre; katılımcıların futbol oynama sü-
resi ile istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 
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Tablo 11. Duygu Düzenleme ve Öfkenin Aylık Gelir Değişkenine Göre 
Karşılaştırılmasına İlişkin t-testi Sonuçları.

Alt Boyutlar Gelir Düzeyi n Χ SS t p

Meydan 
Okuma

1500 TL ve altı 154 2,96 ,727
-,567 ,573

1501 TL ve üstü 47 3,02 ,642

Kendini 
Adama

1500 TL ve altı 154 2,85 ,717
-,848 ,399

1501 TL ve üstü 47 2,93 ,531

Kontrol
1500 TL ve altı 154 2,81 ,671

-,789 ,433
1501 TL ve üstü 47 2,90 ,643

Duygu Dü-
zenleme

1500 TL ve altı 154 3,69 ,576
-1,430 ,157

1501 TL ve üstü 47 3,82 ,541

Saldırgan
1500 TL ve altı 154 2,66 ,828

-1,004 ,319
1501 TL ve üstü 47 2,80 ,826

Sakinlik
1500 TL ve altı 154 3,33 ,633

,203 ,840
1501 TL ve üstü 47 3,31 ,632

Araştırmaya katılanların gelir düzeyi ile duygu düzenleme, saldırganlık ve 
sakinlik alt boyutları arasında ilişki olup olmadığını tespit edebilmek için t-testi 
uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 11’de yer almaktadır. Buna göre katılım-
cıların gelir düzeyi ile duygu düzenleme, saldırganlık ve sakinlik alt boyutları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). 
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Tablo 12. Duygu Düzenleme ve Öfkenin Büyüdüğü Yer Değişkenine Göre 
t-testi Sonuçları.

Alt Boyutlar Yaşadığı Yer n Χ SS t P

Duygu Dü-
zenleme

Şehir 136 3,68 ,575 -1,428 ,156

İlçe veya Köy 65 3,80 ,554

Saldırgan Şehir 136 2,72 ,835 ,692 ,490

İlçe veya Köy 65 2,64 ,813

Sakinlik Şehir 136 3,28 ,651 -1,616 ,108

İlçe veya Köy 65 3,43 ,580

Katılımcıların büyüdüğü yer ile duygu düzenleme ve öfke boyutları ara-
sında anlamlı farklılıklar olup olmadığı sorusuna cevap aramak amacıyla, t-tes-
ti yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 12’de yer almaktadır. Analiz sonuçlarına 
göre; boyutlar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05).

Tablo 13. Duygu Düzenlemenin Saldırganlığı Yordaması

B SH β t p

Sabit 3,561 371 9,591 ,000

Duygu Düzenleme ,053 142 ,036 ,370 ,712

R=0,335   R²=0,11   p=0,000   F(4,196)=6,211

Tablo 13’de de görüldüğü gibi; katılımcıların duygu düzenleme becerile-
ri ile saldırganlık boyutu arasında ilişki olup olmadığı sorusuna cevap aramak 
amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır.

Bu sonuçlar doğrultusunda Duygu Düzenleme Becerilerinin saldırganlık 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir. 

Tablo 14. Duygu Düzenlemenin Sakinliği Yordaması

B SH Β t p

Sabit 1,390 ,262 5,298 ,000

Duygu Düzenleme ,374 ,100 ,337 3,726 ,000

R=0,489   R²=0,24   p=0,000   F(4,196)=15,428
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Katılımcıların duygu düzenleme becerilerinin sakinlik boyutunu olumlu 
yönde etkilediği düşüncesi ile sonuçları Tablo 14’de de yer alan çoklu regresyon 
analizi yapılmıştır. Bu sonuçlara göre; duygu düzenleme değişkenleri birlikte 
katılımcıların sakinlik puanları arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki tespit 
edilmiştir (R=0,489 R²=0,239 p<0,01). Bu boyut sakinlikteki toplam varyansın 
yaklaşık yüzde 24’ünü açıklamaktadır.

Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre, Regresyon katsayıları-
nın anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde duygu düzenleme de-
ğişkeninin sakinlik üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir.

SONUÇ

Türkiye üniversite ligi korumalı futbol oyuncularında duygu düzenleme ve 
öfke ile ilişkisinin araştırılmasının konu edildiği bu çalışmada şu sonuçlara va-
rılmıştır:

Bu çalışmada Türkiye üniversite liginde korumalı futbol oynayan spor-
cuların duygu düzenleme ve öfkeleri arasındaki ilişki araştırılmış, boyutların 
birbirleri ile olan etkileşimleri incelenmiştir. Ayrıca çalışmaya katılanların çe-
şitli sosyo-demografik değişkenlerle olan ilişkilerinin de incelenmesinin, hangi 
faktörlerden etkilendiğini belirlemek ve anlamak açısından önemli olduğu dü-
şünülmüş ve demografik yapılara göre de değerlendirmeler istatistiği analizler 
uygulanmıştır. 

Duygu düzenleme ve öfke boyutları arasından yapılan korelasyonlarda, 
tüm boyutların kendi içlerinde birbirleri ile ilişkilerinin olduğu görülmüştür. Bu 
sonuçlar doğrultusunda duyguları düzenleme becerileri gelişen bireylerin doğru 
orantılı olarak tüm boyutlara verdikleri önemin de arttığı söylenebilir.  

Duygu düzenleme ile öfkenin alt boyutları karşılaştırıldığında, saldırganlık 
ile duygu düzenleme arasında negatif yönlü ilişki görülmüştür ancak bu ilişki 
istatiksel açıdan anlamlı değildir. Duygu düzenleme ile sakinlik arasında ise 
pozitif yönlü ve istatistiği açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuçlar 
doğrultusunda Duyguları Düzenleme Becerileri yüksek olan sporcuların sakin-
lik boyutunda yani, gelişen olumsuz koşullar doğrultusunda duygularını kontrol 
edebilmede diğerlerine nazaran daha başarı oldukları söylenebilir.

Öfkenin alt boyutlarından saldırganlık ile sakinlik arasındaki ilişki incelen-
diğinde ise negatif yönde, çok zayıf ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. Buna 
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göre ise saldırganlık boyutuna verilen önem arttıkça, sakinlik boyutuna verilen 
önem azalmaktadır yorumu yapılabilir. 

Demografik değişkenlerden biri olan yaş değişkenine göre yapılan istatis-
tiği analizde katılımcıların yaşı ile duygu düzenleme becerileri arasında da an-
lamlı bir farklılık oluşmadığı görülmüştür. Ancak öfke ölçeğinin alt boyutları 
olan saldırganlık ile katılımcıların yaşı arasında anlamlı bir farklılık yokken, 
sakinlik alt boyutu ile katılımcıların yaşı arasında anlamlı bir farklılık dikkati 
çekmektedir. 22 yaş grubundaki katılımcıların ortalama puanları 18-19 yaş gru-
bundaki katılımcılardan anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Bu sonuçlar değerlendirildiğinde, yaşın ilerlemesi sportif kişiliğin gelişmesine, 
bunun da müsabaka esnasında sporcuyu olumsuz etkileyen faktörlere karşı tepki 
verirken daha sakin kalmaya yöneltebileceği şeklinde yorumlanabilir.

Demografik değişkenlerden bir diğeri olan annenin eğitim düzeyi değiş-
kenine bağlı olarak duygu düzenleme ve öfke düzeyleri arasında anlamlı bir 
farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan analizlerde de araştır-
maya katılanlar arasında duygu düzenleme becerileri ve öfkenin alt boyutların-
dan olan saldırganlık boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki oluşmadığı 
görülmüştür.

Araştırmaya katılanların baba eğitim düzeyleri ile duygu düzenleme ve 
öfke düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek ama-
cıyla yapılan analizde öfke ölçeği alt boyutlarından olan sakinlik boyutunda 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki oluşmadığı görülmektedir. Aynı değişke-
nin duygu düzenleme becerileri üzerindeyse, ilkokul-ortaokul anlamlı bir fark 
oluşturduğu görülmektedir. Dolayısı ile ilkokul düzeyi ortalama puanı, ortaokul 
ortalama puanından, yüksek olduğu görülmektedir.

Yine öfke ölçeği alt boyutlarından saldırganlık boyutunda ilkokul-lise, il-
kokul-üniversite arasında anlamlı bir fark oluşturduğu görülmüştür. İlkokul dü-
zeyi ortalama puanı, lise ortalama puanından ve üniversite ortalama puanından 
anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmadaki istatistiksel 
analizlere dayanılarak baba eğitim seviyeleri düşük olan katılımcıların, duygu 
düzenleme ve öfke düzeylerinin diğer katılımcılardan daha yüksek olduğunu 
söyleyebiliriz.

Her iki ebeveynlerinin de eğitim seviyeleri düşük olan katılımcıların, duy-
guları düzenleme ve saldırganlık boyutlarında ebeveynlerinin eğitim seviyeleri 
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daha yüksek olan katılımcılardan beklenenin aksine yüksek olduğu yapılan ana-
lizler sonucunda görülmüştür. Akademik eğitim sürecinden daha fazla geçen 
ebeveynlerin çocuklarının kişisel gelişimlerine önem verdikleri ancak bazı ebe-
veynlerin gereğinden fazla hassas davranarak bunu doğru yapmadıkları düşü-
nülmektedir. Çocukluk çağında çocuğun karşılaştığı olumsuz durumları ortadan 
kaldırmaya, zorlukları kolay hale getirmeye, çocuğun kendi kendine üstesinden 
gelmesi gereken şeyleri onun yerine yapmaya aşırı istekli olan ebeveynlerin 
çocuğun kişisel gelişiminin istemeden de olsa eksik kalmasına ve anne babaya 
bağımlı olarak yaşamasına sebebiyet verdiği ve bu şekilde büyüyen çocukların 
yetişkinlik döneminde hayatla başbaşa kaldıklarında karşılaştıkları olumsuz ko-
şullarla başa çıkma konusunda yetersiz kaldıkları düşünülmektedir.  

Araştırmaya katılanların futbol oynama süresi değişkenine göre duygu dü-
zenleme ve öfke düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit 
etmek amacıyla yapılan analizler sonucunda, katılımcıların yaşı ile duygu dü-
zenleme becerileri ve öfke düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilme-
miştir.

Duygu düzenleme ve öfkenin aylık gelir değişkenine göre karşılaştırılma-
sına ilişkin yapılan analiz sonucunda, araştırmaya katılanların gelir düzeyi ile 
duygu düzenleme, saldırganlık ve sakinlik alt boyutları arasında istatistiksel açı-
dan anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.

Araştırmaya katılanların yaşadıkları yere göre duygu düzenleme, saldır-
ganlık ve sakinlik alt boyutları arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılık olup 
olmadığını araştırıldığındaysa, katılımcıların yaşadığı yer ile diğer alt boyutlar 
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

Duygu düzenlemenin öfke alt boyutlarından saldırganlığı yordamaları ba-
kımından değerlendirildiğinde; yapılan analizlerde katılımcıların saldırganlık 
puanları arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir.

Katılımcıların duygu düzenleme boyutlarının sakinlik boyutunu olumlu 
yönde etkileyip etkilemediği analizi yapıldığında ise istatistiksel olarak anlam 
ifade edecek bir farklılığın oluştuğu tespit edilmiştir. Duygu düzenlemenin sa-
kinliği olumlu yönde anlamlı bir farkla yordadığı görülmüştür. 

Duygu düzenleme becerileri ve öfke arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar 
incelendiğinde, öfke kavramının ve saldırganlık kavramlarının sıklıkla birbirile-
ri yerine kullanıldıklarına rastlanmıştır. Dolayısı ile öfke boyutlarından olan sal-
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dırganlık ve sakinlik alt boyutlarının yapılan çalışmalarda boyutlara ayrılmadan 
toplam boyut üzerinden değerlendirilmesi durumunda, ayrıştırmalı ve sağlıklı 
bir sonuç vermeyeceği düşünülmektedir. Bu çalışmada saldırganlık ve sakinlik 
öfke alt boyutları olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

Duygu düzenleme, Gross’un da (1998b) dediği gibi duygu düzenleme kav-
ramının ne olduğunun açıklanabilmesi için öncesinde duygu kavramının ne ol-
duğunun ortaya konması gereklidir. Bu soruya cevap arandığındaysa; Campos 
(1989) duygunun içsel ve dışsal olabileceğini, birey için önemli olan ilişkileri 
oluşturup bunların yönetimini sağlayabileceğini, ancak zaman zaman karma-
şaya sahip işlevler olarak da görülebileceğini ifade etmiştir. Bir örnek vermek 
gerekirse; mücadeleyi kazanmaktan başka şansı olamayan bir takımın oyuncu-
su, müsabaka esnasında kendisine kural dışı yapılan bir müdahale neticesinde 
haklı dahi olsa öfkelenerek karşı tarafa aşırı tepki göstermesi sonucunda hakem 
tarafından oyundan atılabileceğini ve takımını eksik bırakarak mağlup duruma 
düşmesine sebep olabileceğini idrak ederek dışsal uyaranına karşı anlık oluşan 
öfke duygusunu yeniden düzenleyerek önceki haline dönebilmesi duygularını 
düzenleme olarak değerlendirilebilir. 
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SPORCU PERFORMANSINDA BEYNİN VE DUYGUSAL 
ZEKÂNIN ROLÜ

Murat SARIKABAK

Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul, Bartın / Türkiye

Öz: Sporda yüksek performans, başarıya etki eden unsurlar içerisinde en 
önemlilerinden biri olarak kabul edilebilir. Yüksek performansa etki eden fizyo-
lojik, biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörler ise ayrı ayrı incelenmesi gereken 
önemli başlıklar olarak görülmektedir. Çalışmamızda ulaşılmak istenen hedef, 
sporcuların performansları üzerinde etkili olduğunu düşündüğümüz, beyin ve 
duygusal zekâ ilişkisini, spor davranışları üzerindeki olası etkileriyle, açıklama-
ya çalışmaktır. Zira bilişsel, fizyolojik ve psikolojik tüm organizasyonlar, be-
yinde koordine edilir, duygusal süreçlerden etkilenir ve genel performansın be-
lirleyicisi olurlar. Bu çalışma ile beyin ve duygusal zekanın, spor performansını 
etkileyen yönleri, yapılan literatür taraması ve örnek çalışmaların analizleriyle 
açıklanmak istenmiştir. Araştırma da dikkat çeken unsur, ulusal ve uluslarara-
sı akademik çalışmaların, son yıllarda beyin ve performans ile duygusal zekâ 
ve spor gibi konularda artan bir ilgiye sahne olmasıdır. Aynı zamanda beynin 
limbik sistem olarak bilinen bölgesinin, duyuşsal analizlerden, tecrübe ve dene-
yimlerden etkilenerek, sporda yüksek performansın sergilenmesine katkı sağla-
yabilmesinin, mümkün olduğu düşünülmektedir. Gelişebilen özelliğiyle dikkat 
çeken duygusal zekânın, antrenman ve deneyimler sayesinde, sportif davranışla-
rın istendik yönde ilerlemesine, katkı sağlayabileceği söylenebilir. Yapılan bazı 
çalışmalarda, bilişsel ve duygusal zekânın, beyinde birlikte organize olduğu ve 
burada oluşan aktivitenin motor davranışları etkilediği varsayımına ulaşılmıştır. 
Sonuç olarak elde edilen bilgiler yorumlanarak, yapılacak kapsamlı araştırmalar 
için önerilerde bulunulmuştur.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

SPOR

Spor, insan yaşamının tüm fonksiyonlarını etkileyen, aktiviteler bütünü olarak 
görülebilir. Üstelik aktif spor yapma durumuna bakılmaksızın, seyir halinde iken 
bile bu katkılardan söz edilebilir. Sporcular için; fiziksel, psikolojik ve sosyal etki 
alanı çok yüksek olan spor, spor yapmayan bireyler için, spora katılım düzeyleri 
(rekreatif-seyirci) nispetinde etki alanına sahiptir. Örneğin bir spor branşının sağlık 
amacıyla icra edilmesi kişiyi fiziki açıdan olumlu etkiler. Kas kütlesi bu saye de artış 
gösterir. Böylece bireyin sosyal görünüş kaygısı azalır. Doğru spor uygulamaları ile 
hem gerekli olan ideal kiloya hem de ideal kilonun beraberinde getirdiği sağlıklı 
yaşama ulaşılabilir. Sporla yakalanan ivme, yaşam kalitesinin artışıyla birlikte ruh-
sal yönden gelişmeyi de destekler hale gelir. Bugün birçok bilim insanının yaptığı 
çalışmalar üzerinden, sağlıklı ve mutlu bir yaşama ulaşmanın, sporla mümkün ola-
bileceğini söylemek mümkündür (Yaman, Teşneli, Koşu, Yalvarıcı, Tel, ve Gelen, 
2008; Hergüner, 1992; Cox, 1998; Sarıkabak, 2018; Aslan, 2018).  

Spor profesyonel bir iş olarak icra edilmediğinde veya bir spor branşıyla 
sağlık amacıyla uğraşılmadığında da bireyler üzerinde etkilerini gösterebilen 
yapısıyla, bilim insanlarının ilgisini çekmektedir.  Bir takıma ya da kişiye du-
yulan ilgi sonrasında oluşan taraftarlık, renk ya da bölgesel birliktelik amacıyla 
oluşan yakınlık veya milli duygularla oluşan hisler sonrasında gerçekleşen du-
yarlılıklar yoluyla, insanlar gruplar ve topluluklar halinde birlikte hareket eder 
hale gelebilmektedir. Ülkemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde sıkça görülebi-
len bu birliktelikler, sosyal bağların güçlenmesi gibi olumlu etkilerle, insanları 
kendilerine çekebildiği gibi; çok büyük sorunlara da yol açabilecek travmaları 
meydana getirebilmektedir. Şiddet içeren davranışların ortaya çıkması, sözlü ta-
cizlerin oluşması, hatta sosyal tepkilerin sporla ilgili olmamasına rağmen, kuru-
lan bu birliktelikler yoluyla meydanlara taşınması söz konusu olabilir. Bununla 
birlikte sosyal açıdan yalnızlık hisseden bireylerin topluma kazandırılması, ki-
şisel sorunların fiziksel aktiviteler yoluyla azaltılması ve iletişim becerilerinin 
arttırılması amacıyla, spor çoğu zaman tercih edilen bir mekanizmadır.

SPORDA PERFORMANS

Sporu cazip ve ilgi çekici kılan, çoğu zaman, fiziksel aktivite uygulama-
larındaki performans düzeyidir. İnsanlar izledikleri ya da katıldıkları bu akti-
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vitelerin, bir yarışma veya eğlence aracı haline gelmesini, performansa borçlu-
dur. Şahin (2004, s. 334) Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar Sözlüğü 
adlı kitabında; performansı, verim ve kişinin uyguladığı spor dallarında ortaya 
koyduğu icra gücü veya düzeyi, başarı olarak tanımlamıştır. Türk Dil  Kuru-
mu1 performansı, başarım olarak tanımlamaktadır. Başarı ise, spor söz konusu 
olduğunda; fiziksel aktivitenin hızı, dayanıklılığı, sürekliliği ve teknik açıdan 
mükemmelliği ile gerçekleşebilir. Sporda başarı ve performans ilişkisi iç içe 
geçmiş pozitif yönlü bir ilişki ile açıklanabilir. Performans arttıkça başarı artar. 
Farklı bir durumda ise performansın azalmasının, başarı oranını da azaltacağı 
artık genel kabul görmüş olan bir gerçektir. 

Sportif performansın uygulama veya seyir açısından mükemmel hale gel-
mesini sağlayan özellikler ise birçok bilim insanı tarafından incelenmiştir (As-
lan, Koç ve Köklü, 2011; Akyüz, Özmaden, Doğru, Karademir, Aydın ve Hayta, 
2017; Eler, Zorba ve Savaş, 2014; Bjelica ve Petkovic., 2011; Aydos ve Kürkçü, 
1997). Sportif performans konusunun önemli bir bölümü, fiziksel özelliklerin 
kazandırılması ile ilgilidir. Sporcunun hızlı ve çevik olması, kuvvetli ve da-
yanıklı olması, koordine bir hareketi ya da birden fazla hareketi teknik açıdan 
mükemmel olarak uygulayabilmesi, bu başlığın açıklamaya çalıştığı konular 
arasında gösterilebilir.  

Motorik özelliklerin ve gelişimin yanı sıra, diğer yönlerin gelişebilmesi 
için de çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Kazanılan deneyimlerin ardından, biyo-
mekanikçilerin, fizyologların ve beslenme uzmanlarının multidisipliner araştır-
malarıyla, sporcuların antrenman ve müsabaka yeterliliğinin arttığı gözlemlen-
miştir. Bir sporcu için, farklı disiplinlerden alınan bilginin, onun performansını 
olumlu şekilde etkilediği görülmektedir (Altıntaş ve Akalan, 2008, s. 39).

Bir diğer performans başlığı ise fizyolojik süreçleri etkileyen kimyasal ve 
elektromiyografik aktivitelerle ilgili anatomi ve antrenman fizyolojisi konula-
rını kapsamaktadır.  Motor davranışa etki eden faktörler, ısı ve çevresel şartlar, 
tekrar sıklığı ve geri bildirim gibi başlıklarla bu konu aydınlatılmaya çalışıl-
makta ve performansın artması için yeni yol ve yöntemler sorgulanmaktadır 
(Sarıkabak, 2016; Campbell, Campbell, O’Connor ve Hawkes2013; Powers ve 
Howley, 2007; Wilmore, Costill ve Kenney, 1994). Sporcularda yüksek per-

1 ( h t t p : / / w w w. t d k . g o v. t r / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ g t s & a r a m a = g t s & g u i d = T D K .
GTS.5c598b839d9402.65475222)
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formansa etki eden ve üzerinde yoğun araştırmalar yapılan bir diğer başlık ise 
spor psikolojisi alanında karşımıza çıkmaktadır. Sporcuların maruz kaldıkları 
baskı ve stres, zekâ, motivasyon, odaklanma ve daha birçok konu,araştırılarak 
sporcu performansındaki artışa etki edilmek istenmektedir (Weingberg, Could 
ve Weingberg, 2003; Gardner ve Moore., 2006; Crocker, 1993; Lazarus, 1991). 

Bayraktar ve Kurtoğlu (2009, s. 16-24) sporda performansa etki eden fak-
törleri, performansın değerlendirilmesi ve arttırılmasıyla ilgili özellikleri araştır-
mışlar ve belli konu başlıklarının önemine değinmişlerdir. Bu konu başlıklarını 
önce içsel ve dışsal olarak ayırarak, daha sonra da yaş, cinsiyet kinantropometrik 
özellikler, genetik, vücudun tamir kapasitesi ve endokrin sistemi, otonom sinir 
sistemi, biyolojik ritim, iklim ve çevre şartları, geçirilmiş sakatlıklar ve hastalık-
lar, antrenman yaşı, fiziksel antrenman programlaması, sezon planlanması, bran-
şa özel çalışma modellemesi, yüklenme-dinlenme döngüsü, cinsel aktivasyon ve 
psikolojik faktörler (stres, motivasyon, kişilik vb.) olarak sıralamışlardır. Aşağıda, 
yapılan araştırmada verilen, performansın arttırılması için etkili olabilecek fak-
törlerin bir şeması da çizilerek, sosyal, psikolojik, bilişsel, kordisyonel, bedensel 
faktörler ve teknik taktik şeklinde açıklanan şekle yer verilmiştir. 

Tablo 1. Performans Artırımında Etkili Olabilecek Sınıflandırılmış Faktörler 

Sosyal Faktörler Psikolojik Faktörler Bilişsel Faktörler  

Sosyal Davranış Modeli Karakter Koordinasyon

Uyum Yeteneği Kişisel Özellikler Risk Alma Eğilimi

İletişim Yeteneği Motivasyon Başarı Yönelimi Durumu
Başarma Sevinci

SPORTİF PERFORMANS

Kordisyonel Faktörler Bedensel Faktörler Teknik Taktik  

Dayanıklılık Biyomekanik Özellikler Beceri  

Kuvvet Kinantropometirk 
Özellikler

Teknik  

Sürat Vücut Kompozisyonu Taktik  

Tüm Antrenman Özellikleri  

(Bayraktar ve Kurtoğlu, 2009, s. 23)
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Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı üzere performansa etki eden faktörler 
çok fazladır. Bu faktörlerin tamamını incelemek, hepsinin uygulanış ve eğitim-
lerini bireysel farklılıkları da göz önünde bulundurarak açıklayabilmek çok zor 
olduğundan, araştırmacıların büyük çoğunluğu performans çalışmalarında, özel 
noktaları incelemeyi yeğlemiştir. Zira spor psikolojisi alanında yazılan bir ki-
tapta, sadece bu başlık için, 24 ayrı konu araştırılmıştır (Weinberg ve Gould, 
2015).

Çalışmamızda ulaşılmak istenen hedef, sporcuların performansları üzerin-
de etkili olduğunu düşündüğümüz, beyin ve duygusal zekâ ilişkisini açıklamaya 
çalışmaktır. Zira bilişsel, fizyolojik ve psikolojik tüm organizasyonlar, beyinde 
koordine edilir, duygusal süreçlerden etkilenir ve genel performansın belirleyi-
cisi olurlar. Bu çalışma ile beyin ve duyguların hayatımızın her anında olduğu 
gibi, spor performansında da ne kadar etkili olduğu, yapılan literatür taraması ve 
örnek çalışmaların analizleriyle açıklanmak istenmektedir.

BEYİN

Beyin, yapısı itibariyle hiçbir fiziki şekille açıklanamayacak bir görünüme 
ve kimyasal yapıya sahiptir. Tüm vücudun organizasyonunu ve yönetimini sağ-
layan beyin, elektriksel ve kimyasal bir dizi etkileşimin, ardışık olarak devam 
etmesiyle, kurulan iletişimler sonucunda, bu görevini sürdürür. Bünyesinde bu-
lundurduğu hücrelerin, milyonlarca kez küçültülmüş görünümleri, evrene ben-
zetilebilir. Kapasitesi en gelişmiş bilgisayarların işlem gücünü, defalarca kez 
katlayan beyin, bilim insanlarınca, geliştikçe gücünü arttıran bir yapıya ait, or-
gan olarak tanımlanmaktadır2.

Goleman’a (1998, ss. 21-22) göre beyin, yaklaşık olarak iki kiloya denk ge-
len sinir ve hücre özünden oluşmuştur. Evrimsel anlamda ise kendine en yakın 
memelinin üç katı haline gelene kadar insanda gelişimini sürdürmüştür. Beyin, 
bu gelişimini aşağıdan yukarı doğru, en donanımlı merkezlerin kadim bölüm-
lerinin gelişmesiyle sağlamıştır (Goleman, 1998). Zeki olduğu kabul görmüş 
bilim insanlarının, toplulukları yönlendirebilen liderlerin ve imkânsız gibi görü-
neni, fiziki olarak başarabilen sporcuların üstünde yapılan çeşitli çalışmalarla, 
beynin kütlesel açıdan değil, işleyiş açısından farklı bir yapısının olduğu orta-

2  (https://www.youtube.com/watch?v=3v3fwmntKM0)
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ya konmaktadır (Jerison, 2012; Yarrow, Brown ve Krakauer, 2009; Hutchison, 
1994). 

Fiziki ve fonksiyonel açıdan Sobotta (1994, ss. 252-326) insan beynini, İn-
san Anatomisi Atlası adlı, artık klasikleşmiş olan yapıtında, Baş, Boyun ve Üst 
Ekstremiteler isimli 1. cildinde detaylı olarak, görseller vasıtasıyla anlayabil-
memize olanak sağlıyor. Burada beynin fiziki yapısı, arterleri, venleri, iskeleti, 
damar ve sinirleri, kafa çiftleri, merkezi sinir sisteminin bölümleri, lobları ve 
hemisferleri ile fonksiyonel korteks alanları detaylı olarak inceleniyor. Fiziki 
olarak tüm bu birbiri ile ilişkili ve aktif yapılar içinde ise beyin loblarının ayrı 
bir yeri var.

Bu loblar ise Polus frontalis, Fissura longitudinalis, Lobus frontalis, Sulcus 
centeralis, Lobus perietalis, Lobus temporalis, Sulcus perieto-occipitalis, Lobus 
occibitalis ve Polus Occibitalis olarak isimlendiriliyor (Sobotta, 1994, s. 278).   
Loblarımızda gerçekleşen aktiviteler, beyinin en basit ifadeyle yürüme sinyalle-
rini gönderdiği, komuta merkezi görevini yapmasını organize ediyor. Beyin ihti-
yaç duyulan tüm durumlar için; gerektiğinde dönme hareketini gerçekleştirmek, 
hızlanırken vücudun uygun postüre hazır hale gelerek, eğilmesini koordine et-
mek; dengeyi sürekli korumak ve bunu gerçekleştiren omuriliğin aktivitesini 
düzenleyen emirler yollayarak, bunu gerçekleştirmekten sorumlu olmak, gibi 
işleri yürütüyor. Bütün istemli hareketler, beyin korteksinde bilinçli aktiviteyi 
zorunlu kılıyor. Beynin davranışsal ve motivasyonel mekanizmaları ise Limbik 
sistem ve Hipotalamus’ tan oluşuyor (Guyton ve Hall, 1996, ss. 685-752). 

Günlük yaşantımızda gerçekleşen öznel davranışların aksine, beyin aynı 
anda birçok işlemi yapabilir. Hatta beynin, algılanan bir olguyu bir bütün olarak 
ele alıp, parça parça işleyen bir işlemci gibi hareket ettiği söylenebilir (Keleş 
ve Kol, 2015, s. 357). Vücudumuzun kontrolü, otonom sinir sistemi sayesinde 
düzenli çalışan organlarımız, bilgilerin kaydı ve ihtiyaç duyulduğunda tekrar 
ortaya çıkması gibi; öğrenmeyi, hatırlamayı ve düşünmeyi sağlayan durumla-
rımızdan beyin sorumludur. (Foster-Deffenbaugh, 1996; Wortock, 2002; Keleş 
ve Çepni, 2006). Ortalama 100 milyar hücreden oluşan beyin, büyük ölçüde 
protein içermekte ve ihtiyaç duyduğu enerjiyi glikozun oksijenle yıkımı sonucu 
elde etmektedir (Keleş ve Çepni, 2006, s. 67).  İstemli hareketlerin neredeyse ta-
mamı, beyin korteksindeki bilinçli davranışlara ihtiyaç duyar. Bu her hareketin 
ve kasılmanın korteksle işlendiği anlamına gelmez. Korteksin yapmış olduğu 
kontrolün büyük çoğunluğu, alt beyin kısımlarında (serebellum, omirilik, beyin 
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sapı ve bazal gangliyonlar) bulunan fonksiyonel yapıların, hep birlikte aktivas-
yonunu gerekli kılar (Guyton ve Hall, 1996, ss. 699-715). Tecrübe ve deneyim-
ler, beynin sürekli gelişmesini ve aktif olarak uyarılmasını, hamilelik dönemin-
den itibaren gerçekleştirmeye başladığını söylemektedir (Thomas, 2001; Keleş 
ve Çepni, 2006, ss. 68). Bu gelişimin zekâ, fiziksel performans ve duygusal 
durumun yönetimi açısından, beyin ile paralel olarak devam ettiği söylenebilir. 
Bilim insanlarının, bu özelliklere ait durumların tespitini yapması, çok önemli 
sonuçlara ulaşmalarının önünü açacaktır. Mevcut fizyolojik ve duyuşsal gelişi-
min tespitinin ardından, zekâ ve beyin gelişimine katkıda bulunacak performans 
arttırıcı eğitim ve alışkanlıkların kazandırılması söz konusu olabilir.

Öncelikle davranışın fiziksel açıdan işleniş şeklinin belirlenmesinde fay-
da vardır. Fiziki açıdan, vücut işlevlerinin düzenlenmesi üç temel bölümden 
oluşan sinir sistemi sayesinde gerçekleşir. Merkezi sinir sistemi bölümü (in-
tegratif bölüm), duyusal girdi (input) bölümü ve motor çıktı (output) bölümleri 
bu işlevlerin gerçekleşmesinden sorumludur. Duyusal resöptörler bedenimizin 
ya da çevremizde olanların algılanmasını sağlar. Beyin ve omurilikten oluşan 
merkezi sinir sistemi, beynin bilgiyi saklaması, istek ve düşünceleri yaratması 
yoluyla duyulara yanıt olarak oluşturduğu tepkiyi ortaya koyar. Ardından oluşan 
sinyaller yolu ile sinir sisteminin motor çıktı bölümünden iletilerek, davranışın 
uygulanması gerçekleşir (Guyton ve Hall, 1996, s. 5).

Merkezi sinir sisteminin duyusal girdilerin ardından, davranışsal tepkiler-
de bulunması noktasında; duyusal girdilerin seçilmesine yön vermek, duyusal 
girdilerin etkilerini planlamak ve duyusal girdilerin önceliklerine vücudumuzu 
alıştırmak, performansa etki açısından müdahale edilebilecek noktalardan bazı-
ları olarak görülebilir. 

Özellikle beynin Limbik sistem olarak tarif edilen bölümü, büyük oranda 
duygular, duyular ve bunlara bağlı davranışlarla ilgili kararlar alır. Bu bölümün 
hangi yapılardan oluştuğu hala tartışılıyor olsada, bilim insanlarınca bu sistemin 
bir parçası olarak görülen, ortak karara varılmış olan yapıları; Amigdala, Hipo-
kampüs, Talamus ve Hipotalamus’tur3 (Guyton ve Hall, 1996, s. 757). Ayrıca 
Limbik sistemin kütlesel olarak kadınlarda, erkeklere oranla daha büyük olma-

3 ((https://www.guncelpsikoloji.net)/fizyolojik-psikoloji/limbik-sistem-bolumleri-ve-gorevleri-h6183.
html.)
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sının, kadınların duygusal zekâ düzeyinin yüksekliğini (Sarıkabak, 2018, s. 80) 
açıkladığı söylenebilir.

Beynin hissettiğimiz duygularla olan ilişkisinin, limbik sistemle ve dolayı-
sı ile beynin büyük bir bölümü ile ilişkili olduğundan, yukarıda bahsetmiştik. 
Beyin; duyguların kullanımı ve bir davranışa neden olan tepkilerin gösterilmesi 
aşamasında, yönetici mekanizma olarak hareket etmekteydi. O halde duygula-
rımız, insanlığın varoluşundan bu yana evrilmekte ve gelişmekte, bu günkü du-
yuşsal yapımızı meydana getirmekte olabilir. Goleman (1998, s. 22) bu evrime 
ait gelişimin limbik sistemde oluştuğunu, oluşan bu yeni sinir bölgesinin, duy-
guları yönettiğini ve acıktığımızda, kızdığımızda, âşık olduğumuzda ve üzgün 
hissettiğimizde bu sinir sisteminin öneminin arttığını belirtmiştir. Sistemin, za-
man içinde öğrenme ve hatırlama gibi iki önemli beceri geliştirdiğini, bu önemli 
gelişmeler sonrasında ise daha mantıklı, seçici ve stratejik davranışlar göstere-
bildiğimizi söylemiştir. 

Yani, stratejik davranışların kazanımı ve beynin performans artışında etki-
li olabilmek için, bu bölgelerdeki mevcut elektriksel ve kimyasal aktivasyonu 
arttırmak, bir çözüm önerisi olarak sunulabilir. Burada yapılmak istenen beynin 
ilgili bölümündeki aktivasyonun gösterdiği katkının, bireyin tercihi ile kendi-
sinde, yapay olarak ve ya eğitim yoluyla, davranışsal sonuçları elde etmek mak-
sadıyla, oluşturulmak istenmesidir. 

Bir başka önemli soru ise, bu aktiviteleri arttırmak için kullanacağımız yön-
tem ve yolların hangileri olacağıdır. Cevabın içinde elektromiyografik aktivite-
lerin ilk sırada olması kaçınılmazdır. Ardından ise davranış uyumu eğitimleri 
gelebilir. Zira doğal olmayan bir etki ile aktivasyonun arttırılmasına yönelik 
örneklere de; doğal yollarla gerçekleşen ve eğitimler ile pekiştirilebilen dav-
ranış eğitimlerine de rastlamak günümüz şartlarında mümkün görünmektedir4 
(Sarıkabak, 2016, s. 12).

Beynin bu özellikleri, yeni ve çeşitli birçok görüntüleme yöntemi vasıtasıy-
la artık gözlemlenebilmekte ve beyinle ilgili yeni çalışmalar yapılabilmektedir. 
Beyin ile ilgili yapılan çalışmalar gün geçtikçe onu daha iyi tanımamıza ve be-
yin kaynaklı tedavilerde başarılı olunmasına olanak tanıyor. 

4 (https://www.tanjusurmeli.com.tr/) (https://www.youtube.com/watch?v=p8qFnO8tBGk)
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Beyinle ilgili çalışmalara örnek vermek gerekirse, “beyinle araba sürüş tek-
niği” isimli yöntem5, olumsuz duyuşsal etkileri azaltmak amacıyla kullanılan 
gözle duyarsızlaştırma teknikleri (Gracheck, 2011; Luber, 2009), biofeedback 
ve nörofeedback çalışmaları (Sandweiss, 1985; Perry, Shaw ve Zaichkowsky, 
2011) örnek olarak gösterilebilir. 

Bu çalışmalara ek olarak, zekânın ve bilişin arttırılmasına amacıyla; ant-
renman ve müsabaka ya olan ilginin yükseltilmesi, uygulamaların performansa 
olumlu etkileri esnasında kişinin sürantre olmasının engellenmesi, yaşam doyu-
mu ve stres yaratan unsurların azaltılması gibi bazı psikoloji bilimine ait perfor-
mans iyileştirme çabaları da uzmanlar tarafından uygulanabilir. 

Beyin ve yüksek performans ilişkisinde oluşan pazarın büyüklüğü o kadar 
etkileyicidir ki, bazı küçük ülkelerin bütçeleri bu pazar karşısında çok küçük 
kalmaktadır. Sadece Futbol için yapılan harcamaların milyar dolarlarla ifade 
edildiği bir dönemde, yüksek performans için kulüp yöneticileri ve spor adam-
larının, ilgili sektör temsilcileri ve pazarlamacılarının; her yolu denemesi olası-
dır6. Bu yüksek miktarlar ve çabaların sonuçları, beyin ve performans çalışma-
larının artmasına neden olmuştur. 

DUYGUSAL ZEKÂ

İnsanoğlunun yaratılışından bu yana, zekâ kavramına ait yargılar değişik-
likler göstermiş, ama 17’nci yy. ortalarında oluşmaya başlayan sanayi devrimi-
ne kadar, zekâ için net ifade edilebilir açıklamalar yapılamamıştır. Kişinin gö-
rüşüne, ilgisine ve yaşantısını kolaylaştıran olaylara bakarak, zekâ kavramının 
irdelendiği bu dönemler için, iş ve devinimsel başarıların zekâyla eşleştirildiği 
dönemler oldukları, söylenebilir. Huberman’a (1990, s. 28) göre kilisenin Müs-
lümanlar için başlatmış olduğu haçlı seferleri, duyguların etkisini, topluluklar 
üzerinden açıklaması bakamından çok önemlidir.  

Eski zamanlarda zeki olmak ya da kabul edilmek; bulunulan duruma ve 
beklenilen davranışın sergilenip, sergilenememesine göre anlam kazanır olmuş-
tur. Kişi kendisinde olmayan bir davranışı sergileyeni, zeki kabul edebildiği 
gibi, bir işin oluşumundaki hızı da zekâ yetisi olarak görebiliyordu. Bu ilk çağ-

5 (https://www.youtube.com/watch?v=p8qFnO8tBGk)
6 (http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/yonetim/117-tugrul-aksar/815-tff-

yaplannn-finansal-analizi.html)
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larda bir avcının, avlanmak amacıyla uzaklaştığı yolu kısaltmak için bulduğu 
yöntemlerle ilişkili olabileceği gibi, sonraki zamanlarda bir ürünün toplanma-
sında ihtiyaç duyulan verimin arttırılmasına yönelik olarak alınan önlemleri de 
içerebilir. Zekâ sanayi devrimi sonrasında, kar arttıran önlemler olarak görü-
lebileceği gibi, bugün verimi arttıracak insancıl önlemlerin alınması olarak ta 
görülebilir.

Tüm bu varsayımlardan yola çıkarak zekâ kavramının değişkenliğini, bir 
evrim süreci yaşadığını söyleyebilmek mümkün olacaktır. İlginç olanı ise, yakın 
zamana kadar, zekâ kavramı ile duyguların hiç yan yana getirilmemiş olmasıdır. 
Hatta eski dönemlerde duygulara göre hareket etmenin, başarısız ve zekice ol-
mayan bir hareket olarak algılanması da olasıdır. 

Bu bağlamda Çakar ve Arbak (2004, s. 24), Stoacı’ların duygusal insan-
ları, korku bağımlıları gibi gördüklerinden bahsetmiştir.  Eski çağlarda empati 
kurmak yerine, kendi istediğini dayatmak o kadar önemlidir ki Herodot (M.Ö. 
5 yy., 2017) bu durumu Tarih isimli kitabında, yaşadığı deneyimlerle ve duy-
duklarıyla detaylı olarak açıklamıştır. Savaşta yenilen ülkelerin vatandaşlarının, 
şanslı olanlarının, köle olarak kullanıldığı çağlarda, kralların gücü duyguyla 
değil de şiddetle yönetmesi, elbette beklenilebilir bir durumdu. Aradan geçen 
binlerce yıl boyunca bu şiddet kullanımı kırılamamış olsa da; gelişti, bilişsel 
yeteneklerin ön plana çıkması önemsenir oldu. Sanayi devriminin ardından yük-
sek kazanç elde etmenin, savaşmaktan daha önemli olduğunu anlayan devletler, 
yönlerini yeni üretim ve sömürü araçlarına çevirdiler. Burada devreye; mate-
matik hesapları, mühendislik buluşları ve ham maddeye ulaşım ile inanç gibi 
araçlar eklenmiş oldu. Sanayi devriminin büyük savaşlara ve toplumsal olaylara 
neden olduğu yılları, zekânın ve duygunun ilişkisi açısından yorumlarken, Hu-
berman’ın (1990, s. 126) “Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla” isimli kitabın-
da anlatılan, ilginç tespitlerden yararlanabiliriz. Daha çocuk yaştakilerin hayat 
standartları, zekânın sadece üretme gücü olarak algılandığı şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır. Böylece zekâ kavramının doğru algılanmasında etkili olan faktör-
lerden bir tanesi de çevresel şartlar olarak görülebilir.

Modern dönemlere yaklaştığımızda, zekâ kavramının gelişim sürecini, 
daha hızlı bir şekilde devam ettirdiği söylenebilir. Geride bıraktığımız yüzyıl, 
psikoloji araştırmaları ve psikometrik çalışmalar açısından, kapsamlı yenilik-
lerin ortaya çıkmasıyla, kendini ortaya koymuştur. Elbette zekâ kavramında, 
bilişsel bakış açısının baskın gücüde, yerini birden fazla zekâ türünün ortaya 
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çıkmasına bıraktı. Bu aslında bir zekâ türü ile başlayan serüvenin, çoklu zekâ 
araştırmalarına doğru giden yolculuğu olarak ta görülebilir. 

İlk kez zekâyı ölçmek isteyen Alfred Binet’in; belli bir amaca yönelmek, 
erişmek için direnmek ve uyum sağlayabilmek; kendini eleştirebilmek olarak 
tanımladığı zekânın, Gardner’e göre tanımı ise; sorunları çözme ve içinde bulu-
nulan duruma, yeni katkılar sunma becerisi olarak açıklanması, değişim süreci-
nin, tarihsel gelişimine örnek olarak gösterilebilir (Kulaksızoğlu, 2005, s. 135; 
Gardner, 2004, s. 11). 

Zekâ kavramının gelişimine ait doğruyu, zekâ kuramları sayesinde algıla-
mak daha basit olacaktır. Tek Etmen Kuramı, Çift Etmen Kuramı, Çok Etmen 
Kuramı, Piaget’in Zekâ Kuramı ve Çoklu Zekâ Kuramı bu doğruyu birleştiren 
noktalar olarak görülebilir. Tek etmen kuramı zekâyı genel bir yetenek olarak 
açıklayanların görüşlerini kapsar. Çift etmen kuramı ise zekâyı oluşturan zihin-
sel gücü, bir genel yetenek ile birçok özel yeterliliklerden oluşan yapı olarak 
görmektedir (Yılmaz, 2007, ss. 9-14). Piaget zekayı yaş ve deneyimle artan bir 
olgunlaşma olarak görürken, Gardner ise farklı zekâ türlerinin varlığını ortaya 
atmış ve her bireyin kendisine has özellikte bir zekâ özelliğinin olduğunu belirt-
miştir (Toker, Yıldız, Necati ve Behran, 968, s. 59; Kulaksızoğlu, 2005, s. 136; 
Yılmaz, 2007, s.14; Gürel ve Tat; 2010, s. 354). 

Sadece bilgi sahibi olmak ve bunu her ihtiyaç duyulduğunda kullanabilmek, 
elbette bir zekâ göstergesiydi. Ama yakın dönem başarılı insanlarının, duygu-
sal analiz güçleri de yadsınamazdı. İyi yöneticiler, farklı türde insanları ana-
liz ederek, onlarla yüksek düzeyde işbirliği geliştirebiliyorlardı. İyi sporcular 
rakiplerini anlayarak, onlardan daha üstün hale gelebiliyorlar, empati kurarak, 
rakiplerinin hatalarını başlarına gelmeden engelleyebiliyorlardı. Sosyal açıdan 
kendilerine zaman ayıran işçilerin performansları artabiliyordu ve bunların hep-
si bir zekâ, beyin, duygu ve performans bağı gerektiriyordu. 

Bu aşamada devreye duygusal zekâ çalışmaları girdi. Solomon ve Mayer 
(1996)’in yaptıkları çalışmayla, akademik hayatı etkilemeye başlayan duygusal 
zekâ kavramı, Goleman’ın (1996; 1998) Duygusal Zekâ ve İşbaşında Duygusal 
Zekâ kitaplarıyla, makaleleriyle, şu andaki ününe kavuştu. Duygusal zekânın; 
dünyanın dört bir yanında lisans ve lisansüstü düzeyde dersleri açıldı ve bu konu 
hakkında düzinelerce makale yazıldı. İnsanların, kendilerinin farkında olması, 
empati kurabilmesi ve bu ikisinin profesyonelce yönetilerek, kurulan ilişkilerin 
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yaşam performansına olumlu katkılar sunabiliyor olması (Goleman, 2017; 389), 
bir zekâ türü olarak, araştırmacıların ilgisini çekti. Duygusal Zekâ kitabı en çok 
alıntılanan kitaplardan biri olma unvanını kazandı.

Yapılan çalışmalar; performansın arttırılmak istendiği tüm alanlarda artarak 
yoğunlaştı. Daha çok kazanmak isteyen işverenlerin ilgisiyle, bu araştırmalara 
mali destek bulmakta zorlanmayan araştırmacıların, çalışmalarını yoğunlaştır-
dığı duygusal zekâ kavramı, gelişimini multidisipliner yöntemlerin oluşturul-
masıyla arttırmış oldu. Sağlık (Schutte, Malouff, Thorsteinsson, Bhullar ve Ro-
oke, 2007), kişilik (Petrides, Pita ve Kokkinaki, 2007), liderlik (Wong ve Law., 
2002), iş dünyası (Goleman, 2017), spor (Sarıkabak, 2018; Laborde, Dosseville 
ve Allen, 2016) bu alanlardan sadece bazıları olarak gösterilebilir. 

SONUÇ

Duygusal Zekâ, Beyin ve Sportif Performans

Duygusal zekâyı; insanın kendini tanıması, karşısındaki ve iletişim halinde 
olduğu yapıları iyi anlayarak analiz edebilmesi ile bunlarla kurulan ilişkilerin 
profesyonelce yönetebilmesi olarak tanımlayabiliriz. 

Kendimizi tanımak ve kendimizle barışık olmak; kendimizle ilgili eksiklik-
leri tespit ederek, bunları değiştirmek için bir fırsat olabilir. Fizyolojik açıdan 
kendimizi tanımak, vücudumuzu tanımaktır. Vücudumuzu tanıdığımızda, fizik-
sel olarak güçlü ve zayıf yönlerimizi bilir ve yapacağımız işlerde, bu özellikle-
rin farkında olarak, doğru tercihlerde bulunuruz. Duygusal açıdan kendimizi iyi 
analiz edebilmemiz ise kendimizi her duygu durumuna hazır hale getirmemizle 
eş değerdedir. Fiziksel ve psikolojik etkileri, yaşam boyunca tecrübe ettiğimiz 
tüm aşamalarda görmekteyiz. Örneğin; okula giden bir lise öğrencisi, hem be-
denen hem de psikolojik olarak etkilendiği birçok sürece dâhil olur. Duygusal 
açıdan, bireysel özelliklerini kabul ve analiz ettiğinde, kişinin özgüveninin art-
tığı ve sporun özgüvenin artışına neden olduğu yapılan çalışmalarla ortaya kon-
muştur (Tosun, Demir, Uçkun ve Konak, 2015; Travis ve Sachs, 1991; Mack, 
Schulenkorf, Adair ve Bennie, 2018).  

Bireyin ve sporcunun, karşı karşıya kaldığı durumları iyi yönetebilmesinde 
ihtiyaç duyduğu ikinci başlık ise empati kurma yeteneği olarak kabul edilebi-
lir.  (Ribeiro ve Azevedo., 2018, s. 69). Karşımızdaki kişinin duygu durumunun 
analizi, vücut dilinin doğru çözümlenmesi ve kişi hakkında edinilen bilgiler, ku-
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racağımız iletişim açısından çok değerlidir. Bir iş başvurusu yaparken kurumu, 
bir sosyal iletişim kurarken kişiyi tüm yönleriyle tanımak, sağlıklı bir iletişimin 
önemli bir destekleyicisi olarak kabul edilebilir. Hergüner ve arkadaşları (2018, 
s. 53), profesyonel futbolcuların mevki değişkenine göre, duygusal zekâ dü-
zeyleri arasındaki farklılıkları araştırdıkları çalışmada, duygusal zekâ düzeyi ve 
görev yapılan mevki arasında anlamlı farklılıklara ulaşmışlar, buna bulunulan 
konumun gerektirdiği empati yeteneğinin neden olduğunu, hücum ve savunma 
oyuncuları arasındaki farklılığı açıklarken değinmişlerdir.

Bireysel davranışların, belirlenen amaca yönelik başarılı etkileşimler yo-
luyla, istendik sonuçlara ulaşması ise üçüncü başlığı oluşturmaktadır. Kendi-
mize ait olumlu ve olumsuz tüm yönlerimizin tespitinin ardından oluşan yeterli 
özgüvene, karşı kurum ya da kişinin analizini yaparak, doğru iletişim yolunu 
bulmak için gereken empatiye ve son olarak bu süreci profesyonelce yönetmek 
için gerekli olan bilince, ancak tecrübe ve deneyimlerle, ulaşılması mümkün 
olabilir. Buradaki tecrübenin, sporda benzer davranışlara maruz kalınarak alı-
nan tedbirler ile bir hücum oyuncusunda değişen davranışlara dönüşmesi ya da 
antrenmana uyum için istenen verimin, öneminin kavranışı ve motivasyonun 
yükselişiyle, gerçekleştiği söylenebilir. Deneyimli sporcularda görülen duygu-
sal zekâ puanının, profesyonel olma yaşı ile ilişkisinde, erken yaşta deneyim 
kazananların, duygusal zekâ puanlarının daha yüksek olması (Hergüner, Sarı-
kabak, Soylu, Yaman ve Öcal, 2018, s. 54) sonucuna ulaşan bir araştırmada, 
duygusal zekâ ve deneyimin, pozitif yönlü ilişki içinde olabileceğinden bahse-
dilmiştir.

Yukarıda bahsedilen üçlü aşama için, gerekli olan tüm koşullarda, hislerin 
etkileyici bir öneminin olduğu ve sporun bu deneyime ait tecrübelerin kazanıl-
masında, katalizör görevi yaptığı, yapılmış çalışmalarda gözden kaçmayan bir 
gerçektir (Lee ve Chelladurai, 2018; Ristea, Macovei ve Leonte, 2016). Kültü-
rümüzde, kendimizden emin olmanın ve empati kurmanın, yaşantımızdaki etki-
sine vurgu yapılan birçok örnek vardır. Bu duruma, Yunus Emre’nin kendimizi 
bilmeden yapılan ilime, boş bir çaba gibi bakması (Sevgi, 2012, s. 101) bir 
kez gönül kırdınsa, bu kıldığın namaz değil ve ilim ilim bilmektir, ilim kendin 
bilmektir adlı dizeleri, geniş kültürümüz içinden, birer örnek olarak verilebilir. 

Hislerin, duygusal zekâ ve beyinle olan ilişkisi, performansın mükemmel-
leşmesi için gerekli görüldüğünde, toplumun kültürel yapısının da buna bağlı 
davranışların yönetiminde bir payının olduğu söylenebilir. Nitekim Gerhardt 
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(2014, ss. 82-84), sosyal ilişki ve beyin yapılarının, duyguları kontrol etme ve 
empati kurma yetileri ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Üstelik bu ilişkinin ko-
mutla değil, deneyimle geliştiğini, anne ile kurulan ilişkinin çok önemli olduğu-
nu, dolayısı ile otorite ve bağlılığın bebeklikten itibaren hayatımızı etkilediğini 
söylemiştir. 

Yapılan yeni araştırmalar beyin ve duygusal zekâ ile bilişsel özelliklerin 
bağını da açıklamaya çalışmaktadır (Ling, Lee, Guimond, Lutz, Tandon, Nawaz 
ve Brady, 2019; Brizendine, 2006). Ling ve ve diğerlerinin (2019, s. 215) bey-
nin, duygusal ve bilişsel yapılarının bir bağ kurup kurmadığını araştırmaları, 
Brizendine (2006, s. 2)’nin cinsiyet farkı ve beyin ilişkisine yönelik kitabında, 
duyguların ve yaşanılan deneyimlerin önemini vurgulaması, beyin-duygusal 
zekâ ve biliş ilişkisi hakkındaki öndeyileri açıklar niteliktedir. Özellikle fizyo-
lojik olarak böyle bir bağın, kuvvetle muhtemel-bulunuyor olması, bilim insan-
larını heyecanlandırmakta ve bu alanda, daha yüksek sayılarda insanla yapılan 
deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Duyuşsal algılayışın, beyin için tepkisel davranışların hazırlanması süre-
cini başlattığından yukarıda bahsetmiştik. Beyin duyusal işlemlerin ardından, 
tepkisel davranışları; yaşantısal deneyimlerle ve cinsiyete özgü farklı tepkilerle 
ortaya koyuyor. Yüksek performans gösteren bir sporcuda, anlık tepkisel davra-
nışların; duyuşsal tecrübe, zenginleşen duygusal deneyim ve yaşantılar yoluyla 
mükemmelleşmesini beklemek doğru olabilir. Annenin botoks yapmasının dahi, 
mimiklerin kayabına neden olmasından ötürü, çocuğunun duygularını olumsuz 
etkileyebileceği (Brizendine, 2006, ss. 1-5) savı, iyi analiz edilecek olursa, ant-
renörün sporcuya gösterdiği ilgi ve desteğin, aynı oranda olmasa da; sporcunun 
gelişimine olan katkısı yadsınamaz. 

Ülkemizde beyin ve duygular ile ilişkili birçok tezin yazılıyor olması, umut 
vericidir. Aerobik egzersizden ve duygu durumu ile beynin biyokimyası (Çağ-
lar, 2000), duygu tanımlama ve beyin bağlantılarının ölçümü (Özdemir, 2016), 
EEG sinyalleri ve yüz ifadeleri ile duygu analizi ve sınıflandırma (Daşdemir, 
2016), rumi meditasyon ve beyin etkisinin nörolojik görüntülerinin incelenmesi 
(Karaköse, 2014), EEG verilerinden duygusal varsayımların tahminine çalış-
ma (Uzun, 2012), yüz ifadesi ve beynin elektrofizyolojik algısı: beyin dinamiği 
yöntemleri (Güntekin, 2006) ve sosyal anksiyete bozukluğu ile beynin hipo-
kampus ve amigdalada bölgelerinde oluşan, MRG volüm değişiklikleri (Kuloğ-
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lu, 2013), yapılmakta olan değerli çalışmalardan, sadece bazıları olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.

ÖNERİLER

Yüksek performans göstermiş sporcuların kariyerinde etkili olan çalıştırı-
cıları, mutlaka onlara yakın ilgi gösteren kişiler olmalıdır. Bunlar bazen yakın 
akraba ya da eş olabiliyorken, bazen de aile yerine konan, sıkı ilişki kurulmuş 
kişiler olabilir.

Beyin araştırmaları ve beynin evrimsel gelişimi; deneyimlerin, ilginin ve 
tecrübenin; duyguları yönetmemizde çok önemli bir yeri olduğunu göstermek-
tedir. Sporda yüksek performansın elde edilmesi için gerekli olan birçok fiziksel 
parametrenin yanı sıra, duyuşsal tecrübelerin arttırılmasına yönelik araştırmala-
rın yapılması da önerilebilir. 

Bilim insanlarınca performansla ilişkisi sıkça belirtilen ve düzeyi arttırı-
labilen duygusal zekânın, sporcularda hangi düzeyde olduğunun tespiti ile bu 
yetiye özgü boyutların geliştirilmesine yönelik, fiziksel ve mental antrenman 
çeşitlerinin arttırılması önerilebilir. 

Beynin cinsiyete özgü olan, fiziksel-yapısal farklılığının, antrenörler ve ça-
lıştırıcılar tarafından incelenmesi, performans anında ihtiyaç duyulacak geri bil-
dirimlerin, cinsiyete göre, nasıl verilmesi gerektiğinin bilinmesi, verim artışına 
katkısı açısından önemli olabilir. 

Sporcuların kendilerini tanıma ve empati kurma yeteneklerinin geliştiril-
mesi için, antrenmanlarda drama uygulamalarının olduğu çalışmaların hazırlan-
ması, performans gelişimine katkıda bulunabilir. 

Yeni beyin görüntüleme yöntemleri ve duygusal zekâ çalışmalarının, daha 
yüksek sayıda kişiye uygulanması, etkili sonuçların elde edilmesine katkı sağ-
layabilir.
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1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla / Türkiye
2Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya / Türkiye

Öz: Rekreasyon, insanların serbest zamanlarında seçtikleri etkinlikler ve 
bu etkinliklerin de fiziksel, ruhsal, ve sosyal içerikli ya da bu içeriklerin tama-
mını bir arada barındırabileceğini ifade eder. Serbest zaman özgürlük zamanı 
olarak düşünüldüğünde bireyleri rekreasyona katılmaya motive eden ya da bire-
yin bu tür etkinliklere katılmasına etki eden temel gereksinimlerin belirlenmesi 
gerekmektedir. Mesleki olgunlaşma ve sosyal hayata hazırlanma dönemi olarak 
anılan üniversite hayatı, yalnızca akademik başarıya odaklı bir yaşam süreci 
olarak görülmemelidir. Bu çerçevede, üniversite hayatının düzenlenmesinde 
öğrencilerin sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesine yönelik imkânların sağ-
lanması ve üniversite hayatının çok boyutlu rekreatif faaliyetlerle zenginleştiril-
mesi uyumlu ve barışçıl bir toplum yaratılmasında özel bir önem arz etmektedir.

GİRİŞ 

Bireysel ve sosyal olgunlaşma dönemi olarak tanımlayabileceğimiz üniver-
site hayatı, kişilerde çeşitli mesleki, sosyal ve psikolojik etkiler yaratan bir dö-
nemi ifade eder. Bu nedenle üniversite hayatının yalnızca akademik amaçlarla 
planlanması öğrencilerin bireysel ve sosyal hayatlarını düzenlenme becerileri 
kazanması açısından yeterli değildir. Üniversite hayatının düzenlenmesinde aka-
demik ve mesleki amaçların yanında kişilere bireysel ve sosyal uyum becerileri 
kazandırmaya dönük amaçlarında dikkate alınmış olması önem arz etmektedir. 



HER YÖNÜYLE SPOR

372

Bu çerçevede üniversitede okuyan öğrencilerin bireysel ve sosyal yaşamlarını 
düzenleyici ortamların ve imkânların yaratılmış olması bir üniversitenin eğitim 
kalitesini belirleyen bir faktör olarak benimsenmelidir. Bu çerçevede, üniversi-
telerde öğrencilere yönelik olarak sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve rekreatif 
faaliyet alanlarının planlanması ve bu tür faaliyetlere imkân tanıyacak şartların 
yerine getirilmesi öğrencilerin akademik ve sosyal tatmin duygularını olumlu 
yönde geliştireceği unutulmamalıdır. Bu aynı zamanda öğrencilerin gelecekte-
ki mesleki ve sosyal yaşam tatminlerini de olumlu yönde etkileyecektir. Son 
yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel, 
sanatsal, sportif ve rekreatif faaliyetlere katılım düzeyleri ile akademik başarı ve 
sosyal uyum becerileri arasında ilişki olduğunu göstermektedir. 

Rekreasyon, yaratıcı etkinliklere katılarak kişilerin biriken isteklerinin açı-
ğa çıkarılmasıdır. Bireylerin kendilerini tatmin etmek veya eğlenmek için yaptı-
ğı etkinliklerdir (Koral, 1993). Ayrıca rekreatif etkinlikler, serbest zamanımızda 
mental ve fiziksel olarak yenilenmek amacıyla, gereksinimlerimizi karşılayan 
faaliyetlerdir (Tekin, 2009).

Rekreasyon, bireylerin yapmaktan zevk aldığı bir faaliyete katılması ile 
yaşam kavgasının sıkıcı havasından sıyrılarak bireylerin kendisini bulması ve 
kendi duygularına ortak olacak diğer bireylerle kaynaşarak sosyal bir kişilik 
kazanmasıdır (Karaküçük, 2005).

Rekreasyon, insanın monotonlaşan modern hayatın dışına çıkarak öz benli-
ğine uygun ve yapmaktan zevk aldığı bir faaliyete katılması ile bireylerin eğlen-
mesi ve bu eğlence sayesinde mutlu olmasıdır (Mirzeoğlu, 2006).

Rekreatif etkinlikler aktif ya da pasif, tek başına ya da grupla, genç-yaş-
lı, erkek-kadın, kapalı veya açık alanlarda herhangi bir zamanda yapılabilecek 
etkinlikler olduğundan dolayı insanların dinlenme, eğlenme ve gelişmelerini 
sağlayan ve kapsam alanı sınırsız her bireye her zaman ve her yerde hitap ede-
bilecek etkinliklerdir (Tamer, 1998).

Uyum, bireyin psikolojik ve toplumsal açıdan çevresiyle ve kendisiyle 
ahenk içerisinde birlikte hareket etme durumu olarak ifade edilebilir (Şendu-
ran, 2006). Başka bir tanımlamaya göre uyum; kişinin kendisine ve çevresi-
ne yönelik negatif uyaranlar sebebi ile bozulan dengesini yeniden düzeltmek 
için verdiği olumlu tepkilerdir. Değişik yaklaşımlara göre farklı şekillerde ifade 
edilmekte olan uyum kavramı, genel anlamda kişinin sahip olduğu niteliklerin 
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kendi benliği ile içinde yaşadığı çevre arasında dengeli bir şekilde ilişki kurarak, 
bunu devam ettirmesi şeklinde tanımlanabilir (Kalyencioğlu, 2007).

Sosyal uyum, toplumun beklentilerine uygunluk gösteren, kazanılmış dav-
ranış kabiliyeti (Işık, 2007) olarak tanımlanmaktadır. Sosyal uyum, bireyin di-
ğer kişilerle uyum göstererek bir grubun ya da toplumun içinde yer alması ve 
kendini diğer kişilere tanıtabilmesidir (Watts, 1979).

Sosyal uyum kişilerin ailesiyle ve etrafında bulunan diğer insanlarla ilişki 
kurabilme ve bu ilişkilerinin sürdürebilme becerisi olarak ifade edilmektedir 
(Özgüven, 1992; Akt., Dündar, 2009). İnsanların sosyal uyum davranışları za-
manla kazanılmaktadır, ama bu sosyal uyum davranışlarının temeli ergenlik dö-
neminde yaşanan bazı deneyimler ile gelişmektedir (Yavuzer, 1995).

Başarı, insanın koyduğu hedefe ulaşması ve istenilen sonuçların elde edil-
mesi olarak ifade edilebilir. Eğitim açısından başarıya baktığımızda ise; yapılan 
bir programın hedeflenen sonuçlar ile benzerlik göstermesidir (Demirtaş ve Çı-
nar, 2004). Wolman (1973)’a göre başarı kıstası, hedeflere yönelik olarak ger-
çekleştirilen girişimler bütünüdür (Akt; Erdoğdu, 2006).

Akademik başarı, öğrencilerin okul yaşamında amaçlanan davranışlara 
ulaşma düzeyi olarak tanımlanmaktadır. Öğrencilerin sergilemiş oldukları aka-
demik başarı, istendik düzeyde davranışların oluşup oluşmadığının belirlen-
mesinde bir ölçüt olarak kullanıldığı gibi, üniversiteye giriş, iş başvurusu gibi 
alanlarda da dikkate alınmaktadır (Altınkurt, 2008). Akademik başarı genellik-
le, öğrencinin psikomotor ve duyuşsal gelişiminin dışında kalan, bütün program 
alanlarındaki davranış değişmelerini ifade eder (Erdoğdu, 2006).

REKREASYON

Rekreasyon, yenilenme, yeniden yapılanma anlamına gelen latince recreatio 
kelimesinden gelmektedir. Rekreasyon kelimesinin Türkçe karşılığı da boş za-
manları değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Bu tanımlar, rekreasyonun boş 
zaman tanımı ile ilişkili bir kavram olduğunu göstermektedir. Rekreasyonun, 
her şeyden önce boş zamanı olan bireylerin gerçekleştirebilecekleri etkinlikleri 
kapsadığını söylemek mümkündür (Karaküçük, 1997). Rekreasyon kavramı aynı 
zamanda serbest zaman ve oyun arasındaki kaynaşmayı ifade eder (Tekin, 2009).

McLean, Hurd ve Rogers (2005) genel bir tanımlamayla rekreasyonu ülke-
lerdeki; toplum merkezleri, spor alanları, su parkları, eğlence alanları, parklar-



HER YÖNÜYLE SPOR

374

da ve küresel ölçekteki doğal park, şehir, kasaba gerçekleştirilen etkinliklerin 
tümü” olarak tanımlamışlardır. Ayrıca rekreatif etkinlikler, serbest zamanımızda 
mental ve fiziksel olarak yenilenmek amacıyla, gereksinimlerimizi karşılayan 
faaliyetlerdir (Tekin, 2009).

Rekreasyon, bireylerin yapmaktan zevk aldığı bir faaliyete katılması ile 
yaşam kavgasının sıkıcı havasından sıyrılarak bireylerin kendisini bulması ve 
kendi duygularına ortak olacak diğer bireylerle kaynaşarak sosyal bir kişilik 
kazanması (Karaküçük, 2005), insanın monotonlaşan modern hayatın dışına çı-
karak öz benliğine uygun ve yapmaktan zevk aldığı bir faaliyete katılması ile bi-
reylerin eğlenmesi ve bu eğlence sayesinde mutlu olmasıdır (Mirzeoğlu, 2006).

Çalışma zamanı içerisinde yıpranan insan, farklı uğraşlarla yenilenmeye, 
güç tazelemeye çalışmış ve çalışma dışı zamanların değerlendirilmesine ayrı bir 
önem göstermiştir. Bu nedenle, boş zamanın değerlendirilmesinde rekreasyon 
kavramını ortaya koymuş ve zaman içerisinde zenginleştirmişlerdir (Miecz-
kowski, 1990; Soyer ve Can, 2003).

Rekreasyon etkinliklerine katılım biçimindeki değişimin temelinde psiko-
lojik nedenler olduğu düşünülmektedir. Rekreasyon faaliyetleri sosyoloji, psi-
koloji, spor, turizm, sağlık, planlama ve ekonomi gibi oldukça geniş bir alanla 
ilişkilidir. Yani rekreasyon etkinlikleri multidisipliner bir yapıdadır. Bu sebeple 
rekreasyon etkinlikleri incelenirken oldukça kapsamlı ve çok disiplinli bir çer-
çevede değerlendirilmesi gerekmektedir (Godbey, Caldwell, Floyd, ve Payne , 
2005).

Kısaca rekreasyon, insanların serbest zamanlarında faaliyetlerde bulunmak 
için seçtikleri etkinliklerdir ve bu etkinliklerin de fiziksel, ruhsal, ve sosyal içe-
rikli yada bu içeriklerin tamamını bir arada barındırabileceğini bildirmektedir 
(Broadhurst, 2001).

REKREASYON FAALİYETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Rekreasyon faaliyetlerinin sınıflandırması, etkinliklerin hangi bireylere yö-
nelik olduğunu ve hangi mekânlarda gerçekleşeceğinin belirlenmesi açısından 
önemlidir. Toplumda yaygın olan tüketim sektörünün sonucu olarak; alışveriş 
yapmak ve alışveriş mekânlarında zaman geçirmek, sosyalleşme amacı taşıyan 
faaliyetlerin başında gelmektedir (Guiry, Magi ve Lutz 2006; Hart, Farrell, Sta-
chow, Reed, ve Cadogan  2007; Kim ve Kim, 2008).
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Mclean, Hurd ve Rogers (2005) rekreasyonu getirisi olan veya getirisi ol-
mayan etkinlikler kapsamında değerlendirerek getirisi olan rekreasyonu ticari 
rekreasyon olarak belirtmiştir. Ticari rekreasyon faaliyetleri, insanların belirli 
miktarda ücret ödeyerek katılım gösterdikleri faaliyetlerdir. Ticari rekreasyon 
çeşitliliğinin de en çok kendisini gösterdiği sektör turizmdir.

Rekreasyon çeşitleri, tam olarak sınıflandırılamamakla birlikte; literatürün 
bir kısmında şekil olarak bazı kategorilere göre sınıflandırmalar yapmak müm-
kündür. Hazar (2003) fonksiyonel açıdan; 

•	 Ticari rekreasyon: Bireylerin etkinlikleri gerçekleştirmek için belirli 
bir ücret kapsamında katıldıkları tüm rekreasyon etkinlikleridir. 

•	 Estetik rekreasyon: Genellikle gelir seviyesi, eğitim ve kültür düzey-
leri iyi olan bireylerin katıldıkları etkinliklerdir. 

•	 Sosyal rekreasyon: İnsanlar ile güzel, samimi dostluklar kurmaya yö-
nelik rekreasyon etkinlikleridir. 

•	 Sağlık rekreasyonu: Bireylerin sağlığını koruyucu ve tedavisinde etki-
li olan rekreasyon etkinlikleridir. 

•	 Fiziksel rekreasyon: Kapalı ya da açık mekanlarda aktif olarak katılımı 
gerektiren sportif rekreasyon etkinlikleridir. 

•	 Sanatsal rekreasyon: Kişilerin sanatsal kabiliyetlerini geliştirici ve bu 
becerilerini arttırıcı etkinliklerdir. 

•	 Kültürel rekreasyon: Katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmeye 
yönelik rekreasyon etkinlikleridir. 

•	 Turistik rekreasyon: Rekreasyon fonksiyonlarının turistik kapsamda 
kullanılmasıyla ortaya çıkan rekreasyon olarak sınıflandırmıştır.

Yazıcı (1998), farklı olarak aktivitenin gerçekleştirildiği alana göre açık 
alan ve kapalı alan rekreasyonu olarak sınıflandırılmıştır. Açık alan rekreasyo-
nunda, aktiviteler için herhangi bir alan sınırlaması yoktur ve doğal çevrenin 
imkânlarından yararlanılmaktadır (Yazıcı, 1998).

REKREASYONUN ÖZELLİKLERİ

Bu alanda yapılan çalışmalar, kişileri serbest zaman faaliyetlerine teşvik 
eden faktörlerin incelenerek, rekreasyona yönelik istek ve arzu seviyelerinin 
belirlenmesinin gerektiğini göstermektedir (Müftüler, 2008).



HER YÖNÜYLE SPOR

376

Uzmanların fikir birliğine vardıkları rekreasyonun temel özelliklerinin şun-
lardır.

•	 Rekreasyon zamanın boş geçmesine karşıdır.
•	 Rekreasyon aktiviteleri ruhsal, fiziksel, duygusal ya da her üçünün bir-

leşimi olabilir.
•	 Rekreasyon zamanın serbest olduğu anlarda gerçekleşir.
•	 Rekreasyonun faaliyetinin belli bir zamanı yoktur, birey ne zaman ister-

se aktiviteye katılabilir. 
•	 Rekreasyonda faaliyetlerin seçimi bireylerin tamamen özgür iradesine 

bağlıdır.
•	 Birey, rekreasyona tamamen kendi isteği ile katılır yani gönüllü olarak 

katılır. Sevdiği, hoşlandığı, ilgisini çeken faaliyetleri seçmekte özgürdür.
•	 Birey, dışarıdan gelen herhangi bir baskı sonucunda değil, sadece kendi 

seçimi doğrultusunda hareket eder.
•	 Rekreasyon mutluluk ve haz verir.
•	 Bireyler rekreasyondan mutluluk duyarlar. 
•	 Rekreasyon etkinliklerinden elde edilen kazanımlar doğaldır.
•	 Rekreasyon etkinliklerinin ödülü, yani bu etkinliklerden elde edilecek do-

yum, bizzat etkinliğin yapılması sonucunda kendiliğinden ortaya çıkar.
•	 Rekreasyon etkinliklerinde, sürekli yeniden yaratıcılık söz konusudur.
•	 Rekreasyon, ruhun ve vücudun yenilenmesini ima eder. 
•	 Rekreasyon değişikliği anlatır.
•	 Rekreasyon, bireyin sürekli canlı kalmasını sağlayarak, duygusal den-

genin korunmasını sağlayan bir yol gösterir. Aynı etkinliğe farklı bakış 
açıları ile yaklaşılmasına da olanak sağlayabilir. 

•	 Rekreasyonun içeriği çok geniştir. Rekreasyon, bireyin faaliyetlere karşı 
tutumlarına dayandığı için, çok sayıda faaliyet seçeneğini kapsamakta-
dır. Rekreasyonun çeşitleri kişilerin ilgi ve istekleri gibi çok fazladır. 
Rekreasyon, birçok farklı alanda sanat, müzik, spor ve buna benzer et-
kinlikleri tüm yaş grupları ve cinsiyetlerdeki insanların katılımına sunar.

•	 Rekreasyon faydalı, öğretici ve sosyal olarak bireyler tarafından kabul 
edilebilir olmalıdır (Tekin, 2009).
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REKREASYONA DUYULAN İHTİYACIN NEDENLERİ

Serbest zaman özgürlük zamanı olarak düşünüldüğünde bireyleri rekreas-
yona katılmaya motive eden ya da bireyin bu tür etkinliklere katılmasına etki 
eden temel gereksinimlerin belirlenmesi gerekmektedir (Gürbüz, 2006).

Kılbaş (2001) bireyin rekreasyona katılımında etkili olan temel ihtiyaçları-
nı şu şekilde sıralamıştır: 

•	 Kendini yenileme ihtiyacı 
•	 Ödüllenme ihtiyacı 
•	 Eğitim ihtiyacı 
•	 Gözlem ihtiyacı 
•	 İletişim ihtiyacı 
•	 Bütünleşme ihtiyacı 
•	 Gruplaşma ihtiyacı 
•	 Kültürel etkileşim ihtiyacı

REKREASYON - SPOR İLİŞKİSİ

Rekreasyon faaliyetleri içinde temeli fiziksel egzersize veya spor branş-
larının rekreatif amaçlı uygulanmasına dayanan ve rekreasyon faaliyetlerinin 
büyük bir bölümünü kapsayan türüne sportif rekreasyon denmektedir (Chase, 
1996). Fiziksel etkinlikler sportif rekreasyonun temelini oluşturmaktadır (Zorba 
ve Bakır, 2004).

Sportif rekreasyon; bireylerin herhangi bir spor merkezinde yâda açık alan-
larda maddi karşılık ödeyerek veya ödemeden sağlıklı olmak, fiziksel, ruhsal ve 
sosyal fayda sağlamak amacıyla yaptıkları sportif etkinlikleri gerçekleştirmele-
ridir (Biçer, 2008). 

Spor kavramı ile rekreasyonel etkinlikler birbirleriyle yakından ilişkilidir. 
Bu bağlamda sportif rekreasyon etkinlikleri ile bu etkinliklere katılan bireylerin 
en temel özellikleri aşağıda sıralanmaktadır: 

•	 Sportif rekreasyonun en önemli amaçlarından biri ‘sağlıklı yaşam’ ile 
kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığının korunmasıdır. 

•	 Sportif rekreasyon, evrensel olarak uygulanmakta ve yaş, din, dil ırk, 
cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanlar için ortak lisan oluşturmak-
tadır (Sevil, Şimşek, Katırcı, Çelik, Çeliksoy ve Kocaeski, 2012).
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Yetim’(2000) e göre sportif rekreasyon; 

•	 İnsanların kendini ifade etmesine imkân verir, 
•	 Bireylerin yaratıcılığını arttırır, 
•	 Bireylere yeni tecrübeler kazandırır, 
•	 İnsanlar arasındaki arkadaşlık ilişkilerinin kurulmasını sağlar, 
•	 Bireylerin sosyal çevresinin çapını artırır, 
•	 Mutlu ve sağlıklı bireyler yetişmesine imkân tanır 
•	 Bireyin üretkenliği, verimliliğini artırır (Yetim, 2000). 

UYUM 

Uyum, bireyin psikolojik ve toplumsal açıdan çevresiyle ve kendisiyle 
ahenk içerisinde birlikte hareket etme durumu olarak ifade edilebilir (Şendu-
ran, 2006). Başka bir tanımlamaya göre uyum; kişinin kendisine ve çevresi-
ne yönelik negatif uyaranlar sebebi ile bozulan dengesini yeniden düzeltmek 
için verdiği olumlu tepkilerdir. Değişik yaklaşımlara göre farklı şekillerde ifade 
edilmekte olan uyum kavramı, genel anlamda kişinin sahip olduğu niteliklerin 
kendi benliği ile içinde yaşadığı çevre arasında dengeli bir şekilde ilişki kurarak, 
bunu devam ettirmesi şeklinde tanımlanabilir (Kalyencioğlu, 2007).

Toy (2006) uyumu; hayat boyunca sürekli bir değişme ve gelişme içeri-
sinde olan kişinin kendisinde ortaya çıkan biyolojik, zihinsel, sosyal ve ruhsal 
değişiklikleri kabullenerek, buna uygun davranış ve tutumlar göstermesi ve çev-
resiyle pozitif ilişkiler kurabilmesi olarak tanımlamaktadır.

Kişinin uyumlu olması ise karşılaştığı sorunlarla baş edebilmesi; karşısına 
çıkan engelleri hoşgörü ile karşılaması; amaca ulaşabilmek için akla uygun bir 
yol belirlemesi; başkaları ile iyi ilişkiler kurması demektir. Kişinin uyumlu hali 
kendine ve çevresine haz vererek onu verimliliğe yöneltir; başarılı yapar ve ken-
dini değerli hissetmesini sağlar. Uyumsuzluk durumunda ise sorunlarına çözüm 
bulamaz, başarısızlığa uğrar ve daha büyük hayal kırıklıklarına ve çatışmalara 
neden olur (Başaran, 1991). Uyumlu bireyin özellikleri araştırıcı, olumlu-olum-
suz duygularını rahatça ifade edebilen, sorunları kabul edip çözümler arayan, 
başkalarından yardım isteyebilen, kendine güvenen, stresle baş etme stratejileri-
ni bilen ve uygulayan bireydir (Tutkun, 2006).
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UYUMUN TÜRLERİ

Uyum, kişisel uyum ve sosyal uyum olmak üzere ikiye ayrılır.

KİŞİSEL UYUM

Kişilik, bireylerin ilgilerinin, tutumlarının ve yeteneklerinin bir arada bu-
lunarak davranış biçimleriyle bütünleşmesidir. Duygu, algı, konuşma, anlatım, 
düşünce, zekâ, hareketler, giyim, ahlak ve inanç biçimleri bir insandan başka bir 
insana az çok değişen yargılardır. Bu yargıların birbirleriyle bütünleşmesiyle de 
o bireyin kişiliği ortaya çıkmaktadır (Toy, 2006).

Bireylerin uyumu, kendisiyle ve çevresiyle ahenkli bir ilişki kurabildiği 
oranda sağlıklı ve güçlüdür. Bireylerin hayattan zevk alıp, doyum sağlaması 
uyum yollarını öğrenmesine bağlıdır. Uyumsuzluk, birey açısından yaşamdan 
doyum sağlayamama, mutsuzluk gibi nedenlere sebep olurken, toplum açısın-
dan ise üretkenliğin azalmasına ve insan gücü kaynağının gereksiz yere kulla-
nılması anlamına gelmektedir (Toy, 2006).

Üniversiteye Uyum: Üniversiteye uyum, okul yaşantısının gerektirdiği 
akademik yeterlilikleri yerine getirmek, öğretim elemanlarıyla ve okuldaki ar-
kadaş çevresi ile sosyal ilişkiler kurabilmek, üniversite ve üniversitenin etrafın-
da bulunan yerleşke hayatına katılmak ve üniversiteyle yaşantısı ile bağ kurmak 
olarak tanımlanmaktadır (Baker ve Siryk, 1984).

Yükseköğretim Yaşamına Uyum: İnsanların yaşamları boyunca hedef-
lerinin büyük çoğunluğunu çevresine uyum sağlama çabası oluşturmaktadır. 
İnsanların bu uyum çabası doğumdan başlayarak insanoğlu ile birlikte sürekli 
gelişim göstermektedir (Yavuzer, 1997). Üniversite zamanları bireylerin eriş-
kinliğe geçiş yılları olduğundan bu dönemde bireylerin ilişkileri çok hızlı bir 
şekilde değişim göstermektedir. Üniversiteyi kazanmış ve eğitim faaliyetlerini 
sürdürebilmek için ailesinden ayrılarak yepyeni bir şehirde, farklı ortamlardaki 
yeni arkadaş grupları gibi, birçok sorunla da yüz yüze kalırlar (Özdel, Bostancı, 
Özel ve Oğuzhanoğlu 2002).

Akademik Uyum: Akademik uyum, akademik işlerin, akademik amaçlara 
yönelik olarak olumlu tutumlar sergilenmesidir. Öğrenmeye açık olan bireylerin 
akademik çevreden doyum sağlaması olarak da tanımlanmaktadır (Baker ve Sir-
yk, 1984). Öğrencilerin üniversite hayatının gerektirdiği akademik yükümlülük-
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leri yerine getirmedeki başarıları ve bu sürece yönelik algıları akademik uyumu 
içermektedir (Sevinç, 2010).

SOSYAL UYUM

Kişinin uyumu, kendisi ve içinde bulunduğu çevresi arasında koordineli bir 
ilişki gerçekleştirebildiği oranda sağlıklıdır. Bireyin hayattan doyum sağlaması 
uyum yollarını öğrenmesine bağlıdır (Kurç, 1990). Uyum, bireyin kişisel ba-
ğımsızlık ve sosyal sorumluluklarını yerine getirebilme derecesi olarak tanım-
lanmaktadır. Birey hayatındaki bu dereceleri arttırmak için yaşantılarına bağlı 
olarak daha etkili davranışlar geliştirir (Yavuzer, 1995).

Sosyal uyum, toplumun beklentilerine uygunluk gösteren, kazanılmış dav-
ranış kabiliyeti (Işık, 2007) olarak tanımlanmaktadır. Sosyal uyum, bireyin di-
ğer kişilerle uyum göstererek bir grubun ya da toplumun içinde yer alması ve 
kendini diğer kişilere tanıtabilmesidir (Watts, 1979).

Sosyal uyum kişilerin ailesiyle ve etrafında bulunan diğer insanlarla ilişki 
kurabilme ve bu ilişkilerinin sürdürebilme becerisi olarak ifade edilmektedir 
(Özgüven, 1992; Akt., Dündar, 2009). İnsanların sosyal uyum davranışları za-
manla kazanılmaktadır, ama bu sosyal uyum davranışlarının temeli ergenlik dö-
neminde yaşanan bazı deneyimler ile gelişmektedir (Yavuzer, 1995).

Bireyin diğer insanlarla uyumlu bir şekilde yaşayabilme başarısı gösterebil-
me, bulunduğu ortamda kendini rahatlık içinde tanıtabilmesidir. Sosyal uyumu 
anlamak için bazı ölçütlere başvurulabilir. Bu ölçütler aşağıda belirtildiği gibi-
dir (Kılcıgil, 1998);

Farklı gruplara uyum gösterme: Farklı grupların içinde bulunan bireyler 
bulundukları ortama uygun bir şekilde davranan, onlarla sağlıklı iletişim kuran, 
sosyal açıdan uyumlu bir birey olarak kabul edilir.

Sosyal tutumlar: Toplumun kabul gördüğü tutumları ve tavırları diğer in-
sanlara yönelten ve sosyal hayata bu tavırlarla katılan bireyler, sosyal açıdan 
uyumlu sayılırlar.

Kişisel doyum: Kişisel doyum, bireyin sosyal çevrede aldığı rolle, yine 
sosyal çevrede kurduğu ilişkiden yeterince doyum sağlayan birey, sosyal ba-
kımdan uyumlu sayılır (Akıncı, 2007).
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Ergenlik döneminde bireyin en zor gelişim gösterdiği alan sosyal uyum gö-
revindedir. Sosyalleşme sürecinde birey, etrafında bulunan yetişkin davranışla-
rına ulaşmak için birçok gözlemlediği duruma uyum göstermeye çalışmaktadır 
(Hurlock, 1980). İnsanların yaşamı sosyal grup ortamında başlar ve sosyal grup 
ortamı içinde sona erer. Bireyler yalnız başına yaşayamaz ve soylarını devam 
ettiremezler. Bunun içindir ki bireyler kendi gereksinimlerini karşılamak ve ha-
yatını devam ettirebilmek adına başkalarının, desteğine ve yardımına gereksi-
nim duyarlar. Buradan da anlaşılacağı gibi her birey daima birçok sosyal grupla 
dolaylı ya da dolaysız olarak ilişki içerisindedir (Kızılçelik ve Erjem, 1996). 

İnsan yaşamında sağlam ve dengeli bir sosyal uyuma kavuşmak en büyük 
başarılarından bir tanesidir (Yavuzer, 1980). İnsanın etrafında bulunan bireyler 
ile her zaman uyumlu bir şekilde yaşaması elbette mümkün değildir. Bireyin 
çevresindeki insanlardan farklı düşüncelere sahip olması ve farklı davranışlarda 
bulunması doğaldır. Kişinin kendi psikolojik bütünlüğünü bozmadan ve gerek-
sinimlerini saf dışı etmeden yaşayabilmesi önemlidir (Kılıççı, 2006). 

Yardım etme, herhangi bir konuşmanın başlatılmasında öncü olma, sorulan 
sorulara cevap verme, kendini rahatlıkla tanıtma, başkaları ile işbirliği içinde 
olma, özür dileme, eleştirilere açık olma gibi sosyal kabiliyetler bireyin toplum-
la uyumunu ve toplumla bütünleşmesini sağlar. Aynı zamanda akademik başarı-
nın gelişimini destekler ve bireylerin bu gelişimi başarının artmasını kolaylaştı-
rır. Sosyal becerileri ve yetenekleri yeterli olan bireyler çevresi ile daha uyumlu 
ve sağlıklı etkileşim kurabilmektedirler (Tapmaz, 2012).

Sosyal bir varlık olan insan hayatı süresince çevresiyle çeşitli ilişkiler ku-
rar ve bu ilişkileri sürdürebilmek için yaşadığı topluma uyum sağlar (Ersanlı, 
2005). Sosyal uyum düzeyi yüksek olan bireyin aidiyet duygusu fazladır. Top-
lumun parçası olduğunu kabullenen birey yalnızlık duygusundan kurtulmuş ve 
toplumun bir parçası haline gelmiştir.  Bireyin diğer kişilerle olumlu ilişkiler 
kurarak, onlarla ilişkilerinde uyumu sağlayabilmesi sosyal uyumunu göster-
mektedir (Watts, 1979). 

BAŞARI 

Başarı, insanın koyduğu hedefe ulaşması ve istenilen sonuçların elde edil-
mesi olarak ifade edilebilir. Eğitim açısından başarıya baktığımızda ise; yapılan 
bir programın hedeflenen sonuçlar ile benzerlik göstermesidir (Demirtaş ve Çı-
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nar, 2004). Wolman (1973)’a göre başarı kıstası, hedeflere yönelik olarak ger-
çekleştirilen girişimler bütünüdür (Akt; Erdoğdu, 2006).

Başarı, bir düşüncenin, yapılması planlanan bir işin, belirlenen kriterlere 
göre yapılması ve belirlenen süre içerisinde bitirilmesidir (Akça, 2002).

Kişinin bilerek ve isteyerek, bir işi gerçekleştirebileceğine olan inancının 
yanı sıra planlı bir şekilde hareket etmesi ve bunun sonucunda istediği noktaya 
varması başarı unsurunu açıklamaktadır (Başar, 2001).  Senechal’ e göre ise ba-
şarı; “zenginlik, erdem, mükemmellik, bilgelik, kişisel memnuniyet ve bunların 
herhangi bir karmasıdır” anlamına gelmektedir (Senechal, 2012).

Eğitimin en temel unsuru olan öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticileri-
nin “başarı” kelimesinden ne anladıklarını bilmek, eğitimde karşılaşılan birçok 
problemin çözüme ulaştırılmasında kolaylık sağlayabilir. Bu süreçte yer alan 
öğelerin başarı kavramına yükledikleri anlamın ortak olması, en azından ileti-
şim problemlerini ortadan kaldırırken, bu ifadeye farklı anlamlar yükleme, fark-
lı biçimlerde algılama ve hedeflere ulaşmama sorunu oluşturmaktadır (Demirtaş 
ve Çınar, 2004).

AKADEMİK BAŞARI 

Akademik başarı, bir eğitim kurumunda verilen derslerle geliştirilen ve öğ-
reticilerin notları ya da her ikisi ile belirlenen beceriler veya kazanılan bilgiler-
dir (Carter ve Good, 1973). Silah’a (2003) göre akademik başarı, amaçlanan 
davranışlara ulaşma düzeyidir.

Akademik başarı, öğrencilerin okul yaşamında amaçlanan davranışlara 
ulaşma düzeyi olarak tanımlanmaktadır. Öğrencilerin sergilemiş oldukları aka-
demik başarı, istendik düzeyde davranışların oluşup oluşmadığının belirlen-
mesinde bir ölçüt olarak kullanıldığı gibi, üniversiteye giriş, iş başvurusu gibi 
alanlarda da dikkate alınmaktadır (Altınkurt, 2008). Akademik başarı genellik-
le, öğrencinin psikomotor ve duyuşsal gelişiminin dışında kalan, bütün program 
alanlarındaki davranış değişmelerini ifade eder (Erdoğdu, 2006).

Akademik bilgilere sahip olunup olunmadığının değerlendirilmesinde 
akademik başarı önem kazanmaktadır. Öğrencinin etiketlenmesinde bu kadar 
önemli rol oynayan, onun kendine güvenini sorgulatan, toplum tarafından kabul 
görülmesine kadar giden bir boyuta ulaşan akademik başarı kavramı, eğitim 
sisteminde önemli bir yer taşımaktadır (Bahçetepe, 2012).
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SONUÇ

Üniversite öğrencilerinin rekreatif faaliyetlere katılım düzeyleri ile sosyal 
uyum becerileri ve akademik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi ama-
cıyla ele alınan bu araştırma, bireysel ve sosyal olgunlaşma dönemi olarak ta-
nımlayabileceğimiz üniversite hayatının psikolojik ve sosyal etkilerinin farklı 
boyutlarıyla incelenmesi ve tanımlanması açısından önem arz etmektedir. Özel-
likle üniversite öğrencilerinin rekreatif faaliyetlere katılım düzeylerinin akade-
mik başarıda ve öğrencilerin sosyal uyum becerileri üzerinde ne gibi bir etkisi-
nin bulunduğunu belirlemek sürdürülebilir bir başarı ortamının oluşturulmasın-
da önemli ipuçları verecektir. Bu çerçevede, üniversite öğrencilerinin öğrenim 
hayatlarını etkileyen psiko-sosyal faktörlere ilişkin yapılan bilimsel çalışmalar, 
öğrencilerin içinde bulundukları psiko-sosyal şartları aydınlatmaktadır. Diğer 
taraftan yapılan bu çalışmalar, eğitim öğretim ortamını düzenleyen yöneticile-
re ve öğretim elemanlarına eğitim öğretim faaliyetlerinin etkinliğine yönelik 
önemli ipuçları vermektedir. Nitekim son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar-
da, üniversiteler bünyesinde yürütülen rekreatif etkinliklerin eğitim öğretim 
faaliyetlerinin etkinliğinde önemli katkılarının olduğunu tespit edilmiştir. Bu 
nedenle rekreasyon etkinlikleri temel eğitimin bir parçası olarak desteklenmeli 
ve eğitimin ana unsuru olarak kabul edilmelidir (Karaküçük, 1997). 

Yapılan bilimsel araştırma sonuçlarına göre, yakın arkadaşlık ilişkisi içe-
risinde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin, toplumu benimsemeleri, sosyal-
leşmeleri ve sosyal uyumlarının daha kolay olduğu söylenebilir (Enhoş, 1994; 
Allaberdiyev, 2007; Pritchard, 2008; Çöllü ve Öztürk, 2010; Özçetin, 2013). 

McMahon (1998), yaptığı araştırmada rekreatif etkinliklerin engelli bireylerde 
çevreyle ve toplumla bütünleşme, arkadaşlık kurabilme ve sosyal kabulün oluştu-
rulması bakımından önemini ortaya koymuştur (Mcmahon, 1998). Chiang (2003), 
yaptığı çalışmada otistik çocuklar için eğlenceli bir ortamda yapılan fiziksel aktivi-
telerin sonucunda, sosyal doğal etkileşimin arttığı, yalnızlık duygusunun azaldığını 
ve akranlarıyla arkadaşlıklarını pekiştirdiğini belirtmiştir (Chiang, 2003).

 Rekreatif etkinliklere katılan bireylerin sosyal uyum düzeylerinin yüksek 
olduğu düşünülmektedir. Nitekim yapılan bilimsel çalışmalar sporcuların kişi-
sel, sosyal ve genel anlamda uyumlu kişilik özelikleri sergiledikleri sonucuna 
ulaşmıştır (Kızmaz, 2004). Ayrıca yapılan diğer bilimsel çalışmalarda spor ya-
pan ve yapmayan gençlerin uyum düzeylerinin karşılaştırılması sonucunda spor 
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ile uğraşan gençlerin daha uyumlu olduklarını saptamışlardır (Korkmaz, Özdu-
ran ve İlhan ve diğ. 2003; Yıldırım ve Özcan, 2011).

Buna sonuçlara göre; aktif ve girişken kişilerin, bazen girişken bazen sıkıl-
gan kişilere göre sosyal uyum düzeylerinin daha yüksek olduğu, hiperaktif ve 
çok tanınan (popüler) kişilerin sıkılgan ve mahcup kişilere göre sosyal uyum 
düzeylerinin daha yüksek olduğu ve hiperaktif ve çok tanınan (popüler) kişile-
rin, bazen girişken bazen sıkılgan kişilere göre sosyal uyum düzeylerinin daha 
yüksek olduğu söylenebilir.

Nitekim yapılan bilimsel çalışmalar sporcuların kişisel, sosyal ve genel 
anlamda uyumlu kişilik özelikleri sergiledikleri sonucuna ulaşmıştır (Kız-
maz, 2004). Ayrıca yapılan diğer bilimsel çalışmalarda spor yapan ve yapma-
yan gençlerin uyum düzeylerinin karşılaştırılması sonucunda spor ile uğraşan 
gençlerin daha uyumlu olduklarını saptamışlardır (Uslu, 1999; Uslu ve Hasırcı, 
1999; Çakmakçı, 2002).

Sonuç olarak mesleki olgunlaşma ve sosyal hayata hazırlanma dönemi 
olarak anılan üniversite hayatı, yalnızca akademik başarıya odaklı bir yaşam 
süreci olarak görülmemelidir. Nitekim bu araştırma, üniversite öğrencilerinin 
akademik başarı düzeyleri ile rekreatif faaliyetlere katılım düzeyleri arasında 
herhangi bir ilişkinin olmadığını gösterdiği halde, rekreatif faaliyetlere katılı-
mın öğrencilerin sosyal uyum becerilerinin gelişmesinde pozitif bir etkisinin 
olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, üniversite hayatının düzenlenmesinde 
öğrencilerin sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesine yönelik imkânların sağ-
lanması ve üniversite hayatının çok boyutlu rekreatif faaliyetlerle zenginleştiril-
mesi uyumlu ve barışçıl bir toplum yaratılmasında özel bir önem arz etmektedir.
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SERBEST ZAMAN KOLAYLAŞTIRICILARI, SERBEST 
ZAMAN KATILIMINDA KARŞILAŞILAN ENGELLERE 

İLİŞKİN BAŞ ETME STRATEJİLERİ İLE İLİŞKİLİ 
MİDİR? 

Elif KÖSE1, Tennur YERLİSU LAPA2

1Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya / Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antalya / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı serbest zaman kolaylaştırıcıların serbest zaman 
katılımında karşılaşılan engellere ilişkin baş etme stratejileri ile ilişkili olup ol-
madığını tespit etmeye yöneliktir. Araştırmanın evreni Akdeniz Üniversitesin-
de okuyan tüm öğrencileri kapsarken, araştırma örneklemi ise bu üniversitede 
okuyan 386 üniversite öğrencisinden oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem 
seçiminde tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri arasından kolayda örnekle-
me yöntemi kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla; Kim, Heo, Chun ve Lee ta-
rafından geliştirilen ve Gürbüz ve Erman tarafından Türkçe uyarlaması yapılan 
“Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeği” ile Beggs, Elkins ve Powers tarafın-
dan son hale getirilmiş ve Yerlisu Lapa tarafından Türkçeye uyarlanmış “Ser-
best Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma 
bulguları incelendiğinde; serbest zaman kolaylaştırıcıları olarak tanımlanan U1 
kanonik değişkenine en önemli katkıyı 0,87 ile yapısal kolaylaştırıcılar ve 0,83 
ile kişisel kolaylaştırıcıların sağladığı görülmektedir. Serbest zaman engelleri 
ile baş etme stratejileri olarak tanımlanan V1 kanonik değişkenine en önemli 
katkının ise 0,74 ile beceri stratejileri ve 0,66 ile finansal yönetim stratejileri-
nin olduğu görülmektedir. Birinci kanonik fonksiyona ilişkin; serbest zaman 
kolaylaştırıcıları ve serbest zaman engelleri ile baş etme stratejileri arasında % 
34,40’lık bir ortak varyans olduğu görülmektedir. İkinci kanonik fonksiyona 
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ilişkin ise serbest zaman kolaylaştırıcıları ve baş etme stratejilerinin % 9,98’lik 
bir ortak varyansı olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, serbest zaman kümesine 
ait yapısal kolaylaştırıcılar arttıkça serbest zaman engelleri ile baş etmeye iliş-
kin beceri-edinim stratejilerinin arttığı söylenebilir.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Teknolojik gelişmeler ile artan serbest zaman, serbest zamana katılım ve 
serbest zamana katılımı etkileyen faktörlere ilişkin yapılan çalışmalar üzerinde-
ki ilgiyi arttırmıştır. Bu ilginin artışındaki en önemli faktörlerden biri; bireylerin 
kendileri için ayırmış oldukları serbest zamanın önemine ilişkin farkındalıkları-
nın artması diğeri ise; bu zamanları kaliteli olarak kullanmaya yönelik istekleri-
dir (Mull, Bayless, ve Jamieson, 2005). Serbest zaman bireylerin zorunlu olarak 
yapmak durumunda oldukları (iş, sorumluluk, uyumak, yemek vb.) eylemler 
dışında kalan zaman dilimi olarak tanımlanırken (Torkildsen, 2005); rekreasyon 
ise bu zaman dilimlerinde yapılan ve bireye hem sosyal hem psikolojik fay-
da sağlayan ve gönüllülük esasına dayanan etkinlikler olarak tanımlanmaktadır 
(Broadhurst, 2001). Torkildsen’e (2005) göre; serbest zamanın birey üzerinde, 
gündelik iş hayatının cebri bir sonucu olarak ortaya çıkan psikolojik ve fiziksel 
olumsuzlukları bertaraf etmek için dinlenmesine aracılık etmek; yine hayattan 
zevk almak ve psikolojik olarak rahatlama sağlamak için eğlenmesini sağlamak 
gibi fonksiyonları bulunmaktadır. Bununla birlikte serbest zamanın bireylerin, 
sosyal hayatın içinde aktif bulunmasını sağlayarak farklı kazanımlar elde et-
mesine yardımcı olmak amacıyla gelişimini desteklemekte ve tüm bu faydalar 
aracılığıyla iyileşmesine katkı sağlamaktadır. Alanyazın incelendiğinde sosyal 
ve fiziksel olarak aktif olan insanın hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha 
sağlıklı olduğu görülmektedir.

Tüm bu etkenler serbest zamana katılımın ne kadar önemli olduğunu 
göstermekte bu nedenle serbest zamana katılımı etkileyen unsurların önemini 
arttırmaktadır. Ancak serbest zamana katılım, bu katılımı arttıran veya kısıtla-
yan faktörlerin değerlendirilmesi ile bütüncül bir şekilde ele alındığı takdirde 
daha anlaşılır olabilir. Bu nedenle çalışmanın amacı serbest zaman katılımında 
önemli bir belirleyici olduğu düşünülen serbest zaman engelleri ile baş etme ve 
serbest zaman kolaylaştırıcıları arsasındaki ilişkiyi kanonik korelasyon aracılı-
ğıyla incelemektir. Serbest zaman engelleri ile baş etme stratejileri ve serbest 
zaman kolaylaştırıcılarına ilişkin kuramsal çerçeveye girmeden önce bu bölüm-
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de KKA’nin sık kullanılan bir analiz olmaması ve araştırmacılar tarafından çok 
bilinmemesi nedeniyle; ne olduğu ve neden kullanıldığına ilişkin kısa bir bilgi 
verilmesi tercih edilmiştir. 

KKA eş zamanlı olarak bir veri indirgeme tekniğidir olup “p” adet değişke-
ne sahip X kümesi ile “q” adet değişkene sahip Y kümesi arasındaki maksimum 
korelasyonu veren çok değişkenli bir istatiksel yöntemdir. Bunu yaparken p x 
q adet kombinasyonu incelemek yerine, her biri orijinal değişkenlerin ağırlıklı 
kombinasyonunu temsil eden iki değişken arasındaki korelasyonu maksimize 
eder (Kachigan, 1991). KKA’nde öncelikli amaç birim varyanslı olup birbirin-
den bağımsız kanonik değişkenler arasında kanonik fonksiyonlar elde etmek-
tedir. Doğrusal bileşenler arasında maksimize edilen korelasyonlar aracılığıyla 
oluşturulan her bir fonksiyon bir değişken çiftine sahiptir (Hair, Black, Babin ve 
Anderson, 1998).

Şekil 1. Kanonik Korelasyona Ait Analitik Yaklaşım

ax1, ax2 .... = X değişkeni için kanonik yükler
ay1, ay2 ... = Y değişkeni için kanonik yükler
rc1 = Birinci kanonik değişkenler arasındaki korelâsyon
Kanonik fonksiyonu oluşturan değişkenlerden ilki birinci değişken küme-

sine aitken diğeri ikinci değişken kümesine aittir. KKA’inde kurulan kanonik 
fonksiyon sayısı, az sayıdaki değişken kümesinin sayısına eşittir. Bu çalışmada 
daha az değişkene sahip olan serbest zaman kolaylaştırıcılar kümesinin sayısı 
kadar kanonik fonksiyon (üç) oluşturulmuştur. İlk kanonik fonksiyon, iki de-
ğişken çifti arasındaki ilişkiyi en maksimum düzeyde ortaya koyarken ikinci 
kanonik fonksiyon ise ilk kanonik değişken çifti tarafından hesaba alınmayan 
maksimum ilişkiyi ortaya koyar (Kalaycı, 2009). Her bir kanonik fonksiyon iki 
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değişken kümesi arasındaki ilişkiyi ortaya koyarken gittikçe azalan bir ilişki he-
saplar ve bu nedenle kanonik korelasyon değeri giderek azalır. Bununla birlikte 
KKA’nin tercih edilmesinde; ölçme işlemine karışabilecek I. Tip hatayı kontrol 
altına almaya olanak tanımasıyla ve bu nedenle gerçekte anlamlı olmayan iliş-
kilerin anlamlı kabul edilmesi olasılığını azaltması önemli bir rol oynamaktadır. 
Bununla birlikte keşfedici olarak anılan bu çalışma, yalnızca bağımsız değişke-
nin bağımlı değişkeni ne kadar açıkladığı değil, aynı zamanda bağımlı değişke-
nin bağımsız değişkeni de ne kadar açıkladığını ortaya koyması ile ilişkilidir. Bu 
nedenle KKA ile beklide rastgele seçilmiş bir hipotez testinden daha fazla fayda 
elde edilebilir (Timurtaş, 2016).

Alanyazının İncelenmesi 

Alanyazın incelendiğinde serbest zaman katılımını etkileyen birçok fak-
törün (engeller, tatmin, motivasyon, tutum vb.) olduğu görülmektedir (Agyar, 
2013; Lloyd ve Auld, 2002; Ragheb, 1980; Ragheb ve Tate, 1993; Sneegas, 
1986). Serbest zaman katılımını etkileyen diğer faktörlerin başında ise serbest 
zaman kolaylaştırıcıları ve serbest zaman engelleri ile baş etme stratejileri gel-
mektedir (Hubbard ve Mannell, 2001; Jackson, 1993; Jackson ve Rucks, 1995; 
Raymore, 2002). Alanyazındaki birçok çalışma serbest zaman katılımını etki-
leyen faktörlerin birbirleri ile ilişkilerine odaklanırken serbest zaman kolaylaş-
tırıcıları ve serbest zaman engelleri ile baş etme stratejileri arasındaki ilişkiye 
odaklanan çalışmaların yok denecek kadar az olduğu gözlemlenmektedir. 

Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları

Serbest kolaylaştırıcıları, serbest zaman katılımında en az engeller ve en-
geller ile baş etme stratejileri kadar önemli görülen bir kuramdır. Hemen hemen 
her birey serbest zamana katılımda belli başlı engeller ile karşılaşabilir ancak 
buna rağmen kimileri bu engelleri aşarak katılım sağlamakta, kimileri ise sağ-
layamamaktadır. Bu durumda belirleyici olan temel unsur engeller ile baş etme 
stratejileridir fakat baş etme stratejilerinin arka planında var olan yapı ise ko-
laylaştırıcılardır (Hubbard ve Mannell, 2001). Hubbard ve Mannell ile paralel 
olarak; Raymore (2002)’da serbest zaman aktivitelerine katılımının, yalnızca 
katılım önündeki engeller ile anlaşılamayacağını bununla birlikte serbest zaman 
kolaylaştırıcılarının da değerlendirilmesinin önemini vurgulamıştır. Raymore 
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bu düşünceden yola çıkarak Crawford ve Godbey (1987) tarafından ortaya ko-
nulan serbest zaman engelleri kuramından faydalanmış ve serbest zaman kolay-
laştırıcılarının kuramsal alt yapısını oluşturmuştur. Raymore’un kuramına göre; 
serbest zaman kolaylaştırıcıları bireysel kolaylaştırıcılar, bireylerarası kolaylaş-
tırıcılar ve yapısal kolaylaştırıcılar olarak üçe ayrılmaktadır. Kuramsal yapıya 
göre bireysel kolaylaştırıcılar, bireylerin serbest zamana katılımını arttıran ki-
şisel özellik, nitelik ve inançlarını ifade ederken, bireylerarası kolaylaştırıcılar 
ise bu katılımı teşvik eden aile üyeleri, arkadaş vb. kavramları kapsamaktadır. 
Son olarak yapısal kolaylaştırıcılar ise para, etnik köken, cinsiyet, sosyo- ekono-
mik durum gibi unsurlardan oluşmaktadır (Raymore, 2002; Swinton, Freeman, 
Zabriskie ve Fields, 2008).

Serbest zaman kolaylaştırıcılarına ilişkin uluslararası literatür tarandığın-
da kolaylaştırıcılara ilişkin çalışmaların oldukça az olduğu ilk yıllarda yapılan 
çalışmaların kuramsal temellere dayandığı (Raymore, 2002) son yıllarda ise 
ekstrem sporlarda (Brymer, 2009), yaşlı bireyler (Tatham ve McCree, 1993) 
ve aile içi çalışmalarda kolaylaştırıcılara ilişkin çalışmaların yapıldığı görül-
mektedir (Swinton ve diğerleri, 2008). Türkiye’de alanyazın incelendiğinde ise 
serbest zaman kolaylaştırıcılarına ilişkin çalışmaların çok yeni olduğu ve bu 
çalışmaların ağırlıklı olarak kadınlar, üniversite öğrencileri ve yetişkin popü-
lasyona odaklandığı bununla birlikte engeller ve kolaylaştırıcıları bir arada ele 
aldığı görülmektedir. Serbest zaman engelleri ve kolaylaştırıcıları ele alan çalış-
malar bu iki kavram arasındaki ilişkiye ve farklı parametrelere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığına odaklanmıştır. Koçak’ın (2017)’yaptığı çalışmada, üniversite 
öğrencilerinin serbest zaman fiziksel aktivitesine katılım ile serbest zaman en-
gelleri arasında negatif bir ilişki olduğu belirtilirken, fiziksel aktiviteye katılım 
serbest zaman engelleri ile baş etme ve kolaylaştırıcılar arasında pozitif bir ilişki 
olduğu saptanmıştır. Emir ve diğerlerinin (2016) kadınlar üzerinde yapmış oldu-
ğu çalışmada ise katılımcıları aktivitelere yönlendiren en önemli kolaylaştırıcı-
nın “kişisel kolaylaştırıcılar” olduğu buna karşılık kişilerarası kolaylaştırıcıların 
ise en az önemli faktör olduğu tespit edilmiştir. Aynı çalışmada serbest zaman 
engellerine ilişkin en yüksek kısıtın tesis olduğu, en az kısıtın ise arkadaş eksik-
liği olduğu saptanmıştır. Ayrıca bir spor merkezine üye olan ve düzenli egzer-
siz yapan kadınların kolaylaştırıcılara ilişkin aldığı puanların daha yüksek buna 
karşın engellere ilişkin puanlarının daha düşük olduğu görülmüştür. Sarol’un 
(2017) yaptığı çalışma da ise yapısal kolaylaştırıcılara ilişkin puanlar değerlen-
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dirildiğinde kadınların lehine olduğu, medeni durumun ana etkisine göre değer-
lendirilen serbest zaman engelleri alt boyutu olan kişilerarası engellerin, serbest 
zaman kolaylaştırıcıları alt boyutu olan kişisel kolaylaştırıcıların manidar olarak 
farklılaştığı ve farklılığın bekarlar lehine olduğu saptanmıştır. Aynı çalışmada 
serbest zaman engelleri, kolaylaştırıcıları ve gelir düzeyi arasındaki ilişkiler de 
araştırılmış ve gelir düzeyi ile kolaylaştırıcılar arasında manidar bir ilişki ol-
madığı, gelir ile serbest zaman engelleri arasında ise yalnızca “kişisel engeller” 
alt boyutunda manidar, negatif ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür.

Serbest Zaman Engelleriyle Baş Etme Stratejileri

Serbest zaman katılımını etkileyen bir diğer önemli kavram ise serbest za-
man engelleri ile baş etme stratejileridir. Baş etme genel olarak; bir bireyin ser-
best zamanda bir etkinliğe katılmak için karşılaşmış olduğu engellerle düzenli 
bir şekilde baş edebilme ve bu engelleri aşma, azaltma veya adapte olma yete-
neğidir (Crawford,  Jackson ve Godbey, 1991;  Scott, 1991). Bu yetenek bireyler 
için herhangi bir engel ile karşılaştıklarında nasıl baş edebilecekleri hususunda 
önemli ipuçları sağlamaktadır (Henderson ve Bialeschki, 1993; Little, 2000; 
Samdahl ve Jekubovich, 1997).

Jackson’a (1993) göre: Herhangi bir etkinliğe katılmak için engeller olabi-
lir ancak bazı bireyler bu engelleri aşarak istedikleri etkinliklere katılım sağla-
yabilmiştirler. Bir etkinliğe katılımda önemli rol oynadığı düşünülen engeller, 
aslında bireylerin o etkinliğe katılımları üzerinde etkin bir rol oynamamaktadır. 
Jackson yaptığı çalışmalar ile serbest zaman engelleri ile baş etmenin kuramsal 
olarak iki boyutu (davranışsal ve bilişsel) olduğunu ifade etmiş ve sonrasında 
yapılan birçok çalışma bu kuramsal yapıyı desteklemiştir. Davranışsal baş etme 
yöntemleri daha çok kişiler arası engeller veya yapısal engeller ile ilgili konuları 
içerirken, bilişsel baş etme stratejileri daha çok kişinin içsel engelleri ile nasıl 
baş edeceğine odaklanmaktadır. Serbest zaman engelleri ile baş etme kuramı 
üzerinde çalışan başka araştırmacılar da bulunmaktadır (Hubbard ve Mannell, 
2001; Jackson ve Rucks, 1995; Samdahl ve Jekubovic, 1997). Samdahl ve Jeku-
bovic ise yaptıkları çalışmalar ile bireylerin düşük özgüven, motivasyon eksik-
liği gibi içsel; partner eksikliği veya aile sorumlulukları gibi kişilerarası; sağlık, 
para gibi yapısal engellere sahip olduğunu göstermişlerdir. Bununla birlikte bu 
engellerin etkili bir şekilde nasıl aşılabileceğini incelemişlerdir. Hubbard ve 
Mannell, Wilhelm ve diğerleri yapmış oldukları engel etkileri modeli üzerinde 
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çalışmış ve engeller ve baş etme arasında önemli bir uyum olduğunu saptamış-
lardır (Wilhelm, Schneider ve Russell, 2009). Buna göre bireyler engeller ile 
karşılaştıkları zaman, bireylerin serbest zaman engelleri ile baş etme çabala-
rının arttığı böylelikle katılıma ilişkin engellerin etkinliğinin azaldığını sapta-
mışlardır. Bununla birlikte Hubbard ve Mannell rekreasyon alanında çalışan bir 
firmada serbest zaman engelleriyle baş etme stratejilerini incelemiştir. Burada 
incelenen stratejiler daha sonra Elkins (2004) tarafından rekreasyonel kampüs 
sporlarına adapte edilmiştir. Beggs, Elkins ve Powers (2005) tarafından kampüs 
sporlarına yönelik olarak serbest zaman engelleri ile baş etme stratejileri ölçeği 
oluşturulmuştur. Bu ölçeğe göre serbest zaman engelleriyle karşılaşan bireyler 
zaman yönetimi, beceri kazanma, kişilerarası ilişkiler, içsel onaylama, fiziksel 
uygunluk ve finansal yönetim stratejilerini kullanarak engellerle baş edebilmek-
tedir.

Alanyazın incelendiğinde ağırlıklı olarak serbest zaman engelleri ile baş 
etme stratejilerinin bir arada kullanıldığı görülmektedir. Yurt dışında yapılan 
çalışmaların bir kısmı farklı değişkenlere göre engeller ve baş etme stratejileri 
arasında fark olup olmadığını saptamaya çalışırken, diğer kısmı ise özellikle 
dezavantajlı olarak bilinen (kadınlar, engelli bireylerin vb.) bireylerin karşılaş-
tığı engeller ve bu engeller ile nasıl mücade ettiklerine yönelik uygulamaları 
nitel araştırma yöntemleri ile ele almıştır (Henderson, Bedini, Hecht ve Schuler, 
1995; Livengood ve Stodolska, 2004; Little, 2000). Ülkemizde ise henüz çok 
yeni olan serbest zaman engelleri ile baş etme stratejilerine ilişkin çalışmaların 
yok denecek kadar az olduğu görülmektedir (Karaca ve Yerlisu Lapa, 2016; Ter-
can Kaas, 2016). Mevcut çalışmaların odak noktası ise kadınların serbest zaman 
engelleri ve bu engellerle nasıl baş ettikleri, üniversite öğrencilerinin serbest 
zaman engelleri, baş etme stratejileri ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin 
incelenmesi ile serbest zaman engelleriyle baş etmenin yaşam tatmini ve vücut 
algısı ile ilişkisi olmuştur. 

Tüm bu bilgiler ışığında serbest zaman engelleri ile baş etme stratejilerinin 
ağırlıklı olarak serbest zaman engelleri ile çalışıldığı ancak; baş etme stratejile-
rinin arka planında önemli bir etkiye sahip olan kolaylaştırıcılara ilişkin keşfe-
dici bir çalışmanın olmadığı görülmektedir. Bu nedenle KKA gibi keşfedici bir 
aracı kullanarak beklide rastgele seçilmiş bir hipotez testinden daha fazla fayda 
elde etmek ve özellikle baş etme ve kolaylaştırıcılar arasında birbirini en çok 
yordayan başat değişkene ilişkin ampirik kanıtlar bulmak amaçlanmıştır.
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GEREÇ ve YÖNTEMLER

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma nicel bir araştırma olup ilişkisel model bağlamında yürütül-
müştür. İlişkisel araştırmalar iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi in-
celeyen çalışmalardır. İlişkisel çalışmalarda değişkenler arasındaki ilişki incele-
nirken değişkenlere müdahalede edilmez. Sonuçlar deneysel çalışmalardaki gibi 
neden- sonuç hakkın bilgi vermekten öte ipuçları sunar (Büyüköztürk, Çakmak, 
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014).

Araştırmanın Evren ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini Akdeniz üniversitesinde okuyan öğrenciler oluştur-
maktayken örneklemi ise Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde oku-
yan 190 (Ortyaş=20.83±1.85) kadın ve 196 (Ortyaş=21.23±1.89) erkek toplam 386 
(Ortyaş=21.02±1.88) üniversite öğrencisi oluşmaktadır. Araştırmanın örneklem 
seçiminde tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri arasından kolayda örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacının bu örnekleme yöntemini tercih etmesinde-
ki temel unsur, zaman, iş gücü ve para kaybını azaltmaya yönelik sağladığı fay-
dadır. Bununla birlikte bu örnekleme yöntemi ile en ulaşılır kişiler seçilir (Ravid, 
1994). Bu nedenle araştırmacı veri toplama araçlarını üniversite kampüsündeki 
belli noktalara koymuş (kantinler, yüzme havuzu, tenis kortları vs.) ve öğrencilere 
araştırmaya ilişkin bilgi vererek katılım sağlamaları yönünde motive etmiştir.

Veri Toplama Araçları

Veri toplama aracı olarak serbest zaman engelleri ile baş etme stratejileri ve 
serbest zaman kolaylaştırıcıları ölçeği kullanılmıştır.

Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeği

Serbest zaman kolaylaştırıcıları ölçeği Kim, Heo, Chun ve Lee (2011) tara-
fından geliştirilmiş olup Türkçe’ye Gürbüz ve Erman (2015) tarafından adapte 
edilmiştir. Türkçe uyarlama çalışması üniversite öğrencileri üzerinde yürütül-
müş olup ölçeğin orijinali 27 madde ve 3 faktörlü yapıdan oluşmaktadır. Ölçek 
Türkçe uyarlama sürecinde ise 3 faktör altında toplanmış ve toplamda 16 mad-
delik bir yapıyı desteklemiştir. Türkçeye uyarlanan ölçeğin alt boyutları orijinal 
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formu ile aynı olup ‘Kişisel Kolaylaştırıcılar’, ‘Kişilerarası Kolaylaştırıcılar’ 
ve ‘Yapısal Kolaylaştırıcılar’ olarak ayrılmaktadır. Ölçeğin nihai formunda yer 
alan 3 alt boyut için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları 0,66 ile 0,79 arasında 
değişmekte toplum ölçek puanı ise 0,86 olarak hesaplanmıştır (Gürbüz ve Öncü, 
2015). Bu çalışma için ise alt boyutlara ilişkin iç tutarlılık katsayıları 0,70 ile 
0,83 arasında değişirken, ölçeğin geneline ilişkin 0,89 olarak saptanmıştır.

Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği 

Hubbard ve Mannell tarafından (2001) yılında geliştirilen daha sonra Elkins 
(2004) tarafından rekreasyonel amaçlı kampüs sporlarına uyarlanan ve 2005’te 
yine Beggs ve diğerleri tarafından geçerliği yapılan bu ölçek Türkiye’deki üni-
versite öğrencilerine yönelik olarak Yerlisu Lapa (2014) tarafından “Serbest Za-
man Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği” olarak adapte edilmiştir. Ölçeğin 
orijinali 31 maddeden altı alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar zaman yö-
netimi stratejileri, beceri kazanma stratejileri, kişilerarası ilişkiler, içsel onayla-
ma stratejileri, fiziksel uygunluk stratejileri ve finansal yönetimden oluşmak-
tadır. Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılmış olan ölçek ise 27 madde altı alt 
boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 1 ile 5 puan arasında değerlendirilmekte 1 “Asla”, 
5 ise “Çok sık” olarak ifade edilmektedir. Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 
6 alt boyut için 0,70 ile 0,77 arasında değişirken, ölçeğin geneline ilişkin ise 
0,81 olarak bulunmuştur (Yerlisu Lapa, 2014). Bu çalışma için ise alt boyutlara 
ilişkin iç tutarlılık katsayıları 0,60 ile 0,77 arasında değişirken, ölçeğin geneline 
ilişkin 0,73 olarak saptanmıştır.

Verilerin Toplanması

Araştırmaya ilişkin veriler geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış ölçme araç-
ları ile toplanmış olup 2018 yılının ilk çeyreğinde, Antalya Akdeniz Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan öğrencilere uygulanmıştır. Ölçeğin doldu-
rulması için öğrencilere 15 dakikalık süre tanınmış, ölçekler tamamlandıktan 
sonra veriler araştırmacı tarafından SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir. 

Verilerin Analizi

Araştırma bulguları dahilinde elde edilen verilere ilişkin betimsel istatistik-
ler SPSS paket programında değerlendirilmiştir. Yapılan analizde öğrencilerin 
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demografik bilgileri, aritmetik ortalama (X), yüzde (%) ve standart sapma (Ss) 
olarak verilmiştir. Bununla birlikte her biri iki veya daha fazla değişkenden olu-
şan iki değişken arasındaki ilişkiyi değerlendiren kanonik korelasyon analizi 
(KKA) yapmak için temel varsayımlar değerlendirilmiştir. Buna göre KKA’ne 
ilişkin istatistiksel ve pratik sonuçlar oluşabilmesi içinde bu temel varsayımlar 
değerlendirilmelidir. KKA’nin temel varsayımları; normallik, doğrusallık, eş 
varyanslılık ve çoklu bağlantı problemlerinin olup olmadığı test edilmiştir (Te-
murtaş, 2016). Bu varsayımlardan normallik dağılımını test etmek için veriler 
çoklu bakış açısı dahilinde değerlendirilmiş; mod, medyan ve aritmetik ortala-
ma değerlerine bakılmış, histogram grafiği incelenmiş, Kolmogorov-Smirnov 
testi yapılmış ve çarpıklık ile basıklık değerleri incelenmiştir. Buna göre mod, 
medyan, artirmetik ortalama değerleri birbirine yakın olup, histogram grafikleri 
normal dağılım özellikleri göstermekte, bununla birlikte çarpıklık ve basıklık 
değerleri -1 ile +1 arasında yer almaktadır. Kolmogorov-Smirnov testi hariç 
diğer tüm testler, verilerin normal dağıldığına ilişkin ipuçları vermektedir. An-
cak Kolmogorov-Smirnov testi sonuçları manidar görünmektedir (p=0,000). Bu 
durum ise Kolmogorov-Smirnov testinin örneklem büyüklüğünün artması ile 
beklenen ve gözlenen dağılımlardaki küçük farkların manidar çıkma eğilimi-
nin artması ile sonuçlanabileceği şeklinde açıklanabilir (Çokluk, Şekercioğlu ve 
Büyüköztürk. 2010; Sprent ve Smeeton, 2007).

BULGULAR

Tablo 1. Modele İlişkin Anlamlılık Testi ve Özet Bilgiler

Kanonik R 0,586

Serbestlik derecesi 18

Ki-kare değeri 206,35

p değeri .000

Değişken Seti Serbest Zaman 
Kolaylaştırıcıları

Serbest Zaman Engelleri 
ile Baş Etme Stratejileri

Elde Edilen Varyans 100,00 62,20

Açıklanan Varyans (Redundancy) 21,67 12,44

Değişken Sayısı 3 6

Değişkenler X1, X2, X3 Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6
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Tablo 1’de kanonik korelasyon analiz sonuçları değerlendirilecektir. Tablo 
1’de yer alan bulgulardan biri kanonik modelin istatistiksel olarak manidar olup 
olmadığıdır. Kanonik modelin manidarlığına ilişkin kullanılan çok değişken-
li anlamlılık testler bulunmaktadır (Pillais, Hotellings ve Roys). Bu testlerin 
her birinin dayandığı kuramsal temeller farklı olmakla birlikte bu testlerin her 
biri F testine dönüştürülmekte ve analiz sonucu kanonik modelin manidarlığı 
saptanmaktadır.  Ancak uygulanabilirliği açısından daha elverişli olduğu düşü-
nülen Wilks’in λ testi kanonik modellerde daha fazla tercih edilen bir testtir. 
Tablo 1 incelendiğinde 3 bağımsız 6 bağımlı değişken olduğu görülmektedir. 
Bağımsız ve bağımlı değişkenin kurduğu kanonik modelin ise manidar olduğu 
ortaya koyulmuştur. Ancak kanonik modelin manidar olması değişkenler arsın-
daki ilişkinin yönü ve şiddetine ilişkin bilgiler sunmamaktadır. Bu nedenle tablo 
1’de yer alan açıklanan varyans (redundancy) değerlerinin de incelenmesi ge-
rekmektedir. Buna göre tablo 1 incelendiğinde serbest zaman kolaylaştırıcılar 
kümesinin % 21,67’sini engeller ile baş etme stratejilerinin açıkladığı, serbest 
zaman engelleri ile baş etme stratejileri kümesinin % 12,44’ünü ise serbest za-
man kolaylaştırıcıları tarafından açıkladığı görülmektedir. Bu sonuçlar bağla-
mında bağımsız değişken setinin bağımlı değişeni açıklama oranının daha fazla 
olduğu görülmektedir.

Tablo 2.  Modele İlişkin Öz Değerler ve Kanonik Korelasyon Değerleri

Kök No. Kanonik 
korelasyon

Kanonik R2 Ki-kare df p λ

1 0,586 0,344 206,35 18 0,000 0,580

2 0,315 0,099 46,09 10 0,000 0,885

3 0,126 0,015 6,12 4 0,190 0,984

Tablo 2, kurulan kanonik fonksiyonların manidarlığına ilişkin bilgi sun-
maktadır. Genellikle yığılmalı değerlerinin istatistiksel olarak manidar olduğu 
kanonik modellerde (Root1, Root2 ve Root3) kanonik fonksiyonlar arasındaki 
ilişkilerin bazılarının manidar çıkmayabileceği gibi kanonik değişkenler arasın-
daki ilişkiler düşük de çıkabilmektedir. Bu durum kanonik modelde yer alan 
her bir kanonik fonksiyonun manidarlığının değerlendirilmesinin önemini orta-
ya çıkarır. Ayrıca bir kanonik modelde hangi fonksiyonların manidar olduğuna 
ilişkin karar verebilmek için kanonik fonksiyonlara ilişkin öz değerler ve bu öz 
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değerlerin yüzdeleri de değerlendirilmelidir. Tablo 2 detaylı olarak değerlen-
dirildiğinde üç kanonik fonksiyondan yalnızca ilk ikisinin istatistiksel olarak 
manidar olduğu görülmektedir. İlk kanonik fonksiyona ilişkin değerlendirme 
yapıldığında ise; serbest zaman kolaylaştırıcıları ile serbest zaman engelleri ile 
baş etme stratejileri arasında % 34,40’lık ortak bir varyans olduğu saptanmıştır. 
Yine istatistiksel olarak manidar çıkan ikinci kanonik fonksiyon değerlendiril-
diğinde ise serbest zaman kolaylaştırıcıları ile serbest zaman engelleri ile baş 
etme stratejilerinin % 9.98’lik bir ortak varyans paylaştığı görülmektedir. Mani-
dar olmayan üçüncü kanonik fonksiyonda ise ortak varyans %1,59’dur.

Tablo 3. Bağımsız Değişken Setindeki İlişkiler

X1 X2 X3

X1 1,00

X2 0,14 1,00

X3 0,52 0,20 1,00

Tablo 3, bağımsız değişken olarak atana X değişken setindeki değişkenlerin 
birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koymaktadır. Buna göre X değişken setin-
deki değişkenlerin korelasyon katsayıları 0,14 ile 0,52 arasında değişmektedir. 
Serbest zaman kolaylaştırıcı değişken setindeki en yüksek ilişki X1 (Kişisel ko-
laylaştırıcılar) ile X3 (yapısal kolaylaştırıcılar) arasında (r=0,52) olup en düşük 
ilişkinin ise X1 (Kişisel kolaylaştırıcılar) ile X2 (kişilerarası kolaylaştırıcılar) 
arasında (r=0,14) olduğu görülmektedir. Bununla birlikte X3 (yapısal kolaylaş-
tırıcılar) ile X2 (kişilerarası kolaylaştırıcılar) arasındaki korelasyon katsayısı ise 
(r=.20)’dir. Elde edilen bulgular dahilinde bağımsız değişken veri seti arasında 
düşük ve orta düzeyde manidar ilişkiler olduğu söylenebilir.
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Tablo 4. Bağımlı Değişken Setindeki İlişkiler

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

Y1 1,00

Y2 0,22 1,00

Y3 0,14 -0,00 1,00

Y4 0,20 0,11 0,17 1,00

Y5 0,18 0,31 0,02 0,22 1,00

Y6 0,19 0,24 0,09 0,16 0,30 1,00

Tablo 4 ise bağımlı değişken olarak atanan Y değişken setindeki doğrusal 
ilişkileri göstermektedir. Buna göre Y değişkenindeki korelasyon katsayılarının 
-0,00 ile 0,31 arasında değiştiği görülmektedir. Y değişken setindeki en yüksek 
ilişkinin Y2 (beceri yönetimi) ile Y5 (fiziksel uygunluk stratejileri) arasında ol-
duğu saptanmıştır (r=0,31). Bununla birlikte en düşük korelasyon katsayısı Y3 

(kişiler arası ilişkiler) ile Y2 (beceri kazanma stratejileri) arasındadır (r=0,00). 
Tablo 4’ ilişkin genel bir değerlendirme yapılacak olunursa Y değişken setindeki 
değişkenler arası ilişkiler orta ve düşük düzeyde ilişkiler olduğu ifade edilebilir.

Tablo 5. X ve Y Değişken Setleri Arasındaki İlişkiler

Y1: Zaman 
Yönetimi 
Stratejileri

Y2:Beceri 
Kazanma 
Stratejileri

Y3:Kişi-
ler arası 
İlişkiler

Y4:İçsel 
Doğrulama 
Stratejileri

Y5:Fiziksel 
Uygunluk 
Stratejileri

Y6:Fi-
nans
Yönetim

X1: Kişisel Ko-
laylaştırıcılar

0,27252 0,36274 0,14615 0,23008 0,29692 0,29943

X2: Kişilerarası 
Kolaylaştırıcılar

0,08032 0,09035 0,33102 0,09584 0,10387 0,17135

X3: Yapısal Ko-
laylaştırıcılar

0,19599 0,41662 0,07112 0,18648 0,31517 0,36334

Tablo 5 ise X ve Y değişken setleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. 
Buna göre X ve Y değişken setleri arasındaki en yüksek ilişkinin X3 (yapısal 
kolaylaştırıcılar) ile Y2 (beceri kazanma stratejileri) arasında (r=0,41; p=0,000) 
olduğu, en düşük ilişkinin ise X3 (yapısal kolaylaştırıcılar) ile Y3 (Kişiler arası 
ilişkiler) arasında (r=0,07) olduğu görülmektedir. Bununla birlikte X ve Y de-
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ğişken setleri arasındaki en yüksek ikinci ve üçüncü ilişki sırası ile X3 (yapısal 
kolaylaştırıcılar) ile Y6  (finansal yönetim)  (r=.36) ve X1 (kişisel kolaylaştırı-
cılar) ile Y2 (beceri kazanma stratejileri) (r=.36) arasındadır. Tablo 5 bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde ise bağımsız değişkenler kümesindeki tüm değiş-
kenlerin bağımlı değişken ile ilişkilerinin düşük olduğu görülmektedir. X ve Y 
değişken setleri için değişkenlere ilişkin saçılım grafiği daha detaylı bir bilgi 
sunmaktadır (Şekil 1). 

Şekil 2. X ve Y Değişken Setleri İçin Değişkenlere İlişkin Saçılım Grafiği

Kanonik değişken farklı setler için hesaplanan doğrusal bileşenlerdir ve bi-
rinci değişken seti olan X için U doğrusal bileşenleri, ikinci değişken seti olan Y 
için V doğrusal bileşenler oluşturulur. Bu şekilde her bir değişken setindeki en 
az değişken sayısı kadar (u1, v1), (u2, v2) ve (u3, v3) yani toplam üç tane kanonik 
değişken çifti hesaplanmaktadır. Bu durumda; 

U1 = a11.x1 +  a12.x2 +  a13.x3 

U2 = a21.x1 +  a22.x2 +  a23.x3 

U3 = a31.x1 +  a32.x2 +  a33.x3 

V1 = b11.y1 +  b12.y2 +  b13.y3 +  b14.y4 + b15.y5 + b16.y6

V2 = b21.y1 +  b22.y2 +  b23.y3 +  b24.y4 + b25.y5 + b26.y6

V3 = b31.y1 +  b32.y2 +  b33.y3 +  b34.y4 + b35.y5 + b36.y6
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a ve b vektörlere ait ağırlık değerleri olmak üzere U ve V doğrusal bileşen-
leri için elde edilen kanonik katsayılar Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Orijinal Değişkenler ile Kanonik Değişkenler arasındaki İlişkiler

U1 U2 U3

X1: Kişisel Kolaylaştırıcılar 0,8326 -0,0464 -0,5518

X2: Kişiler arası Kolaylaştırıcılar 0,4125 0,8662 0,2818

X3: Yapısal Kolaylaştırıcılar 0,8700 -0,3000 0,3911

V1 V2 V3

Y1: Zaman Yönetimi Stratejileri 0,4529 -0,0115 -0,7331

Y2:Beceri Stratejileri 0,7448 -0,3396 0,0866

Y3: Kişilerarası İlişkiler 0,3188 0,9352 -0,0594

Y4: İçsel Doğrulama Stratejileri 0,4129 0,0391 -0,4153

Y5: Fiziksel Uygunluk Stratejileri 0,5963 -0,1410 -0,0514

Y6: Finansal Yönetim 0,6697 -0,0182 0,4007

Tablo 6 incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bulunan U1 ve V1 – U2ve 
V2 kanonik değişken çifti için saçılım diyagramı Şekil 2’te gösterilmiştir.

  

Şekil 3. U1 ve V1 Kanonik Değişken Çifti İçin Saçılım Grafiği

Şekilde görüldüğü üzere aralarında anlamlı bir ilişki bulunan U1 ve V1 ka-
nonik değişken çifti arasında doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Buna göre 
elde edilen sonuçlar matematiksel olarak modellenecek olursa Tablo Y’nin bi-
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rinci sütunundaki kanonik katsayılara göre elde edilen eşitlik aşağıda gösteril-
miştir.

U1 = 0,83 kişisel kolaylaştırıcılar + 0,41 kişiler arası kolaylaştırıcılar + 0,87 
yapısal kolaylaştırıcılar

V1 = 0,45 zaman yönetimi stratejileri + 0,74 beceri stratejileri + 0,31 kişiler 
arası ilişkiler +0,41 içsel doğrulama stratejileri+ 0,59 fiziksel uygunluk strateji-
leri + 0,66 finansal yönetim.

Serbest zaman kolaylaştırıcıları olarak tanımlanan U1 kanonik değişkenine 
en önemli katkıyı 0,87 ile yapısal kolaylaştırıcılar, 0,83 ile kişisel kolaylaştırıcı-
lar ve 0,41 ile kişiler arası kolaylaştırıcılar sağlamaktadır. 

Serbest zaman engelleri ile baş etme olarak tanımlanan V1 kanonik değişke-
nine en önemli katkıyı 0,74 ile beceri stratejileri sağlarken diğer katkı sağlayan 
değişkenler sırası ile; 0,66 finansal yönetim, 0,59 fiziksel uygunluk stratejileri, 
0,45 ile zaman yönetimi stratejileri, 0,41 ile içsel doğrulama stratejileri, 0,31 
ile kişilerarası ilişkilerdir. Serbest zaman kolaylaştırıcıları ve serbest zaman en-
gelleri ile baş etmenin, U1 ve U2 kanonik değişkenlerine yüksek katkı sağladığı 
görülmektedir.

SONUÇ

Serbest zaman engelleri ile baş etme stratejileri ve kolaylaştırıcılar arasında-
ki ilişki iki kanonik değişkenle açıklanmıştır. Birinci kanonik fonksiyona ilişkin 
değerlendirme yapıldığında; serbest zaman kolaylaştırıcıları ve serbest zaman 
engelleri ile baş etme stratejileri arasında % 34,40’lık bir ortak varyans olduğu 
görülmektedir. İkinci kanonik fonksiyona ilişkin değerlendirme yapıldığında ise 
serbest zaman kolaylaştırıcıları ve baş etme stratejilerinin % 9,98’lik bir ortak 
varyansı olduğu görülmektedir. Manidar olmayan üçüncü kanonik fonksiyonun 
ise paylaştığı varyans oranı (% 1,59) oldukça düşüktür. Birinci değişken kümesi 
değişkenleri: Bireysel kolaylaştırıcılar, bireylerarası kolaylaştırıcılar ve yapısal 
kolaylaştırıcılar iken ikinci değişken kümesi: Zaman yönetimi stratejileri, beceri 
kazanma stratejileri, kişiler arası ilişkiler, içsel doğrulama stratejileri, fiziksel 
uygunluk stratejileri ve finans yönetimden oluşmaktadır. Bağımsız değişken 
olan serbest zaman kolaylaştırıcıları, bağımlı değişken olan serbest zaman en-
gelleri ile baş etme stratejileri kümesinin % 12,44’ünü, serbest zaman engel-
leri ile baş etme stratejileri ise serbest zaman kolaylaştırıcıları kümesinin % 
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21,67’sini açıklamaktadır. Serbest zaman kolaylaştırıcılar değişken kümesinin 
(U1) kanonik değişkenine en önemli katkısı 0,87 ile yapısal kolaylaştırıcılardır. 
Serbest zaman engelleri ile baş etme stratejileri kümesinin (V1) kanonik değişke-
nine en önemli katkısı ise 0,74 ile beceri stratejileridir. Bir diğer deyişle serbest 
zaman kümesine ait yapısal kolaylaştırıcılar arttıkça serbest zaman engelleri ile 
baş etmeye ilişkin beceri-edinim stratejilerinin arttığı görülmektedir. Araştırma 
bulguları bu bağlamda oldukça net ve kuramsal yapı ile örtüşmektedir. Yapısal 
engeller, bireyin zamansal yetersizlikleri, ekonomik koşulları, bir etkinliğe iliş-
kin bilgi eksikliği, herhangi bir tesise ulaşım eksikliği veya hava koşulları gibi 
faktörleri içermekteyken yapısal kolaylaştırıcılar ise engeller kuramı göz önüne 
alınarak geliştirilmiş ve benzer yapıları içeren bir kuram olarak karşımıza çık-
maktadır. Bu nedenle yapısal engeller gibi yapısal kolaylaştırıcılarda bir etkin-
liğe ilişkin bilgiye sahip olmak, bir tesise gidebilmek için ulaşım olanaklarına 
sahip olmak gibi benzer faktörleri içermektedir. Beceri kazanma stratejileri ise 
daha çok yapısal engellere ilişkin unsurların aşılmasında önemli bir rol oyna-
maktadır. Bu nedenle bir bireyin bir etkinlikle ilgili bilgiye sahip olmasının katı-
lım teşvikini arttırması aynı zamanda bu yapısal probleme ilişkin baş etme stra-
tejilerini de arttırmaktadır. Araştırmaya ilişkin bir diğer bulgu ise ikinci kanonik 
fonksiyona ilişkin değerlendirmedir. Serbest zaman kolaylaştırıcılar değişken 
kümesinin (U1) kanonik değişkenine ikinci en önemli katkı 0,83 ile bireysel 
kolaylaştırıcılar iken; serbest zaman engelleri ile baş etme stratejileri kümesinin 
(V1) kanonik değişkenine yaptığı en önemli ikinci katkısı ise 0,66 finansal yöne-
tim becerileridir. Buna göre bireysel kolaylaştırıcılar arttıkça bireylerin finansal 
yönetim becerileri de artmaktadır. Bireysel kolaylaştırıcılar bireylerin daha çok 
yenilenme, eğlenme ve rahatlama fırsatı olduğu zaman katılım sağlamalarında 
onları motive eden unsurları kapsamaktadır. Bu durumda bireyin keyif aldığı bir 
etkinliğe katılım sağlaması için finansal yönetim stratejileri belirlemesi anlaşılır 
görülmektedir. Nitekim alanyazında yapılan çalışmalar bireylerin mevcut bir 
etkinliğe katılması için modun önemli olduğunu ve psikolojik algı düzeyi yük-
sek olan bireylerin kolektif çalışmalara daha fazla katılım sağladıklarını ortaya 
koymaktadır (Lewinsohn ve Graf, 1973). Bu nedenle içinde birey psikolojisini 
de barındıran kişisel kolaylaştırıcıların, finansal stratejiler ile bireylerin katılım 
sağlamasını arttırması alanyazın ile paralellik göstermektedir. Bununla birlik-
te White’ın 2008’de yaptığı bir çalışma yine araştırma bulguları ile paralellik 
göstermektedir. White yaptığı bir çalışma da engeller, baş etme stratejileri, öz 
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yeterlilik arasındaki ilişkileri değerlendirilmiştir. Araştırma önerilerinde içsel, 
dışsal ve yapısal engellerin birbiri ile ilişkili olabileceğine ilişkin öneriler bulun-
maktadır. White’a göre örneğin, utangaçlık (içsel engel) veya maddi yetersizlik 
(yapısal engel) maliyeti paylaşmak ve duygusal destek sağlamak için katılıma 
bir arkadaş (kişiler arası engel)gerekliliği getirebilir. White’ın yaptığı araştır-
manın bulgularından yola çıkarak içsel kolaylaştırıcıların (bireyin, yenilenme, 
eğlenme ve rahatlama ihtiyacı) bu etkinliklere katılmak için bireylerin finan-
sal-stratejiler geliştirmesi ile desteklenebilir. 
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DEZAVANTAJLILIK VE REKREASYON

Zekiye BAŞARAN

Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi. Kocaeli  / Türkiye

Öz: İnsanın amacı yoksa yataktan kalkmak içinde bir nedeni yoktur. Bizi 
hayata bağlayan soyut ve somut değerlerimiz, bazılarımız için avantaj iken bazı-
larımız için dezavantaj oluşturabilmektedir. Dezavantajlı gruplar diye ifade edi-
len; engelliler, yaşlılar, mahkûmlar, sokak çocukları, madde bağımlıları, mülte-
ciler, sürekli hastalığı olanlar, sosyal fobi ve kaygısı olanlar yaşama bağlanmak 
için tutunacak desteklere ihtiyaç duymaktadırlar. Onlara bu desteği sağlayacak 
etkinliklerden bir tanesi de rekreatif faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, onlara fiziksel, 
mental ve sosyolojik açıdan yardımcı olurken, yaşam kalitelerini artırıp, özgü-
venlerini geliştirerek, neşeli vakit geçirmelerini sağlamaktadır. Sportif, kültürel, 
sosyal, sanatsal etkinlik çeşitleri ile rekreasyon bir rahatlama, eğlenme, din-
lenme ve sosyalleşme aracıdır. İletişimi güçlendirerek, topluma entegrasyonu 
hızlandırır. Bağımsızlık duygusunu artırarak, sağlık ve kişisel problemlerinden 
uzaklaşmasına neden olur. Yeni beceriler edinerek, kendilerini toplumdan so-
yutlamalarını önler. İç gerilimlerinden kaynaklanan olumsuz duygulardan uzak-
laştırır.  Her aktivite aslında bir uyarandır. Dezavantajlıların yaşamına ışık tutan, 
onlara yol gösteren, kendilerini bulmalarına yardımcı olan, hayata tutunmalarını 
sağlayan, mutlu, neşeli, hoşca vakit geçirten ve yaşam sevincini artıran uyaran-
lardan biri de rekreatif aktivitelerdir. 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Yaşamdaki eşitsizliklere paralel olarak toplumlarda bazı gruplar bütün hak-
lardan yeterince yararlanamamaktadır. Bunların bir kısmını dezavantajlı gruplar 
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oluşturmaktadır. Bu gruplar, toplumun geneli tarafından sahip olunan, desteği, 
gücü, geliri, eğitimi, sosyal imkânları olmayan veya sınırlı olanlardır. 

Bir toplum içerisinde veya toplumlar arasında refah ve yaşam kalitesindeki 
eşitsizlikler, daha az erişebilenler için dezavantajlı bir durumdur. Dezavantajlı-
lık, toplumsal hayatta birtakım sosyal ve ekonomik özelliklere erişememe veya 
normalden sapmalarla erişmedir (Öcal, Yakar, Öztürk, Öztürk, Özalp, Tarım, 
Adalar, Yılmaz, Polat, Yıldırım, Kılıçoğlu, 2015, s. 2). Dezavantaj, kelime an-
lamı olarak, avantajlı olmama durumu, avantaj yokluğu ya da eksikliği, yapıcı 
ve yararlı olmayan, gözetilen amaca ve beklenine uygun olmayan, kazanımdan 
ve yarardan mahrum olma durumu ya da ihmali, dışlanmışlık ve risk taşıma ola-
rak ifade edilmektedir. Dezavantajlılık, engellilik gibi doğuştan olabildiği gibi, 
yaşlılık, göç gibi sonradan da ortaya çıkmaktadır. Dezavantajlı birey ise, günlük 
yaşamı sürdürürken, fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutlarda ve çeşitli düzey-
lerde kısa veya uzun süreli desteğe ihtiyaç duyan, kendi kendine yetemeyen 
kişilerdir. Bunlar;

- Engelliler (Bedensel, İşitme- konuşma, Görme veZihinsel
- Yaşlılar
- Hükümlüler
- Sokak Çocukları /Suça Meyilli Çocuklar/Madde Bağımlıları
- Hiperaktif Çocuklar ve Ergenler
- Sosyal Fobisi /Görünüş Kaygısı Olanlar
- Deprem, Göç Mağdurları-Mülteciler ve Toplumsal Dışlanmışlık Hisse-

denler
- Sürekli veya Ruhsal ve Duyusal Hastalığı Olanlar
Bu grupta bulunan kişiler, normal yaşantılarını sürdürmede, ihtiyaçlarını 

karşılamada veya genelin sahip olduğu hakları kullanmada zorluk yaşayanlar-
dır. İmkânları ölçüsünde topluma uyum sağlayarak hayatlarını idame ettirmeye 
çalışırlar. Ancak topluma entegre olma, sağlıklı ve mutlu yaşama konusunda 
desteğe ihtiyaçları vardır. Bu desteği onlara sağlayacak faaliyetlerden belki de 
en önemlisi Rekreasyon etkinliklerdir. Rekreasyon, serbest zamanları değer-
lendirme faaliyetleri olup, Terapatik Rekreasyon, engelliler, yaşlılar, hastalar, 
mahkumlar, madde bağımlıları ve özel gruplar için tedavi yada rehabilitasyon 
amacıyla tasarlanmış aktivitelerdir.
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İnsanların temel fizyolojik ihtiyaçları ve çalışma saatleri dışında kalan, hiç-
bir şey yapmak zorunda olmadığı ve istediği gibi değerlendirebileceği zaman 
dilimine boş zaman denilmektedir (Karaküçük, 2005, ss. 58-59). İngilizce “Le-
isure” kelimesi karşılığı olan “eğlenceye ayrılan zaman” olarakta ifade edilen 
bu serbest zaman diliminde yapılan aktivitelere de rekreasyon denilmektedir. 
“Rekreasyon, kişilerin kendilerinin tercih ettiği zamanda, kendilerinin tercih et-
tiği bir etkinlikte kendini bulmasıdır”. Sportif, kültürel, sanatsal, sosyal etkinlik 
çeşitleriyle insanları iyileştirir, oyalar, rahatlatır, dinlendirir, geliştirir, kaynaştı-
rır, sosyalleştirir, mutlu eder ve hoşça vakit geçirmelerini sağlar. Terapatik rek-
reasyon ise engelliler gibi dezavantajlı kişilere destek amaçlı yaptırılan çeşitli 
faaliyetlerdir.

Bu aktiviteler, onların eğlenerek, oynayarak, uğraşarak, haz alarak, mental 
iyi oluşlarına ve genel vücut gelişimlerine katkıda bulunur. Sorunlarının fark-
lılığına ve niteliğine göre fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal sınırlamalarını ve 
dezavantajlarını, rekreasyonel etkinliklerle ortadan kaldırmayı, azaltmayı veya 
bu sorunlarla uyum içinde olabilmeyi ve böylece yaşamı daha bağımsız ve nite-
likli sürdürebilmeyi hedefler (Karaküçük, 2012, ss. 14-19).

Terapatik rekreasyon, bireylerin engelleri aşmasına, içinde bulunduğu zor-
lukla baş etmesine, olumlu duygular hissetmesine, yaşamdan zevk almasına, 
kendilerini keşfetmelerine ve kendilerini ifade etmelerine, sosyal beceriler ka-
zanmalarına yardımcı olur (Ertüzün, 2016, ss. 571-572).

Kitabın bu bölümü, derleme niteliğinde olup, rekreasyon aktivitelerinin de-
zavantajlı gruplardan; yaşlılar, zihinsel engelliler, tutuklu ve hükümlüler, suça 
bulaşma eğilimli çocuklar, sosyal fobi ve sosyal görünüş kaygısı olan ergenlere 
olan etkisi, yapılmış araştırma sonuçlarıyla açıklanmaktadır.

YAŞLILAR ve REKREASYON

Yaşlılık, genel anlamda organizmanın yıpranması, hayati fonksiyonlarının 
aksaması ve bozulması, canlı dokularda zamanla kendini gösteren ve dönüşü 
olmayan değişmelerdir (Zorba, 2001, s. 164). Bireyin fiziksel ve bilişsel fonk-
siyonlarında bir gerilemenin olduğu, sağlığın, gençlik ve güzelliğin, üretkenli-
ğin, statünün, bağımsızlığın azaldığı ve kayıpların yaşandığı dönemdir (Konak 
ve Çiğdem, 2005, ss. 24-25). Bu süreci sağlıklı ve mutlu sürdürmeye destek 
olabilecek etkinliklerden birisi de rekreatif aktivitelerdir. Bu aktiviteler yaşamı 
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zenginleştirip iyi vakit geçirmeyi sağlamaktadır. Rekreatif aktivitelere katılım, 
sağlık, sosyalleşme, bireysel fonksiyonlarda gelişme, özgüven, bağımsız yaşa-
mı sürdürebilme gibi birçok yararının yanında bireylerin mutluluk ve mental iyi 
olma durumlarına da katkısı olmaktadır.

Bu konuda yapılan bir araştırmada, uygulanan sportif temelli rekreatif fa-
aliyetlerin, yaşlıların mutluluk ve mental iyi olma durumları üzerinde olumlu 
etkisi olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 55-74 yaşlarında Hu-
zurevinde yaşayan yaşlı bireyler oluşturmuştur. Toplam 10 hafta, haftada 2 gün 
ve günde 90 dakika çalışılmıştır. Programı fiziksel egzersizler ile kültürel et-
kinlikler içermiştir. Çalışmanın sonunda; yaşlıların mutluluk ve mental iyi oluş 
puanlarında artış meydana gelmiş ve bu artış istatistiksel olarak da anlamlı bu-
lunmuştur. Cinsiyet ve huzurevinde kalınan süre açısından fark yokken, yaş ile 
mutluluk ve mental iyi oluş arasında tespit edilmiştir. Yani mutlu olan kişiler, 
mental olarakta iyidir (Başaran, Çalışkan, Çolak, Erdal, 2018,  s. 1554).

Yaşlılıkta yaşam süresi uzadıkça, fiziksel güçte ve günlük aktivitelerde 
azalmalar başlamaktadır. Hastalıklarla birlikte psikolojik çöküntüler yaşam ka-
litesini düşürmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımlamasında rekrea-
tif faaliyetlerin yararları fi ziksel/zihinsel ve ruhsal/sosyal şeklinde bir sınıfl ama 
ile herkes için ele alınmakla birlikte (Aydın ve Tütüncü, 2017, s. 316) bu durum 
yaşlılar için özel bir önem taşımaktadır.

Yaşlılar egzersiz yapınca kendilerini mutlu hissettikleri ve bu nedenle eg-
zersiz yaptıkları (Barışsever, 2014, s. 1),  oyunun bilişsel becerilerini geliştirdi-
ği, yalnızlık düzeylerini düşürdüğü ve psikolojik iyi oluşu yükselttiği (Yavuz ve 
Yavuz, 2018, s. 2) görülmüş, kuvvetleri arttıkça fiziksel işlev ve sosyal işlevleri 
arttığı, yaşam kalitesi ve yaşam memnuniyetlerinin de yükseldiği (İnal, Suba-
şı, Mungan, Uzun, Alpkaya, Hayran, Akarçay, 2003, s. 95; Vatansever, Ölçülü, 
Özcan, Çelik, 2015, s. 63) belirlenmiştir. Rekreasyon faaliyetlerine katılmak on-
ların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek, hayata tutunmalarına ve daha 
mutlu olmalarına yardımcı olmaktadır. 

Emeklilik sonrasındaki yaşam dikkate alındığında boş zamanlarda artış ol-
maktadır. Buna karşın, gelir düşüklüğü ve sosyal çevrelerinin giderek azalması, 
fiziksel yetersizliler ve aktif bir pozisyondan pasif bir duruma gelmek onları 
olumsuz etkilemekte, karamsarlığa düşmelerine neden olabilmektedir. Karam-
sarlığı tetikleyen düşüncelerden uzaklaşabilmek için serbest zamanlarının iyi 
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planlanması, gelişimleri ve mutlu olmaları önünde değerlendirmeleri yaşam ka-
litelerini artırmaktadır. Bunun için serbest zaman aktiviteleri olan rekreasyon 
etkinlikleri onların bu dezavantajlarını avantaja çevirerek yaşam tatmini için bir 
imkan sağlamaktadır.

 Yaşam tatmini, bireyin geçmiş ile şimdiki yaşamına ilişkin algı ve tutumla-
rı, yaşamın değeri olarak belirtilmektedir. Yaşlılık sürecinde maksimum yaşam 
tatmini elde edebilmek için yaşam koşullarının iyileştirilmesine ihtiyaç duyul-
maktadır. Bunlar; 

- Kişisel özerklik-bağımsızlık
- Çevresiyle saygılı ve samimi ilişkiler,
- Bedensel, mental ve fiziksel açıdan refah içinde olma,
- Farklı aktivitelere katılarak, degişikliklere olanak sağlama,
- Yaşama anlam ve değer katarak, hayata bağlanmadır (Hamlemitoğlu ve 

Özmete, 2010, ss. 157-159).
Yaşlılıkta bunların en kolay ve zevkli bir biçimde elde edilmesi boş zaman 

faaliyetlerine katılmaya bağlıdır. Yaşlıların hayata tutunmalarına, zamanlarını 
olumlu yönde değerlendirmelerine rekreatif etkinlikler destek olmaktadır. Yaş-
lılar için boş zaman faaliyetleri; evde kalanlar, hastanede yatanlar, kurumlarda 
kalanlar ve kulüplere devam edenler şeklinde düşünüldüğünde, her bir grup için 
farklı organizasyon gerektirmektedir (Koşar, 1996, s. 181). Bulunulan ortama, 
dinçliğe, sağlığına, ihtiyaç ve beklentilerine vb. göre çeşitlenir. Bunlar, aktif ve 
pasif etkinlikler, kapalı ve açık alan etkinlikleri, çeşitli el becerileri, bireysel 
ve grup etkinlikleri, resim, müzik, spor etkinlikleri, okuma, izleme etkinlikle-
ri, yaratıcı, eğitici, sosyalleştirici etkinlikler, kültürel geziler, oyunlar, eğlence 
programları, gönüllü kuruluşlara yardım vb. gibi onların yaratıcılıklarını ortaya 
çıkaran, yaşamlarını anlamlandıran, doyum sağlayan faaliyetlerdir. Bütün bu et-
kinliklerin katılımcılara neşeli vakit geçirtmenin yanısıra tedavi edici özelliğide 
bulunmaktadır.

Sağlık, eğitim ve teknoloji alanındaki gelişmelere bağlı olarak yaşam sü-
releri artarken kaliteli yaşam bilinci de artmaktadır. Yaşam kalitesi kişinin ken-
dini geliştirmesi, kişisel yaşamını zenginleştirmesi ve hedeflerine varması ile 
ilgilidir  (Zorba, 2004, s. 82). Yaşamdan duyulan hoşnutluk ve mutluluk olarak 
tanımlanabileceği gibi bireylerin kültür ve değerler sistemi içinde, kendi du-
rumlarını algılayış biçimidir diye de tanımlanabilir. Yaşam kalitesi, insanların 



HER YÖNÜYLE SPOR

416

fiziksel fonksiyonları, psikolojik durumları, aile içinde ve dışındaki sosyal iliş-
kileri, çevreyle etkileşimleri ve inançlarını kapsar (Arslantaş, Metintaş, Ünsal, 
Kalyoncu, 2006, s. 82). Ayrıca ağrı, endişe, hareket kısıtlılığı, fonksiyonel bo-
zukluklar, bireysel ihtiyaçları yerine getirememe, ekonomik yük ve bilinçsel 
yetilerde azalma gibi psikososyal faktörlere de “sağlıkla ilgili yaşam kalitesi” 
denilmektedir (Hamlemitoğlu ve Özmete,  2010, s. 92). İnsanın yaşam kalitesi-
ni artırmak için yaptığı faaliyetlerden bir kısmını da rekreasyonun etkinlikleri 
oluşturmaktadır.

Rekreatif Faaliyetlerin Yaşlıların Yaşam Kalitesine Etkisinin incelendiği 
araştırrmada (Başaran, Çolak, Erdal ve Çiyan 2018, s. 125), uygulanan etkin-
liklerin, yaşlıların yaşam kalitesini artırdığı belirlenmiştir. Çalışmanın örnekle-
mi İstanbul Darülaceze’de kalan 50-89 yaşları arasında 30 yaşlı oluşturmuştur. 
Toplam 12 hafta, haftada 2 gün ve günde 90 dakika çalışılmıştır. Program, salon 
içi oyunlar, yarışlar, müzik, fiziksel egzersizler, spor, el işleri, sinema,  bireysel 
ve takım oyunlarından oluşmuş aktiviteler içermiştir. Çalışmanın sonunda; Yaş-
lılar İçin Yaşam Kalitesi ölçeğinin toplam puanı ön test / son test verileri karşı-
laştırıldığında, psikolojik ve çevre alanında istatistiksel anlamlı ilişki bulunur-
ken diğer alanların ortalamalarında artışlar meydana gelmiştir. Yani uygulanan 
aktiviteler, yaşlıların yaşam kalitesini artırmıştır.

Boş zamanlarda, huzurevi aktivitelerine katılma durumunun, yaşam kalitesi 
ile ilişkili olduğu (Şahin ve Emiroğlu, 2014 s. 57), yaşam kalitesi arttıkça dep-
resyonun düştüğü (Zincir, Taşçı, Kaya ve Başer, 2008, s. 168), fiziksel perfor-
mansların yükseldiğinde yaşam memnuniyetlerinin arttığı (İnal ve diğ., 2003, 
s. 95) belirlenmiştir. Bu tür rekreasyon faaliyetlerine katılmak yaşlıların yaşam 
kalitelerini artırıp, hayata bağlanmalarına, destek olmaktadır.

Boş zamanın çok olması kadar bunun nasıl değerlendirileceğinin bilinme-
si önemlidir. Özellikle yaşlılarda yalnızlık, can sıkıntısı, kişisel ve yaratıcı ka-
tılım eksikliği onları negatif etkilemektedir. Yaşlılığın yeni bir yaşam dönemi 
olduğunu kabullenip, yeni etkinliklere duyarlılık kazandırılarak serbest zaman 
etkinliklerine yönlendirmek yaşamdan zevk almalarını sağlamaktadır. Kendi-
sinin yalnız olmadığının farkına varması, kendi yaşıtları ile daha rahat iletişim 
kurmasını sağlayarak rahatlatmaktadır (Tezcan, 1993, ss. 163-164).

Yaşlıların kadın ve erkek olması gibi köy ve kentte yaşaması da serbest 
zamanlarını değerlendirmede farklılaşmaktadır. Köylerde erkekler kahveye, 
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bahçeye, camiye gidip ya da bir akrabası veya arkadaşı ile oturup konuşabil-
mektedir. Kadınlar ise ev işleri ile uğraşıp, çevresindekilerle sohbet edebilmek-
tedir. Kentlerde ise durum farklıdır. Yalnızdır, yetersizdir, yaşlının kendini ifade 
edebilmeye ihtiyacı vardır. Bunun için yaşlı bakım merkezleri (Huzurevleri, 
Darülacezeler gibi.) kurulmuştur. Yaşlılara her konuda destek olunmaktadırlar.

ENGELLİLER ve REKREASYON

Engelli; “Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu 
bedensel, zihinsel, ruhsal,  duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kay-
betmiş, normal yaşamın gereklerine uyamayan kişilerdir” (Usul, 2012, ss. 2-4). 
Genel olarak engelli grubu 4 farklı başlık altında sınıflandırılmaktadır. Bunlar;

- Zihinsel engelliler

- Bedensel engelliler

- Görme engelliler ve

- İşitme/Duyma engellilerdir. 

Her sınıfın özelliğine bağlı olarak kendi içinde gruplara ayrılmakta ve hep-
side toplumdaki sağlıklı bireylere göre dezavantajlı grubu oluşturmaktadırlar. 

Zihinsel Engelliler ve Rekreasyon

Zihinsel Engelliler günlük yaşamın gerekleriyle baş etmekte,  başkaları-
nın davranışlarını doğru yorumlamakta, kendilerinden beklenen sosyal tepkileri 
göstermekte zorluk çekebilen gruptur (Pehlevan, 2010, ss. 2-3). 

	Bunların en belirgin özelliği olarak gelişim hızlarının yaşıtlarından ya-
vaş olması,

	Öğrenmede yavaşlık,

	Dikkat dağınıklığı,

	Konuşma bozukluğu ve gecikmiş konuşma,

	Duyu-motor problemleri,

	Günlük yaşama ilişkin becerilerde yetersizlik,

	Sosyal becerilerde yetersizlik olarak görülmektedir.
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Bu özellikler genel olarak tüm zihinsel engellilerde görülmekte ancak bu 
becerilerdeki başarısı, yeterliliği zihinsel özürün derecesine göre değişmektedir 
(Natan, 2007, ss. 3-5).

Zihinsel engelli çocuklar zekâ bölümlerine ya da eğitsel ihtiyaçlarına göre 
sınıflandırılmaktadır.

       Zekâ Bölümü (IQ) Puanı         Eğitsel Sınıflandırma

Hafif 55–70 Eğitilebilir

Orta 40–55 Öğretilebilir

Ağır 25–40 Ağır

Çok ağır 0–25 Çok Ağır

Hafif derecede zihinsel engelliler ”eğitilebilir grup”: Zeka bölüm puanı 
50-55 ile 70 arasındadır. Motor gelişimlerinde normal gelişim gösteren çocuk-
lara göre biraz gerilik görülür. Bu çocuklar akranlarına göre daha zor öğrenirler. 
Temel okuma-yazma ve sayma becerilerini kazanmada problem yaşarlar. Dik-
katleri dağınık ve kısa sürelidir. Grup etkinliklerine katılma ve kurallara uymada 
güçlük çekerler. Kendilerine güvenleri azdır. Erken tanı ve erken eğitim ile bu 
çocukların başarılı olabildikleri görülebilmektedir (Ünal, 2006, s. IV).

Orta Derecede Zihinsel Engel “Öğretilebilir Grup”: Zeka bölümleri 
(IQ) 55-35 olan zihinsel engelliler bu gruba girmektedir. Zihinsel engelliler gru-
bunun % 3’ü bu grupta yer almaktadır. Genellikle engelleri okul öncesi dönem-
de fark edilmektedir. Motor gelişimleri yaşıtlarına göre daha geridedir. Sosyal, 
duygusal ve dil gelişim alanlarında gecikme vardır, davranış problemleri görü-
lebilir. Sosyal kuralları öğrenmeleri ve uygulamaları zayıftır. Genellikle ken-
dilerine bakmayı öğrenebilirler, basit günlük işleri yapabilirler, basit görevleri 
yerine getirebilirler. Okulda sınıf kurallarına uyabilirler ancak akademik konu-
larda başarısızdırlar (İnalı, 2012, s. 3).

Çocuklar bulundukları fiziksel ve sosyal ortamlardan aldıkları uyaranlar-
la birlikte motor gelişimleri ve öğrenme süreçlerini tamamlamaktadırlar. Fakat 
zihinsel engelli çocukların sosyal organizasyon gibi ihtiyaçlarının toplum ta-
rafından yeterince ve doğru şekilde sağlanamaması nedeniyle fiziksel ve sos-
yal aktivite düzeylerinin düşük olduğu tartışılmaktadır (Çopuroğlu, 2014, s. 
602). Bunun tamamlanabilmesi için özel eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Özel 
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eğitimin bir parçasını da rekreatif aktiviteler oluşturmaktadır. Bu aktivitelerin 
zihinsel engelli bireylerde hareket becerileri ve yaşam kalitelerinin gelişimine 
olumlu yönde etkisi olurken (Budak, Servet, Yıldırım, 2012, s. 6), engelli bi-
reylerin topluma entegrasyonunu da sağlar. Kişi engeline değil de rekreasyonal 
aktivitedeki hedefine odaklanır. Fiziksel kapasite arttıkça bağımsızlık artar ve 
psikolojisi düzelir (Yazıcı, 2012, s. 5) Sportif rekreasyon aktivitelerinin eğiti-
lebilir zihinsel engelli çocukların yaşam kalitesine etkisinin incelendiği araş-
tırmalarda (İlhan, Kırımoğlu, Çokluk, 2013, s. 1; Başaran, Çolak, Erdal, Çilek, 
2018a, s. 126) çocukların yaşam kalitesi genel skorlarında ve tüm alt boyutları 
ortalamalarında artış tespit edilmiştir. Uygulanan programın çocukların yaşam 
kalitelerini olumlu yönde artırdığı görülmüştür. Bu tür sportif terapatik rekre-
asyon faaliyetlerine katılmak onların fiziksel sağlık, psikososyal sağlık ve alt 
boyutları olan duygusal, sosyal ve okulla ilgili işlevsellik gelişimlerine katkı 
sağlamıştır. Ebeveynler ise etkinliklerine katılan çocuklarının, grup çalışma-
larına uyum sağladığını, iletişimlerinin güçlendiğini, kendilerine güvenlerinin 
arttığını, bu tür gelişmelerin sosyal hayatlarını da olumlu etkilediği ve yaşam 
kalitelerini yükselttiğini belirtmişlerdir.

Zihinsel engelli çocuklarda öfke probleminin yaygın olduğuna inanılmakta-
dır. Engelli birey istenmeyen bir durum, olay veya kişiyle karşılaştığı zaman aşırı 
öfke ve çeşitli saldırganlık durumlarında agresif davranışlar sergileyebilmektedir1. 
Bu tür problemlerin azaltılmasında rekreatif etkinlikler destekleyici, rahatlatıcı bir 
aktivite olarak hem sağlıklı olma hem de güzel vakit geçirmeyi sağlamaktadır. 

Sportif etkinliklerin eğitilebilir zihinsel engelli çocukların öfke düzeyle-
rine etkisini araştırmak amacıyla yapılan çalışmada, sportif ve eğitsel oyunlar, 
step-aerobik ve halk oyunları aktivitelerini içeren bir program uygulanmıştır. 
Programın, uygulamaya katılan çocukların sürekli öfke, öfke kontrol, içe vuru-
lan öfke ve dışa vurulan öfke düzeylerine olumlu etkisi olmuştur.  Öfke düzeyle-
ri azalmış ve öfke kontrol düzeyleri yükselmiştir (Başaran, 2018c, s. 131). Yine 
Terapatik binicilik kampının da öfkeyi önemli ölçüde etkilediği (Kaiser, Spence, 
Lavergne, Vanden, 2004, s. 63) saptanmıştır. Bu tür rekreatif çalışmaların ya-
pılması onların hem fiziksel hem de psikolojik sağlıkları açısından yararlı olup, 
daha mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olacaktır.

1 Yıldız, M (2014). Sport’s Effect on Anger Level for People With Mental Disability. (file:///C:/Users/
Student.MUH1/Downloads/proceeding-2-113 1202.pdf)     (E.T. 27.12.14)
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Engelli öğrenciye derslerle ulaşılamayan noktalara ulaşmak ve öğrencile-
rin, kişilik gelişmelerine yardım edecek bilgi beceri ve yetenekleri kazandırmak; 
kendini ifade edebilen ve kendine güvenen bir kişilik geliştirmesini sağlamak 
ancak, sosyal beceriler aracılığı ile gerçekleşir (Tetik, 2008, s. 6 ). Bu beceriler, 
bireylerin çevresindekilerle iyi ilişkiler kurması, geliştirmesi, kendisinden bek-
lentileri karşılaması, kendisinin gereksinimlerini, isteklerini, arzularını doğru 
bir şekilde onlara iletebilmesi ve bu iletişimi sürdürmesini sağlayan davranışları 
kapsadığından sosyal becerilerin öğretimi oldukça önemlidir (Alptekin, 2012, s. 
2). Bu eğitim normal koşullarda yaşanılan çevrede farkında olmadan alınmakta-
dır. Ancak dezavantajlı gruplardan olan zihinsel engelli çocuklar için sistematik 
bir eğitime ihtiyaç vardır (Pınar, Tekinaslan, 2003, s. 14). Zihinsel yetersizliği 
olan çoculara verilen eğitimler onların hem sosyal beceriler elde etmesini sağla-
yacak hem de ileri ki yaşantısında hayata tutunmasını kolaylaştıracaktır. Okula 
uyum ve akranları tarafından kabul edilmede, işe girmede toplumun bir üyesi 
olmasını kolaylaştırır ve yaşamının gelecek dönemlerindeki zorlukların da üs-
tesinden gelmesine yardım eder (Alptekin, 2012, s. 3). Sosyal beceriler, iletişim 
kurma, duygularını ifade etme, grupla çalışma, olumsuz durumlarla başa çıkma 
gibi becerilerini kapsamaktadır. Bu beceriler zihinsel engelli çocuklara eğitimle, 
tek bir etkinlikle veya farklı etkinliklerden oluşan bir programla kazandırmak 
mümkün olabilmektedir. 

Yapılan bir araştırmada uygulanan rekreasyon temelli sportif, sanatsal, kül-
türel ve becerilere yönelik eğitim programının, eğitilebilir/öğretilebilir zihinsel 
engelli çocukların bütün sosyal beceri düzeyleri üzerinde pozitif etki yaptığı ve 
onları geliştirdiği tespit edilmiştir (Arslan ve Başaran, 2017, s. 122). Yine rek-
reatif temelli sporun, zihinsel engelli çocukların sosyalleşmeleri üzerinde etkili 
olduğu ve spor ile sosyalleşme arasında bir ilişkinin bulunduğunu belirlenmiştir. 
Çocuğun kendini tanıtabilmesi; özür dileme ve teşekkür etme becerilerine sa-
hip olması ve liderlik becerileri arasında, sporun ifade yeteneğini arttırması ve 
sporun kaynaştırıcı özelliği konusunda anlamlı bir gelişme sağlanmıştır (Demir-
dağ, 2010, s. 1). Çocuklarının aşırı hareketli oluşu ya da hareketsiz oluşundan 
yakınan anneler spor yaptıktan sonra çocuklarında ciddi bir değişim gözlem-
lediklerini, bunu dinginlik olarak tanımlayarak çocukların başarı, yapabilme 
özelliklerinin geliştiğini sporla iletişimlerinin güçlendiği toplum içinde kabul 
gördüklerini belirtmektedirler (Sukan, 2013, s. 5). Bütün engellilerin gelişimleri 
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için de çok yararlı olan sportif etkinlikler, onların sosyalleşmelerine, iletişim 
becerilerinin gelişmesine ve başarı duygusunu tatmalarına katkı sağlamaktadır.

Zihinsel engelliler grubunda, eğitilebilir zihinsel engellilerden başka down 
sendromlular ve otizm tanısı konan bireylerde bulunmaktadır. Otizm terimini 
Bleuler tarafından “sosyal dünyaya katılımdan kendini çekme” olarak tanım-
lanmıştır (İftar, 2014, s. 6).  Otizm, doğuştan gelen ve belirtileri yaşamın ilk üç 
yılında kendini gösteren bir sorundur. Dil, iletişim ve sosyal etkileşim becerile-
rinde yetersizlikler ve stereotif davranışlar gösteren, karmaşık çok nedenli bir 
nevrolojik bozukluk türüdür (Özen, 2012, s. 16). Birçok otizimli bireyde farklı 
farklı özellikler bulunur ve eşit benzerlikte değildir. Bireylerin algı kapasiteleri-
ne göre otizm düzeyleri sınıflandırılabilmektedir. Bu nedenle, otizm bir hastalık 
gibi değil, gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır.2

Otizme neyin yol açtığı henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte; beyin 
bölgelerinde fonksiyonel bozukluklar, vücuttaki kimyasal maddelerin salgılanı-
şındaki dengesizlikler, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve sosyo psikolojik 
sebepler olabileceği nedenleri üzerinde durulmaktadır.3 4 Düzenli olarak yapılan 
fiziksel aktivitelerin kişiye özgüven kazandırması, kendi kendine yetebilme-
si, yaşamdan zevk alması, sosyalleşmesi gibi olumlu etkileri vardır. Bu etkiler 
otizmli bireyler içinde oldukça önemlidir. 

Özellikle konuşma yetisini ve motor özellikleri geliştirmek amacıyla iyi 
planlanmış spor terapi uygulamaları onların çevreye uyumlarını kolaylaştıran, 
fiziksel, sosyal, duygusal ve özgüven gelişimine katkı sağlayan beceriler ka-
zandırılabilmektedir (Atalay ve Karadağ, 2011, s. 228). Yapılan bir çalışmada 
(Gök ve Başaran, 2018, s. 295) sportif terapik rekreasyon programının otistik 
çocukların duyusal ve davranışsal gelişimlerine etkisini araştırmıştır. Çalışma-
nın örneklemini, DSM-IV kriterlerine göre otizm tanısı almış 6-17 yaş grubunda 
10 erkek çocuk oluşturmuştur. 

Çocukların durumlarına göre hazırlanan program haftada 2 gün, günde 2 
saat olmak üzere toplam 16 hafta uygulanmıştır. Program, fitness, yüzme, masa 

2 Motavalli, N. (2014). “Otizm Spektrum Bozuklukları”. http://www.inca2014.com/sunular/turkce/
Nahit%20Motavalli%20Mukaddes.pdf   E.T. 19.03.2018

3 Chung,W. (2014). “Otizm Hakkında Bildiklerimiz ve Henüz Bilmediklerimiz”  https://www.youtube.
com/watch?v=JzRsYJ0bzE8  E.T: 15 Mayıs 2018

4 Benson, S. (2016). “What is autism spectrum disorder”.  
 https://www.psychiatry.org/patients-families/autism/what-is-autism-spectrum-disorder.  E.T. 19 Mart 

2018
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tenisi, pedal çevirme/ bisiklete binme, yürüyüş, mekik çekme, tek/çift ayak sıç-
rama, şut atma, denge ve koordinasyon çalışmalarından oluşmuş ve motor be-
cerilerinin gelişimi, dikkate alınmıştır. Veriler programın başlangıcında ve biti-
minde çocukların ebeveynlerine uygulanan ölçeklerden elde edilmiştir. Çalışma 
sonunda; Otizmli Çocuklar Duyusal Değerlendirme Formu’nun ön test / son 
test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu 
fark bütün maddelerde de gelişme olarak belirlenmiştir. Bunlar; günlük yaşamla 
ilgili konulardan algılama, cevaplama, odaklanma, duruş, yazma, renkler, sayı-
lar, giyinme, motor beceriler ve öfke nöbetleridir. Otizimli çocuklara uygulanan 
terapatik spor çalışmalarının etkisi olumlu olmuştur. Sudan korkan, herhangi 
bir etkinlik yapamayan/yapmak istemeyen, konuşamayan çocuklar çalışmalar 
sonucunda gelişme kaydetmişler, olumsuz davranışlarda ise azalma olmuştur.

Otizmli, çocukların dünyayı algılayış ve yorumlayışları, farklıdır. Bilgiler 
duyu yolu ile sağlıklı olarak algılanamadığından, kişiler bu bilgileri yorumla-
mada ve geri bildirimlerini dışarı vermede zorluklar yaşayabilirler. Duyusal 
alanda yaşanan bu güçlükler çocuklarda davranışsal ve iletişimsel güçlüklerin 
ortaya çıkmasına neden olabilir (Emery ve Forest, 2004, s. 144). Yapılan çeşitli 
araştırmalarda, çocukların duyusal problemleri azaldıkça ve fonksiyonel bece-
riler kazandıkça problemli davranışlarda da azalma olmaktadır. Bunu sağlayan 
etkinliklerden biri fiziksel aktivitelerdir (Fazlıoğlu, 2004, s. ii).

DSM-V kriterlerine göre otizm tanısı almış çocuklarla yapılan çalışmalarda; 
işitsel, görsel ve dokunsal algı becerilerinde önemli ölçüde başarı sağladıkları 
ve dil puanlarının yükseldiği (Doğru ve Çetingöz, 2017, s. 1819), sanat eğitimi-
nin de otizmli çocukların duyusal problemleri üzerinde pozitif etkisi olduğunu 
belirlenmiştir (Ünal, 2006, s. IV). Yine spor kapsamlı çalışmaların, bisiklet eği-
timinin otistik çocukların iletişim becerilerini, fiziksel kapasitelerini geliştirdiği 
ve mevcut durumdan daha iyi bir hale getirdiği vurgulanmaktadır (MacDonald, 
Esposito, Hauck, Jeong, Hornyak, Argento, Ulrich, 2012, s. 12;   Ardahan ve 
Mert,  2014, s. 53; Kavlak, Başaran, Çolak, Kılınç, Arslan, 2018a, s. 5). 

Davranış bozukluklarına bağlı olarak hareket becerileri ve performansları 
da olumsuz etkilenen otizmli çocuklarda, özellikle sosyal iletişim ve etkileşim-
de yaşadığı güçlükler nedeniyle akranlarıyla daha az oyun oynama, günlük ya-
şam aktivitelerine daha az katılım gösterme ve yaşıyla ilgili etkinliklerde daha 
pasif olma eğilimi göstermektedirler (Yanardağ ve Yılmaz, 2017, s. 312). Mü-
zik, teknik konular ya da matematik gibi sınırlı alanlarda yetenekli olabilirken 
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günlük yaşamla ilgili basit becerilerde eksiklikleri olup (Korkmaz, 2017, s. 13), 
sosyal becerilerde yetersizdirler.

Bu beceriler, bireylerin çevresindekilerle iyi ilişkiler kurması, geliştirmesi, 
kendisinden beklentileri karşılaması, kendisinin gereksinimlerini, isteklerini, 
arzularını doğru bir şekilde onlara iletebilmesi ve bu iletişimi sürdürmesini sağ-
layan davranışları kapsadığından sosyal becerilerin öğretimi oldukça önemlidir 
(Alptekin, 2012, s. 2).

Genelde akranlarına göre sosyal becerilerinde yetersiz olan otizmli çocuk-
lar; dikkati toplama ve sürdürme, olumlu ya da olumsuz olan duygularını ifade 
edebilme, aşırı hareketlilik, ataklık, çevresindeki uyaranları ayırt edememe, jest, 
mimik, yüz ifadeleri gibi iletişimsel ipuçlarını okuyamama ve iletişim beceri-
lerinin sınırlılığı gibi sorunlardan dolayı sosyal ilişkilerde, okul yaşamlarında, 
akademik çalışmalarda ve duygusal, davranışsal alanlarda yetersiz kalmakta-
dırlar.

Otizmli çocukların uyumlarını ve becerilerini arttırmak amacıyla çeşitli 
eğitsel terapiler uygulanmaktadır. Bunlardan bazıları; davranış terapileri, oyun 
terapileri, konuşma terapileri, uğraş terapisi, fiziksel terapiler, sosyal beceri 
eğitimi ve ilaç tedavisidir (Korkmaz, 2017, s. 14). Bu terapilerden elde edilen 
kazanımları sağlayan etkinliklerden bir tanesi de sportif aktivitelerdir. Sportif 
aktiviteler otizmli çocuklarda kasların güçlenmesi, yaşamsal beceriler kazanma-
sı, el, göz ve denge koordinasyonun artması, gelişmesi ve en büyük problemleri 
olan sosyal ilişkilerin oluşmasına yardımcı olmaktadır. Uyum bozucu davra-
nışlar törpülemekte, toplumsal yaşamda yer edinmelerini sağlamaktır (Gök ve 
Başaran, 2018, s. 295).

Özellikle konuşma yetisini ve motor özellikleri geliştirmek amacıyla iyi 
planlanmış spor terapi uygulamaları onların çevreye uyumlarını kolaylaştırmak-
ta, fiziksel, sosyal, duygusal ve özgüven gelişimine katkı sağlayan beceriler ka-
zandırılabilmektedir (Atalay ve Karadağ, 2011, s. 227) .

Sportif rekreasyon temelli terapi programının otizmli çocukların sosyal be-
ceri gelişimleri üzerine yapılan araştırmada; temel spor becerileri, topla ilgili 
etkinlikler, masa tenisi, yüzme, bisiklet, atletizm, cimnastik, denge egzersizleri, 
koordinasyon ve dans çalışmalarının yanı sıra yaşam becerileri ve genel otorite 
eğitimlerinden oluşan bir program uygulanmıştır. Bu programın çocukların sos-
yal becerilerini geliştirmede etkili olduğu görülmüştür (Başaran ve Kaldırım, 
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2018, s.  769). (Karakaş, Yılmaz, Kaya, 2016, s. 280), egzersiz yapan çocukların 
kişiler arası beceriler ile kızgınlık davranışlarını kontrol etme ve değişikliklere 
uyum sağlama becerilerinin, egzersiz yapmayanlara göre daha iyi düzeyde ol-
duğu, gözlemlenmiştir. Spor yapan otistik çocuklar ile yapmayan çocuklar ara-
sında sosyal uyum ve saldırganlık düzeylerinde anlamlı farklılıklar tespit edil-
miş ve sosyal uyum ile saldırganlık arasında negatif yönlü ilişki belirlenmiştir 
(Derer, 2018, s. 1). 

Bunun yanında program sonrası elde edilen bilimsel sonuçların gerçek ha-
yattaki uygulanabilirliğini görme açısından, çalışma öncesi ve sonrası (video-
larla) karşılaştırılmıştır. Gözlem ve ailelerden elde edilen geri bildirimlere göre 
çocukların;

- Göz kontağı kuramaz ya da orta seviyede iken program sonrasında göz 
kontağı kurabilme seviyelerinin geliştiği,

- Sık sık öfke nöbetleri geçiren çocukların, daha sakin davranışlar sergi-
ledikleri,

- Dengede durma, yön gibi problem yaşayanların, yön, denge kabiliyet-
lerinin geliştiği,

- Eğitimlerden sonra dersin başına oturduklarında daha verimli çalıştıkla-
rı ve boşa vakit geçirmedikleri, 

- İlaç içen çocuklarda ilaç dozlarının düşürüldüğü, 
- Sürekli aynı kelimeyi ya da cümleyi tekrarlama, yerinde sallanma, bir 

nesneyi yere vurmak gibi tepkileri olan çocukların daha sakin ve normal 
davranışlar sergiledikleri,

- Koordinasyon parkurunda kullanılan objelerle renk kavramlarını öğren-
diklerini,

- Tuvalet terbiyesi olmayan çocukların eğitim sonrasında tuvalet alışkan-
lığı kazandığını,

-  Sadece su ve elma gibi tek yönlü beslenme alışkanlığı edinen çocuk-
ların daha sonra yemek problemlerini aşıp, hemen hemen her şeyi yer 
hale geldiği ifade tespit edilmiştir (Başaran ve Kaldırım, 2018, s. 769).

Bu çalışma sırasında bir eğitmen, ailelerle ilgili ve bir anne, çocuğu ile gö-
rüşlerini şöyle ifade etmişlerdir.

- “(Eğitmen) Ailelerin her biri farklı olduğu için bazıları eğitmenlerin 
söylediklerini aynen uygularken çocuklarındahızlı bir gelişme/ilerleme sağlanı-
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yor. Bazıları ise ne söylersen yapmıyorlar. Salmış durumdalar. Birçok aile inan-
cını yitirmiş ve artık kabullenmiş ve ne yapacağını bilemez durumda. 2-3 aylık 
eğitim sonrasında çocuktaki gelişimi görünce, keşke daha önceden söyledikleri-
nizi dikkate alsaydık diyorlar. Sonra hocalara daha fazla yardımcı oluyorlar ve 
buna bağlı olarak daha hızlı yol alınabiliyor”.

- (Anne) “Psikolojik olarak çok zor günler yaşıyoruz. Bir çocuk düşünün 
sizin, canınızdan bir parça ve her an sizi ısırıyor, yumruk atıyor, saçlarınızı yo-
luyor. Bazen bu yerleriniz kanıyor ve yine de hiçbir şey yapamıyorsunuz. Aylar 
sonra bana gülümsediğini görmek benim için dünya ‘da ki her şeyden, en güzel 
mutluluklardan bile mutlu bir andı. Bunu kimse bilemez ve hissedemez” (Başa-
ran ve Kaldırım, 2018, s. 769).

Temel odaklanma konusunun engelli bireyler oluşturduğu için arka planda 
en büyük özveriyi sağlayan aileler gözardı edilmektedir. Engelliler Özel Olimpi-
yatlarında yarışan 113 engelli sporcu ile 124 engelli ailesiyle yapılan görüşmede 
bu tür organizasyonların yararlı olduğunu, madalya alma, alkışlanma hevesiyle 
çocuklarının daha istekli ve daha fazla etkinliklere katıldıklarını, spor yapmanın 
engellileri sağlıklı ve güçlü kıldığı, kendilerine güven sağladığı, sosyalleştirdiği 
ve topluma uyum sağlamayı kolaylaştırdığı, mutlu ettiğini, ailelerde ise çocuk-
larının durumunu kabullenmeye, kendileri gibi olan ailelerle bir araya gelip ko-
nuşabilmeye, çevreye açılmaya yardımcı olduğunu ve toplumsal entegrasyonu 
hızlandırdığını belirltmişlerdir (Başaran, Demirci, Sekban, 2002, s. 133).

HÜKÜMLÜLER ve REKREASYON

İşlemiş olduğu herhangi bir suçtan dolayı hakkında mahkûmiyet kararı ke-
sinleşerek hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlara “hükümlü,” suç işlediği 
düşünülüp yargılama süreci devam eden, yargıç kararı ile tutuklarevine alınan 
kişilere de tutuklu denilmektedir (Altan, 1980, s. 323). Cezaevleri ise hüküm-
lüler ile tutukluların barındırıldığı, yaptığı hatalardan veya işlediği suçlardan 
dolayı cezalandırılmak amacıyla tasarlanmış ve düzenlenmiş ortamlardır5. Ce-
zalandırmanın doğasında,  bireye hoşlanacağı,  memnun kalacağı duygular ya-
şatmak değil, tam aksine bireyi rahatsız edici, yoksunluğu içeren, sıkıntı veri-
ci, “keşke bir an önce bu sıkıntılardan kurtulabilsem”  gibi negatif duyguları 

5 BSTS/ceza Yargılama Yasası Terimler 1972, Güncel Türkçe Sözcük
 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.

GTS.5c8a38156e5718.23414709    E.T. 08.03.2018
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uyandırmak ve yaşatmak vardır. Bu nedenle, işlenen suçun büyüklüğüne bağlı 
olarak suçlunun kalacağı cezaevi türü değişmektedir. Bu cezaevleri, açık-kapalı, 
hücre-koğuş şeklindedir. Ziyaretçi kabul sıklığı, sahip olunan imkânlar, çeşitli 
aktivitelerde bulunma özgürlüğü gibi birçok özellik açısından farklılaşmaktadır. 
Görüldüğü gibi, suçlu bireyleri ıslah etmek ve dışarıdaki kişiler için de caydı-
rıcı olması amaç edinilmiş ve ona göre düzenlenmiş bu mekânlarda yaşayan 
bireylerin ruh ve beden sağlıklarının bozulması, doğal bir sonuç olarak ortaya 
çıkmaktadır (Yıldız, 2011, ss. 1-2).

Türkiye’de ceza infaz kurumları, tutuklu ve hükümlülerin ruh ve beden 
sağlıklarının korunmasında, serbest kaldıktan sonra topluma kazandırılmasın-
da onlara yardımcı olabilmek için 06/08/1997 tarihli ve 4301 sayılı kanunla 
özellikle meslek sahibi olmayanların meslek sahibi etme gibi önemli bir görev 
üstenmiştir (Yanar, Erdoğan, Kayabaşı, Söylemezoğlu, 2013, ss. 58-59). Bunun 
yanında onların rahatlamalarına ve dışarıdaki yaşama uyum sağlamalarına des-
tek amaçlı rekreatif etkinliklerde yapılmaktadır. 

Uygulanan egzersiz ve rekreasyonun programlarının kullanımı, daha iyi 
davranış için özendirme ve sağlık yararları içindir (Ambrose, ve Rosky, 2013, 
s. 363). Cezaevi-tabanlı spor programlarının üç temel amacı tespit edilmiştir; 
hükümlü sağlığı ve refahı, hükümlü rehabilitasyonu ve hükümlü yönetimidir 
(Gallant, Sherry, Nicholson, 2014, s. 45). Cezaevi yaşamına aktivitelerin dâhil 
edilmesi, hükümlülerin serbest zamanlarında belli egzersizlere katılımının teş-
vik edilmesi, yalnızlıkları için mükemmel bir birleştirici olarak görülmektedir. 
(González, ve Viuda, 2010, s. 26). Benlik saygısının düşüklüğü ve yalnızlık 
düzeyinin artması psikolojik sağlığı etkilemekte ve davranışsal sorunlara yol 
açabilmektedir. Yapılan çalışmalardan, müzik, dans, meditasyon, sportif faali-
yetler, film-video, eğlence ve yarışlardan oluşan bir rekreatif programın kadın 
hükümlülerin, kaygı (Başaran, 2015, s. 561), benlik saygısı ve yalnızlık düzey-
lerine pozitif katkısı saptanmıştır (Başaran, 2016, s. 1080). 12 hafta boyunca 
uygulanan 24 farklı sportif ve kültürel aktivitelerin hükümlülerin benlik say-
gılarını yükseltici, yalnızlık ve kaygı düzeylerini azaltıcı yönde olumlu etkisi 
bulunmuştur. Yine grup çalışmasının hükümlü çocukların benlik saygısına etki-
si, kontrol grubundakilere göre artış gösterdiği, (Acar, 2009, s. 33), rahatlatıcı 
müziğin hükümlüler arasında kaygı ve öfke düzeylerini azalttığı tespit edilmiştir 
(Bensimon, Einat ve Gilboa, 2015, s. 406).
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Stresli yaşam olayları,  olumsuz otomatik düşüncelerin ortaya çıkmasına 
ve öfke, kaygı, suçluluk, üzüntü gibi hoş olmayan duyguların oluşmasına ve 
umutsuzluğa yol açmaktadır (Hisli, 1990, s. 528; Gül, Keskin, Bozkurt, 2014, 
s. 94). Umutsuzlukta, kişi kendini, dış dünyayı ve geleceğini olumsuz değerlen-
direbilmekte, yaşamı engeller ve zorlayıcı olaylarla dolu olarak görebilmekte-
dir. (Dilbaz ve Seber, 1993, s. 135). Bunda üzüntü, geleceğe yönelik olumsuz 
düşünceler ve kötümserlikle ilgili duygusal bozukluklar etkili olabilmektedir 
(Ersoy, Küçükkaragöz, Deniş, Karataş, 2010, s. 1535). Umutsuzluğa eşlik eden 
diğer bulgular ise değersizlik, çaresizlik, mutsuzluk, kararsızlık,  eyleme geçe-
meme, işlerini sürdürememe ve suçluluk duyguları olup (Dilbaz ve Seber, 1993, 
s. 136), bireylerde cesaretini yitirme, kendini yolun sonunda gibi hissetme, ger-
gin ve sinirli olma, karamsarlık yaşama ve hayattan zevk alamama gibi olumsuz 
duyguların da yaşanmasına sebep olmaktadır (Öz, 2004, ss. 230-260).

Buradan da görülmektedir ki umutsuzluğa neden olan yaşam olayları, kişi-
lerin sağlığını, davranışlarını ve hayatını negatif yönde etkilemektedir. Olumsuz 
duygularla baş başa kalan kişiler kendi içlerinde yorumlamalar yapmaya başla-
makta, zaman içinde benzer durumlarla karşılaştıkça bu yorumlamalar otomatik 
düşüncelere dönüşmektedir. Olumsuz otomatik düşüncelerin en yoğun yaşandı-
ğı yerlerden biriside ceza ve tevkifevleridir. Burada kalanlar tedirgin, huzursuz 
ve yalnızdırlar. 

Tutuklu ve hükümlülerle yapılmış olan çalışmada umutsuzluk düzeyleri ile 
ölüme ilişkin depresyon ve ölüm kaygısı, intihar girişiminde bulunma oranı ara-
sında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Yine aile bireylerinin 
ziyaretleri, hapishaneden çıktıktan sonra gidecek yerin olması ile umutsuzluk 
arasında ilişki tespit edilmiştir (Yıldız, 2011, ss. 1-6 )

Cezaevi ortamında, umutsuzluk ve olumsuz düşüncelerin sıklığı ve düze-
yinin artması psikolojik sağlığı etkilemekte ve davranışsal sorunlara yol açabil-
mektedir. Rekreatif aktiviteler, bu negatif yapıyı pozitife dönüştürebilecek un-
surlardan birisidir. Erkek hükümlülere on iki hafta, haftada iki gün ve bir buçuk 
saat süren, spor, müzik, sinema, eğlenceli yarışlar, drama, resim, şiir okuma, 
fotoğraf ve video gösterilerinden oluşan bir program uygulanmıştır. Uygulanan 
rekreasyonel faaliyetlerin hükümlülerin olumsuz otomatik düşünce sıklıklarını 
ve umutsuzluk düzeylerini azaltıcı yönde olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Bu 
sonuçlar, mahkûmların psikolojik sağlığına ve davranışlarına olumlu yansımak-
tadır (Başaran ve diğ., 2018, s. 161).



HER YÖNÜYLE SPOR

428

Buradan yola çıkarak; rekreatif etkinliklerin, hükümlülerin geleceğe daha 
olumlu bakmalarına ve rahatlamalarına yardımcı olduğu söylenebilir. Bu da hü-
kümlülerin, çevreleriyle olan iletişimlerini pozitif yönde güçlendirecektir. Ken-
dileriyle olan iç savaşlarını azaltacak, psikolojik olarak daha sağlıklı olmalarına 
katkıda bulunacaktır. Olumlu yönde meydana gelen bu gelişmeler davranışları-
na yansıyacak ve bir yandan cezavevinde daha huzurlu bir ortamın sağlanarak 
hapishane yönetiminin yükünü azaltacaktır. Diğer yandan hükümlülerin cezaevi 
sonrasındaki normal yaşantılarına uyumunu kolaylaştıracaktır.

SUÇA EĞİLİMLİ ÇOCUKLAR ve REKREASYON

Çocuklar, ülkelerinin gelecekleridir. Ne kadar iyi yetiştirilirse toplumun ge-
leceğine o kadar yön vereceklerdir. Çocuğun iyi yetişmesi ise öncelikle aile ya-
pısına bağlıdır. Aile, sağlıksız bir ortamdan oluşuyorsa çocuk iyi bir anne-baba 
modelinden yoksun büyür; sevgi yerine nefreti, dostluk yerine kavgayı, yardım-
laşma yerine egoizmi, ahlak yerine serkeşliği öğrenirse bundan hem aile hem de 
toplum zarar görür (Stekel, 2019; akt. Ereş, 2009, s. 92).

Çocuğu suça yönelten nedenler, bireysel ve çevresel olup, (Ereş, 2009, s. 
91) içinde yaşanılan “sosyal çevre” bunda tetikleyici rol oynamaktadır (Zengin, 
2013, s. 13). Yetersiz çocuk eğitimi, anne-baba suçluluğu, aile yapısı, işsizlik, 
ekonomik yetersizlik, parçalanmış aile, göç, ailenin konut ve demografik özel-
likleri, çocuğun düşük zekâ düzeyi ve okul çevresi çocukları suçlu davranışlara 
yönelten nedenler arasındadır (Avcı, 2008, s. 49).

Suça yönelen çocuk ailedeki ve toplumdaki düzensizliklerin bedelini öde-
yen sonra da topluma ödeten çocuktur. Bu nedenle, suç işleyen çocuk yoktur 
suça itilen çocuk vardır. Suçla mücadelenin en etkili ve en kalıcı yöntemini suç 
işlenmeden önce yapılan önleme faaliyetleri oluşturmaktadır (Zengin, 2013, s. 
14).

Çocuk suçluluğuyla ilgili yapılmış araştırmalarda; aile içi şiddet, evden 
kaçma, madde kullanımı, çevrelerinde suç işleyen bireylerin bulunması, (Sey-
han ve Zincir, 2009, s. 7), arkadaş çevresi, boş zamanları değerlendirme biçimi 
(Avcı, 2008, s. 49), sosyo-kültürel durum, eğitim düzeyi (Şengül, 2012, s. 283), 
gibi bireysel ve çevresel nedenlerin (Akduman, 2007, s. 156) çocukları suça 
yönelttiği belirlenmiştir.
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Sporun iyileştirici etkisinden faydalanılarak sosyal, kültürel ve sportif 
imkânlardan yoksun çocukların motorsal becerileriyle öz güven duygularının 
geliştirilmesi, koordineli hareket etmelerinin sağlanması, liderlik becerileri ka-
zandırılması, ben merkezli davranışlar yerine işbirlikçi ve dostça davranışlar 
ile iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve sosyalleşmeleri amaçlanarak6 bir çalış-
ma yapılmıştır. Bu araştırmada suça bulaşma eğilimi bulunan çocuklara, sportif 
ve kültürel aktiviteler yaptırılmış ve bu aktivitelerin umut ve benlik saygısı-
na etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini; 8-14 yaşlarında 41 öğrenci 
oluşturmuştur. Bunlar, sanayi bölgesindeki bir şehrin suç oranı yüksek, kenar 
mahallesinde yaşayan ailelerin çocuklarıdır. Ekonomik durumları ortanın altın-
da ve düşüktür. Ailelerde şiddet, geçimsizlik ve madde kullanımı gibi sorunu 
olanlar hatta suç işleyen ve hükümlü olan bireyler de bulunmaktadır. Öğrenciler 
okul idareleri ve rehber öğretmenlerin yardımıyla belirlenmişlerdir. Okul ba-
şarıları genelde kötüdür. Kavga etme, haraç alma, bıçak çekme ve devamsızlık 
gibi problemleri bulunmaktadır. Bu çocuklara haftada iki gün ve günde 2 saat, 
judo, masa tenisi, buz pateni, cimnastik ve tekvando’yı içeren sportif aktiviteler 
ile iki haftada bir gün de farklı şehirlerdeki tarihi ve kültürleri tanıtıcı bir prog-
ram uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, 8 hafta uygulanan bu rekreatif temelli 
aktivitelerin suça bulaşma ihtimali bulunan çocukların benlik saygısında artış 
oluşturmuştur. Bunun dışında çocukların iletişim biçimlerinde, sorun çözme 
metotlarında, sorumluluk alma ve okula devam etme konularında olumlu yönde 
davranış değişikliği gözlemlenmiştir (Başaran, 2016a, s. 1329). Şiddete, zor-
balığa maruz kalan (Çetinkaya, 2009, s. 151), istismar ve ihmal edilen (Ünal, 
2008, s. 9)  ve madde kullanan (Toker, Tiryaki, Özçürümez, İskender, 2011, s. 
83) çocuklarda ise benlik saygısının düştüğü görülmüştür. 

Toplumda suç olarak kabul edilen davranışların, küçük yaştaki bu çocuk-
ların yetiştikleri çevrede başarı olarak algılanma durumu da bulunmaktadır. O 
yüzden riskli bölgelerde yetişen çocukların, sorunlu toplum bireyleri olmalarını 
engelleyerek, üretken kişiler haline getirilmeleri gerekir. Uzun vadeli planlama-
larla çalışmaların yapılması, öğrenciler için iyimserliğin güçlendirilmesi, umu-
dun öğretilmesi, cesaret ve yaşam becerilerinin geliştirmesi yararlı olacaktır 
(Oktan, 2012, s. 6).

6 Yarımel, L. (2014). http://www.memleket.com.tr/gelecegimiz-sporla-emniyette-projesi-300463h.htm 
(Erişim Tarihi: 08.08.2014)
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SOSYAL FOBİSİ OLANLAR ve REKREASYON

Sosyal fobi, kişinin sosyal ortamlarda, bir eylemde bulunmaktan çekinme-
si, yanlış yapacağını, gülünç duruma düşeceğini düşünerek kaygılanmasıdır. Bu 
insanlar, topluluklar önünde konuşmaktan, kalabalık ortamalarda bulunmaktan, 
yemek yemekten, grup etkinliklerine katılmaktan, yeni insanlarla tanışmaktan, 
karşı cinsle iletişim kurmak vb. durumlardan kaçınırlar. Alay edileceklerini, re-
zil olacaklarını ve yargılanacaklarını düşünürler7. Bu durum performans kaybına 
yol açan yaygın ve ciddi bir ruh sağlığı sorunudur. Başlıca özelliği, utanç duyu-
labilecek toplumsal durumlardan belirgin ve sürekli bir korku duyma durumu-
dur. Kişi bu durumlarla başa çıkmak için kaçınmak ister (Dilbaz, 1997, s. 19). 
Bu durum ergenlik döneminde daha yaygın olarak görülmekte olup, başlangıç 
yaşı ve şiddeti kişiden kişiye göre değişmektedir.

İlaç tedavisi ve psikolojik terapiler gibi rekreatif etkinliklerde bu fobiyi 
yenmede yararlı olabilmektedir. Özellikle grup etkinliklerinde kişilerin başka-
larının bakışlarından etkilenmemeye alışması, kendine olan yeterliliğine inan-
ması ve kendini iyi hissetmesi olasıdır. Bu etkinlikler onlara eğlenceli gelmekte, 
katılımı teşvik etmektedir. Çeşitli oyunlar, sportif, kültürel ve özellikle grupla 
yapılan sosyal etkinlikler sorunlarını aşmalarına destek olmaktadır.

Üniversite öğrencilerinin; fobik belirtilerin giderilmesinde, korku, kaygı, 
kaçınma duygularını aşmada, kendine güven ve olumlu bir benlik saygısı geliş-
tirmede rekreatif etkinliklerin yardımcı araç olarak kullanılıp kullanılamayaca-
ğını test etmek ve sosyal fobisi olan öğrencilere rekreatif aktivitelerin etkisini 
incelemek amacıyla yapılan bir araştırmada, müzik, dans, bowling, resim, hey-
kel, izcilik, binicilik, piknik, yaratıcı drama, buz pateni, voleybol gibi rekreatif 
etkinlikleri içeren bir program uygulanmıştır. Aktivitelerin seçimine ve zama-
nına birlikte karar verilmiştir. 12 hafta, haftada 2 gün ve günde 2-2.5 saat sür-
müştür. 

Müdahale grubunun katıldığı sosyal etkileşimi temel alan etkinlikler saye-
sinde özgüvenlerinin arttığı ve kaçınma davranışlarının azaldığı görülmüştür. 
Sosyal fobi puanlarının düşmesinde ve rekreatif etkinliklerin sosyal fobi özel-
liklerinin giderilmesinde yararlı olduğu belirtilmektedir. Grup halinde uygula-
nan etkinliklerde; göz kontağı kurma, karşısındakini gözlemleme, birlikte ekip 
oluşturma, iletişim kurma (voleybolda paslaşma, dramada tanışma kaynaşma 
oyunları) gibi durumlar rekreatif etkinliklerin içerisinde doğal bir şekilde ger-
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çekleşmiştir. Yaşadıkları duygunun farkına varma, yapabilecekleri ve yapama-
yacakları faaliyetleri belirleyebilme, sonuçta oluşan düşüncelerin genellemesi-
ni sağlayan egzersizler olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca katılımcılar oturum-
lardan sonra zaman zaman yapılan konuşmalarda, bu sorunu yaşayan tek kişi 
olmadıklarını bilmenin ve aynı sorunu yaşayan arkadaşlarının geliştiklerini ve 
değiştiklerini görmenin, kendilerini cesaretlendirdiğini belirtmişlerdir. Değişik 
etkinlikte bulunmakla bilgilenmenin kendilerine bir güven sağladığını, başka-
ları yapamayınca, onları hoşgörü ile karşıladıkları için diğerlerinin de kendi-
lerini anlayışla karşılayacağı fikrini giderek benimsediklerini, değişik kişileri 
tanıdıkça, bir aile gibi hissettikleri, aidiyet duygusu geliştirdiklerini ifade etmiş-
lerdir. Araştırmanın sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin zaman geçtikçe 
arkadaş edinme, sosyal çevreyi tanıma ile ortama uyum sağladıkları ve doğal 
bir şekilde iyileşme yaşadıklarını, ancak, bu iyileşmenin rekreatif etkinliklerin 
sağladığı kadar hızlı ve etkili olmadığını, müdahale ve kontrol grubu arasındaki 
farkın istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı olmasından anlaşılmıştır. Bura-
dan yola çıkılarak, uygulanan rekreatif etkinlik programının sosyal fobik davra-
nışlar üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir (Karagün, Yıldız, Başaran, Çağlayan, 
2010, ss. 139-144).

Ergenlerde görülen davranışlardan bir diğeri ise sosyal görünüş kaygısıdır. 
Bu kaygı, bireyin fiziksel görünüşüyle ilgili kendi kaygılarını ve başkalarının 
onu değerlendirmesiyle ilgili yaşanan endişeleri ifade etmektedir. Bu endişe, be-
den imajı algısıyla doğrudan ilişkilidir. Beden algısı, bireyin benlik saygısından 
başka yeme davranışlarını, sosyal fobi düzeylerini, cinsel davranışlarını, sosyal 
ilişkilerini ve duygusal durumlarını da belirleyici bir etkiye sahiptir (Doğan, 
2009, ss. 58-59).

Fiziksel görünümünden hoşnut olmayan kişiler yeni arayış içine girerler. 
Saçlarını, makyajlarını, giyimlerini, tavırlarını değiştirmeye başlarlar. Kendile-
rini yenilemek ve çekici bir görünüme sahip olmak için çeşitli yöntemler dener-
ler. Bu yöntemlerden en çok denenen fiziksel aktivitelerdir. Bayanlar zayıflama-
ya, erkekler kaslı bir görüntüye sahip olmaya çalışırlar.

Ergenlerde görülen sosyal görünüş kaygısı, bedensel değişimlerinin baş-
lamasıyla birlikte ortaya çıkan, vücutlarının görünüşleri ile ilgili hissettikleri 
endişe ve kaygı halidir.  Başkalarının gözünde yaratmak istedikleri olumlu izle-
nimi kendi fiziki görünümü ile yapmaya çalışırlar ve başkaları tarafından kendi 
fiziki görünümünün nasıl algılandığına dair yoğun kaygı duyarlar. Eğer bu kişi-
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ler olumlu izlenim bırakmayı başaramazlarsa hayal kırıklığı yaşamaları olasıdır 
(Ballı, Erturan, Aslan, 2014, ss. 31-32).

202 spor yapan ve 206 spor yapmayan toplam 408 öğrenci örneklemiyle 
üniversiteye hazırlanan öğrencilerde sporun sosyal görünüş kaygısına etkisinin 
incelendiği araştırmada, spor yapmayan öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı dü-
zeylerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmış ve gruplar arasında anlamlı bir 
fark tespit edilmiştir. Yaş, spor yaşı ve arkadaşlarından aldığı sosyal destekten 
memnuniyet düzeyine göre de bu fark saptanmıştır. Spora yeni başlayanların 
sosyal görünüş kaygısı, uzun süredir spor yapanlara göre daha yüksek olduğu 
ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda spor yapanlarda arkadaştan alınan sosyal destek-
ten memnuniyet arttıkça sosyal görünüş kaygısı azalmaktadır. Sporun, üniver-
site sınavı gibi çok önemli olduğu bir dönemde bile fiziksel yönden katkılarının 
yanında psikolojik anlamda desteğinin de olduğu belirlenmiştir. Yaşamında spo-
ra yer ayıran öğrencilerde sosyal görünüş kaygısı daha az görülmektedir (Çola-
koğlu ve Başaran, 2018, s. 455).

SONUÇ

Rekreasyon ve dezavantajlılık ilişkisinin incelendiği bu bölümde rekreatif 
etkinliklerin dezavantajlı gruplardan yaşlılar, engelliler, tutuklu ve hükümlüler, 
suça bulaşma ihtimali olan çocuklar ve sosyal fobi ve sosyal görünüş kaygısı 
olan ergenler üzerine etkisi tartışılmıştır.

Rekreasyonun normal bireylere olan yararları dezavantajllı gruplar için de 
faydalıdır. Bunun yanında terapatik rekreasyon programlarının bireyin/grubun 
özelliğine göre planlanıp uygulandığında istendik değişimler elde edilebildiği 
belirlenmiştir. Etkinlikler, onların fiziksel ve psikolojik sağlığına destek olmak-
tadır. Sosyolojik olarak çevrelerine genişletip, iletişim becerilerini artırmakta-
dır. Sorunlarına odaklanıp, kendi içlerinde gerginlik yaşamak yerine aktivitelere 
yönelmelerini sağlamaktadır. Sosyal becerilerini geliştirip, doğru davranış özel-
likleri kazanmaya yöneltmektedir. Kısacası onları rahatlatmaya, yaşam sevinç-
lerini artırmaya, hayata bağlanmaya ve güzel vakit geçirmelerine etkisi olmak-
tadır. Bu olumlu etki dezavantajlılar kadar çevrelerini de etkilemektedir.
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SPOR SALONLARINA GİDEN BİREYLERİN 
BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet ALTUN1,  Abdurrahman KEPOĞLU2

1 Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi, İstanbul / Türkiye
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla / Türkiye

Öz: Sporun bedensel, sosyal, boş zamanı faydalı geçirme ve eğitimle alaka-
lı; finans, kültürel ve müsabaka durumları değerlendirilerek tarifleri yapılabilir. 
Spor, bir hayat felsefesidir. Bu felsefeyi tamamlayan, etki eden ve sahip olduğu 
kuvvetlerin kişilerde özelleşen bir bütünlüğü olan sporun kişinin hayatını yön-
lendirmesinin bir manası vardır. Spor yapan kişilerin daha sıhhatli, daha hare-
ketli ve daha şuurlu olduğu aşikâr olduğuna göre sporun yaygın duruma getiril-
mesi genel toplumsal sağlığın, genel nüfusun içindeki sıhhatli kişi rakamlarının 
artmasına yardımcı olacaktır. Kişi ve toplulukları bir arada toplama, daha iyi 
hayat kalitesi meydana getirme, sıhhatli olmak için düzenli ve planlı spor yap-
mak önemlidir.  Dünyada ve ülkemizde spor salonlarına gitmekte olan kişilerin 
sayıları her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple işletme sahiplerinin, mekânlarını 
kişilerin beklentilerini karşılayabilecek duruma getirmesi ve geliştirmesi gerek-
mektedir. Spor tesis ve alanları, salonlardaki araçlar, eğitmenler ve idareciler ile 
sportif eğitim ve etkinlikleri bireylerin gereksinimlerini en iyi biçimde karşıla-
malıdır. Bu çalışmada, fitness salonlarına giden kişilerin beklentileri konusu, 
kavramsal ve yapılan bilimsel çalışmalar ışığında irdelenmeye çalışılmıştır.

GİRİŞ

Sporun tarifini birçok ilim insanı türlü biçimlerde yapmışlardır. Fişek’e 
göre spor, kişinin tabiat ile mücadele ederken sahip oldukları temel yetenekleri 
ve icat ettiği aletli-aletsiz mücadele metotlarını serbest vakitlerdeki yükseliş-
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le birlikte kişinin kendi kendine veya hep beraber, barışçıl şekilde ve simülas-
yon aracılığıyla, oyun, meşgul olma ve uğraşa ara vermek için yapılan estetik, 
yöntem, beden, müsabık ve sosyal bir süreçtir (Fişek, 1980). John’a göre spor, 
yarışma içinde gerçekleştirilen, bir hedefe doğru yapılan kurumsallaştırılmış 
hareketlerdir ( John, Jewell, ve Ann, 1974). Mathey’e göre, spor yapan tek ya 
da birçok kişinin vakit ve mekân olarak sınırlı bir yerde bir davranışın göz-
lemlenebilen farklılıklarda ve sıralı bir halde bir gaye uğrunda göstermek için 
yapılan düzenli hareketlerdir (Mathey, 1978). Gezgin’e göre spor, türlü gaye ve 
aletlerle yapılan, başlangıçta sınırlı ve kabullenilmiş kaidelere türlü aşamalarda 
da tabi olmayı icap ettiren, başarım yükseltici fiziksel etkinliklerdir (Gezgin ve 
Amman, 1994).

Bugün sağlıklı yaşam ve sağlık için spor yapma arzusu, insanları bu tür fa-
aliyetlere sevk etmekte ve bundan da dünya çapında çok büyük bir spor aletleri 
ve makineleri endüstrisi sektörü doğmaktadır.

Öyle ki bugün Almanya’yı örnek gösterirsek son yıllarda bu amaçla açılan 
spor salonları sayısı 6000’ i bulmuştur ve bu merkezlere devam edenler ise 3,5 
milyon seviyelerini geçmiştir. Bu rakamlar, diğer Avrupa ülkelerinde de bu şe-
kilde giderek artmaktadır (Uğur ve Baysaling, 2002).

Son yıllarda ABD’de geniş halk kitleleri taranarak yapılan araştırmalar, 
sporsuz bir yaşam tarzının insanları kronik hastalıklar vasıtasıyla sinsice ölüme 
götürdüğünü ortaya koyuyor. Sporsuz bir yaşam tarzının baştakalp damar has-
talıkları olmak üzere diyabet ve bazı kanser türleri gibi ciddi rahatsızlıklara yol 
açtığını belirten uzmanlar, günümüzde tüm ölüm nedenleri arasında kalp damar 
hastalıklarının birinci sıra da geldiğine işaret ediyor. Kalp damar hastalıklarının 
oluşumunda en sık gözlenen risk faktörü açık ara ile sporsuz yaşam tarzıdır. 
İngiltere’de 31000 otobüs şoförü ile biletçisi üzerinde yapılan bir araştırmada, 
şoförlerin sürekli oturduklarından ve trafik stresine maruz kaldıklarından ötürü 
iki katlı otobüste sürekli dolaşan, merdiven inip çıkan biletçilerden daha yüksek 
oran da kalp hastalıklarına yakalandıkları saptanmıştır. Araştırmalar egzersiz 
yapmayanların, yapanlara oranla 2,5–4 kat daha fazla oranda kalp hastalığına 
yakalandığını göstermiştir. Ölüm nedenleri arasında 2. sırayı alan kanserler ile 
hareketsiz, sporsuz yaşam tarzı arasında da bir bağlantı tespit edilmiştir. Ko-
lon kanserinin oluşum nedenleri arasında hareketsiz yaşam alışkanlığı gösteril-
mektedir. Hareketsiz yaşamın doğal sonucu olan şişmanlık, hormonal dengeleri 
bozarak birçok kanser türünün oluşumuna zemin hazırlamaktadır Yaşamı diğer 
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tehdit eden hastalıklardan şeker hastalığı da sporsuz yaşam tarzı ile yakından 
ilişkilidir (Öziş, 2016).

Spora Genel Bakış

Bu kısımda; sporun niteliklerine, yapılma haline ve çeşidine göre ayrım ya-
pılmadan önce insanlığın başlangıcından bu güne kadar olan gayesini ortaya çı-
kartacağı ve tariflerine değinilerek esas gayeye yardımcı olacağı düşünülmüştür.

Erkal’a (1981) göre spor müsabaka ve çekişme üstüne yerleşmiş; mücade-
leci, kuvvetleri geliştiren, düzenli bir ortaklaşa oyun şeklidir.

Zamanımızda ise araçlı, araçsız, kişisel ve ekip etkinliklerine yerini terk et-
miştir. Genel manada tarihsel etkileşim olanaklarını arttıran, uluslararası krizleri 
azaltıcı, ulusları bir araya getirici yapıya sahip olmuştur. Bulunduğumuz zaman 
diliminde, spordan uluslararası siyasette politik tesiri yükseltici bir yayma şekli 
olarak da yararlanılmaktadır (Erkal, 1981).

Kişinin doğal muhitini beşeri muhit haline dönüştürürken sahip oldukları 
yetenekleri geliştiren, sınırlanmış ilkeler içeresinde aletli aletsiz şahsi ya da bir 
arada serbest vakit etkinliği dahilinde ya da tam zamanlı olacak biçimde iş ifa 
ettiği, toplumsallaştırıcı, toplulukları bir araya getirici, ruh ve bedeninin geliş-
mesine yol açan, yarışçı, birbirine yardım edici ve tarihsel iştir (Erkal, 1981).

Özbaydar’a göre kıt veya fazla aksamayan, ustalık gerektiren fiziksel dav-
ranışların direkt kendisinden haz alırken sevindiren ayrıca istirahat ettiren ve 
çoğunlukla kimi kaidelerin dışına çıkmadan yapılan aktivitedir. Müsabaka şek-
linde olabilir de olmayabilir de. Müsabaka şeklinde olduğunda, ilgi alaka ve 
başarımı yükseltici bir güdülenme de söz konusudur (Özbaydar, 1983).

Sporun Önemi ve Amacı 

Yurdumuzda spora verilen ehemmiyet tüm dünya memleketlerindeki gibi 
sporun kişinin sıhhatine pozitif tesirinden dolayıdır. Disiplinli ve dengeli bir 
şekilde yapılan alıştırma ve antrenmanlar spor terbiyesinin temelini meydana 
getirir. Kişi kuvvetinin limitlerini zorlayan bu sportif etkinlikler çoğu bilim dal-
larında faydalanarak çağımız şartlarına ahenkli bir ilerleme temin etmektedir 
(Öztürk, 2004)

Sporun esas gayesi; durağan bir yaşamın sebep olduğu organik, ruhsal ve 
bedeni arızaları engellemek ya da ağırlaştırmak fizik sıhhatinin esası olan fizyo-
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lojik seviyeyi arttırmak, bedensel uyumu ve sıhhati uzun seneler koruma altına 
almaktır.

İlerlemiş devletlerden ortaya çıkarak spora olan alakanın yükselmesindeki 
sebebi biyolojik, ruhsal ve toplumsal bir istikrar gereksinimi biçiminde yorum-
lamak olasıdır. Spor yapanların gayesi, fizik ve psikolojik sıhhatinin gelişmesini 
sağlamak, özgüven sahip olmak ve yukarı seviye başarım sağlamaktır.

Spor yapma alışkanlığının gerektiği kadar yayılmamış olması da azaların 
spor yaparken gerektiği kadar randıman alamamasına sebep olabilmektedir. 
Şuur seviyesinin zayıf olmasının da bu vaziyete tesiri olduğu sanılmaktadır 
(Kartal, 2003).

Egzersiz

Zamanımızda insanlar eski zamanlara göre yaşamını daha az güç sarf ede-
rek idame ettirmektedir. Bu durağanlık da pek çok fiziki arızaların meydana 
gelmesine sebep olmaktadır. Çoğunlukla hareketsiz vücutlarda 35 yaş üzerinde 
sıhhat sorunları ortaya çıkmaya başlar. Şayet kent stresi, tütün mamulleri ve 
alkol kullanımı da varsa; solunum, kalp ve dolaşım rahatsızlıkların meydana 
gelmesi olasıdır (Çimen,2000).

WHO’a göre egzersiz yapmama sebebiyle kalp ve damar rahatsızlıkları, 
hipertansiyon, diyabet rahatsızlığı, varis, osteoporoz, eklem kireçlenmesi, ro-
matizma, obezlik, stres, kandaki kolesterol seviyesinin azalması gibi rahatsız-
lıkların meydana gelme olasılığı daha çoktur. Durağan yaşamın kişinin üstün-
deki negatif sonuçlarını belirleyen araştırmacılar, toplulukların tekrar fiziki ve 
psikolojik sıhhate ulaşması sebebiyle iş randımanın yükselmesi maksadıyla 
araştırmalar yapmışlardır. İnsanların içerisinde bulunduğu ortamdan kaçmak ya 
da yeni kuşakların durağan fiziklere sahip olmamak için yapılan araştırmalar 
giderek ihtisas alanına yönelmiş ayrıca standart formlar meydana getirilmiştir 
(Çimen, 2000).

Egzersiz programlı, kurgulanmış, yineleyici bedensel uygunluğun tek veya 
birden fazla öğenin gelişmesini sağlayan devamlı etkinliklerdir (Özer, 2006).

Beden ağırlığı denetlemesi ve şuurlu egzersiz programı tatbik ederek yeter-
li bir bedensel dayanıklılığa sahip olan kişilerin, uzun bir ömür sürebildiklerini 
gösterenbir hayli araştırma vardır. Bunu en iyi açıklayan şeylerden biri antren-
manlı kişinin hastalıklara karşıt beden mukavemetinin çoğalması ile tekrar bu 
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etkene bağlı olarak, rastgele bir sebeple kişi rahatsızlandığı zaman faydalanaca-
ğı beden ihtiyatlarına sahip olmaları ile izah edilmiştir (Polat, 2004).

Şuurlu yapılan egzersiz, optimum sağlığı yanında getirirken gereğinden 
çok kas iskelet düzeninde arızalara, bağışıklık düzeninin arızalanmasına ve ya-
yılmasına karşıt dayanıklılığın düşmesine sebep olabilmektedir (Albayrak ve 
Yeşim, 1998).

Egzersiz ve bedensel etkinlikler eskiden birbirlerinin yerini alırdı. Yakın 
tarihlerde, egzersiz bedensel etkinliğin alt grubu olarak tarif edilmektedir. Eg-
zersiz, formda olmayı ve sıhhati geliştirmek maksadıyla hususi olarak program-
lanmış planlı ve yapısal yineleyici belli bir müddet sürdürülen davranışlardır 
(Akyol, Bilgiç ve Ersoy, 2008).

Egzersizin, bireyin sıhhatindeki en mühim tesirlerinden birisi de, bireyin 
günlük etkinliklerini fazla yormadan gerçekleştirme kabiliyetini sağlamaktır. 
Bedensel egzersiz hayat süresince tekrar eden önemli bir etkinliktir (Kundura-
cılar, Arıkan ve Sade, 1994).

Egzersize diğer bir deyişle bir gayeye hizmet eden hareketlerin tamamı da 
sayılabilir. Bedeni çalıştırmak maksadıyla yapılan etkinlikleri, antrenmanları eg-
zersiz diye isimlendirebiliriz. Egzersiz oyun, jimnastik ve spora benzer öğretici ve 
ustalık sağlayan tüm beden egzersizleri ve atik, kuvvetli, dirençli, zinde, sıhhatli 
olmak, bedenin estetiğini fit tutmak, gelişmesini temin etmek gayesiyle uygula-
nan araçlı veya araçsız hareketlerin tamamıdır. Sıhhatli demek çoğu zaman hasta 
olmamak diye anlaşılır. Hâlbuki zamanımızda sıhhatli olmanın manası daha çok-
tur. Bedensel, zihni, toplumsal, aydın, ruhsal görünüş sağlığının tamamı sıhhatli 
olması kabuledilir. Bunun ismide egzersizdir, egzersiz yapmadan bu bütünlüğü 
meydana getirmek olası değildir. Hayat boyu egzersizin ana gayesi; durağan bir 
hayatın sebep olduğu organik, ruhsal ve bedeni rahatsızlıkları engellemek ya da 
yavaşlatmak fizik sıhhatinin esası olan fizyolojik kapasiteyi arttırmak bedensel 
uygunluğu ve sıhhati uzun seneler korumaktır. İleri ülkelerden yola çıkarak egzer-
size olan alakanın yükselişindeki sebebi biyolojik, ruhsal ve toplumsal bir balans 
gereksinimi biçiminde izah etmek olasıdır (Zorba, 2004).

Genellikle egzersizler, yürüme, koşma, düşük tempo koşma, trekking, bi-
siklet, kürek sporu, yüzme vb. etkinliklerle birlikte zamanımızda buna eşdeğer 
dans, step, raket sporları da dayanıklılık seviyesini yükseltici etkinliklerde gös-
terilmiştir (Öztürk, 2004).
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Egzersizde birinci kaide, başlarda bedeni yormayarak zamanla egzersizin 
şiddetini kademe kademe yükselterek devamlı yapar şekli sağlamaktır. Bir hayli 
bilirkişiye göre egzersizin tesirli olması için, ayda sekiz veya oniki defa en aşağı 
yirmi dakika yapmak gereklidir.

Egzersizin Sağlığa Yararları ve Zararları

Egzersizin birinci aşamadaki faydası, günlük yaşam dayanıklılığını yük-
seltmesidir. Dayanıklılığın yükselmesi, günlük aktiviteler (merdiven inme-çık-
ma, koşma, tempolu yürüme vs.) sırasında kişinin bedeninin daha az yorularak 
işini ifa etmesine yardımcı olmaktadır. Neticede egzersiz, bireyin günlük akti-
vitelerini rahatça yapabilmesini ve yorulmadan bitirmesine yardımcı olur (İrez, 
2003).

Egzersizin diğer faydası tıbbi yanıdır. Yani bedensel arıza ve rahatsızlıkla-
rın ortaya çıkmasını engellemek, ertelemek ve iyileştirilmesinde kullanılmaktır. 
Bu rahatsızlıklardan en mühim ana oluşma sebebi hareketsiz yaşamdan dolayı 
koroner kalp rahatsızlıkları, damar hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi kardio-
vasküler rahatsızlıklar kümesidir. Başka bir mühim kesim ise sırt rahatsızlıkları, 
hatalı durum ve hareket anormallikleridir. En mühim beden anormalliği şişman-
lıktır. Egzersiz en fazla bu anormalliğin iyileştirilmesinde kullanılır. Yapılan ça-
lışmalarda Amerika Birleşik Devletleri’nde beden anormalliğinde fazla kilolu 
olma durumunun en başta olduğu saptanmıştır (İrez, 2003).

Durağan bir hayatın sebep olduğu organik ruhsal bozukluk ve bedeni arı-
zaları engellemek, bedensel uygunluğu ve sıhhati uzun seneler kontrol altına al-
mak, bireyin fiziksel, ruhsal, toplumsal, işhayatı ve bilinç balansını sağlamaktır 
(Bıyıklı, 2007).

Ruh sağlığı bilimcileri, yürüyüş yapan ya da koşu yapan kişilerin bunalıma 
karşı psikolojik ve fizyolojik yararların olduğunu tespit etmişlerdir. Egzersiz 
bunalım ve kaygı bozukluğunu azaltır. Ayrıca egzersiz halk arasındaki mutluluk 
hormonu salgılanmasını da arttırmaktadır (Zorba, 1999).

Egzersiz vücut ağırlığını azaltmasının yanı sıra kan lipoproteinini azalta-
rak, glikoz metabolizmasına tesir ederek, kalp dolaşım performansını arttırmada 
etkisi olup ve aynı zamanda kalp rahatsızlıkları riskini de düşürmektedir (Kara-
tosun, 2006).
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Obezite ve Egzersiz

Obezite gereğinden fazla yemek yemekten dolayı oluşur. Yenilen gıdalar 
insana günlük hayatındaki enerjiyi sağlar. Gereksinim fazlası enerji yağ doku-
sunda depolanır. Belirli bir süre gereğinden daha çok gıda tüketildiğinde ise 
yağ dokusu bariz bir şekilde artıp sonucunda da obezite oluşur. Şişmanlık za-
manımızda gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerin en baştaki sıhhat sorunları 
içerisindedir (Taşkın, 2007).

Obezite bütün dünyamızda çok süratli yaygın hale gelmektedir. Ayrıca faz-
la kilolar, tütün mamulleri kullanmak ve durağan yaşam ile beraber ihtiyarlama 
sürecini çabuklaştıran en baştaki üç temel unsuru oluşturmaktadırlar. İnsanlık 
gittikçe kilo almaktadır. Zamanımızdaki insanların vücut ağırlıkları önceki aşıra 
göre on iki kilo daha çoktur (Özkan, 2004).

Vücuttaki kiloların fazlalığı, yaygın ve önemli bir sıhhat sorunudur. Bu va-
ziyet yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, şeker hastalığı ve koroner kalp rahat-
sızlıkları ile çok yakından ilgilidir (Karatosun, 2006).

Olgunlarda planlı bedensel etkinlikler, yağsız beden kilosunda yükselme, 
yağlı dokuda düşmeye yol açar. Günlük hayatımızın bir kısmı olan en sıradan 
aerobik egzersiz yürüyüştür. Merdiven çıkmak, dans etmek, step yapmak, bi-
siklet sürmek ve yüzmek gibi egzersizler hayatımızda olan diğer aerobik etkin-
liklerdir. Bu etkinlikler hayat şekli haline gelirse kilo kaybı ortaya çıkar. Bunlar 
planlı, belli zamanda, büyük kas kümelerini aynı zamanda hareketlendiren ve 
kalp atım hızını en çok %75 oranında yükselten aktivitelerdir. Spor salonların-
da aktiviteler çoğunlukla aygıtlarla yaptırılır. Koşu bandı, bisiklet ve el ergo-
metrisine gibi mekanik aygıtlarla aerobik etkinlikler planlanır. Mekanoterapi 
aygıtları ile uygulanan egzersiz kilo verme programı bireyin performansı tespit 
edildikten sonra, ilk olarak kısa vadeli stretching hareketlerini, 5 dakika ısınma 
etkinliklerini, 25 dakika maksimal aerobik etkinliklerini ve 5 dakika soğuma 
etkinliklerini içerir (Taşkın, 2007).

Zayıflık ve Egzersiz

Zayıflık türlü sebeplere bağlı olarak bireyin kilo kaybı durumudur (Özdağ, 
Kürkçü ve Aytekin, 1991).Bireyin zayıflaması türlü sebeplere bağlıdır. Bunlar 
türlü kanser çeşitleri, zehirli guatr, enfeksiyon rahatsızlıkları, psikolojik rahat-
sızlıkları, açlık ve yanlış gıda alımı gibi toplumsal ve mali etkenler, sindirim ra-
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hatsızlıkları, dişlerdeki arızalar, istifralar, yutma zorluğu, sindirim kanal iltihap-
ları gibi doğal gıda alımına mani durumlar, kötü sindirim özümlemesi, bulaşma 
riski olan rahatsızlıklar, ciltteki iltihaplanmalar diye adlandırılabilir. Bunların 
dışında bağırsak parazitleri, diyabet rahatsızlığı, hormon bozuklukları ve buna-
lımlar kilo kaybının sebeplerindendir (Bıyıklı, 2007).

Zayıflamada en etkili metot fiziğin sıvı balansını ve protein seviyesini zarar 
vermeden sadece yağları eritmektir (Karatosun, 2006).

Bir veya iki gün gibi kısa sürede zayıflatan metotlar ise su kaybı şekli ile 
etkili olabilirler. Sauna, kalın giyinme vb. gibi beden sıvılarını eksilterek zayıf-
lamaya yol açan metotların türlü mahzurlarının olacağı unutulmamalıdır. Kilo 
fazlalıklarından kurtulmak sadece spor yapan kişiler için değil zamanımızda 
çok fazla insan için ciddi bir problemdir. Vücut ağırlığı seviyesini belirlemede 
en uygun metot perhiz ile beraber spor yapmaktır. Bilhassa aerobik antrenman-
lar yağların yanmasında veproteinin muhafazasında etkili olurlar (Karatosun, 
2006).

Aerobik Dans Egzersizleri

Dünyanın her tarafında süratli gelişen aktivitelerden birisi olan dans eg-
zersizi ilk kez 1972’lerde J. Stevenson aracılığıyla aerobik dans olarak tanış-
tırmıştır. O günden zamanımıza kadar egzersiz Ritmik aerobik, Jazz exercise, 
Dans exercise olarak farklı türden isimle yaygınlaşmıştır. Birçok zaman aerobik 
dans müzikle yapılan aktivitelerin önceleri programlanmış ya da kareografisi 
belirlenmiş hareketleri kapsamaktadır. Bunlar; koşu, sekme, sıçrama ve başka 
kardiyovasküler hareketler gibi etkinliklerden oluşmuştur (Yıldırım, 1998).

Müzik eşliğinde yapılan ritmik hareket performansları, dayanıklılığı ve vü-
cut dengesinin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte grupla-
şarak yapılan antrenmanlar, aerobik aktiviteler ile eksik olan toplumsal iletişimi 
de geliştirir (Yıldırım, 1998).

Amerika Birleşik Devletleri’nde ASCM (Aerobik-Step Jimnastik Merkezi) 
aracılığıyla esnek vücut kompozisyonu, kas sağlamlığı ve kas gücü, kardiores-
piratör fitness’a sahip olmak ve ilerletmek amacıyla antrenmanın nitelik ve mik-
tarı ile alakalı olarak bir sıra teklifler sunmuştur (Yıldırım, 1998).

Aerobik dans antrenmanları toplulukla yapılınca bir aerobik antrenörü ön-
derlik yapmalıdır. Antrenörler önderlik yaptığı topluluğa bütün bildikleri ve ye-
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tenekleri düzgün bir şekilde çalıştırmalıdır. Şayet topluluk içindeki kişiler ara-
sındaki nüans düşükse zaman, tekrar sayısının düşürülmesi ya da yükseltilmesi 
biçiminde hazırlanabilir. Kişilerin arasındaki nüans fazlaysa her seviye için baş-
ka bir plan yapmak gerekebilir (Yıldırım, 1998).

Step

1990 senesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde tanınmayan bir görüş ola-
rak meydana çıkan step esasta bir spor çeşidi değil, bir antrenman çeşididir. Baş-
langıç noktası, eski tarihlerde yer alan basamak çalışmalarıdır (Yenigün, 2005).

Elastik bir yapısı olan plastik bir maddeden üretilmiştir. Bilhassa step için 
yapılmış araçların dışında kalan araçlarla step yapmamalı. Kaslara ve eklemlere 
rahatsızlık çıkarmayacak malzemeler kullanılmalıdır.

Aerobik bir antrenman olan stepte en mühim konu kullanılan yükselti, düz-
gün ritimle ve borçlanmadan yapılan sistemi soluk alıp vermelerle kaslara giden 
oksijen miktarı ile enerji daha hızlı açığa çıkmakta ve başka aerobik antrenman 
türlerine göre daha çok enerji sarfetmektedir. Çalışma etkililiğine göre bir step 
antrenmanı esnasında 350-450 kcal enerji harcanır (Karatosun, 2006).

Fiziksel Uygunluk Sporu

İnsanların mutlu olmak için kas aktivitelerini, tipik doğal kabiliyetleriyle 
yapmasına fiziksel uygunluk (fitness) denir (Michaud, Narring, Caunderay, ve 
Cavadini, 1999). Fitness sıhhatli ve zinde olma durumudur. Çeşitli egzersizlerle 
yapılan bir spordur. Fitness sözcüğü sözlüklerde “uygunluk ve sıhhat” olarak 
yer alır. Fit olmak demektir. Anlaşıldığı üzere fit olmak demek orantılı olma, 
ödeşmek anlamınıda içerir. Spor ve egzersiz yapanlar fit olmayı bedenin orantılı 
ve güçlü olmasını göstermek için yaparlar. Fit olan beden orantılı ve sıhhatli-
dir. Rahatsızlıklara karşı dayanıklıdır. Adale ve kemik bünyesi güçlüdür. Bütün 
uzuvlar olması gerektiği gibi çalışır. Ayrıca ortalama randımanın da üstündedir. 
Dolayısı ile fit beden daha sıhhatli, iyi ve uzun yaşar. Fitness vücudumuzun 
bedensel etkinlikleri sorun ve sakatlık yaşamadan yapabilme biçimi olarak ta-
nımlanabilir. Çoğu birey rutin işleri esnasında bedensel etkinliklerle çok uğ-
raşmazlar. Planlı bir fitness çalışma programının günlük hayatın içine alınması 
hastalık ve rahatsızlık sorunlarını düşürdüğü gibi iş performansını da yükselttiği 
kanıtlanmıştır (Duran, 2013)
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Sportif çalışmalar yardımıyla kişinin fiziksel ve psikolojik bakımından ula-
şılmış uygun olma halidir. Hedef rahatsızlıklardan sakınmak, ihtiyarlaşmanın 
gecikmesi, iş hayatında düzelme, motorik açıdan en tepe seviyeye gelme, psi-
kolojik bakımdan kendini iyi hissetme, çevreyle kişisel mesuliyet ve iyi bağlar 
oluşturmaktır (İmamoğlu, 2008).

Her insana ve belli hedefe göre çalışma programları değişiklik içerir. Fizik-
sel uygunluk sporunda sınırlı bir çalışma metodundan bahsedilemez. Her yaşın 
ve fizik yapısının birbirinden değişik olarak; bir bilirkişi ile izlenen antrenman 
programı olmalıdır. Bu spor belli kalıplar ve amaçları bulunmadığından ötürü 
her yaşta yapılabilmektedir. Mesela 16 yaşında veya 55 yaşında da bu spora baş-
layabilirsiniz. Bu sporun vücut geliştirmeden iki farkı vardır. İlk olarak hedef 
vücut geliştirmek değil, sıhhatli olmaktır. Ayrıca bir fiziksel uygunluk antren-
manında kardiovasküler çalışma (koşu, bisiklet vb. kişiyi soluk soluğa getire-
cek, kalori tüketen ve formda olmayı sağlayan egzersizler) ağırlık çalışmasıyla 
beraber yapılır. Bu sebeple kaslar çok gelişmez, yalnızca sıkılaşır ve güzel bir 
görünüşe sahip olur (Karagöz, 2008).

Öteki tüm spor branşlarından değişik bir amaç olarak, tüm kasları bir bir 
aygıtla veya aygıt kullanmadan çalıştırmak, sıkılaştırmak ve güçlendirmek he-
deflenir. Tüm spor branşlarının temelidir. Çünkü her spor branşında bedenimiz-
de çoğunlukla kullanılan kas kümeleri vardır. Bu kas kümelerine dayanıklılık 
kazandırılması amacıyla fitness çalışmalarına yer verilir (Karagöz, 2008).

Fiziksel Uygunluk Sporunun Faydaları

Fiziksel uygunluk sporu bedende endorfin, östrojen ya da testosteron hor-
monu salgılanmasını yükseltici etkisi vardır. Bu da insanın kendini ruhsal olarak 
daha iyive formda hissetmesine yardımcı olur. Bedenin zinde olması kendine 
güveni yükseltir. Metabolizmayı süratlendirir. Enerjiyi yükseltir, uykuyu dü-
zenler. Ruhsal iyileşme sağlayarak bunalımdan uzak tutar. Daha iyi ve çabuk 
düşünmeye yardımcı olur. Kalp ve damar sistemini kuvvetlendirir. Uzun süre 
fiziksel uygunluk sporu yapan kişilerin kanser ve kalp krizi geçirme olasılığı, 
önceye kıyasla azalır. Kalori harcamaya ve bedenin enerji sisteminin düzenle-
mesine yardımcı olduğundan diyabet rahatsızlığı olan kişilere de tavsiye edilir 
(Yıldırım, 1991).
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Fiziksel Uygunluk Sporunda Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Fiziksel uygunluk sporu yaparken çalışmaya başlamadan önce ne tür riskle-
ri var öğrenmeli. Elverişli giysiler kullanılmalı ve bilhassa spor ayakkabı terci-
hine özen gösterilmelidir. Uzman antrenörlerin hazırladığı çalışma programına 
riayet etmek gerekir. Sakatlanmamak için çalışma öncesi germe çalışmaları ile 
kasların ısınması lazımdır. Ağırlık çalışmasında hareketlerin düzenli yapılması 
mühimdir. Bu sporun ilk başlarında hafif bir çalışma yapılmalı ve ilerleyen za-
manlarda ağırlıklar yükseltilmelidir. Ayrıca fitness sadece antrenmanla kısıtlı 
değildir, düzgün bir hayatı ve dengeli gıda almayı da lüzumlu kılar. Beslenme 
bu sporu yapanlar için çok mühimdir ve bu sporda başarılı olmanın ilk gerekle-
rinden birisidir (Tatar, 2001).

Bay-Bayan ve Spor

Yapılan bilimsel çalışmaların neticeleri türlü şekillerdeki antrenmanların 
bay ve bayanda ki tesirlerinin mühim bir farklılıklar görünmediği şeklindedir. 
Antrenmana karşı fizyolojik ve biyokimyasal yanıtlarındaki oluşma düzenek-
lerinin her iki cinsiyettede benzer olduğu anlaşılmaktadır. Cinsiyetler arasında 
oluşan ayrılıklar daha çok tespit edilen aşamalarla kendini gösterip, bay spor-
cuların performansları çoğunlukla bayan sporculardan daha yüksek bulunmak-
tadır. Bayanların vücutları baylara göre daha yağlıdır. Hem bayanlarda hemde 
baylarda bedenin yüzde üç ile beş oranında hücre membranlarının ve sinir sis-
teminin doğru çalışması için yağ bulunur. Bayanlarda bununla birlikte yüzde 
beş ile sekiz oranında cinsiyete özel yağ bulunur. Kadınlarda kemik gelişimi 
ihtiyarlamanın ilk yirmi yılında sona erer. 18 ile 21 yaş arası gelişimin en uzun 
halini alır. İskelet mineralleşmesinin 20 ile30’lu yaşlar arasında trabecular ke-
mik kütlesinde olduğu gibi kemik kütlesinde devam ettiği gözlemlenir. Doruk 
kemik kütlesi, bireyin yaşamı süresince kazandığı kemik yoğunluğudur. Yüksek 
doruk kemik kütlesinin ihtiyarlıkta osteoporoza mani olduğu gözlemlenmiştir 
(Karatosun 2006).

Pilates

Pilates bedeni farketmemize yarayan ve bunu geliştiren bir aktivite yönte-
midir. Günlük yaşamda bedenin daha verimli nasıl kullanılabilir olduğunu öğre-
tir ve yardımcı olur (Altıntaç, 2006).
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Pilates koordinasyona, dengeye, esnekliğe, adale dayanıklılığına pozitif et-
kisi olan nadir egzersizlerden bir tanesidir. Pilates egzersizin işlevsel bir biçimi-
dir, çünkü hareketlerin farklı ortamdaki tertipleri biçimindedir (Çağlav, 2005).

Bu çalışma biçimini, 1980 yılında Almanya doğumlu Joseph H. Pilates keş-
fetmiştir (Altıntaç, 2006).

J. H. Pilates, aralarında hekimlerinde var olduğu tıbbi profesyonellerle ve 
sağlık çalışanı olan eşi Clara ile çalışırken karşılaştığı, jimnastikçiler ve beden 
eğitmenleri aracılığıyla kullanılan aygıtları yapmak için yay ve hastane yatakla-
rını kullanmıştır (Altıntaç, 2006).

Bedene elastiklik ve kuvvet kazandıran bir çalışma metodudur. Bütün kas-
ları hareketlendiren bu metot, elastikiyet ve balans kazandırıp, bedenin doğru 
duruş alışkanlığını iyileştirmekte ve biçimlendirmektedir (Çağlav, 2005).

Pilatesin ilk başlarda tedavi maksatlıydı. Sonraları adaleleri güçlendirmek 
amacıyla kullanıldı. Zamanımızda ise bilhassa konsantrasyona ihtiyaç duyan bu 
çalışma şekli doğru duruş alışkanlığı geliştirmek ve sıhhatli bir bedene sahip 
olmak maksadıyla yapılmaktadır (Çağlav, 2005).

Pilates, yerde uygulanan hareketleri ile yoga öğelerinin bir sentezidir. Çün-
kü pilateste yogada olduğu gibi asıl olan doğru soluk alış verişidir. J. H. Pila-
tes’in “kontroloji” ismini taktığı bu metot, eklem ve kemiklerin yaşam boyunca 
muhafaza etmek için adale kuvvetlendiren, esnekleştiren ve bilhassa içsel karın 
adalelerinin güçlendirilmesi temeline dayanmaktadır (Çağlav, 2005).

Pilates yöntemi, fizyoterapi ortamında popülerliği artarak 1990’larda, genel 
ortopedi, yaşlı tıbbı, kronik ağrılar, sinir sistemi tedavisinde ve daha bir hayli 
iyileştirme kısımlarında kullanılmaya geçilmiştir.Günümüzde, pilates geleneğe 
bağlı ve çağdaş olmak üzere uygulanıyor. Geleneksel pilates J. H. Pilates’in 
yöntemleridir. Pilates ilkelerinin daha emniyetli, kollayıcı ve tesirli olması için 
bu yönteme anatomik bilgiler, mekanik ilkeler ve çağdaş egzersiz ilmi ilave 
edilerek Pilates’in özgün çalışmasının çağdaşlaşması temin edilmiştir Pilates 
uygulamasının bu derece popüler olmasındaki bir diğer neden ise yerçekimine 
karşı değil de yaylara karşı uygulanmasıdır (Altıntaç, 2006).

Sağlık

Sıhhatli olmak demek çoğunlukla hasta olamama durumu olarak algılanır 
(Yıldırım, 1999). Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre ise; “sadece hastalıklar-
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dan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açı-
dan iyi olma hali” olarak tanımlar (Özdağ ve diğ., 1991). Oysaki zamanımızda 
sıhhatli olmanın tanımı daha çoktur.

Bulunduğumuz zaman dilimine göre duygusal, psikolojik, zihinsel (en-
telektüel), sosyal, mesleki ve bedensel iyi olma durumu olarak tanımlanabilir 
(Özdağ ve diğ., 1991). Bunun da aracı egzersizdir. Egzersiz yapmadan bu bü-
tünlüğü elde etmek imkânsızdır (Harold, 1996).

Sağlıklı Hayat

Sıhhatli hayatı yalnızca hastalığa yakalanmadan ömür sürmek olarak anla-
mamak gerekir. Sıhhatli hayat, sıhhatli ve yüksek performanslı bir kalp ve fiziğe 
sahip olarak, günlük yaşamımızdaki etkinlikleri çok daha basit ve iyi bir şekilde 
yerine getirmek biçiminde de tanımlanabilir. Kısacası hayattan zevk alarak ya-
şayabilmektir (Öner, 2006).

Genellikle sağlık kaideleri olarak düşündüğümüz, uygun kilo, tütün ma-
mullerini kullanmamak, stresi denetim altına almak, sıhhatli bir kalp dolaşımı 
vb. gibi faktörlerin istenilen sıhhat düzeyinde olmasını temin eden en büyük 
yollardan birisi de egzersizdir (Özdağ ve diğ., 1991).

Sağlıklı Hayat ve Spor

Çağımızda spor önemli bir toplumsal olgu haline gelmiş bulunmaktadır. 
Sporun, bilim esaslarına uygun bir şekilde düzenlenen planlamalarla mühim 
bir bölüm olarak ilerlemesi sürmektedir. Ayrıca bu ilerleme, sıhhat bakımından 
mühim olan planlı antrenman yapma alışkanlığına sahip olma biçiminde düşü-
nülebilir (Turan, 2006).

Spor etkinlikleri fiziki kabiliyetleri (hareket etme huyu, yorgunluk karşısın-
da direnç, obezite ile savaş vs.), psikolojik kabiliyetleri (etrafa uyum sağlama, 
heyecanı kontrol altında tutma, hayattan keyif alma, kreatif kişilik vs.) ve sosyal 
kabiliyetleri (mesuliyet bilinci, yardımsever ve dayanışmacı, kaidelere bağlı ka-
larak yarışma vs.) geliştirir (Karatosun, 2006).

Spor Tesisi

Spor etkinliklerinin ve bütün spor çeşitlerinin kendine has çalışma, hazır-
lanma ve çalışmalarının uygulanabilmesine elverişli spor etkinlikleri evvelinde 
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ve sırasında sporcu ve seyredenlerin ihtiyaçlarını (saha, tribün, tuvalet, duş vs.) 
karşılayabilecek birimleri olan bina, saha ve alanlardır (Devlet İstatistik Ensti-
tüsü, 2002).

Özel Spor Salonları

Büyük bir mazisi olan sportif aktivitelerin, beklenen düzeye gelmesin de 
gerekli ön çalışmaların ve egzersizlerin yapılabildiği, ayrıca gerek spor yapan 
gerek çalıştırıcı ve gerekse de hizmet verenlerin, soyunma odası, duş ve tuva-
let vb. gereksinimlerle ısınma, havalandırma, aydınlatma gibi gereksinimlerin 
maksimum seviyede ihtiyaçlara cevap verdiği, devlet tarafından hizmete girme-
sine onay verilen özel kapalı spor tesisleridir (Sel, 1991).

Özel tesislerin 3530 sayılı yasanın 25.maddesi gereğince açılabilmesi 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün onay vermesine bağlıdır. Özel spor te-
sisleri ile ilgili yayımlanan genelgeye göre spor yapılacak tesisin boyutlarının 
her spor branşının yarışma talimatnamesine uygun şartlar aranacaktır. Ayrıca bir 
özel spor tesisi 8x12=96 m2 ölçüye uygun olmalıdır. Bu ölçülerdeki tesislerde 
bir seferde maksimum yirmi beş, normalde yirmi kişinin spor yapması uygun 
bulunmuştur (R.G.).

Yapılarında bulunan fitness, havuz, tenis kortları, koşu pistleri, spa vb. et-
kinlik sahaları ile hizmet veren özel tesislerdir. Günümüz imkânları, bireyleri 
durağanlığa mecbur ettiğinden bu olumsuz durumdan kurtulmalarına yardımcı 
olmak için harekete sevk etmek için bireylere imkân sağlar. Günün büyük vakti 
faal olan özel spor tesisleri bireyleri istedikleri zaman hizmet vererek zamanı 
planlama sorunlarına çözüm bulurlar. İnsanlar uzman çalıştırıcı ile birlikte ant-
renman yaptıklarından doğru yönlendirilerek sakatlanma sorunlarını minimum 
seviyeye çekebilirler. Ayrıca bu çalışmalarda bilgi sahibi olarak antrenmanın 
kişi yaşamında ne kadar önemli bir yer kapladığını öğrenirler (Karatosun, 2006).

Bu tesislerin üstlendiği en mühim görev bireylerin spora bakış açılarını po-
zitif yönde etkilerken, onlarla şahsi olarak ve dahası bireysel özelliklerine göre 
( vücut duruşu, yaşamı, güdülenme vb. ) ilgilenip izlemek, sıhhatli bir hayat 
sürmelerine elverişli beslenme alışkanlığını kazanmalarına aracı olmaktır (Ka-
ratosun, 2006).
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Özel Spor Salonlarının Özellikleri

Fizyolojik Bakımdan

Özel spor tesislerinin fizyolojik bakımından biçimlendirilmesinde hedef, 
spor etkinliklerinin yönteminin ve egzersiz yapma koşullarının birey bünyesine 
elverişli bir şekilde biçimlendirilmiştir. Tesisteki çevre imkânlarını tesisten fay-
dalananların bünyesine elverişli biçime getirmek gereklidir. Tesisten faydalan-
maya gelenlerin egzersize başlamadan önce aktif bir şekilde ısınma yapabilecek-
leri bir yerin olması gereklidir. Günümüzdeki salonlarda bu tür alanlar yoktur ve 
spor yapmaya gelenler adale esnekliğini yapmadan çalışmaya geçmektedirler. 
Bu eksiklik spor yapmaya gelen bireyleri negatif yönde etkiler. Spor tesislerden 
faydalanmaya gelenleri negatif yönde etkilememesi için aydınlatma, gürültü vb. 
gibi bazı koşulları sağlaması lazımdır. Bunlar zamanımız özel spor tesisleri-
nin en mühim sorunlarından bir tanesidir. Çünkü tesisler bakımından uygun bir 
yapısı olmadığından yetersiz ve sınırlanmış bir alanda birden fazla branş bir 
arada yapılmaktadır. Birçok spor tesisinde vücut geliştirme, jimnastik ve uzak 
doğu sporları birlikte yapılıp bu antrenmanlar tesisisin imkânlarının elverişsiz 
olmasından dolayı bireylerin motivasyonunu negatif anlamda etkilemektedir. 
Bu tesisler hava dolaşımını sağlayan yapıdan yoksun olduklarından ve temizlik 
şartlarına uymadıklarından, spora gelen kişilerin sayısının çok olmasından dola-
yı duşlardan çıkan buhar, tuvalet kokusu ve nem gibi etkenler sporcuları negatif 
yönden etkiler. Bu nedenle tesislerin fizyolojik bakımdan uygun olmasına itina 
göstermeli ve kontrolü devamlı yapılmalıdır (Başer, 1985).

Psikolojik Bakımdan

Spor tesislerinin psikolojik bakımdan biçimlendirilmesinde gaye, spor ya-
pan bireyi ruhsal olarak huzurlu ve hoşuna gidebilecek bir mekânı sağlamaktır. 
Böyle bir salon spora gelen kişileri sıradan spor yapma ortamından uzaklaştırır, 
spor yapan kişinin isteğini korur ve yükseltir. Tesislerde gereksinim hissedilen 
düzenlemelerinin en başlarında boya, badana, yeterli derecede çiçek ve bitkiler-
le süslemek, yeterli süre ve çeşitlilikte müzik yayını yapmak gelir. Bu imkânlara 
sahip salonlarda yapılan sporlar daha randımanlı ve keyifli geçer.

Tesislerde egzersiz yapan bireylerin toplumsal ilişkiler bakımından tamam-
layıcı olmasını sağlamak için bireylerin, psikolojik taraflarının belirlenmesine 
ehemmiyet verilmesinin yanı sıra toplu spor yapma ahenginin temin edilmesi 
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gerekir. Spor yapılan mekânda yapılmaya çalışılan düzenlemeler spor yapma-
ya gelenleri ruhsal açıdan pozitif anlamda etkileyip, onların çevre şartlarından 
negatif etkilenmeyip uyum ve huzur içinde antrenman yapmayı sağlayacak bir 
mekân hazırlanmasına itina göstermelidir (Başer, 1985).

Soyunma ve Dinlenme Alanları

Salonlara spor yapmak için gelen bireylerin en fazla kullandıkları alan olan 
soyunma odaları kullanışlı ve amaca yönelik olmalıdır. Aynı zamanda havadar, 
aydınlatması yeterli, nemsiz ve ısıtma sorunlarının olmadığı ve her kişiye ye-
tecek soyunma dolaplarına sahip olmalıdır. Ayrıca duş, tuvalet, lavabo üniteleri 
sauna ve masaj alanları ile desteklenmiş olmalıdır (Erdoğan, 1987).

Soyunma odaları salonla irtibatının olması ve kapılarının ölçüleri yeterli 
büyüklükte olmalıdır. Soyunma odalarının hava dolaşımına sağlık koşulları ba-
kımından dikkat edilerek ısının 18 °C’de sabit tutulmalıdır. Bunun yanı sıra spor 
tesislerinde olması gerekli olan dinlenme alanları için 26 Ağustos 1989 Tarihli 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisler 
Yönetmeliği’nin 9. maddesinin 6. fıkrasında “En az 15 m2’lik bir dinlenme so-
lonu olması ve salonun tabanının soğuktan korunacak şekilde (halıfleks, halı ve 
benzeri) kaplanması gerekliliği belirtilmektedir. Ayrıca salon ısısı, aydınlatması 
ve havalandırması yeterli seviyede bulundurulmalıdır” denir.

Havalandırma

Spor tesislerinde yeterli havalandırma sistemi olmazsa spor yapan bireyle-
rin rahatsızlığına neden olacak kadar su buharı oluşur ve solukla verilecek su 
buharı, insanları rahatsız edici seviyeye gelir. Solukla birlikte atılan bakteriyel 
atıklar bilhassa gribal enfeksiyonların artmasına neden olur. Normal soluklan-
mada bu bakteriyel atıklar gözle görünmeyen damlacıklar şeklinde bir buçuk 
metreye kadar atılır. Şayet öksürme ve aksırma olursa bu uzaklık altı metreye 
kadar artabilmektedir. Bu bir hava ile doğrudan geçiş örneğidir. Tesislerde ka-
labalık sporcu kitlesi antrenman yaparken bunları da bir izleyici kitlesi seyret-
mektedir. Tesiste olan insanların yaptıkları nefes alıp verişi ile havanın rutubet 
oranı, CO2 oranı artıp buna karşın O2 oranı düşmektedir. Bu da performansı 
negatif manada etkilemektedir (Saçaklı, 1989).
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Bu bilgiler ışığında hava kirliliği kişiler üstünde negatif tesirlerini her or-
tamda göstermektedir. Spor ve hava birbiri ile alakalı kavramlardır. Spor yapar-
ken temiz havaya daha fazla gereksinim vardır.

Özel spor tesislerinde havalandırma doğal havalandırma, suni havalan-
dırma, vantilatör, pencere ve bacalar vasıtasıyla temin edilmektedir. Olgun bir 
insanın günde ortalama 15 litre temiz havaya gereksinimi vardır. Tesislerdeki 
antrenmanlar esnasında bu gereksinim miktarı 100 litreye çıkmaktadır (Saçaklı, 
1989).

Isınma

Özel spor tesislerinde antrenmanların yapıldığı alanın sıcaklığı 18°C’den 
aşağı inmemeli, hava dolaşımı ve ısıtma sistemi tesisten faydalananların raka-
mına bakarak yeteri kadar olmalıdır. Sıcaklığın belirli bir seviyede kalması için 
tesis tabanın yapılacak spora göre tahta parke, sunta, halıfleks vb. maddelerle 
kaplanmalıdır. Spor tesislerinin tavan sıcaklığı tabana göre 2-3°C daha yüksek-
tir. Aradaki bu fark minimum seviyeye getirilmelidir. Bunu gerçekleştirebilmek 
için spor tesislerinde:

•	 Petekler camların altına konulmalı ve bu yüzden dışardan gelen yeni 
hava ısınıp öyle içeri girip dağılması sağlanır.

•	 Isınma teçhizatlarının seviyesi yere yakın bir seviyede yapılmalıdır.

•	 Isınma teçhizatları değişen sıcaklık gereksinimlerini temin edebilmek 
için hızlı bir biçimde ayarlanabilmelidir.

•	 Spor tesislerindeki ısıtma teçhizatları insan sıhhatine ve çevre kirliliğine 
zarar verecek maddeler çıkartmamalıdır.

Isıtma teçhizatları tesis sıcaklığını devamlı yüksek seviyede tutmamalıdır. 
Çünkü ısının tesiriyle tesiste kuru hava oluşup ve nefes alıp vermede zorluklar 
oluşur (Turgut, 1988).

Özel Spor Tesislerinin Tercih Edilme Sebepleri

Bireylerin, spor salonlarını tercih ederek planlı antrenman yapma alışkan-
lığına sahip olup hareketli bir hayat biçimini benimsemeleri için kişileri ikna 
eden şeyleri üç faktör altında toplayabiliriz. Bu faktörler, bireysel alışkanlıklar, 
çevresel etkenler ve fizyolojik etkenlerdir (Bektaş, 2015).
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Bireysel Alışkanlıklar

Bireysel alışkanlıklar; demografik etkenler, biyomedikal etkenler, spor ma-
zisi faktörü ve ruhsal etkenler olarak sınıflandırabiliriz.

Demografik Etkenler

Eğitim, yaş, maddi durum, cinsiyet demografik etkenleri meydana getirir. 
Bilhassa ileri yaş durumu, düşük eğitim düzeyi ve düşük maddi kazancı olan 
bireylerin, düşük düzeyde faal bir hayat tercih ettikleri görülmüştür.

Biyomedikal Etkenler

Sıhhat durumu, şişmanlık ya da kalp rahatsızlıklarına benzer etkenler biyome-
dikal vaziyeti belirler. Bu etkenlerle antrenmana katılma durumu arasındaki ilişki 
büsbütün antrenmanın türü ve fitness sektörünün kendi içinde gelişmesine bağlıdır.

Spor Mazisi Faktörü

Bireylerin spor mazileri, bireysel antrenman alışkanlıklarını direk tesir 
eden etkendir. Bireylerin, rahatsızlıklara ya da cinsiyete bağlı, sporla ilişkileri 
kopmuş olabilir.

Ruhsal Etkenler

Kişiden kişiye farklılık gösterdiğinden bir genelleme yapmak güçtür fakat 
bireysel güdüsünü arttıran değerlerden hedef koyma, gelişmesini idare etme ve 
kendini zorlama değerlerinin bedensel antrenman alışkanlıklarını iyileştirme 
bakımından olumlu olduğu tespit edilmiştir.

Bilgi, davranım ve görüşler ile sıhhat idraki geliştirmiş bir kişi, geliştirme-
miş kişiye nazaran düzenli antrenman yapmaya daha yatkındır. Bu görüş ge-
lişmemiş kişilerin çok düşük şiddet ve tekrar sayısında antrenmanlar yaparak 
başlamaları, düzenli antrenman yapmalarında kişilere yardımda bulunacaktır 
(Bektaş, 2015).

Çevresel Etkenler

Motivasyonu arttırmada çevresel etkenler olarak tesise ulaşımın kolay, el-
verişli ve sıkıcı olmayan bir etkinliğe vakit ayırma arzusunu arttırarak vakit 
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sorununu çözmek, aile ve arkadaşların toplumsal dayanak vermesi, başlıca et-
kenler arasındadır (Bektaş, 2015).

Fizyolojik Etkenler

Antrenmanın elverişliliğinin ve yapılma sıklığının, güdülenme üstünde çok 
mühim bir tesiri bulunur. Orta sıklıkta antrenman yapan bireylerin, yüksek sık-
lıkta antrenman yapanlara nazaran daha uzun süre antrenman yapma durumunu 
geliştirdiği tespit edilmiştir.

Sakatlanmalar, antrenman yapma alışkanlığını terk etmede çok önemli yer 
tutar. Egzersiz tercihleri, orta derecede tutulursa sakatlanma olasılığı azalaca-
ğından bireyler uzun vadeli antrenman yapma alışkanlığı kazanırlar (Bektaş, 
2015).

SPOR SALONLARININ KULLANIM NEDENLERİNE YÖNELİK 
YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Tunçel’in yaptığı araştırmada, öğretmenlerin boş zaman aktivitelerine ka-
tılma amaçlarının başında %58.2 oranında fiziki elverişlilik ve sıhhatli olmak 
gelmektedir. Bıyıklı’ nın yaptığı araştırmada cinsiyetlere göre spora başlama 
sebeplerine bakılacak olursa çoğunlukla bedensel ve psikolojik olarak sıhhatli 
kalmak, kilo vermek ve bedensel performansı yükseltmek olarak ortaya çıktığı 
görülmüştür. Sadece çekişme içeren etkinliklerden hoşlanmayı bay üyeler daha 
ciddiye almaktadırlar. Ayrıca bedensel olarak sıhhatli kalmak evli üyeler bakı-
mından başka üyelere oranla çok daha mühim bir sebep olarak öne sürülmekte-
dir (Karatosun, 2006). 

Eroğlu’nun İstanbul’da spor merkezlerinde üyelik yenilemelerini etkileyen 
etkenler üstüne yaptığı çalışmada araştırmaya iştigal eden kişilerin büyük kıs-
mının antrenmana gittikleri salona referans oldukları görülmüştür. Aynı zaman-
da disiplinli bir şekilde spor yapanlar ile salonun eve-işe uzak olması ilişkisini 
de ele alan Eroğlu disiplinli olarak antrenman yapmayanların salona gitmeye 
etkili olan salonun eve-işe uzak olması sorunundan disiplinli olarak yapanlara 
nazaran daha çok etkilenmektedirler neticesine ulaşmıştır (Eroğlu, 2006). 

Bıyıklı’ nın yapmış olduğu çalışmada genel olarak görülüyor ki aerobik, 
yüzme, SPA ve tenis en büyük oranda katılım olan aktiviteler olarak dikkat çek-
mektedir. Bay ve bayanların iştirak ettiği aktivitelerin fitness ve yüzme branş-
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larında paralellikler olduğu gözlemlenmiştir. Ama aerobikte iki grup arasında 
iştirak açısından önemli farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir (Bıyıklı, 2007).

Disiplinli olarak antrenmanlara devamlılık ile eğitmenlerin hazırladığı 
sportif programların yetersiz olması ilişkisi arasındaki çalışmasına göre iki de-
ğişken arasında ilişki vardır (p<0.05). Sistemli olarak antrenman yapanlar spor 
salonuna gitmede etkili olan spor salonunun sportif programlarının yetersiz olu-
şu sorunundan sistemli olarak antrenman yapmayanlara nazaran daha fazla etki-
lenmektedirler (Eroğlu, 2006).

Eroğlu’nun yaptığı araştırmada sistemli olarak antrenman yapanlar ile ant-
renörlerin bilgisinin az olması ilişkisine bakılmış ve sistemli olarak antrenman 
yapanların spor salonuna gitmeye etkisi olan spor salonun antrenörlerin bilgi 
bakımından yetersiz oluşu sorunundan sistemli olarak antrenman yapmayanlara 
nazaran daha çok etkilendikleri görülmüştür (Eroğlu, 2006).

Bıyıklı’ nın yapmış olduğu araştırmada ise yaşa göre bakıldığında, özel 
spor salonlarının alanında uzman antrenörler denetiminde spor yapanla bireyle-
rin kendilerini daha güvende hissettiklerine rastlanmıştır (Bıyıklı, 2007)

Bıyıklı’ nın yapmış olduğu araştırmada ise cinsiyete göre bakıldığında, özel 
spor salonlarının alanında uzman antrenörler denetiminde antrenman yapan ba-
yanların baylara göre kendilerini daha çok güvende hissettiklerine rastlanmıştır 
(Bıyıklı, 2007).

Odabaş ve arkadaşları yaptıkları çalışma ile bireylerin sistemli olarak ant-
renman yapabilmesi için alanında uzman bir antrenöre, bir diyetisyene ve bu 
gereksinimlerini karşılayabileceği spor salonlarına gereksinim duyduklarını 
göstermektedir (Odabaş, 1998). 

Eroğlu’nun yaptığı araştırmadaysa spor salonundan faydalanan kişiler ala-
nında uzman bir diyetisyene ve uzman bir fitness antrenörüne gereksinim duy-
duklarını belirtmiş oldukları görülmüştür (Eroğlu, 2006).

Ertaş’ın yaptığı araştırmada spor salonlarında çalışan salon çalışanlarının 
sporla alakalı bilgiye sahip olup olmadığına bakıldığında yalnızca %29.2’sinin 
evet cevabı verdiği görülmüştür. Salondaki eğitmenlerin sporla alakalı bilgiye 
sahip olması bireylerin salonlardan daha çok yararlanmasına yardımı dokunaca-
ğı anlamına gelebilir (Ertaş, 2006). 
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Tunçel’in yaptığı araştırmada öğretmenlerin faal antrenman yapma duru-
muyla cinsiyet arasındaki bağı incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklı-
lığa rastlanmıştır (Tunçel, 1999).

Fischer’in yaptığı araştırmada üye memnuniyetleri incelenmiş, fitness sa-
lonlarına giden üyelerin bu salonlardan mutlu olma durumları değerlendirilmiş 
(Fischer, 2002).

Sosyal hayatın ve meslek hayatının baskısı altındaki kişilerin fiziksel ve 
psikolojik bunalımdan korunmaları sıhhat hallerinin gelişmesi ya da hâlihazır-
daki sıhhat hallerinin muhafazasında sporun en etkin yol olarak karşımıza çık-
tığı düşünülmektedir. Bu da kişilerin fitness salonlarına gitmesinde önemli bir 
yer tutmaktadır. Fitness salonlarına giden bireylerin beklentilerinin değerlen-
dirildiğinde, bireylerin fitness salonuna gelmekteki gayelerinin spor yapmak, 
sağlıklı olmak ve kilo vermek olduğu söylenebilir. Bireylerin fitness salonunu 
tercih ederken araştırdıkları, fitness salonunu seçme durumunda ise eve-işe ya-
kın olmasından dolayı seçme oranı ilk sırada yer almıştır. Bunu arkadaş tavsi-
yesi ile salonu seçme durumu takip etmektedir. Bu çalışmaya katılan kişilerin 
beklentilerini karşılama durumu göz önüne alındığında bireylerin yararlandığı 
programlar arasında fitness aletleri ilk sırayı alıp diğer programlar benzer dağı-
lım göstermiştir. Bunun neticesinde kişilerin gittikleri salonlarda kendilerine el-
verişli çalışma programlarını uygulanıyor mu diye sorulduğunda kişilerin bek-
lentilerini karşıladığı görülmektedir. Salonlardaki eğitmenlerin eğitim ve bilgi 
seviyelerinin önemi bütün gruplarda benzerlik göstermektedir. Bu salonlardaki 
eğitmenlerin ciddi bir bölümü üniversite mezunu ve beden eğitimi ve spor öğ-
retmeni alırken, bunların ardından uzman antrenör olması dikkat çekmektedir. 
Salonlardaki kişilerin en çok kullandıkları spor aygıtlarını kullanma durumları 
değişkenlik göstermiştir. Ancak ilk sırayı koşu bandı ve ardından bisiklet yer 
almıştır. Bu durum salonlardaki aygıtların, kişilerin kullanma beklentileriy-
le doğru orantılıdır. Benzer şekilde kişilerin sporu severek yaptığı bulgusuna 
ulaşılarak, eğitmenlerin bilgi seviyelerinin yeterli, eğitim düzeylerinin yeterli 
olması sebebiyle kişilerin salonlarda mutlu oldukları görülmektedir. Bireylerin 
kullandıkları spor aletlerinde paralellik göstermesi, kilo sorunu olan kişilerin 
sportif programı ile uygun olması salonların insanların beklentilerine pozitif 
yönde katkısı olduğu görülmektedir. Bunun gibi araştırmalara benzer yönde, 
salonlara giden kişilerin bedensel ve fizyolojik parametreleri ölçülebilir, top-
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lumsal ve ruhsal araştırmalar da yapılabilir (Tunçel, 1999; Fisher, 2002; Eroğlu, 
2006; Ertaş, 2006).

Benzer araştırmaların daha çok sayıda yapılması salonlarda spor yapan bi-
reylerin sayısını belirlemek açısından önemlidir. Hem sosyal hem de ekonomik 
seviyeleri değişik olan farklı bölgelerde yapılmalıdır.
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Öz: Bireyin zihinsel yapısının işleyiş performansı ve bedensel etkinliği 
arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı insanların her zaman merak ettiği bir 
konu olmuştur. Öğrencilerinin fiziksel aktivitelere katılımı ve bunun akademik 
başarıları üzerine herhangi bir etkisinin olup olmadığı da incelenmesi gereken 
önemli bir konudur. Öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri birçok şekilde tes-
pit edilmektedir. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi bu yöntemlerden biridir. 
Bu anket sayesinde öğrencilerin son bir hafta da yapmış oldukları fiziksel ak-
tiviteler tespit edilir. Akademik başarı ölçütü olarak da öğrencilerin liseye giriş 
puanları ve bunun yanında genel not ortalamaları kabul edilmektedir. Eğitim 
sistemi içerisinde yer alan her bir birey için hem akademik başarıları hem de 
egzersizin olduğu bir yaşam şekli olmazsa olmazdır. Son zamanlarda bu konu 
hakkında yapılan bilimsel araştırmalar lise öğrencilerinin fiziksel aktivite dü-
zeylerinin düşük olduğunu, kadın öğrencilerle kıyaslandığında erkek öğrenci-
lerin daha yüksek fiziksel aktivite düzeyine sahip oldukları ve söz konusu bu 
farklılığın bilimsel açıdan anlamlı olduğu ortaya konulmuştur. Farklı alanlarda 
eğitim veren liselerde okuyan öğrencilerin akademik başarılarını inceleyen bi-
limsel çalışmalar incelendiğinde, fen lisesinin akademik başarısının en yüksek 
olduğu, fiziksel aktivite düzeylerine bakıldığında ise anadolu lisesinin en yük-
sek fiziksel aktivite düzeyine sahip olduğu kanaati oluşmuştur. Sonuç olarak 
bilimsel alanda yapılan çalışmalar lise öğrencilerin babalarının eğitim durumu 
ve öğrencilerin cinsiyet değişkenlerinin fiziksel aktivite düzeyi üzerinde önemli 
birer belirleyici olduğu, diğer demografik değişkenlerin lise öğrencilerinin fi-
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ziksel aktivite düzeylerini etkilemediği ve fiziksel aktivite düzeyinin akademik 
başarının çok önemli bir belirleyicisi olmadığı ortaya konulmaktadır. 

GİRİŞ 

Bilinçsiz yaşam koşulları ile birlikte ekonomik sıkıntılar ve sağlıksız bes-
lenme nedeniyle Türk toplumu, birçok sağlık problemi tehdidi altındadır. Bu 
mevcut durumun içinde bulunanların yaşam kalitelerini yükseltmek ve türlü 
sağlık problemleri yaşamamak için farklı aktivitelere katılma gereksinimi duy-
maktadırlar. Zayıflamak için spor salonlarına giderek gerek fitness hareketleri, 
gerekse çeşitli dans aktiviteleri ile bu tür çabaların içine girdikleri bilinmektedir 
(Ünveren, 2005).

Yüzyıllar boyunca insanlar günlük çalışmalarını fiziksel olarak yapmak 
mecburiyetindeydiler. Zaman ilerledikçe teknolojinin hızlı bir şekilde ilerleme-
si yaşamın hareketsiz bir şekilde sürdürülmesine neden oldu (Akıncı, 2014). 
Fiziksel aktivitenin yoksunluğu çocuklarda obezite, şeker hastalığı, kardiyovas-
küler hastalıklar, yüksek tansiyon, kolesterol, felç ve birçok kanser hastalığının 
başlamasına neden olmuştur (Castelli, Hillman, Buck ve Erwin, 2007). Düzenli 
olarak yapılan fiziksel aktiviteler ruh sağlığını, kas-iskelet sağlığını ve bağışık-
lık sistemini iyileştirmektedir. Diyabet, çeşitli solunum rahatsızlıkları, damarlar 
ve kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, çeşitli kanserler, felç, vasküler gibi rahat-
sızlıklar ve bunlara benzer birçok rahatsızlıklar yaşamı ve süresini etkilemekte-
dir  (Allison, Dwyer ve Makin,  1999).

Dinlenik durumdan daha çok enerjiye ihtiyaç duyan herhangi bir vücut ha-
reketi olarak tanımlanan fiziksel aktivite, ayrıca kaslarınızı veya enerji harca-
masına ihtiyaç duyan iskeletimizi bir arada tutan kaslar yardımıyla ortaya konu-
lan vücut hareketlerinin yapılmasını sağlar (Torbeyns, Bailey, Bos, ve Meeusen,  
2014). 

Fiziksel olarak harcanan enerji miktarını arttırmak ve durgun hayat şeklini 
değiştirmek için, orta şiddetli yoğunlukta ve haftada 150 dakikalık fiziksel akti-
vite tavsiye edilir (Hallal, Victora, Wells,  ve Lima, 2014).

Teknolojinin gelişmesinin sağladığı imkânlar, insanların hareketli bir ya-
şam sürmelerinin önüne geçmiştir. Yapılan bilimsel çalışma sonuçlarında hare-
ketsiz yaşam tarzının çocuklar, gençler ve yetişkinlerde obeziteye neden oldu-
ğu bulunmuştur. İnsan, ömrünün ilk yıllarından itibaren durgun bir hayat veya 
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hareketli bir yaşam tarzını ömrünün sonuna kadar devam ettirme eğilimindedir 
(Larsen, Mcmurray, ve Popkin, 2000).

Başka bir bilimsel çalışmanın sonuçları, teknolojinin gelişimi ile birlikte 
özellikle çocuk ve gençlerde fiziksel aktivitenin azımsanmayacak derecede düş-
tüğünü göstermektedir. Buna sebep olarak, ulaşım araçlarının yaygın olarak kul-
lanılması ve fiziksel hareket gerektirmeyen elektronik işlemlerin hayata girmiş 
olması başlıca nedenler arasında sayılmaktadır (Gür, 2000).

 Fiziksel aktivite aynı zamanda fizyolojik ve psikolojik iyileşmeler ile de 
ilişkilidir. Genç insanlarda, hem sağlıkla ilgili faydalar elde etmek ve hem de 
yaşam boyunca devam edebilecek olumlu davranışlar geliştirmek için güçlü fi-
ziksel aktivite alışkanlıkları edindirmek gerekmektedir (Allison, 1999).

Refah, sağlık ve yaşam koşullarını etkileyen faktörler son elli yılda yeni 
teknolojik değişimlerle kökten değişmiştir. Ulaşım daha kolay sağlandığından, 
bireylerin enerji harcamaları günlük hayatta ciddi bir şekilde azalmıştır. Fiziksel 
aktivitelere düzenli olarak katılmak, psikososyal ve fiziksel sağlığı olumlu yön-
de etkilemektedir (Biddle, 1995). Hareketsiz bir yaşam tarzı, ilerleyen yaşlarda 
daha yaygın hale gelen bazı hastalıklar için ciddi bir risk faktörü oluşturur. Dü-
zenli olarak yapılan fiziksel aktivite, sağlığı koruma ve iyileştirme olarak kabul 
edilmekte ve birçok bilinen sağlık sorunları üzerinde olumlu ve etkili sonuçlar 
elde edilmektedir (Castelli ve diğ.,  2007). 

Fiziksel olarak aktif olan herkes, metabolik ve vasküler hastalıklara karşı 
bağışıklık kazanmayacak, ancak önleyici etkiler arasında kabul edilen ve bu risk 
düzeylerindeki düşüşü sağlayacaktır. Bununla birlikte psikososyal faydalar, fi-
ziksel aktivitenin en olumlu faydalarından biri olarak bilinir. Yine, sosyal uyum 
ve zihinsel sağlık üzerinde bazı faydaları bulunmaktadır. Sağlığın korunması ve 
geliştirilmesinin yanı sıra, fiziksel aktivitelerle de güçsüz ruh sağlığı problemi 
de engellenmektedir. Sonuç olarak, toplumun toplam refahını artırmada en et-
kili yöntemlerden biri, tüm yaş grupları için fiziksel aktiviteyi yaygınlaştırmak 
olabilir (Brady, 1998). 

İçinde bulunduğumuz çağın en büyük halk sağlığı problemi durgun bir ya-
şam şeklidir (Trost, Blair ve Khan, 2014). Fiziksel hareket eksikliğinin, bulaşıcı 
hastalıklar dışında kalan birçok hastalığın baş göstermesinde büyük bir payı 
olduğu kanıtlanmıştır. Warburton yaptığı bir çalışmada, kardiyovasküler risk 
ve ölümle sonuçlanan vakalarda fiziksel aktivite, ölüm riskinde %50’den fazla 
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azalma, bağımlılık riskinde %40 azalma ve kadın meme kanserine bağımlı risk-
te %20-30 azalma sağlamaktadır (Maresova, 2014). 

Yaş ilerledikçe insan hayatında fiziksel aktivite yapma, fiziksel aktivitelere 
katılma oranı gittikçe düşmektedir (Sahebi, 2014). Bireyin içinde yaşadığı çev-
re ve yaşla birlikte artan durgun yaşam şekli hem zihin hem de beden sağlığını 
olumsuz etkilemektedir (Reed, Crespo, Harvey, ve Andersen., 2011). 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, hemen tüm bireylerde pasif yaşam 
şekli belirgin bir şekilde artış göstermiştir. Bunun yanında temelinde bulaşıcı 
olmayan birçok sağlık problemi durgun bir yaşam şekli ile ciddi oranda art-
mıştır. Bu nedenle dünyada mortalite için inaktivite 4. risk faktörü olarak kabul 
edilmektedir (Can, Arslan ve Ersöz, 2015).

 Obezite, ergenlerde gittikçe artan bir sağlık problemidir. Bu durum, dikka-
te alınan önemli problemlerden biridir. Aşırı kilolu olma hali ergenlerin genel 
refahını etkiler ve onlar için hem beden sağlığı hem de sosyal çevreye uyum 
konusunda olumsuz sonuçlar doğurur. Ayrıca, ergenlerde obezitenin yetişkinlik 
dönemlerinde de devam etme eğilimi yüksektir (Mereish, 2015). Amerikalı er-
genlerin yaklaşık %30’ u aşırı kiloludur. Uluslararası Pediatrik Obezite Dergisi 
tarafından yapılan çalışmaya göre, 2020’ de Kuzey Amerika ergenleri arasında 
bu oranın %50’ ye çıkacağı tahmin edilmektedir. Aşırı kilolu çocukların, yaşa-
mının ilerleyen yıllarında aşırı kilolu olma riski dört kat daha fazladır (Landolfi, 
2014). 

Ergen obezitesi, sağlık unsurlarını olumsuz etkileyebilecek aşırı yağ depo-
landığı durumdur. Son yıllarda Dünya genelinde ergen obezitesi önemli ölçüde 
artış göstermiştir. Bu durum teknolojik gelişmeye bağlı olarak fiziksel aktivite 
yapma eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yine, gençlerin düzenli fiziksel aktivi-
te faaliyetlerine ilişkin yapılan bilimsel çalışmada, uykularının daha düzenli ve 
kaliteli hale geldiği bildirilmektedir. Bu sonuç, uyku düzeni ve kalitesinin obe-
zite ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Laurson, Welk ve Eisenmann., 2015).

Fiziksel aktivitenin artmasının benlik saygısı, konsantrasyon ve uyarılma 
düzeyi üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle öğrencinin okulda daha yüksek aka-
demik başarı sağlayabileceğini varsaymışlardır (Siegel, 2007).

Hareketli bir yaşantının birey açısından diğer faydaları, ofis çalışanlarında 
işe devam etme konusunda kararlılık ve üst düzey verimli çalışma ve üretim, 
öğrencilerde yüksek motivasyon ve bununla birlikte akademik başarının yük-
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selmesi ve ileri yaşlarda kendilerine yetebilme ve bilişsel düşüşte azalma sağla-
masıdır (Torbeyns ve diğ., 2014).

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Yıllardır bireyin zihinsel yapısının işleyiş performansı ve bedensel etkin-
liği arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı insanların merak ettiği bir konu 
olmuştur. Bu amaçla birçok bilimsel araştırma yapılmıştır. Bu bilimsel araştır-
malar neticesinde, okulda harcanan zaman dışında yapılan sporsal faaliyetlerin 
bireylerde akademik başarıyı olumlu etkilediği bulunmuştur. Öte yandan belirli 
düzeylerde ders dışında sporsal faaliyetlere katılımın öğrencilerin okul başa-
rısını düşürdüğünü ortaya koyan araştırmalar da bulunmaktadır (Meier, Eller, 
Marchbanks, Robınson, Polınard, ve Wrınkle., 2004). 

Eğitim sisteminin içinde bulunan herkes akademik başarıyı en iyi şekilde 
sağlamayı amaç edinmiştir. Böyle bir düşünce tarzının benimsenmesi öğrenci-
lere akademik başarı dışında sağlıkları için dahi yapılması gereken fiziksel ak-
tivitelerden uzak bir yaşam sürmelerine neden olabilmektedir. Oysa akademik 
başarı sağlamanın en önemli etkenlerinden biri sağlıklı olmaktır. Eğitim ve öğ-
retimin en önemli amaçlarından biri öğrencileri bu yönde yönlendirmektir. Lise 
öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen birçok faktör vardır. Bu çalışma 
diğer faktörlerden ziyade fiziksel aktivite faktörüne yöneliktir. Öğrencilerin fi-
ziksel aktivite düzeyleri ile liseye giriş ve genel not ortalamalarının incelenmesi 
de gerekmektedir. 

Öğrencilerin fiziksel aktivite yapıp yapmamaları ve bunun akademik başa-
rılarını etkileyip etkilemediği önemli bir konudur. Akademik başarı, lise öğren-
cilerine mutluluk ve kişisel doyum sağlarken, akademik başarısızlık bunların 
aksine öğrencide hayal kırıklığı, özgüven kaybı ve depresyona neden olabilir. 

Bu sebeple eğitim sistemi içerisinde yer alan her bir birey için hem akade-
mik başarıları hem de egzersizin olduğu bir yaşam şekli olmazsa olmazdır. 

TANIMLAR

Fiziksel Aktivite: İskelet kaslarının kasılması sonucunda üretilen, bazal 
düzeyin üzerinde enerji harcamayı gerektiren bedensel hareketler olarak tanım-
lanmaktadır (Torbeyns ve ark., 2014).
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Akademik Başarı: Başarı, proje, düşünce, iş ya da irade, kişi ya da kuru-
mun arzusuyla ve belirli bir zaman diliminde doğru bir şekilde gerçekleşmesi-
dir. Ancak öğrencinin bir sene içerisinde çalıştığı tüm derslerden aldığı dersi 
geçme puanlarının aritmetik ortalamaları akademik başarı olarak adlandırılır. 
Sınav projelerinde farklı çalışmalar ve öğrencilerin performansları ülkemizde 
tam anlamıyla puanlanmaktadır (Açıkgöz, 2005).

FİZİKSEL AKTİVİTE

Fiziksel aktivite günümüzde büyük bir çoğunluk tarafından egzersiz ve spor 
gibi kavramlarla aynı anlama gelecek şekilde kullanılsa da bunlar birbirlerinden 
farklıdır. Fiziksel aktivite için şöyle bir yorum getirilmiştir. Bireyin kasları ara-
cılığıyla ortaya koyduğu hareketlerin tükettiği enerji yani bir insanın bir günde 
ortalama olarak harcadığı enerjidir (Rowland, Freedson, 1994). Baranowski ve 
diğerleri (1992) ise fiziksel aktiviteyi tanımlarken bir insanın dinlenik durum-
dayken harcadığı enerji miktarının üzerinde bir enerji harcamasına neden olan 
vücut hareketlerinin tamamı olarak tasnif etmişlerdir.

Egzersizin tanımı için lüteratüre baktığımızda; önceden belirlenmiş bir 
plan program çerçevesinde yapılan, kapsam olarak içerisinde bireyin fiziksel 
uygunluk parametrelerini artırma amacı olan tekrarlı hareketlerin tümü olarak 
tanımlanmaktadır (Caspersen, Powell ve Christensen, 1985). Yani bireyin belli 
bir plan ve program dahilinde ortaya koyduğu fiziksel aktivitelerin tamamını 
egzersiz olarak nitelendirmek tanımına aykırı düşmemektedir (Çelik Kayapınar, 
Çelik ve Pepe, 2011).

Teknolojinin gelişimiyle birlikte günlük hayatımızdaki birçok iş de daha 
kolay hale gelmiştir. İnsanların bir gün içerisinde yaptığı toplam fiziksel aktivite 
sayısında azalma olmuş ve gittikçe yerinden kalkıp hareket etme ihtiyacını kay-
betmeye başlamıştır. Son zamanlardaki aşırı şehirleşme nedeniyle sosyal alanlar 
gittikçe daralmış bunun sonucu olarak insanların fiziksel aktivite yapabilecek-
leri yerler yok olduğu için fiziksel aktivitenin olmadığı bir yaşantıya sürük-
lenmişlerdir. Fiziksel aktiviteden yoksun bir yaşam tarzında enerji tüketimi en 
düşük seviyelere inmiştir. İnsanların fiziksel aktivite hakkında az bilgiye sahip 
olmasının yanında birde teknolojinin beraberinde yanında getirdiği durgun bir 
hayat şekli birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Diyabet, kalp 
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damar hastalıkları, obezite ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklar bunlardan 
bazılarıdır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2008).

Halk sağlığının desteklenmesi ve bütün bireyler için fiziksel aktivite düze-
yinin arttırılmasında beden eğitimi çok önemli bir rol oynamaktadır (Wallhead 
ve Buckworth, 2004). Eğitimin verildiği okullar, öğrencilere fiziksel aktivitenin 
önemini anlatmak onları teşvik etmek için en ideal yerler olarak tanımlanmak-
tadır. Buralardaki beden eğitimi dersleri, öğrenciler için fırsat sağlamaktadır. 
Bu beden eğitimi programları sayesinde öğrencilerin fiziksel aktivite seviyeleri 
arttırılır (Levin,  McKenzie, Hussey, Kelder ve Lytle,  2001).

FİZİKSEL AKTİVİTENİN ZİHİNSEL GELİŞİME KATKISI

İnsanların fiziksel aktivite yapmasının zihinsel gelişimi açısından ne gibi 
fayda ve zararlarının olduğu her zaman araştırmacılarda merak edilen konular 
arasında yerini almıştır. Bu merak edilenlere cevap bulmak amacıyla bilimle 
uğraşan insanlar bu konuda da birçok araştırma yapıp raporlar sunmuşlardır.

Beden eğitimi derslerine eksiksiz olarak katılan öğrencilerin yer aldı-
ğı bir çalışmada öğrencilerin derslerine daha fazla konsantre oldukları tespit 
edilmiştir. Özellikle sosyo-ekonomik durumları iyi olmayan yerlerde bulunan-
ların düzenli fiziksel aktivitelere katılımları ile beraber okuldaki devamsızlık 
durumlarının gittikçe azaldığı gözlenmiştir. Günümüzde yapılan araştırmalarda 
insanlar fiziksel aktivite ya da egzersiz gibi kavramları kavradıktan sonra daha 
çok yöneldikleri ve ruh hallerinde olumlu gelişmeler ve vücudun tamamında 
hücrelerin hücrelerin yenilendiği ve sayı olarak artış gösterdiği tespit edilmiştir 
(Shelton, 2009).

Bir başka çalışmada okul öğrencileri dahil edilmiş ve fiziksel aktivitenin 
bu öğrencilerin zihinsel performansını olumlu olarak etkilediği tespit edilmiştir. 
Yapılan bu çalışmayı incelediğimizde öğrencilerin zihinsel performansı birden 
fazla bölümde incelenmiştir. Bu düzeyler sırasıyla Algısal Beceriler, Zeka Kat-
sayısı, Başarı, Sözel Testler, Matematik Testleri, Gelişimsel Düzey ve Akade-
mik Hazır Bulunuşluk. Fiziksel aktivite ve zihinsel performans arasındaki iliş-
kinin incelendiği toplamda 44 çalışma daha fiizksel aktivitenin olumlu etkisinin 
olduğunu ortaya koymuştur. Bir başka çalışmada da kişi davranışları ve zihinsel 
gelişim ile fiziksel aktivite ilişkisine bakılmış ve fiziksel aktivitenin gerek ye-
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tişkinlerde gerekse çocuklarda zihinsel gelişime olumlu etki sağladığı sonucuna 
ulaşılmıştır (Tomporowski, Davis, Miller,  ve Naglieri, 2008).

Kan dolaşımın hızlanması ve organlara giden kan ve oksijen düzeyinin art-
ması fiziksel aktivite ile sağlanır ve dolayısıyla vücutta salgılanan bazı hormon-
ların miktarını arttırmaktadır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde fiziksel aktivite 
bireyin sağlığını doğrudan ve zihinsel sağlığını da dolaylı olarak etkilemektedir 
(Taras, 2005).

Fiziksel aktivite esnasında beyne gidecek olan kan ve oksijen miktarı bi-
reyde öğrenme düzeyini etkileyip en üst düzeyde verim almasını sağlamaktadır 
(Blakemore, 2003).

Yetişkin ve yaşlı bireylerin yapmış olduğu fiziksel aktiviteler sayesinde be-
yin fonksiyonlarında kan ve oksijen miktarının artmasına bağlı olarak meydana 
gelen etkileşimler sonucunda fonksiyonel gerilemeler engellenmektedir. Bu ak-
tivitelerin sağlamış olduğu etkileşimler sayesinde yaşlı bireylerin beyinlerinde 
pozitif etkilere sahip olduğu ve günlük işlerin yapılmasını engelleyen beyindeki 
işlev kaybının önüne geçtiği tespit edilmiştir (Ploughman, 2008).

Yapılan bir araştırmada aktif olarak spor yapmayan 29 gönüllü erkek’te 
çalışmaya dahil edilmiştir. Egzersiz çalışmasından öncesinde ve sonrasında gö-
nüllülerin beyinleri MRI yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda spor 
yapan bireylerin karmaşık karar verebilme yeteneklerinin ölçüldüğü testte daha 
başarılı oldukları tespit edilmiştir  (Hilman, Pontifex, Raine, Castelli, Hall,  ve 
Kramer, 2009).

FİZİKSEL AKTİVİTENİN VÜCUT SAĞLIĞINA KATKISI

Yaşamının ilk yıllarında yani erken yaşlarda spor kültürünün aşılandığı bi-
reylerin spor yapmaya başlamasının ardından bu kazandıkları alışkanlığı ömrü-
nün ileri yaşlarına kadar devam ettirme ihtimalinin daha yüksek olduğu gözlem-
lenmiştir (Telema, 1997).

Fiziksel aktiviteye katılmanın devamında vücut enerji harcar. Kalbin daha 
hızlı çalışıp vücuda kan pompalama seviyesinin artmasından dolayı birçok has-
talığa yakalanma riskini azaltmaktadır. Egzersizle birlikte kalbin yüklendiği bu 
görev birey sağlığı için oldukça önemlidir (Kriska ve Caspersen, 1997a).

Öte yandan düzenli olarak fiziksel aktivitenin şiddetini normal düzeyde tu-
tup düzenli olarak yapılan sporsal aktiviteler vücudu koruma görevini üstlenen 
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bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar ve kronik hastalıkların oluşmasını en-
geller. Ayrıca vücutta meydana gelebilecek düzensizliklerin önüne geçer (Fran-
cis, 1999). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) beş yaşından 17 yaşına kadar çocuklar için 
günde en az 60 dakika düşük şiddette fiziksel aktivite yapmaları gerektiğini 
bildirmiştir. Yoğun şiddetteki aktiviteleri ise hafta da en az 3 kez olması gerek-
tiğini savunmaktadır. Bu şiddetteki çalışmaların oluşabilecek stresi azaltacağını 
bildirmektedir. Çocukların bu gün ve yarın için daha sağlıklı bir yaşam sürme-
leri için bu tavsiyeler verilmektedir. Ayrıca bu tavsiyeleri de sağlam kanıtlara 
dayandırmaktadır. Ayrıca bu öneriler cinsiyet, gelir düzeyi ve ırk gibi faktörlere 
bakmaksızın uygulanabilir. 

Günde az 60 dakika minimal yoğunlukta fiziksel aktivite yapılmasını Dün-
ya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 5-17 yaş arası çocuklarda yapılması gerektiğini 
savundu. “Yoğun şiddetli aktiviteler ise haftada en az 3 kez olması gerektiğini 
savunurken bununda stresi azaltacağını savundu.” Bu öneriler, fiziksel aktivite-
nin sağlık kazanımları için önemli kanıtlara dayanmaktadır ve WHO; “cinsiye-
te, gelir düzeyine, ırka veya etnik kökene bakmaksızın” uygundurlar. 

Fiziksel aktivitenin çocuklarda orta şiddette sürdürülmesi gerekmektedir. 
Fiziksel aktiviteye katılımın fayda vermesi için sağlıklı beslenmenin ve yapılan 
aktivitenin şiddeti çocuklar için uygun olması çocukların iyi bir sağlığa kavuş-
masında da etkilidir (Richards, Doherty ve Foster, 2015).   

Bireylerdeki kronik hastalıkların ilerlememesi ve bünyede ilerleyip sağlı-
ğı tehdit edecek seviyeye ulaşmasını fiziksel aktivite ile engellendiğini ortaya 
koyan birçok kanıt bulunmaktadır. Kronik Kalp Hastalıkları fiziksel aktivite sa-
yesinde engellenen hastalıkların başında gelmektedir. Diğer hastalıklara oranla 
Kronik Kalp Hatalıklarının dünyanın genelinde yıllık olarak daha fazla kişinin 
hayatını kaybetmesine neden olduğu bilinmektedir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte 
damarların tıkanması sonucu kan basıncının artmasıyla yüksek tansiyon oluş-
maktadır ve yüksek tansiyona bağlı ölümlere de neden olduğu bilinmektedir. 
Uzmanlar tarafından yapılan fiziksel aktivite plan ve programları sayesinde 
kalp kası güçlendirilip kan akışının rahat bir şekilde sağlanarak kan basıncının 
yükselmesinin önüne geçilmektedir (Baranowski, Caspersen, Bar-Or,  Bricker, 
Heath, Kimm, ve Strong., 1992). 
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İnsan vücudunda kas sağlığı ve iskelet sağlığı dört temel unsurdan meyda-
na gelmektedir. Kas, kemik, eklemler ve motor beceriler olarak sıralayabiliriz. 
Bireyde yaşın ilerlemesi ile birlikte kas ve iskelet sisteminde hayati önem taşı-
yan bu becerilerin ortaya konmasında fark edilecek şekilde azalmalar meydana 
gelmektedir. Ayrıca bireyin yaşamındaki fiziksel aktivite düzeyinin düşüş gös-
termesi de buna neden olmaktadır. Çünkü düzenli bir şekilde yapılan egzersiz-
lerin kas ve iskelet sisteminin sağlıklı bir şekilde becerileri ortaya koymasını 
sağlamaktadır. Fiziksel aktivite ile birlikte daha önceden hissedilen omuz ve 
boyun ağrılarının azaldığı ve tekrar oluşması engellendiği savunulmaktadır (Şa-
hin, 2002).

FİZİKSEL AKTİVİTE TİPLERİ

Fiziksel aktiviteler özelliklerine göre kategorize edilmiştir. 
a) Aerobik Fiziksel Aktiviteler; Orta veya yüksek düzeyde aerobik temelli 

aktivitelerdir. Koşma, ip atlama, yüzme, dans etme, bisiklete binme gibi aktivi-
teler aerobik fiziksel aktiviteler kategorisine girer. 

b) Kas Güçlendirici Fiziksel Aktiviteler; Bu tip aktiviteler vücut kasla-
rının dirence karşı kapasitelerini artırmak amacı ile yapılır. Şınav, mekik, gibi 
vücut ağırlığı ile ya da çeşitli ağırlıklar ve sağlık toplarıyla yapılan egzersizler 
bu kategoridedir. 

c) Kemik Güçlendirici Fiziksel Aktiviteler; Bu tip egzersizler kemikle-
rin yapısını ve mineral yoğunluğunu artırmak için yapılır. Koşma, zıplama, ip 
atlama, yüzme, dans etme, bisiklete binme, şınav gibi aktiviteler bu kategoriye 
girer. 

Tüm aktiviteler çocuk ve ergenler üzerinde sağlık faydaları sağlayacaktır. 
Fiziksel aktivitelerin tipi konusunda kesin ayrım yapmak mümkün değildir. Bir 
aktivite hem aerobik, hem kas güçlendirici hem de kemik güçlendirici olabilir 
(Minsoo, James ve Morrow., 2016). 

FİZİKSEL AKTİVİTE İÇİN TAVSİYELER

•	 Çocukların okuldan eve ya da evden okula yürüyerek ve ya bisiklet ile 
gitmesi

•	 Asansör yerine merdiven kullanımı
•	 İşleri elle yapmak
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•	 Hafta da iki ya da üç kez spor ve ya egzersiz yapmak
•	 Hafta da bir defa yüzme havuzuna gitmek
•	 Hafta sonları uzun yürüyüşler yapmak, bisiklet sürmek
•	 Evde çalışan yetişkinler için günlük yürüyüş yapmak
•	  Küçük fırsatlardan yararlanmak (merdiven kullanmak, işleri elle yap-

mak vs.)
•	 Çalışmayan yetişkinler için; günlük yürüyüşler, bahçe işleri, evde tami-

ratlar
Fiziksel aktiviteler değişik yöntemler ile farklı şiddetlerde yapılabilir. Özel-

likle sağlığı düzeltmek ve ya arttırmak isteyenler fiziksel aktiviteyi en az orta 
derecede ve yoğun bir şekilde yapmaları gerekmektedir. Fiziksel aktivitenin orta 
derece de yapılması kişi de kalp ritmini hızlandırır, kendisini sıcak hisseder ve 
nefes nefese kalmasını sağlayarak solunum sistemine de katkı sağlar. Bu esna da 
vücut metabolizmasının dinlenme durumuna göre üç-dört kat artar. Bunun ya-
nında şiddetli yapılan fiziksel aktiviteler ise bireyin terlemesine ve nefes nefese 
kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu aktivitelere egzersiz ve spor da dahildir. 
Yüksek şiddette yapılan bu aktiviteler ise vücut metabolizmasının dinlenme du-
rumuna göre daha çok artmasına neden olmaktadır.

Her gün düzenli bir şekilde 30 dakikalık orta yoğunlukta yapılan fiziksel 
aktiviteler kişi de Kalp Damar Hastalıkları ve Şeker Hastalığını, Kanser türleri-
nin ortaya çıkmasını engellediği bilinmektedir. Dengenin sağlanmasına yönelik 
yapılan çalışmalar ve kasların güçlendirilmesine yönelik yapılacak egzersizler 
düşmeleri önleyeceği gibi yetişkinlerde hareket kapasitesi ve vücut fonksiyon-
larını arttırmaktadır. Bunların yanında kişide kilo kontrolü için daha şiddetli 
fiziksel aktiviteler gerekebilir (Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 2008).

ÇOCUK ve GENÇLER İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE TAVSİYELERİ

Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilen Fiziksel Aktivite Rehberi ço-
cuklara haftanın her günü günde en az 60 dakika orta ve/veya yüksek şiddette 
aerobik fiziksel aktivite önermekte ayrıca haftada üç gün kas ve kemik sağlığını 
ve kuvvetini artırıcı aktivitelerin ilave edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Fakat 
çocuklar yetişkinler gibi olmadığı için yapılacak aktivitelerin çocukların yaş ve 
gelişimine uygun aynı zamanda eğlenceli olması gerekmektedir.
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Amerika Hastalık Kontrol Merkezinin çocuklar için önerileri; 

	Çocuk ve Adölesanlar her gün, günde 60 dakika veya daha fazla orta 
veya yüksek şiddetli fiziksel aktivite yapmalıdır. 

•	 Aerobik: Yapılan orta veya yüksek şiddetli aktiviteler aerobik temelli 
olmalıdır. Çok yüksek şiddetli aktivite yapılacaksa haftada üç gün 
yeterli olabilir. 

•	 Kas ve kemik kuvvetlendiriciler: Haftanın üç günü 60 dakikalık ae-
robik temelli fiziksel aktivitelere kas ve kemik kuvvetlendirici akti-
viteler eklenmelidir. 

	Çocuklar yaş ve gelişimlerine uygun eğlenceli fiziksel aktivitelere yön-
lendirilmelidirler.

FİZİKSEL AKTİVİTE DEĞERLENDİRİLMESİNDE 
KULLANILAN YÖNTEMLER

Fiziksel aktivitenin değerlendirilmesinde kullanılan bazı yöntemleri bulun-
makta olup, bu yöntemlerin başında doğrudan gözlem yöntemi, enerji tüketimi 
hesaplama, anketler ve hareket sensörlerinden yararlanma gibi yöntemler gel-
mektedir (Bulut, 2013). Fiziksel aktivitenin değerlendirilmesinde kullanılan söz 
konusu metotlara ilişkin temel bilgiler aşağıda sunulmuştur; 

Doğrudan gözlem yöntemi: Genellikle çocukların fiziksel aktivite düzey-
lerinin belirlenmesinde kullanılmakta, çocukların günlük yaşam aktivitelerinin 
video kaydına alınıp incelenmesi esasına dayanmaktadır. Bu nedenle zaman alı-
cı ve zahmetli bir yöntem olarak nitelendirilmektedir. 

Enerji tüketiminin hesaplanması: Bireyin enerji metabolizması üç bileşen-
den oluşmakta olup, bunlar diyete bağlı metabolizma hızı, istirahatte metabo-
lizma hızı ve fiziksel aktivitede metabolizma hızıdır. Fiziksel aktivite esnasında 
harcanan enerji tüketimi aynı zamanda fiziksel aktivitede harcanan enerjinin 
ölçüsüdür. Fiziksel aktivitede harcanan enerji miktarının tespit edilmesinde en 
sık kullanılan yöntemlerin başında kalorimetre ve çift katmanlı su yöntemi gel-
mektedir. 

Anketler: Fiziksel aktivitenin tespit edilmesinde sıklıkla kullanılmakta 
olup, fiziksel aktivitenin anketler yoluyla tespit edilmesinde MET yöntemin-
den yararlanılmaktadır. Bu yöntemde anketler ile kişiye haftada kaç saat ve kaç 
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gün fiziksel aktivite yaptığı sorulmakta, elde edilen verilere ilişkin katsayılar ile 
MET değeri belirlenmekte, MET değeri üzerinde bireyin fiziksel açıdan aktif 
olma durumu tespit edilmektedir. 

Hareket sensörleri: Fiziksel aktivitenin tespit edilmesinde sıklıkla kullanı-
lan hareket sensörlerinin başında adım ölçümünde kullanılan pedometreler ile 
vücut ivme hızının belirlenmesinde kullanılan akselerometrelerden yararlanıl-
maktadır. Bu yöntemde kullanılan araçlar basit, küçük ve ucuzdur. Genellikle 
bel bölgesine takılan bu araçlar ile yürüme esnasında adım sayısı belirlenebil-
mektedir (Bulut, 2013).

BAŞARI 

Wolman’a göre başarının tanımı istediğimiz bir sonuç için attığımız adım-
lar yani meydana gelen ilerleme. 

Başarıyı oldukça geniş bir şekilde tanımlayabilirken öte yandan eğitim de 
başarı ise genellikle öğrencilerin okulda gördükleri derslere ait sınavlarda ver-
miş oldukları cevaplar ve öğretmenlerin gözlemleri sonucu öğrencinin bazı test 
puanlarıyla puanlandırılmasıdır. Öğretmen gözlemleri ile öğrencilerin becerileri 
ve kazanımları puanlara dönüştürülür ve bu da başarı olarak adlandırılır. Bu 
da en kısa şekli ile ‘Akademik Başarı’ anlamına gelmektedir (Carter ve Good, 
1973). 

Ayrıca başka bir tanımda ise başarı, öğrencinin eğitim gördüğü ortamda 
derslerden ve okulun eğitim programından ne kadar yararlandığını ortaya koyan 
bir veridir  (Carter ve Good, 1973). 

Daha çok çalışmaya ve yoğunlaşmaya motive olan bireyler hayatında ba-
şarıyı tatmış ya da yakalamıştır. Bireyin başarısını olumsuz olarak etkileyen 
unsurların başında isteksizlik gelmektedir. İsteksizlik bireylerin bilişsel kapa-
sitelerini kullanmasını ve geliştirmesini engeller. Özellikle başarı konusunda 
kendine olan güvenini kaybeden bir öğrenci yetenekleri olsa dahi başarısız ol-
maktadır (Bandura, 1982).

AKADEMİK BAŞARI 

Başarıya ulaşma çabası ile bireyin amacı doğrultusunda attığı adımlar ile 
şekillenen yol olarak akademik başarının tanımı yapılmıştır (Wolman, 1973).



HER YÖNÜYLE SPOR

480

Akademik başarının amaçları arasında bilgi ve beceri gibi bilişsel davra-
nışlar olduğu kadar, bilişsel olmayan kişilik davranışları ve tutumları da içer-
mektedir.

Okulda okutulan dersler sayesinde eğitimde başarı geliştirilmektedir. Aka-
demik başarı olarak bilinen kazanılan bilgi ve beceriler, öğrencilere öğretmenin 
verdiği puanlar sayesinde tespit edilir (Carter ve Good, 1973).

Altınkurt’ a göre akademik başarı okul yaşamında öğrencilerin eğitim prog-
ramları tarafından amaçlanan davranışlara ne kadar ulaşabildiğidir. Akademik 
başarı öğrencilerde istendik yönde davranışların oluşup oluşmadığını hangi dü-
zeyde olduklarını gösterir bir ölçme kavramı olduğu kadar, öğrencilerin bir üst 
seviyede eğitimine devam etmesini sağlayan yeri geldiğinde de iş bulma nokta-
sında dikkate alınmaktadır.

Bir başka tanımda ise, akademik başarı genellikle bireyin bilişsel beceri 
ve yeterliliğini ölçmede kullanılır ve okuldaki ders performansının ne düzeyde 
olduğunu gösterir (Yapıcı, 2004). 

Okul hayatında eğitim programının kendisinden istenileni yapan, ders-
lerdeki sınav puanlarını yüksek tutan, kendi kendine oluşturduğu disiplin ile 
derslere karşı ilgili davranarak ön plana çıkmış öğrenci akademik olarak da ba-
şarılıdır. Bu başarısını gösteren öğrenci gerek öğretmenler tarafından gerekse 
öğrenciler tarafından ön plan da tutulur. Öğrenciler akademik başarıları arttık-
ça kendilerini önemli ve değerli hissederler. Toplum tarafından kabullenmeleri 
konusunda avantajlı duruma gelirler. Tabi tam tersi olarak akademik anlamda 
başarısız olan öğrenciler de kendilerini değersiz hissederler. Diğer taraftan ken-
dilerini sosyal bir varlık olarak görme konusunda sıkıntılar yaşabilirler (Yapıcı 
ve Yapıcı, 2005). 

Toplumun öğrenciden beklentisi akademik başarısının yüksek olmasıdır. 
Ve bu başarı bir o kadar da önemlidir. Günümüzün değişen ve gelişen toplumu 
artık hem sosyal hem de bilişsel olarak tam donanımlı bireylere ihtiyaç duy-
maktadır. Zaten eğitimin de temel amacı öğrencinin kendisi ve çevresiyle uyum 
içinde yaşaması, kendisini tanıması ve geliştirebilmesi ve üretken olmasını sağ-
lamaktır (Karadağ, 2007).

Özgüven’e (2005) göre; Başarının göstergesi, öğrencinin eğitimi boyunca 
gördüğü derslerden ve ya onları hayata hazırlayan kurs seminer vb. programlar-
dan ne derece yararlandığıdır. Derslerdeki başarısı da toplamda aldığı notların 
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ortalaması olarak düşünebiliriz. Okullarda verilen eğitimin birey üzerinde ne 
kadar etkili olduğunu ortaya koyma noktasında bize bilgi veren bir ölçüt olarak 
kabul edilmektedir.

Öğrencilerin fiziksel aktivite yapıp yapmamaları ve bunun akademik başa-
rılarını etkileyip etkilemediği önemli bir konudur. Akademik başarı, lise öğren-
cilerine mutluluk ve kişisel doyum sağlarken, akademik başarısızlık bunların 
aksine öğrencide hayal kırıklığı, özgüven kaybı ve depresyona neden olabilir. 

Bu sebeple eğitim sistemi içerisinde yer alan her bir birey için hem akade-
mik başarıları hem de egzersizin olduğu bir yaşam şekli olmazsa olmazdır. 

SONUÇ

Gerek fiziksel aktivite ve gerekse akademik başarı konularında, yukarıda 
yapılan bilimsel çalışma sonuçlarına yeterince yer verilmiştir. Buna göre; ata-
erkil bir toplum yapısına sahip ülkemizde öğrencilerin baba eğitim durumu art-
tıkça öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin de artış gösterdiği, anne eğitim 
durumunun çocukların fiziksel aktivite düzeyleri üzerinde belirleyici bir etkisi-
nin olmadığı söylenebilir. Farklı alanlarda eğitim veren liseler arasında Anadolu 
lisesinde okuyan öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin diğer lise türlerine 
göre daha yüksek olmaktadır. Bunun yanında imam hatip lisesinde okuyan öğ-
rencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin ise en düşük seviyede olduğu, bunun da 
nedeninin haftalık beden eğitimi ders saatlerinin diğer liselere göre daha düşük 
olması olduğu düşünülmektedir. Lise öğrencilerinin tamamı değerlendirildiğin-
de kadın öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerin erkek öğrencilere oranla daha 
düşük olduğu söylenebilir.

Liselerde okuyan öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri ile akademik başa-
rıları arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel çalışmaların sonucunda ise anlamlı bir 
sonuca ulaşılamamıştır. Bunun nedenin ise öğrencilerin lise öğrencilerinin genel 
olarak fiziksel aktivite düzeylerinin düşük olması olduğu düşünülmektedir. 

Akademik başarı, lise öğrencilerine mutluluk ve kişisel doyum sağlayacak-
tır. Başarısızlık ise öğrencide hayal kırıklığına, özgüven kaybına ve hatta dep-
resyona girmelerine neden olabilecektir. Bu sebeple eğitim sistemi içerisinde 
yer alan her bir birey için hem akademik başarıları hem de egzersizin olduğu bir 
yaşam şekli için özendirici ve destekleyici her türlü tedbir alınmalıdır.
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SPORDA İLETİŞİM STRATEJİLERİ

Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi,  
İstanbul / Türkiye

Öz: İletişimin farklı bilim dallarıyla etkileşimi olduğu gibi sporla da yakın 
bir ilgisi vardır. İletişim araçlarındaki gelişmeler sayesinde herhangi bir bilgiye 
herkesle aynı anda ulaşabilmekteyiz. Birkaç tuşa basmak bunun için yeterli. 
Elbette teknolojideki bu hızlı ilerleme spor pazarını da doğrudan etkilemekte. 
İletişim araçları sayesinde izleyici sayısı artmakta, pazar giderek büyümektedir. 
Artık dünyadaki tüm spor müsabakalarını herkesle aynı anda izlemek müm-
kün. Bunun yanı sıra sporcu ya da kulüpler hakkında tüm bilgilere ulaşabilmek 
sadece birkaç tuşa basmakla sınırlı. Örneğin Türkiye’de yaşayan biri için Real 
Madrid hakkında güncel haberlere ulaşmakla Beşiktaş haberlerine ulaşmak aynı 
kolaylıkta. İnsanların spora olan ilgisi sporu diğer bileşenlerine oranla pazarla-
ma iletişiminin odak noktası haline getirirken, sektör farklı alanları spor sektörü 
etrafında birleştirerek rekabeti de artırmaktadır. Bugün sponsorluk anlaşmaları 
milyon dolarlar üzerinden yapılırken önemli müsabaka finallerinin canlı yayın-
lanması otomotivden yiyecek-içecek sektörüne hemen her sektörü spor faali-
yetlerine yatırım yapmaya teşvik etmektedir. Bu bölümde iletişim stratejileri ile 
spor kültürünün olumlu olumsuz sonuçları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Sportif faaliyetler bugün milyonlarca insanı tribünlere ya da ekranların ba-
şına çekmektedir. Bu durum sporu kaynak açısından önemli bir konuma getir-
mektedir. Bu nedenle dış paydaşların spora bu kadar ilgi duyması sporu kendi 
başına bir sektör haline getirmiştir. Sektörün bu kadar büyümesi yöneticilere, 
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sporculara ve antrenörlere farklı sorumluluklar yüklemektedir. Örneğin, şiddeti 
minimuma indirip ‘’Fair Play’’ (Adil Oyun) sözünü sadece bir kavram olmaktan 
çıkartıp işler hale getirmek imaj yönetiminden kulüplerin kurumsal iletişimine; 
halkla ilişkiler faaliyetlerinden reklam stratejilerine kadar tüm süreçleri olumlu 
yönde etkileyecektir; ki bu süreci gerçekleştirmek için doğru iletişim stratejile-
rini kurgulamak gerekir. Örneğin, FİFA, futbol daha fazla insan tarafından ta-
kip edilsin diye oyunun kurallarını sürekli güncellemektedir. İletişim araçlarını 
oyun kurallarına dâhil ederek hem haksız rekabetin önüne geçmek hem de yan-
lış hakem kararlarından oluşabilecek sonuçları engellemeyi amaçlamaktadır. 
Video Hakem Uygulaması (VAR) sistemi bunun için futbola entegre edilmiştir.

Dilerseniz “VAR’’ sisteminin belirli noktalarını irdeleyelim;
Kimileri “VAR’’ sistemi ile oyun süresinin uzadığını, oyuncuların vücut 

sıcaklıklarının soğuduğunu, seyircinin maça olan ilgisinin azaldığını söylemek-
tedir. Oysa yapılan araştırmalara göre ki sistem devreye girdikten sonra çoğu 
olumsuz durum ortadan kalkmıştır. “VAR’’ sisteminden önce yanlış verilen ya 
da verilmemesi gereken bir penaltı kararı olduğunda aleyhlerine karar verilen 
takımın oyuncuları, taraftarları hatta antrenör ve yedek kulübesi aşırı tepki gös-
tererek hem saha içerisinde iletişim kanallarının kapanmasına yol açmakta hem 
de itirazlardan kaynaklı kart görülmesine sebep olarak oyunun sonucunu etkile-
mekteydiler. Hâlbuki sistemin devreye girmesiyle birlikte hakemin kararına iti-
raz olsa bile hakem monitörden pozisyonu tekrar izleyerek son kararını veriyor 
ve çoğunlukla karara itiraz edilmeden oyun kaldığı yerden devam ediyor. Fut-
bol, dahası tüm spor branşları Fair Play ruhunu taşımalıdır.  Sporcuların sport-
mence mücadele etmesi sporun ruhunu yücelteceği gibi medeniyetin, medeni 
olmanın da bir göstergesi olacaktır. Kazanmanın önemini bilerek hazırlanma-
nın, mücadele ederken haksız bir galibiyete mağlubiyeti tercih etme bilincinin 
öne çıkması uzun vadede spora değer katacaktır. Fair Play süreci aslında bir 
toplumsal iletişim stratejisidir. Fair Play ya da centilmence davranışın sadece 
saha içerisinde değil sahanın dışında da oluşturulması gerekmektedir. Bunun 
içinde farklı dinamiklerin üzerine düşeni yerine getirmesi gerekir. Medya bu-
gün bu dinamiklerin başında gelmektedir. Sahalarda şiddet olaylarının önüne 
geçmek için öncelikle medyanın, yani iletişim faaliyetlerini yürüten görsel ve 
yazılı medyanın spor karşılaşmalarını sırf reklam uğruna ölüm kalım mücade-
lesiymiş gibi topluma sunmaması gerekmektedir. Özellikle futbol maçlarından 
sonra televizyon kanallarında yorum yapan spor yorumcularının kullandıkları 
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cümlelerde seçici olmaları sağlanmalı, seviyeyi düşürmelerinin önüne geçilme-
lidir. Para uğruna toplumda birbirine saygı duymayan, sporun birleştirici ruhunu 
yok edip toplumu kutuplaşmalara iten, toplumu ikiye ayıran söylemlerle hara-
reti sürekli yukarıda tutan kişiler ekranlardan uzak tutulmalıdır. Özellikle eski 
türkücü, oyuncu, manken... vb. kişilerin her işi yapar mantığıyla spor yorum-
cusu olması ekranlardaki spor programlarının kalitesini düşürmekle kalmayıp 
toplumu manipüle etmektedir. Herkes istediği işi yapmakta elbette özgürdür. 
Ancak nitelik sahibi olmak için yapılacak işle ilgili doğru eğitimin alınması da 
esastır. Öte yandan birinin çok iyi bir futbolcu olması futbolu bıraktıktan son-
ra iyi yorumcu olacağı anlamına gelmemektedir. Söylediklerini dinleten, bilgili 
ve ölçülü spor yorumcuları ekranlarda boy göstermelidir. Bugün yıllarca spora 
gönül vermiş hakem eskilerinin belden aşağı örneklerle sporu yorumlamaları 
sporun ruhuna ancak ve ancak zarar vermektedir. Unutulmamalıdır ki sporda 
yaşanan şiddet olayları ve toplumun provoke edilmesi uzun vadede spora ağır 
darbeler vurmaktadır. Sonuç olarak televizyon yorumculuğu ciddi bir iştir. Te-
levizyona çıkan bu yorumcuları spora özellikle futbola ilgi duyan toplumun her 
kesiminden insan izlemektedir. Bu nedenle alanında eğitimli, kavga ve şiddete 
sürükleyen yorumlardan uzak duran; sporun birleştirici gücünü öğütleyen; ka-
zanmak için mücadele etmenin gerektiğini ancak her zaman kazanılamayaca-
ğını ve bunun da dünyanın sonu olmadığını topluma aşılayabilen; bu bilinci 
oluşturabilen spor yorumcularına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir konu spor-
cuların yeteneklerini ve performanslarını geliştirirken bilinçli, nitelikli bireyler 
olarak da yetiştirilmeleri gerektiğidir. İletişim kurmak için nitelikli insan olmak 
gerekir. Nitelik ise sadece eğitimle kazanılır. Tribünleri dolduran on binlerce 
taraftarın aynı şekilde galeyana gelmemesi için spor müsabakalarını izlemekten 
keyif alan; kazanmak kadar kaybetmenin de olduğunu kabul eden; yaşadıkları 
çeşitli sorunlardan kaynaklı öfkelerini mağlubiyet bahanesiyle diğer masum in-
sanlardan çıkarmayan taraftara evrilmesine doğru toplum bilincinin artırılması 
gerekmektedir. Spor kulüplerinin ve Federasyonların yönetim şekli de yine bir 
iletişim stratejisidir. Toplam kalite yönetimine dayalı standartlaştırma uygula-
maları kulüp ya da federasyonların denetlenebilirliğini artıracağı gibi yönetimin 
de bu anlamda elini kolaylaştıracaktır. Federasyonların ve kulüplerin üniversite-
lerle çeşitli protokoller imzalayarak akademisyenlere yönetimlerinde ve sahada 
yer vermek ve alanlarında söz sahibi uzmanlarla çalışmak Türk sporunun daha 
da ilerilere taşınmasına olanak sağlayacaktır. Bugün bunun örneklerini dünyada 
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farklı ülkelerde uzun zamandır görmekteyiz. Örneğin NBA’in Amerika ve Ka-
nada’da bulunan birçok üniversiteyle iş birliği içerisinde olması ve NBA Natio-
nal Basketball Association liginde üniversite liginden genç basketbolculara yer 
vermesi NBA’in marka değerini bugün daha da yukarılara çekmekte; Amerika 
ve Kanada’nın basketboldaki geleceğini garanti altına almaktadır. Amaç pasta-
dan bir pay almaksa oyunu kuralına göre oynamak gerekir.  Ancak bu sayede 
hem Türk takımlarının hem de Türk markalarının uluslararası alanda güçlü bir 
şekilde yer alarak, dünyada yeni pazarlara girmesi mümkün olabilir.

İLETİŞİMİN SPORLA OLAN ETKİLEŞİMİ

İletişim kelimesinin anlamını açıklayacak olursak kısaca şöyle bir tanım 
yapabiliriz:

İletişim, Kişiler arası duygu ve düşüncelerin doğrudan ya da dolaylı yollar-
la aktarılması sürecidir. Peki iletişim kelimesi içerisinde bulunduğumuz yüzyıl-
da bu kadar masum, sade ve yalın bir şekilde ifade edilebilir mi? Cevap, elbette 
hayır. Günümüzde iletişim kelimesinin anlamı bu kadar basit bir tanımdan iba-
ret değildir.

Peki İletişim Nedir?

•	 İletişim, bir strateji kurma biçimdir.
•	 İletişim, kazanmak ile kaybetmek arasında duran ince bir çizgidir.
•	 İletişim, kazanmak ve başarmak yolunda size istediklerinizi elde etme-

nizi sağlayan bir süreçtir.
•	 Bu kadar rekabetin, bireysel hırsların olduğu bir dünyada, kişilerin bir-

birlerine derdini anlatma sanatıdır.
•	 İletişim, insanlarda tutum ve davranış değişliği yaratılmasını sağlayan 

bir süreçtir.
•	 İletişim, kültürlerin kuşaklardan kuşaklara aktarılması, fikirlerin benim-

setilmesi sanatıdır.
•	 İletişim sayesinde var olur, yine iletişim sayesinde olayların farkındalı-

ğına varırız.

Kısaca; İletişim, neyi ne kadar bildiğinizden çok bildiğinizi karşı tarafa 
iletebilme sanatıdır.
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İletişim farklı bir açıdan “müzakere etmek” olarak da değerlendirilebilir. 
Türk Dil Kurumuna göre ‘müzakere etmek’, “bir konu üzerinde fikir alışveri-
şinde bulunmak’’ olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2018).

Müzakere etmenin farklı süreçleri vardır. Stuart Diamond’a göre Müza-
kere etmek dört süreçten oluşmaktadır (Diamond, 2015)

1. İnsanları İstediğiniz Şeyi Yapmaları Konusunda Zorlamak; Bu 
yöntem tehdit ve şiddeti içerirken karşı taraf kabul etse de, etmese de salt güç 
kullanarak istediğini yaptırmayı hedeflemektedir

2. İnsanları Sizin İstediğiniz Şekilde Düşünmeye İkna Etmek; İnsanla-
rın sizin fikirlerinizdeki mantıklı kazancı görmeye ikna etmek. 

Bu seçenek genellikle çıkar ilişkisine dayalı müzakere olarak da adlandı-
rılmaktadır. Ancak bu yöntemin amacına ulaşabilmesi için karşınızdaki insanın 
makul ve mantıklı biri olması gerekmektedir

3. İnsanların Sizin İstediğiniz Şeyi Algılamalarını Sağlamak; Bu nok-
tada karşınızdaki kişinin algılama kabiliyetini anlamanız gerekmektedir. As-
lında bu nokta çok önemlidir çünkü bir durumu kabullendirebilmek için onu 
anlatabilmek ve karşınızdaki kişinin seviyesine göre aktarmak gerekmektedir. 
Gerçekleşecek yanlış bir iletişim kargaşaya neden olacaktır. Bunun olmaması 
içinde sizin kafanızdaki resmi anlamalarını sağlamanız gerekir

4. İnsanların Sizin Hissettiğiniz Şekilde Hissetmelerini Sağlamak; Si-
zin baktığınız gibi bakmalarını sağlayarak kendinizi karşınızdakine tamamen 
kabul ettireceğiniz bir durum şeklinde tanımlanabilir.

Görüldüğü üzere müzakere yolu ile iletişim kurmanın bile farklı farklı yolları 
bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları işe yararken, bazıları kısa süreli idare 
etmenizi, bazıları ise asla mantıklı bir sonuç alamayacağınızı göstermektedir.

Bu durumu futboldan bir iki örnekle açıklamak gerekirse: Takımı devre 
arasında soyunma odasına 1-0 mağlup giren bir teknik direktör düşünün. Bu 
teknik direktör, soyunma odasında maçın analizini yaparak takımına gerekli 
taktikleri verip önce takımının beraberliği sağlamasını, sonrada galip gelmesini 
isteyecektir. Yani oyuncuları ile durumu müzakere ederek istediği sonucu elde 
etmeye çalışacaktır. Yani bir anlamda Stuart Diamond’un müzakere noktasında-
ki süreçlerini otaya koymaktadır. 

Bir fitness merkezinin satış-pazarlama müdürünü ele alalım. Müdür, satış 
danışmanlarına kulübe her ay belirli sayıda yeni üye kazandırmaları noktasında 
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kota koyuyor. Satış elemanlarının kendilerine koyulan kotayı tutturamamaları 
düşüncesinin üzerlerinde yaratacağı baskıyı tahmin edemezsiniz. İşte bu nok-
tada satış-pazarlama müdürünün iletişim çabası başarı ya da başarısızlık nok-
tasında belirleyici olacaktır. Baskı odaklı bir konuşma yapması personeli strese 
sokacakken durumun önemini ortaya koyan ancak aynı zamanda ekibine her 
şartta güvendiğini belirten yaratıcı bir konuşma yapması personelin üzerindeki 
baskıyı azaltacağından başarı yüzdesini de artıracaktır.

Hayatı sürekli bir stres altında yaşamamak gerekir. Stres kişiye zarar verir-
ken iletişim kanallarının da kapanmasına neden olmaktadır. Araştırmalar gös-
termektedir ki stres altında çalışan insanların yaptıkları işte başarıyı yakalama 
oranları düşüktür ve bu insanlar hata yapmaya daha meyilli olmaktadırlar. 

Sonuç olarak iletişim sürecinde başarılı olmanın iki koşulu vardır. Bun-
lardan birincisi iletişim öğelerini öğrenmek, ikincisi öğrenilenleri uygulaya-
bilmektir. İletişim kurma becerisi sosyal anlamda dünya ile barışık yaşamayı 
başarabilmekle birlikte profesyonel anlamda birçok kapının anahtarıdır. Yaşadı-
ğımız dünya zorluklarla doludur. Kimse bize hayatın kolay olacağını söylemedi. 
Başarılı insan, zorluklarla başa çıkabilmeyi başaran insandır. Günümüz modern 
dünyasında bu başarının anahtarı doğru iletişim kurabilme becerisidir. 

Phyllis Bottome’nin dediği gibi; “Zorlukları karşılamanın iki yolu vardır. 
Ya zorlukları değiştirirsiniz ya da zorlukları çözmek için kendinizi.”

İLETİŞİMİN TARİHİNE KISA BİR YOLCULUK

Aslına bakılırsa iletişim tarihini detaylı bir şekilde yazmak için birden fazla 
kitap yazmak gerekir. Bu nedenle iletişimin genel tarihi süreci birkaç önemli 
detayla örneklendirilmeye çalışılmıştır. İletişim süreci insanoğlu ile başlayan 
bir süreçtir. İlk insandan günümüze insanoğlu her zaman daha iyi, daha kolay 
bir şekilde iletişim kurmanın yollarını aramış; bunun için çalışmıştır ve halen 
çalışmaktadır. İlkel insanların mağara duvarlarına çizdiği şekiller bir iletişim 
yöntemi kabul edilebilir (Aziz, 2010).Örneğin orada yaşarken karşılaştıkları 
tehlikeleri kendilerinden sonra gelen gruba bildirerek onları korumak istemiş ya 
da birbirleri ile haberleşmenin yegâne yolu bu iken bunu daha ileri götürebilme-
nin planlarını yapmış olabilirler. Bugün arkeologlar tarihi kalıntılar buldukla-
rında o günlerden kalan izlerden, işaretlerden anlamlar çıkararak bize insanlığın 
geçmişi hakkında bilgiler vermektedirler. Eğer onlar geçmişte bugün elde edilen 
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izleri bırakmamış olsalardı bizler insanlığın ataları hakkında hiçbir şey öğrene-
meyecektik. 

Amerika’nın gerçek sahipleri Kızılderililere baktığınızda dumanı kullan-
dıklarını görürsünüz. Uzun zaman dumanla haberleşmişler. Bugün halen bu 
kültürü yaşatmaya çalışan, geleneksel kıyafetleri ile yaşayan, atalarının mirası-
nı devam ettiren Kızılderililer olduğunu biliyoruz. O zaman iletişim hakkında 
şu ek bilgiyi vermek yanlış olmaz sanırım: İletişim başlı başına bir mesajlar 
algoritmasıdır. Giyim tarzımız bir iletişim aracıdır, saçımızın şekli diğerlerine 
hakkımızda az da olsa bilgi vererek onların bizi algılama şeklini belirlemektedir.

Köken olarak bu kadar eski olan iletişim tarihi profesyonel olarak yirmin-
ci yüzyıl içerisinde ciddi olarak fark edilmiş ve bu alanda yapılan çalışmalar 
artmıştır. İletişimin Sosyal bir bilim alanı olarak kabul edilmesi her ne kadar 
yirminci yüzyıla dayansa da iletişim olgusu denilince antikçağın en önemli filo-
zoflarından Aristoteles’i unutmamak gerekir.  Aristoteles’in Retorik’i olmasaydı 
iletişim belki yine ilerlerdi ama yüzyıllar sonra Retorik’i öğreneceklerimizi ıs-
kalamış olurduk. Aristoteles antikçağın en önemli filozoflarından biridir. Milat-
tan önce 384-322 yılları arasında yaşamıştır.  Yaşadığı dönemi en doğru şekilde 
yansıtarak birçok düşünürü kendi etrafında toplamayı başarmıştır. Onun gerçeği 
bulma düşüncesi bugünkü iletişimin temellerini atmıştır. 

İletişim farklı bilim dalları ile etkileşim içerisinde bulunduğundan antikçağ 
döneminden orta çağ dönemine kadar farklı süreçlerden geçtiğini görüyoruz. 
Orta Çağ insanlık tarihi açısından bakıldığında karanlıklar içerisinde geçen, 
ilmin, bilimin duraksadığı bir dönemdir. Bunun en büyük nedeninin sorgula-
yarak, konuşarak, iletişim kurarak doğruyu bulmak isteyen insanlar üzerinde 
engizisyon mahkemelerinin acımasızlığının hüküm sürmesidir demek yanlış ol-
maz. İletişim tarihi açısından değerlendirildiğinde özetle Orta Çağ için şunları 
söylemek gerekir. Bu dönemde klasik kültür ortadan kalkmış ve yeni bir ilkel 
kültür yaratılmaya çalışılmıştır. Bu anlayış insanlara benimsetilmeye çalışılmış-
tır. Bu gelişmelere bağlı olarak sosyal yaşam açısından da birçok değişiklikler 
yaşanmıştır (Söken ve Babür, 2000).

Aydınlanma çağına baktığımızda ise iletişim açısından bambaşka bir dönem 
karşımıza çıkar. Aydınlanma, burjuvazinin bir sınıf olarak kendini gerçekleştire-
bilmek için giriştiği kurtuluş (özgürleştirme) hareketine ve buna bağlı ideoloji 
ve edebiyatın belirli bir tarihsel biçimine verilen isimdir diyebiliriz. Burjuvazi 
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kendi sınıfsal kimliğine kavuşurken başka bir deyişle bir sınıf niteliğine bürü-
nüp feodalizme, onun kast sistemine, mutlakçı monarşiye karşı siyasal müca-
deleyi başlatmıştır. Kant, 1784’te Aydınlanmayı ‘’insanın, kendi suçuyla içine 
düştüğü bir ergin – olmayış durumundan kurtulması’’, aklının her yanını, her 
yerde açıkça kullanması özgürlüğü diye tanımlar.  Kant’a göre Aydınlanmacı 
olmak, insanın kendi aklını bir başkasının yönlendirmesi ve kılavuzluğuna yer 
vermeden kullanabilmesi demektir (Atayman, 2006).

Orta çağın karanlık döneminin ardından geçirdiği aydınlanma süreci felsefi 
akım olarak değerlendirilse de hepsi bir iletişim sürecinin süzgecinden geçmek-
teydi. Sonuç olarak insanoğlunun anlatmak istedikleri, duygu ve düşüncüleri, 
yaşam biçimleri, inançları, değerleri kendi içinde ve sonraki kuşaklara gönder-
diği mesajlar bir iletişim doğrultusunu işaret etmektedir.  O da anlatmak istedik-
lerimiz olaylara kendi bakış açımızdır.

İletişimin tarihi süreci içerisinde felsefi açıdan konuya farklı bir bakış açı-
sı koymak gerekirse, ünlü düşünür “Wittgenstein’’ doğru bir örnektir. Anali-
tik felsefenin en etkili düşünürlerinden Wittgenstein’a göre dil önermelerden 
meydana gelir ve anlamlı önermeler gerçekliğin resimleridir. Dilin sınırları 
ile gerçekliğin ve düşüncenin sınırları aynıdır. Varlığı bilmek, bu anlamda dil 
analizleri ile dili bilmek demektir. Wittgenstein’agöre bu nedenle, ‘’Dille ifa-
de edilemeyen konularda susmak gerekir.’’ Çünkü yalnız dille ifade edilebilen 
şeyleri bilebiliriz. Ancak Wittgenstein, daha sonra yazdığı Felsefe Araştırmaları 
adlı eserinde dili bir araç gibi görmüştür. Wittgenstein’a göre dilin kullanımı bir 
satranç oyununa benzemektedir. Dildeki kelimeler satranç taşları gibidir. Belli 
kurallarla oynanan satranç oyunundaki hareket imkânları gibi dilde de sonsuz 
sayıda hareket imkânı vardır. Wittgenstein bu görüşüne Oyun Teorisi adını ver-
miştir (Tunalı, 2009).

Sonuç olarak Kant’ın da dediği gibi “Her şey insanda başlayıp insanda bi-
ter; o tek ölçüttür.’’ 

Tüm bunlara göre ilkel ilk insanlardan başlayıp, farklı zamanlarda farklı 
dönemlerde yaşamış toplumlar ve o toplumları yönetenler tek bir amaç için ya-
şamışlardır; iletişim kurmak. Yüzyıllar boyu farklı fikirler üretilmesi, felsefe 
yapılması, ortaya çeşitli bakış açılarının konulması, politika, spor, sanat vb. hep-
si iletişim biliminden geçiyor. Hepsi kendini tanımlamak, ifade etmek istiyor.
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İmparatorluklar zamanında birçok kez iletişim araçlarının yasaklandığı 
gerçeğine ulaşırız. Amaç, o toplumun olan bitenler hakkında farkındalıklarının 
artmasını, iletişim araçları sayesinde örgütlenmelerinin ve krala karşı isyan et-
melerini engellemekti. Birbiri ile etkili iletişim kuramayan toplum kendi başına 
düşünse de düşünceleri kendi içerisinde zamanla kaybolup gidecekti ancak ga-
zete, kitap, dergi, el ilanı. vb. O dönemde kullanılan iletişim araçları etkili bir 
biçimde kullanıldığında örgütlü bir toplumun oluşması elbette sarayın hâkimi-
yetinin de devamlılığını tehlikeye sokacaktı.

Tarihsel açıdan spor iletişimini ise tamamen farklı bir açıdan değerlendir-
mek gerekir. Dünyadaki spor organizasyonlarına atıfta bulunacak olunursa say-
falar yetmez. Onlarca organizasyon içerisinden iki tanesi tarihi açıdan ön plana 
çıkmaktadır. Biri Antik Roma döneminde gladyatörlerin arenalarda ölümüne 
dövüştürülmesi, diğeri ise modern spor organizasyonlarının atası sayılan Antik 
Yunan döneminin olimpiyat oyunlarıdır. Gladyatörler arenada kılıçla ölümüne 
dövüşen savaşçılar olarak nitelenebilir. Ancak büyük resme bakıldığında olay o 
kadar basit değildi ve bu büyük bir iletişim stratejisiydi. Halkın çoğunluğunun 
aç olduğu bir dönemde onları izleyici olarak arenalara çekmek ve vahşet görün-
tüleri içerisinde iki ya da daha fazla insanın birbirlerini öldürmelerini izletmek 
aslında stratejik açıdan durumu kontrol altına almak olarak düşünülebilir. El-
bette bu durumun daha farklı birçok alt başlığı bulunmaktadır. Ancak iletişim 
stratejisine örnek vermek açısından bu neden biraz daha ön plana çıkmaktadır. 
Çünkü iletişim stratejisi demek devletlerin, şirketlerin, çeşitli kurumların; tıpkı 
kişilerin yaptığı gibi, hayatlarına devam etmelerini sağlayan, varlıklarını sür-
dürmelerine katkı veren faaliyetler bütünü olarak da nitelendirilebilir. 

Antik Yunan dönemi olimpiyat oyunları ise tamamen farklı bir iletişim 
stratejisi taşımaktaydı. Antik Yunan olimpiyat oyunlarında sporcu kavramı ön 
plana çıkmaktaydı. Artık spor öldürmekten uzak, kan dökmeden mücadeleci bir 
ruha dayalı kazanmayı örgütlüyordu. Bu durum tüm insanlık tarafından öyle-
sine ciddiye alındı ki henüz insanoğlu modernizasyonunu tamamlamasına çok 
uzak olduğu zamanlarda ‘’Olimpiyat Barışı’’ kavramını ortaya çıkardı. Olimpi-
yat Barışına göre birbirleri ile savaş içerisinde olan iki ülke, olimpiyat oyunları 
süresince savaşmayı bırakırlar. Savaşların tarafı olan bir ülkenin sporcuları di-
ğer bir ülkeye yarışmak için gittiğinde, mal ve can güvenlikleri ev sahibi ülke 
tarafından korunup garanti altına alınır. Sporculara ya da kafileye herhangi bir 
zarar gelirse tüm zararları karşılanır ve ev sahibi ülke, diğer ülkenin sporcula-
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rından özür diler. Bu kavram da aynı şekilde başarılı bir iletişim stratejisiydi.  
Günümüzde buna Halkla İlişkiler faaliyeti denilse de aslında Halkla İlişkiler 
faaliyetlerinin tümü birer iletişim çabası değildir de nedir?

İLETİŞİM TÜRLERİ

Çeşitli kaynaklar incelendiğinde iletişim türlerini bazı kaynakların dörde 
bazı kaynakların da altıya ayırdığı görülür. Temel olarak iletişim türleri sözlü, 
sözsüz, yazılı ve görsel iletişim şeklinde dörde ayrılmaktadır.

Sözlü İletişim

İnsanların duygu ve düşüncelerini sözlü bir şekilde başkalarına aktarmasına 
kısaca Sözlü İletişim denir.  Sözlü iletişim aynı zamanda konuşma dili olarak 
da tanımlanabilir. Sözlü iletişim kurarken günlük konuşma dili kullanıldığından 
iletişim kuran kişilerin aynı dili konuşma becerisine sahip olmaları gerekmek-
tedir. Mesaj konuşulan sözcükler aracılığı ile iletilir. Mesajı gönderen kaynak, 
düşünce ve fikirlerini kelimelerle sözlü bir şekilde ifade eder. 

İletişimin etkili olabilmesi konuşmacının sesine, konuşmanın netliğine, ses 
düzeyine, hıza, beden diline ve konuşmada kullanılan kelimelerin kalitesine 
bağlıdır. Sözlü iletişim durumunda, iletinin gönderici ve alıcı tarafından eşza-
manlı olarak iletilmesi ve alınmasından sonra geri besleme hemen gerçekleşir 
(Verbal Communication, 2018).

Sözlü iletişimin etkili olabilmesi için kaynağın ses tonunu iyi ayarlaması 
gerekmektedir. Kişiden kişiye karşılıklı bir sözlü iletişim esnasında ses tonunun 
yüksekliği ile kaynağın bir gruba hitap ederken kullandığı tonlama mesafe fark-
lılıkları bakımından aynı olmamalıdır. 

Sözlü iletişimde yapılan en büyük hatalardan biri de kelimelerin yuvarlana-
rak, hızlı bir biçimde kullanılmasıdır. Sözlü iletişimle kendini ifade etmek iste-
yen ya da bilgi aktarmak isteyen biri karşısındaki kişi ya da grubun algı düzeyini 
anlayabilmeli ve kelimelerini de buna göre seçmelidir. 

Sözlü iletişimin başarılı olabilmesi için gerekli olan bir konu da karşı ta-
rafın dinleme becerisidir. Bu anlamda kaynak, hedefin ya da alıcının kendisi-
ni dinlediğinden emin olmalıdır. Aksi halde kaynak kendini ne kadar iyi ifade 
ederse etsin dinlenmiyorsa orada sağlıklı bir iletişimden bahsetmek mümkün 
olmayacaktır. 



HER YÖNÜYLE SPOR

497

Sözlü iletişimin birçok amacı vardır. Ana işlevi bir veya daha fazla alıcıya 
bir mesaj iletmektir. Mesaj basit tek heceli seslerden karmaşık tartışmalara ka-
dar her şeyi kapsar ve istenen etkiyi yaratmak için hem dile hem de duyguya 
dayanır. Sözlü iletişim her türlü konuyu bilgilendirmek, sorgulamak, tartışmak 
ve tartışmak için kullanılabilir. Öğretmek ve öğrenmek, aynı zamanda bağ kur-
mak ve diğer insanlarla ilişkiler kurmak hayati önem taşır. Tüm türler iletişim 
kursa da, dilin kendisi, diğer varlıkların iletişim yöntemlerinden daha hassas bir 
şekilde, tamamen insan olgusudur (What Is Verbal Communication, 2018).

Sözlü iletişimin temel amacı mesajı en net ve anlaşılır şekilde karşı tarafa 
iletmektir. Gerek iş yaşantısında gerekse gündelik hayatta sözlü iletişim en çok 
başvurulan iletişim türlerinden biri olduğundan bireyin kendisini anlaşılır bir 
şekilde ifade etmesi büyük önem taşımaktadır. Yanlış kelime kullanımı, yabancı 
kelime kullanımı, dil kullanımına hâkim olamama gibi zorlularla karşılaşılabi-
lir. Bununla birlikte coğrafi konuma bağlı şiveye bağlı anlaşılamama, eğitim ve 
sosyal statü gibi farklılıklar aynı dili, konuşan toplumlarda iletişime bir engel 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  Özelikle spor karşılaşmalarında iletişim kurma-
nın çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Bir futbol maçını örnek alalım. Saha içe-
risinde aynı dili konuşsalar bile, birbirlerini provoke etmeleri, maçın yüklediği 
stres, kültürel farklılıklar birbirleriyle olan iletişimi zorlaştırmakta bazen de im-
kânsız kılmaktadır.  

Diğer bir sorun ise Plaza dili diye uydurulan bir konuşma tarzının günü-
müzde sözel iletişime en büyük engel olarak karşımıza çıkmasıdır. Cümleler 
arasında İngilizce kelimeler kullanmak, kelimeleri yayarak söylemek özellikle 
farklı yaş grubunda olan kişilerin iletişim kurmasında büyük bir engeldir. Ke-
limeleri anlamları dışında kullanmak da bugün sözlü iletişimde sorun oluştur-
maktadır. “Örnek veriyorum” yerine “atıyorum” kelimesinin kullanılmasını bu 
kapsamda değerlendirebiliriz.

Sözlü iletişimin anlık olması iletişim sürecinde büyük kolaylık sağlamakta-
dır. Geri dönüşüm anlıktır. Elbette bu durumun belirli dezavantajları da bulun-
maktadır. Mesaj verilirken dikkatli olunması gerekmektedir çünkü mesaj hedef 
tarafından anlık olarak değerlendirilmekte ve durum bazen yanlış anlaşılmalara 
sebebiyet vermektedir. Sözlü iletişimin en avantajlı yönü ise yanlış anlaşılma 
durumunda mesajın tekrarlanabilmesidir. Ayrıca, iletişimde kullanılan kelime-
lere dikkat edilmesi gerekmektedir. Alıcının kültür düzeyi, algılama kapasitesi, 
sosyal durumu, ruh hali gibi faktörleri değerlendirmesi gerekmektedir. Bu gibi 
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faktörlere dikkat edilmemesi durumunda iletişim maalesef çoğu zaman başarılı 
bir şekilde sonuçlandırılmamaktadır. 

Sözsüz İletişim ya da Sözel Olmayan İletişim

İletişimde kullanılan iletişim biçimlerinden biride sözsüz iletişimdir. Söz-
süz iletişim en çok kullanılan iletişim türlerinden biridir. Sözlü iletişimi büyük 
ölçüde destekler. Sözsüz iletişimin vücut dili iletişimi açısından değerlendiril-
diğinde etkisi %60 olarak nitelenebilir. Sözsüz iletişime vücut duruşu, vücudun 
pozisyonu ile birlikte kişinin uzuvları da katkı sağlar. Baş, el ve ayaklar, yüzdeki 
ifade, mimikler, vücudun aldığı şekil, döndüğü yön gibi birçok etken açısından 
değerlendirilebilir. 

Sözsüz iletişimi destekleyen farklı bir unsur da kılık kıyafettir. Kendini ifa-
de etmek isteyen bir bireyin gideceği ortamın ciddiyetine göre giyinmesi ge-
rekir. Herkesin bildiği bir söz vardır; “Kişiler kılık kıyafetiyle karşılanır, fikir-
leriyle uğurlanırlar.’’ Kılık kıyafet kişinin karşı tarafa vermek istediği mesajı, 
kişinin imajını büyük ölçüde desteklemektedir.

Sözsüz iletişim duygularımızı ifade etmemize yardımcı olur. Konuşmayan 
birinin yüzüne baktığınızda yorgun, kızgın, kırgın, öfkeli vs. olduğunu anlaya-
bilirsiniz. O halde kızgın bir kişi konuşma tarzı ile ne kadar sakin görünmeye 
çalışırsa çalışsın mimikleri o kişi hakkında belirli mesajlar verecektir. Başka bir 
örnekle açıklayacak olursak, aile içi iletişimde bazen ebeveynler kalabalık bir 
ortamda yanlış bir şey yaptıklarında çocuklarına kızmak yerine sinirli bir bakış, 
kızgın bir yüz ifadesi ile onları uyarmaktadır. Bu da sözsüz iletişimin ne kadar 
etkili olduğunun bir göstergesidir. Sözsüz iletişim, insanların şunları yapma-
sına yardımcı olur (Non-Verbal Communication, 2018):

•	 Kelimelerde söylenenleri güçlendirir veya değiştirir.

•	 Duygusal durumları hakkında bilgi aktarır.

•	 İnsanlar arasındaki ilişkiyi tanımlar ve güçlendirir.

•	 Diğer kişiye geri bildirim sağlanmasına katkıda bulunur.

•	 İletişim akışını düzenler.
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Sözsüz İletişim Türleri

Kelimelerin telaffuz edilmesiyle ifade edilmeyen kişilerarası iletişim türleri 
sözel olmayan iletişim olarak adlandırılır. Sözsüz iletişimi çok farklı vücut 
şekilleri ya da mimiklerle kurarız:

•	 Vücut Hareketleri: Örneğin, el kol hareketleri veya başı sağa sola sal-
lama,

•	 Duruş: Oturuş şekli, ayakta duruş şekli, kolların pozisyonu vb.

•	 Göz: Göz teması sözsüz iletişimde büyük bir öneme sahiptir. Konuşmak 
istemediğimizi ya da tam tersi konuşmak istediğimizi, sevgi ve öfkeyi 
gözlerimizle ifade edebiliriz. 

•	 Yakınlık, Kişisel Alan: Kişisel alanın ihlal edilmesi sağlıklı bir iletişim 
kurmanın önündeki en büyük engel olarak nitelendirilmektedir. Birçok 
ülkenin yasalarına göre bireylerin kişisel alanlarını ihlal etmek taciz su-
çuna girmekte ve yasalar gereği suç olarak kabul edilmektedir. 

•	 Gülümseme: Çatık kaşlar ve göz kırpmayı da içeren çeşitli yüz ifade-
leri yine sözsüz iletişimde önemli bir rol oynamaktadır. Kelimelerle 
duygular gizlenebilir ancak yüz ifadeleri kişiyi o an yaşadığı duygu ile 
ilgili olarak mutlaka ele verir.Suçla mücadele kapsamında emniyet men-
supları iletişim uzmanlarından destek almaktadırlar. Bir kişinin yalan 
konuşup konuşmadığını, suçlu olup olmadığını vücut dilinden anlamak 
mümkündür. Yasalar karşısında o kişiyi net bir biçimde bir suçla itham 
etmeye yetmese de araştırmanın ilerletilip olayın doğru noktadan takip 
edilerek sonuca hızlıca ulaşılmasında büyük ölçüde yardımcı olmakta-
dır. 

•	 Fizyolojik Değişiklikler: Örneğin, sinirlendikçe daha çok terleme veya 
üşüme.

Yazılı İletişim

“Söz uçar yazı kalır” sözü boşuna söylenmemiştir. İnsanoğlu evrende var 
olduğu ilk andan itibaren iletişim kurma ihtiyacı duymuştur. Bugün arkeolog-
ların yaptığı kazılar sonucu ortaya çıkan yazılı tabletler, mağara duvarlarına 
yüzyıllar öncesi çizilmiş şekiller, resimler bunun en önemli kanıtıdır. Örneğin 
mağara duvarına çizilmiş bir hayvan figürü bugün bizlere neyi anlatmak isti-
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yor? Buna farklı yorumlar getirmek elbette mümkün. Belki kendilerinden sonra 
gelecek olanlara bulundukları bölge hakkında bilgi bırakmaktı amaçları; belki 
sadece can sıkıntısından çizdiler onlarca şekli; belki de daha farklı bir mesaj bı-
rakmak istemişlerdi. Bunun yorumunu elbette arkeologlar yapabilir. Anlamları 
neyi ifade ederse etsin, insanoğlu her dönemde iletişim kurmak istemiştir. 

Yazı aslında insanoğlunun devamlılığını sağlamasında en önemli etmen 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Medeniyetlerin oluşmasında, medeniyetlerin iler-
lemesinde yazının etkisi büyüktür. Yazı bir bakıma insanoğlunun medeniyete 
adım atması olarak nitelendirilebilir. Çünkü yazılan her yazı, bırakılan her do-
küman insanlığın ilerlemesine katkı sağlamıştır. Şöyle düşünün; Nobel ödüllü, 
Alman bilim insanı, Doktor Robert Koch 1849 yılında kolera mikrobunu tanı-
ladığında bunu kayıt altına almasa bu mikrobu yok etmek için insanlık tekrar 
tekrar deneyler yapmak zorunda kalacaktı. Ya da İlk verem aşısı BCG, 1921’de 
Pasteur Enstitüsü’nde çalışan Albert Calmette ve Camille Guerin adlı iki Fran-
sız bilim adamınca geliştirildiğinde yine yazılı olarak kayıtlar altına alınmasay-
dı binlerce hatta milyonlarca insanın hayatı kurtarılamazdı.

Görüldüğü gibi yazı medeniyetin ilerlemesini sağlıyor. Yazı insanlık tarihi 
hakkında bizlere bilgi veriyor. Yazı yüzyıllar önce yapılan savaşların sonuçla-
rını bugün bilmemizi sağlıyor. Yazı bu kadar önemli. Yazı olmasaydı geçmişte 
yapılan, bulunanlar kayıt altına alınamazdı ve bu yüzyılda bizler bu kadar iler-
lemiş olamazdık. İnsanlık dünya üzerinde barışı sağlayabilmek için kanunlar 
koydu, bunu yazı ile belgeledi. Koydukları kanunları zaman içerisinde yazı ile 
güncelleyerek kendi toplumlarına iletti huzuru, barışı sağladı. Bugün yirmi bi-
rinci yüzyılda teknoloji sayesinde yazı farklı açılardan daha da önemli bir hale 
gelmiş durumda. Nasıl mı? Hemen herkes sosyal medya kullanıyor. Bugün Fa-
cebook, Twitter ya da Instagram hesabı olmayan yok denecek kadar az. Sosyal 
medyada kızdığınız bir olayı paylaşmanız ve bu paylaşımı hakaret dolu cümle-
lerle yapmanız sizi yasalar karşısında zor duruma düşürebiliyor. Sizi takip eden, 
yazdıklarınızı okuyan insanlar sizin hakkınızda yazdıklarınız sayesinde bir fikre 
varabiliyorlar. 

Günlük konuşma dilinde resmi olmayan ya da gayri resmî bir dil kullanabi-
lirken yazı dilinde resmi bir dil kullanmak gerekiyor. İş yerlerinde ast üst ilişkisi 
denen bir kavram vardır. Bu ast üst ilişkisi içerisinde insanlar duruma göre arka-
daş olarak da sohbet edebilirler. Bu noktada bazen aralarında kullandıkları dilin 
resmiyet bakımından pek bir önemi yoktur. Ancak dışarıda arkadaş olan bu ki-



HER YÖNÜYLE SPOR

501

şiler kurum içerisinde girdiklerinde özellikle yazılı haberleşmelerde aralarında 
doğal bir hiyerarşi başlar. Ast, üstünden yazılı olarak bir şey talep ettiğinde bunu 
“Arz Eder’’. Üst ise astından bir şey talep ettiğinde bunu ‘’Rica Eder’’. 

Bir öğretim üyesinin bir kongreye katılmak istediğini varsayalım. Bu öğre-
tim üyesi izin almak istediğinde bu hiyerarşik bir izin sıralamasına girer. Öğre-
tim elemanı bölüm başkanından yazılı olarak “gereğini bilgilerinize arz ederim” 
şeklinde izin ister. Bölüm başkanı ilgili öğretim elemanına cevaben “gereğini 
bilgilerinize rica ederim” şeklinde olumlu ya da olumsuz bir yanıt verir. Elbette 
bu izin silsilesinin dekanlığa, hali ile yönetim kuruluna da sunulması gerekir. 
Burada kullanılan dil yine aynı şekilde bir hiyerarşik sistem içerisinde yürütül-
mektedir. 

Sonuç olarak Yazılı iletişim, örgütsel yapılarda hiyerarşik düzenin sağlan-
masına yardımcı olur, yapılan işi daha profesyonel bir hale getirir. Bu noktada 
şunu da belirtmek gerekir: Her iletişim sürecinde avantajlı durumlar olabileceği 
gibi dezavantaj getiren durumlar da olmaktadır. Örneğin sözlü iletişimde anla-
tılmak istenilen yüz yüze ya da aracılı her ne şekilde olursun kişi ya da gruplara 
doğrudan aktarılırken, yazılı iletişimde geri dönüş için bir süre gerekmektedir. 
Yazıyı ilgili kişi ya da kuruma ulaştırmak, yazının okunması, yazıya cevap ve-
rilmesi ve gönderene iletilmesi belirli bir zaman almaktadır. Bununla birlikte 
yazıyı yazan kişi ya da kurum yazdığını göndermeden önce tekrar gözden ge-
çirmek gibi bir avantaja sahiptir. Bu da iletişimde hata riskini azaltmaktadır. 
Sözlü iletişimde ise ne söylenildiğine dikkat etme zorunluluğu bulunur çünkü 
dile getirilen cümleler alıcı tarafından anlık olarak algılanmaktadır.

Görsel İletişim

İletişimde “görsel iletişim” önemli rol oynamaktadır. Bir öğrenciye bir kav-
ram anlatılırken tahtaya çizilen diyagramları düşünün. Ya da yöneticiler ekibine 
bir Powerpoint sunumu yaparken yöneticiler tarafından Powerpoint’de yapılan 
grafikleri örnek alabiliriz (Bhasin, 2018).

Görsel iletişim, iletişim bilimlerine bağlı birçok bilim dalında kullanılmak-
ta; özellikle Halkla İlişkiler uygulamalarında önemli yer edinmektedir. Örneğin 
sporda şiddete karşı bir resim ya da el yıkamanın önemini anlatan bir poster 
bazen sayfalarca yazıdan daha etkili mesaj vermektedir. 
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İletişim teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak görsel iletişim birçok 
alanda kendisini ön plana çıkarmaktadır. Reklam afişlerini, animasyon çizimle-
ri, sunumlar, video görüntüleri görsel iletişime örnek olarak verilebilir. Bunlarda 
tasarım, renklerin kullanımı, çizim detayları mesajın doğru olarak iletilebilmesi 
açısından önemlidir.

İLETİŞİM ŞEKİLLERİ

Kişisel (İçsel) İletişim

Kişisel (içsel) iletişim için “iletişimin başlangıç noktası” da diyebiliriz. Bir 
insanın iç ya da içsel iletişimi asla bitmez. Bazen yolda yürürken sesli düşünen 
insanlar görürsünüz. Çoğunlukla kendi kendilerine bir şeyleri muhakeme et-
mektedirler. Ya da akşam yatağınıza yatıp başınızı yastığa koyduğunuzda uyu-
mak için bir şeyler düşünmeye başlarsınız. Aslına bakarsanız bu da bir çeşit iç-
sel iletişimdir. Örneğin ertesi gün bir iş görüşmesi yapacaksınız, öncesinde gö-
rüşmede neler konuşulacağını, size ne gibi sorular sorulacağını kendi kendinize 
düşünüp planlarsanız o iş görüşmesi sizin için daha kolay ve başarılı geçecektir. 

Kişilerarası İletişim

Kişilerarası iletişim, bireylerin sözel ya da sözel olmayacak biçimde duy-
gu ve düşüncelerini ifade etme şekli olarak açıklanabilir. Kişilerarası iletişimde 
dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 
iletişim kurulacak kişiyi iyi analiz etmektir. Bireyin kültür seviyesine, olayla-
rı algılama ve yorumlama biçimine, konuşma tarzına hatta psikolojik yapısına 
kadar dikkat etmek gerekir. Bununla birlikte herkes her gün aynı ruh halinde 
olamaz. Bazen çok neşeli iken bazen de yorgun ya da kızgın olabilir. Bundan 
dolayı iletişim sürecinde anlatılmak istenenler bahsedilen faktörler dikkate alı-
narak gerçekleştirilmelidir. Kişilerarası iletişim sürecine dâhil olan belirli un-
surlar vardır, bunlar aşağıdaki gibidir (Communication Theory, 2018):

İletişimciler: İletişimciler gönderene ve alıcıya başvururlar. Gönderen, 
mesajı gönderen, alıcı ise mesajı alan kişidir. Kişilerarası iletişimin gerçekleş-
mesi biri mesaj gönderecek, diğeri mesajı alacak en az iki kişi bulunmalıdır.

Mesaj: Konuşma, yüz ifadesi, beden dili, ses tonu, jestler ve diğer sözel 
ve sözsüz araçlarla aktarılan fikirdir. Sözel olmayan araçlar, kişilerin tutumu ve 
ilgileri gibi ek bilgileri taşıyabilme becerisine sahiptir.
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Gürültü: Gürültü, mesaj gönderilirken mesajda oluşan herhangi bir bo-
zulma anlamına gelir. Gürültü, gönderenlerden gelenlerde farklılıklara neden 
olur. Konuşurken bir jetin arka plan sesi bir tür gürültüdür, diğer bir çeşit gürültü 
karmaşık jargon kullanımı, uygunsuz beden dili, dikkatsizlik, ilgisizlik, kültürel 
farklılıklar, dil farkı vb.

Geri Bildirim: Geri bildirim alıcının yanıtıdır, geri gönderdiği mesajı içe-
rir. Geri bildirim gönderenin mesajın ne kadar doğru alındığını ve nasıl yorum-
lanacağını bilmesini sağlar. Geri bildirim, kasıtlı olduğu kadar kasıtlı olmayan 
mesaja da cevap içerir. Geri bildirim bir jest şeklinde bile olabilir.

Çevre: Mesajın nasıl yorumlandığı, çoğunlukla iletiyi aldığı çevreye bağ-
lıdır. İletişim süreci, ortaya çıktığı çevreden etkilenir. İnsanların duygusal iklim 
ve beklentileri, ortaya çıktığı yer ve sosyal, politik kültürel ve çevresel koşullar 
çevreyi oluşturur.

Kanal: Kanal iletişimin gerçekleştiği yoldur. Mesaj kanal üzerinden gön-
derilir ve alınır. İletinin iletildiği ortam olarak da adlandırılır. Konuşma ve gö-
rüş, yüz yüze iletişimde bulunan kanallar, telefonla iletişimde kablo veya elekt-
romanyetik dalgalardır.

Grup İletişimi

Grup İletişimi iki ya da ikiden fazla kişinin gerçekleştirdiği iletişim sü-
recidir. Grup iletişiminde farklı iletişim süreçleri bulunmaktadır. İletişim grup 
içerisindeki bir kişiden tüm gruba olabileceği gibi, grubun kendi içerisinde iki 
ya da daha fazla gruba bölünmesiyle gerçekleşebilir. Grup iletişiminde önemli 
belli başlı noktalar bulunmaktadır. Grup içi iletişiminde süreci gerçekleştiren 
kişinin, yani kaynağın ses tonunu ayarlaması, vücut dilini kullanabilme becerisi, 
gruba hitap ederken göz teması gibi iletişim sürecini ilerletecek noktalara dikkat 
etmesi gerekmektedir. 

Kamusal İletişim

Geniş topluluklar ile gerçekleştirilen bir iletişim türüdür. Kamusal iletişim 
Örgütsel İletişimle iç içedir. Kamusal iletişimin en temel amacı, geniş topluluk-
larda davranış şekli ya da davranış değişikliği oluşturmaktır. Siyaset adamları, 
sanatçılar ve elbette spor adamlarını kamusal iletişimde örnek olarak göstere-
biliriz.
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Kamusal iletişim, geniş topluluklara mesaj vermek için uygun bir iletişim 
alanıdır. Kaynağın kitlelere aktardığı mesaj hedef kitlede davranış değişikliği 
meydana getirdiğinden aktarılacak olan mesajın şekli ve içeriği çok önemlidir. 
Daha net açıklamak gerekirse, kamusal iletişimde rol model olan kişi ya da ki-
şiler, bağlı bulunduğu çevre üzerinde etki yaratabilen insanlar olarak da nite-
lendirilebilirler. Bu nedenle verilen mesajın toplumu şiddete sürüklememesi; 
birleştirici olması gerekir. Özellikle antrenörlerin, teknik adamların söylemleri 
bu noktada çok büyük önem arz etmektedir. Spor adamının yaşadığı toplumu 
iyi tanıması, toplumun değer yargılarına önem vermesi verilecek mesajlar açı-
sından önemlidir. Bunun için sporun asıl ruhunun birleştiricilik olduğunu; mü-
cadele ederken bile rakibe adalet duygusu içerisinde yaklaşılması gerektiğini 
kavrayabilmek gerekmektedir. Diğer yandan sporcuların ve spor adamlarının 
toplum önünde yaşadıkları, özel hayatları, yaşam biçimleri gibi unsurlar da bir 
mesaj niteliği taşımaktadır. Bunun nedeni bu insanların aynı zamanda birer rol 
model olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Toplumun güvenini, sevgisini kazanmış insanlar, içinde yaşadıkları top-
lumu etkileme gücüne sahiptirler. Kamusal iletişimde topluma iletilecek olan 
mesajın inandırıcı olması toplumu içerisinde bulunduğu yanlış bir durumdan 
çekip alma gücüne sahiptir. İnandırıcılık ise yaptıkları ile söylemleri çelişmeyen 
insanlar için geçerlidir. Aksi bir durumda güvenilirlik ortadan kalkar ve verilen 
mesajların hiçbir anlamı olmaz. Sinemada da durum aynıdır. Her toplum kendi 
kültürüne uygun sinema filmi yapar. Spor karşılaşmalarının yaşanmış gerçek 
olaylardan esinlenerek sinemaya yansıtılması kamusal iletişim başlığı altında 
toplumu, yani kamuyu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Bir örnek vermek gerekirse 2002 yılında gösterimi yapılan Muhammed 
Ali’yi Will Smith’in oynadığı, yönetmenliğini Michael Mann yaptığı “ALI’’ 
filmi belki de tartışmasız dünyanın en iyi boksörünün hayatını anlatan bir bi-
yografi filmi iken sporun gücünün nelere kadir olduğunu da tüm dünyaya göste-
ren bir filmdir. Askerlik zamanı geldiğinde Vietnam Savaşı’na gitmeyip benim 
onlarla bir sorunum yok diyen; bu yüzden Şampiyonluk unvanına el konulan 
ve bokstan uzaklaştırılan Muhammed Ali’nin verdiği mücadeleleri ortaya koyar. 
Kamusal iletişimin temel amacı kamuda aynı zamanda algı yaratmaktır. Olumlu 
bir algı yaratmak içinse spor en önemli faktör olarak gösterilebilir. 

Elbette bazen reyting uğruna topluma yanlış mesajlar da verilmektedir. Bu 
noktada da ekranlarda yayınlanan özellikle topluma spor içerikli yarışma prog-
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ramları gibi gösterilmeye çalışılan programlar başı çekmektedir. Bu program-
ların hemen hepsi dış kaynaklı, çoğu Amerikan yapımı yarışma programlarıdır. 
Yarışma programlarının asıl amacının toplumu eğitmek, bilgilendirmek olması 
gerekir. Maalesef hepsinin bu özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkün de-
ğildir. Özellikle toplumu zedeleyici yarışma programlarına ağırlık veren kanal 
ya da kanallar incelendiğinde toplum üzerinde kültürel değişiklikler yapılmakla 
kalınmayıp toplum bireylerinin yarışma ruhu adı altında şiddete yönlendirildiği-
ni söylemek sanırım yanlış olmaz. Türk insanı yapısı itibari ile yolda gördüğü ve 
hiç tanımadığı birine bile kucak açar, yardım eder. Ancak bu yarışma program-
ları sayesinde toplumun genel ahlak yapısı ile birlikte geçmişten gelen kültürel 
dokusu zedelenmektedir. Bunların hepsi reyting artışıyla daha çok reklam almak 
ve daha çok para kazanmak uğruna yapılmaktadır. Yarışma programlarının ileti-
şim stratejileri bu şekilde kurgulanmaktadır. Bu tip yarışma programları popüler 
kültür, izleyici, reyting, hegemonya, toplumsal hareket, kamusal alan, demokra-
si, diyalog, sanat, estetik, din, etnisite gibi birbirine temas eden kavramlar iç içe 
geçirilerek kargaşa yaratmaktadır. Toplumu oluşturan bireyler bu yarışma prog-
ramlarını akşamları evden, gündüz iş yerlerinden, çeşitli forumlar üzerinden 
ya da internetten takip etmektedirler. Televizyonda yayınlanan yarışma prog-
ramlarını gözünüzün önüne getirin. Yemek yarışmasından tutun ıssız bir adada 
yayınlanan ve aylarca süren yarışma programlarına kadar hemen hepsi şiddeti, 
birbirine hakaret etmeyi, anlayışsızlığı aşılamaktadır. Bu tip yarışma program-
ları toplum bilincini zedelemektedir. Değer yargılarına zarar vermektedir. Aile 
kavramını maddiyata dönüştürerek kişileri birbirine maddiyatla bağlamaktadır. 
Bu yarışma programlarından tartışma sahnelerini kaldırsanız ve sadece yarışma 
ya da yemeklerin yapıldığı kısımları topluma izletseniz acaba izlenme oranları 
nasıl olurdu? Elbette düşerdi. O halde toplumun istediği şekilde yayın yapılıyor, 
program hazırlanıyor gibi bir soru da akıllara gelebilir. Hayır, siz topluma neyi 
verirseniz, neyi aşılarsanız toplum o olur. Bizim toplumumuz değer yargıları 
olan, aile kurumuna sonsuz saygı duyan, ailesine sahip çıkan bir toplumdur. Bu 
toplumun değerleri ile oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Başta da belirtildiği 
gibi, kamusal iletişim kendi dinamikleri içerisinde değerlendirilmelidir. Kamu-
ya hitap eden kişiler kamuyu zarara uğratıcı mesajlar vermekten kaçınmalıdır. 
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Örgütsel İletişim

Örgütsel iletişimi kısaca kurum içerisindeki iletişim türü olarak tanımlaya-
biliriz. Örgütsel iletişimde hiyerarşik bir iletişim süreci söz konusudur, ast – üst 
ilişkisi esastır. Kurumun mesaj stratejisinin belirlenmesinde örgütsel iletişimin 
büyük bir önemi bulunmaktadır. Özellikle şirketlerde kurumsal iletişim planı ör-
gütsel iletişime dayandırıldığından doğru iletişim stratejilerinin izlenmesi önem 
arz etmektedir. Örgütsel iletişim, “kurumların ortak amaçlarını gerçekleştirmek 
üzere bir araya gelen, nitelikli kişilerin kendi aralarında düzenli bir güç birliği 
oluşturarak bir plan dahilinde yetki ve hiyerarşik sorumluluklara bağlı kalarak 
kurum menfaatlerine yönelik yapılan çabaların tümü” şeklinde de tanımlanabilir.

Örgütsel iletişimin temel amaçları:
1) Satış, hizmet ve üretimin belirli rolleri ve sorumlulukları ile ilgili görev-

leri yerine getirmemize yardımcı olur.
2)  Bireysel ve örgütsel yaratıcılık ve adaptasyon yoluyla değişikliklere 

alıştırmak noktasında katkı sağlar.
3) Günlük ve sürekli işlemleri destekleyen politika, prosedür veya yönet-

meliklerin bakımını yaparak görevleri tamamlar.
4) “Beşerî mesajların kurum içindeki insanlara yönelik tutum, moral, 

memnuniyet ve tatminleri” ile ilgili ilişkileri geliştirir.
Örgütsel iletişim, “örgütün ve üyelerini niteleyen tutumların, değerlerin ve 

hedeflerin örgütsel iklim ve kültürlerini nasıl temsil ettikleri, sunduğu ve oluş-
turduğudur.’’ (OER Services, 2018). Spor işletmelerinin, spor kulüplerinin, fe-
derasyonların ve buna benzer sporla ilgili tüm kamu kurum ve diğer kuruluşla-
rın bir örgüt kültürü olduğundan kurumda çalışanların bireysel yaratıcılıkları ve 
kuruma katkıları ile birlikte örgüt kültürünü özümsemiş olmaları gerekmektedir.

STRATEJİK İLETİŞİM

Kulüp ve taraftar iletişimi futbolda stratejik iletişimin temelini oluştur-
maktadır. Futbol için bugün milyonları peşinden koşturan bir pazarlama un-
surudur desek yanlış olmaz. İnsanlar kadın-erkek, genç-yaşlı demeden futbol 
maçlarına gidiyor, para harcıyor ve bunları sadece gönül verdiği renkler uğruna 
yapıyor. Peki neden? Nedir futbolu bu kadar ilginç kılan? Onlarca spor branşı 
varken neden herkes bir topun peşinde koşan 22 kişiyi ortalama 1,5 saat izler? 
Cevap aslında basit. Futbolu ilginç hale getiren şey futbolun sunulma şeklidir. 
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Bu süreçte futbolcusundan antrenörüne, kulüp başkanından malzemecisine ka-
dar herkese iyi oynaması gereken bir rol düşmektedir. 

Futbolun sunuş şekli ile izlenme oranları arasındaki ilişkiyi örneklerle ver-
mek gerekirse, bir El Clasico olan Real Madrid – Barcelona maçını geçtiğimiz 
yıl televizyondan 2 milyon 563 bin kişi izlemiştir. Elbette bu İspanya’da izlen-
me oranı. Karşılaşmayı Dünyanın 185 ülkesinde ise 650 milyon kişi takip et-
miştir (Skorer Haber, 2017). Bununla birlikte birkaç futbol kulübünün stadyum 
kapasitesi ve maçların ortalama oranlarını örnek verecek olursak:

•	 İngiltere’nin en köklü kulüplerinden Manchester United’ın Old Trafford 
stadı 75 binin üzerinde aynı oranda izlenme oranıyla nerdeyse her za-
man evinde yüzde yüzlük kapasiteyle dolmaktadır.

•	 Almanya’nın en başarılı kulüplerinden Bayern Munich 71 bin seyirciyle 
yine aynı şekilde çoğu haftalar yüzde yüzlük bir kapasiteyle oynamak-
tadır.

•	 Real Madrid ortalama 70 bin seyirciye futbol zevki yaşatmaktadır. 

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Peki insanlar dünyanın çeşitli ülkelerinde 
futbol seyrini doyasıya yaşarken bizde neden maçlarda olaylar yaşanıyor? Kar-
şılaşmalar seyircisiz oynatılarak futbol cezalandırılıyor? Neden ligimizin, futbol 
kulüplerimizin marka değeri yükselmiyor? Çünkü futbol bir kültür meselesi. 
Farklı bir ülkede bir futbol maçı izleyicileri tarafından ölüm kalım meselesi 
olarak algılanmıyor. Bizde ise durum tam tersi. “Ölmeye ölmeye geldik bu maçı 
almaya geldik” naralarıyla başlayan tezahüratlar arasında sonu mutlu biten tek 
bir tezahürat bulamazsınız. Futboldaki şiddet olaylarına karşı yasaların önlem-
leri elbette mevcut. Stadyumlara kameralar yerleştirilmesi, taşkınlık yapanların 
gözaltına alınması hatta yerine göre tutuklanması vs. Yasalar var ancak yasalara 
ısrarla uymak istemeyen büyük bir grup var. Bu durum aslında birçok noktadan 
kulüplere hatta ülkemizin imajına büyük zararlar vermektedir. Olaylara karışan-
ları tek tek toplayıp sorsanız hepsinin ülkesini seven, ülkesinin menfaatlerini 
düşünen insanlar olduklarını görürsünüz. Ancak maçlarda ya da sonrasında ya-
şanan taşkınlıkların toplumun kılcal damarlarında nasıl yaralar açtığının farkın-
da değildirler. Çünkü bu bilinç oturmamıştır. Sporda stratejik iletişim tam da bu 
noktada devreye girmektedir. Bilinçli nesiller oluşturup sporun keyif alınan bir 
aktivite olduğu bilincinin yerleştirilmesi gerekmektedir. 
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Yaklaşık birkaç sene önce Barcelona – Celtic arasında oynanacak şampi-
yonlar ligi maçını izlemeye İspanya’ya gitmiştim. Bir hafta boyunca gece gün-
düz La Rambla sokaklarında Celtic formalarıyla gezen eğlenen İskoç taraftarlar 
gördüm. Maç günü Barcelona taraftarları arasında maçı izleyen Celtic taraftar-
ları vardı. Üstelik bu insanlar takımlarının formaları ile orada öylece coşkuyla 
takımlarını destekliyorlardı. Kimse bir şey yapmadı, olay çıkmadı. Üstelik ilk 
golü Celtic attığında gol diye ortalığı yıktılar. Maçı Barcelona 2-1 kazandı ve 
herkes polis koridoru olmadan evlerine dağıldı. Şimdi aynı durumun bizde nasıl 
sonuçlar vereceğini siz hesaplayın. Derbi maçları içinde durum maalesef fark-
lı değil. Taraftar grupları arasında genellikle holiganlar oluyor. Maça bir hafta 
kala genelde internet üzerinden taraftar forumlarından organize oluyorlar. Nere-
de toplanacaklar, o gün hangi formayı giyecekler, ne zaman stada geçecekler...
vs. En ufak ayrıntısına kadar forum üzerinden birbirlerinden haberleri oluyor. 
İletişim teknolojisini bu kadar verimli kullanmak ve sonu çok defa hüsranla bi-
ten şiddet olaylarının yaşanması... Düşündürücü ve üzücü. Öte yandan bu süreci 
tetikleyenleri sadece taraftar grupları olarak da göstermek yanlış olur. Özellikle 
İstanbul takımlarından olan üç büyük kulübe gönül vermiş amigoları ve on bin-
lerce taraftarı zan altında bırakmak doğru olmaz. Ancak elmalarla armutların 
birbirlerinden ayrılması gerekiyor ki Türk Futbolu tribün holiganlarından kur-
tulsun.

Kulüp Yöneticilerinin Stratejik İletişim Yanlışları

Türkiye’ye gelen her yabancı teknik adam ve futbolcu tek bir şeyden şika-
yet etmektedir; o da Türk taraftarının başarı için sabırsız olması. Şimdi sizlere 
soruyorum. Nasıl olmasın? Üç büyük kulüp var ve bunlardan sadece biri Avru-
pa’da önemli bir başarı gösterebildi. O da yaklaşık 20 yıl önce. 20 yıldır ortada 
ciddi anlamda elle tutulur bir başarı yok. Oynanan çeyrek finaller vs. başarıyı 
yansıtmaz. Tarih her zaman birincileri hatırlamıştır. Onun dışındaki sonuçları 
başarı sayamayız çünkü Avrupa’daki çoğu kulüpten daha büyük bütçelere sahip 
kulüplerden bahsediyoruz.

Her şeyin bir giriş bir gelişme ve bir de sonuç noktası vardır. Maalesef bu 
durum bizim kulüplerimiz için geçerli değil. Peki o halde neden milyon dolar-
lar, avrolar verip yabancı futbolcuları, hocaları transfer ediyoruz? Aslında cevap 
basit. Bu bir pazarlama stratejisidir. Daha çok seyirci çekmek, daha çok forma 
satmak, daha çok kombine satmak, TV ve reklam gelirlerini arttırmak, spon-
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sorluk anlaşmalarından gelir elde etmek, başarılı bir yönetim imajı çizmek vs. 
Bu sebeplerden dolayı genelde gençlik kariyerlerinde isim yapmış ve emekli 
olmadan son bir emeklilik ikramiyesi alayım düşüncesinde olan yüzlerce ya-
bancıyı transfer ettik. Öte yandan başka bir nokta var. Futbol sonuç odaklıdır. 
Ve futbolda elle tutulur bir başarınız yani bir kupanız, şampiyonluğunuz yoksa 
omuzlarda gelen yabancılar, yapayalnız ellerinde bavulları, banka hesaplarında 
yüklü paralarıyla ülkelerine yeni hedeflere yelken açıyorlar. Bana göre, eğer 
uluslararası bir başarı yoksa pazarlama stratejileri haricinde yabancı futbolcu 
transfer etmenin bir manası yok. Alt yapıya önem vererek onlarca yetenekli gen-
cimizi kazanabiliriz. 

Ulusal ligi düşünün. Genelde üç takım arasında mücadele devam eder ve 
lig sonunda bu üç büyük kulüpten biri ipi göğüsler. İçerisinde bulunduğumuz yıl 
elbette bir istisna.  Şampiyon olmak için varını yoğunu ortaya koyan bu birkaç 
takıma haksızlık etmek istemem; ancak bu istisna potaya giren yeni takımların 
futbol başarılarından dolayı değil bu üç büyük kulübün başarısız olmasından 
kaynaklanmaktadır. Cümlelerimin yanlış anlaşılmasını istemem ama bu büyük 
takımları yenen diğer Anadolu kulüplerinin kendi aralarında oynadıkları maçla-
ra baktığınızda seyir zevki pek de yüksek maçlar diyemeyiz. 

SONUÇ

İletişim konusu çok uzun ve geniş bir konu, iletişim becerileri ise iletişimin 
alt başlıklarından sadece bir tanesi. Okuduğunuz bölümde temel iletişim beceri-
lerine ve kısaca iletişimin tarihi gelişimine değinilmeye çalışılmıştır.

İletişim kurmak hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. İçsel iletişimimizle 
başlayan süreç toplumun diğer bireyleri ile devam etmekte ve toplumda var ol-
mak istediğimiz kişiye dönüşmemizde yardımcı olmaktadır. Patronunuzla kur-
duğunuz iletişimle, arkadaşınızla ya da sizden hiyerarşik olarak altta olan biriyle 
kurduğunuz iletişim şekli farklı süreçlerdir. Sesinizi tonlamanız, vücut diliniz, 
giyim kuşamınız, davranış biçiminizi destekleyen unsurlardır. 

Bu satırları okuduktan sonra lütfen çevrenizle iletişim kurarken kendi ken-
dinizi gözlemleyin. Yanlışlarınızı düzelmeye çalışın. Hayatta istediğiniz şeyleri 
çalışarak elde edersiniz bu doğru. Ancak çalışmak da çoğu zaman bir ekip işi 
olduğundan ekipte sevilen, istekleri yerine getirilen kişi neden siz olmayasınız? 
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Sporda iletişime dönersek; sporcu ya da antrenörlerin birbirleriyle iletişim 
kurarken yaptıkları hatalar bulunmaktadır. Örneğin yıldız futbol takımının ant-
renörünü ele alalım. Otorite sahibi kendisi diye, isteklerini bağırarak ya da kor-
kutarak dile getirirse başarı oranı çok düşük olacaktır. Belki de yaşları küçük 
ancak ileride çok başarılı olabilecek onlarca sporcu adayının spordan uzaklaş-
masına neden olacaktır. 

Kültürel farklılıklar da sporcuların kendi içlerinde kurdukları iletişimi et-
kilemektedir. Bu durum branşlara göre değişiklik gösterse de hem maç stresi 
hem diğer fiziksel faktörler saha içerisindeki iletişimi zor kılmaktadır. Ancak 
unutulmamalıdır ki iletişim kurmada başarılı olabilmek için duygusal olarak en 
uçlarda olduğunuzda bile ne hissettiğinizi ya da ne istediğinizi anlatabilmeli-
siniz. Kızgın, mutlu ya da üzüntülü olmak fark etmez. Önemli olan duyguları 
kontrol edebilmeyi başarabilmektir. 

Son olarak sporun aynı zamanda günümüzde profesyonel bir pazarlama 
faaliyeti olduğu da unutulmamalı. Ülkemizi dışarıda temsil eden branş ve spor-
cu sayısını ne kadar çok arttırırsak bilinirlilikle birlikte var olan prestijimizin 
de sportif açıdan artmasına neden oluruz. Olimpiyat oyunları, Dünya kupası, 
UEFA ligleri gibi uluslararası organizasyonlar sadece antrenör ve sporcuların 
kendilerini temsil ettikleri bireysel arenalar değildir. Üzerinde ay yıldızlı bay-
rağı taşıyan her sporcunun, antrenörün, ülkesine ve milletine karşı da sorum-
luluğu olduğunu unutmaması gerekir. Öfkelerini kontrol edememeleri, iletişim 
kanallarını kapatmaları ve sonucunda aldıkları cezaların sportif başarılarımızı 
gölgelediği maalesef bir gerçektir. 

Spor bir zekâ işidir. Sporda iletişim ise zekâ ile gerçekleştirilen bir süreçtir. 
Süreci iyi değerlendirmek gerekir.
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TENİSTE KLASİK VE MODERN ÖĞRETİM 
YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Şenol YANAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla / Türkiye

Öz: Tenis öğretiminde önceleri klasik öğretim yöntemi kabul görürken spor 
biliminin gelişimi ile çoğunlukla modern tenis öğretim yöntemi, kabul görme-
ye başlamıştır. Bazı antrenörler klasik öğretimi savunurken bazı antrenörler de 
modern tenis öğretimini savunmuşlardır. Öğretim metodu ister klasik öğretim 
yöntemi, isterse de modern tenis öğretim yöntemi olsun; mutlaka çocukların ge-
lişimine uygun malzeme ve alanlar kullanılmalıdır. Bu durum, çocuğun fiziksel 
gelişimi için herhangi bir olumsuzluk teşkil etmemelidir. Yaş grubuna uygun 
raket ve uygun toplar kullanılmalı, yine kort ve file ölçüsü yaş grubuna uygun 
olmalıdır. Tenis eğitimi, oldukça karmaşık olması ile zaman ve sabır gerektiren 
bir süreçtir. Bu süreç içerisinde yapılan doğrular ve hatalar, belirli bir süre sonra 
ortaya çıkar. Tenis eğitiminde sporcuya uygun öğretim planı belirleyerek bunu 
uygulamak performans açısından önemlidir. Tenis antrenörlüğü ya da eğiticiliği 
üç temel bileşene sahip olmalıdır. Bilimsellik, sanatsallık denemeler ve hatalar; 
kaliteli ve verimli antrenman açısından önemlidir.

GİRİŞ 

Sporun bilim olarak kabul edilmesi ve gelişimi Avrupa’da 1950’li yıllarda 
olurken bu gelişim Türkiye’de 1980’den sonra olmuştur. Sporun bilim olarak 
kabul edilmesi ile birlikte her geçen gün rekorlar başarılar artmaktadır. Gerek 
antrenman biliminde gerekse de öğretim biliminde antrenman yöntemleri sürek-
li değişmekte ve gelişim göstermektedir.  
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Dünyada gerek müsabakaya gerekse de rekreasyon tenisine katılan çocuk 
sayısı artmaktadır. Uluslararası Tenis Federasyonu 12-18 yaş arası turnuvalar ve 
karşılaşmalar organize ederken birçok ülkede 10 yaş altı ulusal şampiyonalar 
da organize edilmektedir. 10 yaş altındaki çocuklara tenis oyununu tanıtmak ve 
uygun tekniği geliştirmelerini sağlamak için düzenlenen turnuvalarda raket, top 
ve kort çocuklara uygun hale getirilerek ulusal müsabakalar düzenlenmektedir 
(TTF Tenis Semineri Notları, 2013).

Çocukluk çağında büyüme ve gelişme daha yavaş iken, bu dönemde mo-
tor gelişim oldukça hızlıdır. Yine bu dönemde gerek yaşlar arasında gerekse de 
cinsiyet bakımından ciddi farklıkların olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
Yaşın ilerlemesi ile birlikte puberteden sonra antrenman ve müsabakalar kadın 
ve erkelere göre organize edilir. Düzenli yoğun fiziksel aktivite çocuğun büyü-
mesini etkilemez. Tenis zihinsel ve fiziksel olarak çocuğu olumlu etkiler. Tenis 
oynamak çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimine katkıda bulunur. Çocuğun 
fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişiminde ortaya çıkar1. 

Tenisin, çocuğun fiziksel gelişimine olası katkıları aşağıda sıralanmıştır.

- Aerobik ve kalp dolaşım sistem sağlığının gelişimi

- Anaerob sistem gelişimi ile birlikte çocuğun kısa süreli patlayıcı aktivi-
teleri gerçekleştirme ve dinlenmeden sonra bu özellikleri tekrar yerine 
koyma kapasitesini artırır. 

- Çabuk hareketler esnasında hız atlama, sıçrama, adımlama ve sürati 
ivme becerileri gelişimi. (TTF Tenis Semineri Notları, 2013).

- Çocuğun ön sezinleme (anticipation), tepki zamanı hızı ve patlayıcı 
kuvvet becerisinin gelişimi artar.

- Çocukların antrenmanlarda yaptığı yüzlerce durma ve koşma hareketi 
sayesinde bacak kuvvetleri güçlenir.

- Genel beden koordinasyonları gelişir. Korttaki hareketlerini kontrol et-
mek için büyük kas gruplarını kullanır ve bu sayede kaba motor beceri-
leri (Gross) gelişir.

1 http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018,Spor ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı Tenis 
Modülü, 2013,Ankara
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- Vuruşların gelişimi ile birlikte, vole vuruşları, aşırtma vuruş ya da diğer 
teknik uygulamaları kullanırken teknik ince (fine) motor becerileri geli-
şir.

- Çeviklik, çabukluk ve hareketlilik becerileri gelişme gösterir.
- Çoğu kez uygulamalardan sonra yaptığı durma ve hareketlenmeler saye-

sinde dinamik dengeleri gelişir.
- Tenis antrenmanları sayesinde kemik kuvveti ve yoğunluğu artar.
- Bağışıklık sistemleri gelişir ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanırlar.
- El göz koordinasyonunu gelişir ve esneklikleri artar (TTF Tenis Seminer 

Notları, 2014).

Ayrıca tenis antrenmanlarının, çocuğun aşağıda belirtilen psikolojik 
gelişimine de katkıları vardır.
- Çocukların etik ve disiplin davranışları gelişir
- Hata yönetimi ve sorumluluk duygusu gelişir
- Zor şartları yönetme duygusu gelişir
- Çocuklar stresle etkin başa çıkma yöntemleri geliştirir
- Uygun düzeydeki tenis antrenmanları çocukların tükettiklerini nasıl geri 

kazanacağını öğretir.
- Uygun stratejileri planlama ve gerçekleştirme becerisi kazandırır.
- Problem çözmeyi, sportmenliği, merhametlice kazanmayı ve onurlu bir 

şekilde kaybetmeyi öğretir.
- Ekip çalıştırmasını öğretir ve sosyal becerilerini geliştirir.
- Neşeli olmayı ve eğlenebilmeyi öğretir.
-  Fiziksel kapasiteler ile ilgili olarak da, tenis oyunu çocukların gücünü, 

kuvvetini, anaerobik performansını, esnekliğini, çevikliğini ve tüm ko-
ordinatif ve kondisyonel özelliklerini geliştirir. Antrenman programları 
planlanırken çocukların bu gelişimsel özellikleri göz ardı edilmemelidir 
(TTF Tenis Seminer Notları, 2014).

- Her yaş grubunun tenis eğitim ihtiyaçlarının birbirinden farklı olacağı 
gerçeği de gözardı edilmemelidir.
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İyi bir tenis eğitiminin karakteristikleri

- Tenis oyunu fiziksel ve zihinsel dayanıklılık gerektirir. Ayrıca tenis ço-
cuklar için oldukça keyifli ve onların gerek fiziksel gerekse zihinsel sağ-
lığını geliştiren bir spordur.

- Çocuklar, gençlik dönemlerinde tenise transfer sağlayan hareketleri içe-
ren oyunlar oynarlar. Tenis eğitimi sırasında tenisteki temel hareketler 
bu doğal becerilere eklenebilir. Doğal hareketlerle birlikte tenis temel 
teknikleri ortaya çıkar. Tenis eğitimlerinde çocuğun doğasından getirdi-
ği hareketleri kullanarak tenis temel becerileri geliştirilmesi desteklen-
melidir.

- Sporcu eğitimin tüm aşamalarında, antrenman sırasında kendini güven 
içerisinde hissetmelidir

- Sporcu tüm eğitim aşamalarında en üst düzeyde motive edilmiş olmalı-
dır

- Çocuğa hedef koyması desteklenmeli ve antrenör tarafından gerçekçi 
hedefler konulmalıdır.

- Çocuk geliştirebilen eğitim sürecini hissetmesi önemli ve o eğitim süre-
cine katılmak ister.

-  Uygulamalar neşeli bir eğitimi içermeli ve öğrencinin dikkatini gelişti-
ren çalışmalar olmalıdır.

- Çocuklar eğlenerek öğrenmeyi severler.2

- Uygulamalar grubun ortak beceri düzeyine uygun hazırlanmalıdır. Çok 
zor ya da kolay olmamalıdır. Bu sebeple çocukların vücut ölçülerine uy-
gun alan ölçüleri kullanılmalıdır. Örneğin; mikro, mini ve midi kortlar, 
farklı sıçrama kapasitesine sahip toplar ya da farklı ölçülerde raketler 
kullanmak gibi.

- Açıklamalar açık, kısa ve gerektiği yerde olmalıdır (TTF Tenis Semine-
ri, 2014).

- Tenis çalışmalarında olabildiğince zengin araç gereç ve yöntem kullan-
mak sporcunun motivasyonunu arttır.

2  http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018,Spor ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı 
Tenis Modülü, 2013,Ankara
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- Çocuğa öğretim yaparken beceriyi keşfederek öğrenmesine ortam hazır-
lanmalıdır. 

- Çocuklara önce tenis oyununun temel hareketleri öğretilmelidir. 

- “Kortun farklı bölgelerinden vuruşları yapabilme yeteneği” geliştirilme-
li büyük hataların dışında gelişimi doğal akışına bırakılmalıdır.

- “Performans süresince duygusal ve zihinsel yeterliliklerin kontrol edil-
mesi ve bunları yeniden düzenlenmesi” olarak da tanımlanabilen psiko-
lojik yetiler uygun yaş dönemlerinde çalıştırılmalıdır3.

6-10 Yaş Sporcuların Gelişim Özellikleri

Bu yaş grubu sporcular oyun oynayarak öğrenirler. Dikkat süreler kısa 
ancak birçok bilgiyi anında kayıt yapabilirler. Bu yaş grubundaki oyunculara 
takım çalışmaları yaptırılmaz. Bu dönmemde çocuklar arkadaşlığı hayvanları 
sevmeyi ve sahip olmayı isterler. Öğrenme becerileri çabuk gelişmesinin ya-
nında karmaşık becerileri hızlı öğrenemezler bu beceriler yavaş yavaş gelişir. 
Bu safhada motor beceriler ile ince beceriler gelişme gösterir. Bu safhada çok 
çeşitlilik çalışmalar gösteren ve bunun yanında tenise pozitif transfer sağlayan 
diğer branşlara da yer verilmelidir. Fiziksel alt yapı geliştirme çalışmaların ya-
nında zihinsel, teknik ve taktik becerileri geliştirmeye yer verilmelidir. Bu yaş 
grubuna yönelik koşma, sıçrama ve fırlatma yakalama becerileri geliştiren kom-
binasyonlar sunulmalıdır. Bu safhadaki sporculara yarışmada sonucun önemli 
olmadığı bilgisi verilmelidir.

Bu safhada çocukların algılama becerileri farklılık gösterecek bu yüzden 
her sporcuya olgunlaşması için arklı dil ve yakınlaşma gösterilmelidir.

Çalışmalar arsı fazla molalara yer verilmeli çalışmalar güvenli çalışmalar 
olmalı ve çocuklara çok konuşma yerine az ve konuşmaların yanında daha çok 
hareketleri göstererek yapma öğrene becerilerin hızlı gelişme göstereceklerdir.4

10-13 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Özellikleri

Bu safhadaki çocukların daha kompleks becerileri geliştirmeye yönelik ol-
malıdır. Bu yaş grubundaki çocuklar büyüme ve gelişmeyi hızlı gösterirler. Bu 

3  https://www.ttf.org.tr/tenis-egitimi
4  https://www.ttf.org.tr/tenis-egitimi
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dönemde uyuma ve beslenme önem kazanmaya başlar. Okul sürecin başlaması, 
kendine özgüveni artmakta, yine kendine daha çok önem vermeye başladığı dö-
nemdir. Bu dönemde çalışmalar çok yönlü motor becerileri gelişmeye yönelik 
çalışmaları içermelidir. Çalışmalarda pozitif transfer sağlayan branşlara da yer 
verilmeli basketbol veya voleybol gibi branşlara yer verilebilir.5 

Uygun Yaş Gruplarına Göre Kort Ölçüleri

MİKRO TENİS

Kort Boyu: 0-4mt. 
Kort Eni: 2-4mt. 
Net Yüksekliği: 80cm 
Toplar: Sünger / Max 45gr 
Raketler: 17/19inç / 43/48cm

5  http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018,Spor ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı 
Tenis Modülü, 2013,Ankara
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MİNİ TENİS
•	 Oyun biçimine dayalı antrenörlük ve basit karar verme yöntemini kul-

lanmak (Beceriler için gereksinim duyulan)
•	 Temel teknik bilgilerin öğrenilmesi (Topun karakteristiği, topa vurma 

bileşenleri izleyerek ve algılayarak tahminde bulunma)
•	 Temel hareketlerin şekli, vuruşların temel yapısının oluşturulması
•	 Temel becerilerin ve atletik tabanın geliştirilmesi
•	 Açılı oyun biçiminin ve temel vuruşların çekirdeğinin oluşturulması6

Kort Boyu: 6-12mt. 
Kort Eni: 6mt 
Net Yüksekliği: 80cm 
Toplar: Max 36-45gr 
Raketler: 19-23inç / 48-58cm

6  http://www.atktenis.com.tr/kurumsal/egitim-metodolojimiz/temel-tenis-asamalari
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MİDİ TENİS
•	 Her türlü teknik ve taktik gelişimi kolay durumlar yaratarak tekniğe son 

şeklinin verilmesi
•	 Temel becerilerin ve atletik tabanın geliştirilmesi
•	 Vuruş hareketine konsantre olmanın (hareket odaklı) öğretilmesi
•	 Teknik becerilerin geliştirilip algılama, raket tutuşlarında, ustalaşma, 

topu kontrol edebilme (yön-hız), tüm vuruşların ana elemanlarının öğ-
retilmesi

•	 5 oyun durumunun geliştirilmesi7

Kort Boyu: 12-18mt 
Kort Eni: 5.5-8.24mt 
Net Yüksekliği: 
Toplar: 80-91.4cm 
Raketler: Max 25inç / 58-63cm

7  http://www.atktenis.com.tr/kurumsal/egitim-metodolojimiz/temel-tenis-asamalari)
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MAKSİ TENİS
•	 Tekniğe son şeklini verme ve devam etme
•	 Çok yönlü taktiksel-tekniksel becerilerin gelişimine devam (artan karar 

verme ile oyuna dayalı yaklaşım)
•	 Koordinasyon becerilerinin mükemmelleştirilmesi (daha karmaşık 

özel-genel olmalı)8

Kort Boyu: 23.77mt
Kort Eni: 8.24mt
Net Yüksekliği: 91.4cm
Toplar: 1 yaş için ara top / 11 yaş ve üstü için normal top9

8  http://www.atktenis.com.tr/kurumsal/egitim-metodolojimiz/temel-tenis-asamalari
9  http://www.atktenis.com.tr/kurumsal/egitim-metodolojimiz/temel-tenis-asamalari
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().Klasik Öğrenme 
Özellikleri

Aktif Öğrenme Özellikleri

	Öğretmen merkezli 
öğretimdir.

	Öğretmen aktif, öğrenci 
pasiftir.

	Düz anlatım yöntemi 
uygularlar.

	Öğrencilerin dikkatleri her 
geçen zamanda azalır.

	Ezber öğrenme desteklidir.
	Öğrenci olay ve 

problemleri yorumlamada 
sorun yaşar.

	Bilgileri kalıcılığı sınırlı.
	Öğrencilerin ilgi ve dikkati 

çekilmediği için öğrenme 
zor olur.

	Öğrenci merkezli eğitimdir
	Öğrenme etkin olduğu için yükün büyük 

bölümünü öğrenci üstlenir.
	Problemleri çözerek öğrenirler.
	Düşünme soru sorma ve torum davranışları 

gelişir.
	Duyarak görerek dokunarak öğrenim daha 

kalıcı olur.
	Öğrenci hedefe kendi ulaşır.
	Öğrenci davranışları olumlu olarak gelişim 

gösterirken yaptığı işten zevk alır, mutlu olur 
ve kendine özgüveni artar,

	Problemleri çözme ve olaylara farklı açılardan 
bakar.

	Öğrenci bu öğretimde, öğretmeninin ve 
arkadaşlarını iyi tanır.

	Paylaşım yardımlaşma ve davranışlar gelişir. 
10

MODERN TENİS ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR

Modern tenis öğretimin yapılabilmesi için teniste beş oyun durumunu an-
lamak ve bilmek gerekir. Beş oyun durumunu bilmeyen antrenör bir yönü eksik 
kalmış demektir. Çünkü tenis müsabakalarında beş oyun durum dışında başka 
bir yaklaşım yoktur. Oyuncuların eksik yönleri bu beş oyun durumuna göre ge-
liştirilir. 

Beş Oyun Durumu

1- Servis Atmak
2- Servis Karşılamak
3- Her İki Oyuncuda Arka Çizgide Varan Gelen Yapar
4- Oyuncunun Biri Filede Rakip Oyuncu Dip Çizgidedir

10  https://www.basarmevzuat.com/dergi/2003-01/a/03.htm
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5- Rakip Oyuncu Filede Oyuncun Dip Çizgidedir
Tenis müsabakasında bu durumlardan başka olasılık yoktur. Çalışmalarda 

bu olasılıklardan biri eksik yapılırsa oyuncunuzun o yönü eksik kalır. Servis 
atışında oyuncun üç servisi de kullanabilmelidir. Düz seviş, kesik servis ve bur-
gulu servisi kullanabilmeli ki rakibin zayıf bölgesine servis atabilsin. Çünkü 
genellikle birinci servisler düz ve sert servislerdir. Eğer birinci serviste isabet 
olmaz ise ikinci servisler rakibin el önü zayıfsa açılı kesik servisler genellikle 
rakibin el önüne (Forehand) atılır. Eğer rakibin el arkası (bacehand) zayıf ise 
burgulu servis rakibin el arkasına kullanılır. Bu servis çeşitleri antrenmanlar ile 
mutlaka geliştirilmelidir (TTF Tenis Semineri, 2008). Oyuncunuzun servis kar-
şılarken gelen top sert top mu? Açılı Top mu? Yoksa Burgulu Top mu? Bilmesi 
ve ona göre pozisyon alması gerekir. Antrenörler antrenmanlar ile bu durumları 
yaratarak oyuncuları çalıştırmalıdır. 

Çünkü teniste çok sert servislerin atandan karşılayana ulaşma süresi (0.30 
–0.90 Sn.) olup, gözlerin açılıp kapanmasına sonra fırsat vermez (Kermen, 1991).

 Eğer gelen servis kesik servis ise top yere düştükten sonra dışarıya doğru açı 
alır. Yine gelen servis burgulu servis ise top ileriye doğru dönüş yapar ileriye doğ-
ru dönüş hızına bağlı olarak top yere temas ettikten sonra ileriye doğru hızlanır ve 
yükselir. Karşılamada bu durumların bilinerek vuruşa pozisyon alınması gerekir.

Her iki oyuncunun dip çizgide olduğu durumlarda en basit taktik topun fi-
leye takılmaması ve dışarıya atılmamasıdır. Kontrolsüz güç anlam ifade etmez. 
Bu yüzden riskin az olduğu vuruşların kullanılması ve tavsiye etmek gerekir. En 
az riskli vuruşlar topspin vuruşlar olup topta derinlik olacağı için fileye takıl-
ması ve dışarıya düşmesi daha düşük olasılıktır. En riskli toplar kesik vurulan 
toplar olup, topun uçuş açısı yatay olacağı için fileye takılma ve dışarıya atılma 
olasılığı yüksek toplardır. Bu yüzden zorunluluk dışında oyuncuların bu vuruş-
lara başvurmaması gerekir.

Fileye gelmek veya yaklaşma yapmak riskli bir durumdur. Fileye yaklaşma 
yapmak için dip çizgideki oyuncunun zora düşmesi gerekir. Ancak bu vuruştan 
sonra yani rakibe zor top attıktan sonra oyuncunun fileye gelmesi akıllı bir yakla-
şım olacaktır. File önüne gelen oyuncuların volesi ve smaç vuruşları etkili olması 
gerekir. Bu çalışmalara antrenörler tarafında antrenmanlarda yer verilmelidir.

Rakip oyuncu fileye yaklaşıyor ise dip çizgideki oyuncu şu vuruşları yapa-
bilir. Yanlardan çapraz, paralel vuruş ile puan almaya çalışır. Başka bir alterna-
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tifte aşırma vuruş yapılmaya çalışılır, aşırma vuruşlar riskli vuruşlar olduğu için 
aşırma vuruşun başarısız olacağı düşünülerek rakibin file önündeki oyuncunun 
el arkasına aşırtma vuruş yapılması gerekir. Çünkü el arkası smaç vurmak hem 
zor em de gücü düşüktür. Bu çalışmalara antrenmanlarda çok fazla yer verilmeli 
çünkü başarılı vuruşlar yapılan o vuruşun tekrar sayısına bağlıdır. Görüldüğü 
gibi beş oyun durumunun bilinmesi oyuncunuzu gücünü arttıracaktır (TTF Te-
nis Seminer Notları, 2010)

Teniste En Basit Taktikler

Teniste en basit taktik topun oyunda kalmasıdır. Yine oyunu kurduktan son-
ra rakibi koşturmaktır. Çünkü yorgunlukla performans doğru orantılıdır. Yor-
gunluk arttıkça vuruştaki hatalarda artar. Rakipte aynı taktiği kullanıyorsa senin 
oyuncun kortta iyi yer tutmayı bilmelidir. Rakibin zayıf ve güçlü yönleri ile se-
nin oyuncunun zayıf güçlü yönleri bilinmeli bu duruma göre oyunun kurulması 
gerekir. Bunları yapabilmek için de beş oyun durumundaki tüm vuruşları yapa-
bilecek bilgi ve beceriye sahip olunmalıdır (TTF Tenis Seminer Notları, 2014).

Modern tenis öğretiminde antrenman karakteristiği şu şekilde olması gerek-
mektedir. Antrenmanlar oyuna dayalı olmalı oyuncular oyun içerisinde beceri-
lerini daha çabuk geliştirir hepsinden önemlisi yaratıcılık becerileri gelişir. Bu 
yöntemde dikkat edilmesi gereken husus sonucun ön plana çıkmaması hedefin 
ön plana çıkması gerekmektedir. Yine bu oyun karakteristiğinde güzel vuruş ye-
rine tekniğin temelini oluşturacak koordinasyon becerilerin geliştirilmesi gerekir. 
Oyuncunuzun karşılama becerileri en iyi şekilde olması gerekir. Oyuncularınıza 
daha bağımsız olmasını sağlayın, bırakın oyuncularınız kendi yolunu kendileri 
bulsun. Antrenman yöntemi kompleks antrenman uygulanmalı taktik, teknik ve 
diğer beceriler birlikte geliştirilmelidir. Modern teniste oyuncuların yaratıcılık 
özelliklerinin geliştirilmesine izin verilmelidir. Antrenörler emir vermeleri yerine 
sadece yol gösterici olmalıdırlar (TTF Tenis Seminer Notları, 2014).

Modern Tenis Öğretiminde Ekipmanların Önemi

Teniste kullanılan doğru ekipman saha ölçüsü ve file ölçüsü oyuncunuzun 
hızlı gelişme göstereceğinin göstergesidir. Bu yüzden yaş safhalarına göre doğ-
ru ekipman kullanılması becerilerin daha hızlı gelişmesine yardımcı olacaktır.
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Birçok tenis malzemesi üreten firmalar spor biyomekaniği çerçevesinde 
tenis malzemesi üretimi yapmaktadır. Oyuncuların becerilerinin hızlı gelişme-
sine yardımcı olacak malzemeler hem oyuncuların teknik gelişimine hem de 
oyundan daha fazla zevk almalarına olanak sağlayacaktır. Bu yüzden yaş gru-
bu safhalarına göre düşük basınçlı toplar kullanılması gerekir. Bu topların ba-
sınçlarının düşük olması oyunun daha yavaş oynanmasına olanak sağlar. Topa 
daha kolay cevap verme becerilerini geliştirecektir. Düşük basınçlı topların şu 
avantajları vardırır. Yaş safhalarına göre kortlara uyumlu olması ilk vuruş iti-
barı ile uyum sağlayacak kolay vuruş becerilerini geliştirmeleri ile birlikte, kas 
koordinasyonu teknik becerilerin uyumu daha kolaydır. Düşük basınçlı toplar 
sakatlanmayı önlemesi ve kaslarda oluşan şoku azaltma açısından da önem arz 
der (TTF Tenis Seminer Notları, 2014).

Tenis Vuruşunda Süreç Şu Döngüde Devam Eder. 
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Sezinleme : Topla oynanan sporların çoğunda başarılı bir performans sergilemek 

içinalgısalyetenk önemli parametrelerden biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Magill 

(2004).  Sezinleme zamanı çoğunlukla bir rotada obje veya nesnenin sonlanma noktasını ve 

bu noktaya ne zaman geleceğini tahmin etme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Williams ve 

diğ., (2000). Sezinleme zamanı, genellikle el-göz koordinasyonunun saptanması ve görsel 

doğruluğundaki tahmininde kullanılmaktadır (Williams, Davids ve Williams, 2000). 

Karar : Sporda hareketlerin uygulanmasında karar, bilinçli, farklı olası hareketlerden birini 

seçme anlamına gelir. Jiménez-Sánchez, Calvo, Sáenz-López Buñuel, ve Ibáñez-Godoy, 

(2009). Karar verme, seçenekler arasındaki uygun seçimi yaparken şüphe ve belirsizlikleri de 

yeterli bir şekilde azaltma süreci olarak tanımlanmaktadır. (Tekin, Özmutlu ve Erhan, 2009). 

Uygulama : Sporcu karar verme safhasını bitirdikten sonra, yani top ileriye doğru dönerek mi 

geliyor, yoksa geriye doğru mu dönüyor, yüksek mi alçak mı geliyor oyuncu topa ona göre 

pozisyon alır vuruşu uygular. 

Geri Bildirim : Biyolojik Geribildirim (BGB), Nöro-Geribildirim (NGB), bilişsel 

toparlanma, imgeleme ve simülasyon uygulamalarını içermektedir. Bu çalışmaların odak 

noktası sporcuların, müsabaka gibi stres altındaki durumlarda da yüksek performansı otomatik 

olarak sergileyebilmelerini sağlamaktır. Bu girişimlerin rutin olarak uygulanması ile yüksek 

performans da otomatik hale gelmektedir (Thompson, Steffert, Ros, Leach ve Gruzelier, 

2008). Teknik olarak geribildirim (feedback), çıkışın, kaynağa tekrar geri döndürülerek, 

hatanın düzeltilmesinin sağlanması ya da bir karşılaştırma yapılarak çıkışın belirli bir istek 

yönünde yeniden şekillendirilmesinin sağlanması anlamını taşır  (Oğuz, Dursun ve Dursun, 

2004). 

 

Sezinleme : Topla oynanan sporların çoğunda başarılı bir performans ser-
gilemek içinalgısalyetenk önemli parametrelerden biri olduğunu söylemek yan-
lış olmayacaktır. Magill (2004).  Sezinleme zamanı çoğunlukla bir rotada obje 
veya nesnenin sonlanma noktasını ve bu noktaya ne zaman geleceğini tahmin 
etme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Williams ve diğ., (2000). Sezinleme 
zamanı, genellikle el-göz koordinasyonunun saptanması ve görsel doğruluğun-
daki tahmininde kullanılmaktadır (Williams, Davids ve Williams, 2000).

Karar : Sporda hareketlerin uygulanmasında karar, bilinçli, farklı olası ha-
reketlerden birini seçme anlamına gelir. Jiménez-Sánchez, Calvo, Sáenz-López 
Buñuel, ve Ibáñez-Godoy, (2009). Karar verme, seçenekler arasındaki uygun 
seçimi yaparken şüphe ve belirsizlikleri de yeterli bir şekilde azaltma süreci 
olarak tanımlanmaktadır. (Tekin, Özmutlu ve Erhan, 2009).
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Uygulama : Sporcu karar verme safhasını bitirdikten sonra, yani top ileriye 
doğru dönerek mi geliyor, yoksa geriye doğru mu dönüyor, yüksek mi alçak mı 
geliyor oyuncu topa ona göre pozisyon alır vuruşu uygular.

Geri Bildirim : Biyolojik Geribildirim (BGB), Nöro-Geribildirim (NGB), 
bilişsel toparlanma, imgeleme ve simülasyon uygulamalarını içermektedir. Bu ça-
lışmaların odak noktası sporcuların, müsabaka gibi stres altındaki durumlarda da 
yüksek performansı otomatik olarak sergileyebilmelerini sağlamaktır. Bu girişim-
lerin rutin olarak uygulanması ile yüksek performans da otomatik hale gelmektedir 
(Thompson, Steffert, Ros, Leach ve Gruzelier, 2008). Teknik olarak geribildirim 
(feedback), çıkışın, kaynağa tekrar geri döndürülerek, hatanın düzeltilmesinin sağ-
lanması ya da bir karşılaştırma yapılarak çıkışın belirli bir istek yönünde yeniden 
şekillendirilmesinin sağlanması anlamını taşır  (Oğuz, Dursun ve Dursun, 2004).

 
 

 

Tenis Teknik Taktik Gelişimi 

 ÖĞRENME  

 

MİKROTENİS 

MİNİ TENİ 

MİDİ TENİS  

MAKSİ TENİS ANTRENMALAR 

- Çok Yönlü Antrenman Teknik ve Taktik Gelişimi 
Gelişir. 

- Oyuncunun Yaratıcılığın Geliştirilmesi.  

-Oyuncunu Gelişime Bağlı Ustalaşma Göstermesi.11 

 

  

MİKRO TENİS 

   
 
MİNİ TENİS 
 
   
 
MİDİ TENİS 
 
  
 
MAKSİ TENİS 

 

Mikro Tenis : Kort saha ölçüsü 2x4 mt. Olup, file yüksekliği 80 cm. dir. Bu sahada yapılan 

antrenman ve müsabakalarda kullanılan toplar sünger veya kırmızı basıncı en düşük olan 

toplar olması gerekir. Top ağırlığı 45 Gr. geçmemelidir. 

                                                            
11 https://www.ttf.org.tr/tenis-egitimi 
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Mikro Tenis : Kort saha ölçüsü 2x4 mt. Olup, file yüksekliği 80 cm. dir. 
Bu sahada yapılan antrenman ve müsabakalarda kullanılan toplar sünger veya 
kırmızı basıncı en düşük olan toplar olması gerekir. Top ağırlığı 45 Gr. geçme-
melidir.

Mini Tenis : Kortsahaölçüsü 12x6 mt. Kullanılan file yüksekliği 80cm. dir. 
Bu sahada yapılan antrenman ve müsabakalarda kullanılan toplar sünger veya 
kırmızı basıncı en düşük olan toplar olması gerekir. Top ağırlığı 45 Gr. geçme-
melidir. 

Midi Tenis : Kort Saha ölçüsü 18x12 mt. olup, file yüksekliği 80cm./91.4 
cm dir. Bu sahada yapılan antrenman ve müsabakalarda kullanılan toplar yumu-
şak top ya da turuncu renk toplardır. Topun ağırlığı 41 gr. ile 50 gr. Arasındadır 
(TTF Tenis Seminer Notları,  2013).

Midi tenis safhasında teknik-taktik antrenmanın ana hedefleri 
- Tüm vuruşların özünün daha da gelişimi (her vuruş/durum bir miktar 

farklı), tekniğe son şeklinin verilmesi, taktiksel ve oyuna dayalı yaklaşı-
ma devam edilmeli

Metotlar: 
- Ritim antrenmanı, basit otomasyon, basit durum antrenmanı, taktiksel 

antrenman

Örnek prosedür :
1)  Açık antrenman (belli bir oyun planında puan oynamak)
2)  Yüksek sayıda tekrarla vuruşların mükemmelleştirilmesi (bir seride mo-

lalarla 50-80 tekrar) benzer hareket; ilk önce kolay durumda) 
3)  Vuruşların kombinasyonu, basit otomasyon
4)  Daha açık egzersizler

-  Genellikle vuruşlar ideal bireysel süratte (maksimum değil) uygulan-
malıdır

-  Teknik daha iyi oldukça, dikkatin çoğu vuruşta hassasiyete verilmeli-
dir (hedefler kullanılmalıdır)

-  Grup dersleri tamam, ancak her bir oyuncuya bireysel dikkat gösteril-
melidir, yüklenme ve planlarda farklılaşma;
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-  Daha yetenekli oyunculara bireysel özen gösterilmesi olabilir (ya 
da tam tersi; yavaş gelişen oyuncuya) (TTF Tenis Seminer Notları,  
2013).

Midi tenis safhasında teknik-taktik antrenmanın ana hedefleri 
- Tüm vuruşların özünün daha da gelişimi (her vuruş/durum bir miktar 

farklı), tekniğe son şeklinin verilmesi, taktiksel ve oyuna dayalı yakla-
şıma devam edilmeli

- Metotlar: 
- Ritim antrenmanı, basit otomasyon, basit durum antrenmanı, taktiksel 

antrenman
Örnek prosedür :
1)  Açık antrenman (belli bir oyun planında puan oynamak)
2)  Yüksek sayıda tekrarla vuruşların mükemmelleştirilmesi (bir seride mo-

lalarla 50-80 tekrar) benzer hareket; ilk önce kolay durumda)
3)  Vuruşların kombinasyonu, basit otomasyon
4)  Daha açık egzersizler

-  Genellikle vuruşlar ideal bireysel süratte (maksimum değil) uygulan-
malıdır

-  Teknik daha iyi oldukça, dikkatin çoğu vuruşta hassasiyete verilmeli-
dir (hedefler kullanılmalıdır)

-  Grup dersleri tamam, ancak her bir oyuncuya bireysel dikkat göste-
rilmelidir, yüklenme ve planlarda farklılaşma (TTF  Tenis Seminer 
Notları,  2013).

-  Daha yetenekli oyunculara bireysel özen gösterilmesi olabilir (ya 
da tam tersi; yavaş gelişen oyuncuya) (TTF  Tenis Seminer Notları,  
2013).

MİDİ TENİS – PLANLAMA

- Midi tenis -9 yaş ± 1 

- Yapısallaştırılmış, fakat esnek program (periyotlama yok), haftada 4 - 5 
çalışma, günlük çalışma süresi 1-1,30 dakika, kadar.

- Isınma; profesyonellerinki gibi planlanmış değil; daha çok oyunlarla, 

- Atma, tutma, koşu ve atlama, sıçramalarda kaliteye önem verin
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- Teknik ısınma esnasında onların topları hissetmelerini sağlayın; Mik-
ro tenis egzersizleriyle başlayın; topla temas noktasına, ayakların hare-
ketliliğine, dengeye odaklanın, sonrasında ritim, vücut rotasyonu vb ne 
konsantre olun

- Mesafe –  partnerler arası ve netle aradaki mesafe oyuncuların fiziksel 
gelişimi, seviye ve becerileri dikkate alınarak, antrenör tarafından has-
sas bir şekilde ayarlanmalıdır – oyuncular çok erken arka tarafa alınma-
malıdır!

- Herkes farklı yol ve sürede öğrenirler, öyleyse alıştırma ve netle aradaki 
mesafe bireysel ayarlanmalıdır; bu bazı oyuncular ½ sahada çalışırken, 
diğerleri 2/3 sahada oynayabilir demektir. Oyuncular eğer gelişim gös-
terirlerse arka tarafa gideceklerini bilmelidirler

- Aralıklarla partnerleri değiştirin (bu koordinasyon düzeyinin gelişimini 
etkileyecektir)

- Göreve dayalı alıştırmalar ile harekete dayalı alıştırmaların oyunlar ve 
taktiksel alıştırmalarla karıştırılması iyidir. Çocukların her derste yarış-
tırılması gerekir.

- Oyuncuların hata yapmaya hakkı vardır, fakat eğer hata kalıcı olmaya 
başlarsa, antrenörün düzeltme yapması gerekir (hatta milyonlarca bile) 
ve bu durumda eğer mümkünse oyuncunun doğru tekniği uygulaması 
için alıştırmada revizyona bile gidilmelidir. 

- İlerlemeleri hatırlayın; eğer oyuncular bir alıştırmayı yapabiliyorlarsa, 
zorluk derecesini bir miktar arttırılabilir (TTF Tenis Seminer Notları,  
2013).
1) Koşarak yaptırılabilir,
2) Hedefler değiştirilebilir, 
3) Partnerler arası mesafe büyütülebilir
4) Yarışmalar organize edilebilir.

- Antrenmanlarda organize edilen oyunlar ve yarışmalarda oyuncular bir-
birleriyle yarışmalı ancak aynı zamanda ortak çalışmalıdır. Bu sebeple 
takım yarışmalarına ihtiyaç vardır. 

- Doğru ekipman kullanımına dikkat!!!! Ürününüze zarar verebilir.
- Sıvı alımı ve beslenmeye de dikkat etmeyi unutma. 
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- Sporcularınızın diğer sporları yapması da çok önemlidir

Maksi Tenis’e Erken Geçiş
Maksi Tenis : Kort saha ölçüsü 23.77 x 8.23 mt. olup, file yüksekliği 91.4 

cm. dir. Maksi kortta yapılan antrenman ve müsabakalarda 10 yaşa kadar ara 
top veya yeşil top kullanılmakta, 11 yaş ve üzerinde normal basınçlı toplar kul-
lanılmaktadır.

Antrenman Kalitesini Arttırmak İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Herkes farklı hızda öğrenir, öyleyse her bireyin net ile arasındaki mesafe 

becerisine göre ayarlanmalı; örneğin aynı anda, aynı egzersizi, farklı mesafeler-
de uygulayan oyuncular olabilir. Oyuncular eğer becerileri gelişir ve hak eder-
lerse arka tarafa doğru gitmeye hak kazanacaklardır. Çalışmalar esnasında, part-
nerleri sürekli değiştirin, bunun oyuncuların koordinasyon gelişimine ve çalış-
manın dinamik olmasına çok büyük katkısı olacaktır. Göreve ve harekete dayalı 
egzersizleri oyunlarla ve taktiksel egzersizlerle birleştirmek iyidir. Çocuklar her 
çalışmada mutlaka yarışmalıdır.  İlerlemeleri unutmayın; oyuncular egzersizleri 
bir miktar yapmaya başlayınca, işin içerisince bir miktar zorluk katın. 

- Hedefleri değiştirin,
- Zaman baskısı uygulayın,
- Partnerler arası mesafeyi arttırın,
- Yarışmalar organize edin
Oyuncuların hata yapmaya hakları vardır, ancak bu hatalar kalıcı olmaya 

başlarsa (örneğin Bh vuruşunda yanlış raket tutuşu gibi), antrenör milyon kere 
de olsa bu durumu hemen düzeltmelidir. Gerekirse egzersizde ayarlamalar ya-
parak, oyuncuyu doğru tekniği kullanır hale getirin.  Yarışmalar hem partnere 
karşı, hem de partnerle işbirliği şeklinde olmalıdır. Aynı zamanda takımlar ara-
sı da yarışmalar yapılmalıdır. Kullanılan malzemelerin uygunluğuna mutlaka 
dikkat ediniz, aksi takdirde çalışmalarınız boşa gidebilir (TTF Tenis Seminer 
Notları, 2013).

Servis & Servis Karşılama (basit çözümler)
Temel tekler taktikleri :
- İstikrar
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- Hassasiyet

- Temel hazır pozisyon ve topla temas için kortta pozisyon alma

- Kortun boyu ve genişliğini kullanarak rakibi koşturma becerisi

- Çiftler – her bir oyuncunun rolünü ve takım oyununu anlamak

- 1. ve 2. Serviste İstikrar

- Rakibi koşturmak (dışa ve T’ ye servis atmak) Rakibin zayıf tarafına 
baskı kurmak (forehand ya da  backhand)

- Ralliyi devam ettirmeye hazır olmak

- İstikrar – Topu uzun içeri düşürmek

- Rakibi koşturmak (ilk puandan itibaren ralliye hükmetme); 

- Çapraz kort – kısa  

- Paralel – uzun

- Kortta pozisyonun muhafaza etmek, topa yükselirken ya da en yüksek 
noktada vurmak

- Rakibin zayıf noktaları üzerinde baskı kurmak (forehand ya da back-
hand)

- Kendi favori çözüm ve vuruşlarını aramak

- Kısa topları tanımak

- Topun içeri düşmesi (genelde derin) 

- Rakibi koşturmak/baskı kurmak (hazırlık vuruşları, yaklaşım ve vole)

- Yaklaşımda ve nette iyi pozisyon almak („kortu kaplamak”)

- Topun içeri düşmesi

- Rakibi koşturmak/baskı kurmak  

- Rakibin zayıf noktaları üzerinde baskı kurmak (forehand vole, back-
hand vole ya da smaç)

- Kortta iyi yer tutmak, topa yükselirken ya da en yüksek noktada vurmak

- Rakibi geçen vuruş ya da lob ile puanı kazanmak

- Kendi favori çözüm/vuruşlarını aramak (TTF Tenis Seminer Notları,  
2013).
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TEKNİKSEL BECERİLER
- Karşılama becerileri (ayak çalışmasını içeren)
- Reaksiyon, sezinleme, gelen topun basit tahmini
- İyi postür ve denge; baş hareketsiz
- İleri ve yana koşular
- Duruma göre açık ya da kapalı duruşun her ikisini de kullanabilme
- Raket tutuşlarının mükemmel kullanımı
- Bir sonraki vuruş için hazırlık, toparlanma – split-step
- Topun kontrolü – yön, sürat
- Vuruşların ana elemanları öğrenilmeli
- Sağlam bir kinematik zincir (Tenis Semineri,2013).
- Tüm vücut uyumlu çalışmalı (tüm parçalar) 
- Geri salınım omuzların dönüşüyle başlamalı
- Dizlerin bükülmesi – kalçanın ve omuzların rotasyonu
- Raket yolu vuruşa bağlı (Tenis Semineri,2013).
- Topla temas - önde, bir miktar yanda
- Kaslar gevşemiş olmalı
- Raket tutuş; sıkı, fakat çok değil (1----10?)
- Denge; split-step, son adım büyük, toparlanma adımı
- El arkası BACKHAND - (tek el tutuşu teşvik et ya da çift el) (TTF Tenis 

Seminer Notları, 2013).

Yaş Gruplarına Göre Turnuva Organizasyonlar
8 Yaş Mini turnuvaları üç Tie-Break oynanır. 8/9/10 Yaş Midi müsabakaları 

2 Kısa set oynanır, son set ise Tie-Break oynanır. 10 Yaş sonrası 3 kısa set oyunu 
oynanır.

Kırmızı Top Aktiviteleri: Kırmızı Tenis Topuyla, Mini Tenis Kortunda 
oynama kapasitesine sahip olan 8 ve daha küçük yaş sporcuların katılabileceği 
şenlik şeklinde düzenlenen aktiviteler.

Turuncu Top Turnuvaları: Turuncu Tenis Topuyla, Midi Tenis Kortunda 
oynama kapasitesine sahip TTF Sporcu lisansı olan 9, 8 ve 7 yaş sporcuların 
katılabileceği turnuvalar.
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Yeşil Top Turnuvaları: Yeşil Tenis Topuyla, Normal Tenis Kortunda oy-
nama kapasitesine sahip TTF Sporcu Lisansı olan 10, 9 ve 8 yaş sporcuların 
katılabileceği turnuvalar.

Kırmızı Top: Tenise yeni başlayan küçük yaş sporcuların eğitim ve turnu-
valarında kullanılan sünger ya da kırmızı keçe kaplı yavaş topu.

Turuncu Top: İleri başlangıç ya da orta düzey sporcuların eğitim ve tur-
nuvalarında kullanılan, normale nazaran % 50 daha yavaş, turuncu keçe kaplı 
yumuşak topu.

Yeşil Top: İleri başlangıç ya da orta düzey sporcuların eğitim ve turnuva-
larında kullanılan, normale nazaran % 25 daha yavaş, yeşil keçe kaplı ara topu.

Mini Tenis Filesi: Tenise yeni başlayan çocukların eğitim ve turnuvaların-
da kullanılan 80 cm yükseklik ve 3 ya da 6 m boyu olan tenis filesi kullanılır*

SONUÇ

Klasik öğretim yönteminde daimîlik anlayışının temelinde evrende kesin, 
mutlak ve değişmez gerçekliğin ve insanın her zaman ve her yerde aynı oldu-
ğu inancı bulunmaktadır (Sönmez, 2014). Öğretmenin amacı öğrenciye mutlak 
ve değişmez doğruları öğretmektir (Yılmaz ve Tosun, 2013). Öğrencinin aklı 
eğitebilmeli, disiplin sağlanmalı, gerekirse ceza yöntemi uygulanmalı, gerçek 
yaşamı kopya eden gerçekler olmayıp, gerçek yaşamdan örnekler seçilmeli ve 
uygulanmalıdır. Bu yöntemde evrensel öğretim yöntemi doğrulara göre yapıl-
malıdır. Bu doğrultuda öğrencilerin soruları gerçek yaşama yönelik olmayıp ev-
rensel doğrulara göre şekillendirilmektedir (Sönmez,2014). İnsan idealist yetiş-
menin aksine doğuştan mutlak ve evrensel doğrulara değildir İnsanın doğasında 
araştırma, inceleme, deney ve gözlemle bulunmaktadır. Öğrenci öncelikle bir 
bilgiye sahip olmadığı için evrensel gerçekler eğitmen, ya da uzman tarafından 
sağlanmaktadır. 

Realist eğitim anlayışının üç öğesi bulunmaktadır: 
1. Öğretmen 
2. Öğretilecek bilgi 
3. Öğrenci
Öğretmen evrensel doğruların bilgisine sahip olmalı, nelerin nasıl öğretile-

ceği, öğrenciyi nasıl motive edeceği nasıl yaklaşacağı, başka bir deyişle öğretim 
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strateji, yöntem ve teknikleri bilgi donamına sahip olmalıdır. Öğrenci bu eğitim 
anlayışının temelinde öğretmen öncelik öğrenci ikinci plandadır (Sönmez,2014). 
Freire göre öğretmen, anlatan “özne” öğrenciler ise sabırla dinleyen “nesne” ko-
numundadır. Bu düzeyde bir anlatım ne kadar canlı ve hayati olursa olsun bir 
süre sonra cansızlaşma ve taşlaşma eğilimi gösterecektir (Freire, 1991).

Çağdaş/İlerlemeci Eğitim Anlayışı (Modern/İnşacı Eğitim Anlayışı)
Çocuk doğuştan birçok yeteneğe sahiptir. Eğitimin ve eğiten kişinin göre-

vi çocuğu baskı altına almadan, doğuştan olan yeteneklerini doğal bir işleyiş 
içerisinde geliştirmesidir (Rousseau, 2014). Kant’a göre eğitim bireyi merkeze 
koyan, bireyin yetenek ve becerilerini öne çıkaran duygu, düşünme ve bilişsel 
faktörlere bağlı olarak bireyin gelişim basamaklarını dikkate alarak çoklu zekâ 
faktörlerini göz önünde bulunduran çağdaş ve inşacı eğitimin temelini oluş-
turmuştur. Çağdaş eğitimin özellikleri dikkate aldığımızda; öğretmenden çok 
öğrenciye, konudan çok niteliğe, ezber ve taklitten çok yaratıcılığa vurgu ön 
plandadır. Çağdaş ve ilerlemeci eğitim anlayışının ayırt edici özelliklerinden 
birisi de eleştirellik ruhu olmasıdır. Öğretim yöntemlerin temelinde birey, onun 
yetenek, kapasite ve becerileri, gelişim basamakları, sosyal, bilişsel ve duyuş-
sal özelliklerinin yanı sıra eğitimin niteliği, eğitim yöntem ve stratejileri gibi 
unsurları içermektedir. Çağdaş ilerlemeci eğitimin temelinde mutlak doğrular 
yoktur. Bu yöntemde doğruların sürekli değişebilirliği anlayışı bulunmaktadır. 
Öğretmenin görevi yol gösterici olmalıdır (Yılmaz ve Tosun, 2013). Eğitimin 
amacı çağın on kültürel krizini aşmak ve toplumu yeniden inşa etmektir. Eği-
tim sadece bugünü değil geleceği de hedeflediğinde toplumu sürekli yeniden 
şekillendirmelidir (Yılmaz;Tosun, 2013). Yeni eğitim ve öğretim strateji, yön-
tem ve teknikleri sürekli geliştirilmeli, asla eğitim ortamında cezaya başvurul-
mamalıdır (Sönmez,2014). Modern eğitimin temelinde kişileri özgürleştirme, 
varlığının bilinci ve tercih bulunması önemli bir eylem olduğu bilinci gayreti 
barındırmaktadır. (Yılmaz ve Tosun, 2013). 

Hareketin Ön Planda Olduğu Klasik Öğretim Yöntemi
Bu öğretim tekniğinde, iyi teknik iyi hareketleri benimser yine önemli olan 

sporcu doğru tekniği kopyalamaya çalışır. Sporcudan oyun içerisinde oyunun 
fonksiyonu ile ilgili beklenti olmaz. Bu öğretim yönteminde tenis oyunu oyun-
cuya göre belirlenir. Sporcu için oyuna yönelik beklenti olmaz. Sporcu kendi 
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becerisinin farkında olmadan modele göre gelişim gösterir. Oyuncunun oyun 
içerisinde yaratıcılığı çok fazla gelişim göstermez (TTF Tenis Seminer Notları,  
2014).

Oyuncular tekniği öğrenmeden önce tenise ihtiyaç duyulan becerileri öğ-
renmesi ve geliştirmesi gerekir. Örnek verecek olursak, sporcuya servis attırmak 
için sporcunun atma ve omuz üstü fırlatma becerileri geliştirilmeli özelikle 6-10 
yaş kadınlarda bu çalışmalara yer verilmelidir. Bu ve birçok çalışmada yarışma 
ortamı hazırlanarak yapılması gerekir. Çünkü insanın yapısında rekabet yarışma 
vardır. Çalışmaya bir örnek verirsek, sporcular iki eşit gruba ayrılır 10 adet bir 
tarafın dip çizgisinde 10 adet diğer dip çizgiye konulur. Sporcular işaretle bir-
likte her seferinde bir top almak koşulu ile bir topu omuz üstünden atarak diğer 
sahanın dip çizginin arkasında ki tele atmaya çalışırlar. Burada ki amaç omuz 
üstü fırlatma becerisini ve servis atma becerisini kazandırmaktır. Yarışma orta-
mını da hazırlamak için sporcular her seferinde bir top fırlatma hakkı konulur 
hangi tarafta top kalmaz ise grup şampiyon olur. Tabi ki karşıdan sürekli top 
geleceği için toplar hiçbir zaman bitmeyecektir. Sporcular hem zevk alır hem 
fırlatma becerileri, koşma becerileri gelişir. Sporcular 6-10 yaş aralıklarında 
oyun kurallarını bilmeli oyunculara saygılı olmayı ve rekabette kazanmanındı 
kaybetmenin de doğal bir sonuç olduğunu benimserler

12 yaş ergenlik döneminden sonra fiziksel gelişimi ve algılama farklı ola-
cağı için sporcuların sürat, dayanıklılık ve kuvvet gelişimlerin gerekli zamanları 
vardır. Teniste topa vuruş becerilerin ve motor becerilerin en iyi geliştiği dönem 
8-12 yaş aralıklarıdır bu dönemde çalışmalar bu yönde yapılmalıdır  (TTF Tenis 
Seminer Notları,  2014).

Antrenörler hangi tenis öğretim yönteminin daha iyi sonuç vermesi konu-
sunda tereddüt yaşaması durumunda bilimsel sonuçların elde edileceği AOS öl-
çümüne başvurmalıdır. Bu ölçümler için iki grup ele alınmalı ve bu iki gruba ilk 
ölçüm yapılarak sporcunun başarısını ölçen AOS testi uygulamalıdır. AOS testi 
teniste puanlama sistemi olup, sporcular yapmış oldukları vuruşlarda topu dü-
şürdüğü bölgeye göre puan verilir. Bir gruba sekiz hafta klasik öğretim yöntem 
eğitimi uygulanır, diğer gruba modern öğretim yöntemi uygulanır. Gruplara baş-
ta ortada ve sonunda üç AOS testi sonuçları alınarak grupların başarıları ölçüşür. 
Antrenörlere hangi öğretim yönteminin daha hızlı ve etkili bir öğretim yöntemi 
olduğu hakkında fikir vermesi açısından önemlidir. 
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GENEL CİMNASTİK’TE TEMEL DURUŞLAR ve  
VÜCUT ELEMENTLERİ

Belgin GÖKYÜREK

Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Cimnastik hareketleri beden eğitimi derslerinde, spor branşlarında, 
sağlıklı olmak amacıyla yapılan egzersizlerde, günlük hayatta önemli yer tut-
maktadır. Cimnastik hareketlerinin doğru ve amacına uygun olarak yapılabil-
mesi için temel duruşların ve vücut elementlerinin bilinmesi gerekir. Temel du-
ruşlar ayakta duruşlar, diz üzeri duruşlar, oturarak duruşlar, yatarak duruşlar, 
bileşik duruşlar, asılarak ve dayanarak  duruşlar olarak  altı başlık altında, vücut 
elementleri ise sıçramalar, dengeler, esneklikler ve dönüşler (pivotlar) olarak 
dört başlık altında toplanır. Temel duruşların ve vücut elementlerinin grupları-
nın, sıralarının ve özelliklerinin bilinmesi, doğru bağlantıların ve akıcı hareket 
geçişlerinin sağlanması için önemlidir. Bu grupların, sıraların ve özelliklerin 
bilinmesi,  bağlantıların ve akıcı hareket geçişlerinin sağlanması egzersizler 
esnasında, antrenmanlarda veya spor branşlarında vücudun sakatlanmalardan 
korunması, vücuttaki kas gruplarının geliştirilmesi, tüm eklemlerdeki hareketli-
liğin sağlanarak bedensel verimliliğin artırılması, yanlış duruş alışkanlıklarının 
düzeltilmesi için gereklidir.

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

İnsan doğduğu andan itibaren yaşamak, kendini ifade etmek, ihtiyaçlarını 
yerine getirebilmek için fiziksel olarak hareket etme özelliğine sahiptir. Yine 
hayatımızda yer alan, bireyin doğduğu andan itibaren içinde olduğu, birlikte 
yaşadığı hareketlerin çoğu cimnastik olarak isimlendirilir. Cimnastik vücudun 
açılması, kapanması, uzanması, yuvarlanması, kolların açılması-kapanması, yü-
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rümek, atlamak, dönüşler yapmak, eğilmek, çömelmek, itme-çekme vb. hare-
ketleri içeren bir hareket sistemidir. Bireyin yapabildiği bu hareketlerin düzen-
li, disiplinli ve kurallı olarak uygulanmasının, sağlıklı olmasında, yapılan spor 
branşında, özellikle esneklik, çabukluk, kuvvet ve denge kazanmasında önemli 
yeri vardır.

Atletizm ve yüzme de bireyin gelişim özelliklerine bağlı olarak yapabildik-
leri temel hareketleri kapsayan kavramlardır. Bu nedenle cimnastik, atletizm ve 
yüzme bütün spor branşlarının temeli olarak kabul edilmektedir.

Ancak cimnastiği atletizm ve yüzme branşlarından ayıran bir özelliği var-
dır. Doğum anından itibaren birey öncelikle istemsiz (refleksif), geliştikçe de 
istemli hareketlere sahip olur. Bu nedenle nasıl felsefenin, tüm bilimlerin kökü 
olduğu söyleniyor ise, cimnastik de bütün sporlar için bu konumdadır. Cimnas-
tiğin bütün sporların temeli olduğu ve cimnastik alt yapısı olan bir çocuğun her 
sporu kolayca yapabileceği söylenebilir.

3-4 yaşlarındaki çocuklar öğrendikleri yana, öne yuvarlanmalarla beraber, 
ellerini yere koyarak ayakları ile kendilerini (vücutlarını) iterek baş ve sırt bo-
yunca yuvarlanıp ayağa kalkarlar (öne takla). Bu koordinasyon, denge gerekti-
ren bir harekettir ve aynı zamanda kuralsız olarak yapılmış cimnastiğin en temel 
ve en basit hareketidir. Bu nedenle düzgün ve doğru cimnastik çalışmalarının 
çocukluk döneminden itibaren kazandırılması gerekir.

Fuat Pura (1938), cimnastik çalışmalarının çocuklar için ne anlam ifade 
ettiğine dair “İlkokullarda Cimnastik” isimli kitabında şöyle değinmiştir; 

“Cimnastiğin amacı çocukların organizmini yani teşekkülatını umumi su-
rette geliştirmek ve mükemmelleştirmektir. Hareket çocuğun uzuvlarının, ada-
lelerinin gelişmesini temin eder. Hepimizin bildiği gibi hareket kanın deveranı-
nı artırır. Kanın devrinin artması demek, geçtiği uzuvların fazla beslenmesini 
temin etmek demektir. Fazla beslenen uzuvlar da şüphesiz fazla gelişir. Fakat 
bu hareketler gelişi güzel olursa aradığımız faidelerden ziyade zarar görmek 
ihtimali de kuvvetlidir. Çocukların hareketleri her yerde kontrol edilmeli ve aşırı 
derecedeki hareketlerin önüne geçilmelidir ki yapılan hareketler çocuğun bede-
ni üzerinde iyi tesirler yapmış olsun.”

Cimnastik çalışmaları vücut bilincini en iyi kazandıran çalışmaların içinde 
yer alır. Vücut kısımlarının nasıl kullanılacağı ve çeşitli oryantasyonlarda ve 
aletlerde vücut kısımları arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılması çeşitli vü-
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cut pozisyonlarında denge özelliğinin, vücut kısımlarının kullanımında kuvvet 
özelliğinin kazanılması, kuvvetin frenlenmesi ve bunun gibi birçok özellikler 
bu çalışmalarla kazanılır (Mengütay, 1998, s. 11). Cimnastik, kaslar arası koor-
dinasyon ve iletişimin gelişmesinde önemli rol oynar. Yapılan bir hareket tüm 
vücudu ilgilendirir. Bu nedenle beynin vücuda hâkim olması, kontrol etmesi 
erken yaşlarda başlar.

Cimnastik çalışmalarını, herhangi bir aktiviteye yeni başlayanlar, çocuk ya 
da genç yetişkin ya da yaşlı bireyler yapabilir. İlerleme kaydetmek için bireyle-
rin egzersizleri tanımaya karar vermesi, yapabilmek için sağlıklı, fiziksel olarak 
uygun olmaları gerekir (Hillebrecht ve Hillebrecht, 1998, s. 10). Ancak bireyin 
kendi bedenini çok iyi tanıyarak kontrollü egzersiz yapması gerekir. Bilinçsiz 
ve yanlış yapılacak cimnastik çalışmaları kısa veya uzun vadede disklerde ve 
eklemlerde problem oluşturacak yarar yerine zarar getirebilecektir.

Sağlıklı bir vücut yalnızca sportif bir antrenman için değil günlük yaşam ve 
iş hayatı için de gereklidir (Hillebrecht ve Hillebrecht, 1998, s. 11).

Dolayısıyla insanların kaliteli yaşamak ve iş hayatında verimli olabilmek 
için sağlıklı bir bünyeye sahip olmaları gerekir. Zaman ayırıldığı önemsendiği 
taktirde bu anlamda cimnastik çalışmaları insanların en büyük destekleyicisi/
yardımcısıdır.

İş hayatında egzersize olan ihtiyaçla ilgili Sönmez’in (1996) çevirisini yap-
tığı, Nazım Şerafettin’in Sıhhatnüma eserinde şöyle bahsedilmektedir:

“Hayat harekette olmak demektir. Ancak çalışma gereği olarak hareket 
eden insan sayısı oldukça azdır. İşte bu kimselerin organlarının görevlerini tam 
olarak yapabilmeleri için cimnastik egzersizleri mutlaka gereklidir. Bununla 
birlikte zanaatlari bir parça güç harcamaya dayanan işler yapan kimselerin de 
cimnastik egzersizleri ile adalelerini düzenlemeye ihtiyaçları vardır.”  (Sönmez, 
1996, s. 15). 

Cimnastik çalışmalarını evde, açık spor alanlarında, spor salonlarında, iş-
yerlerinde molalarda, hatta çalışırken ofis ortamında sandalyede yapmak müm-
kündür. Kişinin tercihine programına göre her zaman, herhangi bir saatte yapıla-
bilir. Egzersiz veya antrenman öncesinde hareketlere vücudu hazırlamak üzere, 
ısınma hareketlerinin bir bölümü olarak ya da egzersiz ve antrenman sonrasında 
rahatlatıcı, gevşetici bir bölüm olarak yapılabilir (Hillebrecht ve Hillebrecht, 
1998, s.10 ). 
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CİMNASTİK ÇALIŞMALARININ KAZANIMLARI 

Cimnastik çalışmalarının genel olarak bazı kazanımları ile ilgili başlıklar 
oluşturulabilir. Cimnastik egzersiz çalışmalarının düzenli tekrarı sonucu ;

•	  Kurallı, düzenli, doğru cimnastik çalışmaları kombinasyonlarının, ku-
rallı, düzenli, doğru bir şekilde uygulanması ile  sağlıklı bir vücuda sa-
hip olunur,

•	  Amaçlı olarak yapılan cimnastik çalışmaları sportif, meslek ve günlük 
yaşamı dengeleme fonksiyonunu üstlenir,

•	 Kasların güçlü ve esnek yapılarının oluşması meydana gelebilecek sa-
katlanma durumlarında vücudu dengeler ve korur,

•	 Vücut daha hassas ve duyarlı olur,
•	 Vücut gelecek tehlikelere karşı hazırlıklı ve daha çabuk tepki verebilen 

bir reflekse sahip olur,
•	 Daha duyarlı algılar oluşturulabilir, 
•	 Yanlış vücut tutuşları, duruşları düzeltilebilir,
•	 Tüm organların uyumlu gelişimleri sağlanabilir,
•	 Vücuttaki belli bölgelerdeki kas grupları hedeflenerek geliştirilebilir,
•	 Tüm eklemlerde hareketlilik ve kas kuvveti sağlanarak bedensel verim-

lilik artırılabilir,
•	 Sinir–kas koordinasyonu iyileştirilebilir, geliştirilebilir.
Yukarıda bahsedilen bu kazanımlar bile cimnastik çalışmalarının ne kadar 

önemli olduğunu göstermektedir.

CİMNASTİK ÇALIŞMALARININ SPORDA YERİ

Sporcular serbest cimnastik alıştırmalarını sadece vücutlarını alıştırmala-
ra hazırlamada genel olarak değil, eklemlerin esnekliğinin geliştirilmesinde bir 
araç olarak da kullanırlar (Çoknaz, 2011 s. 8 ). Kişinin hareketliliği esnek bir 
yapıya (kas, bağ dokusu, kiriş ve kas gücüne) sahip olmasına bağlıdır (Aschwer 
ve Himmerich, 2002, s. 14). Spor branşları arasında eklemlerin hareketliliği en 
çok sportif cimnastik branşında önemlidir. Bu nedenle esnetme ve kuvvete yö-
nelik cimnastik egzersizlerine çalışmalarda, antrenmanlarda fazlasıyla yer alır.

Futbolda, takım oyuncularında yapılacak cimnastik hareketleri kondisyon 
egzersizlerinin birer tamamlayıcısı olarak ele alınır. Futbolcularda sık sık görü-
len ve uzun süren sakatlanmalarda daha çok açma-germe, esnetme çalışmaları-
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nın azlığına rastlanmaktadır.  Sıçrama kuvvetine ve vücudun kuvvetlendirilme-
sinde genellikle cimnastik çalışmalarının büyük etkisi olmaktadır. (Koçak,1991, 
s. 7; 1997, s. 7). 

Bisiklet, dağcılık ve tırmanma, kayak, sörf, yüzme, halter, güreş, masa teni-
si, golf, artistik buz pateni, masa tenisi, squach, atletizm, tenis, saldırı ve savun-
ma sporları, gibi bireysel, beyzbol, basketbol, Amerikan futbolu, buz hokeyi, 
hentbol, su topu, voleybol gibi takım sporlarının her birinde, antrenman veya 
müsabaka öncesi-sonrasında cimnastik egzersizleri önemli bir yer tutmaktadır 
(Anderson, 1993, ss. 111-148)

Spor branşlarında da cimnastik çalışmalarının yeri, önemi, özel ve büyüktür.

TEMEL DURUŞLAR

Bu bölümde yer alacak olan, temel duruşlar ve vücut elementleri Genel 
Cimnastiğin   konularındandır.

Cimnastik hareketleri açık alanlarda, spor salonlarında veya ev ortamında, 
vücudumuza çeviklik-çabukluk, denge, uyum ve esneklik kazandırmak, güçlen-
mek, fiziksel yapıyı düzeltmek amacıyla bireysel, eşli, grup olarak, aletli veya 
aletsiz çalışmalarla yapılabilir.  İstenilen sonuca ulaşmak üzere sistematik bir 
şekilde, düzenli olarak yapılacak tüm cimnastik çalışmaları için, cimnastikte 
temel duruşların ve temel vücut elementlerinin doğru bilinmesi, düzgün yapıl-
ması gerekir.

Temel duruşlar insanlara vücutlarını nasıl kullanabileceklerini, vücutlarını 
kullanırken nasıl sağlıklı kalabilecekleri bilgi ve becerisini kazandırır. Temel 
duruşlar bildiğimiz, günlük yaşantımız içinde farkında olmadan kuralsız olarak 
kullandığımız, sportif branşlar da ise disipline edilerek karşımıza kurallı olarak 
çıkan duruşlardır. Örneklemelerde kurallı ve kuralsız duruşlar, karşılaştırmalı 
olarak verilecektir. 

Derslerde ve antrenmanlarda, bir hareket yapılmadan önce bu hareketin baş-
langıç ve bitiş pozisyonu en iyi şekilde anlatılıp kavratılmalıdır (Sezen ve Hazar, 
2008, s. 22). Ancak bundan sonra hareketin doğru uygulanması ve etkili olması 
mümkün olacaktır. Bu nedenle cimnastikte temel duruşların öğrenciler tarafından 
en doğru şekilde kavranması, aynı anda duruşa geçmesi, hazır olması, uygulana-
cak hareketler açısından önemlidir (Yalçın, 1995, s.  23). Temel duruşlar incelenir-
ken yukarıdan aşağıya doğru ya da ayaktan yere doğru bir yol izler. 
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Temel duruşlar spor branşlarında, beden eğitimi derslerinde hareketlerin 
doğru yapılması ve hareketler arası geçişlerin-bağlantıların düzgün ve akıcı ol-
ması, koordinasyon ve dengenin sağlanması açısından önemlidir. 

Temel duruşlar altı grupta toplanır.

1. Ayakta duruşlar

2. Diz üzeri duruşlar

3. Oturarak duruşlar

4. Yatarak duruşlar

5. Bileşik duruşlar

6. Asılarak ve Dayanarak duruşlar

Ayakta Duruşlar

Ayakların yerle temas ettiği vücut pozisyonlarıdır. Ayak tabanlarının tama-
men yerde olduğu veya ayağın ön kısmında yükselerek yapılan vücut pozisyon-
larıdır.

Bacakların omuz genişliğinde açık, kolların vücudun yanlarında olduğu 
pozisyon, ayakta duruşlara ilişkin bir örnektir. Günlük hayatımızda bu pozisyo-
nu, vücudu kendini yormadan, zorlamadan gevşek bırakılmış bir halde otobüs 
beklerken, birisi ile konuşurken vb. durumlarda görmek mümkündür. Vücudun 
görüldüğü bu pozisyon kuralsız ayakta duruşlara bir örnek olarak verilebilir 
(Şekil 1).

Aynı vücut pozisyonu bacaklar kapalı, ayaklar topuklar temas edecek, ayak 
uçları ayaklar V şeklini gösterecek şekilde yerleştirildiğinde, vücut dik, göğüs 
yukarıda ve dışarıda, baş çene ileride olacak şekilde, gözler ileriye bakar du-
rumda, kollar vücudun yanında, eller parmaklar kapalı ve yanlarda, pantolon 
yan dikiş çizgisinde, bacaklara temas edecek durumda olduğunda bu pozisyon 
kurallı bir “hazır ol “duruşu olarak bilinir (Şekil 2).

“Rahat “duruşu da kurallı bir duruştur. Bacakların omuz genişliğinde açık, 
vücudun dik, göğsün ileride ve yukarıda, çenenin yukarıda, gözlerin ileriye ba-
kar durumda, kolların arkada, sol elin sağ bileği kavrayarak birleştirildiği vücut 
pozisyonu düzen alıştırmalarında kurallı bir “rahat” pozisyonu olarak bilinir 
(Şekil 3,4).
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Bu örnekler çoğaltılabilir. Bir ağaçtan meyve koparmak üzere uzanarak ayakların ön kısmında 

yükselmek, konuşurken kolların arkada birleştirilmesi, bacakların omuz genişliğinde açık 

olarak durulması veya bir antrenörün bacakları omuz genişliğinde açık, ellerini beline koyarak 

sporcularını izlemesi kuralsız ayakta duruşlara örnek olarak verilebilir. 

Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 

Bu örnekler çoğaltılabilir. Bir ağaçtan meyve koparmak üzere uzanarak 
ayakların ön kısmında yükselmek, konuşurken kolların arkada birleştirilmesi, 
bacakların omuz genişliğinde açık olarak durulması veya bir antrenörün bacak-
ları omuz genişliğinde açık, ellerini beline koyarak sporcularını izlemesi kural-
sız ayakta duruşlara örnek olarak verilebilir.

Kurallı ayakta duruşlara ise denge duruşları olarak bilinen; planör, dikey 
denge, passe denge gibi duruşlar verilebilir.

Ayakta duruşlarda vücut öne, (planör hareketinde olduğu gibi) yanlara eğil-
miş, tek bacağın yerle teması kesilmiş olabilir. Önemli olan ayak tabanlarının ya 
da tek ayak tabanının yerle temasının kesilmemiş olmasıdır.

Ayakta duruşlar içerisinde yer alan yarı çömelik ve tam çömelik duruşlar 
vardır. Bunlar ayrı ayrı tanımlanıp örneklendirilebilir.

Yarı Çömelik Duruşlar
Dizlerin bükülerek vücudun öne, yanlara doğru eğilerek oluşturduğu veya 

dik olabildiği, bacaklardan her ikisinin veya birisinin bükülü olabildiği pozis-
yonlardır (Şekil 5 ).

Kuralsız yarı çömelik duruşlar günlük hayatımızda yer alan, herhangi bir 
masanın altına bakarken ( Şekil 6 ) veya yerden bir çantayı kaldırırken görüle-
bilir (Şekil 7,8). Şekil 7 ve 8’ de görüldüğü gibi temel duruş ve vücut pozisyo-
nu doğru olarak yapılırsa herhangi bir sakatlanma olmadan çanta kaldırılabilir. 
Yerden çantayı kaldırırken bacaklar omuz genişliğine yakın açık durumda ve 
dizlerden bükülü, vücut bel çukuru vermeden öne doğru eğilmelidir. Çantayı 
kaldırırken gövdeyle birlikte dizlerde hareket etmelidir. Yarı çömelik duruştan 
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ayakta duruşa düzgün, doğru, bağlantılı bir geçiş sağlanırsa yani temel duruşla-
rın bağlantıları doğru olarak yapılırsa herhangi bir aksaklık, dengesizlik ya da 
sakatlanma söz konusu olmaz.

Fizik tedavi uzmanlarının da önerdiği gibi günlük hayatımızda sağlıklı ol-
mak için hareketlerimize dikkat etmek gerekmektedir. Bu da temel duruşları 
doğru bilmek ve doğru uygulamak, bir hareketten diğer harekete geçiş yapılır-
ken bağlantı akışının doğru olmasıyla mümkündür.

Hamle duruşu kurallı bir duruştur (Şekil 9). Bu duruşu eskrim branşında 
görmek mümkündür. Yarı çömelik duruşlara örnek olarak verilebilecek bir te-
mel duruştur.
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1.b) Tam Çömelik Duruşlar 

Bacakların dizlerden tamamen bükülerek vücudun yere yakın olduğu duruştur ( Şekil 10 ). 
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olduğu, kazak denge örnek olarak verilebilir (Şekil 11). 
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Tam Çömelik Duruşlar
Bacakların dizlerden tamamen bükülerek vücudun yere yakın olduğu du-

ruştur ( Şekil 10 ). Bacaklar açık ya da kapalı olabilir. Kurallı tam çömelik du-
ruşlara, bir bacağın bükülü ve ayağın ön kısmında yükseldiği, diğer bacağın 
önde gergin olarak kaldırıldığı, vücudun dik olduğu, kazak denge örnek olarak 
verilebilir (Şekil 11).
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Diz Üzeri Duruşlar
Bacakların dizlerden bükülerek alt bacakların her ikisinin veya birisinin 

ön kısımlarının yerle temas halinde olduğu duruşlardır (Şekil 12,13). Vücudun 
dik olduğu, öne, yanlara veya geriye doğru bükülerek de yapılabilen bir duruş-
tur. Bu duruşta bacaklardan birisini önde 90o’lik dik açı oluşturacak şekilde de 
görmek mümkündür (Şekil 14,15). Günlük yaşantıda kuralsız yapılan bu duruş, 
kurallı olarak diz dengesi pozisyonu olarak görülebilir (Şekil 16). Diz dengesi 
için vücudun dik, tek bacağın dizden bükülerek alt bacağın yerle teması, diğer 
bacağın gergin, düzgün bir şekilde önde veya yanda yatay çizgide veya yatay 
çizginin üzerinde kaldırılmasıdır.
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açı oluşturacak şekilde de görmek mümkündür (Şekil 14,15). Günlük yaşantıda kuralsız 

yapılan bu duruş, kurallı olarak diz dengesi pozisyonu olarak görülebilir (Şekil 16). Diz 

dengesi için vücudun dik, tek bacağın dizden bükülerek alt bacağın yerle teması, diğer 

bacağın gergin, düzgün bir şekilde önde veya yanda yatay çizgide veya yatay çizginin 

üzerinde kaldırılmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Oturarak Duruşlar 

Kalçanın, bacakların yerle temas ettiği oturma pozisyonlarıdır. Bacakların önde olduğu uzun 

oturuş (Şekil 17,18), bağdaş oturuş, sporcu oturuşu (Şekil 19,20), yan oturuş  (Şekil 21) vb., 

günlük yaşantımızda görülen kuralsız, oturarak temel duruşlara örneklerdir. Oturarak 

duruşlara kurallı örnek olarak spagat veya kartal oturuş verilebilir. Bu örneklerde spagat 

(Şekil 22) oturuşta vücudun ön tarafında yer alan bacağın arka kısmının yerle temas etmesi, 

vücudun arka tarafında yer alan bacağın ise ön kısmının yerle temas etmesi, ayak bileğinin 

gergin, ayağın bacağın bir uzantısı olarak devam etmesi gerekmektedir. Önde ve geride yer 

alan bacakların aynı çizgide birbirinin devamı olarak yerleşmesi gerekmektedir. Vücut dik 

veya geriye doğru kıvrılarak esneklik gösterebilir. Kartal oturuşta ise yanlara doğru açılan 

bacakların arka kısımlarının yerle teması, ayakların bacakların bir uzantısı şeklinde devam 

etmesi gerekmektedir. Vücut dik veya farklı yönlere doğru hareketli olabilir. 
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Oturarak Duruşlar
Kalçanın, bacakların yerle temas ettiği oturma pozisyonlarıdır. Bacakların 

önde olduğu uzun oturuş (Şekil 17,18), bağdaş oturuş, sporcu oturuşu (Şekil 
19,20), yan oturuş  (Şekil 21) vb., günlük yaşantımızda görülen kuralsız, otura-
rak temel duruşlara örneklerdir. Oturarak duruşlara kurallı örnek olarak spagat 
veya kartal oturuş verilebilir. Bu örneklerde spagat (Şekil 22) oturuşta vücudun 
ön tarafında yer alan bacağın arka kısmının yerle temas etmesi, vücudun arka 
tarafında yer alan bacağın ise ön kısmının yerle temas etmesi, ayak bileğinin 
gergin, ayağın bacağın bir uzantısı olarak devam etmesi gerekmektedir. Önde ve 
geride yer alan bacakların aynı çizgide birbirinin devamı olarak yerleşmesi ge-
rekmektedir. Vücut dik veya geriye doğru kıvrılarak esneklik gösterebilir. Kar-
tal oturuşta ise yanlara doğru açılan bacakların arka kısımlarının yerle teması, 
ayakların bacakların bir uzantısı şeklinde devam etmesi gerekmektedir. Vücut 
dik veya farklı yönlere doğru hareketli olabilir.
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4. Yatarak Duruşlar 

Vücudun tamamen yerle temas ettiği pozisyonlardır. Yüzüstü, yan ve sırtüstü yatışlar (Şekil 

23, 24, 25) olarak gösterilebilirler. 

Kuralsız olarak bu temel duruş örnekleri, çocukların oyun oynarken, yerde yüzüstü yatarak 

araba sürmeleri veya kitap okumaları olarak görülebilir. Kurallı olarak bu temel duruşa, ters 

mekik yaparken, vücudun aldığı pozisyon örnek olarak verilebilir (Şekil 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 23 Şekil 24 

Şekil 17 Şekil 18 Şekil 19 Şekil 20 
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Şekil 25 Şekil 26 
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Yatarak Duruşlar

Vücudun tamamen yerle temas ettiği pozisyonlardır. Yüzüstü, yan ve sır-
tüstü yatışlar (Şekil 23, 24, 25) olarak gösterilebilirler.

Kuralsız olarak bu temel duruş örnekleri, çocukların oyun oynarken, yerde 
yüzüstü yatarak araba sürmeleri veya kitap okumaları olarak görülebilir. Kurallı 
olarak bu temel duruşa, ters mekik yaparken, vücudun aldığı pozisyon örnek 
olarak verilebilir (Şekil 26).
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Bileşik Duruşlar

Bileşik duruşlar, vücut bölümlerinden iki veya daha fazla bölümün bir ara-
ya gelerek yapabildiği vücut pozisyonlarıdır. Yada ” birden fazla eklem toplu-
luğu tarafından uygulanırsa bileşik hareket olur (Aslan, 1979, s. 39  )” şeklinde 
de ifade edilebilir.

Bileşik duruşlara örnek olarak bir bebeğin emekleme pozisyonu verilebilir. 
Burada bebeğin alt bacakları, dizleri ve elleri bir araya gelerek kuralsız bileşik 
duruş oluşturur. Temel duruşlarda bu pozisyon düz bank, ters bank olarak isim-
lendirilir (şekil 27,28) Kurallı bileşik duruş olarak ters, yan, düz cephe (şınav) 
pozisyonu, mum duruşu, köprü gibi örnekler verilebilir. Düz cephede ayaklar 
ve eller yerle temas halindedir. Vücut düzgün sıkı ve kontrollüdür. Başın da 
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vücudun devamı, bir uzantısı gibi olması gerekir. Mum duruşu, baş, omuzlar, 
sırtın üst kısmı ve kolların bir araya gelerek oluşturduğu kurallı bir duruştur 
(Şekil 29).
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6. Asılarak ve Dayanarak Duruşlar 

Bu grupta asılmalı ve dayanmalı duruşlar yer almaktadır. 

6.a) Asılarak Duruşlar 

Vücudun eller, ayaklar veya bacaklar aracılığı ile asılı kaldığı duruşlardır. Bir çocuğun bir 

ağacın dalına elleri ile tutunarak sallanması, bacaklarını dizlerinden bükerek ağaç dalında 

geçirmesi ve bedenini boşluğa bırakarak sallanması, barfikse veya duvarda cimnastik 

parmaklıklarına asılarak bacak çekme egzersizlerinin yapılması kuralsız asılma duruşlarına 

örnek olarak verilebilir (Şekil 30,31,32,33).Kurallı olarak ise bir artistik cimnastikçinin halka 

aletine elleriyle asılarak tutunduğunda kollarının, vücudunun, bacaklarının, ayak bileklerinin, 

Şekil 27 Şekil 28 Şekil 29 

Asılarak ve Dayanarak Duruşlar
Bu grupta asılmalı ve dayanmalı duruşlar yer almaktadır.

Asılarak Duruşlar
Vücudun eller, ayaklar veya bacaklar aracılığı ile asılı kaldığı duruşlardır. 

Bir çocuğun bir ağacın dalına elleri ile tutunarak sallanması, bacaklarını dizle-
rinden bükerek ağaç dalında geçirmesi ve bedenini boşluğa bırakarak sallan-
ması, barfikse veya duvarda cimnastik parmaklıklarına asılarak bacak çekme 
egzersizlerinin yapılması kuralsız asılma duruşlarına örnek olarak verilebilir 
(Şekil 30,31,32,33).Kurallı olarak ise bir artistik cimnastikçinin halka aletine 
elleriyle asılarak tutunduğunda kollarının, vücudunun, bacaklarının, ayak bilek-
lerinin, parmak uçlarına kadar gergin ve kontrollü olması beklenir. Bu asılma 
pozisyonu bir sonraki harekete geçiş için hazırlık safhasını oluşturacaktır.
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6.b) Dayanarak Duruşlar 

Dayanarak yapılan bu duruşlarda dayanak noktası ellerdir (Şekil 34). Dayanmalarla ilgili 

kurallı temel duruş örneklerine L duruşları, V duruşları, amut (Şekil 35), amut pozisyonunda 

eller üzerinde yürüme verilebilir. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumhuriyetin kurulduğu tarih itibariyle düzenlenen bayram törenlerinde gruplardaki bireysel 

hareketlerin, özellikle eşli hareketler ve piramitlerde temel duruşlarla ilgili ve temel 

duruşlardan oluşan koreografi ile gösterilerin hazırlandığını görmek mümkündür (Ulus, 1974, 

19 Mayıs Gösteri Derlemeleri,1998). 

Şekil 30 Şekil 31 Şekil 32 Şekil 33 

Şekil 34 Şekil 35 

Dayanarak Duruşlar

Dayanarak yapılan bu duruşlarda dayanak noktası ellerdir (Şekil 34). Da-
yanmalarla ilgili kurallı temel duruş örneklerine L duruşları, V duruşları, amut 
(Şekil 35), amut pozisyonunda eller üzerinde yürüme verilebilir.
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Cumhuriyetin kurulduğu tarih itibariyle düzenlenen bayram törenlerinde 
gruplardaki bireysel hareketlerin, özellikle eşli hareketler ve piramitlerde temel 
duruşlarla ilgili ve temel duruşlardan oluşan koreografi ile gösterilerin hazırlan-
dığını görmek mümkündür (Ulus, 1974, 19 Mayıs Gösteri Derlemeleri,1998).
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TEMEL VÜCUT ELEMENTLERİ

Temel duruşlara bağlı olarak geliştirilebilecek ve spor branşlarında da yer 
alan temel vücut elementleri vardır. Temel duruşlar yeterince doğru ve temel du-
ruşlar arasındaki bağlantılar düzgün olarak gerçekleşiyorsa, vücut elementlerini 
de vücudun doğru olarak göstermesi ve yapması mümkün olur.

Vücut elementlerinin kazanılmasında esneklik ve güç cimnastiği antren-
man /egzersiz programları önemlidir.

Vücut elementleri dört başlık altında toplanır.

1. Sıçramalar

2. Dengeler

3. Esneklikler

4. Dönüşler (Pivotlar)

Vücut elementleri de bilinen, günlük yaşantı içerisinde kuralsız olarak kul-
lanılan vücut hareketleridir. Beden eğitimi derslerinde ve sporda başarılı olmak 
için, bilinen bu vücut elementlerinin disipline edilerek kurallı bir şekilde öğre-
nilmesi gereklidir.

Sıçramalar

Vücudun yerden temasının kesilerek, havada (uzayda) bir süre (örneğin üç 
saniye, bir fotoğraf çekilebilecek kadar), belli bir formda asılı kalarak, görüle-
bilen pozisyonlar sıçramalar olarak isimlendirilir (Şekil 36). Sıçramalar kurallı 
ve kuralsız olarak yapılabilir. Sıçramaların net görülebilmesi için, gösterilecek 
vücut pozisyonuna göre veya sıçrama yapılacak mesafenin uzaklığına göre belli 
sıçrama yükseklikleri gerekir. Sıçramalarda, sıçrama yüksekliği, hareketin doğ-
ru gösterilebilmesi için havada kalma süresi ve hareketin net gösterilmesi ge-
rekmektedir.

Bir çocuğun, bir çukurun üzerinden, bir taraftan öbür tarafa geçmek için, 
bir ayağından güç alarak sıçradığı, çukurun üzerinde bir an havada asılı kalarak 
gösterdiği vücut pozisyonu diğer ayağını uzatarak çukurun üzerinden geçişle 
beraber karşı tarafa koyması, sıçradığı ayağını da yanına getirmesi, kuralsız 
günlük hayatta görülebilecek bir sıçrama hareketidir.
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Spor branşlarında sıçramalar önemlidir ve bu sıçramaların kazanılması için 
antrenman programları gereklidir. Egzersiz programlarındaki, egzersiz hareket-
lerinin temelinde disiplinli kurallı cimnastik hareketleri vardır.

Atletizm branşında yüksek ve uzun atlamada, üç adım uzun atlamada, vo-
leybol, basketbol, hentbol branşlarında sıçrama önemli bir özelliktir. Sıçrama-
ların en çok kullanıldığı spor branşı cimnastiktir. Artistik ve ritmik cimnastikte 
sıçramalar gerekli ve zorunludur  (Şekil 37).
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2.Dengeler 

Denge hareketi dar bir alanda tek veya çift ayak üzerinde, vücudun almış olduğu pozisyonun 

bozulmadan, gösterilmesidir. Bu dar alan bir ip olabilir. İp cambazlarının her iki ayağını da 

kullanarak dengelerini sağlamaları sonucu ipin üzerinde yürümeleri kuralsız bir denge 

hareketidir.  

Artistik cimnastikte kız sporcuların dar bir alanda, denge aleti üzerinde veya yerde yapılan 

serilerde, kullanılması zorunlu ve kurallı denge elementleri vardır. Bu denge elementlerinin 

olması gereken süresinin ve açısının bozulmadan tamamlanması gereklidir (Şekil 38,39). 

“Takım oyunlarındaki ani duruş yer ve yön değiştirişler, hızlanmalar, çeşitli disiplinlerde 

rahatsız edici etkilere karşın hareketlerin sürdürülebilmesi denge gerektirir. Birçok spor 

dalındaki eller, ayaklar veya ayak üzerindeki kısa ya da uzun süreli duruşlar veya hareketler 

değişik yönlere ve eksenler etrafındaki dönüşler bu yeteneği gerektirir. Statik ve dinamik 

denge olarak ele alınabilir.” (Sayın, 2011, s. 132). 

Şekil 36 Şekil 37 

Dengeler

Denge hareketi dar bir alanda tek veya çift ayak üzerinde, vücudun almış 
olduğu pozisyonun bozulmadan, gösterilmesidir. Bu dar alan bir ip olabilir. İp 
cambazlarının her iki ayağını da kullanarak dengelerini sağlamaları sonucu ipin 
üzerinde yürümeleri kuralsız bir denge hareketidir. 

Artistik cimnastikte kız sporcuların dar bir alanda, denge aleti üzerinde 
veya yerde yapılan serilerde, kullanılması zorunlu ve kurallı denge elementleri 
vardır. Bu denge elementlerinin olması gereken süresinin ve açısının bozulma-
dan tamamlanması gereklidir (Şekil 38,39).

“Takım oyunlarındaki ani duruş yer ve yön değiştirişler, hızlanmalar, çeşit-
li disiplinlerde rahatsız edici etkilere karşın hareketlerin sürdürülebilmesi den-
ge gerektirir. Birçok spor dalındaki eller, ayaklar veya ayak üzerindeki kısa ya 
da uzun süreli duruşlar veya hareketler değişik yönlere ve eksenler etrafındaki 
dönüşler bu yeteneği gerektirir. Statik ve dinamik denge olarak ele alınabilir.” 
(Sayın, 2011, s. 132).
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3.Esneklikler 

Esneklik özelliği literatürde hareketlilik olarak da ifade edilmektedir. Vücuttaki kasların 

esnekliği, eklemlerin hareketliliği olarak değerlendirilir. (Sayın, 2011, s. 137 ) Esneklik 

eklemler arası bir (dirsek eklemi) veya birden çok (bel kemiğini oluşturan) eklemlerin 

hareketlilik boyutu olarak tanımlanabilir (Aschwer ve Himmerich, 2002, s. 14 ). ”Kasın 

esneme yeteneği, yalnızca elastikiyetinin artırılmasıyla değil, kısmen de kas tonusunun 

uyarılabilme ve gevşetilebilen yeteneği aracılığıyla da arttırılabilir” (Sayın, 2011, s. 138) 

Bebeklerde esneklik özelliği daha fazladır. Bebek büyüdükçe gelişen kas ve iskelet sistemi 

sonucu esneklik, genetik olarak sahip olunması gereken noktaya ulaşır. 

Bebeğin ayağını ağzına kadar götürebilmesi, egzersizlerde vücudun yanlara esnetilmesi (Şekil 

40), kuralsız bir esneklik olarak görülürken, sportif cimnastikte (artistik, ritmik gibi) kurallı ve 

zorunlu esneklikler söz konusudur (Şekil 41,42). Gövdenin geriye doğru 45°nin altında 

kıvrılması, uçan sıçrama esnasında bacak açıklığının 180° üzerinde olması sporcunun 

esneklik özelliğinin yüksek olduğunun göstergesidir. 
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Esneklikler

Esneklik özelliği literatürde hareketlilik olarak da ifade edilmektedir. Vü-
cuttaki kasların esnekliği, eklemlerin hareketliliği olarak değerlendirilir. (Sayın, 
2011, s. 137 ) Esneklik eklemler arası bir (dirsek eklemi) veya birden çok (bel 
kemiğini oluşturan) eklemlerin hareketlilik boyutu olarak tanımlanabilir (As-
chwer ve Himmerich, 2002, s. 14 ). ”Kasın esneme yeteneği, yalnızca elastiki-
yetinin artırılmasıyla değil, kısmen de kas tonusunun uyarılabilme ve gevşetile-
bilen yeteneği aracılığıyla da arttırılabilir” (Sayın, 2011, s. 138)

Bebeklerde esneklik özelliği daha fazladır. Bebek büyüdükçe gelişen kas ve 
iskelet sistemi sonucu esneklik, genetik olarak sahip olunması gereken noktaya 
ulaşır.

Bebeğin ayağını ağzına kadar götürebilmesi, egzersizlerde vücudun yanlara 
esnetilmesi (Şekil 40), kuralsız bir esneklik olarak görülürken, sportif cimnas-
tikte (artistik, ritmik gibi) kurallı ve zorunlu esneklikler söz konusudur (Şekil 
41,42). Gövdenin geriye doğru 45°nin altında kıvrılması, uçan sıçrama esna-
sında bacak açıklığının 180° üzerinde olması sporcunun esneklik özelliğinin 
yüksek olduğunun göstergesidir.



HER YÖNÜYLE SPOR

553

15 
 

 

3.Esneklikler 

Esneklik özelliği literatürde hareketlilik olarak da ifade edilmektedir. Vücuttaki kasların 

esnekliği, eklemlerin hareketliliği olarak değerlendirilir. (Sayın, 2011, s. 137 ) Esneklik 

eklemler arası bir (dirsek eklemi) veya birden çok (bel kemiğini oluşturan) eklemlerin 

hareketlilik boyutu olarak tanımlanabilir (Aschwer ve Himmerich, 2002, s. 14 ). ”Kasın 

esneme yeteneği, yalnızca elastikiyetinin artırılmasıyla değil, kısmen de kas tonusunun 

uyarılabilme ve gevşetilebilen yeteneği aracılığıyla da arttırılabilir” (Sayın, 2011, s. 138) 

Bebeklerde esneklik özelliği daha fazladır. Bebek büyüdükçe gelişen kas ve iskelet sistemi 

sonucu esneklik, genetik olarak sahip olunması gereken noktaya ulaşır. 

Bebeğin ayağını ağzına kadar götürebilmesi, egzersizlerde vücudun yanlara esnetilmesi (Şekil 

40), kuralsız bir esneklik olarak görülürken, sportif cimnastikte (artistik, ritmik gibi) kurallı ve 

zorunlu esneklikler söz konusudur (Şekil 41,42). Gövdenin geriye doğru 45°nin altında 

kıvrılması, uçan sıçrama esnasında bacak açıklığının 180° üzerinde olması sporcunun 

esneklik özelliğinin yüksek olduğunun göstergesidir. 

 

 

 

 

Şekil 38 Şekil 39 

Şekil 40 Şekil 41 Şekil 42 

Dönüşler

Dönüşler her iki ayak üzerinde veya tek ayak üzerinde de gösterilebilen 
90°, 180°, 360° ve üzerinde, yani çift tur, üç tur gibi sporcunun kendisinin mer-
kez olduğu, kendi etrafında yaptığı dönüşlerdir.

Dönüşler yerde yapılabildiği gibi, havada (uzayda) da yapılabilir. Günlük 
yaşantımızda kuralsız olarak yapıldığı görülen dönüşler örneğin düzen alıştır-
malarında ve sportif ritmik cimnastik branşında kurallı ve zorunludur. Bale sa-
natında sık ve tekrar sayısı fazla olan dönüşler görülür. Şekil 43,44,45,46,47’ de 
sol taraftan yapılan 360o’lik bir dönüş görülmektedir. 
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SONUÇ 

 

 

Sağlıklı olmak (güçlü, çevik, dinamik vb.), fiziksel rahatsızlıklardan dolayı (kifos, skolyoz 

vb.), vücut bölümlerinin güçlendirilmesi (kol, bacak, karın, sırt vb.), temel becerilerin 

kazandırılması (bebek cimnastiği vb.), karşılaşılacak, yaşanılacak özel fiziksel durumlara 

yönelik (hamile cimnastiği gibi ), sporda başarılı olmak üzere (güç, kuvvet, çabukluk, 

esneklik, denge ile ilgili kazanımlarda), cimnastik çalışmaları en doğru ve en çok kullanılan 

yardımcı unsurdur. 

Müsabaka, spor veya yapılacak egzersizler öncesi vücudu hazırlamak, sonrası içinde vücudu 

gevşetmek, rahatlatmak için yapılan cimnastik hareketleri doğru öğrenilmeli dikkatli 

uygulanmalıdır. 

Bilerek veya bilmeyerek yapılabilecek hatalar olabilir. Cimnastik çalışmalarında basit ya da 

kolay yapılabilecek gibi görünen hareketler eğer dikkat edilmez kuralına uygun 

gerçekleştirilmez, doğru yapılmazsa bu hatalar o zamana kadar yapılmış olan çalışmaları boşa 

çıkarabilir. Bu hatalar geri dönüşü olmayan bazen de düzeltilebilecek fiziksel zaralar verebilir. 

Şekil 43 Şekil 44 Şekil 45 Şekil 46 Şekil 47 

SONUÇ

Sağlıklı olmak (güçlü, çevik, dinamik vb.), fiziksel rahatsızlıklardan dolayı 
(kifos, skolyoz vb.), vücut bölümlerinin güçlendirilmesi (kol, bacak, karın, sırt 
vb.), temel becerilerin kazandırılması (bebek cimnastiği vb.), karşılaşılacak, ya-
şanılacak özel fiziksel durumlara yönelik (hamile cimnastiği gibi ), sporda başa-
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rılı olmak üzere (güç, kuvvet, çabukluk, esneklik, denge ile ilgili kazanımlarda), 
cimnastik çalışmaları en doğru ve en çok kullanılan yardımcı unsurdur.

Müsabaka, spor veya yapılacak egzersizler öncesi vücudu hazırlamak, son-
rası içinde vücudu gevşetmek, rahatlatmak için yapılan cimnastik hareketleri 
doğru öğrenilmeli dikkatli uygulanmalıdır.

Bilerek veya bilmeyerek yapılabilecek hatalar olabilir. Cimnastik çalışma-
larında basit ya da kolay yapılabilecek gibi görünen hareketler eğer dikkat edil-
mez kuralına uygun gerçekleştirilmez, doğru yapılmazsa bu hatalar o zamana 
kadar yapılmış olan çalışmaları boşa çıkarabilir. Bu hatalar geri dönüşü olmayan 
bazen de düzeltilebilecek fiziksel zaralar verebilir.

Uygulanacak olan cimnastik hareketlerinin doğru öğrenilmesi ve dikkatli 
uygulanması için Genel Cimnastik içinde yer alan Temel Duruşlar ve Temel 
Vücut Elementleri’nin düzenli, sıralı, disiplinli bir şekilde çok iyi bilinmesi 
gerekir.Bundan dolayı cimnastik çalışmaları yaptıranların, yapanların çalışma 
pozisyonunu doğru öğrenmesi, düzgün yapması, çalışma esnasında duruşların, 
pozisyonların, hareket geçişlerinin hatasız uygulanması söz konusudur.

Çalışmaların bu yönde yapılması bireyin hedefine ulaşması, sağlıklı, başa-
rılı olması açısından önem taşır.
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AHLAK VE SPOR

Faruk ALBAY

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,  
Tokat / Türkiye

Öz: Sporda başarının, o kulubün tüm bileşenlerinin yeteneklerini bir uyum 
içerisinde kullanmasıyla gerçekleştirilmesi beklenir. Ancak her zaman bu 
beklentiler istenildiği gibi neticelenmez. Bu durum, bir çok sebepten kaynak-
lanabilir. Başarısızlığın sebeplerini aramak ve bir daha aynı hataları yapmama-
ya çalışmak en doğru yoldur. Başarı, her şeyin ötesinde değerlendirildiğinde 
başarısızlığa tahammül etmek oldukça zordur. Bu gibi durumlarda sporcu ya 
da yöneticilerin müsabakaların kaderini değiştirebilecek nitelikteki olaylara 
tevessül etmesi muhtemeldir. Nitekim hemen müsabaka sonrasında futbolcular 
ve yöneticilerle yapılan röportajlarda, “haklarının yendiği” gibi  düşünceler sıkça  
dile getirilmektedir. Burada belki de  açıkça söylenemeyen husus, bahsedilen 
müsabakalarda ahlaksız tekliflerin; oyunculara, idarecilere ve hakemlere yani 
sporun tüm bileşenlerine yapıldığı şeklindedir. Aslında genel ahlakı ilgilendiren 
erdemsiz davranış biçimlerini spor dıışındaki diğer bütün sektörlerde de görmek 
mümkündür. Bu durum, toplumun genel manadaki ahlaki çöküntüsünün spor 
alanındaki bir uzantısı olarak değerlendirilmelidir. Esasen bu sorun sadece 
günümüzün problemi de değildir. En basit tanımıyla ahlak; genel anlamda “iyi” 
veya “kötü”, “doğru” veya “yanlış” olarak nitelendirilen değerler ve toplumsal 
sorumluluklar çerçevesinde benimsenen herkesin uyması gerken davranışlardır. 
Sportif mücadele yaparken aslında en kolayı, bu erdemliğili göstermektir. Bu 
çalışmadaki amaç da sporda ahlaki olmayan bu olaylar üzerinde derinleşmek ve 
böylece ülke sporunun gelişim çizgisine olumlu yönde bir ivme kazandırmaktır.
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GENEL AHLAK 

Her insan bir toplum içinde doğar. Bireyin topluma alışması ve toplumun 
bir üyesi olması, belirli bir süreç içinde gerçekleşir. Yeni doğan bir çocuk içinde 
bulunduğu toplumda yaşayabilmek için gerekli bilgileri, kuralları, alışkanlıkla-
rı, değerleri ve inançları öğrenmek ve öğrendiklerini benimsemek, uygulamak 
zorundadır. Bunun için toplumdaki kişilerle, guruplarla iletişimde bulunur; çe-
şitli ortamlara katılır ve toplumsal bir varlık olur. Böylece belli bir toplumda 
yaşamasını sağlayacak davranışları edinir (Kocacık, 1986: s. 57).

Bu değerlerden biri olan ahlak, genel anlamda; “iyi”  veya “doğru”, 
“kötü” veya “yanlış” olarak nitelendirilen değerler ve toplumsal sorumluluklar 
çerçevesinde benimsenen uymak zorunda bulunulan davranış biçimleri ve ku-
rallardır (Daştan, 2001: ss. 1-22). Moor’ a ve diğer ahlak felsefecilerine göre de  
ahlak felsefesinin konusu; “iyi” nin ve zıddı olan “kötü” nün ne anlama geldiği-
ni araştırmaktır (Gürkan, 1997: s. 27).

Aristoteles’ e göre tek tek bireylere, yaptıkları işten ve işlevlerden dola-
yı iyi denilmektedir. Ancak bir iş kendine özgü erdeme göre iyi yapılırsa iyi 
gerçekleştirilmiş olur. Yani bir iş yapılırken kendine özgü erdeme göre yapılıp 
yapılmadığına bakılmalıdır. İnsanın işi, ruhun akla uygun etkinliğidir. Aslında 
bu konu “etik” kelimesi ile de açıklanmaktadır. Etik kişi için insanın işi, ruhun 
yalnızca akla değil; aynı zamanda erdeme uygun etkinliğidir (Özcan, 2001: ss. 
5-38). Bu yüzden “etik” erdemsiz olamaz (Malloy ve Ross, 2002: s. 99).

Bu manada etik ve ahlak kavramları, birbirleriye yakından ilişkilidir. 
Çünkü ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran etik bilim, insanın kişisel 
ve toplumsal yaşamındaki ahlaksal davranışlar ile ilgili sorunları ele alıp in-
celeyen felsefe dalıdır (Çaldağ, 1994: s. 7). Bu duruma ek olarak başka türlü ol-
maya elverişli davranışlarla da uğraşır. Bununla beraber “etik” sözcüğü karakter 
bilimi ve  toplumsal bir olgu olarak değerlendirilmekte, bu kavramın politikası 
ise ahlakla ilişkilendirilmektedir (Akarsu, 1982: s. 98).

Ahlaklılık kökü ve kaynağı ne olursa olsun, insanı tehlikeli ve fena bir 
varlık olmaktan kurtaran  her çağın inandığı ve inandırmaya çalıştığı erdemli-
liktir. Aslında ahlaki olmayan bir eğilim, ahlaksızların kendileri tarafından da 
olumlu karşılanmaz. Yani hiçbir insan, kendi yapmış olduğu kötülükleri beğen-
mez ve bunları bir erdemlilik olarak insanlığa tavsiye etmez (Sena, 1970: s. 66).
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Genel olarak evrensel ahlak kurallarını bir bütünlük içinde ortaya koy-
mak zordur. Fakat toplumsal yaşamdaki insan ilişkilerine bakıldığında tüm in-
sanlık tarafından bir takım ortak tutum ve davranışlar vardır. Bunlar; iyi-kötü 
ve doğru-yanlış şeklinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle her ne kadar in-
sanlar farklı inanç ve hukuk sistemlerine sahip olsalar da genel olarak ahlaka 
uygun  davranışlarda benzerlik sergilerler. Örneğin; iyi niyetli olma, sözünde 
durma, güvenilir ve dürüst olma vb. değerler tüm insanlığın önemsediği ahlaki 
davranışlar olarak göze çarpmaktadır. Aslında dürüstlük düşüncesi, bir hakkani-
yet içerisinde toplum aktörlerinin yaşam olasılıkları arasında adaletli olmayan 
uyuşmazlıkları elemeye çalışır ama önceden insanların fikir ve düşünceleri hak-
kında hüküm vermez (Fraser, 2001: s. 23).

Ancak yine de gerek aynı toplum içinde yaşayan bireyler ve gerekse toplum-
lar arasında ahlaka aykırı davranışlara rastlamak mümkündür. Bunun sebebi, bi-
reyin kendi ahlak kuralları ile toplumda kabul görmüş olan genel ahlak kuralları 
arasındaki farklılıktan veya kendi bencilliğinden kaynaklanabilir(Daştan, 2001: 
ss. 1-22). Ya da bu durum toplumların yapılarında meydana gelen değişiklikler-
in ve genel toplum ahlakına  olan etkilerin  sonucu olabilir (Kösemihal, 1993: 
s. 57).

Örneğin, rüşvet herkes tarafından genel ahlaka aykırı bir davranış olarak 
bilinir. Fakat rüşvetin yoğun olarak yaşandığı bir sahada çalışan kişi, bu 
davranışa tepki gösterir ve karşı koyarsa işini kaybetme tehlikesi yaşar. Bu 
yüzden bireyler, söz konusu durumlarda bu tür bir fiile göz yumabilir. Gerçek-
ten, insan temel ihtiyaçlarını karşılayamadığında ahlaki yönden pek çok ikilem 
yaşayabilir. Nitekim ekonomik durumu müsait olmayan bir insanın, acil hastası 
için eczaneden ilaç çalması bu ikilemi açıklayan bir örnektir.

Toplumlarda var olan bir çok ahlaki ikilemin çözümünde aşağıdaki yönte-
min faydalı olacağı söylenmektedir (Daştan, 2001: ss. 1-22).

	Ahlaki ikilemin yaşandığı davranışın belirlenmesi

	Davranış içinde ahlaka uygun kısmın tespit edilmesi

	Ortaya çıkan bu ahlaki ikilemden kimlerin etkilendiğinin tespit  edilmesi

	Ahlaki ikilem arasında kalan insan için mevcut alternatif davranışların 
teşhis edilmesi

	Belirlenen her bir alternatifin olası sonuçlarının gözden geçirilmesi
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	Doğru davranışa karar verilmesi
Sonuç olarak ahlaki yargılar; somut durumlarda bireyin karşılaştığı, birbiri-

yle çelişebilen değerler arasında üstün olarak görülenin seçilmesiyle oluşur. O 
nedenle söz konusu yargıların sağlıklı bir şekilde oluşabilmesi, bireye dışardan 
gelebilecek zorlamaların engellenmesine ve serbestçe düşünüp davranabile im-
kanının tanınmasına bağlıdır (Yüksel, s. 2002).

SPOR ve AHLAK

Spor ahlakının felsefesi, ahlakla ilgili spor uygulamalarının bir kuramıdır. 
Bundan dolayı spor faaliyetlerinin ahlaksal itici güce sahip, insancıl bir uygula-
ma olarak değerlendirilmesi gerekmektedir (Şahin, 1998: s. 182).

İnsanlık tarihine bakıldığında insan ilişkilerinin söz konusu olduğu her 
dönemde, sporun da sürekli toplum ile bir etkileşim içerisine girdiği görülür. 
Öyle ki  spor ile toplumun geçmişi arasında sıkı bir bağ vardır. Çünkü spor 
özellikle toplumdaki ilişkiler yolu ile ortaya çıkmakta ve biçim kazanmak-
tadır. Bu manada toplumsal süreçler sporun şekillenmesinde önemli rol oynar. 
Günümüzde genel toplumbilim içinde incelenen sosyal davranış ve sosyal et-
kileşimlerin sayısı ve karmaşıklığı artarken sporun da sosyal bilim içerisinde 
özel bir alan olarak ele alınıp değerlendirilme zorunluluğu doğmuştur. Çünkü 
spor zamanla daha çok kişi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak ilgi görm-
eye başlamış, daha organize hale gelmiş ve uluslararası bir saygınlık kazanarak, 
ulusları sevinç ya da üzüntüye sürükleyen bir etkiyi beraberinde getirmiştir (Öz-
türk, 1998: ss. 5, 7-38).

Bugünkü haliyle sosyolojik açıdan spor; “Ferdin tabi çevresini beşeri çevre 
haline çevirirken elde ettiği kabiliyetleri geliştiren, belirli kurallar altında araçlı 
veya araçsız, ferdi veya toplu olarak boş zaman faaliyeti kapsamı içerisinde veya 
tam zamanını alacak şekilde meslekleştirerek yaptığı, sosyalleştirici, toplumla 
bütünleştirici, ruh ve fiziği geliştiren rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir ol-
gudur.” (Erkal, 1981: s. 109). Bireysel bir çaba olan sporun sosyalleşmesinin 
temelinde “kitlesel ilgi”, ilginin altında da önemli bir etken olan işten uzaklaşma 
aracının giderek işin kendisi olması, yani sporun meslekleşme süreci yatmak-
tadır (Fişek, 1983: ss. 39-154).

Esasen spor olayında katılımcıların hiç unutmamamsı gereken olgu, cen-
tilmence davranmaktır (İşçan, 1988: s. 11). Ancak spor ve ticari ilişkiler iç içe 
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girmeye başlayınca spor ahlakında da nispeten olumsuzluklar yaşandığı görülür. 
Çünkü meslekleşme sürecinde sporda amaç, para ve diğer bireysel çıkarlardır 
(Şahin, 1998: ss. 19-52). Dolayısıyla bu yeni haliyle artık spor,  fair-play 
kültüründen çıkmış ve  yerini şan, şöhret ve paraya bırakmıştır. Nitekim, Ar-
jantinli ünlü futbol yıldızı Diego Armando Maradona’nın, “Bana ihtiyaç du-
yulmasına ihtiyacım var.” sözü onun şöhret bağımlısı olduğunun açık delilidir 
(Yılmaz, 2002: ss. 16-20).

Sporu belirleyen ilkeler ve özellikler, aynı zamanda bu ahlakı ya da yaşama 
biçimini de belirlemektedir. Çünkü insan yaşamında genel olarak ahlak, birkaç 
kısımda ele alınmaktadır. O, çok yönlüdür ve yaşamın her anında kendine özgü 
bir şekilde; meslek ahlakı, ödev ve sorumluluk ahlakı, örgütsel ahlak, sistem 
ahlakı ve toplum ve ahlak anlayışı olarak ortaya çıkmaktadır (Daştan, 2001: ss. 
1-22). 

Her toplumun kendine özgü bir yaşam tarzı vardır. Bu, yaşanılan sosyal 
ve ekonomik  çevreden kaynaklanmaktadır. Bunu, kişinin bir çok davranışın-
da görmek mümkündür. Dolayısıyla bu farklılıklardan biri olan ahlak anlayışı, 
onun çeşitli olaylar karşısındaki ahlaki değerlendirmelerini de farklı kılmak-
tadır. 

Farklı yaşam standartlarından gelen bireylerin bir arada ya da karşı karşıya  
spor faaliyetlerinde bulunmaları, onların aynı olaylar karşısında farklı tepkil-
er vermesi sonucunu doğurabilmektedir. Öyleyse bir toplumsal olgunun, bütün 
toplumsal türlerdeki tam gelişimi izlenmedikçe o olgunun açıklaması yapılamaz.. 
Bu yüzden karşılaştırılan toplumların gelişme dönemlerinin benzerliklerine 
bakılması gerekir. Sportif ahlak anlayışını da bu şekilde değerlendirmek müm-
kündür. Çünkü insanların yaşantılarını sürdürdükleri sosyal çevrede gördükleri 
ve uyguladıkları davranışları bu alana taşımaları söz konusu olabilmektedir 
(Kösemihal, 1993: s. 57). Bu anlamda ahlaksızlığın yoğun olarak yaşandığı bir 
toplumda yetişen bireyin, bir grup içinde sportif faaliyet yapmaya başladığında 
arzu edilen bir ahlaki davranış sergilemesi güçtür. 

Spor, insanların fiziksel ve psikolojik performans sınırlarını zorlayan bir ol-
gudur. Çünkü insan sporda başarmak, yenilmemek ve rekor kırmak gibi neticel-
ere ulaşmak için sürekli kendi zihin ve fiziki gücünü geliştirme çabası içinded-
ir. Ancak, başarı; pek çok unsurun etkisi altında ortaya çıktığından her zaman 
gerçekleşmeyebilir. Bu durumda  yenilgi ve rakibinin üstünlüğü anlayışla ka-
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bullenilebilmelidir. Elbette böyle bir hoşgörünün sporcuda bulunması bireyin 
daha önceleri küçük yaşlarda aldığı eğitimle ilişkilidir.

Spor olaylarındaki koşullar normal yaşamda sıkça rastlanamayacak şekil-
de  insanı bir gerilime ve strese sokmaktadır. Burada sporcu, tüm hareketlerini  
belli ahlaki ölçüler içerisinde başkalarına ve kendine zarar vermeden eşit şartlar 
altına yürütmeye gayret etmelidir. Her ne kadar sportif olaylarda kişinin sinirli 
ve gergin olmasından veya haksız davranışlara maruz kalmasından kaynaklanan 
sebepler, onun olağan düşünmesini engellese de bu şartlar altında sporcunun 
ahlaki davranışı sergilemesi çok önemlidir ve bu bir sportif erdemdir (Erdemli, 
1996: ss. 151-165).

SPORDA ERDEMLİLİK (FAİR-PLAY)

Eski Yunan’da vücut kültürü, büyük yarışma şenlikleriyle ulaştığı gelişimi-
nin bu son basamağında çöküşünün de ilk belirtileriyle karşılaşmıştır. Bu sonu-
cun asıl nedeni, galipler için düzenlenen ölçüsüz gösterilerdir. Bu kültür uğru-
na harcanan amatörce çabalar, artık değerini yitirerek yerini kazanç tutkusuna 
bırakmış ve öyle ki bu tutum fertleri de aşarak siteleri sarmıştır. Şampiyonlar; 
kendileri için ölümsüzlüğü, ün ve onuru sağlayan başarılarıyla yurtlarında da 
ötekiler karşısında üstünlük kazanmışlardır. Siteler, bir defa elde ettikleri bu 
üstünlüğü koruyabilmek için her çareye baş vurmuşlar ve atletlerini bir takım 
maddi olanaklarla donatmaya başlamışlardır. Bu durum karşısında kendileri-
ni güçlü, becerikli ve seçkin bulan kimseler gerçek mesleklerini bırakarak bu 
kabiliyetlerinden yararlanma yoluna gitmiş ve kendilerini bu işe vermişlerdir. 
Böylelikle Yunanlılar arasında bugün adına profesyonellik denilen sporculuk 
mesleği doğmuştur (Alpman, 1972: ss. 111-202).

Profesyonelliğin doğuşu ile beraber eski Yunan’da stadyumlarda antrenörler 
nezaretinde çalışmaya başlayan ve belli sportif yarışmalarda başarılı olan spor-
cular, toplumsal statüler kazanarak önemli sayılmışlardır. Bu durum, amatörlük 
kavramını geri plana iterek sitelerin ünlü sporcuları kendi adlarına yarıştırmak 
ve üstünlüklerini korumak için her türlü çareye başvurmalarına neden olmuş-
tur. Böylece sitelerin, başarılı sporcuları kendi kütüklerine yazdırma çabaları; 
hile, danışıklı müsabaka ve rüşvet gibi pek çok ahlak dışı olaylar yaşanmıştır 
(Lumpkin ve Cuneen, 2001: s. 40). Örneğin; Kalipso adında bir atlet, pentat-
lonu kazanmak için rakiplerini para ile satın almış, İsthmia oyunlarında da bir 
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yarışçı rakibine 300 drahmi (Yunan para birimi) vaat ederek yarışı kazanmayı 
amaçlamıştır. Bunun gibi Eski Yunan’ da şövalye vuruşmalarında mevki olarak 
aşağı olan bir kimse, daha yüksek bir şahsiyeti mağlup ettiği taktirde bu netice 
kendisi için adeta bir talihsizlik olur ve yendiği adamdan özür dilemek zorunda 
kalırdı. Hatta sadece bu yüzden, bazen karşısındakinin hatırı için yenilenler dahi 
olurdu (Alpman, 1972: ss. 111-202). Yine Olimpia oyunlarında Roma İmpar-
atoru Neron, bu düşüncenin ürünü olarak Yunalılardan olimpiyat oyunlarında 
kendisinin şampiyon ilan edilmesini istemiş ancak bu istek kabul görmemiştir. 
Bunun üzerine Neron, korumalarıyla olimpiyatlara gitmiş ve oyunlara atlı ara-
ba dalında katılmıştır. Yarışmayı devamlı önde götüren Neron, bir dönemeci 
dönerken arabası devrilmiş fakat diğer yarışmacılar onun arabasını düzel-
tip yarışa yeniden başlayıncaya kadar beklemişler ve Neron’ un yarışı birinci 
bitirmesini sağlamışlardır (Şahin, 1998: ss. 19-52).

Dünya spor tarihindeki bu tür ahlaksız olayların spor alanlarında yaşan-
ması, kuşkusuz günümüzde olabilecek aynı davranış şekillerinin yaşanma ihti-
maline karşı bir takım önlemlerin alınması zaruretini ortaya çıkartmıştır.

17. yy ikinci yarısında, sporun  İngiltere’de hızla yayılmaya başlamasıyla bu 
tür olayların yaşanılması kaçınılamaz olmuştur. Fakat İngiltere halkının yaşam 
tarzı ile insanlarının yalnız başarılı sonuca ulaşmayı hedefleyen ve bu yolda ku-
ralları yok sayan hırslı sportif davranışları bağdaşamazdı. Ayrıca tüm dünyaya 
yayılmış ulus birlikteliklerinin, dayanışma tavır ve davranışlarının zedelenme-
sini istemiyorlardı. Bu nedenle İngilizler okullarda spor yapan gençlerin rakip 
takımlara saygı göstermesini, dürüstçe mücadele etmesini, “fair-play” kavramı 
ile yerleştirmeyi amaçlamışlardır (Erdemli, 1996: ss. 151-165).

Bu kavram ilk kez 18. yy sonu 19. yy başlarında İngiltere’de okul sporu 
bağlamında spora ilişkin ve sporla sağlanan bir eğitim ilkesi olarak bir yaşam 
ülküsü için kullanılmıştır. Daha sonraları Dr. Thomas Arnold adındaki bir be-
den eğitimci, 1928’ den  ölümüne kadar yönettiği Londra yakınlarındaki Rugby 
kolejinde, bu çalışmaları devam ettirerek bu kurumu adeta İngiliz eğitim re-
formunun merkezi haline getirmiştir. İngiltere’de bu Fair Play filozofisi “Ar-
noldism” diye adlandırılmaktadır.  Dr. Thomas Arnold’a göre bu felsefe; spo-
run, rakibe karşı sıkı bir mücadeleye girerek fair play içinde, ahlaki, saygılı ve 
takım ruhuna inanır bir şekilde yapılması anlamına gelir (Sıedentop, 1990: s. 
107). Bu yöntemle öğrencilere gelenek ile yeniliğin, barış ile uğraşın birbirine 
bağdaştırılmasının öğretileri verilmiş ve böylece genç kuşaklar sporun ideal er-
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demlerini kendi iş hayatlarında da uygulamaya başlamışlardır (Alpman, 1972: 
ss. 111-202).

Kapitalizmin gelişmeye başladığı ilk dönemlere paralel yükselen bir değer 
olmaya başlayan (Rowe, 1999: s. 99) spor kavram ve anlayışı İngiltere, Ameri-
ka’da daha başka nitelikler kazanarak yayılmıştır. Bu anlayışa göre başarı, işin 
sonucu ile ölçülür. Burada Amerikan liberalizmindeki serbest rekabet sisteminin 
spora da intikal ettiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Amerikalı, iş kavramını 
spora adapte etmiş ve en az güç harcayarak en kısa yoldan sonuç elde etmeyi 
amaçlamıştır. Böylece Amerikan sporunda, yarışma ve mücadeleye biraz da 
mübalağa unsuru girmiştir. Bunun sonucu olarak sporun, ideal düşüncelerin ve 
toplum yapıcı değerlerin itibar görmediği yerlerde bu tarafı ile de tutulduğu 
söylenebilir. Böyle bir atmosferde şampiyonların ve yetenekli sporcuların çok 
fazla yüceltilmesi ve abartılı bir şekilde ödüllendirilmesi bir taraftan meslek 
sporunu yani profesyonelliğin ortaya çıkmasını sağlarken diğer taraftan spor-
tif manada etik dışı davranışların yaşanmasına zemin oluşturmuştur (Alpman, 
1972: ss. 111- 202).

Öyle ki bu tür olumsuz olaylar, amatör ruhun özenle yaşatılmaya çalışıldığı 
olimpiyat oyunlarında dahi yaşanmaktadır. Örneğin; 1904 ABD, Saint Louis 
Olimpiyat oyunlarında Amerikalı maratoncu Lorz, yarışın 10 kilometresini 
otomobille kat ederek birinci olur ama sonra birinciliği iptal edilir. Yine 1912 
Stockhom Olimpiyat Oyunlarında ilginç bir olay yaşanmıştır. Irkçı yaklaşım-
ları olduğu bilinen Amerikalı bir antrenör, finalde yarışacak bir beyaz atlet olan 
Craig’ i şampiyon yapmak için, favori siyah atlet Hovard Drew’i odasına kitley-
erek yarışlara girmesini engellemiştir (Şahin, 1998: ss. 19-52).

Spor ister zevk için isterse mesleki bir faaliyet içinde düşünülsün, o rekabet 
ve yarışma motifinden çıkarılamaz (Erkal, 1992: s. 109). Sporda amaç, insanı 
dürüst ve centilmence mücadele yolu ile nefsin egemenliğinden kurtarmak, 
şerefli bir arkadaşlık faziletine ulaştırmak, onu bütün toplumun değerli bir uzvu 
haline getirmek ve gereğinde zorluklarla dolu kişisel amaçlara ulaşabilecek güç 
ve yetenekle donatmaktır. Zaten sözü edilen hedefler yazılmamış ve söylenmem-
iş olarak sporun bünyesinde vardır (Alpman, 1972: ss. 11-202). Ancak mücadele 
sporlarında sporcunun etik bir davranışının; bazen antrenörü, takım arkadaşları 
ve seyirciler tarafından müsabaka sonucuna tesir edeceği düşünüldüğünden olsa 
gerek hiç de hoş karşılanmadığı anlar yaşanmaktadır (Lumpkin, 2000).
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Günümüzde bütün dünyada ortak anlamları çağrıştıran  “fair-play” sözcüğü 
ile ifade bulan bu hedeflerin, Türkçe karşılığı “sportif erdem” sözcüğü ile 
açıklanır. Aslında fair-play kelimesi bütün dillerde ortak bir kullanıma sahiptir. 
Bu bileşik sözcüğün kökeni fairness’ den gelmektedir. Fair; düzgün kurallara 
uygun, töreden sapmayan, iyi güzel gibi  bir çok olumlu anlamlarda kullanıl-
maktadır. Fairness sözcüğü de yapılan bir işte hak gözeterek dürüstçe davran-
mak anlamına gelir. Fairness’ in sporun dışında, günlük yaşamda ticari işlerde 
uzlaşma ve anlaşmalara uyma gibi kullanım alanları da vardır.

Sportif alanda “ fair “ oyunu düzenleyen kuralların üstünde bulunan fakat 
oyuna ait ve onun güzelliklerinden doğan bir kuraldır. Oyun kuralları dahilinde 
kavranamayan ancak kişinin spor yapanları dikkate alarak onların ihtiyaçlarını 
bir onur olarak hissedip kabul ettiği, sözcüklerle dile getirilemeyen bir bütünlük 
içerisinde eşit görme isteğidir (Erdemli, 1996: ss. 151-165).

Bu spor ilkesi, bugün özellikle yarışmalarda sık sık görülen ahlaki sapma 
ve yozlaşmalara insani bir başkaldırıyı simgeleyen ve uluslararası bir çağrı olan 
“fair-play“; kendine, rakibine, takım arkadaşlarına, müsabakanın hakemlerine, 
seyirci ve kamuoyuna saygıya dayanan, bir hayat görüşü olarak tanımlanmak-
tadır. Bu görüş her şeye rağmen kazanmayı, başarılı olmayı reddetmektedir. An-
cak bugün bu anlayışın ruhuna uygun sporcu, antrenör ve yönetici statüsünde 
insan bulmak zordur. Çünkü dünyada yaşanan ekonomik, sosyal, siyasal ve 
kültürel değişimlerden spor da büyük ölçüde etkilenmiştir (Şahin, 1998: ss. 19-
52).

Günümüzde uydu teknolojisinin gelişmesiyle spor olaylarının anında 
dünyanın her yerinden izlenmesi, spordaki bahislerin artışına sebep olmaktadır. 
Televizyon ve radyodaki spor programlarının yaygınlaşması ile spor kritiği ya-
pan programların çoğalması, bu değişimde son derece etkilidir.

Genel olarak bahis/kumar olgusu üç kategoride ele alınır. Bunlar; yalnız 
şansa dayalı olanlar, şansla birlikte ustalık, mantıklı düşünme, yüksek gizlilikte 
bilgi elde etme ve blöf yapma yeteneği gerektirenler ve sadece mantıkla sebep 
sonuç ilişkisi kurarak oynanan oyunlar  olarak sıralanabilir (Bergler, 1974: s. 
56). 

Bu tür oyunlar insanlık tarihinden günümüze kadar bir çok sorunu da bera-
berinde getirmiştir. Zira geçmiş tarihlerde çeşitli biçimlerde oynanan bu bahis-
lere ve bunların sebep olduğu büyük olaylara rastlamak mümkündür.  
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Esasen sporseverler müsabakalar öncesinde takımların veya sporcuların, 
müsabaka sonu skorları hakkında kendilerince bir takım verilere bakarak muhte-
mel sonuçlar hakkında bazı tahminlerde bulunurlar. Gerçekte bu, genel olarak 
insanoğlunun gelecek hakkındaki merakından, yani olaylar daha yaşanmadan, 
bilinmeyeni öğrenme ve duyma ihtiyacından  kaynaklanmaktadır. 

Yakın zamanlarda Amerika’da yapılan araştırmalara göre kumar olgusu, 
1990’lı yıllardan sonra yaygınlaşmaya başlamıştır. İnsanlar bu arzularını; kumar 
oynatan gazinolar, devletin çıkardığı piyangolar, at ve köpek yarışları, hayır için 
yapılan çekilişler, poker makineleri ve internet üzerinden yapılan bahisler gibi 
bir çok sahada karşılarlar. Kumardaki çeşitliliğe bağlı olarak bu alana ilgi duyan 
insan sayısı da artmaktadır. Örneğin; 1975’te Amerika’ da kumar oynayanların 
oranı % 63 iken, 1998’ de bu oran % 86’ ya ulaşmıştır. Bununla birlikte kişinin 
gelirinden  kumara harcadığı oran % 0.30 dan % 0.74’ e çıkmıştır (Cahtryn ve 
Lori, 2001: s. 351-360). 1996’ da Kanada’ da yapılan bir başka araştırmada d, 
geliri 80.000 kanada dolarının üzerinde olanların, kumara harcadıkları para, ge-
lirlerinin sadece % 0.4’ ü  iken geliri 20.000 kanada doların altında  olanlarda bu 
oran % 1.5‘tir (Jim ve Thomas, 2001: ss. 5-8).  

Aslında bahisler Avrupa’nın bir çok ülkesinde uzun yıllardan beri yasa-
ldır. Diğer yandan Avustralya ve Yeni Zellanda, 1997 yılında internet üzerinden 
oynanan kumarı yasaklama yerine mevzuattaki değişiklikler yoluyla düzenle-
melere gideceğini küresel kumar endüstrisine duyurmuştur. Zaten bir çok ülke, 
Amerika’ da ki kumar yöneticilerini  imrendirici şekilde internet kumarını yasa-
llaştırma adımlarını başarılı olarak atmışlardır. Avustralya, Avusturya, Belçika, 
Finlandiya, Almanya, Güney Afrika, Venezüella ve  Kosta Rika bu ülkelerden 
bir kaçıdır. Günümüzde bu tip bahis oyunları yasal olarak devlet gözetiminde 
yapılmakla beraber gerek internet üzerinden gerekse ikili bahis yöntemleriyle, 
bütün dünyada  kanunsuz olarak on-line kumar sitelerinde kara para aklama 
vasıtası olarak da kullanılmaktadır. Nitekim Amerika’da (1999) spor oyunları 
üzerinde oynanan bahsin, kanuni olmadığına inanlar % 26 nispetindedir (Cath-
ryn ve Lori, 2001: ss. 351-360). 

Özellikle futbolun kitlelerin ilgisini çeken bir oyun olması bu oluşumun 
futbol içinde giderek büyümesini sağlamıştır. Bahis oynama oranlarındaki bu 
artış, futbolun dünyada hemen her gün oynanmasından kaynaklanmaktadır Bu 
ise kuşkusuz sektörde büyük miktarda paranın dolaşıma girmesi anlamına gelir. 
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Bu durum ise ikramiyenin büyümesine bağlı olarak insanları şikeli bir sonuç 
için rüşvet vermeye teşvik edebilir.

Batı ülkelerindeki kumar hareket ve davranışlarındaki değişiklikler; 
çalışmanın değeri, serbest zaman değerlendirme, para biriktirme, risk, dini in-
anç ve yargı gibi toplumsal tutumlara meydan okumaya başlamıştır. Bu olgunun 
etkileri adeta toplumun bu değerlerini yok saymaya varacak seviyelere kadar 
uzanmaktadır. Bu konuda diğer bir tartışma alanı ise yasal kumarın; çalışma 
etiğinin anlamını, mükafatını ve erdemlilik kavramını tehdit etmesidir. Gazete 
ve televizyonlardaki büyük ikramiye kampanyaları ve bunları kazanma hay-
alleri, insanların toplumdaki yaşam standartlarını değiştirebilme düşüncelerini 
sürekli gündemde tutmaktadır (Jim ve Thomas, 2001: ss. 5-8).

Endüstri devrimini tamamlamış ülkelerde bir çok ahlaki ve toplumsal 
değerleri ikinci plana iten performans kavramı, etkisini sporda da göstermiş, 
yarışma ve müsabakalar anlam değiştirerek kazanma ile eş anlamlı duruma 
gelmiştir. Bu sonuç aynı zamanda doping ve şike gibi yozlaşma belirtilerinin 
ortaya çıkmasının da bir nedenidir. Sporda görülen bu değişimler, hakemlik ku-
rumunun önemini arttırırken olayı basit bir maç yönetiminin ötesine taşımıştır 
(Başer, 1998: ss. 261- 304).

Bunun yanı sıra spor dünyasında güç odaklarının bu alanı yönlendirme çaba 
ve politikaları öteden beri var olmuştur. Esasen sporun, gerek teknik gerekse 
düşünce bağlamında zaten politikanın kendisidir. Dolayısıyla içinde bulunduk-
ları rejim türü ne olursa olsun, siyasi partilerin ve onların kurduğu hükümetlerin 
kuşkusuz bir spor politikası vardır (Sert, 2002: s. 111). Bu anlamda spor ile 
siyaset birbirinden karşılıklı olarak etkilenir. Spor ve politikanın bu sıkı ilişkisi 
zaman zaman politikacıların kendi siyasi menfaatleri doğrultusunda sporu yön-
lendirme çaba ve uygulamalarına zemin oluşturduğu bilinmektedir. Kirletilmiş 
siyaset kavramı ile açıklanan bu durum, özellikle futbolda, ekonomik ve kitlesel 
tabanının büyüklüğüne bağlı olarak çok büyük bir siyasi rant elde etme sahası 
olarak ifade edilebilir. 

Örneğin, Türkiye’ de 1997-98 futbol sezonunda birinci ligden ikinci lige 
düşen ekiplerin Doğu ve Güneydoğu illerinden olması, bu bölgelerin millet-
vekillerini harekete geçirmiş ve yalnızca bu sezona özgü olmak üzere, liglerden 
küme düşmenin kaldırılmasını içeren bir yasa teklifi meclise sunulmuştur. Bu 
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durum, sporun özündeki basit yarışma ve yarışmacılık ilkesini zedeleyen ve 
onun siyasallaştığını gösteren açık bir örnektir (Sert, 2002: s. 111).

Günümüz kapitalizm dünyasında kaybetme ya da başarısızlığa taham-
mülsüzlük düşünüldüğünde sporun bu büyük para dalgalarından etkilenmemesi 
söz konusu değildir. Bilhassa futbol gibi kalabalıkları içine alan organizasyon-
larda her şeyin kazanmaya endekslenmesi ve  kazanmak için her yola başvurul-
ması daha sık yaşanan bir durumdur. Kuşkusuz bu anlayış sporu temel esprisin-
den uzaklaştırarak  bir yozlaşma sürecinin içerisine itmiştir.Bu sahadaki yo-
zlaşmaların başında danışıklı yarışma yapma yani şike olgusu gelmektedir. Şike 
dünyada ilk sportif olayın ortaya çıktığı dönemlerden günümüze kadar değişik 
yöntemlerle yapılmaktadır. Bu yöntemlerin hepsinin ortak yanı; yapılan sportif 
faaliyetlerin, hak edenin kazanmasını engelleyen gayri ahlaki bir davranışı or-
taya koymasıdır.

Yabancı literatürde genel olarak “fix game” ya da “ set up “ deyimleri ile 
kullanılan şike sözcüğü Fransızca “chiqé” kelimesinden Türk dline geçmiştir. 
Ayrıca  “redhouse” ve “alfa“ (Özbalkan, 1999: s. 581) sözlüğünde “chi.cane” 
olarak da yer almaktadır. 

Şike; sporcu veya spor kulüplerinin anlaşarak karşılaşmayı önceden belirle-
dikleri sonuca göre bitirmeleri olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, spor 
kulüpleri ve sporcuların belli bir ekonomik menfaat karşılığında önceden belli 
olmayan bir sonucu belirlemeye yönelik anlaşmalardır (Genç, 1999: ss. 16-59).

Sporda, bu tür davranışlar bir çok şekilde ortaya çıkabilmektedir. En çok 
karşılaşılan türleri; “teşvik primi”, “hakemin taraflı yönetimi” ve “elemanların 
kendilerini veya takımlarını sabote etmeleri” olarak sıralanabilir. Bunların 
yanında centilmenlik dışı bu olgunun  en masumane türü olarak görülebilecek  
hatır şikesini de unutmamak gerekir (Akbulut, 1997: s. 91).

Hakem sözlük anlamına göre bir anlaşmayı çözmek, bir tartışmayı yatıştır-
mak için taraflarca seçilmiş kişidir. Sporda ise spor organizasyonlarının so-
rumluları tarafından seçilen ve önceden belirlenmiş kurallar içinde yarışma-
ları yöneten, alınan puanları, galibiyetleri, mağlubiyetleri, cezaları belirleyen 
kişi şeklinde tanımlanır. Başka bir deyişle takım ve oyuncular arasında ayrım 
yapmadan, karar veren, özel seçilmiş kişidir (Aydın, 2003: s. 1). Dolayısıy-
la hakemler oyunun kurallarını uygulayan tek yetkili ve karar vericilerdir. O 
yüzden hakemin kararları kesindir ve saha neticelerine doğrudan etki eder. Bu 
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anlamda onun omuzlarındaki yük gerçekten çok ağırdır. Çünkü onların en ufak 
hatası, müsabaka neticelerini etkilemekte ve dolayısıyla şampiyonlukların ve 
madalyaların kaybedilmesine sebebiyet vermektedir. Bu tür sonuçlar da  kitlesel 
büyük olaylarla insanları karşı karşıya bırakmaktadır.

Genelde bu hatalar hakemin pozisyonu görememesinden ya da yanlış al-
gılamasından kaynaklandığında çok da sorun olarak algılanmayabilir. Sporun 
içindeki herkes bu duruma anlayış göstermek zorundadır. Ama zaman zaman 
müsabakalardan sonra kaybeden ya da hakkı yenildiğine inanan takımların 
veya sporcuların yöneticileri veya bizzat sporcuların kendileri, hakemin taraflı 
yönetim gösterdiğine dair medyaya  demeç verirler. Her ne kadar bazen bu du-
rum kaybedenlerin suçluyu başka yerlerde arama psikolojisinden kaynaklansa 
da söylentilerin doğruluk derecesinin her zaman araştırılması gerekir. Ama un-
utmamak da gerekir ki hakemlerin mesleklerinde bir üst statüye çıkarak daha 
önemli müsabaka yönetmeleri ve dolayısıyla daha çok kazanmaları, onların sa-
hip olması gereken diğer şartlar ve müsabakalardaki başarıları ile ilişkilidir. 

 Fransa’da 1980’li yıllarda yaşanan şike olayları bugün bilindiği kadarıyla 
dahi dünya futbol camiasını şaşırtacak özelliktedir. Nitekim, Fransa’nın Bor-
deaux Kulübünün, Avrupa Kupalarındaki maçlarında görev alacak hakemleri, 
küçük armağanlarla birlikte en iyi otel, gece kulübü ve restoranlarda birkaç 
milyon frank harcayarak ağırladığı bilinmektedir. 1999 yılında mahkemelere 
intikal eden  bu olayların yaşanmış olması bir hayli düşündürücüdür (Berktay, 
2002: ss. 13- 61).

Aslında bu uygulamalar rüşvet ve dolayısıyla da şike kapsamına girmekte-
dir. Çünkü yöneticiler, bu tür uygulamalardan açıkça bir anlaşma olmasa dahi 
bir menfaat beklemektedir. Eğer hakemler de bunun karşılığı olarak saha içi 
kararlarını o takımın lehine kullanırsa bu durumunda rüşvetten söz edilebilir. 
Daha da önemlisi, bu fiil hakemle anlaşmak suretiyle bir müsabakanın sonu-
cunu etkilemek amacıyla yapıldığı taktirde doğrudan şike kapsamındadır. Öyle 
ki müsabakaların niteliğine göre bu rüşvet ya da şike olayları daha büyük boyut-
lara ulaşabilmektedir. Zaman zaman bu çeşit müsabakalarda görev yapan bir 
çok hakemin, verilen rüşveti kabul ettiğine dair bilgilere rastlanılmaktadır. 

Rüşvet fiili Türk Ceza Kanununda faili bakımından memur kişiler olarak 
düzenlenmiştir. Ancak memur kişiler tarafından işlenen ve kendilerine menfaat 
sağlayarak görevlerini haksız şekilde kötüye kullanan kişiler nasıl cezaland-
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ırılıyorsa spor müsabakalarında görevini kötüye kullanan kişilerin de cezaland-
ırılması gerekir. Bu fiillerin cezalandırılmasında memur sıfatını aramak faydaya 
ulaşmayı zorlaştıracaktır. Çünkü rüşvet suçunu hakemler ya da başkaları işleye-
bilir (Genç, 1999: ss. 19- 59). 

Bir spor müsabakanın sonucunu etkilemeye çalışma yöntemlerinden biri 
de idarecilerin kendi oyuncularına değil de rakipleri ile oynayan oyunculara 
verdikleri kazançlardır. Öyle ki başka takımın sporcularına prim vermek etik 
bir davranış olarak görülemeyeceği gibi aynı zamanda suç unsuru taşımaktadır. 
Bu durum, prim ödemesi yapan kadar primi alan oyuncular için de geçerlidir. 
Çünkü hiçbir oyuncu maç kazanmak için başka kulüplerin idarecilerinden prim 
alamaz. Aldığı taktirde bunun adı teşvik olur. Bu ise sporda “şike” kapsamında 
değerlendirilir.

Örneğin futbol özelinde bu konuyu anlatmak çok açıklayıcı olacaktır. Bir 
futbol sezonunda takımlar, oynadıkları çok sayıda maçlarda ummadıkları anda 
puan kaybı ya da kazancı ile karşı karşıya kalabilirler. Bu durum her takım için 
söz konusudur. Zira uzun bir lig maratonunda bu tür sonuçlar olağandır. Eğer 
puan tablosunda olumsuz bir gidişat varsa bunun alınacak önlemlerle telafisi 
mümkün olabilir. Ancak ligin son haftalarına doğru hedefe ulaşmada kalan maç 
sayısı azaldığı için, kaybedilecek puanların telafisi çok zordur. Bu tür maçlar 
oynayacak futbolcuların motivasyonlarını üst seviye çıkarmada idareciler, daha 
önce belirlenen prim miktarlarını arttırma yoluna giderler. Fakat bu kulüplere, 
puan olarak geride kalmaları itibarıyla oynanacak lig maçlarında sadece kendi 
galibiyetleri yeterli olmayabilir. Söz konusu kulüplerin bu durumda rakipleriyle 
oynayan takımlara puan kazanmaları için teşvik primi verdikleri, sezon sonuna 
doğru medyada sürekli gündeme gelmektedir. Her ne kadar bütün takımların 
amacı kazanmak olsa da bu amaç doğrultusunda başka kulüplerden teşvik primi 
almak, futbolda ahlaki görülmemektedir. Çünkü bu durum ekonomik yönden 
güçlü olan takımlara önemli avantajlar sağlamaktadır. Gelir seviyesi yeterli ol-
mayan kulüpler ise bu tür bir imkana sahip değillerdir. Dolayısıyla  bu yarışta 
haksız bir rekabet ortamı doğmaktadır.

Teşvik primi, suç unsuru taşıdığı için genelde yöneticiler tarafından teklif 
edilmez. Fakat bir çok şekilde sporculara ulaştırılabilir. Çoğunlukla teklif, iki 
tarafında güvendiği ve tanıdığı kişiler aracılığıyla yapılır. Aracı kişi maçın iste-
nilen şekilde tamamlanmasından sonra parayı kendilerine ulaştıracağını bildirir. 
Maçın skoru, teşvik primi teklif eden takımın istediği sonuçla biterse, aracı kişi 
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parayı irtibatta olduğu şahsa verir. Böylece para ilgililere dağıtılır. Teşvikte kul-
lanılacak para, genellikle kulüp idarecilerinden bazen de kulübün taraftarı olana 
zengin iş adamlarından tedarik edilir.

Profesyonel sporda tüm çalışmaların hedefi  öncelikle kazanmaya yönelik-
tir. Gerek sporcular gerekse spor idarecileri için kazanmak, hedeflere ulaşmak 
ve daha fazla para demektir. Çünkü başarı beraberinde gelirleri de bir arttırır. 
Gerçekten sporcu kazandıkça daha çok prim alır, transfer ücretleri hiç aksama-
dan eline geçer ve daha başarılı kadrolarada yer almakla daha çok tanınırlar. 
Böylece sporcular sonraki yıllarda daha yüksek bedellerle yeni mukaveleler 
imzalarlar.

Sporun özünde kazanma kadar kaybetme de vardır. Ancak bugün gelinen 
noktada profesyonel sporda kaybetmeye pek tahammül gösterilmemektedir. 
Çünkü günümüzde spor bütün unsurlarıyla devasa bir sektör durumundadır. 
Zira başarı kazanımlara, başarısızlıklar da kayıplara neden olmaktadır. O neden-
le sporda olası bir başarısızlığın neticelerine tahammüle edemeyen idarecileri 
zaman zaman yanlış davranışlar içine girebilmektedir. 

Ahlaki olmayan bu davranış biçimlerinden birisi de rakibine müsabakayı 
kaybetmesi yönünde yapılan tekliflerdir. Bu teklifler genelde rakip takımdan 
sporcu veya sporculara ya da idareci ve antrenörlere yapılmaktadır. Her iki du-
rumda da amaç kendilerine teklif yapan takımın veya sporcunun lehine bir skor 
için takımlarının sabote etmelerinin istenmesidir. Takım sporlarında bu teklifler 
genelde maliyeti ve duyulma riski az olduğu için bütün bir takıma değil de rakip 
takımın içinden bazı oyunculara yapılır. Bu oyuncular ekseriyetle skorda daha 
kolay etkili edebilecek pozisyonda oynayan oyuncularından seçilir. Böyle bir 
durumda, bütün bir takımın hadiseden haberi olmadığından, herkes canla başla 
mücadele ederken kritik noktalardaki anlaşılmış oyuncuların bir olumsuz hare-
keti, müsabakanın kaderini etkiler. Sonuçta da şike teklifi yapanlarda bu teklifi 
kabul edenlerde emellerine ulaşmış olurlar. Benzer bu tür bir olayı futbol oyna-
dığım dönemde bizzat kendim yaşamışımdır11*

11 1992 sezonu Türkiye II. Profesyonel Futbol Liginde, I. Lige Yükselme Grubuna kalma şansı bir takım 
ile karşılaşılacaktı. O maçın hafta içi antrenmanlarında, hocanın  hafif antrenmanlar yaptırması ve küçük 
sakatlıkları olan oyunculara; “size sonraki haftalarda ihtiyacım var”, “ bu maç çok önemli değil”, “1 puan 
yeter”, “pirince giderken eldeki bulgurdan olmayalım” gibi sözleri, 1-0 öne geçtiğmizde rakip takımın 
oyuncularının; “ ne yapıyorsunuz siz, parayı almadınız mı” sözleri ile birleştiğinde olay anlaşılmıştı. 
Son dakikalarında kaleciye yapılan geri pası kaleci eline almıyor ve hemen gelişine vuruyordu. Kaç kez 
uyarıldıysa da aynı şeyi yapıyordu. Sonuçta bitime 3 dakika kala büyük bir hata yaptı ve golü oldu.  Maç 
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Şike teklifleri yalnız rakip idareciler tarafından yapılmaz. Bazen bahis şir-
ketleri tarafında da yapıldığı ifade edilmektedir. Nitekim Liverpool’ un ünlü 
Zimbabweli kalecisi Bruce Grobbelar’ın adının karıştığı bir şike olayında fut-
bolun beşiği olarak bilinen İngiltere sarsılmıştır. Daha sonraları Asya Spor Kon-
federasyonu Başkanı Peter Vollogen,’in BBC’ ye  “Grobbelar, şike skandalının 
sadece buz dağının tepesidir. Şike skandalı konusunda derin bir araştırma ya-
pılırsa İngiliz futbolunun birçok ünlü yıldızının bu skandala karıştıkları görü-
lecektir.” (Şahin, 1998: ss. 19-52) şeklindeki açıklaması, bu tür olayların hangi 
boyutlara ulaştığının açık göstergesidir. Ne yazık ki futbolda böylesi ilginçlikler 
için hiçbir şey yapılamamaktadır. Futbolda bu olaylara en güzel örnek, 1982 
Dünya Kupası Finallerinde bir üst tura çıkmak için oynanan kritik Almanya-A-
vusturya maçıdır. Avusturya’nın her halükarda bir üst turu garantilemiş olduğu 
bu maçta, Almanya’nın Avusturya’ yı yenmesi gerekiyordu. Almanya’nın 1-0 
kazandığı maç sonucunda Almanya’nın daha önceden 2-1 yenildiği Cezayir’in 
saf dışı olması, bu maç ile igili bir takım şike iddialarını gündeme getirmiştir. 
Zamanın FİFA başkanı Havalange KKTC Futbol Federasyonu ile ilgili bir konu-
da yaptığı basın toplantısında Almanya-Avusturya maçı ile ilgili şike söylentile-
rinin sürekli gündeme geldiğini ve burada sarf ettiği “Şike önlenemez.’’ ifadesi 
aslında sorunun ne denli büyük olduğunu tüm açıklığı ile ortaya koymaktadır 
(Çobanlı, 2002: ss. 176-177). 

SONUÇ

Aslında genel ahlakı ilgilendiren erdemsiz davranış biçimlerini spor dıışın-
daki diğer bütün sektörlerde de görmek mümkündür. Bu durum, toplumun genel 
manadaki ahlaki çöküntüsünün spor alanındaki bir uzantısı olarak değerlendi-
rilmelidir. Esasen bu sorun sadece günümüzün problemi de değildir. Zira spor 
tarihinin hemen her döneminde bu tür olaylara sıkça rastlanılmıştır.Bu manada 
spor ahlakına sığmayan bahsi geçen eylemler bütünüyle toplumsal bir sorun 
olarak halen ortada durmaktadır. Spor bilimcilerin, halkın ve özellikle de siyaset 
yapanlar; spor ahlakının red ettiği bu tür eylem ve faaliyetlerle sonuna kadar 

1-1 olduktan sonra rakipyine kaleci ile karşı karşıya kaldığında, hocaları sahanın kenarına kadar gelerek: 
“atma atma” diye bağırıyordu. Çünkü maç berabere ayarlanmıştı. O futbolcuda bunu farkındaydı ama 
bizim oyun  içindeki mücadelemizden etkilenerek bir an golü yapmak isteyebilirdi. Ama hocasının sözünü 
dinledi ve topu kaleciye teslim etti. Öğrendiğimiz kadarıyla bizim idareciler beraberlik halinde rakip 
takım idarecilerinden 350 milyon para almışlardı. Bu durumdan yalnız hocanın ve herhalde kalecimizin 
haberi vardı.
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mücadele etmeli ve her ne tehtid alırsa alsınlar bu mücadeliyi tüm samimiyetleri 
ile  sürdürmeleri gerekmektedir. 
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FAİR PLAY İLE DEĞERLER BAĞLAMINDA BEDEN 
EĞİTİMİ VE SPOR

Gülten HERGÜNER1,  Mikail TEL2

1 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,  
Sakarya / Türkiye

2 Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

Öz: Spor, bugün tüm dünyada milyonlarca insanın aktif bir şekilde katıl-
dığı, seyirci potansiyeli açısından milyarlarca kişinin takip ettiği aktiviteler bü-
tünüdür. Bu bütünün içerisinde yer alan önemli unsurlardan biri de fair play 
kavramıdır. Bu kavramın eksikliği sportif aktivitelerde istenmeyen davranışla-
rın görülme olasılığını arttırmaktadır. Bunlar; şiddet, kötü söz veya davranış, 
saldırganlık, doping, ayrımcılık, şike, aldatma ve rüşvet olarak kendini göster-
mektedir.

Fair play ruhu; spor, beden eğitimi bağlamında huzuru sağlayan bir unsur-
dur. Bunun dışında toplumda kabul gören ahlak değerlerinin bireyler tarafın-
dan benimsenmesinde, bireyin içinde yaşadığı toplumda kendisinden beklenen 
görev ve sorumlulukları yerine getirmesinde, sağlıklı toplumların var olması 
noktasında da önem teşkil etmektedir. 

Fair play olgusunu tüm insanlara yaymak konusunda sporculara, antrenör-
lere, teknik heyete, spor basınına, hakemlere, öğretmelere ve ailelere bazı so-
rumluluklar düşmektedir. Bu sebeple fair playi sadece spor alanlarında varlığını 
sürdüren bir anlayış olarak düşünmek yanlış olacağından tüm toplumun yaşa-
mına yayılması gerekir.

Bu bölümde fair play ile değerler bağlamında beden eğitimi ve spor ile 
ahlak, etik,  kavramları ele alınarak aralarındaki benzerlik ve farklılıklar dile 
getirilmiştir. Fair play ve değerler kavramı bünyesinde yer alan etiğin spora, 
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sporun içerisinde yer alan antrenör, sporcu, seyirci, hakem ve spor yöneticileri-
ne yansımaları ele alınmıştır.

GİRİŞ

Spor kelimesi tek ve kesin bir tanıma sahip olmayan, anlamı çeşitlilik gös-
teren bir kavramdır. Bu terim pek çok araştırmacı tarafından ele alınmış ve ta-
nımlaması yapılmıştır.

Hergüner (2015) sporu “çeşitli amaçlarla, 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 değerlen-
dirilen, mental ve fiziki rekabete dayalı, performans arttırıcı, sosyalleştirici ve 
eğitici psiko-motor faaliyetlerdir” şeklinde ifade etmiştir (Hergüner, 2016, ss. 
155-168). Çok yönlü bir olgu olan spor; yarışmak ve performansı artırmak, ser-
best zamanları değerlendirmek, toplumsal bağları güçlendirmek, güzel vakit ge-
çirmek amacıyla yapılabilir. Ayrıca spor, gerçekleştirildiği yer ve zamana göre 
çeşitlere ayrılmaktadır (Kat, 2009, s. 35). 

Tanrıverdi’ye göre spor, bireylerin yeteneklerini geliştirmekte, boş zaman-
larını değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca spor; sosyalleştirici, top-
lumları bütünleştirici, dayanışmacı, yarışmacı ve rekabetçi olarak yapılan kültü-
rel bir olgudur (Tanrıverdi, 2012, s. 1075). 

Spor terminolojisinin önemli bir parçası da fair play kavramıdır. Fair play 
teriminin beden eğitiminde ve spordaki yerini tayin edebilmemiz için ilk olarak 
bu terimin ne olduğu konusunda bilgi edinmemiz gerekir. Bu sebeple genelden 
özele doğru bir sıra takip edilerek fair play kavramı, fair play bünyesinde yer 
alan ahlak ve etik kavramları daha sonra da beden eğitimi ve sporda fair play, 
spor ve değerler eğitimi olmak üzere dört başlıkta detaylandırılmıştır.

Fair Play Kavramı 

Fair play bir Anglosakson sözcüğüdür ve tüm dünyaya yayılmıştır. Evren-
sel bir kelimedir. Ülkemizde bu kavramın karşılığı olarak ‘sportmenlik’ veya 
‘sportmence’ sözcükleri kullanılıyordu. Ancak son yıllarda artık fair play ya da 
sportif erdem kavramları dilimize yerleşmiş bulunmaktadır (Donuk ve Şendu-
ran, 2006). Nasıl ki Türkçe bir kelime olan yoğurt tüm dünyada kullanılır ol-
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muşsa,  televizyon ve radyo gibi fair play kelimesi de ortak evrensel bir kelime 
haline gelmiştir.

Fair play kavramı insan onuruna gösterilen saygının ifadesi olarak ortaya 
çıkmış, sporun her aşamasında ve her türünde hakça ve dürüstçe oyun oynama-
nın gerekli bir ahlaki ilkesi olarak kendini kabul ettirmiştir (Pehlivan, 2004). 
Yıldıran (2002), fair play terimini, sporcuların yarışmalar esnasında, güçleşen 
şartlar altında dahi kurallara sabırla, tutarlı ve bilinçli olarak riayet etmeleri, fır-
sat eşitliğini bozmamak amacıyla haksız avantajları kabullenmemeleri, rakibin 
haksız dezavantajlarından yararlanmaya kalkışmamaları, rakibi düşman değil, 
aksine oyunun gerçekleşmesini sağlayan, eşdeğer haklara sahip partner olarak 
görmeleri olarak ifade etmektedir.

Donuk ve Arıkan (2011) çerçeveyi daha da genişletmektedir. Fair play 
sadece oyuncuların uymak zorunda oldukları davranış olarak görülmemelidir. 
Yöneticiler, antrenörler, teknik direktörler, hakemler, taraftarlar, basın hem 
maçlardan önce hem de maçlardan sonra fair play ruhuna uygun davranışlar 
göstermelidirler.

Fair play ile ilgili bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar şu şekildedir: 
•	 Oyun kurallarına uymak,
•	 Şans eşitliğini kollamak,
•	 Kazananı tebrik etmek,
•	 Rakibi oyunun bir parçası olarak görmek,
•	 Oyun sonucuna rıza göstermek ve sonuca saygı duymak,
•	 Oyunda hileye ve şiddete başvurmamaktır. 
Uluslararası Fair Play Komisyonuna göre de fair play bazı temel değerlere 

sahiptir:
Adil Rekabet: Sporun özünde olan bu kavram, sporcuları bir araya geti-

rerek yazısız bir anlaşma varmış gibi yarışmalarını sağlamaktadır (Tarakçıoğlu 
ve Doğan, 2012 ss. 1-2). Spordaki başarı adil yollarla, dürüstlükle, eşit şartlarda 
yarışmakla kazanılmalıdır. 

Sevgi-Saygı: Spor; toplum içerisinde kolektif bir şekilde yaşayan bireyle-
rin bir araya gelerek bir faaliyet yapmalarına olanak sağlamaktadır. Birçok farklı 
düşünceye sahip olan bireyler bu düşüncelere saygı duymayı, hoşgörülü olmayı, 
paylaşım yapmaya spor sayesinde büyük ölçüde olanak bulmaktadır. Etkileşim 
halinde olan toplumun etkilendiği en büyük unsurlardan biri de spordur. Spo-
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run içerisinde geçen rekabet, hırs ve mücadele bu etkileşimin birer parçasıdır. 
Sporun içerisinde bulunan bireyler bu etkileşim sonucunda kurallara, rakibe ve 
oyuna karşı saygı duymayı öğrenir (Şahan, 2007, ss. 8-9). Spor yoluyla sosyal 
etkileşimini arttıran sporcu, yapmış olduğu faaliyet sonucunda kendini keyifli 
hisseder ve akabinde sportif faaliyetlere karşı bir sevgi duymaya başlar.

Dostluk ve Hoşgörü: Girilen mücadele ve rekabet, dostluğu engellemez. 
Girilen mücadele ve rekabet, dostluğu engellemediği gibi aksine, dostluk asil 
rekabetlerle birlikte gelişebilir.

Sorumluluk: Kişi sportif faaliyetlerin herhangi birinde bulunmakla gerek 
sosyal gerek iş hayatının stresinden uzaklaşarak rahatlamaktadır. Kişinin katıl-
mış olduğu sportif faaliyetler sayesinde sosyal ilişkileri de kuvvetlenmektedir. 
Bu da sorumluluk bilincine erişmeyi kolaylaştırmaktadır. Burada keyif alarak 
ve aidiyet duygusunu hissederek geliştirmiş olduğu sorumluluk duygusunu ya-
şamının diğer taraflarına da yansıtarak anlamlı bir davranış değişikliği yaptı-
ğı söylenebilir (Şahan, 2007, s. 73). Sorumluluk duygusunun gelişmesi birey-
sellikten ziyade takım için veya aynı platformu paylaşan bireylerin yararı için 
önemlidir. Spor, yardım ve işbirliği içinde bir düzeni sağlama faaliyetini ger-
çekleştirirken anlayış ve sorumluluk bilincini de geliştirir (Erkal, 1978, s. 71).

Eşitlik: Sporda eşit şartlarda rekabet etmek önemlidir. Aksi takdirde, per-
formans doğru bir şekilde ölçülemez (Yıldız, 2016).  Başarı hırsı içindeki birçok 
sporcu ve kulüp, kazanmak adına ahlaki olmayan davranışlar içine girebilir. Do-
ping kullanmak, teşvik primi vermek sporda eşitlik ilkesine zarar vermektedir.   

Dopingsiz Spor: Adil oyun, uyuşturucu ya da doping alarak hile yapma-
mak anlamına gelir.  Performansı arttırmak için alınan ilaçlar haksız rekabete 
yol açmaktadır. 

Bütünlük: Dürüst olmak ve ahlaki ilkelere sahip olmak, adil bir oyun için 
esastır. Gerçek bir şampiyon olmayı amaçlıyorsanız, sporu sağlıklı bir etik çer-
çeve içinde yapmak önem arz etmektedir. 

Dayanışma: Birbirinizi desteklemek, duygu, amaç ve hayallerinizi paylaş-
mak önemlidir. Karşılıklı destek, sahada karşılıklı başarı sağlar.

Mükemmellik: Tüm spor branşları insanın sağlıklı bir şekilde yaşamını 
devam ettirebilmesi için gereklidir. İnsan, spor sayesinde mükemmelliği sürdür-
mek için çaba sarf etmektedir.
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Sevinç: Modern Olimpiyat Oyunları’nın babası Pierre de Coubertin, “Ha-
yattaki en önemli şey zafer değil, mücadeledir. Önemli olan kazanmış olmak 
değil, iyi mücadele etmek” demiştir.12  Sporda rekabet yoğun olarak yaşansa 
bile önemli olan sonuca sevinmek, kaybeden açısından ise niçin yenildim, ba-
şarmak için daha neler yapmalı ve çalışmalıyım düşüncesi içerisinde hareket 
edilmelidir. 

Fair play olgusunun sahip olduğu temel değerler toplumsal olguya, oluşu-
ma da katkı sağlamaktadır. Hem spor hem de günlük yaşamda başarılı olmanın, 
tanıtımın ve gelişmenin önemli bir parçası olan fair play kavramı, insanların 
topluma entegre olmalarını ve ekip ruhunu oluşturmalarını sağlar. Spor milli-
yetlerin, politikaların, dinlerin ve kültürlerin sıkça bölündüğü yerleri fair play 
ruhu içerisinde birleştirebilir. Fair play ruhunda işbirliği vardır ve tüm toplum 
katmanları bu sayede bir araya gelerek güzel davranışlar sergileyebilir.

Fair play ruhunu yaymak için ülkelerdeki milli olimpiyat komitelerine bağ-
lı olarak çalışan fair play komitesi tüm ülkede olimpizm ve fair playi yaygınlaş-
tırmak için belirlediği hedeflere yönelik faaliyetler yapmaktadırlar.  

Fair Play Bünyesinde Yer Alan Ahlak ve Etik Kavramları 

Sosyal yaşamda davranışlarımızı değerlendirirken en çok kullandığımız ke-
limelerin başında gelen ahlâk ve etik kavramları, günümüzde birbirinin yerine 
kullanılmaktadır.

Ateş’e ve Oral’a (2003) göre etik kavramı 2500 yıllık bir geçmişe sahip 
felsefe disiplini olmakla beraber bu kavram tanımlanması en zor terimlerin ba-
şında gelmektedir. Yunancada gelenek ve alışkanlığı ifade eden ‘ethos’ sözcü-
ğünden türetilen etik, ‘töre’, ‘gelenek’ anlamına geldiğinden törebilim olarak 
da adlandırılmaktadır. Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde töre bilimi, bir meslek 
grubunun uymak zorunda olduğu davranışlar bütünü ve etik bilimi olarak ifade 
edilmektedir (TDK, 1983, s. 387). Siyasi etik, tıp etiği, öğretmenlik etiği, basın 
etiği gibi her meslekte kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüzde etik ile ilgili çeşitli tanımlar yapılmıştır: “Bireylerin izlemesi 
gereken ahlaki standartlar ve kurallardır”, başka bir tanımda “Bireylerin doğru 

12  https://www.socratesdergi.com/baron-de-coubertin-olimpiyat/
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olarak nasıl davranacağını açıklayan ve tanımlayan ilkeler, değerler ve standart-
lar sistemi” olarak ifade edilmektedir (Erturhan ve Filizöz, 2011).

Usta’ya (2011) göre etik, insanın ve toplumun mutlak iyiye ve mutlulu-
ğa ulaşması için davranışların nasıl olması gerektiği hakkında düşünen, fikirler 
geliştiren bir felsefe sorunudur. Ayrıca ahlaki kriterlerden yararlanılarak insan 
davranışlarına yön verme bilimi ve insan davranışlarına yönelik kabul edilmiş 
değerler ve standartlar olarak etik bir ahlak bilimidir.

Gaudet’e göre etik, ahlaki davranış konusunda sistemli olarak düşünmektir 
(CNFPT, 2009). 

Bir başka tanımda ise etik, “Bireysel ve kolektif davranışlarımıza rehberlik 
edecek iyi ve kötü üzerine yapılan çalışmalardır” biçiminde açıklanmaktadır 
(Lynch ve Lynch, 1998). Felsefi anlamda ahlaki değerlerin özünü ve temellerini 
araştıran etik bilimi, insanın bireysel ve toplumsal yaşamındaki ahlaksal davra-
nışları ile ilgili sorunları inceleyen felsefenin bir dalı olarak tanımlanmaktadır. 
Diğer bir ifadeyle etik kavramı, iyi nedir? Ya da doğru nedir? Sorularına yanıt 
üretmeye çalışır (Akarsu, 1984, s. 62; Usta, 2011).

Etik, ahlaki eylem ve kuralların dayandıkları temelleri ve yöneldikleri de-
ğerleri araştıran bir disiplindir. Bir başka ifade ile etik, başkaları ile birlikte iyi 
bir yaşamın nasıl sağlanacağı konusunda kişisel düşünmedir. Etik bu anlamda 
iyi/kötü ayırımı yapar. Etik, davranışlara felsefi bir bakış açısı ile anlam kazan-
dırmaya çalışarak doğru-yanlış, ödev-yükümlülük, toplumsal sorumluluk kav-
ramlarını sorgular. 

Ahlak ile ilgili de pek çok tanımlama yapılmıştır:
Ahlak; kültürün, dinin, coğrafyanın etkisinde toplumun ve bireylerin davra-

nışlarını düzenleyen ve değerlendiren bir olgudur. Bu değerlendirmede ahlâkın 
iyisi olduğu gibi, kötüsü de mevcuttur. Kişiye din ve toplum tarafından iyi ve 
kötü öğretilir. Bu öğrenimden sonra kişiden iyiyi yapması, kötüyü yapmaması 
beklenmektedir.  

Ahlak, hayatımızın her anını etkileyen bir kavramdır. Ahlak, Arapça bir 
kelime olup huy manasına gelen, hulk kelimesinin çoğuludur. Hulk din, tabiat 
ve seciye anlamlarına gelir. Ahlak nefiste iyice yerleşen bir melekedir (Şahin, 
Şebin, Özperçin ve Şahin, 2015). 

Ahlak; huylar, hasletler, seciyeler, tabiatlardır. Bu tanımlardan da anlaşı-
lacağı üzere ahlak, insanın sahip olduğu karakter ve huylardır (Yapan, 1992). 
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Altuntaş’a (2012) göre ahlak, belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve 
toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim; bir kişinin, bir gru-
bun, bir halkın, bir toplumsal sınıfın, bir ulusun, bir kültür çevresinin vb. belli 
bir tarihsel dönemde, yaşamına giren ve eylemlerini yönlendiren inanç, değer, 
norm, yasak ve tasarımlar topluluğu ve ağıdır.

Ahlak, insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek için konmuş kaidelerin bir 
bütünüdür (Güngör, 2000).

Ahlak, bireyin kendini sosyal yaşam içerisinde denetlemesi ve kendisine 
hâkim olmasıdır. Bireyin kendisine hâkim olmasında kuşkusuz, üst benliğin ve 
aklın etkisi büyüktür. Erdemli olmak, başkasına yardım etmek, doğruluk gibi 
davranışlar ahlak biliminin kapsamına girer. Ahlak, iradeye, vicdana ve duygu-
lara bağlı, bireyi iyiliğe götüren içten gelen vicdani bir kuvvettir.  Bu anlamda 
ahlak, toplum veya dini öğretiler tarafından konulan, bireyin kendi kendine ya-
sakladığı veya kabul ettirdiği şeylerin tümüdür. 

Kant’a göre, ahlakın temel kaynağı bireyin yine kendisidir. İnsanın doğası-
na dayanan ahlak, iç kaynaklıdır. Bu kaynak kültür ve ırk farkına bakılmaksızın, 
akıl sahibi olmaları sebebiyle tüm insanlarda aynıdır. İç kaynağın ilkeleri hiçbir 
kültürün veya dinin tekelinde değildir. Bu yüzdendir ki her toplumda erdemli 
davranış ve erdemli insan görmek mümkündür. Buna doğal ahlak adı verilir 
(Usta, 2011).

Ayrıca insan yaşamında tek bir ahlak yoktur. Ahlak çok yönlüdür ve ya-
şamın her alanına özgü ahlak kuralları bulunmaktadır. Örneğin ticaret ahlakı, 
bilim ahlakı, günlük yaşama ahlakı, evlilik ahlakı, siyasi ahlak gibi. Bir ahlak 
olarak spor, bunlarla koşut (paralel) ve dolaylı ilişkidedir. Önemli farkı onun 
yapısı, özü gereği bir ahlak olmasıdır. Sporu belirleyen ilkeler ve özellikler aynı 
zamanda bu ahlakı ya da yaşama biçimini de belirlemektedir (Erdemli, 2002; 
Yoncalı ve Gündoğdu, 2007).

Verilen tanımlamalarda ahlak ve etik kavramının birbirinden farklı olduğu 
görülür. Bu farklılıklar şunlardır:

Ahlak; yanlış ve doğrunun, iyi ve kötünün, erdem ve kusurun yapabildikle-
rimizle yapamadıklarımızın sonuçlarını değerlendirmektir. Etik kavramı, ahlakı 
içine alarak insan davranışlarını değerlendirmede evrensel ilkeler koymaya ça-
lışmaktadır (Özbek, 1999). 
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Ahlâk değerlerini, kurallarını ve gelişmişliğini içinde bulunduğu dinin veya 
kültürün kutsal öğretilerinden alır. Etik ise değerlerini, kurallarını ve gelişmişli-
ğini akıldan almaktadır. Akıl ne derece gelişmiş ise, etik de o derece gelişebilir. 

Etiğin kuralları beşer aklına bağlı olduğu için değişkendir. Örneğin; Avru-
pa’da iki yüzyıl öncesine kadar köle ticareti etik açıdan bir problem sayılmaz-
ken günümüzde çok büyük bir ayıp olarak karşılanır. Ahlâk ise dinî öğretiler 
değişmediği sürece sabittir. Mesela; zina bin dört yüz yıl öncesinde ahlâka zıt 
olduğu gibi günümüzde de zıttır.

Ahlak yasasının iyiliği, etik ölçütlere göre belirlenir. Etik, ahlak esaslarına 
ve yasalarına ait görüşleri ve fikirleri gösterir. Ahlak ise görevlerin nelerden 
ibaret olduğunu bildirir. 

Etik sadece aydınlatır, çözüm üretmez. Etik, ikilemde olunan düşünceleri 
besler ve kararları yönlendirir. Bir özürlüye, bir yoksula yardım etmek, bir baş-
kasına iyilik yapmak demektir. Yoksullara yardım, kimsesizleri korumak, yarar-
lı derneklerde görev almak, toplumda zayıf olanları korumak hep uygulamalı 
ahlak konusuna girer. İnsanın sağlığını koruması, yaşlılara ve ailesine bakması, 
ulusunu ve yurdunu sevmesi birer görevdir. Bu görevlerin her biri uygulamalı 
ahlakın konusudur. Görev denilen şey etiğin konusudur (Pazarlı, 1980).

Ahlak, yapılacak- uygulanacak iyi işleri gösterir. Etik ise iyiliğin ne oldu-
ğunu, araştırır. Biri uygulamaları, öteki de uygulamaların temellerini ve kaynak-
larını araştırır (Pazarlı, 1980; Usta, 2011). 

Ahlak ve etik kavramları arasındaki yakınlık, somut bir biçimde futbolcu 
ile futbol eleştirmeni arasındaki yakınlığa benzetilebilir. Ahlak bir davranışı ifa-
de ederken; etik davranışla ilgili bir düşünceyi ortaya koymaktadır (Usta, 2012).

Etik kelimesinin her meslek grubunda kullanıldığını ifade etmiştik. Spor 
etiği de bunlardan biridir. Sporun içerisinde yer alan antrenör, sporcu, seyirci, 
hakem, spor yöneticisi, spor yazarı ve spor bilimcileri etik ilkelere uygun dav-
ranmalıdırlar. Bu ilkeler; eşitlik ilkesi, süreklilik ilkesi, yaygınlık ilkesi, mü-
kemmellik ilkesi olarak adlandırılmaktadır (Yıldız, 2016).

Eşitlik İlkesi:  Sporcular arasında eşitlik bozulduğu zaman spor olayı orta-
dan kalkmaktadır. Başarı hırsı içindeki birçok sporcu ve kulüp kazanmak adına 
ahlaki olmayan davranışlar içine girebilirler. Doping kullanmak, teşvik pirimi 
vermek sporda eşitlik ilkesine zarar vermektedir.
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Süreklilik İlkesi: Spor kısa süreli bir etkinlik değildir. Uzun dönemler sü-
rebilir. Spor ahlakı her zaman ve her koşulda iyi olmayı buyurur. Bir kez iyi 
olmak iyi olmak değildir. Her zaman iyi ve dürüst olmak gerekir. Bu yüzden 
yöneticiler ve sporcular yapmış oldukları tüm davranışlardan sorumludurlar.

Yaygınlık İlkesi: Spor belli bir insan grubuna özgü değildir. Yalnızca kabi-
liyetli olanlar spor yapar, gerisi onları izler diye bir kural yoktur. Kulüp ve yerel 
yönetimler sporun herkes tarafından yapılmasını sağlamalıdır (Donuk, 2008).

Mükemmellik İlkesi: Sportif eylemlerdeki güzellik ve mükemmellik onun 
zevkle izlenmesini sağlayan en önemli unsurlardır. Bu bağlamda sporun gerçek 
mükemmelliği, üst seviyede rekabetin bulunduğu ancak kimin kazanıp kimin 
kaybettiğinin önemsizleştiği ortamlarda belirginleşir.

Türkiye’de spor etiğine uymayan davranışlar yasa ve yönetmelikle ta-
nımlanarak yürürlüğe konmuştur (Özbek, 1999). 3289 sayılı Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü’nün teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 11. maddesinde 
verilecek cezalar altında “Beden eğitimi ve spor çalışmalarında spor teşekkül 
kişilerince, disipline ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak mü-
eyyideler kanunları ve milletlerarası teamülleri uygun olarak yapılacak ceza yö-
netmeliği ile tespit edilir” hükmü yer almaktadır (Özbek, 1999).

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’nde 
spor suçları açıklanarak verilecek cezalar belirtilmiştir. Yönetmeliğin 33. mad-
desinde; ‘’Onur kırıcı ve spor ahlakına, centilmenliğine aykırı hareketlerde bu-
lunan yarışmacılar, yani kural dışı hareket eden kişiler, hususlarda aynı ceza 
hükmü bulunmadığı takdirde 20 günden az 1 yıla kadar yarışmalardan men ya 
da bir aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır’’ denilmek-
tedir. Aynı yönetmeliğin 43. maddesinde ‘’saha ve tesislerde güvenliği bozan 
olay çıkaranlara’’ yine 44. maddesinde ‘’sporcu ve seyircilerin rakip sporcular 
aleyhine tahrik edenlere, yarışmalardan men cezası’’ verileceği belirtilmektedir 
(Özbek, 1999).

Hakemlerin işledikleri suçlara ilişkin olarak 63. maddede ‘’ yarışmaları te-
şekkür veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yöneten hakemler, 1 
yıldan 5 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılacak’’ hükmü yer 
almaktadır. Ayrıca 64. maddede ‘’yarışmaları teşekkül veya kişi lehine veya 
aleyhine maddi ve manevi menfaat karşılığında yöneten hakemlere süreli hak 
mahrumiyeti cezası verilir’’ hükmü yer almaktadır (Özbek, 1999).
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Spor sektöründe mali kaynakların kullanımı aşamasında da etik davranışla-
ra uyulması gerekmektedir. Sportif alanın en önemli unsurlarından biri olan spor 
kulüpleri bu durumda akla gelmektedir. Çünkü spor kulüplerinin hukuksal yapı 
süreçleri içerisinde etik davranışlar bulunmaktadır.     

Spor kulüpleri, insanların çeşitli sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarını giderdiği 
mal ve insan toplulukları olup, tüzel kişilik taşımaktadır.  İster kişi toplulukları 
ister mal toplulukları olsun, tüzel kişilerin kendilerini oluşturan kişilerden ayrı, 
bağımsız kişilikleri vardır (İmamoğlu, Karaoğlu ve Erturan, 2008).

Ayrıca sportif alanın en küçük örgütlerinden olan spor kulüpleri, yasa ve 
yönetmeliklere uygun olarak spor faaliyetlerine katılmak üzere kurulmuş der-
neklerdir (Ertaş ve Petek, 2005). Toplumda ailenin önemi neyi ifade ediyorsa 
sportif alanda da kulüpler aynı önemi taşımaktadır. Spor ahlakına, disiplinine 
ilişkin verilecek, kazandırılacak her türlü eğitim ve öğretimin, bilgilendirmenin 
ilk başladığı yer spor kulüpleridir. Spor kulüplerinin teknik, mali ya da ida-
ri donanımının gücü ve yeterliliği sporcusuna, dolayısıyla da ilgili spor fede-
rasyonuna ve spor camiasına yansıyacaktır (İmamoğlu ve diğ., 2008, s. 37). 
Bu nedenle spor kulüpleri hukuki açıdan yasal bir zemine oturtulmuştur. Genel 
hukuk kuralları kulüpleri doğrudan muhatap alarak onların da birer kişiliği bu-
lunduğunu kabul eder. Bu bağlamda sporcular, yöneticiler, taraftarlar ve diğer 
tüzel kişilerin oluşturduğu kulüpler; federasyonlar, dernekler, vakıflar gibi kişi 
ve mal topluluklarından oluşan hukuk tüzel kişisidirler. Birer gerçek kişi gibi 
hak ve yükümlülükleri vardır, faaliyette bulunurlar, vergi öderler yahut ceza-
landırılırlar.

Spor kulüplerinin dernek oluşumundan şirket oluşumuna geçiş süreci ol-
muştur. Türk vergi mevzuatına göre dernekler vergi mükellefi değildir, fakat 
bunların iktisadi işletmeleri varsa bu işletmeleri kurumlar vergisine tabi olur 
(İmamoğlu ve diğ., 2008, s. 47). Kulüpler için dernek olmanın getirdiği deza-
vantajları ortadan kaldırmanın bir yolu olarak görülmeye başlanmış ve 1990’lı 
yıllardan sonra şirketleşme yönetimi hız kazanmaya başlamıştır. Ancak spor ku-
lüplerince yanlış anlaşılmış ve uygulanmış; şirketleşme, spor kulüplerinin ana 
hedefi haline gelmiştir. Şirketleşme sürecinde spor kulübünün yapısı, imkanları, 
menkul ve gayrimenkullerinin çeşit ve miktarlarına bakılmaksızın doğrudan şir-
ketleşme yoluna gidilmiştir. Spor kulüplerinin ana amacı eşitlik ilkesi doğrul-
tusunda spor etiği çerçevesinde başarıya ulaşmaktır. Zira şirketleşmeyi tercih 
eden spor kulüplerinin bazı faaliyetlerde bulunması kısıtlanmıştır. Şirketleşen 
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kulüp yeri geldiğinde ticari faaliyetlere girmeme avantajını da kullanabilmeli, 
şirket hisselerini halka arz etmesi düşüncesi içerisinde şirketleşen kulüplerin 
hisseleri hemen halka arz edilmemeli, halka arz gelir getirici alternatif bir ge-
lir aracı olarak görülmeli, atılacak ekonomik adımların, elde edilen başarıların 
neticesine göre bu duruma profesyonelce karar verilmelidir (İmamoğlu ve diğ., 
2008, s. 53).

Spor kulüplerinin çoğunun büyük bir finansal sorunla karşılaştığı görül-
mektedir. Amatör spor branşıyla uğraşan spor kulüplerinde bu durum daha be-
lirgindir. Spor kulüplerinin birçoğu borç ve haciz içerisindedir. Ülkemizde spor 
kulüplerinin bütçelerinin büyük bir kısmı zengin yöneticilerin maddi desteğiyle 
karşılanmaktadır. Varlıklı bir yöneticiye dayalı mali sistem bulunmakta olup bu 
durum kurumsallaşmaya da engel olmaktadır. Tüm spor branşlarında özellikle 
de profesyonel kabul edilen branşlardaki yüksek miktarlı sporcu ve heyet söz-
leşmeleri, kulüplerin mali yükünü dolayısıyla maddi sorunların büyük bir bölü-
münü oluşturmaktadır (İmamoğlu ve diğ., 2008 s. 53).  Kulüplerin sağlam ve 
profesyonelce yürütemedikleri transfer görüşmeleri sonucunda, gerçekleştirilen 
transferlerde anlaşamama durumları ve bonservis bedellerinin ödenmesinde de 
sıkıntıya neden olmaktadır.

Sporcuların antrenman, yarışma veya özel hayatları esnasında karşılaştıkla-
rı sakatlıklar, yaralanmalar ve hatta ölüm spor kulüplerine hem maddi hem ma-
nevi bir kayıp olarak yansımaktadır (İmamoğlu ve diğ., 2008, s. 53). Bu durum 
kulübün prestijini etkilemektedir. Üstelik sporcuların gelecek vadeden veya elit 
bir sporcu olması durumunda kulübün yararı daha büyük olmaktadır.

Spor kulüpleri için finansal kaynak olarak sponsorluk çok önemlidir. Spon-
sorluk kitle iletişim ortamı, etkileri ve sonuçları günümüzde belirleyici olma-
ya devam etmektedir. İşletmeler, spor (bireysel sporcular, spor takımları, spor 
organizasyonları), kültür-sanat (müzik, gösteri sanatları, sergi, film-program) 
ve sosyal alanlarda sponsorluk yapmaktadırlar. Bu alanlar içerisinde spor en 
çok tercih edilen sponsorluk türüdür (Coşkun, 1999). Spor yoluyla insanlara 
ulaşmak çok daha kolaydır. Salonlarda, statlarda sınırlı sayıda olan faaliyetten 
çıkıp milyonlarca insanın izlediği, etkilendiği, heyecanlandığı ve katıldığı bir 
atmosfer oluşturur. Bir spor müsabakasına sponsor olan bir işletme de kendini 
aynı anda birçok kitleye tanıtmakta, popülerliğini arttırmaktadır. Sadece bir spor 
müsabakasına sponsor olan işletmeci kendi çıkarlarını gütse de spor kulübü açı-
sından bakıldığında kulübe çok önemli katkı sağlamaktadır. Ancak spor kulübü 
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içerisinde sponsorluğun avantajı olduğu kadar dezavantajı da bulunmaktadır. 
Sponsorluğun avantajı yukarıda bahsettiğimiz gibi kulübün tanınırlığını arttır-
ması aynı zamanda maddi konularda, teçhizat ve ulaşım konularında desteğinin 
görülmesidir. Bu durum kulübün bütçesinden bir eksilmenin olmamasını sağla-
maktadır. Dezavantajı ise; sponsorluk daha çok popüler olan kulüplerde yoğun-
laşmakta ve spor kulüpleri de bunları yönlendirememektedir. Bunun sebebi spor 
kulüplerinin kendi aralarında ortak bir irade oluşturamamasıdır.  

Beden Eğitiminde ve Sporda Fair Play

Beden eğitimi ve spor kelimesi ile sık sık yan yana kullanılan bazen birbir-
lerinin yerini alan kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak beden eğiti-
mini spordan ayıran en önemli özellik beden eğitiminde rekabetin olmamasıdır. 
Sporda ise rekabet ön planda olup kazanma arzusu vardır (Dönmez, 2018, s. 9). 

Beden eğitimi bugün tüm dünyada eğitim sistemleri içerisinde yapılan bir 
derstir. Beden eğitiminin gençlere ve çocuklara uygulanmasında; fiziksel geli-
şim, sosyalleşme, arkadaşlık ilişkileri, beceri ve yeteneğin gelişmesi, boş zaman 
değerlendirme alışkanlığı edinme gibi birçok yararı olduğu belirlenmiştir (İnal, 
2000, ss. 22-26). 

Beden eğitimi, amaçlar doğrultusunda bireylerin bir takım özel veya birey-
sel etkinliklerle kişinin fiziksel uygunluğunu koruması ve sürdürebilmesi için 
yapılan fiziksel aktivitelerdir. Bu düzenli etkinlikleri beden eğitimiyle sağlamak 
mümkün olacaktır (Knapp ve Leonard, 1968). 

Günsel (2004)’e göre beden eğitimi, insanların sosyal gereksinimlerine yö-
nelik, bireyin var olan fiziksel ve biyolojik kapasitesini geliştirmek amacıyla 
yapılan çeşitli fiziksel egzersizlerin tümünü kapsayan ve bir program dahilinde 
devam eden etkinliklerdir.

Beden eğitimi; “insanın bütününü oluşturan fiziki, ruhi ve zihni niteliklerin 
bulunduğu yaşın ve genetik kapasitenin gerektirdiği verim gücüne ulaştırılması 
için rekabet olmaksızın yapılan faaliyetlerin tümüdür” (DPT, 1983: 35). 

Beden eğitimi, “bireyin bedenen, ruhen ve fikren gelişimini sağlamak, bi-
reyi günlük yaşama ve iş yaşamının koşullarına hazırlamak, ulusal bilinç ve 
yurttaşlık duygularını kuvvetlendirmek amacı ile yapılan düzenli ve metotlu ça-
lışmalardır”  (MEB, 2000).
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Tamer (1987) beden eğitimini, “bireylerin fiziksel hareketleri bir plan ve 
program çerçevesinde yaşam biçimi haline getirmesi olarak tanımlamaktadır.”

İnal’a (2000) göre beden eğitimi, “bireylerin fiziksel ve ruhsal sağılığını, 
yeteneklerini koruma veya geliştirmeye dayalı, kuralları esnek olan ve rekabet 
ortamı bulunmayan sporsal faaliyetlere yönelik alıştırmaları, çalışmaları kapsa-
yan aktivitelerdir.”

Açak ise beden eğitimini; “vücudun yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin 
geliştirilebilmesi, kas ve eklem kontrolünün dengeli bir biçimde sağlanabilmesi, 
boş zamanların verimli bir biçimde değerlendirilmesi, fiziksel gücün ekonomik 
bir biçimde kullanılması, buna paralel olarak organların kontrolünün sağlanma-
sı amacıyla gerçekleşen, metotlu bir biçimde hareket etmeyi öğreten bir sistem” 
şeklinde ifade etmiştir  (Açak, 2006).

Beden eğitimi ve spor kavramı üzerine yapılan bu açıklamalardan sonra 
beden eğitimi ve spor arasındaki benzerlik ve farklılıklara değinmek gerekir. Bu 
iki kavram fair play açısından yorumlanmaya çalışılmıştır.
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Tablo 1. Spor, Beden Eğitimi ve Fair Play Karşılaştırılması

Spor Beden Eğitimi Fair Play

Yarışmadır. Yarışma değildir. Kurallara göre oynamaktır.

Reklam aracıdır. Reklam aracı değildir. Temiz, adil sporu teşvik eder.

Bir meslektir. Meslek değildir. Bir hayat görüşü ve felsefesi-
dir.

Üretimi artırmaya 
katkı sağlar.

Üretimi artırmaya katkı 
sağlamaz.

Toplumda birlik ve düzenin 
oluşmasına katkı sağlar.

Toplumlar arası 
ilişkilerin artmasını 
sağlar

Toplumlar arası ilişkilerin 
artmasında rolü yoktur.

Milletlerarası alanda yakınlaş-
malar sağlar.

Bir seyir vasıtasıdır. Bir seyir vasıtası değildir. Hem uygulamalı hem de seyire 
dayalı aktivitelerde kendini 
gösterir.

Politika aracı olarak 
kullanılabilir.

Politika aracı olarak kul-
lanılamaz.

Politikalar üstü bir davranıştır.

Eğitim ve eğlence     
aracıdır.

Eğitim ve eğlence aracı-
dır.

Tüm toplumun eğitilmesine 
katkı sağlar.

Boş zaman faaliyeti 
olarak kullanılabilir.

Boş zaman faaliyeti ola-
rak kullanılabilir.

Boş zamanları olumlu değer-
lendirmeye katkı sağlar.

Bir bilim ve teknik-
tir.

Bir bilim ve tekniktir. Ahlak bilimi ve düşüncesidir.

Zevk ve estetiktir. Zevk ve estetiktir. Zevk ve estetiğe ulaşmak için 
bir aracıdır.

Kişiler arası ilişkile-
ri artırır.

Kişiler arası ilişkileri 
artırır.

Kişiler arasında ilişkileri 
arttırır.

Profesyonel bir 
uğraşı olarak 
yapılabilir.

Profesyonel olarak ger-
çekleştirilen bir uğraşı 
değildir.

Tüm toplumlarda ve spor 
branşlarında uygulanabilir.

Beden eğitimi ve spor arasındaki benzerlik ve farklılıklar İnal (2000) tara-
fından sıralanmışken bu çalışmada iki kavram ile fair play terimini ilişkilendire-
rek farklı bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır.
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Günümüzde sportif eylemlerde kazanmak önemlidir. Kazanmak, büyük 
maddi imkanların döndüğü, prestij ve güç sembolü haline gelmiştir. Bu doğrul-
tuda “her ne pahasına oluşa olsun kazanmalıyım”, “kaybetmek her şeyin sonu 
olur” mantığı yatmaktadır. Böyle bir yaklaşım başarıya giden yolda her türlü 
çirkin girişimi normal saymaktadır (Şahin, 1998, ss. 16-17). 

Özellikle yüksek performans sporlarında başarıya ulaşmak için aldatıcı, 
acımasız insan onurunu kırıcı, üzücü stratejiler geliştirilmektedir. İnsanların 
profesyonel alanda yapılan sporlarda fair play prensiplerine aykırı davranışlara 
yönelmeleri, bireysel ve toplumsal beklentilerin kazanma-başarı yoluyla karşı-
lanması çabasından kaynaklanmaktadır (Yıldıran, 2002, s. 3). 

Spora olan özel ilgi, sporun ticari boyutunun çok fazla büyümesi ile yakın-
dan ilişkilidir. Spor ve ticari ilişkiler iç içe girmiş ve buna bağlı olarak sporda 
ahlaki olumsuzluklar görülmeye başlanmıştır (Şahin, 1998, s. 19).

Spor ve Değerler Eğitimi 

Değerler eğitimi; toplumun sosyolojik unsurlarını oluşturan, milli, manevi, 
sosyal, ahlaki ve kültürel değerlerden olan yardımlaşma, hoşgörü, misafirper-
verlik, dürüstlük, üretkenlik, çalışkanlık, sevgi, saygı ve adil olma gibi özel-
liklerle alakalıdır. Aynı zamanda öğrenci davranışlarına etki edebilecek bir içe-
rik olarak tanımlanmıştır. Sporun içinde bulunan birey yenildiği zaman bunu 
kabullenip karşı tarafı tebrik etmeyi, kendi yeteneklerini ortaya çıkarabilme-
yi, kazandığında ise mütevazi olabilmeyi, başkalarına hem yardım edebilmeyi 
hem de saygı duyabilmelidir. Bu özellikleri spor yarışlarında veya oyunlarda 
içselleştiren birey günlük hayatta da bu perspektifte davranış sergiler. Böylece 
yaşantısının farklı alanlarında spor sayesinde katkıda bulunur (Kuter, 2012, s. 
75-94). Beden eğitimi derslerinde sportif faaliyetlerde bilinçli olarak rekabetin 
kademeli olarak arttırılması grup dinamiğine bağlı olarak aidiyet duygusunun 
arttırmakta ve anlaşmazlıklar karşısında güven, dürüst, sorumluluk bilinciyle 
çözülme çabasını arttırmaktadır (Yıldıran, 2005, s. 14). Aslında fair play ve 
değerler eğitiminin birbirinden çokta uzak kavramlar olmadığı görülmektedir. 
İçeriklerinde barındırdıkları maddeler büyük oranda benzerlik göstermektedir. 
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SONUÇ

Bu çalışmada Fair play açısından beden eğitimi ve spor değerlendirilmiş 
olup, ahlak, etik, değerler eğitimi de yorumlanmıştır. Fair play olgusunun sa-
dece bir spor terimi değil, toplumda kabul gören ve ahlaki değerlerin birey-
ler tarafından benimsenmesi, bireyin içinde yaşadığı bu toplumda kendisinden 
beklenen görev ve sorumlulukları bu değerler içinde yerine getirmesi, sağlıklı 
toplumların var olması noktasında da önemli olduğu anlaşılmaktadır.

Bireyleri sosyalleştiren ve toplumsal alanlarda birleştirici unsurlardan biri 
olan sportif faaliyetlerin, oluşan ortama göre gelişen davranış değişiklerinin ge-
lişmesi ve bu alanlarda kabul görmek için gönüllülük esasında sorumluluk alma, 
faaliyeti geliştirici yardımlarda bulunma gibi değerlerin kazanılmasını sağlar. 
Böylelikle bireyin gündelik hayatına da etki etmiş olur.

Spor  formal ve informal eğitim kapsamında bireye değerler kazandırır. 
Spor eğitimi öğrenmeyi  gerçekleştirilirken  davranış değişikliği de sağlanmış 
olur.

Beden eğitimi ve spor kavramları incelendiğinde beden eğitimi derslerinde 
ve beden eğitimi olarak ifade edilen sportif hareketlerin temelini oluşturan hare-
ketlerde, oyun ve eğitsel oyunlarda, fair play anlayışına aykırı hareketlerin pek 
olmadığını, sportif yarışmalarda ise fair play ruhunu incitici hareketlerin sıklık-
la olduğu gözlenir. Spor yarışma ve mücadeledir. Bazen girişilen bu mücadelede 
sportif kurallara ve spor ruhuna aykırı hareketler meydana gelmektedir. Çünkü 
her şeye rağmen kazanma hedefi kişiyi değerlerden saptırmaktadır. Bu durumda 
yapılması gereken ise kazanmanın değil, erdemli bir şekilde kazanmanın önemli 
olduğunun bilincine varmaktır.

Görüldüğü üzere hayatımıza yön veren ve toplumsal ahengin mihenk taşla-
rı olan değerler bireyin sportif faaliyetlerinde örtük bir şekilde yadsınamayacak 
biçimde yer almaktadır. Hayatımıza sonradan dahil olan fair play anlayışı ise bu 
perspektifte hem sportif faaliyetler sırasında yazısız kurallarına hem de sonra-
sında ki davranışlara etki etmektedir.
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ULUSLARARASI SPOR YÖNETİMİ 
ARAŞTIRMALARININ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

Evren TERCAN KAAS
Akdeniz Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antalya  / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı kendine özgü bir ekonomik sektör olarak sürek-
li gelişen, ulusal ve de uluslararası boyutlarda ekonomik ve ticari faaliyetlere 
katkıda bulunan sporun faaliyetlerine katkı sunan kurum, organizasyon, kulüp 
ve genel olarak spor ortamının yönetimine ilişkin uluslararası literatürün geç-
miş, bugün ve gelecek açısından incelenmesidir. Öncelikle bir araştırma alanı 
olarak spor yönetimi, tarihsel süreciyle ve bir disiplin olarak kurumsallaşma-
sıyla ele alınmıştır. İkinci bölümde spor yönetimi literatürü incelenerek, alanda 
çalışılan konular ortaya konmuştur. Alanda çalışılan konuların ortaya konması, 
akademik alana yönelik genel bir çerçeve çizmek ve alanın çeşitliliğinden kay-
naklanan fırsatları görebilmek açısından önemlidir. Ayrıca spor yönetimi içinde 
yer alan etkinlik yönetimi, spor pazarlaması gibi özel alanlara yönelik literatür 
çalışmaları da konu analizinde yer almıştır. Üçüncü bölümde spor yönetimi ala-
nında faaliyet gösteren uluslararası dergiler ve odaklandıkları çalışma alanları 
yer almaktadır. Çalışmanın dördüncü bölümünde spor yönetimi alanında ya-
pılan sistematik literatür taramaları incelenerek tercih edilen araştırma türleri 
ele alınmıştır. Spor yönetimi alanında yapılan akademik çalışmalarda geçmişten 
beri ağırlıklı olarak nicel araştırmalara yer verildiği görülse de az da olsa nitel 
araştırmaların varlığından söz edebiliriz. Günümüzde ise araştırma probleminin 
daha iyi anlaşılması ve çalışmada elde edilen sonuçların geçerliğinin sağlanma-
sı açısından karma yöntemlerin önerildiği görülmektedir. Çalışmanın beşinci 
bölümünde spor yönetimi alanında yapılmış olan literatür taramalarında spor 
yönetimi alanındaki araştırmaların geleceği açısından sunulan öneriler derlen-
miştir. 
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Spor; günümüzde kendine özgü bir endüstriyel sektöre dönüşmüş olan, 
ekonomik ve ticari aktivitelere katkı sunduğu çalışmalarla kanıtlanan, insanın 
varoluşuna sosyal, kültürel, sağlık ve psikolojik açılardan derinlemesine etkide 
bulunan, bünyesinde çok çeşitli kuruluşlara, örgütlere, kulüplere, takımlara ve 
bireylere yer veren bir olgu halini almıştır. Bu durum da alandaki zorlukları an-
lamak ve bu zorlukları en etkin bir biçimde yönetmek ihtiyacını ortaya koymak-
tadır. Kuzey Amerika Spor Yönetimi Derneği (NASSM) spor yönetimi alanında 
akademik çalışmalara destek oldukları konular arasında sporda yönetim, lider-
lik, organizasyon, sporda davranışsal boyut, spor finansı, spor ekonomisi, spor 
işletmeciliği, sporun hukuki boyutu gibi konulara yer vermektedir1. Bununla 
birlikte spor yönetiminin tanımı, sınırları, yöntem anlayışı, araştırma konuları, 
amaçları ve yaklaşımları ile ilgili hala bir görüş birliği yoktur (Kim, 2012, s. 2). 
Spor yönetiminin genel yönetim ilkelerinin spora uygulanmasından daha fazlası 
olduğu, sporu yönetirken sporun ayırıcı ilgi alanları, odakları veya prosedürleri-
nin olduğunun göz önünde bulundurulması gerektiği savunulmuş ve spor odaklı 
bir araştırma modeli ortaya konması gerekliliği tartışılmıştır (Chalip, 2006, s. 
15). Bütün bu bilgilerin ışığında bu çalışmanın amacı, uluslararası spor yöne-
timi literatüründe yer alan özellikle literatür taraması niteliğindeki araştırma-
ların incelenerek, spor yönetimi alanının günümüzdeki konumu ve gelecekte 
biz araştırmacılara sunacağı fırsatlar açısından genel bir çerçevesinin çizilerek 
araştırmacılara katkı sunulmasıdır. 

BİR ARAŞTIRMA ALANI OLARAK SPOR YÖNETİMİ

Bir alanın akademik disiplin olabilmesi için; gerekli koşulların teori ve uy-
gulamayla bağlandığı bilgi birikimine, eğitim veren, uygulama yapan ve araş-
tırma yapan meslek sahiplerine, alanın gelişimini amaçlayan mesleki örgütlere, 
mesleki hazırlığa ve itibara sahip olması gerekmektedir (Pitts, 2001, s. 2). Spor 
yönetiminin geçmişten beri akademik bir disiplin olarak tanınmasını farklı ya-
zarlar farklı bir biçimde ele almaktadır. Spor yönetiminin geleceğine ilişkin bir 
makalede, spor yönetiminin akademik bir alan olarak tanınması, 1985’te Kuzey 
Amerika Spor Yönetimi Derneğinin (NASSM) kurulması ile başlamıştır (Costa, 
2005, s. 117). Spor yönetiminin akademik bir alan olarak tanınması süreci, Av-

1  https://www.nassm.org/NASSM/Purpose
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rupa Spor Yönetimi Derneğinin (EASM) 1993’te, Avustralya ve Yeni Zelanda 
Spor Yönetimi Derneğinin (SMAANZ) ise 1995’te kurulmasıyla devam etmiş-
tir (Edwards, Skinner ve Usher, 2012, s.  429). Spor yönetiminin akademik bir 
alan olarak ortaya çıkmasının 1960 yılında James G. Mason adında bir beden 
eğitimci ve o dönemde Brooklyn Dodgers (şimdi Los Angeles Dodgers)’ın eski 
yöneticisi Walter O’Malley arasındaki bir tartışmayla gündeme geldiği belir-
tilmektedir (Shilbury ve Rentschler, 2007, s. 33). Başka kaynaklara göre ise 
beyzbol oyuncularının emek piyasasının incelenmesi ile başlamıştır ve spor yö-
netiminin kendine özgü araştırma disiplini olan bir alan olup olmadığı özellikle 
Almancanın hüküm sürdüğü spor bilimleri camiasında tartışılmıştır (Schnitzer 
ve Kopp, 2018, s. 1). Akademik bir alan araştırma süreci yoluyla oluşturulan 
bir bilgi birikimi ve literatürü olmadan var olamayacağından (Edwards ve diğ., 
2012, s. 429) bu araştırmayı yürütecek kurumların da yavaş yavaş ortaya çıktı-
ğını görmekteyiz. 1966’da Ohio üniversitesinde master düzeyinde ilk spor yö-
netimi programı kurulmuştur (Shilbury ve diğ., 2007, s. 33). 1960-1980 yılları 
arasında spor yönetimi alanı gözle görünür şekilde gelişmiş ve bu alandaki ilk 
dergi olan Journal of Sport Management 1987’de faaliyete başlamıştır (Shilbury, 
2011, s. 423). 1978-1988 yıllarında spor yönetimi programlarının sayısında artış 
gözlenmiştir. 1978’de lisans düzeyinde iki program varken 1988’de 75 progra-
ma ulaşılmıştır (Koo, 2012, s. 1). Kuzey Amerika Spor Yönetimi Derneğinin 
(NASSM) 2011’deki web sitesinde Amerika’da 287 üniversitede lisans ve/veya 
lisansüstü spor yöneticiliği programı olduğu belirtilmiştir. Spor endüstrisinin 
ve eğitim programlarının gelişiminin yanı sıra Kuzey Amerika Spor Yönetimi 
Derneği (NASSM), Avrupa Spor Yönetimi Derneği (EASM) gibi profesyonel 
akademik kuruluşlar da faaliyete geçmiştir. Ayrıca 25’ten fazla dergi, spor yö-
netimi alanına katkı sunmaktadır (Kim, 2012, ss. 21-22). 

SPOR YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARINDA ELE ALINAN 
KONULAR

Spor yönetimi, sosyal bilimlerin birçok disiplinini içinde barındıran akade-
mik bir alandır. Pitts ve Pedersen tarafından Journal of Sport Management der-
gisinde yer alan içerik çalışmasında belirlenen konu başlıkları göz önünde bu-
lundurulabilir (Pitts ve Pedersen, 2005, s. 49). Bu konu başlıkları; toplumsal 
bağlamda spor işletmeciliği, spor pazarlaması, finans ve spor, spor ekonomisi, 
spor yönetiminde etik, spor hukuku, sporda iletişim, sporda yönetim ve örgütsel 
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beceri, saha deneyimleri, spor yönetimi eğitimi ve diğer konular olarak belirlen-
miştir. Alanın gelişimini görmek için 1986-1993 yılları arasında North Ameri-
can Society for Sport Management (NASSM) kongrelerinde sunulan bildiriler, 
1983-1993 yılları arasında spor yönetimi alanında yayınlanmış makaleler ve 
1949-1993 yılları arasında yapılmış olan doktora tezleri incelenmiş ve konu 
başlıkları kümelenerek dağılımı gösterilmiştir. Buna göre belirtilen dönemde 
yayınlanan makalelerde, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık, eşitlik, eşit fırsatlar ya-
ratma konuları ön plandadır. Bu konuları sırasıyla; tüketici tutumları ve ilişkile-
ri, toplum ilişkileri ve etkisi, alanın ve mesleğin statüsü, geçmişi, mevcut duru-
mu, geleceği, alanlarındaki araştırmalar takip etmiştir. Kongre bildiri özetlerine 
bakıldığında müfredat, mesleki hazırlık, iş tanımları, mesleki yeterlikler ve 
alanda kariyer gelişimi ön plandadır. Bu konuları pazarlamayla ilişkili pazarla-
ma amaç ve planları, tutundurma, etkinlik, seyircilik ve katılım gibi konular iz-
lemiştir. Doktora tezlerinde ön plana çıkan konular ise idari uygulama, politika 
ve prosedürlerin analizi, yöneticilerin görev ve iş tanımları, yöneticilerin yeter-
likleri ve yetkinlikleri, akademik programlar için öneriler, iş piyasalarının nite-
liği şeklindedir. Bu konuları da liderlik özellikleri, stiller ve davranışları, örgüt-
sel iklim, çevre ve kültür, güç ve iletişim konuları takip etmiştir (Soucie ve 
Doherty, 1996, ss. 492-493). Kuzey Amerika’daki 17 üniversitede yapılan tez 
çalışmalarına yönelik 144 tezin incelendiği bir araştırmada ise tez konuları sıra-
sıyla spor pazarlaması, sporda insan kaynakları yönetimi, sporda örgütsel teori,  
sporda yönetişim, sporda finans, spor hukuku, sporda mekan ve etkinlik yöneti-
mi, sporda halkla ilişkiler, spor ekonomisi ve diğer konular (sosyoloji, akade-
mik programlar, sağlık, psikoloji v.b)  şeklinde sınıflandırılmıştır (Dittmore, 
Mahony, Andrew ve Phelps 2007, s. 25). 1997-2010 arasında Journal of Sport 
Management dergisinde incelenen 326 adet makalede en sık tekrarlanan anahtar 
kelimelere sırasıyla bakıldığında model, organizasyon ve performans, yönetim, 
davranış, cinsiyet, tutum, iş, spor, tatmin, serbest zaman, çeşitlilik, liderlik, etni-
site, iş-tatmini, örgütsel adalet, tüketici davranışı, tüketici araştırması, ekonomi, 
politika, işletme, özkaynak, sponsorluk, fiziksel aktivite ve turizm olduğu görül-
mektedir (Kim, 2012, s. 67-68). Spor yönetiminde yükseköğretim alanındaki 
çalışmaları ele alan bir araştırmada; 1979-2014 arasında tamamlanan 98 çalışma 
incelenmiş ve en yaygın olarak incelenen konular sırasıyla müfredat; staj ve 
deneyimsel öğrenme; istihdam edilebilirlik, pedagoji, toplumsal cinsiyet, tekno-
loji ve e-öğrenme, küreselleşme ve uluslararasılaşma, akreditasyon süreci ve 
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kalite olarak elde edilmiştir (Miragaia ve Soares, 2017, s. 106). European Sport 
Management Quarterly ve devamı olan European Journal for Sport Manage-
ment dergisine yönelik 1994-2012 yılları arasındaki çalışmalara yönelik olarak 
yapılan bir içerik analizinde 307 araştırma makalesinin konularının dört ana 
başlıkta toplandığı görülmektedir. Bunlar yayınlanma sıklığına göre sırasıyla, 
sporda yönetim ve örgütsel beceriler, sosyal bağlamında spor işletmeciliği, spor 
pazarlaması ve spor ekonomisidir (Pitts, Danylchuk ve Quarterman 2014, s. 63). 
Spor yönetimi alanındaki çalışmaların spor bilimleri içindeki ağırlığının ince-
lendiği bir çalışmada ise Current Issue in Sport Science (CISS) dergisi incelen-
miş ve 2017 yılındaki araştırma makalelerinin %50’sinin sosyoloji ve ekonomi 
alanında olduğu görülmüştür. Bu makaleler bu araştırma alanının önemini ve 
çeşitliliğini göstermektedir. Spor yönetimi alanındaki literatürün genişlemesi, 
bu alanın spor bilimlerinin disiplinler arası yapısının içinde önemli bir parça 
olacağını göstermektedir (Schnitzer ve diğ., 2018, s. 1). Spor yönetimi alanında-
ki potansiyel araştırma alanlarının ortaya çıkan yeni gelişmeler ışığında sunul-
duğu bir çalışmada yer alan konu başlıkları; örgütlerde mülkiyet yapısı modeli, 
sporda etik, sporda yönetişim, özel sektör/kamu sektörünün rolleri, örgütsel yö-
netim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama,  sponsorluk, medya ve halkla iliş-
kiler, operasyonlar, lisanslı ürünler,  perakende ve dağıtım, finans, uluslararası-
laşma ve küreselleşme, aracı kurumlar ve temsil etme, kanuni ve mülkiyetle il-
gili konular, risk ve güvenlik, medya ve teknoloji, etkinlik yönetimi, sporun 
ekonomi, toplum, psikoloji, sağlık ve kültür üzerindeki etkileri şeklindedir 
(Chadwick, 2009, ss. 200-202). İran’da yapılan bir çalışmada spor yönetimi ala-
nında çalışan akademisyenlerin yayınladığı makalelere bakıldığında stratejik 
yönetim konusu baskın olarak ele alınmışken bu konuyu serbest zaman ve rek-
reasyonel spor yönetimi, spor pazarlaması, spor medyasında yönetim ve spor 
tesisleri yönetimi izlemektedir (Ghasemi Asgari, Rahmani ve İzadparast, 2014, 
s. 29). İran’da yapılan bir başka çalışmada ise araştırma konuları içinde ön plana 
çıkanlar sırasıyla sporda yönetsel beceriler, spor yönetimi eğitimi, sporda örgüt-
sel teoriler, serbest zaman yönetimi ve spor, spor pazarlaması, spor etkinliği 
yönetimi, sporda ekonomi ve finans, iletişim, tesis yönetimi şeklindedir (Sajja-
di, Behnam,  Hashemi, Bakhshandeh, ve Ahmadi 2013, s. 1415). Spor yönetimi 
alanındaki yayınların incelendiği çalışmalar yararlı ve literatür konusunda kap-
samlı değerlendirmeler sunmuştur. Bunun yanı sıra, öğrenci ve öğretmenler ta-
rafından sınıfta kullanılan, içeriğin sunum şekli konusunda daha etkili olan ve 
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verdiği bilgiler sınıfta, alanda ve araştırmada kullanılan ders kitaplarının da in-
celenmesi gerektiği ortaya konmuştur. 1990-2006 yılları arasında incelenen 129 
adet İngilizce spor yönetimi ders kitabında yer alan konular, görülme sıklığına 
göre sırasıyla; spor yönetiminin çeşitli kategorileri, sporda pazarlama, spor hu-
kuku, spor finansı, etkinlik yönetimi, spor ekonomisi, uluslararası spor, spor 
turizmi, etik, örgütsel teori, tesis yönetimi, performans değerlendirme, sporda 
yönetişim şeklindedir (Pitts ve Danylchuck, 2007, s. 44). Spor yönetimi alanın-
da dikkati çeken ve sistematik literatür incelemesine tabi tutulan özel konular 
bulunmaktadır. Engelliler ve spor yönetimi alanında yapılan bir literatür incele-
mesinde çeşitli veri tabanlarında 9 adet çalışmaya rastlanılmış ve engelli sporla-
rında işletme yönetiminin klasik ilkelerinin uygulanmasının, engelli bireylere 
sosyo-ekonomik faydalar sağladığı, engelli sporcuların kendine güvenlerinin ve 
özerklik düzeylerinin arttığı, bu kişilerin sosyal ve ekonomik anlamda topluma 
katılabildiği saptanmıştır (Di Palma, Raiola ve Tafuri, 2016, ss. 785).  Bir başka 
çalışmada ise spor yönetimi alanındaki 2002-2012 yılları arasında yayınlanan 
34 dergide yer alan 5443 makalenin sadece 89’u (%0.016) engellilerde boş za-
man, spor ya da rekreasyon alanı ile ilgilidir. Bu makalelerde çalışılan konular 
sırasıyla; sosyo-kültürel konular, psikolojik konular, spor yönetişimi, spor ileti-
şimi, hukuki konular, spor pazarlaması, operasyon, ekipman, araştırma yöntem-
leri, spor yönetimi ilkeleri ve sosyal medya şeklindedir (Shapiro ve Pitts, 2014, 
s. 663). Kadınlar sporun bütün düzeylerinde liderlik pozisyonlarında olması ge-
rekenden az temsil edilmektedirler. Bir literatür çalışmasında bu durum makro, 
mezo ve mikro düzeyde incelenmiştir. Makro düzeyde kurumsallaşmaya dönük 
uygulamalar, mezo düzeyde liderlerin bu konudaki kalıp yargıları, ayrımcılık ve 
cinsiyetçi örgüt kültürleri, mikro düzeyde ise kadınların liderlik pozisyonlarına 
yönelik beklentileri gibi konular yer almakta, kadınların spordaki liderlik pozis-
yonlarının arttırılmasıyla ilgili öneriler sunulmaktadır (Burton, 2015, s. 155). 
Etkinlik yönetimi alanındaki araştırmaların incelendiği bir çalışmada en çok 
odaklanılan alanın;  etkinliklerin ekonomik etkilerinin ve faydalarının ele alın-
dığı çalışmalar olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra faaliyetin olduğu bölgede-
ki yerel popülasyonlara yönelik sosyal etki de incelenmiştir. Bu etkiler pozitif 
olabildiği gibi negatif de olabilmektedir. Bu araştırmalarda ayrıca ziyaretçiler 
açısından da etkinlikler incelenmiş, ziyaretçilerin motivasyonları, ihtiyaç ve is-
tekleri, hizmet kalitesi ve tatmin düzeyleri, sadakat düzeyleri incelenmiş, yaşlı-
lar, engelliler gibi farklı tipteki ziyaretçiler de ele alınmıştır (Backman, 2018, s. 
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170). Spor pazarlaması alanında ilgi çeken bir konu tuzak pazarlama konusudur. 
Sistematik bir literatür incelemesinin yapıldığı bir çalışmada makaleler, tuzak 
kavramının tanımlanması, tüketici üzerindeki etkisinin ortaya konması ve tuzak 
pazarlama karşıtı stratejilerin belirlenmesi boyutuyla incelenmiştir. Çalışmala-
rın ağırlıklı olarak, tanımlayıcı niteliğe sahip olduğu görülmüştür (Piatkowska, 
Zysko ve Goclowska, 2015, s. 25). Spor tüketicilerini ele alan bir çalışmada; 
tüketici deneyim kalitesini içeren çalışmalar analiz edilmiş, gelecek çalışmalar 
açısından, tüketici deneyim kalitesinin spor bağlamında kavramsallaştırılmasın-
da geleneksel hizmet kalitesi yaklaşımından daha bütüncül bir anlayışla incelen-
mesi gerektiği konusunda önerilerde bulunulmuştur (Yoshida, 2017, s. 440). 
Spor yönetiminde yeni ve tartışmaya açık alanlardan biri de e-spor konusudur. 
E-sporun spor olup olmadığı ile ilgili tartışmalar bir yana, bu konunun spor yö-
netimi söyleminde ve araştırmasında bir yeri olduğu belirtilmektedir. Sport Ma-
nagement Review dergisi e-sporun fiziksel ve psikolojik sağlık, sosyal iyi-oluş, 
spor tüketim çıktıları, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi çeşitli sonuçlarla ilişkisinin 
incelenmesi bakış açısına sahiptir. Gelecekte ise e-spor araştırmalarının yöneti-
şim, pazarlama ve yönetim çalışmalarına odaklanması ve teori boyutunun ince-
lenmesi tavsiye edilmektedir (Cunningham Fairley, Ferkins, Kerwin, Lock, 
Shaw ve Wicker, 2018, s. 1). Sosyal medya ve spor çalışmalarının incelendiği 
bir araştırmada İngilizce yayımlanan Spor Yönetimi dergilerinde yer alan 70 
makale dahil edilmiş ve bu makaleler stratejik, operasyonel ve kullanıcı-odaklı 
olarak sınıflandırılmıştır (Filo, Lock ve Karg, 2015, s. 166). Sosyal medya ile 
ilgili bir başka literatür çalışmasında ise en sık incelenen konu sosyal medya 
kullanımının anlaşılması, kullanıcıların özellikleri gibi konulardır. Bunu kulla-
nım boyutları ve yapının tanımlanmasına ilişkin çalışmalar izlemektedir. Sosyal 
medya ile ilgili olarak incelenen diğer

konular ise iletişim ve pazarlama aracı olarak sosyal medya, sosyal medya-
da hukuki ve etik konular, sosyal medyada pazarlama stratejisi uygulamaları ve 
sosyal medyanın pazarlama ve gazetecilik üzerine etkileri şeklindedir (Abeza 
O’Reilly, Seguin ve Nzindukiyimana, 2015, s. 601).  

SPOR YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARINI YAYINLAYAN 
DERGİLER

Alana özgü dergilerin var olması bir akademik alanın tanınmasında çok 
büyük önem taşımaktadır. Spor yönetiminin ayrı bir alan olması da alanı destek-
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leyen profesyonel örgütler, dergiler, akademik programlar ve akademisyenlerin 
sayısıyla bağlantılıdır (Shilbury ve diğ., 2007 s. 33). Spor işletmelerinin yöneti-
mi ile direkt veya endirekt olarak ilişkili 154 adet dergi spor yönetimi alanına 
katkı sunmaktadır (Pitts ve diğ., 2014, s. 46). Spor Yönetimi ve ilgili alanlarda 
yayın yapan dergilerin tarihçesi incelenecek olursa ilk derginin 1987’de yayın 
hayatına başlamış olan Journal of Sport Management olduğu görülmektedir. 
1994’te bu dergiyi European Journal for Spor Management (şimdiki adı Euro-
pean Sport Management Quarterly) takip etmiştir. 1998’de Sport Management 
Review, 2000’de The International Journal of Sport Management, 2005’te ise 
International Journal of Sport Management and Marketing faaliyet göstermeye 
başlamıştır.  (Shilbury ve diğ., 2007, s. 34). Journal of Sport Management Der-
gisinin misyonu spor örgütlerinin idare, yönetim ve pazarlamasına odaklanan 
yenilikçi ampirik, teorik çalışmaları ve derlemeleri yayınlamaktır. Derginin ya-
yın çağrısında bulunduğu konular arasında; sporda yönetim, pazarlama, tüke-
tim, örgütsel teori ve davranış, strateji, tüketici davranışı, sponsorluk, reklam ve 
lisanslama, medya, iletişim ve halkla ilişkiler, spor turizmi, tesis ve etkinlik yö-
netimi, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve spor örgütleri ile ilgili genel konular 
bulunmaktadır2. 1994’te bu dergiyi European Journal for Spor Management 
(şimdiki adı European Sport Management Quarterly) takip etmiştir. Bu dergi 
European Association for Sport Management (Avrupa Spor Yönetimi Derne-
ği)’nin resmi dergisidir. Her düzeydeki spor yönetimi ve spor örgütü ile ilgili 
anlayışa katkıda bulunacak yüksek kalitede makaleler yayınlamaktadır. Dergi;  
kamu, özel, gönüllü ve ticari olarak spor yönetimini ele alan ve spor yönetimi 
alanındaki teori ve uygulamayı geliştirecek araştırmalara yer vermektedir. Ori-
jinal araştırmalarla spor yönetimi alanının teorik gelişimine ve ampirik uygula-
malarına katkı sunulmaktadır3. 1998’de faaliyete geçen Sport Management Re-
view dergisi ise sporun her düzeyde yönetimi, pazarlanması ve idaresiyle ilgile-
nen çok disiplinli bir dergidir. Yeni araştırmalara, uygulamalara ve teorideki 
gelişmelere yönelik çalışmalara yer vermektedir4. The International Journal of 
Sport Management ise daha çok spor ve rekreasyon yönetimi alanlarında yer 
alan profesyonellere destek vermektedir. Bu dergide hem akademisyenler hem 
de uygulamacılar; spor, rekreasyon, müsabaka sporları, fitness ve wellness 

2  https://journals.humankinetics.com/page/about/jsm
3  https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=resm20
4  https://www.journals.elsevier.com/sport-management-review
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programlarına yönelik literatüre katkı sunmaktadır5.  2005’te faaliyete geçen 
The International Journal of Sport Management and Marketing ise spor yöneti-
mi, pazarlama teorileri, pazarlama uygulamaları alanlarındaki yeni gelişmelerle 
ilgilenmektedir. Derginin ilgi alanları arasında, spor teknolojisi, inovasyon ve 
teknoloji, gelişen teknolojiler, uluslararası spor teknolojisi yönetimi, spor orga-
nizasyonu yönetimi, toplam kalite yönetimi, kalite yönetim sistemleri, stratejik 
yönetim, spor pazarlaması, sporda finansal yönetim ve ekonomi, sporda etkinlik 
yönetimi, insan kaynaklarını geliştirme ve yönetim, spor sektöründe girişimci-
ler, profesyonel spor kulüplerinde yönetim gibi konular yer almaktadır6. Spor 
yönetimi alanında bunlar dışında faaliyet gösteren ve SSCI’de taranan dergiler 
arasında International Journal of Sport Finance yer almaktadır. Yılda dört kez 
yayımlanan dergi spor finansı alanındaki araştırmaları yayınlamaktadır. Dergi-
nin amacı küresel anlamda çeşitlendirilmiş ve çok disiplinli bakış açısına sahip 
teorik ve ampirik çalışmaların yayımlanarak alanın geliştirilmesidir7. Bir başka 
dergi ise Sport Marketing Quarterly dergisidir. Yine yılda dört kez yayımlanan 
bu dergi spor pazarlaması alanındaki bilginin hem uygulamacılar hem de akade-
misyenler için yayılımını sağlamayı hedeflemektedir. Böylece her iki grup bir-
biriyle karşılıklı faydalı bir ilişkiye girmekte, uygulamacılar meslektaşlarıyla 
pazarlama başarılarına ilişkin bilgileri paylaşırken, akademisyenler de araştır-
malarını paylaşabilmektedir8. Alana katkı sunan bir başka spor yönetimi dergisi 
ise Sport Management Education Journal dergisidir. Bu dergi spor yönetimi eği-
timi alanındaki bilgi birikimini geliştirmek amacındadır. Burada spor yöneti-
miyle ilgili dersler, müfredat, öğretim konuları ağırlık kazanmaktadır. Spor yö-
netiminde hem lisans hem de lisansüstü eğitim konu edilmektedir. İlgi alanları 
arasında; müfredat geliştirme, akreditasyon, istihdam yeterlilikleri, etkin öğre-
tim metotları, deneyimsel öğrenme, çevrim içi öğrenme, spor yönetimi eğitimi 
bulunmaktadır. Kavramsal, felsefi ve ampirik araştırmaya dayalı makaleler ya-
yımlanmak üzere değerlendirmeye alınmaktadır. Bunun dışında spor yönetimi 
eğitimini kolaylaştıran ders kitaplarının da içinde olduğu materyalin incelendiği 
bir bölüm de bulunmaktadır. Spor yönetimi eğitiminde inovasyon ve yeni geli-
şen teknolojilerin yer aldığı makaleler de yayımlanmıştır. Gelecek sayılarda, 
toplumsal öğrenme (service-learning), deneyimsel öğrenme ve liderliğin enteg-

5  https://americanpresspublishers.com/IJSM.html
6  https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijsmm
7  http://fitpublishing.com/journals/ijsf/about-ijsf
8  http://www.fitpublishing.com/journals/SMQ/about-smq
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rasyonu, işletme fakültelerinde spor yönetimi programlarına yönelim konuları-
na değinilecektir9. Shilbury ve Rentschler (2007), spor yönetimi alanındaki kırk 
beş kıdemli akademisyenin değerlendirmesini göz önünde bulundurarak yaptık-
ları çalışmada, 13 dergiyi prestij, teoriye katkı, uygulamaya katkı ve öğretime 
katkı açısından incelemiştir. Bu çalışmada akademisyenlerinin değerlendirmesi 
göz önünde bulundurularak belirlenen en yüksek kategori olan A kategorisinde,  
Journal of Sport Management ve Sport Management Review dergilerinin yer 
aldığı görülmüştür. Ayrıca Sociology of Sport Journal da A kategorisinde yer 
almıştır. Yine bu sıralamaya göre B kategorisinde spor sosyolojisi ile ilgili Inter-
national Review for the Sociology of Sport yer almaktadır. B kategorisinde yer 
alan bir başka dergi ise Journal of Sport Economics dergisidir. Bu dergi yılda 8 
kez yayın yapan, teorik ve ampirik araştırmaları bir araya getiren bir dergidir. 
İlgili konular arasında oyuncu, antrenör, yönetim/ mülkiyet dengesi, oyuncu yö-
netim ilişkileri, spor katılımı, toplumsal etkileri ve belirleyicileri, kurumsal yö-
netişim, uluslararası kurumlar, ligler, kulüpler, endüstriyel örgütlenme, sahada-
ki/saha dışındaki rekabet, düzenleme,  yerel kamu maliyesi ve ekonomik etkisi, 
sporla bağlantılı kumar yer almaktadır10. Shilbury ve Rentschler (2007) tarafın-
dan yapılan sınıflandırmaya göre B kategorisinde yer alan dergilerden bir baş-
kası da International Journal of Sport Marketing and Sponsorship dergisidir 
(Shilbury ve diğ., 2007: 39).  Bu derginin amacı hem akademisyenlere hem de 
endüstrideki uzmanlara yönelik bir kaynak oluşturmaktadır. Araştırma konuları-
nın arasında; spor ve spor pazarlama programlarına yönelik tüketicilerin tutu-
mu, etkinlik değerlendirmesi, sezonluk bilet alanların tatmini, sponsorlukla iliş-
kili davranışlar, marka farkındalığı, taraftarlar, spor sponsorluğunda imaj trans-
feri, marka hatırlama, sinsi pazarlama, risk yönetimi, taraftar bağlılığı, lisanslı 
ürün stratejileri, sporda küreselleşme, viral pazarlama gibi konular yer almakta-
dır11. Spor yönetimi ve ilgili konularda araştırmaların yayınlandığı dergileri lis-
teleyen bir çalışmada çeşitli ülkelerden farklı dergiler sıralanmıştır (Pitts ve diğ., 
2014: 48). Bunlardan Case Studies in Sport Management dergisi, spor yönetimi 
disiplinine ilişkin konulara yönelik vaka çalışmalarına odaklanmaktadır. Spor 
yönetimi eğitiminin çeşitli vakalar yoluyla verilmesini amaçlayan dergi,  spor 
yönetimi, pazarlama, finans ve hukuk alanında vakalara yer vermektedir. Dergi, 

9  https://journals.humankinetics.com/page/about/smej
10  https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal-of-sports-economics/journal200938#description
11  http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijsms
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eğitimcilerin vaka yöntemiyle öğrenmeyi sınıflarında uygulamasına destek ve-
ren bir kütüphane niteliğindedir12. Choregia: Sport Management International, 
altı ayda bir yayınlanan ve spor yönetimiyle ilgili teorik ve uygulamalı konulara 
odaklanan bir dergidir. Spor yönetimi alanında yer alan; spor, egzersiz, rekreas-
yon, rekabetçi sporlar ve her tür fiziksel aktivite ortamını ilgilendiren çalışma-
ları kabul etmektedir. Ayrıca kitap incelemelerine ve raporlara da yer vermekte-
dir13. Entertainment and Sports Law Journal hukuk teorisi ve uygulaması konu-
sunda uzmanlaşmış bir dergidir. Hukuk alanına odaklansa da faaliyet gösterdiği 
alanlar disiplinler arası bir yapıdadır. Dergi, eğlence, medya, spor hukuku gibi 
lisans ve yüksek lisansta eğitimi verilen alanlarla ilgilenmektedir14. Global Sport 
Business Journal, spor işletmeciliği ile bağlantılı olarak geniş bir çalışma alanı-
nı desteklemektedir: İletişim, ekonomi, girişimcilik, etik, etkinlik yönetimi, fi-
nans, oyunlar, toplumsal cinsiyet ve çeşitlilik, küresel inisiyatifler insan kaynak-
ları, hukuk, yönetim, pazarlama, medya ilişkileri, halkla ilişkiler, rekreasyon, 
risk yönetimi, satışlar, sosyal konular, teknoloji ve inovasyon ve diğer özel ko-
nulardır15. Journal of Applied Sport Management, spor endüstrisinde uygulama-
ya destek olan ampirik ve kavramsal çalışmalara katkı sunmayı amaçlamakta-
dır. Yayına kabul edilme kriterleri içinde spor endüstrisinde uygulanabilir olma 
yer almaktadır16. International Journal of Sport Communication, sporda iletişim, 
spor yoluyla iletişim ya da spor ortamında iletişim alanındaki bütün konulara, 
nitel, nicel çalışmalara açık bir dergidir. İlgi duyulan konular, reklam, iletişim 
politikası, tarih, medya çalışmaları, psikoloji, telekomünikasyon, kültürel çalış-
malar, spor pazarlaması, uluslararası iletişim, toplumsal cinsiyet çalışmaları, 
gazetecilik, halkla ilişkiler, iletişim teorisi ve yeni medya çalışmalarıdır17. 

SPOR YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN 
YÖNTEMLER

Spor yönetimi alanında yapılacak çalışmalarda araştırma probleminin tü-
rüne göre araştırmalarda nicel, nitel veya karma bir yaklaşım izlenmektedir 
(Edward ve diğ., 2012, s. 435). Nicel araştırmalar “önceden oluşturulmuş olan 

12  https://journals.humankinetics.com/page/about/cssm
13  https://www.choregia.org/
14  https://www.entsportslawjournal.com/
15  http://www.gsbassn.com/Journal.html
16  https://js.sagamorepub.com/jasm/about/editorialPolicies#focusAndScope
17  https://journals.humankinetics.com/page/about/ijsc
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hipotezleri sınamak amacıyla geniş çaplı örneklemlerden nicel veriler toplayan, 
bu veriler aracılığıyla toplumsal olgu ve olaylar arasındaki neden sonuç iliş-
kilerini ortaya koyarak toplumsal düzenin kanunlarını keşfetmeyi amaçlayan, 
verilerini istatistiksel olarak çözümleyen ve bulgularını genelleme amacı taşı-
yan araştırmalar” olarak tanımlanmaktadır (Gönç-Şavran, 2012, s. 66). Nitel 
araştırmalar  “toplumsal olgu ve olayların içinde meydana geldikleri toplumsal 
ve kültürel bağlam içerisinde bütüncül bir şekilde incelendiği, verilerin stan-
dartlaştırılmamış veri toplama araçlarıyla sayısallaştırılmadan toplandığı araş-
tırmalar” ‘dır (Gönç-Şavran, 2012, s. 70). Tarihsel olarak spor yönetimi ala-
nındaki araştırmalarda pozitivist nicel yaklaşımlar baskındır (Shaw ve Hoeber, 
2016, s. 256). Bununla birlikte, spor yönetimi araştırmacıları arasında sosyal 
dünyayı kavramada alternatif bakış açılarına ve eklektik metotlara yönelme ih-
tiyacı olduğunu düşünenler bulunaktadır (Edwards ve diğ., 2012, s. 429). Ay-
rıca bağlantıların ve kültürel çeşitliliğin çok olduğu bir dünyada bu çeşitliliği 
anlayabilmek için daha kapsayıcı süreçlere gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca 
kültürel farklılık araştırmaya zorluk getirmektedir (Stewart-Withers, Sewabu ve 
Richardson, 2017, s. 55). 12. Avrupa Spor Bilimleri Kongresinde sunulan bir 
çalışmada 1999-2003 yılları arasında European Sport Management Quarterly 
(ESMQ), Journal of Sport Management (JSM) ve Sport Management Review 
(SMR) dergilerinde yayınlanan 185 makale incelenmiştir (Balduck, Parmentier 
ve Bulens, 2004, ss. 261-262). Veri toplama metotlarına göre sınıflandırıldığın-
da %30.7 anket, %22.4 mülakat uygulandığı, %19.9 oranında arşiv verisinin 
incelendiği, simülasyon, alan deneyleri, gözlem ve odak gruplar metotlarının, 
diğer kategorisinde %21’lik bir alan kapladığı görülmüştür. Alanda daha önce 
yapılan çalışmalara bakıldığında yazarlar tarafından bir ilerleme görülmüş, ta-
nımlayıcı çalışmaların daha az baskın olduğu belirtilmiştir. Ampirik çalışmalar-
da ise geçerlik, istatistiksel testlerde güç konularında eksiklikler olduğu, yöntem 
seçiminin çok muhafazakar olduğu görülmektedir. Araştırmacılara diğer alan-
larda gördükleri teknikleri de uygulamaları tavsiye edilmiştir18. 1950’li yıllarda 
ABD’de RAND şirketinde çalışan Olaf Helmer ve Norman Dalkey adındaki 
iki araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan ve geleceğe ilişkin tahminlerde bu-
lunmak, uzman görüşlerini ortaya çıkarmak ve uzlaşma sağlamak için kullanı-
lan Delphi tekniği (Şahin, 2001, s. 215) uygulanarak Spor Yönetimi alanının 
şimdiki ve gelecekte tahmin edilen statüsü analiz edilmiştir. Bu çalışmada yer 

18  http://hdl.handle.net/1854/LU-311847
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alan katılımcılar kalite tanımlarını açıkça yapmamakla birlikte spor yönetimi 
araştırmalarının kalitesinin arttırılması gerektiğini savunmuştur. Araştırma yak-
laşımları ile ilgili olarak ise nitel yöntemlere yeteri kadar değer verilmediği ve 
bu yöntemlerin daha az kullanıldığı ile ilgili görüşler belirtilmiştir. Katılımcılar 
genel olarak her iki yaklaşıma da alanda saygı gösterildiğini fakat hangi yakla-
şım olursa olsun titizlikle yapılması gerektiğinin savunulduğunu belirtmişlerdir 
(Costa, 2005, s. 129). Araştırma yaklaşımlarına yönelik çalışmalar incelendi-
ğinde spor yönetimi alanında önerilen bir başka yaklaşım ise karma yöntemle 
yapılan araştırmalardır. Karma yöntemler olarak bilinen bu araştırma yaklaşımı, 
nicel ve nitel yöntemlerin araştırmada birlikte kullanımıyla gerçekleşmektedir 
(Butgel Tunalı, Gözü ve Göktuğ, 2016, s. 106). Karma yöntemde en az bir nicel 
yöntemle bir nitel yöntemin birleştirildiği ve spor yönetimi alanındaki sonuçla-
rın geçerliğini sağlama açısından bu yaklaşımın yararlı olduğu ifade edilmiştir 
(Rudd ve Burke Johnson,  2010, s. 14). Bu yöntemi savunanlar, nicel ve nitel 
yaklaşımlar birlikte kullanıldığında bu yaklaşımların tek başına kullanıldığı du-
rumlara göre araştırma probleminin daha iyi anlaşıldığını belirtmektedir (Baki 
ve Gökçek, 2012, s. 2). International Journal of Sport Management dergisinin 
2000-2009 yılı yayınlarına yönelik olarak yapılan bir çalışmada karma yön-
temlerin %9 oranında olduğu görülmüştür (Quarterman, Hwang, Han, Newton 
Jackson ve Pitts, 2013, s. 301). Spor yönetimi alanında liderlikle ilgili literatü-
rün incelendiği bir çalışmada Journal of Sport Management dergisi 1986-2016, 
Sport Management Review 1998-2016, European Sport Management Quarterly 
2001-2016, International Journal of Sport Management and Marketing 2005-
2016 yılları arası incelenmiş ve araştırma yöntemleri açısından ağırlığın %86.4 
ile nicel yöntemlerde olduğu, toplam 74 çalışmadan sadece birinin karma yön-
temle yapıldığı ortaya konmuştur. (Megheirkouni, 2018, s. 9). Çalışmada lider-
lik teorilerinin/yaklaşımlarının karma yöntemle araştırılmasının teorinin etkin 
kullanımının anlaşılması açısından önemli olduğu belirtilmiştir (Megheirkouni, 
2018, s. 1). 

SPOR YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARININ GELECEĞİ

Current Issues in Sport Science (CISS) dergisinde incelenen 2017 yılında-
ki araştırma makalelerinin %50’sinin sosyoloji ve ekonomi alanında olması bu 
araştırma alanının önemini ve çeşitliliğini gösterirken, spor yönetimi alanındaki 
literatürün genişlemesi ve bu alanın spor bilimlerinin disiplinler arası yapısının 
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içinde önemli bir parça olacağını göstermektedir.  Gelecekte bu katkılar, spor 
yönetimi alanındaki eğitim talebini karşılamak için spor bilimleri bölümlerinde 
spor yönetimi birimlerinin artmasını sağlayabilecektir (Schnitzer ve diğ, 2018, 
s. 1). Spor yönetiminde yükseköğrenimle ilgili dergilerin ele alındığı bir ça-
lışmada, 1979-2014 yılları arasında yayınlanan 98 makale incelenmiş ve sekiz 
konu başlığı tespit edilmiştir. Bunlar müfredat, staj/tecrübeye dayalı öğrenme, 
istihdam edilebilirlik, pedagoji, cinsiyet, teknoloji, e-öğrenme, küreselleşme, 
uluslararasılaşma, akreditasyon süreci ve kalite konularıdır. Yeni pedagojik 
yaklaşımların geliştirilmesi, staj, yeni teknolojiler ve e-öğrenmenin müfredata 
eklenmesi tavsiye edilmiştir. Ayrıca günümüzdeki sosyal ve ekonomik dinamik-
lerin programların kalitesini arttırma ve onları küreselleşme ve uluslararasılaş-
ma yaklaşımlarına adapte etme konusunda fırsat yarattığı da belirtilmiştir (Mi-
ragaia ve diğ., 2017, s. 101). İncelenen literatür çalışmalarında araştırmacılara 
bazı tavsiyeler de verilmektedir. Verilen tavsiyeler arasında, yöntem seçiminde 
tutucu olmamaları ve diğer alanlarda gördükleri teknikleri de uygulamaları yer 
almaktadır19. Araştırma yöntemleri ve yaklaşımları ile ilgili bir başka öneri de 
spor yönetimi alanında çok yaygın olmadığı belirtilen karma yöntem araştır-
malarıdır. Bu yöntemin araştırmaların sonuçlarına ilişkin geçerlik düzeyini de 
arttıracağı belirtilmektedir  (Rudd ve diğ., 2010, s. 14). Spor yönetiminin çok di-
siplinli yapısına vurgu yapıldığında spor yönetimi alanında araştırma yapanların 
yakın alanların kavramlarını ve problem çözme yaklaşımlarını kullanabileceği 
önerilmektedir. Burada diğer alanlarla olan bağlantıyı açıklığa kavuşturmak ve 
iletişim için ortak bir zemin oluşturmak yararlı olacaktır. Uygun bir iletişim-
le, diğer disiplinlerin metodolojik yaklaşımları ve çok disiplinli katkıları, spor 
yönetimi alanının güçlü yönü haline gelebilecektir (Ko, 2013, s. 205). Spor yö-
netimi alanında kıdemli konumdaki 17 akademisyenin katıldığı bir Delphi çalış-
masında; alanın gelişmesi için bazı öneriler sunulmuştur. Bu akademisyenlerin 
ortaya koyduğu öneriler arasında; doktora öğrencilerinden beklenen araştırma 
hazırlıklarının arttırılması, akademisyenlerin mesleki gelişim olanaklarının ço-
ğaltılması ve sektörle bağlantıların kurularak araştırmacılara fon olanaklarının 
sağlanması yer almaktadır. Akademisyenlerin bu çalışmada ortaya koyduğu 
diğer öneriler ise alanda yapılan çalışmalara yönelik önerilerdir. Bu öneriler; 
disiplinler arası ve ortaklaşa çalışmaların çoğaltılması, bilginin küresel olarak 
paylaşımı ve ülkeler arası işbirliğinin arttırılması, spor yönetimi alanında yayın 

19  http://hdl.handle.net/1854/LU-311847
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yapmanın standartlarının ve araştırma tasarımlarının kalitesinin yükseltilmesi-
dir. Akademisyenlerden gelen dikkat çekici bir öneri de sporun sadece teorilerin 
test edildiği bir alan değil, teoriler geliştirilen bir alan olarak geniş kabul gör-
mesinin sağlanmasıdır. Ayrıca araştırma konularının çeşitliliğinin arttırılması 
için spor yönetimi araştırmalarının diğer disiplin ve sektörlere uygulanması ve 
yayın olanaklarının geliştirilmesi de öneriler arasındadır (Costa, 2005, s. 126). 
Spor yönetimi alanının gelişimi açısından vurgulanan bir başka konu da teorinin 
önemi olmuş, spor odaklı dergilerin teoriye olan katkısının genel prestijleriyle 
güçlü bir ilişkiye sahip olduğu belirtilmiş, bu da akademik bir topluluğun bir 
makaleyi veya dergiyi benimsemesinde etkili olduğu, bu nedenle de bu alandaki 
akademisyenlerin alternatif teoriler geliştirmesi ve belki de aynı kavramı farklı 
teorilerle açıklamaya çalışması tavsiye edilmiştir (Cunningham, 2013, ss. 2-4). 
Yine bu alanda teorinin önemine vurgu yapılan bir başka çalışmada da temel ola-
rak uygulamalı bir alan olan spor yönetiminde bilgi birikiminin teori-temelli ve 
teori geliştiren araştırmalara dayanmasının önemi belirtilmiştir (Doherty, 2013, 
s. 5). Teori geliştirmesi tavsiye edilen bir başka konu ise yeni ve tartışmaya açık 
konulardan biri olan e-spor konusudur. Gelecekte e-spor araştırmalarının yöne-
tişim, pazarlama ve yönetim çalışmalarına odaklanması ve teori boyutunun in-
celenmesi tavsiye edilmektedir (Cunningham ve diğ., 2018, s. 1). Sosyal medya 
ve spor çalışmalarının incelendiği bir araştırmada gelecek açısından önerilen ça-
lışmalar arasında sosyal medya kullanımının hukuki yönü, sosyal ağ analizleri, 
sosyal medyanın kriz yönetiminde kullanımı, sosyal medyanın parasallaşması 
yer almaktadır. Araştırma yöntemleri açısından ise, ikincil verilerle çalışmanın 
yanı sıra deneysel çalışmalar, boylamsal verilerle yapılacak çalışmalar ve karma 
yöntemlerin kullanımı tavsiye edilmektedir. Karma yöntemlerde vaka-tabanlı 
nitel çalışmaların daha geniş nicel yöntemlerle birleştirilerek uygulanmasının 
sosyal medya konusundaki anlayışı güçlendirebileceği belirtilmektedir. Ayrıca 
araştırmalarda sadece Kuzey Amerika ile sınırlı kalınmaması ve coğrafi çeşit-
liliğin sağlanması da öneriler arasında yerini almaktadır (Filo ve diğ., 2015, ss. 
177-178). Spor yönetimi alanındaki akademisyenlerin az temsil edildiği alanlar-
dan biri spor, boş zaman ve rekreasyonda engelliler alanıdır. Bu konuda yapılan 
bir literatür çalışmasında spor yönetimi alanındaki akademisyenlerin, araştırma 
alanlarını değiştirmeden engelliler alanında uzmanlaşmış olan ve engellilerde 
beden eğitimi, spor psikolojisi, sosyal antropoloji, antrenörlük, terapötik rekre-
asyon alanlarında çalışan uzmanlarla iş birliği yapmaları önerilmektedir (Sha-
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piro ve Pitts, 2014, s. 670). Araştırmacılara yapılan tavsiyeler arasında ilgili 
alanda var olan çalışmalara yönelik genel bir çerçeve çizmek, yapılandırma ve 
değerlendirme gerçekleştirebilmek için şimdiye kadar olandan daha sistema-
tik ve titiz literatür taramaları yapılması da bulunmaktadır (Piatkowska ve diğ., 
2015, s. 25). Etkinlik yönetimi alanındaki araştırmaları inceleyen bir çalışmada 
ise gelecekte etkinliklerde güvenlik, etkinlikte yaşanan tecrübeler, sosyal med-
ya ve bilgi teknolojileri, yeşil etkinlikler ve sürdürülebilirlik konularının önem 
kazanacağı ifade edilmiştir (Backman, 2018, s. 170). 

SONUÇ

Bu çalışma uluslararası alanda spor yönetimi araştırmalarının bugünü ve 
gelecekteki yönelimleriyle ilgili bir çerçeve çizmeyi ve değerlendirme yapma 
amacını taşımaktadır. Spor yönetimi literatürünün incelendiği bu çalışmada 
ortaya çıkan sonuçlardan biri spor yönetimi alanının konu açısından çeşitlilik 
göstermesidir. Sosyal bilimlerin birçok alanını içinde barındıran spor yönetimi 
içindeki konu başlıklarından bazıları, spor işletmeciliği, spor pazarlaması, fi-
nans ve spor, spor ekonomisi, spor yönetiminde etik, spor hukuku, sporda ileti-
şim, sporda yönetim ve örgütsel beceri, saha deneyimleri, spor yönetimi eğitimi, 
cinsiyet şeklindedir. Araştırmacıların bu konu çeşitliliği içinde spor yönetimini 
toplumun özel ihtiyaç gruplarına yönelik olarak irdelemesi ve diğer alanlarla 
işbirliği yaparak konuları daha da çeşitlendirebilmesi mümkündür. Araştırma-
cılar, bu tür çalışmalarda spor bilimlerinin diğer alanlarında (engellilerde be-
den eğitimi, antrenman bilgisi, spor psikolojisi v.b.) çalışan uzmanlar ve/veya 
spor bilimcilerle işbirliği yapma fırsatını da bulabilecektir. Araştırmacılar konu 
seçiminde dergilerin ve spor yönetimi araştırmalarının geleceğinin incelendiği 
bölümlerden yararlanabilecektir. Alanı yönlendiren akademik dergilerin odak-
landığı konular ve sistematik literatür taraması yapan araştırmacıların önerdiği 
konular spor yönetimi alanında çalışacak araştırmacılara fırsatlar sunmaktadır. 
Spor yönetimi alanının gelişmesi açısından önem taşıyan bir konu da, bu alan-
daki çalışmaların genel yönetim çalışmalarının gölgesinde kalmaması, genel 
yönetim çalışmalarının spordaki uygulaması konumunda kalmamasıdır. Bu da 
alanın teorik alt yapısını güçlendirerek olacaktır. Bu nedenle spor yönetimi ala-
nındaki bilgi birikiminin teorik alt yapıya dayandırılması önem kazanmaktadır. 
Spor yönetimi alanında geliştirilen teorilerin diğer sosyal alanlarda kullanımı-
nın spor yönetiminin ayrı bir disiplin olarak sahip olduğu itibara katkı yapması 
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beklenmektedir. Spor yönetimi alanının gelişmesi açısından bir başka konu kul-
lanılan araştırma yöntemlerinin çeşitliliğinin ve kalitesinin arttırılmasıdır. Nicel 
araştırmalarda kullanılan istatistiksel yöntemler, veri toplama araçlarının geçer-
liği, nitel yöntemlerde çeşitliliğin arttırılması ve karma yöntemlere daha faz-
la yönelim gösterilmesi incelenen çalışmalarda vurgulanmıştır. Spor yönetimi 
alanındaki akademisyenler, teknolojik gelişmeleri de göz ardı etmemeli, e-spor, 
sosyal medya ve spor gibi alanlarda farklı araştırma yaklaşım ve yöntemlerin 
kullanıldığı araştırma fırsatlarını değerlendirmelidir. Sonuç olarak; spor, kendi-
ne özgü bir ekonomik sektör olarak sürekli gelişen, ulusal, uluslararası boyut-
larda ekonomik ve ticari faaliyetlere katkıda bulunan bir olgudur. Aynı zamanda 
sosyal, kültürel hayata ve bireylerin sağlığına derinlemesine etkileri olan spor, 
bir dizi kurum, organizasyon, kulüp, takım ve bireyler yoluyla faaliyet göster-
mektedir. Spor yöneticilerinin sürekli değişen ve gelişen bu spor ortamında en 
etkin ve verimli bir şekilde yönetim faaliyetlerini nasıl sürdürebileceği spor yö-
netimi araştırmacılarının ilgilendiği konular arasındadır. Spor yönetimi litera-
türünün geçmiş, bugün ve gelecek açısından incelendiği bu çalışma, alana yeni 
katılan araştırmacılara bir bakış açısı sunmayı ve alanın genişliğinin sağladığı 
olanakları ortaya koymayı hedeflemektedir.  
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BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİNİN İKTİSADİ ANLAYIŞI 
VE GÖK MEYDAN VE SPOR TEKKESİ KURUMLARININ 

YÖNETİM YAPILARI VE EKONOMİYE ETKİLERİ

Abdurrahman KEPOĞLU1, Mehmet BAYANSALDUZ1, Mustafa EROL2

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla / Türkiye
2Boğaziçi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Meydanların kullanılışı hakkındaki ilk bilgilere Göktürk Devleti za-
manında ulaşılmış Büyük Selçuklu devleti ile devam etmiştir. Gök Meydan’lar 
Büyük Selçuklu Devleti dönemi kozmolojisinde, ana hatlarıyla dört temel 
unsurun gerçekleşmesini sağlıyordu. Bunlar;  ekonomi, askeri beden eğitimi, 
sosyalleşme ve spordur. Diğer yandan kurmuş oldukları Nizamiye Medresele-
ri ile 1070’li yıllardan itibaren; Masrafları devlet tarafından karşılaşan çeşitli 
alanlarda uzmanlaşmış, kredili ders sistemine uygun, yaygın ve örgün eğitim 
hizmeti vermişlerdir. Selçuklular şehirleşirken spora ilişkin üzerinde durulması 
gereken en önemli unsurlardan birisi eğitim kurumu özelliği taşıyan Gök Mey-
dan ve Spor Medresesi kurumlarını kurup, işletmiş olmalarıdır. Hatta Sultan 
Melikşah’ın veziri Nizam-ül-mülk’ün de bu konuda yoğun bir şekilde çalıştığı 
bilinmektedir (İşcan, 1988). Bu şekilde sporun devlet eliyle teşkilatlandırılmaya 
çalışıldığını, ayrıca sporcu yetiştirmenin, korumanın, beslemenin de ön plana 
çıktığını görmekteyiz. Sporda değişen şehirleşme kültüründen etkilenmiştir. 
Özellikle kırsal kesimlerde güvenlik ve şehirleşmenin başlangıcının sağlanma-
sında aktif rol oynamıştır. Bunun en çarpıcı örneği ise; şehirleşmenin mümkün 
görüldüğü kırsal arazide önce sadece çeşitli branşlara yönelik spor tekkeleri 
kurulmuştur. Zaman ilerleyip şehir oluşmaya başladıkça bu spor tekkeleri ve 
tekkeye ait binalar, şehrin birer mahallesi olmuştur. “En iyi savaşan toplum ol-
mak” için bütün imkanlarını kullanan Büyük Selçuklu Devleti Gök Meydan-
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lar ve Spor Tekkeleri sayesinde bu amacına ulaşmıştır. Askeri beden eğitimi 
(dönemin şartlarında hem insan hem de at) dışında, haftanın belirli günlerinde 
şehirde yaşayan halkın kullanımına açılan Gök Meydanlar ve Spor Tekkeleri 
hem halkın çeşitli spor branşlarında faaliyet göstermesine hem de ilgilendikleri 
spor branşının aletlerinin üretimini yapan işletmelerin kurulmasına ve Selçuklu 
ekonomisine katkı sağlamasına sebep olmuştur.

GİRİŞ

Büyük Selçuklu Devletinin spor kurumlarının eğitim ve organizasyon ya-
pısını belirleyebilmek için “betimsel saha taraması”, belgesel ya da dokümanter 
çalışma dediğimiz nitel bir yöntem izlenmiştir (Neuman, 2006; Creswell, 2012). 
Destanlar, dönemin seyyahlarının gözlemleri, Selçuklu toplumunun arkaik dö-
neme özgü kozmolojisi ve o dönem üzerine çalışan çeşitli alanlardaki düşü-
nürlerin tespitleri ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin ışığı altında Büyük 
Selçuklu devletinin sosyal kurumları olan Gök Meydan ve Spor tekkelerinin 
vermiş oldukları eğitim yapısı ve organizasyonu ile buna bağlı olarak ekonomi-
ye olan katkıları belirlenmeye çalışılmıştır.

Selçuklu kültür ve medeniyetinin İslam- Hristiyan ya da İran-Türk veya 
Orta Asya-Türk kültürleri ile karşılıklı etkileşimleri, göçebe-yerleşik farklılık-
ları ve tarihsel-mekansal sınırları kapsamında sanatsal düzlemde incelenirse; 
Horasan ve Orta Asya’dan gelen grubun yoğun olarak yerleştiği Tokat, Nik-
sar, Sivas ve Kayseri şehirlerini kapsayan Danişmendli vilayetinin Orta Asya 
geleneklerine bağlı ve eski şaman felsefenin izlerini taşıyan; Malatya-Harput 
yörelerini kapsayan eski Artuklu egemenlik bölgesinin İran ile ilişkilerinin yo-
ğunluğuna dayalı olarak İran kültürü etkisinde ve politik merkez olarak başkent 
Konya ve çevresini kapsayan Orta Anadolu bölgesinin eski gelenek ve kültür-
den kopuk, Hristiyan-İslam kültürlerinin sentezi niteliğinde özgün ve sanatsal 
anlayışa sahip olduğunu düşündürtmektedir (Kuban, 2001).  Daha genel bir 
ifadeyle Anadolu coğrafyasında örgütlenen Selçuklu kültür ve medeniyetinin 
yaşam biçimi boyutunda İran kültürü ile Orta Asya Türk geleneklerini birleşti-
ren, dinsel boyutta ise Hristiyanlıkla kaynaşmış ve eski Şaman geçmişinin izle-
rini taşımakla birlikte İslam dinine dayandığı söylenebilir (Özcan, 2006).  Yeni 
kurulan yerleşim yerlerine verilen adlar ya da Hristiyan nüfusun hakim unsur 
olduğu yerleşme adlarının Türk halk etimolojisi kapsamında değişime uğrama-
sıyla verilen Türkçe yer adlarının izlerinin Orta Asya ve İran Türk coğrafyasın-
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da sürdürülebilmesi, göçebe ve yerleşik Türk kültür mirasının Anadolu’ya dek 
taşındığını ortaya koymaktadır. Yine Büyük Selçuklu devleti döneminde bazı 
önemli ve büyük Anadolu kentlerine unvanlar verilmesi geleneğinin İran-İslam 
kent kültürü ve medeniyeti ve kültürünün Anadolu’ya taşınmış mirası olduğu 
bilinmektedir (Artuk ve Artuk, 2003). Bu gelişmeler neticesinde, Orta Asya ve 
İran-İslam kültür ve medeniyetlerinin Anadolu Selçuklu kentler sistemi kurgusu 
ve sistemi oluşturan mekânsal örgütlenmeler üzerinde gerek kültür ve mede-
niyet kurumları gerekse topoloji (Yer ismi bilimi) kökenleri düzeyinde etkili 
olması kaçınılmaz bir sonuç olarak görülmektedir (Özcan, 2006). 

İnsanlığın sosyal gelişim tarihi, tarihi materyalizm tarafından iyi bir şekilde 
araştırılıp kural ve kanunları belirlenmiştir. Toplumsal ve ekonomik kurumlar 
şeklinde kendiliğinden gelişen sosyal süreçler sadece topluluk içinde bulunan 
insana özgüdür. İnsan toplulukları etnosdur. (insan topluluklarının hayatını in-
celeyen bilim)  Dünya da etnos dışında kalmış tek insan yoktur. Fiziki coğrafya 
ile paleetnoloji olayları arasındaki işlevsel bağlarını tespit edebilmek için Mer-
kezi Asya Tarihi ve Volga’nın aşağı bölgeleri arkeolojisi ile yapılan çalışmalar 
üç sonuca ulaşmıştır. Birincisi; bir etnosun tarihi kaderi ekonomik faaliyetle-
rinin sonucu olarak doğrudan doğruya üzerinde durduğu coğrafi çevrenin ve 
manzaranın dinamik durumuna bağlıdır. İkincisi; bir etnosun arkeolojik kültürü, 
tarihi kaderinin sona ermesi ardından billurlaşmış bir iz olarak o çağa ait çevre-
nin-manzaranın paleocoğrafyasını yansıtır. Bu şekilde, olayların tarihini tespit 
etmek daha elverişlidir. Üçüncüsü ise; Tarih ve arkeoloji bilgilerinin (malzeme-
lerinin) birleşimi belirli bir çağda belirli bir coğrafya çevresinin manzarasının 
özelliği hakkında bilgi verir (Gumilev, 2001) 

ORTA ÇAĞDA SELÇUKLU DEVLETİ ULUSUNUN 
KOZMOLOJİSİ ve SPOR

Türklerde iki ana prensip olarak düşünülen evren düzeni anlayışı M.Ö.1059-
249 yılları arasında yaşayan Çulardan önceye dayanmaktadır. Bu sisteme göre 
kainatın bütün görüntüleri gök ve yer şeklinde temsil edilmekte, birbirine zıt, 
fakat birbirlerini tamamlayan iki evrensel yapıdan ibarettir. Buna evrenselcilik 
denilmektedir. Bu dikotomi, gök ve yerin temsil ettiği ikili prensibe dayanmak-
tadır. Evrenselcilik merkeziyetçi devlet dini tarzındadır. Çulardan sonra bu dü-
şünce Hunlarda devam etmiştir. Ancak bu devam iki yönde olmuştur. Merkezi-
yetçi devlet dinini uygulamaya koyan Konfüçyus felsefesi, evrenselci düşünce-
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leri devlet yönetimine yaymayan bireyci bir görüşteki Taoizm. Her iki eğilimde 
de Hunların siyasi ve kültürel geleneğini devam ettiren Göktürk devletinde de 
merkeziyetçi devlet felsefesini kendilerine göre yorumlanmıştı. Göktürk ulu-
su dünyanın merkezinin kendi kağanlarının oturduğu ordu (şehir) da olduğuna 
inanıyorlardı. Göktürk metinlerinde de tengri=gök, iduk (kutsal) ile yağız yir 
(yağız yer) evrensel iki zıt ve tamamlayıcı dikotomi olarak yer almıştır. Bu di-
kotomi ile, doğanın ve varlıkların her yönünü kutsal kabul ediyorlardı. Bu saye-
de doğanın güçleriyle uyum halinde yaşayarak, bu güçlerin kut’unu kazanarak 
ibadet ettiklerini düşünüyorlardı (Türkmen, 2011)

Özellikle bu dönemlerde çeşitli spor branşları dini ritüel olarak ibadette 
yerini almaktaydı. Din, merkezi devlet dini olduğu için bu sayede dini kurum-
lar aracılığıyla da spor kurumun, merkez ve taşra teşkilatlanması kendiliğinden 
oluşuyordu. Türklerdeki bu ikili yapının Selçuklu devletini oluşturan Oğuzlarda 
da devam ettiği görülmektedir. 

Bu dikotomik yapıda Oğuzların, sağ-sol, iç-dış, ak-kara gibi kavramları 
kullandığı ve organizasyon şemasının Bozok, Üçok şeklinde iki kol olduğu gö-
rülmektedir. Her kolda on ikişer boy yer almaktadır. Bu boyların idari ve sosyal 
mevkilerini yansıtan orun/yerlerini belirleyen töreler oluşmuştur. Oğuz töresine 
göre Bozoklar hakim unsur, Üçoklar ise tabi unsurdur. Buna rağmen, onların 
ikisi de merkeze bağlı bir Kağanın (hakan veya Tanhu da denilmekteydi)  emri-
ne girelerdi. Savaş sırasında bile ordular birleşince herkes mensup olduğu yöne 
göre sağ ve sol kanatta yerini alıyordu. Bir başka dikotomi ise şudur. Bozok ağa-
beyle ve yayla temsil ediliyor, Üçok ise ini (kardeş)  okla sembolleştiriliyordu. 
Ağabeylik ve yay eski oluşu,  kardeşlik (ini) ve ok ise küçüklüğü, gençliği ve 
yeni oluşu temsil ediyordu. Ok yayın gösterdiği yere gider. Daha sonrada bütün 
Oğuz devletlerinde ok ve yay başkanlık sembolü olarak kullanılmıştır. Selçuklu 
devletinde ok ve yay işaretleri erk işareti ve mühür olarak kullanmıştır. Oğuz 
sosyal yapısında bu dikotomi görülmektedir. Boy organizasyonunda da Oğuz 
hanın oğulları gök ve yerle ilgili iki grup halinde isimlendirilmişlerdir. Gün, Ay 
ve Yıl Hanlar gök grubu yani Bozoklar; Gök, dağ ve Deniz ise yer grubunu yani 
Üçoklar grubunu meydana getirmişlerdir. Bunların her birinden dört oğul olmuş 
ve yirmi dört Oğuz boyunu ortaya çıkarmışlardır. Oğuzların yerleşimleri, hat-
ta oturma düzenleri bile dikotomik sistemdeki sembollere göredir. Toplumdaki 
mevkiler, orun-statü-ülüş sistemine göre doğu iyiyi, batı kötüyü, güney iyiyi, 
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kuzey kötüyü, sağ iyiyi, sol kötüyü sembolize etmiş ve törenlerde beyler, ulular 
bu sisteme göre yerleşmişlerdir (Türkmen, 2011).

Selçuklularda spora ilişkin üzerinde durulması gereken en önemli unsurlar-
dan birisi de spor tekkeleri açmış olmalarıdır. Hatta Sultan Melikşah’ın veziri 
Nizam-ül-mülk’ün de bu konuda yoğun bir şekilde çalıştığı bilinmektedir (İş-
can, 1988). Bu şekilde sporun devlet eliyle teşkilatlandırıldığını, ayrıca sporcu 
yetiştirmenin, korumanın, beslemenin de ön plana çıktığını görmekteyiz. Sel-
çuklular spora ve spor yönetimi politikalarını askeri, ekonomik, eğitim ve kültür 
gibi dörtlü sacayağına oturtturmuşlardır. Türklerde eskiden beridir var olan açık 
spor evleri Selçuklular zamanında “Gökmeydan” adını alarak ağırlıklı olarak 
askeri eğitim verilen bir mekan olmuştur. İran kültürü etkisi altında kalarak, 
Göktürklerin kullandığı spor evlerinin benzeri olan zorhaneleri, medreselere 
bağlayarak örgün eğitimin içine almışlardır. Ticaret yollarının yakınlarına  çe-
şitli spor branşlarında eğitim veren medreseler kurarak hem sporu yaygınlaş-
tırmışlar hem de ticaret yollarının koruyacak bir muhafız teşkilatı oluşturarak 
yol güvenliğini sağlamışlardır. Gökmeydanlar da haftanın belirli günlerinde ve 
dönemin kozmolojisine uygun bayramlar ve şenliklerde şehir halkının hizmeti-
ne sunarak onların çeşitli spor branşlarında düzenli olarak faaliyet yapmalarını 
sağlamışlardır.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİNDE SOSYAL HAYAT, 
KURUMLAR ve SPOR

Toplumsal değişimi ve dönüşümü anlamak için sosyal bilimciler, çeşitli 
kuramlar öne sürmektedirler. Bu kuramların en meşhur adlandırması “büyük, 
orta ve küçük boy kuramlar” şeklindedir. Comte, Marx, Durkheim gibi pozi-
tivist sosyal bilimcilerin hemen hepsi toplumsal değişimi açıklarken inceleme 
perspektifi olarak bütün dünyayı kapsayacak şekilde analizler yapmayı tercih 
etmişlerdir. Onlara göre, tarihin akış yönünü değiştiren, toplumda dönüşümü 
meydana getiren saik, toplumsal yapıdır. Küçük boy teorilere göre toplumsal 
değişimin öznesi, bireyler/aktörler/eyleyenlerdir (Ritzer, 2011). J. Derrida, M. 
Foucault gibi düşünürlerin şekillendirdiği post-yapısalcı kuramlara göre top-
lumlara yön veren toplumsal yapılar değil aktörlerdir. Selçuklu toplumuna ba-
kıldığı zaman lider merkeziyetçiliğinin dikkat çektiği görülecektir. Bu bağlam-
da Türk toplumları küçük birimler (aile-boybodun) ve o birimlerin yöneticileri 
olan liderlere göre hareket eden bir geleneğe sahiptir. 
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Selçuklular öncesi Türk devletleri boy konfederasyonuna dayalı olarak şe-
kil alan Türk devlet ananesiyle yönetilmekteydi. Bozkır sosyolojisinin yön ver-
diği, göçebe hayatın tesir ettiği yönetim şeması boylardan birisinin diğerlerini 
aynı bayrak altında toplaması ve boy liderlerinin söz sahibi olduğu kurultaylarla 
ortaya çıkmıştı. Devletin doğu ve batı olarak iki ana bölüme ayrılması, hanedan 
üyelerinin devlet topraklarının sahibi olması, Hakan’ın ölümünden sonra tüm 
hanedan üyelerinin başa geçmek için eşit hakka sahip olması nedeniyle merke-
ziyetçi yönetim tesis edilemiyordu (Özgüdenli, 2016).  Dolayısıyla göçebe ya-
şama mensup olan boylar Selçuklu devleti döneminde de bozkır geleneklerine 
uygun spor yönetimi ve organizasyon yapılanmasını sürdürüyorlardı. 

Selçuklular, Türk devlet geleneğine uygun olarak Selçuk Bey’den sonra 
Arslan Yabgu, Yusuf ve Musa İnanç ve Tuğrul-Çağrı Beylerden oluşan bir idare 
tesis ettiler. 1038’e gelindiğinde Tuğrul ve Çağrı Beyler ile Musa Yabgu’dan 
oluşan üçlü şeflik sistemi devam etmekteydi. Ancak bu tarihten itibaren devlette 
Musa Yabgu’nun etkisi gitgide azalacak Tuğrul Bey’in önderliği daha da ehem-
miyet kazanacaktı (Yavuz, 2016)

Selçuklu Devleti’nin yöneten kadrosu kadar yönetilen sınıfı yani halkı, 
dönemin sosyokültürel atmosferini belirlemede aktör konumundaydı. Reaya 
olarak da isimlendirilen toplum “göçebeler, köylüler, şehirliler” olmak üzere 
üç ana kategoride ele alınabilir. Selçuklular’ın Orta Asya’dan geldikleri top-
lumsal yapı göçebe Türkmenlerdi. Özellikle Maveraünnehir ve ardından İran 
coğrafyasına girecek olan bu sınıf boy sistemine göre hareket etmekte ve hay-
vancılıkla geçimlerini sağlamaktaydı. Koyun ve at sürüleri ile birlikte sürekli 
göçer konumda olan Türkmenler, Elburz Dağlarının güney platolarında, Irak-ı 
Acem’in kuzey batısında ve Azerbaycan topraklarında yaşamaktaydılar (Öz-
güdenli, 2009). Oğuz boyları Müslümanlığa geçmeden önceki sahip oldukları 
sosyo ekonomik yapılarını göç ettikleri Anadolu’ya da taşımışlardır (Khazanoz, 
1984). Hatta yaşantı biçimlerini ve şekli yapılarını dahi korudular. Türk boyla-
rının sahip oldukları ana özellikler şu şekilde belirginleşmiştir: Hayvancılığın 
sebep olduğu haraketli bir topluluk, çoban ve savaşçı bir halk, az nüfuslu aile, 
yönetici olan ak budunu oluşturan beg’ler, kara budunu oluşturan ve yönetilen 
göçebe topluluk, siyasi gücün tekelde bulunduğu bir yönetim, artıksız ekonomi 
ve iç sömürü olmaması, haraca bağlı dış sömürü, savaş ve yağmadan elde edilen 
malların üleştirilmesi, basit bir inanç ve törenin belirlediği hukuk, Hayvancılığa 
dayalı ekonomik bir yapı ve dış dünya ile simbiyo bir hayat (Divitcioğlu, 1994). 
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Askeri başarıların altında imzaları olsa da İran coğrafyasını tahrip eden ve eski 
alışkanlıklarından vazgeçemeyen bu kitle pek çok Selçuklu sultanını isyanları 
ile uğraştırdılar. Selçuklu toplumunun bir diğer önemli kitlesi köylülerdi. Genel 
olarak ziraatla ilgilenen köylüler, Selçuklular’ ın kuruluş sürecinde göç ve savaş 
ortamı nedeniyle olumsuz etkilenmişler ancak Selçuklu toprak sisteminin uygu-
lanmaya başlanması ile rahat bir nefes almışlardır (Piyadeoğlu, 2008). Sulama 
kanallarının devlet tarafından yaygınlaştırılması tarımsal verimliliği artırmış, bu 
da ürün çeşitliliğini ve ticareti geliştirmiştir. Dokuma sanayisinin ilerleyişinde 
temel etken tarımsal iyileşmeler olmuştur. Köylülerin yanı sıra bir de Horasan 
coğrafyasında var olan şehirler ve yerleşik hayatı sürdüren insanlar bulunmak-
taydı (Sümer, 2014).

Ortaçağ İslam dünyasının önemli merkezlerinden birisi olan Nişabur, Ho-
rasan’ın dikkat çekici ilim, kültür, sanat ve ticaret merkezlerinden birisiydi. 
Selçuklular ile Gazneliler arasında seyreden mücadeleye tanıklık eden şehir, 
Dandanakan Savaşı sonrası Tuğrul Bey’in idare merkezi oldu (Özçamca, 2007). 
İlk Selçuklu sikkesi burada basıldı. Selçuklular’ın bölgeye yön vermelerinde 
Nişabur’un yadsınamaz bir yeri vardır. Sadece Nişabur değil, Rey, Isfahan, 
Merv gibi şehirler işlevsellikleri açısından kayda değer büyüklükteydiler. Va-
kıfların, hastanelerin, medreselerin, büyük pazarların olduğu şehirlerde aristok-
rat aileler vardı ve şehirlerde güç onların elindeydi. Kısacası bu şehirler Tuğrul 
Bey dönemi siyasetine, ticaretine, kültür sanat hayatına önemli katkılar sunmuş 
olup Selçuklu medeniyetinin inşasında yer almıştır. Selçuklular’ ın sosyo-kül-
türel yapısının önemli bir diğer ayağı ekonomik faaliyetlerdi. Nitekim Büyük 
Selçuklu Devleti’nin üzerinde hassasiyetle durduğu ordu politikası, devletçi bir 
bakış açısı ile daha fazla toprağa sahip olmak, daha fazla insana hükmetmek 
isteği taşımaktaydı. Siyasal egemenlik arzusu taşıyan bu yayılmacı politika aynı 
zamanda vergi başta olmak üzere ekonomik getiriler de içermekteydi. Vergi me-
selesi ilk imparatorluklardan, Roma’dan itibaren farklı şekillerde oluşturulmuş 
hukuki bir uygulamaydı. Eski Türk devletleri de göçebe hayat tarzına uygun 
toprak mülkiyeti düşüncesine sahiptiler (Çetin, 1998). Selçuklu Devleti’nin ver-
gi sisteminin oluşması elbette bir anda gerçekleşmedi. Sosyal, siyasal ve ekono-
mik sebeplere de dayalı olarak gelişen olaylar dizisi sonucunda vergilendirilme 
meselesine çözüm bulundu. Toplumda göçebe yaşayan Türkmenler, hayvanla-
rını otlattıkları özel meralar için vergi vermekteydi. Tarımla ilgilenen köylüler 
ise toprak kanunu çerçevesinde öşrî ve mirî vergilerini ödemekteydi. Mülkiyet 
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ilişkilerinin temeline yerleştirilen, toprak yönetimini yerelleştiren ve sistematik 
bir hal kazandıran ikta sistemi ise vergi artışına sağladığı yarar kadar merkezi 
otoriteyi de güçlendirmekteydi (Dinç ve Sayın, 2012). Şehirlerde oldukça canlı 
bir şekilde cereyan eden ticari hayat, aristokratların kontrolündeydi. Ayrıca orta 
ve küçük esnafın birlikteliği olarak loncalar da ticarete yön vermekteydi. Çi-
nicilik, demir işçiliği, boya ve kâğıt imalatı, deri atölyeleri, pamuklu ve ipekli 
dokumacılık ve diğer üretim ağları dönemin şehir ticaretinin ana maddelerini 
oluşturmaktaydı (Özgüdenli, 2007).

Bölge ticaretine etki eden önemli hususlardan birisi de kervanlardı. Onlar 
hem şehirlerarası ticareti hem de bölge ticaretini artırmaktaydı. Ayrıca kervan-
ları koruma görevi üstlenen göçebeler için de ticari bir kaynak hüviyetindeydi. 
(Agacanov,2006). Büyük Selçuklular’ ın kuruluşu siyasal olduğu kadar kültü-
rel olarak da farklı bir atmosferde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Sasaniler’in 
yıkılmasına rağmen bölgede devam eden Fars kültürü, İslam ile birlikte böl-
geye gelen Arap kültürü, Orta Asya’dan gelen göçebelerin taşıdığı bozkır kül-
türü, Çin ve Hint menşeli Budist ve Manihesit kültür harmanlanarak varlığını 
korumaktaydı. Samanoğulları, Karahanlılar ve Gazneliler tecrübeleri bölgede 
kültürel birikimin ortaya konulmasında yapı taşı olmuşlardır. Nitekim Yusuf 
Has Hacib’in “Kutad-gu Bilig”, Kaşgarlı Mahmud’un “Divan-ı Lügati’t-Türk” 
eserleri gibi kıymetli çalışmalar bu kültürün ürünü olarak ortaya çıktı. İbnSinâ, 
Birûnî gibi ilim adamları da bu kültürel atmosferde yetiştiler. Bu bakımdan 
Selçuklular’ın bölgesel tecrübeleri dikkatle değerlendirdikleri anlaşılmaktadır 
(Çetin, 1998). Tuğrul Bey dönemi kültür atmosferinin en canlı mekânları med-
reseler ve büyük kütüphanelerdir. Merv, Nişabur, Rey, İsfahan ve Bağdat, ilim 
meclisleri, medreseleri ve kütüphaneleri ile sözünü ettiğimiz kültürel birikimin 
merkezi konumundaydılar. İlk başkent olarak Nişabur’da 13 kütüphanenin ol-
duğu bilinmektedir (Merçil, 2003). Selçuklu medreseleri olarak haklı bir şöhreti 
olan Nizamiye öncesinde de medreselerin olduğu anlaşılmaktadır. Yakut el-Ha-
mevî’nin uzunca anlattığı kütüphanelerde çok sayıda kitap bulunmaktaydı. 
Selçuklular’da Arapça ve Farsça çeşitli alanlarda tercih edilen diller olmuştur 
(Özgüdenli, 2009). 

Bu gelişmelere rağmen Selçuklu sarayında Türkçe konuşulmaya devam et-
miş, sultanlar kendi ana dillerini kullanarak mektuplar yazmışlar, Türkler de 
sosyal hayatta Türkçeyi kullanmaya devam etmişlerdir (Merçil, 2003). Selçuklu 
sanatı da sözünü ettiğimiz farklı kültürlerin mezcedildiği bir sentez olarak şekil 
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almıştır. Orta Asya sanatı, İran sanatı, Çin ve Hint sanatı, Arap-İslam sanatı, yeni 
kurulan Büyük Selçuklu Devleti’nin sanat algısını kaplamıştır. Tuğrul Bey dö-
neminde Selçuklu sanat ve mimarisi ile ilgili net bilgiler verilememekle birlikte 
Sultan Alp Arslan ve sonrasında inşa edilen mimari eserler, ortaya konulan sanat 
anlayışının sentez boyutunda kalmadığını, birikimin üzerine çıkarak farklı bir 
usul geliştirildiğini göstermektedir (Özgüdenli, 2007). Çu devleti döneminden 
beri sosyal yapının bir kurumu olan Alp’lik Oğuzlarda da devam etmekteydi. 
Animist Türk dininin hakim olduğu proto Türk, Çu, Hun ve Göktürkler devrin-
de alp ve alplık tamamen kahramanlıkla ilgiliydi. Çünkü Göktanrı dini kahra-
manlığa ve beden terbiyesine önem veriyordu. Her şahıs, hayatta düşmanlarına 
galip geldiği ölçüde, öbür dünya da saygıyla karşılanıyordu. Alpın kahraman-
lığı sayesinde edindiği her ganimet, esirler, atlar gökyüzündeki hayatında onun 
malı sayılırdı (Ögel, 1988; Yaşa, 2015) Alpın öldürdüğü düşmanlarının balbal 
şeklinde dikilmesi, kendisine gökyüzündeki hayatında hizmet edeceği düşünce-
si yatmaktaydı. Yine dönemin gezgini olan ibnFazlan’a göre “savaşta yenilen 
düşman balbal olmakta ve kahraman olarak kutsallaştırılan alpa, gökyüzünde 
hizmet etmekteydi,” (Şeşen, 1975). Hunlar ve Göktürkler alplığa bilgelik özü 
ve karakteri katmışlardır (Yaşa, 2015).  Çu devletinden bu yana süregelen ge-
lenek Oğuzlarda da devam etmiştir. Kaşgarlı Mahmut’unda bahsettiği gibi, Her 
alp vurduğu hayvanı şeklini bayrağına resmeder bu bayrak onun özü sayılırdı. 
Yemek şöleni sırasında Kağan mevsime uygun sayılan yöne yüzünü çevirirken, 
diğerleri Kağanın iki yanına ve önüne dizilirlerdi. Kuram rütbe ve yaş sırasına 
göreydi. Hayvan etinden her beye, geleneğe göre atasına ait olan kemik veya 
Oğuzlardaki ifadesine göre “söngük” verilmekteydi. Şölen sırasında Kağan, içki 
kadehlerini, Oğuzların ant törenlerindeki adıyla “tolu’  sunmaktaydı. Söngük 
ve tolu sunulması, tımar dağılımının simgesiydi. Küçükler büyüklere sadakat 
andı içerdi. Kılıç üzerine de ant içilirdi. Ant içmek hem sadakat yemini vermek 
hem de kardeşlik kurmak içindi (Atalay, 1985; Yaşa, 2015). Uygurlardan son-
ra gelen ve Alp-er Tunga soyundan bilinen ve muhtemelen Göktürk devletine 
bağlı bir boy olan “Türk Hakanileri” yani Karahanlılar İslamiyeti kabul ettiler. 
Böylece Hakanlı Türkleri, alp şahsiyetine artık islami şekilde değer vermeye 
başladılar. Buddha ve ve Mani dinlerinin alplık hakkındaki anlayışlarına karşı 
İslam peygamberi: “İnsanların en iyisi insanlığa hizmet edendir” diyerek her 
kişinin sosyal sorumluluk almasını telkin ediyordu. Bununla birlikte, islamiyeti 
kabul eden Türkler, alp ile birlikte gazi kavramını da kullanmaya başladılar. Ma-
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lazgirt savaşına katılan ve Alp Arslan’ın kumandanlarından olan Emir Saltuk, 
Kendisine İkta olarak verilen Erzurum-Bayburt’ta İlk Türk Saltuklu Beyliğini 
kurduğunda Gazi unvanını da kullanmıştır (Yaşa, 2015). İslamın cihat ve gaza 
anlayışı Türkler arasında yerleştikten sonra, başlangıçta alp-gazi anlamını alan 
bu kavram, tasavvuf akımı ve çeşitli tasavvuf tarikatları halk arasında yerleştik-
çe, veli kavramıyla birleşerek yeni bir ad yani “alp-eren” (savaşçı derviş) adını 
aldı. Bu alperenler Selçuklu devletinin sınır boylarında yoğunlaştı. 

Anadolu’ya yapılan bu akınlarda dönemin kaynakları Türk okçularını, uzun 
saçlı, kaya gibi sağlam toynakları olan, kartal gibi çevik ve süratli atları, gerili 
yayları ve hedefe isabet eden okları ile düşmana korku ve endişe salan şeklinde 
tarif etmişlerdir. Mücadelelerde etkin vurucu Türk okçularının ustalıkları ara-
sında bilhassa at sırtında hızlı ve isabetli bir şekilde ok kullanmadaki hünerleri-
ne dikkat çekilmiştir (Aristakes, 1985; Sparapet, 2005; Kaegi, 1964 ).  Malazgirt 
savaşı öncesi Anadolu’nun bilhassa Kuzeydoğusunda Türk fetihlerinin başarıy-
la sonuçlanması Bizans’ın okçular karşısında etkisiz ve savunmasız kalmalarına 
bağlıdır. Türklerin çok iyi ok kullanmaları Bizans askerlerinin yıpranmasına ve 
çok fazla kayıp vermelerine neden olmuştur (Attaliates, 1853; Kaegi, 1964). 
Selçuklular uzaktan attıkları oklarla kendileri zarar görmeden düşmanın gücünü 
kırabilmeyi başarmışlardır. Böylece Bizans ciddi bir direniş gösterememiş ve 
Türk akınları Kilikya bölgesine ve Orta Anadolu’ya kadar ilerlemiştir (Attalia-
tes, 1853; Kaegi, 1964). Türkler Malazgirt savaşına kadar Anadolu’da pek çok 
yeri kuşatmışlar ve fethetmişlerdir. Alp Arslan muharebeden önce Malazgirt’i 
fethetmiş, Diyarbakır, Telhum ve Siverek kalelerini kendine tabi kılmış ve Ur-
fa’yı muhasara altına almıştır. Bu muhasara sırasında okçu Türk askerlerinin 
yeteneklerini ortaya koymaları neticesinde büyük ve korkunç bir savaş olmuş, 
Urfa oklarla dolmuştur (Sparapet, 2005; Turan, 1998). Selçuklu ordusunun en 
etkili muharip gücünü oluşturan okçu sınıfının Anadolu’nun Türkiye olmasının 
ilk adımı olan Malazgirt savaşında oynadığı rol büyüktür. 

Türkler için sadece savaş silahı olmayan ok ve yay Hunlardan itibaren Türk 
devlet geleneğinde önemli bir hâkimiyet sembolü olarak yerini almıştır. Ok, 
Türk siyasî kuruluşlarında, bir teşkilâta bağlılığı ifade etmek amacıyla “kabi-
le-boy” ve bununla alakalı olarak ok atma yöntemiyle belirlenmesinden dolayı 
bir bütünün parçası, pay, hisse, ülüş anlamlarını da taşımaktadır (Kafesoğlu, 
1997). Batı Göktürk hanedanından gelen Işbara, ülkesini on boya böldüğünde 
her boyu idare eden reise (erkin, çor, şad) birer ok verilmiştir. Böylece ortaya 
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çıkan yeni boyların hepsine On Ok denilmiştir. Her bir okun bir idarî kısmı oluş-
turduğu bu taksimat okun boyları temsil eder mahiyetini gösterir. Işbara her bir 
boyun reisine göndermiş olduğu ok ile onların Göktürk Devletine tâbiiyetini de 
sağlamıştır (Taşağıl, 2002; Rasonyi, 2002).

Bu dönemde ortaya çıkan eğitim kurumu olan medreselerdir. Nizamiye 
Medreseleri olarak yaygın bir surette inşa edilen Büyük Selçuklu medresele-
ri, sadece ders verilen derslikler içeren sıradan bir yapı olmayıp, son derece 
görkemli yapılar idi. Medreseler “külliye” olarak yapılmışlardı. Ders verilen 
dersliklerin olduğu binadan başka, Müderrislerin odaları, talebelerin kaldıkları 
mekanlar, kütüphane, aşevi, mescit, yemekhane, spor mekanları, gezi yerleri, 
hamam ve diğer sosyal tesisler bulunurdu. Selçuklu Medreseleri kendi çağının 
en ileri ve gelişmiş eğitim ve öğretim kurumları sayılabilir (Kılıç, 2010)

GÖK MEYDANLAR ve SPOR TEKKELERİNİN SPOR EĞİTİM 
HİZMETLERİ ve YÖNETİM YAPISI

Tarih boyunca genel olarak spor, bedensel ve ruhsal olarak bireylerin sağ-
lıklı olmasını sağlamakta, yarışmalar vasıtası ile de insanlara zevk ve eğlence 
kaynağı olmuştur. Selçuklulardaki spor kültürünün anlaşılması adına, ulaşabil-
diğimiz kaynaklara göre belirlenmeye çalışılmıştır. Selçuklularının spor alanın-
daki ve eğlence hayatındaki hareketlilik dikkat çekmektedir. Günümüze kadar 
ulaşılan kaynaklar arsındaki bazı cümlelerden ve nakledilen olaylardaki bazı 
ayrıntıların ışığı altında Selçuklularda sosyal hayat hareketliliğinin spor ve eğ-
lence kültürüne de yansıdığı söylenebilir. Kültürün önemli bir unsuru olan spor, 
onlarda da büyük oranda daha önceki Türk devletlerinin devamı niteliğindedir 
ve denilebilir ki Oğuz töresi Anadolu’ya hemen hemen bozulmadan aktarılmış-
tır. Yapılan sporlar genelde savaşa hazırlık için bir idman niteliği taşımaktadır. 
Ancak bu spor dalları zamanla halk tarafından benimsenmiş ve savaş olmadığı 
zamanlarda da kuralları aynen kabul edilerek ya da kuralları değiştirilerek uy-
gulanmıştır. Selçuklu sultanları da halktan her birey gibi spor konusunda ken-
dilerini geliştirmeye çalışmışlardır. Selçuklu sultanlarına ait idman malzeme-
lerinin bugüne kadar ulaşması bu durumu açıklamaktadır. Dikkate değer spor 
faaliyetleri güreş, ok kullanma, çevgan, binicilik ve avcılıktır. İlgili spor faali-
yetlerinde doğayla mücadele unsurları ve karşıdakine zarar vermeden bire bir 
mücadele görülmektedir. Daha öncede belirtildiği gibi spor her ne kadar savaş 
talimi niteliğinde olsa da hayatın her noktasını etkilemiştir. Düğün törenlerinde, 
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bayramlarda, tahta çıkma törenlerinde sık sık spor müsabakalarına rastlanmak-
tadır. Spor müsabakalarında başarılı olanlar hem saygın bir konuma yükselirler 
hem de ödüllendirilirlerdi. Spor hayatındaki renklilik eğlence hayatına da yan-
sımıştır. Özellikle İbni Bibi’ nin eserinde sık sık eğlencelerden ve şölenlerden 
bahsedilmektedir. Bu şölenler genelde büyük alanlarda halkla sultanların iç içe 
olabildiği mekânlarda yapılmaktadır. Ayrıca kadınlarda hem şölenlerde; hem de 
şölenlerde düzenlenen spor etkinliklerinde erkeklerle aynı konumu paylaşmış-
lardır.

Gök Meydan kavramı da Gök’e mensup ilahi Türk anlamında güç, kuvvet 
ve sonsuzluk ifadesinin hayat bulduğu yer anlamında Büyük Selçuklu devleti 
kozmolojisinde kendine yer bulmuştur. Diğer yandan meydan kavramının epis-
temolojik olarak ne’liği insanoğlunun kozmolojik gelişim sürecine göre değişim 
göstererek genişlemiştir. Bu değişim ve gelişimler aşağıda görüldüğü gibi oluş-
muştur. Akdoğan (1962) ‘ye göre meydan; halkın sosyal, dini ve ticari amaç-
larla toplandığı, askeri ve siyasi gösterilere sahne olan açık alanlar olarak ifade 
edilmektedir. Bir başka tanıma göre meydan, kentsel sirkülasyonu başlatma ve 
yönlendirme ile kent insanına toplanma mekanı olarak hizmet veren geniş açık 
alanlar olup, bu mekanlar her türlü yerleşim biriminin odak noktası ya da odak 
noktalarıdır (Küçükerbaş, 1994). Meydan kelimesine getirilen bir başka tanım-
lama ise, doğal çevre ve/veya yapılaşmış çevre öğeleri ile çevrelenmiş sınırlı 
bir mekan olmasıdır. Meydan kentte veya köyde olsun belirli bir amaca yönelik 
toplu etkinliklere olduğu kadar bireysel isteklere bağlı hareketlere de olanak 
sağlar. Bireysel ve toplu etkinlikler için hiçbir ödeme yapılmadan kullanıma 
açıktır. Bu kamu arazisini çevreleyen yapılaşmalar tarihsel gelişme sürecinde 
zaman içinde oluşur(Suher,1998). Meydanlar, kent yaşamını belirli bir işlevi-
nin, özel bir etkinliğin, özel bir yapının ya da içerisinde bulunan herhangi bir 
objenin adıyla da anılabilmektedir (Zucker, 1959). Sosyal ve kültürel buluşma 
noktası olarak önemli bir amaca hizmet eden meydanlar, Selçuklu şehir kültürü-
nün tarihsel zeminini oluşturan Orta Asya Türk şehirlerinde de vardı. Semerkant 
Suğdun da, Kent şehrinde, Özkent’te, Buhara’nın merkezi Nemûcket’te muhte-
lif meydanlar bulunurdu. Harezmin Horasan tarafındaki merkezi Cürcâniyye’de 
Buhara meydanına benzer bir meydan olup, burada koyun satılırdı. Ceyhun 
üzerindeki en büyükşehir olan Tirmiz’in geniş meydanları vardı (Şeşen, 2001). 
Tarihî sürekliliğe dair verilen bu bilgiyle ilgili olarak İran coğrafyasında Selçuk-
lu şehirlerine temas etmek yerinde olacaktır. Henüz Selçuklulardan önce İran 
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şehirlerinde şehrin merkezinde, önemli sokakların birleştiği ve pazarın açıldığı 
yerlerde meydanların bulunduğu vakidir. Şehrin ortasında yer alan meydanda 
saraylar, divanlar ve mescid-i cami (Cuma mescidi) yer alırdı. Nişabur şehrinde 
bunun en güzel örneğine rastlanılmaktadır. Abbasî halifesi Harun Reşid, Nişa-
bur’a geldiğinde Telâcird meydanında yer alan bir köşkte ikâmet etmiştir. Sel-
çuklu sultanı Tuğrul Bey de Nişâbur’a hâkim olduğunda Gaznelî sultanlarının 
idarî merkezi olan, kaynaklarda Şadyah (Şaziyah veya Dârü’l-Emân) bağı veya 
Şadyah meydanı olarak zikredilen meydandaki sarayda devlet erkânı ile birlikte 
ikâmet etmiştir (Metin, 2013). Selçuklular devrinde adeta sivil ve askerî haya-
tın bir parçası haline gelen meydanlarda, ok atılır, at sürülür, cirit, çevgan gibi 
çeşitli oyunlar oynanır ve spor yapılırdı. Büyük Selçuklular zamanında at her 
gün bir meydan uzunluğunda yavaş yavaş koşturulur; binici ve at burada çeşitli 
savaş yöntemleri ile eğitilirdi. “Meydan” kelimesi, bu dönemde at koşturmada 
bir “birim/ölçek” (vâhid-i kıyâsî) olarak kullanılıyordu (Köymen, 1992). Mey-
danlarda çevgan oyunu en çok oynanan oyundu. Sultan Melikşah, meydan-ı guy 
ve meydan-ı mübarek’deçevgan (guy) oynardı. Selçuklular zamanında bilhas-
sa gezinti ve idman sahası olarak kullanılan “meydan”, şehir surlarının dışında 
geniş bir alanı kaplayan, yemyeşil ve çimenlik bir saha olarak tasvir edilir. Bu 
özelliğinden dolayı bazı yerlerde meydanlara, Gök-Meydan (veya Kök-mey-
dan) da denmektedir (Baykara, 1998). Bir meydanın çevrelediği alan hemen 
hemen, şehirde yaşayan tüm halkı alacak büyüklüğe sahip olmalıdır. İbnBîbî, 
Yassıçimen savaşında Selçuklu ve Harezm ordularının karşılaştıkları sırada, 
arada kalan mesafenin iki meydan kadar olmadığını şiir dizelerinde tasvir etmiş-
tir (Öztürk, 1996). Değişik genişlikte olmasına rağmen normal bir meydanın eni 
ve boyu ortalama 1000 arşın ölçüsünde hesaplanmıştır (Uğurlu, 1987). Bu du-
rumda meydanın çevresi 4000 arşın, iç sahası ise 1.000.000 arşın karedir (Köy-
men, 1992). Bu ölçünün günümüzdeki karşılığı 574.170 metre karedir. Türkiye 
Selçuklu şehirlerindeki mevcut meydanların da takriben aynı boyda oldukları 
düşünülmektedir. Anlaşıldığı gibi ortak etkinlik alanı olan meydan sahası son 
derece geniştir (Metin, 2013). 

Büyük Selçuklu devleti zamanında elde edilen kentler, onların sahip ol-
dukları kozmoloji anlayışları çerçevesinde dönüşüme uğramıştır. Devletin de-
vamlılığında iki önemli unsur olan ordu ve ekonomi, şehirleşme ile beraber 
yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme Gök Meydanların kurumsallaşmasını 
sağlamıştır. Gök Meydanlarda; Ordu ve ekonominin en önemli unsuru olan at 
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ve at yetiştiriciliği geliştirilmiştir. Hem ordu hem de ülke ekonomisinin girdisi 
olan at yetiştiriciliğinde ergonomi sağlanmaya çalışılmıştır. Ordu için rahvan 
(yorga) yürüyen ve savaş aletlerinden korkmayan at’ tır. Ekonomi açısından ise 
at üzerinde savaş araçlarını ustalıkla kullanabilecek süvari eğitimleri ve rahvan 
yürüyebilen at eğitimleri Şehirlerin kapılarına yakın yerlerde kurulan Gök Mey-
danlarda yapılmıştır.

Göktürk devletinin kozmolojik mirasçısı olan Selçukluların beden ve spor 
algısını etkileyen unsurun ilkseli olan anlayışı incelediğimizde.  Göktürk devle-
tini oluşturan bireyler politik sosyalizasyonunu ülkelerinin aktif ve pasif üyelik 
rollerini öğrenerek budunun ideoloji ve değerler sistemini içselleştirerek, Aşina 
soyundan gelmeseler bile Alplık kurumu ile Göktürk toplumunda sosyal statü 
kazanarak hem bireysel öğrenme hem de Göktürk toplumunun bir üyesi ola-
rak daha önceden kurulmuş düşünce ve eylem sistemleri ile toplumsal sistemin 
içerisine yerleştirilmişlerdir (Kepoğlu, 2018). Büyük Selçuklu devletinde Müs-
lümanlığın etkisi altında alplık kurumu bazı değişiklikler ile devam etmiştir. 
Biyopolitika bedenlerin denetimi ve düzenlenmesini nüfus ölçeğinde gerçek-
leştirmenin bir parçasıdır. Bir diğer anlatımla; “Üretim mekanı içerisinde belirli 
zaman dilimlerinde bir araya getirilen bireylerin aynı zamanda bireysel olarak 
birbirlerinden ayrılmaları ve mekana dağılmaları hedeflenir. Bu da disiplinin 
çerçeveleme yöntemidir. “Her bireye kendi yeri; her yere bir birey. Gruplar ha-
linde dağıtımdan kaçınmak; ortaklaşa yerleşimleri çözmek; karmaşık, kitlesel 
veya elden kaçan çoğullukları çözümlemek. Disiplin mekanı, dağıtıma tabi tu-
tulacak ne kadar beden veya unsur varsa o kadar parsele ayrılmaya yönelmek-
tedir” (Foucault, 2006). Selçuklu devleti bedenleri medreselerde örgün eğitime, 
Gök Meydanlarda askeri eğitime tabi tutarak nüfusu verimli hale getiriyordu. 
Diğer yandan Kültürel etkinlikleri, çeşitli spor aktivitelerini dahası, ödül ve ce-
zaları bu meydan da vererek, bedenler üzerinde kontrol sağlıyordu.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİNİN İKTİSADİ ANLAYIŞI ve 
GÖK MEYDAN ve SPOR TEKKESİ KURUMLARININ EĞİTİM 
YÖNETİMİ YAPILARI ve EKONOMİYE ETKİLERİ

Büyük Selçuklu devletinin iktisadi yaklaşımı arkaik dönemin şartlarına uy-
gun olarak; üç amaç taşıyordu. Birincisi; kasaba ve şehirleri basıp yağmalamak, 
ulca, tutsak, ve haraç almaktır. İkincisi ise; orduya yiyecek ve otlak sağlamak 
üzere yeni yöreler ele geçirmektir. Bu amaçların ikisi de iktisadidir. Büyük Sel-
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çuklu devleti iktisadi artığı dışsal olarak üretmek zorundadır. Dışsal artık çıka-
ran bu organizasyon, Selçuklu için, çevresinde yer alan sınırdaşı olan devlet, 
emirlik, boy ya da konarlar da  (daha küçük göçebe yerleşim yerleri) kendisi 
arasında fiziksel güce dayalı ikinci bir güç rekabet organizasyonunun oluşması-
na neden oluyordu. Her iki organizasyonun ortaya çıkardığı sonuç ise “En iyi 
savaşan toplum olmak” ’tır (Divitcioğlu, 2015). Üçüncüsü ise sahip olunan tica-
ret yollarının korunması ve yoldan faydalanan tacirlere kullanım kolaylığı sağ-
lanabilmesidir. Bu durum Selçuklu şehirlerinde ve Selçuklu kaleleri civarındaki 
yerleşim yerlerinde başarılı şekilde organize edildiği takdirde devlet devamlılı-
ğını sağlayabiliyordu. Bu nedenle Gök Meydanlarda hem atlar hem de askerler 
savaş beden eğitimine tabi tutuluyorlardı. Devletin başarılı olabilmesi için, eği-
tilmiş asker ve atlara ihtiyaç vardı. Bu nedenle alanla ilgili araştırmacıların gün 
ışığına çıkardığı bulgular Gök Meydanların çok yönlü kullanım amacını sergile-
mektedirler. Bu konuyla ilgili bulgular şunlardır. Selçuklular zamanında mey-
danlar daha çok yöneticilere ve halka gündelik hayatın dışında, bireysel ya da 
toplumsal özgürlüklerinin yaşama fırsatının sunulduğu mekanlar olarak önemli 
bir konuma sahiptiler (Metin, 2013). Türk kültüründe atın ve at yetiştiriciliğinin 
önemli bir yeri vardır. Bu konuyla ilgili çalışma yapan tarihçiler, atın ilk defa 
Türkler tarafından evcilleştirilerek askeri, ekonomik ve yaşam alanlarında kul-
landıkları hakkında görüş birliği içerisindedirler. Bu bilgiler ışığı altında Gök 
Meydanların Türkler tarafından kavramsallaştırılmasının sebeplerinden birisi-
nin askeri ve ekonomi amaçlı at yetiştirme olduğunu söyleyebiliriz. Bu kanıya 
varmamızın sebeplerini ise şu şekilde sıralayabiliriz. Dört ayaklı hayvanlar do-
ğuştan sahip oldukları çeşitli bacak hareketleri kombinasyonu ile hareketlerini 
gerçekleştirirler. Rahvan ya da yorga yürüyüş ise bazı atlarda doğuştan olabildi-
ği gibi, sonradan da öğretilebilir. Bahsedilen rahvan yürüyüş tekniği, genel ola-
rak atın herhangi bir tarafındaki ön ve arka ayaklarının aynı zamanda ileriye 
hareket ettirilmesi ve eş zamanlı olarak yere basması usulüne dayanmaktadır. 
Rahvan  (Yorga) yürüyüşe sahip olan atın verimliliği yüksek olmaktadır. Yani 
daha fazla yükü daha kısa zamanda, daha uzun mesafeye daha az yorularak ta-
şıyabilmektedir. Rahvan (Yorga) kavramına ilişkin ilk yazılı veri 8. yüz yıla ait 
Şine-usu yazıtının cephesindeki “Yorga yarışta ordusunu orada mızrakladım.” 
cümlesinde geçmektedir. Burada Yorga Yarış bir step adı olarak verilmiştir. Bir 
başka yazıt olan 725 yılında dikilen Tonyukuk Yazıtın’ da geçen “Yarış ovasında 
yüz bin asker toplandı” ifadelerinden, bahsedilen ovaların ya da düzlüklerin, 
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adlarını üzerlerinde çeşitli sebeplerle yapılan at yarışlarından aldıkları anlaşıl-
maktadır. Şine-usu yazıtında yer adının “yorga yarış” anlamında geçmesi, henüz 
8. Yüz yılın başlarında yorga at yarışları için belirlenmiş bir spor alanın varlığı-
nı da betimlemektedir. Türk atı ve atçılığı Selçuklular tarafından Orta Asya’dan 
orta ve yakın doğuya getirilmiş ve daha da geliştirilmişti (Yıldıran, 1999).  Di-
ğer sebep ise; Türklerin binicilik de (sipahilik)  gösterdikleri yetenekleri çok 
parlak ise de savaş oyunlarının bir başka çeşidi olan okçulukta (Tirendaz) çok 
daha iyi başarılar göstermişlerdir. Tirandazların bu spordaki başarılarının iki 
sebebi vardır. Birincisi, Türk yaycılarıdır. Bir Türk yayının üretimi beş altı sene 
lazımdır. İkicisi ise, Türk tirendazların derin düşünülmüş ve sistematik antren-
manlarında aranmalıdır. Bu Türk sporu modern bir sporun her şartına sahiptir 
(Ritter, 2010). Yerleşik hayata geçmiş Selçuklular en iyi savaşçı toplum olabil-
mek için Gök Meydanları oluşturmuşlar ve organize etmişlerdir. Bu amaçlarına 
ulaşırken birçok spor branşının da düzenli olarak uygulanmasına sebep olmuş-
lardır. Büyük Selçuklu devleti erkinin Gök Meydanları kullanış şekli Taylor’un 
1905 yılında öne sürdüğü bilimsel yönetim ilkeleri ile şaşırtıcı derecede benzer-
lik göstermektedir. Şöyle ki; Kişilerin ve atların Gök Meydan’ da eğitim şekli ile 
Taylor’un “Hepimiz, önceden başkalarınca eğitilmiş, işe hazır nitelikli eleman-
lar arıyoruz. Halbuki milli verimlilik yolunda emin adımlarla ilerlemenin tek 
yolu, başkalarının eğittiği insanları avlamak yerine, kalifiye insanları ortaya çı-
karıp geliştirecek sistemli bir işbirliğini oluşturmak gerekliliğinin farkına var-
maktan geçmektedir. Herhangi bir sistemin ilk hedefi birinci sınıf insan yetiştir-
mek olmalıdır. Sistematik yönetimle kabiliyetli olan kişi önceki sistemlerden 
çok daha hızlı ve kesin bir şekilde zirveye ulaşacaktır” yargısı ile örtüşmektedir. 
Özellikle Selçuklu Devlet erki Taylor’un “maksimum refaha, ancak maksimum 
verimlilikle ulaşılabilir” mantığına uygun olarak hareket etmiştir.  Bu mantık ise 
kendisi tarafından “ kişilerin kabiliyetleri ölçüsünde, bir işi en hızlı ve en verim-
li bir seviyeye ulaştırabilmesi için geliştirilip eğitilmesi hem çalışanları hem de 
yönetimin en önemli özelliği” olarak açıklanmıştır. Bu mantığın ışığı altında 
Büyük Selçuklu devleti erkinin;  “Gök Meydanlar “ve “Spor Tekkelerinde”  
hem savaş hem de ekonomik amaçlı kişi ve at yetiştiriciliğini planladığını ve 
organize ettiğini İbni Bibi’den öğreniyoruz. Aynı şekilde Taylor’un İşgücü ve-
rimliliği ile ilgili ortaya koyduğu kuralın açıklaması olan “Bir insanın kapasite-
sinin sınırlarını ancak yorulduğu için vardığı iş türleri ile sınırlıdır. Bu bir koşu 
atından çok at arabasının çalışmasına benzeyen ağır bir çalışmanın kuralıdır. 
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Uygulamada bu tür işler, insanın kollarıyla ağır itmesini ve çekmesini gerekti-
ren; yani ellerinde tuttuğu bir şeyi itmek ve kaldırmak suretiyle güç harcadığı 
işlerdir. Bu durumda kural, işçinin kolları için verilen her bir itme veya çekme-
de, işçinin sadece günün belirli bölümünde çalışır halde olabileceğidir. Mesela 
her birinin ağırlığı 92 pound olan pik demirin taşınmasında birinci sınıf bir işçi 
günün sadece %43’ünde çalışabilirken, %57’sinde tamamen boş kalması gerek-
mektedir. Yük hafifledikçe işçinin günde çalışabileceği süre artacaktır. Bu se-
beple bir işçi 46 pound ağırlığında yarım pik taşırsa günün %58’inde yük taşıyıp 
%42’ sinde boş kalacaktır. Yük hafifledikçe işçi günün daha fazla bölümünü 
çalışarak geçirecek, bu durum işçinin bütün gün yorulmadan elleriyle yük taşı-
yabileceği noktaya kadar sürecektir” (Taylor, 2016). Bu da,  Türklerin rahvan at 
ve binici yetiştirme kurallarıyla neredeyse bire bir örtüştüğüdür. Yine Gök Mey-
dan’da faaliyeti içinde bulunan çöğen sporunun (şimdiki adıyla polo) kuralları 
ilk defa Türkler tarafından oluşturulmuştur (Güven, 1992). Büyük Selçuklu 
Devleti erki için, bu spor dalının önemi ise askeri beden eğitimi ve halk için 
serbest zaman faaliyeti olmasıdır. İlgili kaynaklardan biliyoruz ki, Büyük Sel-
çuklu Devleti ademi merkeziyetçi yönetim anlayışı içinde ilk örgün eğitim ku-
rumlarını kurmuş ve işletmiştir. Robert Owen tarafından öne sürülen iki mantık 
dizgesi vardır. Birincisi, “İnsanın karakterini kendisi değil, çevresi oluşturur”. 
İkincisi, “Belirli usuller ve araçlar uygulanarak, her topluluğa, giderek dünyaya, 
en kötüsünden en iyisine, en cahilinden en aydınına kadar her türlü karakter 
verilebilir. Bu usuller ve araçlar da, geniş ölçüde, ulusların hükümetlerine ege-
men olanların elinde ve kontrolü altındadır”. Owen ideal toplumun ancak ço-
cukların ve gençlerin iyi biçimde yetiştirilmeleri sonucunda kurulabileceğine 
inanıyordu. Ona göre çocuklar küçük yaştan başlanarak eğitilmeliydi (Aybay, 
1970). Çok erken dönemlerde Türkler tarafından özellikle binicilikte askeri bir 
eğitim olarak uygulanan ve öğretilen bu spor yalnız erkeklerin değil, kadın ve 
kızların da severek oynadığı bir oyundur (Atabeyoğlu, 1984). Bu oyundan halk 
o kadar etkilenmiştir ki geceleri bile ışıklandırma yaparak oynuyorlardı. Işıklan-
dırma için çapı 10 ayak uzunluğunda mumlar kullanılıyordu. Tamamıyla büyük 
bir lüks hakimdi. Toplar altın kutularda saklanıyordu ve kırmızı deriyle süsleni-
yordu, çevganlar kaplamalı tahtalardan oluşuyor ve süsleniyordu (Kinzler, 
1947).  Bu nedenlerle Gök Meydan aynı zamanda halkın eğitimi içinde kullanı-
lıyordu.
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SONUÇ

Büyük Selçuklu devletinde gök meydanlar ve spor medreseleri ciddi bir 
spor kuruluşu olarak göze çarpmaktadır. Dönemin kendine has yapısı içerisinde 
hem askeri hem sosyo-kültürel hizmetleri veren kurumlardır.  Gök meydanlar, 
Büyük Selçuklu Devleti şehirlerinde Şahne’ye bağlı meydan emiri yönetiminde 
düzenli bir hizmet vermişlerdir. Selçuklu kaleleri yakınlarındaki yerleşim yer-
lerinde ise Kale Muhafızı Kutval’e bağlı olarak yine meydan emiri yönetimi al-
tında hizmet vermişlerdir. Spor tekkeleri ise şehirlerde kadıya bağlı olarak tekke 
şeyhi yönetiminde hizmet vermişlerdir. Yerleşim bölgeleri dışında yer alan Türk 
boylarında ise Göktürk devletinden gelen bir gelenek ile açık ve kapalı yaylak 
ve kışlak spor evlerinde hem askeri hem de eğitim ve sosyo-kültürel faaliyet-
ler devam etmiştir.  Spor ve fiziksel etkinlikler genel ekonominin dinamizmine 
her dönemde önemli katkılar sağlamıştır. Diğer taraftan “En iyi savaşan toplum 
olmak” için bütün imkanlarını kullanan devlet, Gök Meydanlar ve Spor tekke-
leri sayesinde bu amacına ulaşmıştır. Askeri beden eğitimi (dönemin şartlarında 
hem insan hem de at) dışında haftanın belirli günlerinde şehirde yaşayan halkın 
kullanımına açılan “Gök Meydanlar” ve “Spor Medreseleri” hem halkın çeşitli 
spor branşlarında düzenli eğitim faaliyeti göstermesine hem de ilgilendikleri 
spor branşının aletlerinin üretimini yapan işletmelerin kurulmasına ve Selçuklu 
ekonomisine katkı sağlamasına sebep olmuştur.
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KAMU VE ÖZEL SPOR KURUMLARINDA KADIN 
ÇALIŞANLARDA CAM TAVAN SENDROMUNUN ANALİZİ

Ferhat YILMAZ1, Abdurrahman KEPOĞLU2

1 Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Osmaniye / Türkiye
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla / Türkiye

Öz: Genel itibariyle ülkemizde ve dünyada erkek işi olarak görülmekte 
olan yöneticilik, akademik çevrelerce araştırılan önemli alanlardan birisidir. Ka-
dının aile içinde taşıdığı işlevin mesuliyeti, toplum değerleri/önyargılar, insancıl 
prosesler, kurum haricindeki sosyal ağ ve münasebetler kadını yüksek seviyede 
yönetim makamına gelmesi hususunda erkeğe nazaran geri plana itmektedir. 
İşgören kadın hangi mercide olursa olsun aile mesuliyetlerini işiyle beraber ta-
şımak keyfiyetindedir. Üretim faktörlerinden birisi olan emeğin içinde yer alan 
kadınların hem sosyal yaşamda hem de iş yaşamında daha fazla yer alması bir 
ülkenin insan kaynakları havuzunu verimli kullanması demektir.  Bu nedenle 
Kamu ve Özel Spor Kurumlarının personel temin, eğitim ve kariyer planlaması 
stratejilerini gözden geçirmesi gerekmektedir. Hizmet içi eğitim programlarını 
planlarken özellikle erkek personelde görülen kadın yöneticilere ilişkin önyar-
gılı bakışı kıracak projeler geliştirmesi gereklidir. 

GİRİŞ 

Kadınlar ve erkekler, hem çalışma hem de sosyal yaşamda farklı etkinlik-
leri beraber yapmaktadırlar. Dünya genelinde kadınlar nüfusun yarısını oluştur-
malarına karşılık çalışma hayatında erkeklere oranla daha az temsil edilmek-
tedirler. Bu durum onların alınan üst düzey kararlarda yer almamalarına sebep 
olmaktadır. Genel İtibariyle ülkemizde ve dünyada erkek işi olarak görülmekte 
olan yöneticilik, akademik çevrelerce araştırılan önemli alanlardan birisidir. Her 
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zaman cazip olan yöneticilik erkekler kadar kadınların da ilgisini çekmiştir. Bu 
açıdan kamu ve özel spor kurumlarında çalışan kadın personelin erkeklerle eşit 
düzeyde yöneticilik kariyerlerine sahip olmalarının önünü açabilmek için, ma-
ruz kaldıkları cam tavan sendromunun düzeyinin tespiti önemlidir.  

Kamu ve özel spor kurumlarının insan kaynakları yönetimi bölümünün 
kurumun amaçlarına daha kolay ulaşabilmesi için değişkenlerden birisi olan, 
yönetici pozisyonundaki kadın personelden verimli bir şekilde faydalanabilmesi 
için Onlara bir kariyer planlaması önerisinde bulunabilmelidir. Bu öneriyi oluş-
tururken ise kadın personelin cam tavan sendromunun alt boyutlarından (Çok-
lu rol üstlenme, kadınların tercih algıları, örgüt kültürü ve politikaları, mentor 
eksikliği, biçimsel olmayan iletişim ağlarına katılamama, mesleki ayırım ve 
basmakalıp yargılar) nasıl etkilendiğinin belirlenmesi önemli veri kaynağı ola-
caktır.  

Cam tavan; kamu kurumu, özel kurum ya da maddi amaç gütmeyen kurum-
larda üst düzey yönetim kademesine gelmeyi amaçlayan ve bu nedenle efor gös-
teren kadınların yüz yüze oldukları engeldir. Cam tavan kavramıyla söylenilen, 
karşılaşılan meselelerin belirsizliğidir (Aycan, 2004).  

İdareci konumunda istihdam olunan kadınların, yönetim basamaklarının 
bir aşamasından sonra daha ileriye gitmelerini engelleyen etmenlerin toplamına 
“Cam Tavan” ya da “Cam Tavan Sendromu” adı verilir.  

Cam Tavan ya da cam tavan sendromu isminden de belirlenebileceği gibi 
görünmez bir engeli açıklamaktadır. Bir başka ifade ile cam tavan kadın idareci-
lerin yönetim kademesinde bir miktar yükseldikten sonra hakkettiği terfiyi yö-
netim uygulamaları açısından açıklanamayan bir sebeple alamama durumudur 
(Şiyve, 2004). 

Özelikle geçtiğimiz yirmi yılda, çalışma yaşamında kadınlar erkeklere 
oranla daha fazla yer almaktadırlar. Fakat üst kademe idareci konumundaki ka-
dınların oranının olması gereken seviyeye ulaşmadığı görülmektedir. Araştır-
macılara göre; toplumsal önyargılar, aile içi sorumluluklar, örgüt kültürü, fırsat 
eşitliği, algı, cinsel kalıp yargıları ve cinsiyet ayrımcılığı gibi etmenler nedeniy-
le kadın yöneticilerin formel olarak hak ettikleri mesleki ilerlemelerinin önünde 
engel teşkil etmektedir (Sezen, 2008),  Kadın çalışanların içinde bulundukları 
kurumların örgüt kültür yapısının erkek görüşüne uygun olarak tasarlanmış ol-
ması, toplumsal yapının sahip olduğu, cinsiyete dayalı klişeleşmiş hükümler, 
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çalışma ve yaşam münazaası örgüt yapısı içindeki informal gruplara girememe, 
yine örgüt içinde kadın rol modellerin az oluşu ve buna bağlı olarak mentor 
yokluğu, erkek ve kadın idarecilerin idari tarz farklılıkları, diğer kadın yöneti-
cilerin ve alt kademe personelin hemcinslerine negatif tavırları  (Akdöl, 2009),  
kadınlarla özdeşleştirilen meslekler, onların eğitimi (Çilsal, 2008), kadınların 
yönetim kademelerinde yükselmelerini önleyen etmenlerden önde gelenleridir. 
Kurum Yönetimin üst kademelerindeki kadın sayısının gelişmiş ve gelişmek-
te olan ülkelerde çok düşük seviyede olduğu bir gerçektir. Dünyadaki kadın 
yöneticilerin kurumlardaki pozisyonlarına yönelik gelişen trende eş değer bir 
şekilde, Ülkemizde de üst düzey idareci pozisyonundaki kadın yönetici miktarı 
erkek yöneticilere oranla oldukça azdır.   

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu konuda yapılan çalışmalarda kadınların 
üst kademe idareci düzeyine çıkamamalarının sebeplerini irdeleyen nedenler 
ortaya konulmaktadır. 

Bu etmenlerden biride çalışma konumuzu içeren ve son zamanlarda çalış-
malara çoğunlukla mevzu olan “cam tavan” ismi verilen engeldir. Cam tavan 
engelidir. Bu engel; Kurumların üst yönetim yapısı ile kadın yöneticiler arasında 
cereyan etmektedir. Engelin içeriği ise; kadın yöneticilerin işleri ile ilgili mu-
vaffakiyetlerine ve idarecilik hususundaki yeterliliklerinin göz ardı edilmesidir. 
Cam tavan engelinin önemli bir diğer hususu da görülmez olması ve kaldırılma-
sının da neredeyse imkansız oluşudur. Cam tavan engeli, kurumların piyasa da 
yarışma nüfuzunu elde edebilmek için gerekli olan farklı ve çeşitli yeteneklere 
sahip yöneticilerin üst kademe idarecilikte yer almamalarına ve nitelikleri göz 
ardı edilerek kurumun prodüktivitesine olumlu etki yapacak yetenekli kadın yö-
neticilerin değerlendirilmemesine yol açmaktadır. Modern kurumların en önem-
li üretim faktörü olan emek, örgütün amacına ulaşmasında etkin rol sahibidir 
(Bingöl, 2010).  Kurumlar; finans kaynakları, makinalar, teçhizatlar ve kullanı-
lan teknolojiler bakımından etkin olsalar da, emeği rasyonel ve etkili bir biçimde 
değerlendiremezse, başarı sağlayamazlar. Proaktif yönetimler ise, emeğin etin 
bir biçimde kullanılmasını sağlamaktadır (Arıkan, 2003). Globalleşen dünya 
ve çalışma hayatı, kadın çalışanın iş hayatındaki etkisini yükseltmiştir. Sanayi 
toplumlarında iş gücü görünümü erkekler yapılandırırken, bilgi toplumlarında 
kadınlar yapılandırmaktadır. Bu gelişmelere karşın üst kademe idareciler ve 
lider açısından kadın çalışan sayıları henüz beklenilen seviyeye ulaşmamıştır. 
Türkiye’de idareci seviyesine ulaşmış kadınların miktarı erkek çalışana oranla 
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nispeten düşüktür (Karaca, 2007). Dünden bugüne, hayatın bütün dönemlerinde 
ve toplumların bütün tabakalarında, kadın ve erkek beraber çalışmasına karşın 
kadının meydana getirdiği katkı görmezden gelinmiştir. Kadın kurumun yöne-
tim yapısında alt seviye yönetici kademelerinde çalışması ağırlıklı olarak daha 
kabul görürken, üst seviye yöneticilik pozisyonlarına ulaşmaları daha zor ol-
maktadır (Çelikten, 2004). Cam tavan, üst kademe yönetim seviyesine gelmek 
isteyenkadın yöneticilerin önünde görünmez bir engel oluşturmaktadır. Bu ne-
denle; sorumluluk gerektiren yönetim kademelerinde oldukça az miktarda yer 
almaktadırlar (Arıkan, 2003).  

Sanayi toplumlarının üretim faktörlerinden birisi olan emek ağırlıklı olarak 
erkekler tarafından temsil edilmektedirler. Oysa sanayi toplumundan bilgi top-
lumuna geçen ulusların emek unsurunu ağırlıklı olarak kadınlar oluşturmaktadır. 
Dünya ekonomisi içerisinde kurumlara emek unsuru açısından bakıldığında ise; 
kadın çalışanın bilgi toplumunun sağladığı avantajı nicel olarak yakalamasına 
rağmen kurum içerisinde yönetici ve üst yönetici seviyesine erişmesi açısından 
erkeklere göre dezavantajlı durumdadırlar. Bu durum ülkemiz ve diğer ülkelerin 
kurumlarında tespit edilen bir gerçekliktir. Diğer taraftan kadının idarecilikte 
erkeğe kıyasla dezavantajlı olmasına neden olan çok taraflı toplumsal, bilgisel 
ve ruh bilimsel sebepler göz ardı edilmemelidir. 

Kadının aile içinde taşıdığı işlevin mesuliyeti, toplum değerleri/önyargılar, 
insancıl prosesler, kurum haricindeki sosyal ağ ve münasebetler kadını yüksek 
seviyede yönetim makamına gelmesi hususunda erkeğe nazaran geri plana it-
mektedir. İşgören kadın hangi mercide olursa olsun aile mesuliyetlerini işiyle 
beraber taşımak keyfiyetindedir. Üretim faktörlerinden birisi olan emeğin için-
de yer alan kadınların hem sosyal yaşamda hem de iş yaşamında daha fazla 
yer alması bir ülkenin insan kaynakları havuzunu verimli kullanması demektir.  
Bu nedenle Kamu ve Özel Spor Kurumlarının personel temin, eğitim ve kari-
yer planlaması stratejilerini gözden geçirmesi gerekmektedir. Hizmet içi eğitim 
programlarını planlarken özellikle erkek personelde görülen kadın yöneticilere 
ilişkin önyargılı bakışı kıracak projeler geliştirmesi gereklidir.  

Genel İtibariyle ülkemizde ve dünyada erkek işi olarak görülmekte olan yö-
neticilik, akademik çevrelerce araştırılan önemli alanlardan birisidir. Her zaman 
cazip olan yöneticilik erkekler kadar kadınların da ilgisini çekmiştir. Bu açıdan 
kamu ve özel spor kurumlarında çalışan kadın personelin erkeklerle eşit dü-
zeyde yöneticilik kariyerlerine sahip olmalarının önünü açabilmek için, maruz 
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kaldıkları cam tavan sendromunun düzeyinin tespiti önemlidir.    Kamu ve özel 
spor kurumlarının insan kaynakları yönetimi bölümünün kurumun amaçlarına 
daha kolay ulaşabilmesi için değişkenlerden birisi olan, yönetici pozisyonunda-
ki kadın personelden verimli bir şekilde faydalanabilmesi için Onlara bir kariyer 
planlaması önerisinde bulunabilmelidir.

GENEL BİLGİLER  

Bir bütün olarak yurdumuzda ve dünyada erkeklerin işi olarak tanımlanmış 
olan yöneticilik, akademisyenlerce üzerinde çalışılan önemli kavramlardandır 
Bütün insanlarca çekici bulunan yöneticilik erkekler gibi kadın bireylerin de 
ilgisini üzerinde toplamıştır.  Modern anlamda 1900’lü yılların başlangıcı ka-
dınların yönetimde görülmeye başlandığı bir dönem olmuştur. Ancak 1900’lü 
yıllarda profesyonel olarak çalışan kadın miktarı çok azdı ve meslek sahibi olan 
kadının ortak özelliği insana yardımcı olmak ve hizmetinde bulunmayı içeren 
öğretmenlik ve hemşirelik gibi mesleklerde yer almalarıydı. Yönetici olabilmiş 
kadınsa, yöneticiliğine alt seviye idarecisi statüsünde başlayabilmiştir. 1940 ve 
1950’li yıllarda üst kademe yönetici kadın miktarı çok azdı. 1959 yılları yöne-
tici olmayı düşünen kadın için belirleyici bir şekilde yaşanmıştır. 1959 yılın-
da kadın ilk olarak Harvard-Radcliffe İşletmecilik Programına dahil olmuştur. 
1960’lı yıllarda çalışma kanununu yeniden düzenlenmesine sebep olan; cinsiyet 
ve ırkı ön plana alan çalıştırma ayrımcılığı, teknolojik gelişmeler, eğitim seviye-
sindeki artışlar ve çevre değişiklikleri damga vurmuştur. 1980’ler de ise kadın,  
yönetimde belli bir edinmiş ve çalışma tecrübesi edinmişlerdir.  1980’ler de ka-
dınlar işletmecilik eğitiminde mastır derecesi almaya başlamışlardır. Kadınların 
bu çabası onları üst seviye yönetime gelmelerine yetmemiştir. 2014’lü yıllarda 
kadın yöneticilerin geldikleri yönetim seviyesinde farklılık gerçekleşmemiştir. 
Kadının kadınsı özellikleri ile üst kademe yönetim kadrosuna ulaşabilmesi dün 
olduğu gibi bugünde de hala çok zordur (Arıkan, 1999).

Genel olarak yönetim yeteneğinin cinsiyeti yoktur; yöneticide bir takım 
niteliklerin bulunması zorunluluktur. Bu niteliklerden risk alabilme, cesaretli 
olma, rekabete uyumluluğun erkek yöneticilerde kadın yöneticilere nispetle 
daha çok bulunduğunu savunan idrak mevcuttur (Arıkan, 2003).

Yönetim ve yöneticinin nasıl olması gerektiğine ilişkin tartışmalara sadece 
cinsiyet ayrımcılığı noktasından hareketle çözümleme getirmektense, bir yöne-
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ticiye tesir eden normları belirleyerek kadın ve erkek yöneticinin bu normla-
rın ışığı altında vaziyetinin kıymetlendirilmesi, nitelikli yönetmek ve nitelikli 
yönetici olmak münakaşalarına belirginlik sağlamak yönünden önem arz eder. 
Bahse konu normlar Uçar tarafından yapılan araştırmada aşağıda görüldüğü gibi 
belirlenmiştir.  Yaşanılan toplumun yapısı ve toplumun normları, Aile bünyesi 
ve büyütülme şekli, siyasi ilgi ve siyasi dekor, kanaatler ve dini normlar, ahlak 
normları, iletişim mahareti Eğitim çeşidi ve seviyesi, karakter strüktürü (Uçar, 
2006).

Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalar yönetici kadının sayısının çok 
düşük olduğunu belirtir. Genellikle yurdumuz gibi ananevi algılayışın hâkim 
olduğu halklarda kadınların yöneticilik konumuna ulaşmalarının karşısında bir-
çok mani ile karşılaştıkları barizce görülmektedir. “Kadın olmak” gerçekliği-
nin temel rol oynadığı bu strüktürde düzencenin, düzencedeki vazifelerin ve 
sorumlulukların “eril” isimlendirilmesi, bilhassa kamu bölümünde kadın için 
obstrüksiyon oluşturmaktadır. 

Sektör el açıdan yönetici kadınların vaziyeti özel sektörde daha iyi bir tab-
lo oluşturmakta iken benzer bir sağistem kamu sektörü için görülmemektedir. 
Türkiye İşveren Sendikası’nın (TİSK) Dünya Ekonomi Heyeti tarafından ya-
yınlanan ve bir takım memleketlerde özel sektörde istihdam edilen kadının va-
ziyeti iktisadi katılım ve imkanlar bakımından kıymetlendiren “İş Dünyasında 
Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2010 Raporu” na göre; üst düzey yönetici (CEO) 
konumundaki kadınların nispeti açısından dünya vasatî % 5 civarında iken, Tür-
kiye’de aynı nispetin %12 düzeyinde ve 34 ülke derecelendirilmesinde 2. sevi-
yede  bulunduğu  açıklanmıştır (Tisk, 2014).

1924 den beridir ülkemizde kadınlar, çalışma hayatına katılma bakımından 
seçeneklerini devlet garantisi idraki ile kamu sektöründen tarafa kullanmak-
tadırlar. 1980’li yıllara dek fazlalık gösteren kadınların istihdamı, 1980’lerin 
bitimine doğru duraksamıştır. Bu miat da, kamusal vazifelerin yüklenilmesine 
yönelik kadın yararına gönenen bu artışın üst seviye kamu yönetimlerinde belir-
ginleştiği tasvir edilmiştir (Acuner ve Sallan, 1993).

Cam tavan 1970’lerde Amerika Birleşik Devletlerin de ortaya çıkan bir 
kavramdır. Teşekkül önyargıları ve kalıplar tarafından oluşturulan, kadının üst 
kademe yönetim seviyelerine ulaşmalarını alıkoyan, belirgin olmayan, suni ma-
niler biçiminde vasıflandırılmıştır (Wirth, 2001). Cam tavan; kamuda, firmalar-
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da, öğretim kurumunda ya da kar amacı olmayan kurumlarda mürtefi konumlara 
gelmeyi dileyen ve bunun için uğraşan kadının rastladığı manilerdir. Cam tavan 
ifadesi ile söylenmek istenilen, rastlanılan meselelerin belirgin olmayışıdır (Ay-
can, 2004). 

Cam tavan sendromu ile alakalı değişik vasıflandırmalar kaimdir bunlar; 
yönetici seviyesinde çalışan kadının, belli bir evrenin ardından terfilerine mani 
olan etmenlerin tamamına “cam tavan” veya “cam tavan sendromu” denir.  

Cam tavan isminden de anlaşılacağı üzere görünmez bir maniyi belirt-
mektedir. Cam tavan, bir kadının yönetici olarak belirgin bir seviyeye terfiini 
müteakiben kayda değer bir terfi umduğu sırada ismini eksiksiz bir biçimde 
tanımlayamadığı sebeplerden ötürü beklediği terfie sahip olamama vaziyeti ile 
belirtilmektedir (Şivye, 2004). Wirth’ cam tavan sendromunu, cam tavan, ör-
gütsel önyargılar ve şemalar tarafından meydana getirilen, kadının üst kademe 
idareci konumuna gelmesine mani olan görünmez ve suni maniler (Örücü ve Kı-
lıç, 2007).  Olarak tanımlamıştır. Cam tavan sendromunun muhtevasını kişisel, 
kurumsal ve sosyal maniler oluşturmaktadır (Karaca, 2007) .

KADINLARIN İŞ YAŞAMINDAKİ SORUNLAR 

Eğitimde Farklılık 

Türkiye’de erişkinlerin bireysel ilerleyiş talimi alabilecekleri birden çok 
kurum bulunmaktadır. Kurumların talim içeriklerine incelendiğinde farklı olan-
ların sayısının nadir olduğunu görüyoruz. Artık eğitimcinin sahneden hazırlanan 
görselleri okuyarak geçtiği eğitim merkezli, etkileşim siz eğitimi uzun zaman 
önce geride bıraktık. Eğitimin süresi boyunca yeni başladığımız bu şekil talim-
lerden kaçınmalıyız. Öncelikli gayemiz, katılımcıların talimde çıktıklarında ka-
tılanlara bir farkındalık ve fayda sağlanabilmesidir. Erişkinler; kararlarını birey-
sel olarak alabilen şahıslar olarak anlamlandırılmaktadır. Erişkin talimde de bu 
şahıslara verilen talimlerdir. Erişkin taliminde ilk amacımız talim vereceğimiz 
her kesitin istirhamını birbirinden değişkenolduğunu bilerek yola çıkmaktır. Bu 
sebeple kime, neyi, nasıl ve neden anlattığımızı bilirsek muhteviyat planlaması 
daha başarılı olacaktır. Çünkü eğitimcinin kesite yönelik hazırladığı içerik genel 
hazırlanmış bir muhteviyat daha iyidir.  Çünkü gerçek nokta, talepleri doğru 
tesis edebilmek ve ona göre hazırlık yapılmasıdır (Özdamar, 2004).
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İş Bulma ve Terfide Farklılık 

Kişilerin ileriye dönük negatif düşüncelerini, şahısların sorunlarıyla baş 
edebilme şekilleri ve bölgeye uyum sağlamasını olumsuz şekilde etkilemekte-
dir. Elamanların istihdamla ilgili sorunları ve kendi geleceklerine dair beklenti-
lerinde negatif düşüncelere sahip olması, ilerisi için de kaygı yaratan bir sorun 
olarak önümüze çıkmaktadır. Çünkü ilerisi için umut ya da umutsuzluklar birey-
sel verimliliğimizde önemli bir alan tutmaktadır 

Ücretlerde Farklılık 

1980’lerle birlikte dünya stratejisi farklı bir yön belirlemekte ve her sahada 
daha dengeli strateji benimsemektedir. İleri devletler bu tutumları Türkiye bakı-
mından da belirgin rol olmuştur. Yaşanılan dönüşüm iktisat siyasete ve yönetim 
sisteminden sosyal sahada çok doğrultu olmuş ve bu değişim ve oluşum idare 
adımında ise “etkili ve randımanlı bir kamu yönetimi” oluşturma amacı öne 
çıkmıştır. Yapılmak istenilen daha canlı ve daha randımanlı kamuya sunulacak 
kamu hizmetlerinin daha planlı bir bakış açısıyla belirmek, tekrar belirlenen bu 
hizmetler istikamette kamu Kurumlarının yinelemelerini engelleyecek biçim de 
pozisyonlandırıldığı ve kamu hizmetini sunacak personelin randımanlı şekil-
de bir şekilde artırılarak daha iyi şekilde hizmetin sergilendiği bir etken olarak 
açıklanabilir. Bu süreçlerin alt bölümlerinden biri olan “kamu personelinin ran-
dımanın artırılması” düşüncesi birçok Devlette başka yöntemlerle sağlanmaya 
çalışılmıştır. Görevliler alacağı maaş yapmış olduğu iş ve gösterdiği başarı ile 
ilişkilendirilerek, maaşı bir araç olarak görülmesi sonucu, verimliliği arttırma 
amacı çevresindeki yaptırımlar gerek yazın performansına gözetleme metotları 
gerekse de devlet ve kurumların oluşturduğu orijinal düşünceler doğrultusunda 
meydana gelmiştir. Böyle bir durumda en önemli hisse kuşkusuz kurumların 
işleyişinin ve personel yapılarının birbirlerinden değişik olmasıdır. Çalışanla-
rın hangi ölçüte, nasıl, hangi sürelerde ve kimlerin puanlayacağı tartışılan bir 
sorundur. Özellikle puantörlerin ölçütleri ve yöneticinin bakma tarzı nesnel bir 
eleştiriye açık olabilmesi ve bunun dışında da mütalaa mütarekesine tahribat 
vereceği en eski eleştirimlerden biri olmuştur (Eraslan ve Tozlu, 2010).
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Cinsel Taciz 

Eşeysel sömürünün ortaya çıkış tarzları açık veya gizliden gerçekleşebilir. 
İfade ile dokunma ile ve davranışlarla Eşeysel sömürünün edimsel uygulaması 
ile gerçekleşir. Bütün mekanlarda ve her seviyede rastlanır. Bu davranışın sö-
mürü olması cinsel istismara yönelik tertibat almanın çetinliğini göstermekte-
dir. Cinsel istismar dışarıdan, bilinmeyen bireylerden oluştuğunda, kısmi olarak 
içeriden-tanıdık bireylerden oluşmasına nispetle kolay şekilde önlem alınabilir. 
Kurbanların ve faillerin birbirlerini bildiği vaziyetlerde, sosyal belirtkeler nede-
niyle tacize set vurabilmek, mücadele verebilmek ve tacizi menetmek için çok 
büyük olan güçlüklerle karşılaşılmaktadır (Yoğun,2008).

Mobbing

Özel ve kamu sektörlerinde yer alan firmalarda Cam Tavan Sendromu be-
lirgin bir mevzudur. Cam Tavan Sendromu dışında kadının yüz yüze kaldığı bir 
başka vaziyetse mobbingdir. Hem Dünyada hem de Türkiye’ de üzerinde faz-
laca dikkat toplayan ve çok fazla araştırılan bir mevzudur. Mobbing; mana ola-
rak, bir grup insanın bireye ya da diğer bir gruba sosyal külhanbeyliği yapması 
manasını içerir. İsim manası bakımından Latince bir terimdir; psikolojik şiddet, 
zorbalık, taciz, psikolojik yıldırı manasındadır. mobbing teriminin Türk Dil Ku-
rumu’nca eşanlamlısı ise bezdiricidir,  mobbing işyerlerinde oluşur. İlk olarak 
zıtlık ile meydana gelir. Zıtlık giderilmezse ki umumiyetle giderilemez mobbing 
başlar. Şiddet her geçen gün çoğalır ve ezginde çok önemli yitimlere neden olur. 

1960’lı yıllarda Avusturyalı bilim insanı Konrad Lorenz mobbing terimini, 
hayvanların bir elgini ya da avlanan herhangi bir hasmını kaçırtabilmek ama-
cıyla gerçekleştirdikleri tutumları betimlemek amacıyla yoğaltmıştır (Lorenz, 
1963, akt. Davenport, 2003). 

Mobbing betimlemesi yapılırken gaddar yönünden betimleme yapmak ol-
dukça güçtür. Zira davranışların strüktürünün nasıl bir ülkü ile veya hangi netice 
göz önüne alınarak gerçekleştiğinin betimlenmesi yapanların  ereklerine göre 
farklılaşır. Bu sebeple mobbing daha çok kurbanın yaşadığı tecrübe ve netice-
sinde meydana gelen rahatsızlanması, verimlilikte düzensizlik gibi keyfiyetler 
uzanımından incelenir (Salin, 2003). 

Ülkemizde mobbing ile ilgili çalışmaları ile tanınan Tınaz da mobbingin, fir-
mada işgörenler arası ya da firma sahipleri yönünden yapılan yinelemeli hücum-
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lar ya da bir nevi psikolojik anarşiden oluştuğunu öne sürer. Yine Tınaz’ın bakış 
açısından mobbing, ezginlerine üstleri, astları ya da aynı seviyedeki işgörenler 
tarafından her çeşit kargışlı işlem, korkutma, şiddet, hürmetsizlik gibi davranış-
ların dizgesel formatta gerçekleştirilmesidir (Tınaz, 2006). Mobbing’e Ülkemiz 
açısından bakarsak; 2006 yılı içinde gerçekleştirilen çalışma gereğince 25 milyon 
iş görenden 3 milyondan çoğu mobbing’e uğramıştır. Bu sonuç, oran olarak yak-
laşık %12 gibi düşük bir yüzde manasına gelmekle birlikte, mobbing idrakinin 
ulusumuz da alçak bir seviyede olduğu, kültür yapısı icabı işverenin sanki bir baba 
mevkisin de olup sergilediği mobbing hareketlerinin olağan görüldüğü gerçekliği 
de dikkate alınırsa bu nispetin yüksek olma ihtimali göz ardı edilmemelidir. 

Cam Tavan Sendromu 

Cam tavan 1970’ li senelerde Amerika’da belirginleşen bir terimdir. Ku-
rumsal önyargılar ve kalıplar tarafından meydana getirilen, kadın çalışanların 
üst seviye yönetim kademelerine ulaşmalarına mani olan görünmez, suni mani-
ler olarak betimlenmiştir (Wirth, 2001). 

Cam tavan; kamuda, firmalarda, öğretim kurumunda yada kar amaçlı olma-
yan kurumlarda üst seviye yönetim kademelerine gelmek isteyen ve bunun için 
efor gösteren kadının karşılaştığı manilerdir. Cam tavan kavramı ile ifade edilen 
şey, rastlanılan meselelerin belirsizliğidir (Aycan, 2004). 

İdareci konumunda çalışan kadın, belli bir seviyeye ulaştığında daha ileri 
gitmesine mani etmenlerin tamamına “Cam Tavan” veya “Cam Tavan Sendro-
mu” ismi verilmiştir. Cam Tavan isminden de anlaşılacağı üzere görünmez bir 
engeli betimlemektedir

Ülkemizde farklı sektörlerde istihdam edilen kadın personelin pozisyonla-
rına bakılırsa, kadın personelin farklı maniler sebebiyle cesareti kırılmış olsa da, 
gün geçtikçe firmaların orta ve üst kademe yönetimlerinde tikel olarak ilerlediği 
görülür (Çelikten, 2004).

KADINLARIN AİLE YAŞAMLARINDA KARŞILAŞTIKLARI 
FARKLILIK

Meslek ve Aile Çatışması 

Bu günkü iş hayatında etki eden faktörlerin biride de iş görenlerin iş ve 
yakın çevre ömürleri geçirdikleri çatışmalardır. İş-yakın çevre ömür çatışması 
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kesilmek bilinen bu konu, iş hayatında ki birden fazla faktör yanında, işveren-
lerin iş doyumu ve grup bağlamları üzerinde de etki sağlamaktadır. Bu boyutta 
çalışmada bankerlik bölümünde yapılan bir çalışmada ile iş-yakın çevre yaşam 
çelişkisini iş doyumu ve grupsal sadakat üzerindeki hüküm incelenirken, iş ger-
ginlik aracılık görevini de de belirlenmeye çalışılmıştır. İnceleme sonucunda 
umumi olarak iş-yakın çevre yaşam çelişkisi; iş doyumu ve grupsal ilişiğini 
dolaysız olarak olumsuz etkilediği tespit edilmişken, iş doyumu iş stresinin de 
kısmi olarak etkilediği ortaya çıkarılmıştır. Diğer taraftan iş-aile hayatı çelişki-
sinin; iş stresini olumlu, iş doyumu da olumsuz olarak etkilediği ortaya çıkarıl-
mıştır (Vergiliel, 2003).

Çift Kariyerli Eşler 

Eşlenik Meslekli Eşler; iktisadi şartlar gereğince; ekserisi, karı koca, olarak 
her ikisi de birden çalışmaktadır. Bu vaziyet, eşlerin özel hayatlarında gerçek-
leştiği gibi iş hayatlarında da bazı meselelere sebep olmaktadır. Eşler kendileri-
nin kariyer hayatında, belirlediği hedef istikametinde ilerlemeyi planlarlar. Çe-
şitli vaziyetlerde, yolları kesişmekte ve herhangi birisinin kariyer devamlılığı, 
birbirlerinin kariyer yoluna mani olmaktadır (Sevinç, 2010).

Ayışığı Sorunu 

Bugünlerde bireyler kazançlarını yükseltmek, ileri yetenekler edinmek ya 
da deneyim elde etmek gibi nedenlerle planlı işlerinin yanında, ek işler de yap-
ma eğilimindedir.  Ay ışığı sorunu olarak betimlenen bu gerçekliğin tabanında iş 
güvencesinin yatmakta olduğu söylenebilir. Bu efor sistemli işle alakalı mesele 
belirdiği anda, işsiz kalmamak gayesi adına yapılmış bir çeşit iş güvencesinin 
oluşturulmasıdır. Birey birden çok işte çalışmaya başlarsa ve bu durumunun 
balansını yeterince ayarlamazsa, bir başka meseleye dönüşmektedir. Hangi ka-
riyerin birey için ehemmiyetli olabilirliği mesele doğurabilmektedir. Firmalar 
bakımındansa mesele;  var olan personelin yapacağı işe odaklanmasına değil de, 
diğer işlere bakınmak durumunda olması, bu durumun neticesinde prodüktivite 
ve bağlılık meselelerinin artmakta olmasıdır (Uysal, 2010)

Kariyer Platosu 

Dünyamızın çok hızlı dönüşümüne bağlı olarak kişilerin kariyer yolunu 
doğru tespit etmeleri, firmaların da taktik destinasyonlarına varmalarında ve re-
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kabet içinde firmaları baskınlaştıracak, en çok katma değeri getirecek iş gören-
leri sistemlerine almaları ve devamlı ilerleyiş sağlamaları gereklidir. Sözü edilen 
bu gereklilik firmalarda kariyer yönetimi terimini belirginleştirmiştir. Böylelik-
le; bireylerin asli gereksinimlerini baz alarak düzenlediği hedefliyle firmanın ati 
hedefleri koordine edilerek kişi-firma entegresi temin edilmiştir. Bu evredeyse 
kariyer planlama ile sadece kişinin kendi hedeflerini doğru tanımlamasını değil 
aynı zamanda firmanın bu gereksinimleri ne derece temin edebileceğini çözüm-
lemelidir. Yerinde gerçekleştirilen bir kariyer planlaması atiye dönük muamele-
lerin yararlı gerçekleşmesini temin etmesi yönünden ehemmiyet taşır. Nedeni şu 
ki kariyer planlama ile ilerleyiş alanı bulunarak lazım tasarımlar ve çalışmalar 
varlık bulacaktır. Bilvasıta kariyer yönetimi ve planlaması sürekli olması dina-
mik bir kariyer geliştirme düzencesi ile olasıdır. Kariyer geliştirme, işgörenlerin 
bilgi, beceriklilik ve yeteneklerini yetkinleştirmek ile alakalı olanakların firma 
tarafından sağlandığı kapsayan bir prosedüdür. Böylelikle, başarı sadece kişinin 
değil aynı zamanda firmanın da başarısı olur (Limoncuoğlu, 2013).

KADIN PERSONELDE CAM TAVAN ENGELLERİ 

Kadınların Kendilerine Koydukları Engeller ve Öğrenilmiş Çaresizlik 

Öğrenilmiş çaresizlik, ilk olarak 1960’larda hayvanlar üzerinde yapılan de-
neyler ile ortaya çıkmış ve daha sonra insanlar üzerinde yapılan sınamalarla 
bütün gövdelere ulaşmıştır. Söz konusu yapı, kesiksiz olarak denetim yapılama-
yan  hâl ve olgular karşısında kalan gövdenin, denetimin  olası olduğu birbirini 
takip eden hallerde  bileşik olarak içinde bulunduğu durumu değiştirebileceğine 
ilişkin görüşünü  kaybettiğinden olgular karşısında durağan kalışını stilize et-
mektedir (Güler, 2005).  

Erkek Yöneticiler Tarafından Konulan Engeller 

Erkek idareciler iş entegrasyonundaki teşebbüslere karşı koymak amacıyla 
sosyal kapatma proseslerini yoğaltabilirler. Kadını rekabet havuzunda lokalize 
ederek, dişileştirilmiş çalışmalara yönlendirirken; erkek idareciler içinde, daha 
iyi kariyer imkanları arz eden yüksek gelirli işler için, yarışmayı özgür bıraka-
bilirler (Reid, Kerr ve Miller, 2003). Nedeni şu ki erkek, öbür erkeklerle - “yaşlı 
erkek ağı” - daha konforlu olurlar. İlaveten istihdam etme ve terfii hükümleri 
umumiyetle strüktürel değil ve önyargılıdır (Davidson ve Burke, 2011). Erkek 
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yöneticinin  kadın personelin  terfiinin önlemesinin birkaç sebebi aşağıdaki gibi 
belirtilmiştir.. Eşey Körlüğü; Eşey ayrımını araştırmak için 157 memlekette, 
umumiyetle kadının çalıştığı meslek grupları hakkında bir çalışma yapılmıştır. 
İlgili meslek kesitlerinin memleketten memlekete göre ayrı olduğu belirlenmiş-
tir.(Öztürk ve Bilkay, 2016).  Kadına İlişkin Önyargı ve Yaklaşımlar; kadının üst 
kademe idareci konumlarında yapılan işleri ifa edemeyecekleri, kendilik, azim 
ve coşku uzanımının vasıflı olmayışı ve erkeğin kadınla iletişimde zorlanacak-
ları yönünde önyargılardan oluşmaktadır (Günden, 2011). Kadının kesinlikle 
olağandışı işinin olacağını bu durumunda kadınların işini yaparken istikrar sağ-
layamayacağı ve muhayyel hareket edecekleri düşüncesi baskındır. Ayrıca er-
kek idarecilerin erki paylaşmama arzusu öbürkü mani nedenidir. Koruma Kolla-
ma İçgüdüsü (İyi Niyetli Ayrımcılık); şeklinde isimlendirilen maniler, kadınları 
“çok iş vermeyelim yapamaz, kaldıramaz” veya “çocuğuna bakacak kimse yok” 
tarzında sebeplerden ötürü  korumaya eğilimli  tutumları ve davranışı  içerirler 
(Öztürk ve Bilkay, 2016). 

Kraliçe Arı Sendromu 

Kadınların çoğunluğu, kadının; idrak, tutum yetkinleştirme, nitelikli ola-
rak mesele çözümleme ve hüküm verme becerikliliği iktiza eden aritmetik bi-
limleri, spor ve para işleri alanında erkeğe göre yeteneksiz olduğu nazariye-
siyle yetişmiştir. Bu münasebetle çoğu kadınlar, mantıksal sorun çözümleme 
ve kendine güvenip karar vermek mevzusunda erkek kadar iyi olmadıklarını 
düşünmektedirler. Usul, telaşsız ve dingin bir biçimde gerçekliği tarayan ve bir 
karara varan görevli bir idareci tahayyül edildiğinde bireylerin çoğunluğu bir 
erkek görmektedirler. Münhasıran son vakitlerde bu portre kadın idarecileri de 
kapsayacak biçimde genişlemiştir. Filhakika kimi kadınlar daima kendisine gü-
venen ve mümtaz bir biçimde mesele çözümleyebilecek pozisyona gelmiştir. 
Kendine güveni az olan kadınlar da bu yeteneği minik bir yardım ve cesaretle 
sahiplenebilmişlerdir (Ruffino, 1993).  Sosyal uzanımı utkulu  kadınlar özünü 
kaynak alma hatası yaparak, kendim bu konuma gelebildiysem öbür kadınlar 
da bu konuma gelir  korkusuna kapılır (Örücü, Kılıç ve Kılıç, 2007). İşte bu tür 
kadın yer aldıkları pozisyonda tek başına olabilmek gayesiyle hiyerarşik olarak 
diğer kadına destek sağlamaz. İşte bu tür tutumları gösteren yönetici kadınlar, 
çaba göstermediğini düşündükleri kadın personelin terfiine mani olmaktadırlar. 
Bu tip kadın idareciler erkek personeli desteklerler. Bu boyut yazında  “kraliçe 
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arı sendromu” ismi ile anılmaktadır.  (Oswald ve VanMatre, 1990). Kraliçe arı 
sendromu, üst kademe yönetimde  kadın olarak ayrık olmanın bir imtiyaz ve bü-
yük bir utku indikatör  oluşturduğu fikrinin  şuuraltına  oturmasından mütevellit 
bir  tutumdur (Öztürk ve Bilkay, 2016). Yukarda izah edilen tutum gösteren 
yönetici kadınlar bir organizasyon içindeki güçlerini öbür kadının ilerleyebil-
mesini engellemek ve azmini öğütmek için yoğaltabilir. Bu durumun nedeni, 
yönetici kadının inanılmaz miktarda çaba sarf etmesi, terfii açısından kişisel 
yeteneklerine ve becerisine itimat etmesi nedeniyle terfiinin öbür kadına göre 
daha zor olmasını istemesidir. Kraliçe arı sendromunun bir mesele olduğu ka-
bullenilmiştir, nedeni şu ki; erki elinde tutan kadın, kadınların terfiini teşviki 
için olması gereken pozisyondaysa da, bunu yapma olasılıkları hiç yok denecek 
kadar azdır (Hopman ve Lord, 2009). Bu konu ile ilgili çalışmalardan elde edi-
len bulgulara göre, yönetici kadınların tutumu sebebiyle düşük seviyede çalışan 
kadınların yöneticilerinin birer erkek olması şartına ilişik gösterilerek bu fikrin 
hızla  ilerleyebileceği  ve mani olunamayacağı düşüncesinin hakim olduğu bul-
gusuna ulaşılmıştır. (Günden, 2011). 

CAM  TAVAN SENDROMUNU ENGELLEMEYE YÖNELİK 
STRATEJİLER 

Eğitim Stratejisi 

Lewis ve Fagenson’un (1995) yapmış oldukları araştırmalarının bulgusuna 
göre, kadın personel yüksek yönetim seviyesine ulaşabilecek nitelikte eğitim 
desteği görmemektedirler. Bundan ötürü kadın personel cam tavan sendromuna 
sebep önyargılardan kurtulabilmeleri ilkin kâfi derecede eğitim görerek yönetim 
kademelerini laik olarak hak ettiklerini ortaya koymalıdırlar.  Kadın persone-
lin özüne dönük negatif önyargı ve tutumları değiştirebilmeleri ancak,  eğitim 
seviyelerinin yükselmesi ve meslek eğitimi becerisini geliştirebilirse mümkün 
görünmektedir.  Eğitim ve deneyim kadın personelin iş olanaklarının iyileşti-
rilmesi ile mümkün olacaktır. Kadın personel olası eksiğini tamamlayabilmek 
amacıyla çalışmaya başlamadan evvel ve çalışmaya başladıktan sonra işine iliş-
kin eğitime duhul etmelidir. Kariyer eğitimi izlenceleri, yöneticilik namzetle-
rinin umumi yönetim yeteneklerinin gelişimine yönelik kurgusal ve kılgılı se-
minerlerden meydana gelmektedir. İzlencelerin göreceli üstünlüğü, kadınların 
erkeklerin erk sahibi oldukları çalışma hayatı ile çalışmaya başlamadan evvel, 
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yetişme kademesinde karşılaşması ve önderlik yeteneklerini birlikte olgunlaştır-
masıdır.  Kezalik kadınlar çalışma yaşamına kolayca koordine olacaklardır. Ka-
dına sunulacak kariyer eğitimi hem daha vasıflı emek sağlarken hem de içinde 
bulunduğu toplumunun kültürel seviyesini yükseltmiş olacaktır (Sezen, 2008; 
Erkılınç, 2011; Öztürk, 2011; Gülbay, 2012). 

Mentor Yardımı Stratejisi 

Bireylerin Hayatta tek başlarına başarılı olmaları mümkün değildir.  Her 
birey iş hayatında çalışma arkadaşlarından etkilenmiştir. Bireyler kariyerinde 
ilerlemesine yardımcı olacak en hızlı ve etkili yöntem, kişilik yapısı ve davra-
nışları ile model olacak kişiler bulmaktır. 

Kariyer gelişiminde eğitimin rolü büyüktür. Başarılı kişilerin hayatlarını 
yazan kitaplar okuyarak, röportajlar izleyerek, başarılı insanların podcast ve vi-
deolarını takip ederek bireyler kendilerini geliştirebilirler. Periyodik olarak yüz 
yüze ya da online bir araya gelebilecekleri bir montör,  bireylerin içsel olarak 
kendilerine uyguladığı engelleri aşmasına yardımcı olur. Burada bireyler için 
en zor olan böyle bir kişiyi bulmaktır. Bireye uygun bir mentor ile eşleşmek ve 
onunla karşılaşmak kolay bir süreç değildir. Bireyler mentorü bulsa bile, iş ya-
şamının yoğunluğunda mentorün bireye zaman ayırması gereklidir (Özdamar, 
2004).

Sosyal İlişki Stratejisi 

Bugünlerde halkla ilişkiler faaliyetinden beklenen, firma ile tüm iştirak-
çileri arasında baskın bir etkileşim sağlamasıdır ve öngörülebileceği üzere bu 
görev, firmayı çevresi ile koordinesini sağlamada stratejik bir ehemmiyete sa-
hiptir. Benzer şekilde halkla ilişkiler faaliyetlerinden umulan bu muhteva, halk-
la ilişkiler yönetiminin stratejik iletim yönetimi olarak adlandırılmasına yol aç-
mış; firmanın içinde bulunduğu makro ve mikro mekânı tanımlama ve firmanın 
çevresiyle olan bağlılığını beyanat mesuliyeti gibi geniş ve iddialı bir kapsama 
ulaşmıştır (Kitchen ve Papasolomou, 1997). 

Performans Yükseltme Stratejisi 

İş hayatında kişinin başarımının kıymetlendirilmesi başka bir söyleyişle 
maddesel ve soyut emeğinin ölçümü, her daim inisiyatif alan nokta olmuştur. 
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Firmalar da rekabet üstünlüğü sağlayan öğelerin başında işgörenleri gelmek-
tedir. Dolayısı ile işgörenler ve firmaya ilişkili kararların hakiki ve zamanında 
verilebilmesi için, iyi bir performans yönetimi sistemine gereksinim vardır. me-
sela, ülkemizde kamu firmalarında performans yönetimi sisteminin uzanımın 
yükseltilebilmesinin gerektiği, 10. Kalkınma Planında (2014-2018) belirtilmiş-
tir, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ilişik olarak 2007 
yılında işlerlik alan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile işgörenlerin ye-
terliliği ve performansının kıymetlendirmesine yönününde tedbir alınması için 
kamu yönetimleri vazifelendirilmiştir (Altunışık, 2004).

Örgüt Kültürü Geliştirme Stratejisi

Bilginin geçen dönemlere nazaran çok fazla artması ve bilgi-iletişim tekno-
lojisindeki gelişimler, toplumun sosyo-kültürel, ekonomik, siyasal bünyelerini 
de önemli miktarda etkilemiştir. Bu temayüz, erek, strüktür, proses ve iklim uza-
nımlarından oluşan firmaları da büyük ölçüde değişime zorladığı görülmektedir. 
Çağımızda firmalar, daha kısa zamanda meselelerine çare bulma, müessir yapı-
lar hazırlamak, ihtiyaçlara koşut mal, hizmet, ide üretme yönünde önemli uğra-
şılar içine sokulmaktadır. Firmalar elastik yapılar kazanmakta, çağcıl yönetim 
taktikleri ve teknikleri firmaların ayakta kalabilmeleri için belli başlı faaliyetler 
haline gelmektedir. Tümel olarak değinildiği gibi, firmalar bağıntılarını bengi-
lemek için eski senelere göre daha çok kendilerini restore etmekte, yapılarında, 
proseslerinde daha fazla değişiklikler realizasyona gitmektedirler. Bu statüko, 
firmaları“ çağcıllaştırmak” gayretine sevk etmekte natürel olarak da “firma 
geliştirme” düzgü, metot ve prosesleri hususunda elzem ve tatminkâr bilgi ve 
melekelerle donandık olma gereksinimi ile yüz yüze bırakıyor (Zeybek, 2010).

Cam Tavan Sendromunun Tespiti İçin Yapılan Çeşitli Çalışmalar

Kadın personelin cam tavan sendromu düzeyini belirlemek için Karaca’nın 
2007 yılında Selçuk Üniversitesinde hazırladığı yüksek lisans tezinden uyarla-
nan cam tavan ölçeği 7 alt boyut ve toplam 38 sorudan oluşan ölçeği kullanılmış-
tır. Kadın personel kurumlarında cam tavan sendromunun olduğunu belirtmiş-
lerdir ve çalışmaya katılan cevaplayıcıların demografik özelliklerinin dağılım-
ları aşağıdaki gibidir. örnek bireylerin tamamı kadındır. örnek bireylerin %63’ü 
20-30, %35,4’ü 31-40 ve %1,4’ü ise 41-50 yaş grubundandır. Örnek bireylerin 
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%70,1’i evli %29,9’u bekardır. Örnek bireylerin %63,9’u lisans, %12,2’si yük-
sek lisans, %22,4’ü lise ve %1,4’ü ise ön lisans eğitim seviyesindedir. örnek 
bireylerin %57,8’i antrenör ve %42,2’si ise yöneticidir. örnek bireylerin %55,8’i 
1-5 yıl, %30,6’sı 6-10 yıl, %8,8’i 11-15 yıl ve %4,8’ise 16-20 yıl mesleki dene-
yime sahiptirler. Kadın personel kurumlarında; Çoklu rol üstlenme, kadınların 
tercih algıları, biçimsel olmayan iletişim ağlarına katılma, mesleki ayırım ve 
basmakalıp yargıların var olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra mentor ek-
sikliği, örgüt kültürü ve politikalarında kadın yöneticiler açısından ayrımcılık 
olup olmadığı konusunda kararsız kalmışlardır.  Örgüt kültürü mentor eksikliği 
konusunda araştırma yapan (Ergeneli; Akçamete, 2004, Karcıoğlu; Leblebici, 
2014, Taşkın ve Çetin, 2012) tarafından öne sürülen bulgular ile çalışmamızda 
elde ettiğimiz bulgular benzerlik göstermektedir. Şöyle ki; yönetici kadınların 
yönetim kademelerinde üst seviyeye çıkmasında mensupları oldukları örgütler-
den kaynaklı birçok etmenler de etkili olmaktadır. En önemli etmenlerin başında 
örgüt kültürü gelmektedir. Erkek mihraklı örgüt kültürü kadın personele kariyer 
hayatında mühim bir mani oluşturmaktadır. Kadın personelin örgüt bünyesinde 
üst yönetime terfii etmeleri, örgütün kültür yapısındaki birey odaklı, performans 
kıymetlendirmesine yaslanana ve eşey eş değerliğini temel alan proseslerle ala-
kalı olduğu belirtilmektedir. (Ergeneli ve Akçamete, 2004). Söz gelimi; çoğu 
örgüt erkek personelin kendi aralarında kurdukları “old boy network” ismi ile 
alınan formal olmayan  iş alakaları (Karcıoğlu ve Leblebici, 2014) vardır. Ka-
dın personelin sözü edilen bilgi ağlarına katılmakta güçlük yaşadıkları, bundan 
ötürü kariyerinde mühim yer tutan, bilgi, destek, tavsiye, güç ve ayrıcalıklar-
dan mahrum kaldığı bu konuyla ilgili çoğu araştırmada bulguya rastlanmıştır. 
Kadın personelin yüksek yönetim seviyelerine ulaşamama sebeplerinden birisi 
olan teşekkül etmenleri Taşkın ve Çetin (2012) ‘in yaptığı araştırma sonucunda 
elde ettiği elde ettiği bulgulara göre; örgüt kültürü, örgütsel politika, örgütsel 
iklim, mentor eksikliği, olanak denkliğinin yoksunluğu, kadın personelin ile-
tişim ağının haricinde yer alması, yönetici erkeklerce oluşturulan maniler ve 
kadın personele yine yönetici kadınlarca oluşturulmuş mani olan “kraliçe arı 
sendromu” olarak belirtilmektedir. Kadın personelin Cam tavan sendromu dü-
zeyleri ve diğer alt boyular ile yaş grupları, medeni durumları, eğitim durumları, 
arasında anlamlı farklılık yoktur. Bir başka değişle kadın personel yaş grupları, 
medeni durumları ve eğitim seviyeleri ne olursa olsun çalıştıkları kurumlarda 
cam tavan sendromunun var olduğunu düşünmektedirler. Bu nedenle (Mızrahi 
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ve Aracı, 2010; Aksu, Çek ve Şenol, 2013; Soysal ve Baynal, 2016; Taşkın ve 
Çetin, 2012) tarafından yapılan çalışmalarda elde edilen bulgular çalışmamızda 
elde edilen bulgular oldukça önemli bulgulardır. Buna göre; kamu ve özel spor 
kurumlarında çalışan kadın personel kurumlarında var olan cam tavan send-
romu ile aşağıdaki şekilde mücadele etmelidir. Mızrahi ve Aracı (2010) ‘nın 
konuyla ilgili yaptığı araştırma neticesinde; yönetici kadınlar kariyerlerinde 
yüzleştikleri manilerle baş edebilmek açısından ilkin kararlılık, tutarlılık ve hırs 
göstermelidirler. Bununla birlikte kadın yöneticiliğini yüreklendirecek ve süb-
vanse edecek politikalar içinde yönetici kadınların örgütlenme yetkinliklerinin 
de yer alması, kadın personelin kendi içlerinde el birliği ve beraber aksiyon 
gösterme dirayetinin yetkinleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla oluşturulan 
oluşturulan sosyal ağın dayanak bulması gereklidir. Aksu ve diğerleri tarafından 
yapılan çalışma bulguları da bu konuyu desteklemektedir. Araştırma bulgularına 
göre, ankete katılan erkek idarecilerin yüzde ellisi, kadın personelin yönetim 
basamaklarında ilerlemelerinin önünde mani olan cam tavanı kırmada sosyal 
ilişkinin çoğunlukla etkin olduğunu belirtmişlerdir (Aksu ve diğ., 2013). Benzer 
biçimde, Soysal ve Baynal (2016) kadın personelin kişisel etmenlerle alakalı 
iletişim, ön yargılar, bireysel yeğleme algısı gibi mevzularda manilerle karşı 
karşıya kalsa bile aşabilme yeterliliğine malik bulunduklarını söylemektedirler. 
Yine bir başka çalışmada Taşkın ve Çetin (2012) yönetici kadınlara uygulanan 
cinsiyet eşitsizliğini kaldırmaya dönük; bireyci ve örgütçü strateji uygulanabi-
lir olduğunu belirtmektedirler. Buna göre; kişisel strateji; üniversite düzeyinde 
ve meslek eğitimi kazanma stratejisi, mentorden destek görme stratejisi, sosyal 
ilişkiler realizasyonu stratejisi, üst düzey başarım gösterme stratejisi, rol çatış-
malarını çözümleme stratejisi diye sayılabilirler. Ayrımcılıkları engelleyebilmek 
amacıyla hayata geçirebilecek örgüt stratejilerindeyse şunlar sayılabilir; erkek 
üstün örgütsel kültürü dönüştürmek, elastiki mesai ile aile dostu firma mua-
meleleri gerçekleşmesi, kariyer gelişim dizgileri hazırlamak, sosyal haklardan 
faydalandırmak ve kadın personelin yükseltilme imkânlarını çoğaltmak müspet 
ayrımcılık stratejisidir (Taşkın ve Çetin, 2012). 

Sonuç olarak; kamu ve özel spor kurumu yöneticilerinin özellikle de perso-
nel yönetimi ile ilgilenen yöneticilerin araştırmamız sonucunda ilgili kurumlar-
da görülmüş olan cam tavan sendromunu giderici şu önlemleri almaları gerekli-
dir. Kurum kültürü analiz edilerek personel politikalarında ve uygulamalarında 
kurumlarında toplumsal cinsiyet uygulamalarını hayata geçirecek programlar 
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hazırlamalıdırlar. Bu programların ana konuları ise ülkemizde ve dünyadaki 
firmalarda çalışan kadınların karşılaştıkları ortak maniler olan; bambu tavan, 
beton tavan, ikinci cam tavan, cam dolap, cam merdiven, cam labirent, yapışkan 
zemin ve yapışkan merdiven olması gereklidir. Böylelikle kadın personel ve 
kadın yöneticilerin önündeki kariyer manileri kalkabilecektir.  
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“Bu yüzyılda en büyük ahlâkî meydan okuma, dünya 
çapında toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi olacak-
tır”

Pulitzer ödüllü gazeteci Nicholas Kristof

Öz: İnsanın varoluşundan bu yana cinsiyet eşitliği konusu toplumun önem-
li konularından biri olmuştur. Ekonomiden siyasete, eğitimden sağlığa, spora 
kadar pek çok alanda kadınlar toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz kalmak-
tadır. Bu durumda kadınlar daha az sağlıklı, daha düşük eğitimli, daha az iş-
gücüne katılan, daha az gelir getiren işlerde çalışan konumdadırlar. Türkiye’de 
ve dünyada resmi olarak kadın erkek eşitliği yasalarda belirtilmesine rağmen, 
hakların kullanımında, fırsat eşitliğinde sorunlar yaşanmaktadır. Erkeklerle eş 
değer olarak görülen yegâne alan olan sporda da kadının varlığı eşitlik adına 
oldukça önem taşımaktadır.  Cinsiyet eşitsizliğinin ve kadına yönelik her türlü 
şiddetin ortadan kaldırılması çabaları, sadece kadının güçlenmesi değil; aynı 
zaman da toplumda beraber var olduğu erkeğin insanca yaşamasına ve kalkın-
masına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda eşit ve insanca ortak yaşamanın şartı 
olarak, erkek ve kadının yan yana ayırım yapılmadan her alanda güçlenmesi 
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gerekmektedir. Bu araştırmada, zaman içinde ve toplumdan topluma değişen 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin güncel durumuna geniş bir yelpazede bakılması 
amaçlanmıştır. Araştırmamıza kadının ekonomik anlamda istihdam ve güçlen-
mesi konusunda araştırmaların analizleriyle başlanıp daha sonra toplumun diğer 
alanlarında kadının karşılaştığı ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliği vurgulanmıştır. 
Genelde kadınların var olma sürecinde eşit eğitim, sağlık, siyasal ve özelde ise 
spor alanlarında karşılaştığı cinsiyete bağlı ayrımcılıklar hakkında literatür ta-
raması sunulmuştur. 

GİRİŞ 

TANIMLAR

Cinsiyet: “Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt 
ettiren yaratılış özelliği, eşey, cinsellik, seks” (TDK, 2019).

Toplumsal Cinsiyet: “Kadın ya da erkek olmaya toplumun ve kültürün 
yüklediği anlam ve beklentilerdir ” (Dökmen, 2004, s. 2).

Cinsiyet Eşitliği: Toplumsal cinsiyet eşitliği, Birleşmiş Milletlerin kurulu-
şundan bu yana bir insan hakkı olarak tanınmaktadır (BM, 2010).

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların ve erkeklerin eşit hak, fırsat ve ola-
naklara sahip olabilme durumudur. Bu eşitliğin var olduğu durumlarda toplum-
sal cinsiyete dayalı ayrımcılık yok demektir (Ecevit, 2010, s. 4).

“Cinsiyet, kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik 
ve biyolojik özellikleri; toplumsal cinsiyet ise toplumun verdiği roller, görevler, 
sorumluluklar, toplumun bireyi nasıl gördüğü, algıladığı ve beklentileri ile ilgili 
bir kavramdır” (Üner, 2008, s. 6).

“Biyolojik cinsiyet ise kadın ve erkeğin doğuştan getirdiği fizyolojik özel-
likleri ifade etmektedir. Toplumsal cinsiyet toplumun kadın ve erkek için uy-
gun gördüğü, inşa ettiği, belki dayattığı; roller ve davranışları ifade etmektedir” 
(World Health Organization, 2017).

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği:

 “Kadınların politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve medeni alanlardaki in-
san hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan 
yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve 
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cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama 
anlamına gelmektedir” (CEDAW, 2019).

Asan (2006), toplumsal cinsiyetin (gender), biyolojik cinsiyetten (sex) 
farklı olduğunu; toplumsal cinsiyetin toplumsal ve kültürel olarak belirlendiğini 
ve bu sebepten toplumsal cinsiyetin toplumlara ve tarihlere göre değişebileceği-
ni belirtir ve “cinsiyet konumu, cins kimliği” olarak tanımlar. 

Cinsiyetçi ideoloji kadını; “edilgen, akılcı davranmasına engel olacak bo-
yutta duygusal, cesaretsiz ve var oluşu ailenin sınırları içinde meşru görülen 
bir varlık” olarak görmektedir (Helvacıoğlu, 1996, s. 13). Bütün bu görüşler 
bağlamında  eşitlik ilkesini hakim kılacak anlayışlar ile ancak toplumsal değer 
yargılarını değiştirebilir. Kadın ve erkeğin birbirine rakip olmayıp, yaşamın her 
boyutunda birbirinin tamamlayıcısı ve erkeğin varlık sebebinin de kadın oldu-
ğunu anlamak gerekir.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İLERLEME SÜRECİ

İnsan hakları bakımından toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerleme sürecine 
bakıldığında politikalar anlamında birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar 
şunlardır:

BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi: BM İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi, 1 Aralık 1948 tarihinde BM Genel Kurulunda kabul edilirken, 
Türkiye 6 Nisan 1949 tarihinde Beyannameyi onaylamıştır. Beyannamenin 2. 
maddesinde: “Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi 
bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark 
gözetilmeksizin işbu Beyannâme’de ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hür-
riyetlerden istifade edebilir.” denilerek, kadın-erkek arasında en küçük farkın 
bile olamayacağı vurgulanmıştır. Ayrıca, Önsöz’de de; “İnsanın temel haklarına, 
insanın haysiyet ve değerine, erkek ve kadınların eşitliğine olan inancı” açıkça 
teyit edilmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Avrupa Konseyi tarafından 1950 
yılında Roma’da kabul edilmiştir. Türkiye 1952 yılında imzalamıştır. Madde 
14’de; “Bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, 
renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal 
bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma 
dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır” (A.İ.H.S., 2010). cüm-
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leleri ile özgürlüklerden yararlanma konusunda “cinsiyet ayrımı” yapılamaya-
cağı özellikle belirtilmiştir.

BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası 
Sözleşmesi (CEDAW): 1975 yılında Mexico-City’de gerçekleştirilen BM Bi-
rinci Dünya Kadın Konferansı ile ilerleme kazanan, kadının statüsünün yük-
seltilmesine yönelik uluslararası çabaların sonucu olarak, BM Genel Kurulu 
tarafından 1979 yılında kabul edilen Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) 1 Mart 1980 tarihinde BM üyesi ülkelerin im-
zasına açılmıştır. Sözleşme, 1981 yılında 20 ülkenin onayını takiben yürürlüğe 
girmiştir. Türkiye anılan Sözleşmeyi 1985 yılında imzalamış ve CEDAW Söz-
leşmesi ülkemiz açısından 19 Ocak 1986’da yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin de  
aralarında bulunduğu sözleşmeye taraf ülke sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 
186’dır. Sözleşme kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek için var olan tek yasal ve 
bağlayıcı dokümandır (CEDAW, 2019).

CEDAW’ın amacı, toplumun her alanında kadının karşılaştığı kalıplaşmış 
kadın–erkek toplumsal rollerine dayalı kalıp yargı ve ayrımcılık içeren uygula-
maların ortadan kaldırılmasıdır (Öztürk ve Koca, 2018, ss. 114-130).

CEDAW’ın 1.Maddesinde: “Kadınlara karşı ayrım net bir şekilde tanımla-
nır: “İş bu sözleşmeye göre ‘Kadınlara karşı ayrım’ deyimi kadınların medeni 
durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, 
ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel 
özgürlüklerin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engel-
leyen ve ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan 
herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelecektir.” (CEDAW, 
2019).

Yapılan tüm anlaşmalar kadın-erkek eşitliğini sağlamak ve korumak ama-
cı taşımaktadır. Ancak dünyada kabul edilmiş uluslararası anlaşmalara rağmen 
birçok farklı sebepten ötürü kadınlar ve kız çocukları eşit haklara sahip olama-
maktadırlar.

Dünya Ekonomi Forumu’nun Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre 2017’de 
göze çarpan önemli bulgular ortaya çıkmıştır:

“144 ülkenin verileri kullanıldı 2017’de sağlık ve eğitime ulaşabilme eşit-
liği artarken ekonomiye ve politikaya katılımda eşitsizlik oranı oldukça yük-
sek. Araştırma 4 kategoriye ayrıldı; sağlık, siyaset, eğitim ve ekonomi. Dünya 
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genelinde cinsiyet eşitsizliği oranı %68 oranında belirtildi. Eşitsizliğin en az 
olduğu ülke İzlanda iken en fazla olduğu ülke Yemen. Ruanda cinsiyet eşitliği 
sıralamasında 4. sırada yer aldı, dünya genelinde parlamentoda en fazla kadının 
bulunduğu ülke Ruanda. Türkiye ise cinsiyet eşitsizliği oranında 144 ülke ara-
sında 131. sıradadır. Geçtiğimiz yıl 130. sırada yer alan Türkiye’de kadınların 
iş gücüne katılım oranı %33’den %36’ya çıktı. İş gücüne katılım oranı arttığı 
halde cinsiyet eşitsizliği sıralamasında geriye düşmemizin sebebi ise kadınların 
ev ve bakım işlerinde yer alması, ücret eşitsizliği gibi konular gündeme geliyor 
olmasından. Yapılan hesaplamalara göre bugünkü koşullar aynı şekilde devam 
ederse dünyada kadın-erkek ücret eşitliği 217 yıl sonra sağlanacak. 2017’de 
Türkiye’deki üst düzey yöneticilerin yüzde sadece 18’i kadın.2017’de Tüki-
ye’deki uzman meslekler ve teknik elemanlar arasındaki kadınların oranı %39, 
dünya genelinde ise Türkiye 104. sırada. Geçen yıla göre 60 ülkede cinsiyet 
eşitsizliği artarken tam 82 ülkede azaldı” (Dünya Ekonomi Forumu Cinsiyet 
Eşitsizliği Raporu, 2017).

SPOR ALANINDA KADINLARIN KARŞILAŞTIĞI TOPLUMSAL 
CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ PROBLEMLERİ

Spor Nedir?

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi’nin 1992 yılında kabul ettiği ve 2001 
yılında güncellediği Avrupa Spor Şartı’nda sporu;

“Fiziksel olarak formda olmak ve ruhsal sağlığı ifade etmek veya iyileştir-
mek, sosyal ilişkiler oluşturmak veya her düzeydeki rekabette sonuç elde etmek 
amaçlarıyla, rastlantısal veya organize katılım yoluyla gerçekleşen her türlü fi-
ziksel faaliyet” olarak tanımlamaktadır (Avrupa Konseyi, 2001). Bu doğrultuda 
spor alanındaki toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının amacı, kadınların ve 
kız çocuklarının toplumun tüm kesimlerinde erkeler ile eşit spor ve aktivite fır-
satlarından yararlanma imkânları yaratmaktır.

Spor sosyoloğu ve feminist bir aktivist olan Nancy Theberge (1987) spo-
ru; kadının kendi bedeninin gücünü fark etmesi ve gücünün yarattığı enerjiyle 
potansiyelinin gelişimine etkisinin ortaya koyduğu özgür bir alan olarak tanım-
lamaktadır.

Spor; geleneksel olarak erkeksi cinsiyet rolü özellikleri gerektiren bir erkek 
etkinliği olarak görülüp, üstün sportif performans erkeklikle eşdeğer olarak ka-
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bul edilmektedir. Bu durumdan dolayı da kadının spor yapmasının önüne birçok 
engel konulmaktadır. 

Theberge (1993)’e göre, spor ortamında sergilenen performans üst düzeyde 
olduğunda toplumsal cinsiyetçi fikirlerinin oluşması ve desteklenmesinde güç-
lü bir alan oluşmaktadır. Özellikle yarışmalar, erkeklik ve kadınlıkla ilgili çok 
kuvvetli mesajlar verir.

Koca (2006)’ya göre; toplumsal cinsiyet düzeni içinde kadının spor dene-
yimini spor yapma çabası, erkek bedeninin fizyolojik üstünlüğü ya da kas gücü 
altında kalmakta ve ikincil veya öteki olarak eşitsizlikle karşı karşıya kalmakta-
dır. Erkek bedeninin karşısında ötekileştirilen kadın bedenine cinsellik yoluyla 
vurgu yapılmakta, kadın sporunun cinsellik ile ilişkilendirilmesi ve erkek spo-
runun atletik deneyimin doğal formları olarak varsayılmasıyla kadının spordaki 
emeği görülmemektedir.

KADINLARIN SPOR AKTİVİTELERİNE KATILIM TARİHÇESİ

Spor tarihine bakıldığında; Antik ve modern Olimpiyatlarda kadınların yeri 
oldukça etkileyici bir hikâyeye sahiptir. Eski soylu Yunanlılar, Olimpiyat bölge-
sinde tanrıları Zeus’a bağlılıklarını, inançlarını simgelemek ve bölgenin barışını 
sağlamak için çeşitli tören ve şenlikler düzenlerdiler. Bu şenlik ve törenler dini 
ibadet ve inanç göstergesi olduğu için törenlerde sadece erkek sporcular bulun-
mak zorunda ve kadınların törenlere katılması veya izlemesi yasaktı (Karakü-
çük, 1989, s. 3). Antik çağda uygulanan bu dini kural yalnızca tek bir rahibe olan 
Deneter Tapınağı baş rahibesi oyunları takip etme imtiyazına sahipti (Alpman, 
1972, s. 94). Kadınlara yalnızca olimpiyatlardan on beş gün önce ve on beş gün 
sonra Heraşenkikleri altında dini amaçlı yarışmalar yapmalarına izin verilirdi. 

Modern Olimpizm kavramı 1894 yılında Paris’te Uluslararası Atletik 
Kongreyi gerçekleştiren Pierre de Coubertin tarafından başlatılmıştır. Uluslara-
rası Olimpiyat Komitesi (IOC) 23 Haziran 1894 tarihinde kurulmuştur. Modern 
zamanların ilk Olimpik Oyunları (Olimpiyat’ın Oyunları) 1896 yılında Yunanis-
tan’ın başkenti Atina’da kutlanmıştır. Ancak Olimpizmin Temel İlkeleri Madde 
6’ya bir göz atacak olursak; “din, siyaset, cinsiyet veya başka nedenle herhangi 
bir ülke ya da kişiye karşı ayrımcılık yapılması Olimpiyat Hareketine ait olmak-
la uyumsuzdur’’ maddesini görmekteyiz (IOC, 2019). Ancak kadınların spor-
da kabul görmemesi sporun en prestijli oyunları olarak kabul edilen olimpiyat 
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oyunlarında görülmüştür. Modern Olimpiyatlar ilk olarak 1896 yılında Atina’ 
da yapılmıştır. Sporda erkekçe eğitimin sürükleyici gücünü aramış ve sporla 
adamı ve vatandaşı yalnız fiziksel yönden değil moral ve sosyal yönden de eğit-
menin mümkün olduğuna inanan Coubertin, kadınların olimpiyatlara katılması 
konusunda hiçbir çaba göstermemiştir. Dünya sporunun gelişmesinde ve yay-
gınlaşmasında önemli bir yeri olan olimpiyatların kurucusu Coubertin “kadın-
ların rolü, erkeklerin galibiyetini takdir etmektir”, olduğu ve kadın sporlarının 
doğaya aykırı olduğunu, erkeklere ait olduğu düşüncesine sahipti.

 Kadın yarışmacılar ilk olarak 1900’de Paris II. Olimpiyatların’da yarış-
macı olarak kabul görmüştür.  Kadınlar 20 yıl sonra yarışmaya başladıklarında 
ise; Coubertin, Uluslararası Olimpiyat komitesinde kadınların oyunlardan uzak-
laştırılmasını istemiştir. 1925’te kadınların tasnif dışı yarışmalarını önerirken, 
1934’te kadın sporcuların yarışmalarda yer almasının erkek sporcular için iyi 
olmadığı konusunda uyarılarda bulunmuştur. 1935’te ise tekrar ısrarla kadınla-
rın sporda bulunmalarının karşısında olmuştur. Olimpizm felsefesiyle bağdaş-
mayan bu ayrımcı yaklaşımlar geçen yüzyıllara göre ilerleme gösterse de günü-
müzde hâlâ kadınların veya kız çocuklarının spor ile ilişkilendirilme konusunda 
eşit haklara sahip olamadıklarını görmekteyiz.

Özellikle 1970’lerin başından itibaren gelişen feminist akımla birlikte, ka-
dın ve spor konusu ciddi olarak ele alınıp, tartışılmaya başlamıştır. 2000’li yıl-
larda kadının sporda başarısı genel anlamı ile kadının gelişimi, ilerlemesi ve 
kalkınması bakımından bir gösterge olarak kabul edilebilir.

“Spor alanı, CEDAW 10. ve 13. maddelerde yer almaktadır.”

•	 “Bu maddelerde, kadınların spor ve beden eğitimine aktif katılımlarının 
sağlanması için devletin uygun önlemleri alması ifade edilmiştir:”

•	 “Madde 10. Taraf devletler, özellikle arasındaki konularda kadın erkek 
eşitliği esasına dayanarak eğitimde erkeklerle eşit hakka sahip olmaları-
nı sağlamak için kadınlara karşı ayrımı önleyen bütün uygun önlemleri 
alacaklardır:”

•	 “g/bent: Spor ve beden eğitimi faaliyetlerine aktif olarak katılmaları için 
erkeklerle eşit fırsatlar tanınması:”

•	 “Madde 13. Taraf devletler, kadınlara karşı ekonomik ve sosyal hayatın 
diğer alanlarında erkeklerle kadınların eşit olarak haklardan yararlana-
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bilmelerini sağlayarak, kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi için ge-
rekli ve özellikle aşağıdaki önlemleri alacaklardır:”

•	 “c/bent: eğlence, spor ve kültürel hayatın bütün yönlerine katılma hak-
ları.”

UNESCO Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Şartı 21 Kasım 1978’de 
Paris’te düzenlenen BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Kurulunda ka-
bul edilmiştir.

“Birinci maddesinde beden eğitimi, fiziksel aktivite ve spor uygulamaları-
nın herkes için temel bir haktır” ifadesi yer alır.

Olimpik Antlaşma (OA) Temel İlke 6.” Irk, din, siyaset, cinsiyet veya baş-
ka nedenle herhangi bir ülke ya da kişiye karşı ayrımcılık yapılması Olimpiyat 
Hareketine ait olmakla uyumsuzdur.”

2011 yılında İstanbul’da imzalanan ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe 
giren İstanbul Sözleşmesi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi 
şiddeti hedef alan ilk Avrupa sözleşmesi olma niteliği taşımaktadır.

Bu doğrultuda spor alanındaki toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının 
amacı, kadınların ve kız çocuklarının toplumsal, ekonomik ve kültürel geçmiş-
leri fark etmeksizin, sporun tüm alanlarına erkeklerle eşit düzeyde katılma ve 
eşit muamele görme haklarının sağlanmasıdır. Ancak yapılan tüm bu ayrımcılı-
ğa karşı politika ve alınan tedbirlere rağmen sporun cinsiyet eşitliği bağlamında 
kadının karşılaştığı ayrımcılıklar diğer alanlara nazaran iki kat daha fazla di-
rençle karşılaşmaktadır. Ataerkil ve hegemonik düşünceden ileri gelen toplum-
sal rollerin yarattığı kalıp yargılar; erkekle bütünleşmiş spor alanında kadınların 
cinsiyet eşitsizliği yaşamasını kolaylaştırmaktadır.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ve KADININ SPOR YAPMA 
ENGELLERİ

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nda “Genel Esaslar” bölümünde ise 
kadın ve erkeğin eşit olduğu ile ilgili hükümler bulunmaktadır (mad. 10): Ayrıca 
anayasanın 58. ve 59. maddeleri de sporun yaygınlaştırılması ve başarılı spor-
cuların korunmasına dair olup kadın erkek herkesi kapsayarak cinsiyet ayrımı 
yapılmamıştır.
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“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve 
erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamak-
la yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

TUİK 2018 verilerine göre; “Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında, 
bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi arttı.  Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 
kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam 
nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturmaktadır”. Bu veri-
ye dayanarak kadının toplumda etkinliği her alanda önemli diyebiliriz. Ancak 
toplumda erkekler kadar nüfusa sahip kadınların, eğitim, sosyal, sağlık, siyasal 
ve sportif alanlarda eşit haklara sahip olmasına rağmen uygulamada toplumsal 
kalıp yargılar nedeniyle birçok ayrımcılığa maruz kalmaktadır.

Hergüner’in (1993) yapmış olduğu “Kadınların Spor Yapmalarını Etkile-
yen Sosyo Kültürel Faktörler” konulu yüksek lisans tez çalışmasında, bütün 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de sporun kadınlar arasında erkeklere kıyasla 
daha az yapıldığı durumu ortaya konulmuştur. Bu çalışmada kadınların sportif 
faaliyetlere katılımının düşüklüğü fizyolojik özelliklerden, geleneksel sorum-
luluklarından, kültürel baskılardan, erkeklik ve dişilik kavram ve rollerinden 
kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Koca ve Bulgu (2005)’ya göre kadın bedeni, spor medyasında görsellik yö-
nünden ilgi çekmektedir. Başarılı olan kadın, cinsel kimliği ön plana çıkıp haber 
değeri taşımaktadır. Bu durumda medya, sporda kadınının cinsiyetçi bakış açısı-
nı pekiştirmektedir. Sporun her dalında katılımları erkeklere göre az olan kadın 
sporcuların sayıları her geçen yıl biraz da olsa artış göstermeğe başlamıştır
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Grafik 1. 2017 Yılı Federasyonlara Bağlı Faal Lisanslı Sporcuların  
Cinsiyet Dağılımı
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Grafik 2. Olimpiyat Oyunlarına Katılan Sporcuların Yıllara Göre  
Cinsiyet Dağılımı

Beden eğitimi ve spor derslerinde, spor takımlarında “(İlkokul, ortaokul, 
lise) ve spor meslek eğitiminin verildiği yükseköğretim kurumları Spor Liseleri, 
Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Spor Bilimleri ve 
Teknolojisi Yüksekokullarında  kız öğrencilerin oranı, erkek öğrencilere göre 
daha azdır. Spor lisesi ve üniversitelerde  öğretmen ve öğretim elamanları içinde 
de kadınlar, erkeklere göre sayısal olarak daha azdır. 85 üniversite arasından sa-
dece altı üniversitedeki spor  eğitimi ile ilgili bölümlerde kadın ve erkek konten-
jan sayıları eşittir. 79 üniversite erkek öğrenci adaylara, kadın adaylardan daha 
fazla kontenjan ayırmaktadır. Ayrıca, 2016-2017 eğitim öğretim dönemine iliş-
kin verilere göre, Spor Bilimleri Fakültelerinde kayıtlı öğrencilerin %31,10’u 
kadın ve %68,90’ı erkek; Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında kayıtlı 
öğrencilerin %32,50’si kadın ve %67,50’si erkektir. 2016-2017 Eğitim öğretim 
döneminde 56 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve 29 Spor Bilimleri Fa-
kültelerinde  her bir unvandaki öğretim elemanlarında erkeklerin oranı, kadın-
lardan fazladır.” (Koca, 2018, s. 25). Spor ortamlarında  da  kadının erkeklere 
nazaran daha az yer almasının çeşitli sebepleri vardır.

Kadınların spora katılımını ailesi ile birlikte sık sık yüz yüze ilişkilerde bu-
lunduğu yakın akraba, öğretmen, antrenör, arkadaş grupları gibi birincil gruplar 
da etkilemektedir. Kadınların sporda yer almasını etkileyen sosyal sebeplerin 
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topumdan topluma değiştiği düşünülmekle birlikte, çoğu yönlerden de benzer-
likler göstermektedir. Genelde kadının aile içindeki görevi ve toplumdaki so-
rumlulukların aynı olması sebebiyle sporda yer almalarını etkileyen sebeplerde 
de paralellik görülmektedir. Kadının sosyal statüsü, sosyal normlar ve gelenek-
sel sebepler kadınların spor yapmasında etkili olabilmektedir (Hergüner, 1993, 
s. 168).

Güner, (2015)’te yaptığı çalışmasında; sosyo-ekonomik, dini inanışlar, aile 
unsuru, kız çocuklarının küçük yaşta olması sebebiyle sosyal ahlaki kaygılardan 
dolayı spora ve serbest zaman aktivitelerine katılmakta engellerle karşılaştıkla-
rını belirtmektedir.

Ülkemizde görülen sporda kadın ve kız çocuklarının yaşadığı eşitliksizliğe 
bakıldığında benzer durumlar dünya genelinde yapılan birçok ülke araştırmala-
rında da görülmektedir.

Avrupa’daki Müslüman kızlar üzerine yapılan ilk çalışmalardan biri de 
Müslüman kızların spora ilgi duyduğunu; fakat dini ve kültürel geleneklerden 
dolayı engellendiğini ortaya koyan bir Belçika çalışmasıydı; “Kızlar davranışla-
rında çok fazla kısıtlanıyorlar çünkü anne babaları onların Batılı yaşam tarzın-
dan kötü şekilde etkileneceğinden korkmaktalar (De Knop, Theeboom, Wittock 
ve De Martelaer, 1996). Araştırmacılar tarafından vurgulanan özellikle sorunlu 
şeylerden biri de spor tesislerinde cinsiyet ayrımı ve başörtüsünün Batı’da bir 
spor eşyası olarak tanınmamasıdır (Dagkas, Benn ve Jawad , 2011).

Ulusal Nijerya gazete ve dergilerinin bir incelemesinde sporda kadınlara 
taraflı ve yetersiz olarak yer verildiği görülmüştür ve bu da kadınları sporda 
yer almaya devam etmek için cesaretlendirmemektedir. Sporda kadınlara cinsel 
taciz, insan haklarının bir ihlalidir. Cinsel taciz, spor dâhil bütün insani organi-
zasyonlarda büyümekte olan bir sosyal sorundur. Genellikle erkekler tarafından 
işlenen cinsel tacizin mağdurları çoğunlukla kadınlardır (Elendu ve Orunaboka, 
2011, ss. 57-69).

Bulunan engeller şunları içermekte idi: aile sorumlulukları, yetiştirilme tar-
zı, suçlu hissetme, yaşanılan çevre, giyim, masraf ve faaliyetin yeri. Engeller 
(aile sorumlulukları, yetiştirilme tarzı, giyim, masraf, dil, toplumsal konular) ve 
yardımcılar (sağlık ve öz-imaj faydaları, kadınlara özel programlar, grup des-
teği, işbirlikleri), fakat aynı zamanda birkaç özel ve önemli hususlar: engeller 
(suçlu hissetme, yer, yaşanılan çevre, eşler) ve yardımcılar (kültürel spor et-
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kinlikleri, çocuklar için yetişkinlerle aynı anda FA programları sağlamak, FA 
faaliyetlerinin tasarımı). Şu iki alıntı kadınların rollerini açıkça yansıtmaktadır: 
“Evde hiç yardımcım yok. Eğer lavaboyu bulaşıklarla dolu halde bırakırsam ve 
jimnastik salonuna gidersem ya da 20 dakika egzersiz yaparsam bu uyku vak-
timin 20 dakika geciktiği anlamına gelir.” (Jasmine) “Küçük bir oğlum olduğu 
için (dört buçuk yaşında), onunla meşgul olduğum için… Ev işi, yemek ya da 
temizlik yapma ve işte, onları okula hazırlıyorum ve yatağa yatırıyorum, yani 
meşgulüm.” (Alisha) Güney Asyalı kadınların kendilerine zaman ayırabilmele-
ri için evde yardıma ya da sorumlulukları partnerleriyle veya aile bireyleriyle 
paylaşabilmeye ihtiyaçları vardır. Bir Kadınlar Merkezi’nde işe alınan bu ka-
tılımcıların örneği evde ve ev dışında ikili iş sorumluluğunu taşımaktadır. Bu 
çalışma, bulguların Güney Asyalı kadınlar ve FA alanındaki mevcut bilgilerle 
birleştirildiği yorumsal bakış açısı kullanmıştır (Rathanaswami, Bengoechea ve 
Bush, 2016, ss. 110-119).

Oxford ve Mc Lachlan (2018) Kolombiyalı kızlar ‘narin’ olarak adlandır-
malarından ve sporu erkekler için bir aktivite olarak gören cinsiyetçi roller ve 
kalıp yargılardan ötürü spor yapma konusunda cesaretli değildirler. Kurulan bir-
kaç kuruluşa rağmen geleneksel sosyal yapıların toplumsal cinsiyet statükosunu 
korumaya devam ettiğini göstermektedir.

Tayvan’da yapılan başka bir çalışmada: Bu rapor bugün milletimizde cin-
siyet eşitliği eğitiminin karşılaştığı engeller ve zorlukları göz önünde bulundur-
mak adına üç yönde değinmektedir: cinsiyet çeşitliliği eğitimi, cinsellik eğitimi 
ve kadınların egzersiz ve spora katılımları. Her bir konuda ilk olarak son durum 
ve zorluklar tartışılıp, daha sonra somut önerilerde bulunulmaktadır. Karşı bir 
güç olarak muhafazakâr dini gruplar toplumumuzda hâlen şiddetli tartışmaları 
ateşleyen materyalleri ilkokul ve ortaokul müfredatlarına dâhil etmenin uygun-
suz olduğunu ileri sürdü. Devlet temsilcileri aktif olarak cinsel sağlık ve cinsel-
lik eğitimi için cinsiyet hassasiyeti olan programlar tasarlamalı ve teşvik etme-
lidir. Milletin cinsellik eğitimi müfredatı cinsellik eğitimi ile ilgili olumlu bir 
bakış açısı vurgulamalıdır. Okullar kararlılıkla cinsiyet eşitliği ve adaleti farkın-
dalığı ile eğitim gerçekleştirmek için tarafsız bir konum sürdürmelidir. Beden 
eğitimi öğretmenleri yetiştirme kurslarının bütün seviyelerinde, hiçbir program 
bu öğretmenlere kadınların egzersiz ve spora katılımının nasıl artırılacağı/teşvik 
edileceği hakkında bilgi vermemektedir (Li-Ching Yu-Hsien, Keng-Yu, Cheng-
Ting, ve Yi-Chia, 2014, ss. 66-84).



HER YÖNÜYLE SPOR

673

Benzer şekilde Avustralya’da (Sparks, 2007) yapılan bir anketten elde edi-
len verilere göre spor yapan kadınlarla en bağlantılı olan engeller zamana dayalı 
sorunlar (aile ve iş ile ilgili), masraf ve çocuk bakımının azlığı. Bazı durumlar-
da, hâlen ideolojik nedenler mevcuttur, örneğin, bazı sporu çok fazla yapma-
nın kadınsılığı ortadan kaldırdığı ve bunun da çekici olmayan kaslara yol açtığı 
inancı (Sparks, 2007; akt; Sindik, Mikić, Dodigović ve Čorak, 2016).

Avustralya’daki başka bir çalışmada ise: kavramsal olarak bu yaklaşım, 
spor yapan kadınlar hakkındaki bilginin üretiminde güç hiyerarşilerinin rolü-
nü ön plana alan uluslararası feminist bakış açılarıyla ilgilidir. Buna göre, spor 
yapanlar, bilim insanları ve politika hazırlayanların Müslüman kadınların spor 
söylemlerinde nasıl oluşturulduğuna teorik olarak dikkat etmesi gerektiğini 
önermektedir. Araştırmanın odak noktasını tüketim ve temsil alanlarını göz 
önünde bulunduracak şekilde genişletmekle; dar araştırmayı genişletme olanak-
ları ortaya çıkmakta ve Müslüman kadınların sporla meşgul olmaları aracılığıy-
la fiziksel sağlık sonuçlarına odaklanan “etnisite” ve “refah” politika alanları 
genel olarak ifade edilmektedir (Toffoletti ve Palmer, 2017, ss. 146-163).

Tatar, Tozoğlu ve Pehlivan (2009)’nin çalışan ve çalışmayan kadınların 
spor yapmalarını etkileyen faktörleri inceledikleri çalışmada da kadınların spo-
ru stresten uzaklaşmak ve sosyalleşmek için yaptıkları görülmektedir.

Dagkas ve diğ. (2011)’nin İngitere’ de Müslüman kız çocuklarının spora 
katılım engelleri hakkında yaptıkları araştırmada : (1) başöğretmenlerin ve öğ-
retmenlerin bakış açılarını;  Müslüman kız çocuklarının başörtülerini ders es-
nasında çıkarmalarını istemeleri. Kız çocuklarının başörtülerini bir spor eşyası 
olarak öğretmenlerin görmemesi (2) öğrencilerin bakış açıları — birincil dene-
yimler ve ikincil deneyimler ve çocukların sporun önemi hakkında ki bilgi ek-
siklikleri.(3) ebeveynlerin algıları — dini ve kültürel kimliği korumaya yönelik 
mücadeleyi ve somutlaşan uygulamaların tercih edilmesi gibi başlıklar altında 
toplanmıştır.

Genel olarak kadının hayatına baktığımızda toplumsal önyargılar ve cinsi-
yetçi bakış açısından dolayı kadınlara yüklenen görev ve sorumluluklar, çalışan 
kadının da çalışma temposu dışında ev işlerine ve çocuklarına zaman ayırması, 
onların sorumluluklarını yerine getirme noktasında problem yaşamalarına ne-
den olmaktadır (Theberge, Curtis ve Brown, 1982). 
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Yılmaz ve Ulaşın’ın (2016) yaptığı araştırmada kadınların fiziksel aktivite 
yapmalarında sağlık ve fiziksel görünümün önemli iki kriter olduğu görülmüş-
tür. Belediyeler tarafından halka çok amaçlı olarak sunulan rekreasyon alanla-
rının kullanılması genel anlamda birçok olumlu yönden bireye fayda sağladığı 
için tercih edildiği görülse de; aktivite alanlarının fiziksel ve çevresel olarak 
kadınlara göre uygun koşullara sahip olmamasının kadınların bu aktivitelere sı-
nırlı katılımına sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu verilerden yola çıkarak 
kadınların yoğun ev işi ve çalışma hayatının getirdiği stres ve olumsuzluklardan 
kurtulma -ki toplumda her genel sağlık veya eğlence amaçlı spor yapma veya 
egzersize katılma fırsatı yakalamak- açısından daha dezavantajlı olduğunu gö-
rebilmekteyiz.

Uçan’ın (2017) yaptığı araştırmada Manisa kent merkezinde yürütülen bir 
çalışmanın temel bulguları tercih ettikleri medya türüne göre “muhafazakâr” 
oldukları varsayılan kadınların KGÖ’den (Kadını Güçlendirme Ölçeği) almış 
oldukları puanın diğer kategorilerde yer alanların puanından düşük olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca kadının eğitim düzeyi ile ekonomik bağımsızlık göster-
gesi olan çalışma durumu, gelir düzeyi ve ikamet edilen mahalle özelliklerinin 
toplumsal cinsiyet eşitliği tutumunda belirleyici olduğu tespit edilmiştir.

Yıldırım, Ergut ve Camkıran’ın (2017) “Marmara Üniversitesi Öğretim 
Elemanları” hedef kitle olarak belirlenerek, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşit-
sizliği ile ilgili bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Konuya ilişkin ulusal 
ve uluslararası istatistikler temel alınarak; eğitim, istihdam, sağlık, hukuk vb. 
bağlamda toplumsal cinsiyet konusu ile ilintili sorular derlenmiştir. Akademis-
yenler üzerinde yapılan bu çalışmada akademisyenlerin toplumsal cinsiyet ko-
nusundaki farkındalığın belirlenmesine yönelik çalışmada; araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarında farkındalığın düşük olduğu anlaşılmıştır. Toplumun en 
yüksek eğitim seviyesinde olmalarına rağmen kadınların algılarının düşük ola-
rak tespit edilmesinin; toplumda ciddi bir konu olduğunun göstergesi olarak ta-
nımlanabilir.

Costa ve Guthrie’e (1994) göre kadınların spor tarihinde yer bulması birçok 
aşamadan geçmiş ve feminist akımın bu konuda oldukça etkisi olmuştur. Günü-
müz çağında kadınların sporda yeterince yer bulabilmelerin eşit iş ve imkân su-
nulmasıyla değişebileceğini vurgulamaktadırlar. Kadınların spor yapmalarının 
her anlamda sağlık mutluluk ve esenlik getirdiğini yaptıkları çalışmada ortaya 
koymuşlardır.
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Medyada kadınların ve sporcuların doğurganlık, annelik, ev hanımlığı ve 
çocuk bakımını üstlendikleri ve başarılı iş kadını, sporcu ve ev hanımı olduk-
larının altını  çizilmek gerekirken,  kadın sporcunun fiziksel özellikleri veya 
spor yaptıklarında vücutlarındaki değişikliklerin neler olduğunu ve kadınlıktan 
uzaklaştıklarını vurgulayan haberler üzerinde durulur. 

Sporun çağrıştırdığı, hızlı, güçlü ve kuvvetli olma gibi özellikler aynı za-
manda erkek cinsiyle eş değer görüldüğünden spor erkeksileşmekte  kadının 
başarısının dişil bir başarı değil erkeksi bir başarı olduğu düşünülmektedir. Böy-
lelikle kadın başarısı erkekleşir.

Bir başka çalışmada Öktem (2004), Süreyya Ayhan’ı konu alan gazeteler-
de yapmış olduğu söylem çözümlemesi sonucunda, medyanın kadını daha çok 
cinsel kimliği ve dişilik yönünden incelediğini, sportif başarısının sıra dışı bir 
olaymış gibi aktarıldığını ortaya koymuştur. 

Şallı, Küçük ve Amman’ın (2017) yaptıkları araştırma sonucunda spor 
branşına uygun görülen cinsiyet, şiddet ve güce dayalı spor branşları olan  er-
keksi spor olarak algılanan Boks (%94), Güreş (%93) ve Futbol (%92) toplumun 
erkeğe uygun olduğunu, kadınlara ise iki spor branşının uygun olduğu tespit 
edilmiştir bunlar: Artistik Jimnastik (%56) ve Step Aerobik Fitness (%69)’tir. 
Kayak (%80,5), Tenis (%78), Yüzme (%82,5) ve Masa Tenisi (%74) gibi ege-
men bir yapının aksine her iki cinsiyete uygun olduğu hususunda toplumun or-
tak görüşünün olduğu belirtilmiştir.

Diğer bir toplumsal engel olan stereo tipler bir grubun en çok hatırlanan ve 
bilinen özelliklerini tanımlayan yargılardır. Bu yargılar; cinsiyet, ırk, din, etnik 
grup ya da yaşanan coğrafi bölgeye dair olabilmektedir. Toplumda var olan yar-
gılar ve kadına biçilen roller belli stereo tiplerin oluşmasına neden olmaktadır. 
Zaman içerisinde de çeşitli araçlar yardımıyla kuşaktan kuşağa ulaştırılmaktadır 
(Aydın ve Aslıner, 2015). 

Kadına biçilen bazı basmakalıp önyargılar (Ataay, 1998, ss. 245); kadınla-
rın; çalışmaktan hoşlanmaması, duygusal olmaları, kariyerlerine sadık olmama-
ları, sert ve dayanıklı olmamaları, uzun saatler boyunca çalışamamaları, fazla 
mesai yapamamaları, iş seyahatlerini sevmemeleri, evlerinden çok uzak kala-
mamaları gibi düşünceler kadınların yönetici olmalarında ya da kariyer geliştir-
melerinde karşımıza cam tavan engelleri olarak çıkmaktadır. Bu önyargılar ise, 
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kadın çalışanların performansında olumsuz bir etki yaratarak, kadın yöneticile-
rin sayılarının azalmasında bir rol oynamaktadır.

Çakıroğlu-Çevik’in (2016) yaptığı çalışmada Türkiye’de kadının yaşam 
kalitesinin erkeğe göre düşük düzeyde olması eğitim seviyesi, medeni durumu, 
geliri ve istihdam durumu ile yakından ilişkili olduğuna bağlanmaktadır. Türki-
ye’de kadının erkeğe göre “kalitesiz” ancak göreceli olarak “mutlu” bir yaşam 
sürdüğü sonucuna ulaşabildiğimizi söyleyebiliriz.  Kadınların, toplumda birçok 
alanda erkeğe göre dezavantajlı bir konumda olmasına rağmen, kendilerini gö-
receli olarak mutlu ifade etmeleri, kadının var olan içsel potansiyelinin ne kadar 
güçlü olduğunun bir kanıtı olabilir. Bu bağlamda kadının toplum içinde erkekle 
her alanda eşit olanaklarla donanmasına olanaklar sunulmalıdır.

Kağıtçıbaşı’na göre, kadının istihdam oranının azlığı, kadının eğitim an-
lamında yetersiz kalmalarının sonucudur. Kentsel veya kırsal alanda kadınlar 
erkeklere oranla daha az eğitim alıp kurumsal alanlarda pozisyona sahiptir (Ka-
ğıtçıbaşı, 2010, s. 12).

Kadınların kişisel tercih ve algıları bakımından incelediğinde, kadınların 
kendine inanmaması ve bu yüzden de önemli görevleri üstelenmekten kaçınma-
sı olarak görülebilir (Valas, 2001). 

Toplumsal cinsiyet düzeni içinde sporda kadının ikincilleştirilmesinin bir 
yolu da belirli sporlardır. Bazı spor branşlarının kadınlara kapalı olması, ka-
dınların dışlanmasına yol açmaktadır ve bu kararları veren, yani sporu ve kadın 
sporunu kontrol eden kişilerin erkek olmasıyla ilgilidir.

GHSİM İl/İlçe Müdürü/Vekili yöneticilerinin cinsiyet dağılımına bakıldı-
ğında:

“Türkiye’de, 81 ilde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü/Vekili görev 
yapmaktadır. Bu rapor kapsamında 78 ilin yönetici bilgisine ulaşılmıştır ve bu 
pozisyondaki müdür/vekillerin hepsi, erkek yöneticilerden oluşmaktadır (Ça-
nakkale, Diyarbakır ve Kastamonu bilgisi eksiktir). 54 ilin Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe Müdürleri/Vekilleri bilgisine ulaşılmıştır. Toplam 523 İlçe Müdürü/
Vekilinin 13’ü kadın (%2,5), 510’u erkektir (%97,5). 54 ilin sadece 11’indeki 
ilçe müdürlüğü pozisyonunda kadın yöneticiler yer almaktadır ”

Kadınların Güçlendirilmesi Konusunda, nasıl destek olunur?

•	 Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik kurulmalıdır.
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•	 Tüm kadın ve erkek işçilerin sağlık, emniyet ve esenlikleri sağlanmalı-
dır.

•	 Kadınlar için eğitim, öğretim ve mesleki gelişim teşvik edilmelidir.
•	 Kadınları güçlendiren kurumsal gelişim, tedarik zinciri ve pazarlama 

uygulamaları uygulanmalıdır.
•	 Topluluk girişimleri ve savunuculuk yoluyla eşitlik teşvik edilmelidir.
•	 Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için ilerlemeyi ölçüp kamuya 

açıklamalıdır (WEPs, 2019).

SONUÇ ve ÖNERİLER

Sporun biyolojik temelli erkeğe ait bir alan olarak tanımlanması, kadınların 
kendilerini tanımlamalarında ve kimliklerinin gelişiminde engel teşkil etmek-
tedir. Ülkemizde kadınların ve kız çocuklarının sporda yaşadığı eşitliksizliği, 
dünya genelinde yapılan birçok ülke araştırmalarında da görülmektedir. Ekono-
mi, sağlık, eğitim, siyaset vb. alanlarda olduğu gibi spor alanında da kadınların 
geri planda kaldığı görülmektedir. Söz konusu bu durum medya sektörü için 
de geçerlidir. Ancak, güzel ve zarif olarak algılanan kadın sporcular medyada 
gerçek atletik yetenekleri anlamında değil de görünüşleri hakkında yer alabili-
yor. Kadınların sporda gerçek eşitlik kazanması için, medyanın, kadınları atletik 
yetenekleriyle tanımaya başlaması gerekecek, sadece görünüşleri veya kişisel 
yaşamları için değil; ayrıca kadınlar toplumsal koşullarından dolayı toplumsal 
cinsiyetlerine göre basmakalıp rollere girmemelidir.

Yapılan araştırmalar sporun hâlâ erkeksi ve kadınların aleyhine olduğunu 
gösteriyor. Sporun birincil denetleyicisi olarak erkeklerin kadınlarla spor yöne-
timinde fırsat eşitliği yaratması gerekmektedir. Genelde kadının aile içindeki 
görevi ve toplumdaki sorumlulukların aynı olması sebebiyle sporda yer alma-
larını etkileyen sebeplerde de paralellik görülmektedir. Kadının sosyal statüsü, 
sosyal normlar ve geleneksel sebepler kadınların spor yapmasında etkili olabil-
mektedir. Ülkemizde, kadınların spor alanında hak ve özgürlükleri ulusal (Ana-
yasanın 58.ve 59. Maddeleri) ve uluslararası belgelerle güvence altına alınmış-
tır. Ancak dünyada kabul edilmiş uluslararası anlaşmalara rağmen birçok farklı 
sebepten ötürü kadınlar ve kız çocukları eşit haklara sahip olamamaktadırlar. 
Toplumda yaşanan cinsiyet eşitsizliği; özgürlüklerin sağlanması ve sorunların 
giderilmesi hayati önemdedir. Bu belge ve bilgilerin eşitlikçi bir eğitim müfre-
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datı ile tüm eğitim kademelerinde uygulamalı olarak öğrencilere benimsetilerek 
toplum bazında bilinç yaymak tüm karar alıcı ve kanun yapıcıların birincil gö-
revleri arasında olmalıdır.

Kadınların, toplumda birçok alanda erkeğe göre dezavantajlı bir konumda 
olmasına rağmen, kendilerini göreceli olarak mutlu ifade etmeleri, kadının var 
olan içsel potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı olabilir. Bu bağ-
lamda kadının toplum içinde erkekle her alanda eşit olanaklarla donanmasına 
fırsatlar sunulmalıdır.

Sonuç olarak; cinsiyet eşitsizliği sorunu “toplumun sorunudur”. Toplum 
tarafından dayatılan toplumsal cinsiyet rolleri sadece kadına değil aynı zaman-
da erkeğe de ağır yükler yüklemektedir. Cinsiyetçi problemlerin çözümünden 
toplumun tüm paydaşları ( aile, okul, yerel yönetimler, medya vb.) sorumludur. 
Kadın ve erkek toplumda beraber var olmakta ise her iki cinsiyete sunulan im-
kânların eşit ve adaletli olması insani gelişim için de gerekmektedir. Bu alan-
daki eşitsizlik her yaşta kadının eşit eğitim alıp gelişmesiyle mümkün olacaktır. 
Mutlu kadın, mutlu aile, mutlu toplum ve sağlıklı devletler için kadının ve er-
keğin tüm alanlarda eşit eğitim almaları ve istihdam edilmeleri genel anlamda 
ayrımcılığın önüne geçmekte büyük etki sağlayacaktır. Bu bağlamda kadınların; 
tüm erkek kanun yapıcıları, politikacılar, eğitimciler, yönetici ve ekonomistler 
kadar her alanda eşit söz hakkı ve imza yetkileri olması gerekmektedir. Ancak 
o zaman kadının birçok alanda ve spor yapma konusundaki engellerini ortadan 
kaldırmak mümkün olabilecektir.
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KADIN SPORCULARIN KARİYER ENGELİ

Hülya BİNGÖL

İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Malatya  / Türkiye

Öz: Kariyer imkânları, her çalışan için önemli girdilerden biri olarak görül-
mektedir. Çalışanlar, kariyerlerinin devamlılığı adına örgütteki çabalarını sür-
dürmektedirler. Her çalışan işe ilk girdiği günden itibaren kariyer imkânlarını 
sorgulamakta ve bu kariyer imkânları iş hayatını şekillendirmektedir. Bununla 
beraber çalışanların kariyer imkânları üzerinde birçok faktör etkili olabilmekte-
dir. Bu faktörlerden en önemlilerinden biri de cinsiyettir. Günümüzde kadınlar 
giderek daha fazla çalışma hayatında yer alsa da cinsiyete dayalı ayrımcılığa 
maruz kalmakta ve kariyer engelleri ile karşılaşmaktadır. Söz konusu bu durum 
toplumsal cinsiyet yargıları, örgütler içinde geçerli olabilmektedir. Özellikle er-
kek egemen toplumlarda, örgüt içindeki organizasyonlarda erkek egemenliğin-
de düzenlenebilir. Bazı iş alanlarında ise bu durumun oldukça baskın olduğunu 
söylemek mümkündür. Spor sektörü de bu alanlardan biridir. Spor endüstrisinin 
önemli bir kısmında erkek egemenliğinin ön planda olduğu görülmektedir. Er-
kek egemenliğinden kaynaklı baskın olma durumu ise kadın sporcuların kari-
yerleri üzerinde de çoğu zaman engel teşkil edebilmektedir. Bu araştırma ile 
toplumsal cinsiyet yargıları kapsamında kadın sporcuların kariyerleri üzerinde-
ki engellerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

GİRİŞ

Kariyer, insanların hayatlarının büyük bir kısmında etkili olmaktadır. Ka-
riyer; ekonomik, psikolojik ve sosyal yönleriyle kişilerin hayatlarının önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadır. Kişilerin iş yaşamlarında daha çok yükümlülük 
altına girmeleri, terfi imkanlarının olması, takdir edilmeleri, kararlarda etkin 
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rol oynayabilmeleri onların psikolojik durumlarına pozitif yönde etki etmek-
tedir. Kariyer gelişimin sağlanmasında kişiler daha çok insanlarla gerek örgüt 
içerisinde gerekse de örgüt dışında paylaşımlarda bulunabilmektedirler. Bu du-
rumda kişileri sosyal seviyede etkisi altına almaktadır. Kariyer, kişilerin daha 
fazla maaş almalarını sağlayarak ekonomik anlamda da etki etmektedir. Aynı 
zamanda cinsiyet iş yaşamında önemli bir etken olarak kendini göstermektedir. 
Pek çok sektörde kadınlara farklı bakılmaktadır. Bu durum kadın çalışanlar için 
olumsuz bir durumu teşkil etmektedir. Bilhassa üst kademede yer alan kadınla-
rın sayısı oldukça düşüktür. Eğitim alanında da bu durumun geçerli olduğunu 
görmek mümkündür. Kadın eğitimciler yönetim pozisyonuna oldukça zor gele-
bilmektedirler (Gündüz ve Şahin, 2005).

Kadın bireylerin kariyer engelleri pek çok sektör içinde olmasıyla birlik-
te spor dallarında özellikle baskın olabilmektedir. Toplum içinde spor yapmak 
erkek mesleği olarak görülmektedir ve erkek sporları daha fazla destek almak-
tadır. Bu durumda da kadınların spor dallarında kendilerini eğitebilmeleri daha 
zor olmaktadır. 

KARİYER TANIMI

Kariyer ifadesi bireyin mesleği içinde sergilemiş olduğu profesyonellik, 
kişinin bütün hayatı içinde meydana getirdiği ürünleri açığa çıkarmakta olan ol-
guları açıklamaya çalışmaktadır (De Cenzo ve Robbins, 1996, s. 276). Kariyer, 
personellerin bir kurumun içinde veya farklı kurumlar içinde yerine getirmiş 
olduğu işler ve elde ettiği deneyimlerle beraber gelişimini ele almaktadır. Aynı 
zamanda bireyin bütün mesleki yaşamı boyunca sağlamış olduğu ilerlemeleri de 
kariyer olarak ifade etmek mümkün olmaktadır (Baruch, 2006, s. 126).

Yaşanılan süre boyunca saygınlık kazanma ve mesleki olarak yükselebilme 
gibi anlamlara karşılık olarak gelen kariyer ifadesi, kişilerin iş hayatları süre-
since bir meslek dalınla ilerleme gösterebilmesi, beceri ve tecrübe elde etmesi 
süreci olarak açıklanmaktadır  (Uğur, 2008, s.  247). Başka bir anlamda ise kari-
yer ifadesi, kişinin yaşamı boyunca bir meslek ile ilgili edinmiş olduğu denetim 
deseni şeklinde ifade edilmiştir (Greenhaus, Callanan ve Godshalk, 2010, s. 10).

Kariyer bir bireyin çalışmayı sürdürdüğü zamanlar içinde bir meslek kapsa-
mında kademe kademe sürekli olarak kendini geliştirmesi ve deneyim sağlama-
sı anlamına gelmektedir (Tortop, 1994, s. 92). Bu açıdan en basit şekilde kariyer 
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bir meslek konusunda yükselebilme, belli bir konuma ulaşma veya arzu edilen 
işe sahip olma anlamını taşımaktadır (Yavuz, 2006, s. 8).

Kariyer, bireysel davranış tutumları ile kendini donatmış olan, bir yaşam 
süresince sürmekte olan işlerin devamı olup, bir meslek içinde yol alabilmek 
ve alınan yolun neticesinde daha fazla gelir elde edilmesi, daha fazla inisiyatif 
kullanılması, daha fazla saygınlık gösterilmesi, güç elde edilebilmesi anlamını 
taşımaktadır (Bayraktaroğlu, 2008, s. 137). Başka bir anlam ile kariyer, bireyin 
meslek yaşamında yer alan hareketliliğin, davranışlarının, tutumlarının ve yük-
lenmiş olduğu yükümlülüklerinin yükselmesidir (Taşçı, 2004, s. 121).

Kariyer ifadesinin bireylerin iş hayatlarındaki zamanı göz önüne alması 
bakımından üç ana konunun ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bahsi ge-
çen üç konu; birey, iş ve pozisyondur. Bu bakımdan kariyer ilk olarak iki tane 
temel olguyu barındırmaktadır. Biri birey biri de kurumdur. Birey kendi kariyer 
amaçlarını saptamak zorunda olmasıyla birlikte zaman geçtikçe ne yapmak is-
tediğine de karar vermek durumunda kalmaktadır (Sabuncuoğlu, 2005, s. 169). 
Bahsi geçen olguların sağlanabilmesi için kişiler hislerine göre hareket etmek 
durumunda kalmaktadırlar. Başka bir temel olgu olan kurum ise, kendi hedefleri 
ışığında personellerin kariyerlerini planlayabilmektedir. Bu bakımdan kurumla-
rın personellerle iletişim içerisinde olması ve çalışanlarına kariyer hedefleri ışı-
ğında onlara danışmanlık vermesi önemli olmaktadır. Bu durum gerek kurumla-
rın gelişmesine, gerekse çalışanların gelişmesine katkı vermektedir (Şimşek ve 
Öğe, 2007, s. 260).

Kariyer ifadesi her bir insan için farklı anlamlar taşımaktadır. Bu bakım-
dan kişiler meslekleri ve işleri dışındaki kariyerlerini farklı yönleriyle besle-
mektedirler. Bu açıdan kimi kişiler terfi almak anlamını taşırken kimileri içinde 
kendini geliştirmek olarak görülmektedir. Eski yıllarda kariyer genel itibari ile 
dikey olarak ilerleme anlamını taşımaktayken günümüzde artık yatay değişim-
lerde kariyer planlamalarında yer almaktadır. Bireylerin kariyerlerinde ilerleme 
sağlayabilmesi adına birçok tecrübeye ve bilgi seviyesine sahip olmaları ge-
reksinim bulunmaktadır. Aynı zamanda kişinin yükümlülüklerini yükseltmesi 
gerekmektedir. Kariyer sahibi olan kişiler çevresinde belli bir statüyü barındır-
maktadır. 

Çalışma yaşamında yer alan rekabet koşullarının git gide daha fazla ağırlaş-
ması, çalışanlarda kişiselliğin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bahsi ge-
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çen bu olgu devamlı olarak ve bağlı olunan iş felsefesinin yerine, kariyerin öne 
çıktığı gereken koşullarda ise iş değiştirmenin yapıldığı bir anlayışa dönmüş-
tür. Bu bakımdan yaşam şartlarının iyiye gitmesine yardımcı olacak yeni işlere 
yönlenmesi olgusu git gide yaygınlaşmaya başlayacaktır. Bu bakımdan hayat 
şartlarının iyileşmesini sağlayacak olan yeni işlere yönelme durumu git gide 
yaygın hale gelmektedir. Bahsi geçen bu olguların bütünü kurumların kariyerle-
ri üstünde odaklanabilmelerine yardımcı olmaktadır (Şimşek, Çelik, Akgemici 
ve Soysal, 2004, s. 5).

Kariyer temel olarak insanı merkez almakta olan bir kavram olmaktadır. 
İnsanların gereksinimleri ve arzuları ışığında iş hayatında ulaşmak istedikleri 
noktalar aslında onların kariyer hedeflerini göstermektedir. Bu açıdan bakıldı-
ğında kariyer ifadesi gerek sosyal bir kavram olduğu kadar psikolojik anlamda 
da oldukça önemli bir rol edinmektedir (Aytaç, 2005, s. 13). 

Kariyer ifadesinin barındırdığı öğeleri aşağıdaki gibi açıklamak mümkün 
olmaktadır (Şahinöz, 2006, s. 9-10):

1. Kariyer, personellerin iş yaşamına başlamalarıyla beraber emekli ola-
cakları süreye kadarki alanı içine almaktadır.

2. Kariyer iş hayatının tamamında farklı alt bölümlere ayrılmaktadır.

3. Kariyer alanında bireyin hal ve hareketleri önemli olmaktadır.

4. Kariyer aynı iş alanında iş bakımından yeni yükümlülükler edinilmesi 
ve yol kat edilmesidir.

5. Kariyer bunlarla beraber, iş hayatında farklı alanlarda etkinlik gösterten 
kurumlarda farklı işler içinde görev almayı amaç edinmektedir. 

Kariyer ifadesi yükselmeyi sağlatan, aynı şekilde bireysel gelişimi de ola-
nak veren bir yapıdadır. Bu bakımdan personellerin kariyer planlaması olduk-
ça önem kazanmaktadır. Fakat kariyer planlaması sadece çalışanlarla alakalı 
olan bir kavram olarak düşünülmemelidir. Olgu benzer şekilde kurumlar içinde 
önemli olmaktadır. Yani kariyer gerek çalışanları için gerekse de kurumlar bakı-
mından oldukça önemli olmaktadır.

Kariyer Seçiminde Etkili Olan Faktörler

Bireyler yaşamlarının büyük bir kısmını iş hayatında geçirirler. Bu bakım-
dan kişilerin yaşamlarından memnun olmaları ve mesleklerini isteyerek yapma-
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ları, işin yapılması açısından önemli olmaktadır. Bu açıdan kişilerin yapacakları 
kariyer seçimi önem kazanmaktadır. Kişiler kariyer seçimlerinde birçok öğeden 
etkilenmektedirler. Bahsi geçen bu faktörler bireysel beklentiler, sosyo-ekono-
mik seviye, toplum görüşü gibi benzeri faktörleri sıralamak mümkündür. Ka-
riyer seçilmesinde etkisi olan bu dört ana etmenin aşağıdaki gibi açıklanması 
mümkün olmaktadır (Şimşek, 2010, s. 117-118):

Sosyal Geçmiş: 

Kişilerin sosyal yaşantıları, kariyer seçimlerinde tesiri bulunan öğelerin ba-
şını çekmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalar aile üyelerinin kariyerleri ile ço-
cuklarının arzu ettikleri kariyerleri arasında küvetti bir etkileşimin bulunduğunu 
saptamışlardır. 

Kişilik Gelişimi 

Kişilerin kariyer seçmelerinde etkisi bulunan bir başka durum ise kişinin 
kişisel özellikleridir. Bireyin özellikleri, bireyin yaşamış olduğu olaylar, ka-
zandığı başarılar, kişinin duyguları gibi öğeler ışığında gelişim sağlamaktadır. 
Bahsi geçen olgular neticesinde meydana gelen kişilik, kişinin tercihlerini sap-
tayarak kariyer seçiminde etkili olmaktadır. 

Değerlerin Gelişimi

Bireyler arzu ettikleri kariyer ve meslekle ilgili bazı fikirleri barındırmak-
tadırlar. Bunun dışında yer alan meslekler ve kariyerin vermiş olduğu farklı op-
siyonlar kişilerin farklı değerleri barındırmasına sebebiyet verebilmektedir. Bi-
reylerse değerlerin oluşmasında toplumun, ailenin ve eğitim sisteminin oldukça 
büyük bir önemi olmaktadır. 

Bireysel Beklentiler

Bireyler iş tercihlerini genellikle başarı sağlayacaklarını hissettikleri işler-
den yana kullanmayı tercih etmektedirler. Bu da kişilerin yapcaklarını düşün-
dürdükleri işi yapmamalarına neden olmaktadır. Bireyler kariyer kararlarını ku-
rumsal, bireysel ve toplumsal beklentilere göre belirlemektedirler. Bu bakımdan 
kişiler bireysel beklentilerine en fazla uyum gösteren  işleri tercih etmektedirler. 
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KARİYER ve TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMI

Bu kısımda ise, toplumsal cinsiyet ifadesi açıklandıktan sonrasında, top-
lumsal cinsiyet kalıp ve yargıları eşliğinde erkek ve kadının arasında oluşturu-
lan toplumsal ilişkilere değinilecek ve sonrasında kadınların karşılaştığı kariyer 
engelleri ve cinsiyet ile spor konularına değinilecektir.

Toplumsal Cinsiyet Kavramı

Toplumsal cinsiyet kavramı, kadının ve erkeğin toplum tarafından sunul-
muş olan rol ve sorumluluklarını açıklamaktadır. Bu bakımdan bakıldığında 
toplumsal cinsiyet fizyolojik farklılıkların dışında, toplumun kadınlık ve erkek-
liği nasıl algıladığı, bunlar ile ilgili nasıl fikirlere sahip olduğu ve cinsiyetle-
rinin nasıl davranışlar sergilemesini arzu ettiği ile ilgilidir (Dökmen, 2006, s. 
82). Toplumsal cinsiyet denildiği zaman kadın ve erkelerin yüklendikleri farklı 
davranış ve toplumsal roller bulunmaktadır. Bu nedenle de cinsiyet kavramı ile 
toplumsal cinsiyet kavramı birbirinden farklı kavramlar olmadığını savunmakta 
olan görüşlerle alakalı birçok bilim dalında sorunların ortaya çıktığını fark edil-
mektedir. Günümüzde toplumsal cinsiyet ifadesi, bireylerin kendilerini topluma 
açıklamasına, bireylerin ilerleyen zamanlarda içlerinde tutum ve hareketlerini 
belirlemesinde esas etmen görevini üstlenmeleridir (Akın, Esini ve Celik, s. 
2003).

Toplumsal cinsiyet denildiği zaman sosyolojik anlamda erkeğin ve kadının 
cinsiyetleri üstünde yüklenmiş olan sorumluluklar ve roller düşünülmektedir. 
Toplumsal cinsiyet kavramının meydana gelmesinde iki tane etmenin olduğu 
belirtilmektedir. Bu faktörlerden bir tanesi kadınsılık olarak açıklanırken, diğeri 
erkeksilik olarak ifade edilmektedir. Birçok sayıda kadınsı niteliği ve az sayıda 
erkeksi özelliği olan kişiler kadınsı tam tersi olanlar ise erkeksi olarak nitelendi-
rilmektedir. Aynı zamanda her iki cinsiyetin niteliklerini denk şekilde barındır-
makta olan kişiler androjen kişiler olarak açıklanmaktadır. Bu bakımdan bahsi 
geçen kişiler ayrışmamış kişiler olarak açıklanmaktadır (Andaç, 2000, s. 41). 

Var olan toplumun niteliklerine göre erkeğin ve kadının farklı yükümlülük-
leri ve görevleri bulunmaktadır. Politika ve kamu ile ilgili olarak yürütülmekte 
olan işlerin ‘doğal’ olarak erkeklere ait, ev ve aile ilgili olan işlerin ise ‘doğal’ 
olarak kadınlara ait olduğunu birçok kültürde savunulduğunu görmek mümkün 
olmaktadır. Toplumların benimsedikleri toplumsal cinsiyet kadın ve erkeğin ya-
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şamlarının ne şekilde biçimleneceğine karar verebilmektedir (Ecevit, 2003, s. 
16). Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet arasında yer alan farkı anlamaya 
çalışan Kimball, farkın kişilerin toplumsal cinsiyetlerinden dolayı olmadığını, 
bireylerin kendirlerinin toplumsal cinsiyetlerini meydana getirdiğini söylemiştir 
(akt. Andaç, 2000, s. 45).

Toplumun erkek veya kız biçimde ifade edilen çocuklar gir gide kültürün 
ve toplumun cinsiyetlerle ilgili olan kararlarını benimsemeye başlamalarına ne-
den olmaktadır. Bu açıdan toplumsal cinsiyetin yükümlülüğü, kişilerin toplum 
olarak benimsemiş oldukları yükümlülükleri yerine getirmelerini sağlayabil-
mektedir. Bu sayede bir cinsiyet ile ilgili grup fikri ya da düşüncesi ortaya çık-
maktadır (Dökmen, 2006, s. 83).

Toplumsal cinsiyet çocukların dünyaya gelmelerinden sonra anne ve baba-
ları tarafından onlara aktarıldığı bilgilerden oluşmaktadır. Bu bakımdan anneler 
ve babalar hal ve hareketleri ile, davranışları ile kız çocuklarının veya erkek 
çocuklarının toplumsal cinsiyet rollerini oluşturmaya başlarlar. Bahsi geçen 
durum anne ve babaların çocuklarını tasvir etmeleri ile dışarı yansımaktadır.  
Kız çocukları zarif, hassa, ufak olarak ele alınırken, erkekler ise, kuvvetli, ha-
reketli olarak anılmaktadır. Çocuklara toplumsal cinsiyet rollerinin verilmesi 
oyuncakları, kıyafetleri ve onların renkleriyle sağlanmaktadır. Bu bakımdan er-
kek çocukların koyu ve mavi renkli kıyafetler giydirilirken, kız çocukların açık 
tonlarda ve pembe renkli kıyafetler tercih edilmektedir. Oyuncaklarda ise erkek 
çocukları araba, uçak gibi oyuncaklarla oynatılırken, kız çocukları tabak, çanak 
ve bebek gibi oyuncaklarla oynatılmaktadır.

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları

Cinsiyet kadın ve erkeğin arasındaki biyolojik olan farklılığın açıklanması 
için kullanılmaktadır. Toplumsal cinsiyet denildiğinde ise, erkek ve kadınla iliği 
olarak ruhsal ve sosyal nitelikler ve bunlara bağlı tutumların ifade edildiği bi-
linmektedir (Gill, 1992). Kalıp olarak belirlenmiş yargılardan bahsedildiğinde, 
üstün toplumsal kesimlerin ortaya koyduğu genel tanımlamalar düşünülmekte-
dir. Bunun dışında kalıp yargılar denildiği zaman, yaşanmakta olan sosyal grup 
ile ilgili olan tutumların genele vurulması şeklinde de ifade edilebilmektedir. 
Cinsiyet rolleri denildiğinde ise, toplumun erkek ve kadınlardan beklemiş oldu-
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ğu kalıplaşmış hal ve hareketleri açıklamaktadır. Aynı zamanda cinsiyet rolleri 
birer değer ve inanç olarak görülmektedir (Girginer, 1994).

Mesleklerde, cinsiyette ve ırklarda farklılıklar olmasına karşın kişilerin 
birleşerek benzer hal ve hareketler sergilemeleri kalıp yargılardan dolayı oluş-
maktadır. Kalıp yargılar ile toplumda yer alan kişilerin benzeyen davranışlarda 
bulunması mümkün olmaktadır. Kadınların kadın olarak anılmasını sağlamakta 
olan nitelikler ve erkeklerin erkek olarak anılmasını sağlamakta olan özellikler 
ise cinsiyet kalıp ve yargılara olarak karşımıza gelmektedir (Franzoi, 1996). Ka-
lıplaşmış olan yargıların benimsenmiş ve iyi öğeler oldukları ile net bir bilgiye 
ulaşılamamıştır. Kalıplaşmış olan bir yargı ile ilgili olarak kişi toplum tarafın-
dan ideal olarak kabul edilenleri yapmak zorunda olmasıyla beraber etik olanı 
yapmayı kendi içinde oturtmak için uğraşacaktır (Williams ve Best, 1990).

Günlük yaşamda kadınlar genel itibariyle iki adet toplumsal cinsiyet özelli-
ği içindedirler. Bahsi geçen nitelikler iş hayatında ve eş hayatında farklı olabil-
mektedir. İş hayatında başarı kazanmak isteyen kadınlar androjen ya da erkeksi 
tavırlar sergilemek zorunda hissetmektedirler. Kadınların geleneksel hayata uy-
gun olarak gösterilen kimlikleri bulunmaktadır. Ancak erkeklerin değişik alan-
larda farklı cinsiyet rollerini benimsemelerinde bir sorun görülmemektedir. Bu 
bakımdan erkekler her yerde erkeksi davranış sergileme hakkına sahip olmak-
tadırlar (Dökmen, 2004).

Toplumlar kadın ve erkekler açısından kimi davranışları uygun görmekte-
dirler. Bu bakımdan kadınlar nazik, anlayışlı, konuşkan, güzel ve duygularını 
rahatça ifade deden, empati kurma becerileri fazla bireyler olarak düşünülmek-
tedirler. Erkekler içinde duygularını gizleyen, rekabetten hoşlanan, bağımsız, 
matematikle ilgili, işini iyi yapan, güvenleri yüksek bireyler olarak düşünül-
mektedir. Ancak bu ezberlenmiş olan bilgilerin değişmesi mümkündür. Eskiden 
erkeğe yüklenen saldırganlık ve güç kavramları artık daha yetenekli ve zeki 
olma ifadelerine bırakmıştır. Bireyler istedikleri duruma sahip çıkmaya çalışır-
ken, hal ve hareketleri, becerileri, kendilerini anlatma şekillerini cinsiyete uygun 
gördükleri seçeneklerde değerlendirmektedirler. Bahsi geçen seçim sürecine se 
Cinsiyet Tiplemesi” olarak adlandırmayı tercih etmektedirler (Dökmen, 2004).
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadın bireyler ataerkil toplumlarda genellikle yönetilen ve maddi olarak 
olanağı olmayan olarak konumlandırılmaktadır (Türmen, 2003, s. 7). Kadınla-
rın bu durumu büyüme çağlarında onlara verilen ev işleri, bakım araçları gibi 
yükümlülükler ışığında ortaya çıkmaktadır. Kadınlara bahsi geçen bu yüküm-
lülüklerin verilmesi aynı zamanda erkeklerin de bu yükümlülükten çıkmaları 
anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda kadınlara yüklenmiş olan yükümlülükler 
de toplumsal tutumlarda düşük prestijli olan öğeler olarak ortaya çıkmakta ve 
bu nedenle kadınların hak etmiş oldukları değeri görememelerine neden olmak-
tadır (Savran-Acar, 2004, s. 18). Araştırmalarda kamusal olarak cinsiyet eşitli-
ğinin bulunduğu fakat özel iş alanlarına bakıldığı zaman ise cinsiyetler arasında 
yer alan farklılıkları ortaya çıktığı ifade ile özel iş alanları içinde ise erkeğin 
aşiret reisi olma niteliğinin açığa vurulması olduğu belirtilmiştir. Bahsi geçen 
durum içinde erkeğin reis olma niteliğinin meydana çıkarılarak cinsiyet eşitliği-
nin erkek çıkarları ışığında bozulması söz konusu olduğu görülmektedir (Bora 
ve Üstün, 2005, s. 94).

Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı, var olan imkanlardan yararlanabilme, 
cinsiyet üstünde ayrımcılığın bulunup bulunmadığına ya da var olan kaynak-
ların cinsiyetler arasında ne şekilde bölüştürüldüğü ile alakalı birçok unsuru 
kapsadığı bilinmektedir. Bu açıdan üç görüş şeklinden bahsedilmektedir. Bu gö-
rüşlere aşağıda yer verilmiştir (Zeynepoğlu, 2008, s. 8):

1. Kadınlara ve erkeklere eşit şekilde davranılması

2. Biyolojik olarak farklı olan kadın ve erkeğinin toplumsal cinsiyet eşitli-
ğinin oluşturulması için pozitif ayrımcılık sağlayabilmek

3. Cinsiyetlerin arasındaki eşitliğin sağlanması için, kadınlar için bazı po-
litikaların oluşturulması

Yasalar ve kanuni düzenlemeler ışığında kadın ve erkek eşit olmaktadır. 
Aynı zamanda kanuni olarak yapılan düzenlemeler ve yasalar sayesinde cinsel 
ayrımcılığın olmaması gerektiği ile ilgili bir takım ifadeler bulunmaktadır. Top-
lumsal beraberliğin oluşturulması için ayrımcılıktan uzak durulabilmesi gerek-
tiğinin üstünde durulmaktadır.

Bora ve Üstün (2005) cinsiyetlerin arasında yer alan eşitliğin temin olması 
bakımından demokratikleşmenin oluşması gerektiğini söylemişlerdir. Erkek ve 
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kadınların rollerinin eşit düzeyde ve adaletli biçimde dağıtımının sağlanması 
için demokrasi gereklidir olmaktadır. 

Kadın ve erkek eşitliğinin oluşturulması hususun insan hakları bakımından 
ele alınması söz konusudur. Bu açıdan iki tane haktan bahsedilmektedir. Bu 
haklar aşağıdaki gibi açıklanabilmektedir (Hablemitoğlu, 2004, s. 192):

İlk kuşak (Birinci) haklar

Medeni haklar ve siyasi haklar ilk kuşak haklar

İkinci kuşak haklar

Kişilerin özel hayatlarıyla alakalıdır. Kadınların kültürel, finansal ve sosyal 
hakları bu açıdan düşünülmektedir.

Uluslararası ilişkiler içinde gerçekleştirilmekte olan sözleşmeler genellikle 
ikinci kuşak içerisinde bulunmaktadır. Bu nedenle de yapılacak olan düzenle-
meler içerisinde özgürlüklere ve temel haklara odaklanılmaktadır. Bu durum da 
bize kadınlar ve erkeklerin arasında yer alan eşitsizliğin esasında özgürlükler ve 
temel hakların yer aldığını belli etmektedir. Birleşmiş Milletlerin sürdürdüğü 
Milenyum Projesi’nde yer alan ‘Binyıl Kalkınma Hedefleri’ içerisinde temel 
hak ve özgürlüklere, çevre problemlerine, yoksulluğa değinilmektedir. Bunun 
dışında bu proje içerisinde kadınlara yönelik şekilde gerçekleştirilmekte olan 
ayrımcılığa da yer verilmektedir. Proje içerisinde 8 Eylül 2015 tarihinden 2016 
yılına kadar süreç içinde belirlenmiş olan sekiz tane hedefin uygulanması söz 
konusu olmaktadır. Hedeflerden bir tanesinde çocukların ölümün azaltılması ve 
anne sağlığının temin edilmesi bulunurken, başka bir hedefte kadınların ölüm-
lerinin engellenebilmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması hususlarına değinil-
mektedir  (DPT, 2005, s. 25).

“Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi’ birçok ülkede uygulanmaya konulmuş ve sözleşmenin koşulları-
na göre özgürlüklerle beraber temelde olan hakların korunabilmesini sağlamak 
amacıyla, iktisadi şartların oluşturulması, kanuni alt yapının hazırlanması, sos-
yo-kültürel alt yapının var edilmesi gerekmektedir. Ülkemizin de bu sözleşmeyi 
imzalaması aslında kadınların ayrımcılık yaşamaması adına düzenlemelere gi-
dileceği anlamını içermektedir (Aydın, 2010, s. 34).
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Ülkemizde imzalanan sözleşmelerde bulunan unsurlar incelendiği zaman, 
il başta toplumsal unsurların üzerinde durulmaya çalışıldığı görülmektedir. 
Sözleşme içinde ayrımcılığa sebebiyet veren toplumsal ön yargılar ve kültürel 
faktörlerin engellenmesiyle beraber bazı düzenlemelere gidilmesi gerektiğinden 
bahsedilmiştir. Bunun dışında gelenekler nedeniyle meydana gelen ayrımcılıkla 
ilgili olarak da düzenlemeler yapılması gerektiğinden bahsedilmektedir. Sözleş-
me içinde kadın ve erkeğin toplumsal yaşamlarındaki konumlarına önem veril-
miştir. Aile hayatında kadın ve erkeğin eşit sorumluluklar alması gerektiği, bu 
açıdan erkeklerin de çocukların gelişiminde rol alması gerektiği vurgulanmıştır. 
Çocuğun büyütülmesi esnasında çocukların sağlayacakları yararlar ön planda 
tutulmaktadır (Aydın, 2010, s. 34).

Annelerin ve babaların aile yaşamında sorumluluk almak zorunda oldukları 
yükümlülükler ve rollerin açıklanması nedeniyle farklı çalışmalar yürütülmüş-
tür. Bu anlamda çalışma gösteren incelemecilerden bir tanesi de Connell’dir. 
Connell literatür içinde “Hegemonik erkeklik” kavramını kazandırabilmiştir. Bu 
kavram ile beraber dışlanan erkeklere yer vermiştir. Cornell erkeklerin arasında 
yer alan etkileşimi açıklarken ataerkil yapının oluşmasıyla ilişkilerin devam et-
tiğini söylemiştir (Cornell, 1998, s. 45). Bu nedenden dolayı da erkekler kendi 
aralarında kurdukları ilişkilerde kendilerini baskın olarak göstermek için uğraş-
makta ve bu anlamda kendilerini ortaya çıkarmak için uğraşmaktadırlar. 

Gimore (1990), aile yaşamında annenin ve babanın etkileşimini ele alarak 
bir çalışma yürütmüştür. Gilmore, erkeğin aile hayatında üç tane temel niteli-
ğinin var olduğunu söylemiştir. Bahsi geçen üç görev şu şekilde yer almıştır 
(Gilmore, 1990, s. 223):

•	 Dölleme görevi
•	 Ailenin korunması
•	 Ailenin maddi geçimi
Erkeklerin aile yaşamlarında sahip oldukları bu üç tane temel özelliğin ka-

dınlar üzerinde baskı kurmak için kullanabilecekleri söylenmektedir. Bilhassa 
ataerkil olan toplumlarda erkeklerin sahip olduğu bu üç tane özellik kadınların 
da ev yaşamına mahkum edilmelerine sebebiyet verebilmektedir. Aynı zamanda 
bir erkeğin erkek olması için kadınların bir takım davranışlarda bulunmaması-
nın gerekli olmaktadır. Bir erkeğin erkek olarak kabul görmesi için kadınların 
bu davranışlarını engellemesi gereklidir (Baran, 2010, s. 8).
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Kadının ve erkeğin eşit olması için mühim durumlardan bir tanesi de kadın-
lara çalışma hakkının verilmesidir. Bu bakımdan aile yaşamında anne ve baba-
lara çocukların bakımı ile alakalı olarak eşit yükümlülüklerin dağıtılmasıyla ka-
dınların çalışma hakların kazanabilmesi açısından önemli olmaktadır. Bunların 
dışında çocuk bakımıyla ilgilenmekte olan kurumların kurulması da kadınlara 
çalışma hakkı vermektedir. Ancak bu kısımda dikkatli olunması gereken nokta, 
kadıların kendi kendilerine ekonomik özgürlüklerini sağlayamamalarında çok 
kadınların kalkınmalarını sağlayacak olan uygulamaların olmasıdır. Bu açıdan 
kadınların kurumlar içinde devam ettirilebilir kalkınmanın bir parçası olabilme-
leri gerekmektedir. Eskiden kadıların üretici konumuna olmak yerine ev işleri 
yapmak, çocuklarla ilgilenmek gibi diğer aile bireylerine bağımlı olarak yaşa-
mak zorunda bırakılmışlardır  (Hablemitoğlu, 2004, s. 94).

Kadınların ve erkeklerin eşit olmasıyla ilgili olarak önemli olan bir başka 
konu ise evlenme ve aile ilişkileriyle ilgili hakları içeren hususlardır. Evlilik 
içinde ve aile içerisinde kadınların bir takım haklara sahip olması cinsiyetlerin 
arasında eşitliğin var edilebilmesi açısından önemli olmaktadır. Kadınların ev-
lenme süreçlerinde erkeklerle eşit hakları elde etmesi, kadınların kendi arzuları 
ışığında evlenmeleri, kadınların yine kendi istedikleri kişilerle evlenebilmeleri, 
kadınların çocuklar üstünde erkeklerle aynı haklara sahip olması, bunun dışında 
boşanma zamanında da benzer haklara sahip olmaları gereklidir. Aynı zaman-
da evlilik içinde eşlerin sahip olunan eşyaları ve malları üstünde eşit hakları 
barındırması cinsiyetlerin arasında eşitliğin sağlanması için önemli olmaktadır 
(Aydın, 2010, s. 36-37).

Türkiye’de kadınlar ve erkekler arasında yer alan ilişkiler genellikle, kül-
tür ve toplumsal değer yargıları üstüne kurulmaktadır. Bunun dışında kültür ve 
toplumsal değer yargıları ekonomi, eğitim, sanat gibi alanlarda biçimlendirici 
olarak görev yapmaktadırlar. Bu durum ülkemizde de kadınlar ve erkeklerin 
elde etmiş olduğu imkânların birbirinden farklı olmasına sebebiyet vermektedir. 
Elde edilmiş olan imkânların birbirlerinden farklı olmasıysa cinsiyet ayrımcılı-
ğının meydana gelmesine neden olabilmektedir (Türmen, 2003, s. 5). 

Ülkemizde de imzalanan “Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” içerisinde bulunan on sekizinci maddeye 
göre sözleşmeye imzasını atmış olan bütün ülkelerin devamlı olarak dört senede 
bir kendi ülkelerinde kadın hakları ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri düzenle-
meleri Cedaw isimli komiteye aktarmalara gerekli olmaktadır. Ülkemizde de bu 
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sözleşmeye dâhil olmasıyla beraber ilk başta eğitim sisteminde bulunan cinsi-
yetçi içeriklerin meydandan kaldırılması için uğraşılmıştır. Aynı zamanda kitle 
iletişim gereçlerinden cinsiyet ayrımcılığına sebebiyet verebilecek olan bazı 
öğelerle ilgili olarak yayın ve medya kuruluşlarının uyması gerekli olan bazı 
kurallar uygulanmaya çalışılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Radyo ve Televiz-
yon Üst Kurulu beraber ‘Medya Okuryazarlığı Projesi’ gerçekleştirmiştir. Bahsi 
geçen proje içeriğinde seçmeli olarak medya okuryazarlığı dersinin 7. Sınıf-
lara okutulması amaçlanmıştır. Bu çalışmalarla beraber cinsiyet ayrımcılığının 
önüne geçilmesi ve çocukların daha bilinçli olmasının sağlanması istenilmiştir 
(Aydın, 2010, s. 38).

Kadın ve erkek arasında bulunan ayrımcılığın ortadan kalkması için ana 
unsurları anlatan öğeler  (Hablemitoğlu, 2004, s. 21);

•	 İstihdam Edilme Düzeyi

•	 Gelir Dağılımının Eşitliği

•	 Sağlık Hizmetlerinde Yararlanma Durumları

Dikkatle incelenirse ismi geçen bu hususlar benzer şekilde insani gelişmiş-
lik seviyesini de tanımlamakladır. Ülkemizde bu kısımda bahsi geçmekte olan 
hususlarla ilgili olarak gelişim kaydedilmeye çalışılmaktadır. Fakat ülkemizde 
olması gerekli olan seviyelere hala ulaşılamamıştır. Ülkemizde hala aynı po-
zisyondaki kadınlar erkeklerden daha az maaş almaktadırlar. Aynı zamanda ka-
dınların istihdam edilmesi hala erkeklere göre daha zor olmaktadır. Bu durum 
dünya da yer alan yoksul bireylerin yüzde yetmişinin kadın olmasına sebebiyet 
vermektedir. Aynı zamanda bahsi geçen bu oran ülkenin gelişmemiş ya da ge-
lişmiş olmasıyla ilişkili değildir. Sayılar incelendiğinde iş hayatı bakımından 
düşünüldüğünde, iş yaşamındaki kadınların erkeklerde aynı seviyede oldukları 
durumlarda bile erkeklerin sadece yüzde yetmiş beşi kadar kazanç elde edebil-
dikleri belirlenmiştir. Bunun dışında da söylemek gerekir ki ailenin geçinme-
sinden erkeğin sorumlu tutulması, erkeklerin fiziksel, bilişsel ve ruhsal olarak 
daha fazla yıpranmasına neden olabilmektedir (Akın ve diğ., 2003). Erkeklerin 
üstüne binen yükün daha fazla olması erkeklerin kendilerini yetersiz hissetme-
lerine sebebiyet verebilmektedir.
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CİNSİYET ve SPOR

Spor, toplumun yapısının anlaşılabilmesi bakımından önemli özelliklere 
sahip olan bir kurum olarak görülmektedir. Bu bakımdan sporlar ilgili olarak 
edinilmiş olan bilgi toplumla ilgili unsurlar barındırmaktadır Kadınların spor 
içindeki konumları benzer zamanda toplumların gelişmişliklerini de meydana 
getirmektedir. Bu açıdan bakıldığında modern bir toplum yapısı oluşturmak için 
gelişmişlik düzeylerini belirlemektedir. Bu açıdan modern bir toplum oluştura-
bilmek adına kadının spor içinde aktif rol oynaması oldukça önemli olmaktadır 
(Elias, 2008, s. 3). Kadınların spor içindeki yerleri aynı zamanda bulundukları 
toplumunda gelişmişlik seviyesini belirlemektedir. Bu açıdan modern bir top-
lum yapısının oluşturulması için kadının spor içinde aktif olması gereklidir. Gü-
nümüz koşullarında kadınların spor içerisindeki yeri git gide yükselmeye başla-
mış, geçmiş zamanda erkek tekelinde görülen spor dallarında kadınlarında boy 
gösterdiğini görmek mümkündür. Gerçekleşen bu gelişmeler tarihse bir sürecin 
içinde güç, bedensellik ve toplumsal cinsiyet gibi hususlarda da değişikliklere 
gidilmesini sağlamıştır. 

Tarihsel süreç içinde kadın geri plana itilmiş, erkekleri egemenliğini sür-
düğü spor dallarında kendilerine yer bulamamışlardır. Spor dallarında kadıların 
yer edinememesinin farklı nedenleri olabilmektedir. Aşağıda söz edilen bazı un-
surlar kullanılarak kadınların spor dallarında aktif rol almasının önüne geçilmek 
için uğraş gösterilmiştir (Eitzen ve Sage, 1997, s. 300):

•	 Spora Katılımdaki Eşitsizlikler
•	 Ataerkil İdeolojiler
•	 Rekabet Bulunduran Spor Dallarının Kadınlar Üstünde Bir Takım Ruh-

sal ve Biyolojik Tesirlerinin Bulunduğu İle İlgili Olan Mitler
Bahsi geçen ifadelerle ilgili olarak Antik Yunanlarda düzenlenmiş olimpi-

yatlara sadece erkek sporcuların bulundurulması örnek verilebilmektedir. Bahsi 
geçen dönemce askerlik benzeri görevler bakımından çeviklik, dayanıklılık gibi 
hususlarda erkek bedenini kutsallaştırmaya çalışmışlardır. Bu durumda sporda 
erkeklerin ön plana itilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda bahsi geçen 
süreçte kadınlar sporcu olamamaktaydı ve hatta seyirci olmaları bile yasaktı 
(Scambler, 2005, s. 15).

1800’lü senelerde İngiltere’de gerçekleştirilen spor müsabakalarında du-
rum geçmiş zamanlardan farklı şekilde kendini göstermemiştir. Bahsi geçen za-
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manda da beyaz erkeklerin yapabildiği bir alan olarak görülmüştür (Defrance, 
1995, s. 51-52). Aynı zamanda bu dönem içerisinde okullarda düzenlenmekte 
olan etkinliklerde de erkeklerin yoğun olduğu gözden kaçmamaktadır. Bunun 
dışında iş sınıfında yer alan kadınların ve erkeklerin burjuva sınıfında yer alan 
kadın ve erkeklerin yaptıkları etkinliklerde ve sporlarda yaptıkları konuşma-
larda yine erkeklerin ön planda olduğu görülmektedir. Bahsi geçen işleyişin 
1900’lü senelerin ortalarına kadar sürdüğü bilinmektedir. Bu açıdan bahsi geçen 
dönemde spor erkeğin kadının üstündeki kuvvetini meydana getirdiği ve kadını 
ötekileştirmeye uğraştığı bir etkinlik olarak kendini göstermiştir  (Stevenson, 
2004, s. 280). 

Olimpiyat oyunları ilk başlarda sadece Kuzey Amerikalı ve Avrupalı er-
keklerin fiziksel niteliklerini gösterdikleri bir faaliyet olmuştur (Tomlinson ve 
Young, 2006, s. 2). Zaman geçtikçe 1912 yılında kadınlar yüzme dalında, 28’de 
ise atletizm alanında görülmeye başlamışlardır (Guttmann, 2004, s. 34).

1972 yılında Kuzey Amerika’da eğitim sisteminde uygulanmakta olan ya-
sanın 9. Maddesinde kolejler ve liselerde gerçekleştirilen spor etkinliklerinde 
kızlara ve erkeklere yapılan ayrımcılık adına büyük değişmeler yapılmaya ça-
lışılmıştır. Bu değişiklikler beraber kadınlar spor alanında ilerleme kaydetmiş-
lerdir. Bu açıdan da kadınlar dâhil olmuş oldukları spor faaliyeti yükselmiş, 
kadınlar farklı branşlara ait olan liglerde görülmeye başlamıştır:

•	 Atletizm

•	 Golf

•	 Tenis

•	 Yüzme 

•	 Yönetici

•	 Antrenör 

•	 Eleştirmen 

Maddenin yürürlüğe girmesinden yaklaşık 40 sene sonra kadınların spor 
etkinliklere katılım oranları 8 kat artmıştır. Dünya üstündeki kadın sporcu sayısı 
2,8 milyona kadar çıkmıştı. 1971 senesinde kayıtlı 278 kadın sporcu bulunmak-
taydı. Yasayla beraber 1979’larda 970 kişiye kadar çıkmıştır (Hargreaves, 1994, 
s. 179).
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ABD’de spor dalında erkekler kadınların önüne geçmiş durumdadır. Bunun 
dışında bulunan cinsiyet, sınıf, ırk gibi etmenler düşüldüğü zaman da bir takım 
farklılıklar görülmektedir. Bununla ilgili olarak Meksikalı işçi sınıfı erkeklerine 
bakarak beyaz orta sınıf kadınlarının daha çok spor yapma olanaklarının olması 
bu duruma örnek olarak gösterilebilmektedir (Duncan ve Jamieson, 2009, s. 
194).

1900’lü senelerin son çeyreğine gelindiği zaman Kuzey Amerika’da ka-
dınların spora katılımlarında artış görülmüştür. Bahsi geçen bu değişimlerde, 
devletin eğitim ile ilgili olarak gerçekleştirdiği Madde 9 değişikliği; kadınlar-
dan oluşan takımların oluşturulması ve organizasyonlara bu takımların da davet 
edilmesi; kadınların sporla ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarını açmaları; ka-
dınların spora dahil edilmesiyle ilgili olarak yasal düzenlemelerin gerçekleşti-
rilmesi; türlü konferanslar ve deklarasyonlar; kadın sporcuların medya üstünde 
daha çok yer edinmesi gibi etmenlerle kadınların spora katılımları yükselişe 
geçmektedir (Coakley, 1998, s. 211-214).

Amerika ve Avrupa’da spor ile cinsiyet etkileşimi içinde yer alan farklı-
lık bütün açılarıyla olmasa bile ülkemizde de benzer şekillerde görülmektedir. 
1800’lü senelerin sonralarına gelindiğinde ülkemizde kadınların spora katılım 
göstermeleri Batılı ülkelerden daha geride olmaktadır. Bir incelemede, günü-
müzde ülkemizde kadınlarında en çok yaptıkları spor içinde aşağıda yer alan 
sporlar görülmektedir (Fasting ve Prister, 1999, s. 70-73):

•	 Yüzme

•	 Voleybol

•	 Atletizm, 

•	 Tekvando

•	 Judo  

•	 Basketbol 

•	 Fitness, 

•	 Koşu, 

•	 Jimnastik, 

•	 Step, 

•	 Aerobik, 
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•	 Tenis ve 

•	 Aletli Çalışma 

Kadınların ve erkelerin adil bir biçimde temsil olmadığı durumlardan bir 
tanesi de kitle iletişim araçlarıdır. Görsel ve yazılı olarak medyada bu durum 
kendisini fazlaca hissettirebilmektedir. Erkeklerle ilgili olarak görülen spor et-
kinlikleri kapsamın başarı önemsenirken, kadınlarda ise kadınsılık önemsen-
mektedir. Bu kısımda da yine kadın bedeninin metalaştırılması söz konusu ol-
maktadır. Spor medyasının kadın vücuduna odaklanması erkek egemen olan ya-
pının güçlenmesine sebep olmaktadır (Sert, 2002, s. 110). Medya kurumlarının 
spor yayınlarında devamlı olarak toplumsal cinsiyet ve ırka dayanan unsurların 
bulunması erkek egemen olan sporun yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Aynı 
zamanda bahsi geçen olumsuz durumlardan çocuklarda kötü etkilenmektedir 
(Messner, 2002, s. 19). Bu durum da toplumsal cinsiyet algısının çocukluk çağ-
larından oluşmasına sebebiyet vermektedir. Erkek çocuklarının spora yönlen-
dirilmesinde, kız çocuklarının ise genellikle daha güzel ve estetik etkinliklere 
yönlendirilmesine sebebiyet vermektedir (Bourdie, 1997, s. 12).

Spor ve toplumsal cinsiyet algısının arasında yer alan ilişki günümüz ko-
şullarında dikkat çekmeye başlayan konulardan bir tanesi olmuştur. Toplumsal 
cinsiyet algısı ile spor arasında yer alan ilişkinin ifadesinin sağlanması için top-
lumun sahip olmuş olduğu kültürel etmenlerin anlaşılabilmesi gerekmektedir. 
Erkek ve kadın sporcuların toplumsal olan rolleri ile ilgili olarak spor dalları-
na yönlendirilmesi genel bir durum olarak görülmektedir. Bu sebeple de kadın 
sporcuların vücut geliştirme veya karate alanında olmaları normal olmayan bir 
durummuş gibi görülmektedir. Bu nedenlerle toplumsal rolleriyle bağdaşmayan 
sporlar yapan kadınlar, başarı sağlayabilmek adına çok fazla çaba sarf etmek 
durumunda kalmaktadırlar. Bunun dışında sporla ilgilenmekte olan kadınların 
günlük hayatlarında karşılaşmış oldukları ön yargılar sebebiyle hayatları olduk-
ça güç duruma düşmektedir. 

Kadınlar eskiden spor yapamayacakları kadar naif ve kırılgan olarak görü-
lürlerdi. Bunun dışında kadınların üremelerinin önüne geçeceğine inanılan bir 
takım fiziksel hareketlerde bulunması toplum tarafından istenilmeyen bir du-
rumdu. Bütün bu öğeler eski zamanlarda sporun erkeklerin tekeline düşmesine 
neden olmuştur (Hall, 1988, s. 336).
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Türkiye 1924 senesindeki Paris Olimpiyatları’na katılmıştır. Bu durum ka-
dın sporcularımıza fazlaca katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda1926 senesine 
gelindiğinde yılında İstanbul Çapa Kız Öğretmen Okulu Beden Eğitimi Öğ-
retmeni yetiştirmek için bir kursun açılmasına ön ayak olmuştur. Bahsi geçen 
kursta başarı yakalayan öğrencilere yurtdışında eğitim hakkı verilmiştir (Atabe-
yoğlu, 2000, s. 15).

Spor Kariyeri ve Kadın

Bu kısımda spor kariye ve sporda istihdam alanlarının üstünde durulmasın-
dan sonra spor örgütlerinde kadın yöneticilere yönelik olarak geliştirilen tutum-
lara yer verilecektir. 

Spor Kariyeri

Spor kariyeri, sporcuların spor yaşamlarındaki ilerleme ve bunun sonu-
cunda da bir görev üstlenilmesi, güç saygınlık ve statü elde edilmesi anlamına 
gelmektedir. Genel itibariyle kariyer ifadesi ilerleme kaydetme anlamında kul-
lanılırken, yapısal olarak bu kavram devamlı olarak ilerleme olarak tanımlan-
maktaydı. Sporcuların zamanla elde ettikleri bazı deneyimler ve tecrübelerle 
beraber edindikleri bilgiler ve sahip oldukları becerilerin de birleşmesiyle kari-
yer kapsamında düşünülmesi gerekli olan bir uzmanlık dalı olarak görülmeye 
başlanması gereklidir (Bingöl, 2011, s. 51)

Sporcular için spor kariyeri, onlara sunulan iş rolüyle ilgili olan istek, bek-
lenti, arzu ve amaç gibi unsurlara bağlı olarak verilen eğitimlerin sağlanması, 
bu sayede edinilen yetenek, bilgi ve deneyim sayesinde spor hayatında ilerleme 
sağlanması anlamını taşımaktadır (Bingöl, 2011, s. 52).

Sporda İstihdam Alanları

Spor konusunda hizmet vermekte olan firmalar günümüz koşullarında ol-
dukça yaygınlaşmıştır. Bu nedenle de bu firmalar çalışacak olan bireylerin istih-
dam edilmesinde spor alanında uzmanlaşma sağlayan bireylerin görev almasını 
gerektirmektedir. Bu bakımdan spor örgütleri ve firmalar ihtiyaç hissettikleri en 
uygun olan çalışanlarını işe almaktadırlar.

Spor merkezlerinde çalışarak kilo vermek, sağlıklı olabilmek, zinde olmak 
ve kondisyon sağlamak için gelmekte olan insanların bireysel beklentilerini kar-
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şılayabilecek olan personellerin kurum tarafından belirlenmesi gerekmektedir. 
Bu durumda sporcuların, spor yaşamları, bireysel özellikleri, tecrübeleri ve eği-
timleri gibi konuların öne çıkmasına yardımcı olmaktadır. Bu açıdan sporcula-
rın istihdam edilmesine deneyim, sportif geçmişlerine ve eğitimlerinin önemini 
göstermektedir (Ekenci ve İmamoğlu, 2002, s. 120).

Spor istihdamında belli başlı alanlar öne çıkmaktadır. Bu alanlar aşağıdaki 
gibi söylenebilmektedir (Bingöl, 2011, s. 50-51):

Spor Eğitimi Alanı

Spor Bilimcisi, Beden Eğitimi Öğretmeni, Akademisyen, Spor Sportif Eği-
tim Uzmanı

Spor Yönetimi Alanı

Yönetici, Spor Kurumu İşletmecisi, Manager, Mühendis, Medya Mensubu, 
Güvenlik Görevlisi, Proje Uzmanı, Organizatör, Pazarlamacı, Mimar.

Antrenörlük Eğitimi

Kondisyoner, Teknik Direktör, Analizatör, Antrenör, Yaşam Koçu, Mentör, 
Spor Hekimi,  Masör, Beslenme Uzmanı,

Rekreasyon

Rekreasyon Lideri, Animatör Gençlik Lideri, Turizm İşletmecisi,
Spor konusunda istihdam aşağıdaki sektörler içinde gerçekleşebilmektedir 

(Bingöl, 2011, s. 51); 
•	 Eğitim Sektörü
•	 Turizm Sektörü
•	 Üretim İle Hizmet Sektörü
•	 Sağlık Sektörü
•	 Medya Sektörü 
•	 Gıda Sektörü
•	 Teknoloji Sektörü
•	 Reklam Sektörü
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•	 Eğlence Sektörüdür 

Spor Örgütlerinde Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumlar

Yönetimsel statülerin cinsiyetlere bağlı olarak bir takım kalıplar içinde 
düzenlenmesi dünya üstünde birçok ülkede görülmekte olan bir durum olarak 
görülmektedir. Bahsi geçen bu durum spor örgütlerinde de kendini belli etmek-
tedir. Spor kurumları yönetimlerinde cinsiyete bağlı olan bir takım kalıplar ve 
ayrımcılık öne çıkan bazı faktörler olarak görülmektedir. spor içinde yer alan 
örgütlerin yönetimde üstlendikleri roller ‘erkeklik’ ifadesiyle bağdaşmakta ve 
bu nedenle de yöneticilerin erkek olması gerektiği fikri hakimdir. Bu durumda 
spor örgütlerinde yönetimde bulunan kadrolarda kadınların önemsenmemesine 
neden olmaktadır (Karakılıç, Alay ve Koçak, 2008, s. 223).

Spor örgütlerinde cinsiyete bağlı olan kanıtların incelenmesi sağlandığın-
da, kadınların yönetimde istihdam edilmesinin önüne geçildiği söylenmektedir. 
Kadınlar yönetici konumunda görev alabildiklerinde ise, ona karşı yükümlülük-
lerin sağlanmaması, istediklerini kesin anlamıyla karşılanmaması, saygı göste-
rilmemesi gibi davranışlarla karşılaşabilmekte ve bu durumda da kadın yöneti-
cinin görevinden uzaklaşmasına sebebiyet verebilmektedir (Karakılıç, Alay ve 
Koçak, 2008, s. 224).

Kadınlar her bir iş kolunda olduğu gibi sporda da her türlü engelle ve hak-
sızlıkla mücadele etmek zorunda bırakılmaktadırlar. Kadınların spor yaşamla-
rında karşılaştıkları engellerin sebepleri aşağıda yer alan tabloda bulunmaktadır.

Tablo 1. Kadın Sporcuların Kariyer Engelleri

Bireysel Faktörlerden Kay-
naklı Engeller

Örgütsel Faktörlerden 
Kaynaklı Engeller

Toplumsal Faktörler-
den Kaynaklı Engeller

Çoklu rol üstlenme
Kadınların spor yönelik 
kendilerini engellemeleri

Örgüt kültürü
Örgüt politikaları
Mentor eksikliği
Erkek egemen iş alanı

Spora yönelik mesleki 
ayrımcılık
Sporun erkek işi ola-
rak görülmesi

Kaynak: Bingöl, 2011

Spor konusunda bilhassa yöneticilik gibi üst mevkideki pozisyonlarda ka-
dınların sayısı oldukça az olmaktadır. Spor ülkemizde erkeklerin egemenliği 
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altında olan bir yapı haline gelmesi ve erkeklerin spor ile kendilerini kadınlara 
göre daha çok bağdaştırmaları, spor dallarında kadının öteki olmasına sebebi-
yet vermektedir. Spor örgütlerinde sadece kadın yöneticiler değil kimi zaman-
da sporcu, antrenör ve hakemlerin de kadın olma olasılıkları düşük olmaktadır. 
Kadınların spor konusunda daha fazla etkin olabilmeleri ve sayılarının arttırıl-
masının sağlanması, sporu kariyer olarak görebilmeleri ve bu hususta destekle-
nebilmeleri için toplumsal algıların farklılaşması lazımdır. Bu kısımda bilhassa 
medya araçlarının kullanılması önem kazanmaktır  (Ekenci, 2002).
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖZGECİLİK ARASINDAKİ 
İLİŞKİ: KAMU VE ÖZEL SPOR KURUMLARINDA ALAN 

ARAŞTIRMASI

Samet KOÇ1, Abdurrahman KEPOĞLU2

1 Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Malatya / Türkiye
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla / Türkiye

Öz: Kamu ve özel spor kurumlarında çalışan personelin işyerlerini sahip-
lenmeleri ve birbirlerini destekleyip uyumlu bir çalışma için uygun bir ortamın 
oluşmasında, iş verimliliğinin arttırılmasında, özgeciliğin üst seviyelere taşın-
ması ve yöneticilerin ektin rol alması gerekmektedir. Çalışmamızın amacını; 
öncelikle kamu ve özel spor kurumlarında var olan örgüt kültürü ve özgecilik 
seviyesinin tespit edilmesi, daha sonra iki kavram arasındaki ilişkinin belirlen-
mesi oluşturmaktadır. Personelin demografik özellikleri ile iki kavram arasın-
daki farklılıklar ve benzerlikler kamu ve özel kurumlar açısından incelenecektir. 
Bir spor kurumunun başarısı, üretmiş olduğu spor ürününün piyasada talep edil-
mesi ile ölçülebilmektedir. Bu ahengin oluşmasında örgüt kültürünün ve özge-
ciliğin katkısı büyüktür.

GİRİŞ 

Örgüt kültürü ve özgecilik birbirini olumlu yönde etkileyen iki kavramdır. 
Örgüt kültürü, örgüt çalışanlarına; yenilikçi kültür, yarışmacı kültür, bürokra-
tik kültür ve topluluk kültürü oluşturup farklı bir kimlik kazandırır. Böylece, iş 
görenlerin örgüte bağlanmaları konusunda ortak değerler ve normlar meydana 
getirir. Spor kurumlarında örgüt kültürünün oluşturulması, optimum ve verimli 
spor ürününün üretilmesi açısından kamu ve özel spor kuruluşlarına katkıda 
bulunmaktadır. Örgüt kültürü spor kurumu içerisinde farklı birimlerde istihdam 
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edilen personelin örgüt içindeki değerlerini kazanması kamu ve özel spor kuru-
luşları personelinin inançlarına değerlerine düşüncelerine saygı göstermesi örgüt 
içerisinde ortak bir hedef belirleyip o hedef yönünde birlikte hareket etmesidir. 
Özel ve kamu spor kurumlarının kendine ait örgüt kültürü modeli geliştirmesi 
ve bu geliştirdiği model üzerinde uygulama yapması gerekir. Örgüt kültürünü 
benimsemiş özel ve kamu spor kurumlarındaki çalışan personel ve yöneticilerin 
kurumlarında aktif, hızlı, sistematik ve koordineli çalışır. Özgecilik ise; kamu ve 
özel spor kuruluşlarında çalışanların kendi meslektaşına yardımsever davranışı 
sergileyerek iş hayatındaki olumsuzlukları minimum seviyeye indirerek kurum 
içinde optimum ve verimli spor ürünün üretilmesinde kurumların başarısını ar-
tırmayı sağlar.

GENEL BİLGİLER

Örgüt kültürü

Örgüt kültürü, spor kurumlarında istihdam edilen bireyin örgüt içindeki de-
ğerlerle bezenerek, personel haline gelip ortak amaçta birleşebilmesidir. Spor 
kurumlarının örgüt kültürü yapısının anlaşılabilmesi için sırasıyla şu kavram-
ların bilinmesi gereklidir. Örgüt kültürü, örgüt kültürü oluşumu, örgüt kültürü 
kavramının gelişimi ve önemi, örgüt kültürünün unsurları olan; değerler, norm-
lar, inançlar, varsayımlar, seremoniler, törenler, semboller, liderler, kahraman-
lar, hikâyeler, efsaneler, mitler, dil, adetler (ritüeller), fiziki çevre, üzerinde 
açıklayıcı bilgi verilecektir. Örgüt kültürü ile ilgili tanımlar çok çeşitli ve farklı 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Desphande ve Webster, (1989) ise örgüt içerisindeki davranışlar için bir 
norm oluşturan, örgütsel fonksiyonların bireyler tarafından anlaşılmasına yar-
dımcı olan ve aynı zamanda bireyler tarafından da paylaşılan inanç ve değerler 
sistemi olarak tanımlamaktadır. Peter ve Waterman ise örgüt kültürünü baskın 
ve paylaşılan değerlerden oluşan, çalışanlara sembolik anlamlarla yansıyan, ör-
güt içindeki, hikâyeler, inançlar, sloganlar ve masallardan meydana gelmiş bir 
yapı olarak tanımlanmaktadır (Özkalp ve Kırel, 2011). Bir başka tanımda ise 
Nystrom, (1990) örgüt kültürünü, örgüt üyelerinin tamamını kapsayan değer-
ler, inançlar, normlar ve ilkeler olarak tanımlamaktadır. Oden, (1997) ise örgüt 
kültürünü, örgütün üyelerini bir arada tutan ve yazılı olmayan en önemli norm-
lar bütünü olarak ifade etmiştir. Örgüt kültürünün daha geniş ve kapsamlı bir 
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tanımını ise Bowditch ve Buono, (1997) yapmaktadır. Örgüt üyeleri tarafından 
paylaşılan inanç, varsayım ve beklenti biçimleri ve örgütün çıktıları, çevresi 
ve çevrenin birey dışında gelişen kuralları, değerleri ve rollerinin örgüt üyeleri 
tarafından algılanış biçimleri örgüt kültürünü oluşturmaktadır. Örgüt kültürü ör-
gütün kişiliğinin bir biçimde yansımasıdır ve örgüt içindeki tutum ve davranış-
ların kestirilmesini mümkün kılmaktadır. Örgüt kültürünün oluşumu ise belirli 
bir süreç gerektirmektedir.

Örgüt Kültürünün Oluşumu

Kültür bir anda oluşturulan bir terim değildir. Süreçle birlikte üyeler kültü-
rü oluşturmaktadırlar. Bu durum örgüt kültürü için de geçerlidir. Örgüt kültürü 
de çeşitli etmenlerden etkilenerek oluşur. 

Globalleşen dünya ve hızlı gelişen rekabetle birlikte işletmeler, kazançla-
rını maksimum seviyeye ulaşmak için performanslarını geliştirmek ve pazar 
paylarını en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar yapmaya yönelmişlerdir. 
Bu evrede gelişen uluslararası yönetim modelleri ve organizasyon değişimleri 
sonucu iş yerlerinde çalışan personelin “iyi” yönetimin keşfedilmesine olanak 
sağlamıştır. (Hasanoğlu, 2004). Sosyal psikologlar tarafından “grup normları” 
ve “iklim” kavramları uzun bir zaman kullanılmış olmasıyla “iklim” kavramı-
nın kültürün yalnızca bir yüzey olması ve örgütlerin nasıl çalıştığının daha çok 
nedensel yönlerine ulaşmak için yeterli yetkinliği sağlamaması gibi nedenler-
le araştırmalar sonucu örgüt kültürü kavramına yönelmiştir. Gerçekte kavramı 
ön plana çıkaran unsur, Amerikan şirketlerinin, Japonya’daki çalışanlar kadar 
neden yeterli performansı gösteremediklerini açıklamaya çalışan vurgudur. Bu 
amaca yönelik çeşitli farklılıklar belirlendiğinde, ulusal kültürün gerekli açık-
lama olmadığı, toplum içinde örgütsel bazda ayrım yapmaya yardımcı olacak 
bir kavrama gereksinim duyulduğu ortaya çıkmıştır. Örgüt kültürü kavramı da 
bu yönde iyi hizmet etmiştir. (Schein, 1990). Örgütleme sürecinin temel amacı, 
örgütsel başarı için gerekli öğeleri etkili ve verimli bir biçimde uyumlaştıra-
rak bir araya getirmektir. Örgütleme süreci planlamayla çok yakından ilgilidir. 
Örgütlemede ilk adım amaçların belirlenmesidir. Yönetici kaynak ve işlevleri 
gerektiği biçimde saptayabilmek için örgütsel amaçların neler olduğunu bilmek 
zorundadır. Amaç ve planlar belirlendikten sonrada örgütleme süreci başlar 
(Can; Tuncer; Doğan, 2003). Örgüt kültürünün oluşumunda, birçok faktörün et-
kisi bulunmaktadır. Fakat bunlardan en önemlisi kurucuların rolüdür. Kurucular, 
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daha önceki felsefeler ve ideolojilerle kısıtlanmadıklarından dolayı, kendi değer 
ve inançlarını kurulacak örgüte kolayca yansıtabilmektedirler (Terzi, 2000). Ku-
rucu, örgütün kültürünü yaratır ve örgüt de kurucusunun istediği imaja dönüşe-
rek onun değerlerini, öncelikle yer verdiği şeyleri ve onun geleceğe ilişkin viz-
yonunu yansıtır. Böylece kurucunun kişisel görüşleri, örgütten ayrılmasından 
veya ölmesinden sonra da devam edecek paylaşılmış bir mirasa dönüşür.  Örgüt 
kültürünün oluşum sürecinde örgüt kültürü, örgütün tarihinden, iç ve dış çevre 
şartlarından da etkilenmektedir. Yani örgüt kültürünün dış çevrenin etkileriyle 
birlikte her örgütün sahip olduğu özel bir takım iç koşullara bağlı olarak örgüt 
yönetimi ve çalışanların karşılıklı etkileşimleri sonucunda oluştuğu söylenebilir 
(Vural, Akıncı ve Coşkun, 2007). 

Luthans, (2002) ve Schein, (1990) da örgüt kültürü oluşumunu birbirini 
izleyen bazı adımlar şeklinde sıralamaktadırlar:

 Bir kişi (kurucu) yeni bir girişim kurma fikri ile ortaya çıkar.
 Kurucu, başka anahtar rol oynayan bireyleri de bir araya getirerek, ken-

disiyle ortak bir vizyonu paylaşan bir grubu oluşturur. Bu grup içerisinde, fikrin 
iyi ve uygulanabilir olduğu, bazı riskleri göze almaya değer, zaman, para ve 
enerji yatırımı yapmaya değer olduğu inancı yerleşir. 

 Kurulan grup, para yatırımını arttırarak, imtiyazlar toplayarak, kuruluş 
yeri belirleyip bina ve tüm diğer kaynakları birleştirerek örgütü oluşturma faa-
liyetlerine başlar. Bu noktada örgüte diğer elemanlar da alınır ve böylece ortak 
bir geçmiş oluşmaya başlar.

Schein, (1990) 1980’den beri pek çok bilimsel araştırmanın konusu olan 
örgüt kültürü, birden fazla kitap ve dergiye konu olmuş, birçok işletmede ve 
kurumda konuyla ilgili çalışmalar yapılmış, örgütsel davranış ve yönetim terim-
lerinin önemli bir unsuru haline gelmiş başarılı örgütlerin oluşumunda sahip ol-
dukları kültürlerin önemi ortaya çıkmıştır. Tüm bu sonuçlarla birlikte, örgüt kül-
türünün nasıl ortaya çıktığı araştırma konularının merkezini oluşturmuştur. Do-
ğan’a göre örgüt kültürünün oluşumunda iki farklı boyut bulunmaktadır. Bunlar; 
örgüt kültürünün oluşmasında ve gelişmesinde rol oynayan kavramlar ve  örgüt 
kültürünün sürecidir Bu boyutlar ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Çünkü 
birbiriyle ilişkilidir. Bu boyutlardan bir tanesi, örgüt kültürünün oluşmasında ve 
gelişmesinde rol oynayan kavramların neler olduğu ve bunların sonuçları; diğeri 
ise, örgüt kültürünün nasıl bir süreçte oluştuğunun belirlenmesidir. Başka bir 
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deyişle, örgüt kültürünün, diğerlerinden farklı bir kültür olarak ortaya çıkmasıy-
la paralel olarak kendine özgü olan varsayımlarının, değerlerinin, normlarının, 
geleneklerinin ve mitlerinin nasıl oluştuğunun belirlenmesidir (Doğan, 2007).

Örgüt Kültürü Kavramının Gelişimi ve Önemi 

1930’larda Chester Bernard ve Elton Mayo, örgütlerde biçimsel olmayan 
yapıları ele alarak bu örgütlerin doğasını, değer, norm ve duygularını incelemiş-
lerdir. Daha sonraları Katz ve Kahn, her örgütün kendine özgü bir kültürü ol-
duğunu vurgulamışlardır. 1960’larda Amerika Birleşik Devletleri’nde Harsison 
Trice liderliğinde bir grup araştırmacının başlattığı çalışmalar ve İngiliz Barry 
Turner’ ın “Endüstriyel Alt Kültürün Keşfi” adlı çalışması ile Pettigrew’ in “Ör-
güt Kültürleri Üzerine” adlı makalesi, örgüt kültürü üzerine yapılan ilk çalışma-
lar olarak öne sürülmüştür (Sarah, 2001). İkinci Dünya Savaşından sonra araş-
tırmacılar, örgüt içinde gelişen kültürleri anlamadan örgütleri değiştirmenin ko-
lay olmadığını, örgütsel kültürü hem değişimi engelleyici hem de değişim için 
bir araç olarak görmeye başladılar. Amerikan ekonomisinin 1970’lerdeki düşü-
şü, çalışanlar ve yöneticiler arasında büyük kaygı uyandırdı. Yükselen Japon 
ekonomisinden etkilenerek örgüt kültürü için gerekli unsurlara ağırlık vermeye 
başladılar (Ölçüm, 2004). Küreselleşme süreciyle birlikte Japonya’nın süper 
güç olma idealleri ve Japon firmalarının ekonomik başarısı, Avrupa ve Ameri-
ka’da artan iflaslar; örgüt kültürü kavramı üzerinde ağırlıklı olarak durulmasını 
gerektirmiş, örgütsel başarının temelini oluşturan; paylaşılan değer ve normlar, 
tutarlı bir vizyon, kahramanlar, törenler gibi kavramlara vurgu yapılmasını ve 
yönelmeyi zorunlu kılmıştır. Örgüt kültürünün gelişiminde antropolog, sosyo-
log, psikolog ve ekonomistlerin katkılarının yanı sıra, bu konuyla ilgili bilimsel 
çalışmaların 1970’li yılların sonlarına doğru ve 1980’li yılların ortalarında bü-
yük bir gelişme göstermesinin esas olarak üç nedeni bulunmaktadır: 

· Japon firmalarının ekonomik başarısı ve Japonya’nın 1970’lerin sonlarına 
doğru ekonomik bakımdan süper güç olmaya yönelmesi, birçok araştırmacıyı 
bunun nedenlerini araştırmaya yöneltmiştir.

· Japon firmalarının hızlı yükselişlerine eş zamanlı olarak, Amerikan firma-
larının pazar paylarını giderek kaybetmeyle karşı karşıya kalmaları, Avrupa ve 
Amerika’ da artan çöküşler, örgütsel başarının nedenleri ve inceliklerini anla-
mada yoğun bir ilgi yaratmıştır. Bu ilgi, örgütsel kültürle alakalı bir takım kav-
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ramların (paylaşılan değerler ve normlar, tutarlı bir geniş görüşlülük, örgütsel 
hikâyeler, törenler, kahramanlar) gelişimini önemli ölçüde etkilemiştir.

 · Örgütsel araştırmalarda nitel değişkenlerin ölçülmesinde esnek bir özellik 
göstermeyen, pozitivist eğilime karşı meydana gelen tepki sonucunda, örgütsel 
yaşamın rasyonel olmayan kültürel ve sembolik yönünün ağırlık kazanması ve 
araştırmaların nitel ölçümlere yönelimini arttırmıştır.  Örgüt kültürü, giderek 
değişen ve gelişen bir dünyada yaşayan işletmeler için, giderek daha da önem 
kazanmaktadır. Ayrıca İşletmelerin içinde bulunduğu dönemde piyasada de-
vamlılığını sürdürebilmesi için, gelişmelerini sağlayan, hızla değişen iç ve dış 
çevre koşullarına uyum göstermeleri zorunludur. Bu zorunluluğun gerçekleş-
tirilebilmesi içinse, işletmede ortak bir takım değerlerin varlığı ve bu değerler 
çerçevesinde çalışılması gerekmektedir (Ataman, 2002).

Günümüz yöneticisi de bu doğrultuda, işletmede çalışma koşullarının de-
ğişen faktörlerini bilmeli ve çalıştırdığı personelin davranışlarını önceden tespit 
edebilmelidir.

Örgüt Kültürünün Unsurları

Örgüt kişiliğini oluşturan birçok unsur vardır. Bu unsurlar çeşitli yollarla 
çalışanlarına iletilebilir. Örgüt kültürünü meydana getiren faktörler örgüt kül-
türünün bir parçası olarak ele alınması gerektiği konusunda değişik görüşler 
mevcuttur. Bu konudaki belirsizlik, örgüt kültürünün tanımlanmasındaki farklı-
lıkların bir uzantısıdır. Değişik tanımların ortak noktaları doğrultusunda, örgüt 
kültürünün temel unsurları; değerler, normlar, inançlar, varsayımlar, seremoni-
ler,  hikâye ve efsaneler, mitler, liderler ve kahramanlar, semboller, törenler, dil 
gibi unsurlar, örgüt kültürünü oluşturan ve üyelerinin örgüt kültürünü öğrenme-
lerini sağlayan unsurlardır.

Değerler: Temel değerler, örgütlerin ortak paydalarının oluşmasını ve di-
ğer örgütlerden farkını ortaya çıkaran kişiliğini tanımlar. Bu şekilde iş görenler 
ayrı bir özellik ve kişilik kazanırlar. Örgüt için tüm üyelerce paylaşılan ortak bir 
değerin olması, nelerin doğru, nelerin yanlış olduğunu, neyin uygulanıp, neyin 
uygulanmaması gerektiğini açıklaması bakımından davranışların zemini oluştu-
rur ve çalışanları ortak bir amaç doğrultusunda yönlendirir (Boylu ve Sökmen, 
2006). Değerler, bireysel düzeyde olduğu gibi örgütsel düzeyde de gelişir. Örgüt 
kültürü, bir örgütte paylaşılan değerler bütünüdür. Değerler, örgüt kültürünün 
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diğer öğelerine göre daha güvenilir bir özellik taşırlar. Çalışanlara yaptıkları 
işin ya da sergiledikleri davranışın nedeni sorulduğunda, genellikle bu davranışı 
yönlendiren bu değerlere ulaşılmaktadır. Örneğin, “açık kapı politikası” uygu-
layan bir işletmede kişiler gerçekten istedikleri zaman üstleriyle görüşebiliyor-
larsa, bu ortamda iletişimin önemli bir değer olduğundan söz edilebilir (Sabun-
cuoğlu ve Tüz, 2001).

Normlar: Normlar, örgüt kültürünün gelişmesinde ve devamlılığının sağ-
lanmasında önemli bir role sahiptir ve örgüt üyelerinin, kritik olaylara yanıt 
verme biçimleri olarak tanımlanabilmektedir. Normlar, örgütün kültürel değer-
lerine uygun olarak örgütçe geliştirilirler ve genel anlamda, iş görenlerin çoğun-
luğu tarafından benimsenen davranış kuralları ve ölçütleri normları oluşturur. 
Bir normun kabul görmesi için, kaynağını kültürel değerlerden alması gerekir. 
Belirli bir yasallığa dayanan normlar; iş görenlerin örgüt içerisinde nasıl hareket 
edilmesini ilişkilerini nasıl düzenlemesi gerektiğini ve başkalarıyla nasıl ileti-
şim kuracaklarını gösterirler (Özdemir, 2006). Normlar, genellikle yazılı olma-
yıp, grup üyeleri tarafından benimsenmesi gereken kuralları oluşturur. Norm-
lar grup üyeleri üzerinde güçlü baskılar uygular, aynı zamanda grup üyelerinin 
paylaştığı doğru veya istekli davranışlara ilişkin inançları belirtir. Normların 
özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz (Doğan, 2007): 

· Normlar, grup üyelerinin davranışları ile ilgilidir. 
· Normların odaklaştığı davranışlar gözlenebilir davranışlardır. Bu iki özel-

lik  gruba, üyelerinin davranışlarını etkileme olanağı sağlar. 
· Normlarda, davranışları ödül ile güçlendirme ve ceza ile engelleme vardır. 
· Normlar, hangi davranışların kabul edilebilir ve hangilerinin kabul edile-

mez olduğu hakkında açıkça anlaşılabilir düşünceleri içerirler.
 · Normlar, grup üyelerinin tamamı veya bir kısmı tarafından paylaşılan 

inanç ve düşüncelerde oluşur.
İnançlar: Örgüt kültürünün ana unsurlarından biri de inançlardır. İnanç-

lar, gerçeğin şimdi ve geçmişte nasıl olduğuna ilişkin, kişinin bilgi düzeyinden 
oluşur. İnançlar bir durumu ifade ettiği anlamlar bütünü, kişinin eşyaya ilişkin 
bilgisinin tamamı olarak ifade edilebilir. İnançlar, bireylerin sosyal olguları na-
sıl anlamlandırdığını da gösterirler. Ancak, burada kişisel özelliklerle kültürel 
değerlerin bir sentezi söz konusudur. Örneğin, kaderciliğin yaygın olduğu bir 
toplumda, bireylerin inanç değerleri daha çok geleceğin planlanamayacağını ve 
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kontrol edilemeyeceği kanaatindedir. İnançların oluşumunda bireysel eğilim ka-
dar, toplumsal üst kültürlerin de etkisinin olması, örgüt yönetimlerinin özellikle 
farklı etnik ve kültürel ortamlardan gelen çok kültürlü iş gücünün yönetilme-
sinde, örgütün içinde bulunduğu sosyal kesitlerinin kültürel yapılarını analiz 
etmelerini ve tanımalarını gerektirmektedir. Çünkü bireylerin taşıyıp getirdiği 
inançlar; işe ilişkin tavırları, davranışları ve örgütsel ilişkilerini etkilemektedir 
(Bozkurt, 2000).

Varsayımlar: Örgüt kültüründe, örgüt üyelerinin çevreleriyle ilişkilerinde 
gerçekleştirdikleri eylemleri ya da insan ilişkilerinin doğasıyla ilgili olarak pay-
laştıkları temel inançları, öngörüler olarak kabul edilmektedir. Bu öngörüler, 
örgüt kültürünün kişisel benliğini oluşturmaktadır (Şişman, 1994). Öngörüler, 
örgütlerde çalışanların tutumlarını ve dolayısıyla da günlük eylemlerinin somut 
sonuçlarını etkileyen en güçlü ögelerdendir. Örgüt üyelerinin; algı, düşünce, his 
ve davranışlarını yönlendirerek, onların örgütsel yaşama ilişkin taşıdıkları doğ-
ru-yanlış, anlamlı-anlamsız ve olanaklı-olanaksız gibi ön kabullerini oluşturan 
tartışmasız doğrular olarak kabul edilirler (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998). Var-
sayımlar, öylesine güçlü bir şekilde benimsenmişlerdir ki, örgüt çalışanlarının 
bunları ihlal etme olasılığı bile düşünülemez. Varsayımların diğer bir özelliği 
de, genellikle bilinçsiz olmalarıdır. Örgüt üyeleri kendi varsayımlarının farkında 
olmayabilirler, onları tartışmak ya da değiştirmek konusunda çekimser olabilir-
ler (Nelson ve Campbell, 1997). 

Seremoniler: Seremoniler özel olaylardır. Seremoni etkinliklerinin esas 
anlamı, belli bir mesajı iletmek veya daha özel bir amacı gerçekleştirmektir. 
Bu özel olay sırasında örgüt elamanları, örgütsel kültürün bir paydası olan kah-
ramanlara, mitlere ve sembollere ait etkinlikler düzenlerler. Bu sebeple sere-
moniler, önemli kültürel normların ve değerlerin anıldığı ve sağlamlaştırıldığı 
olaylara örnek teşkil etmektedirler. Seremonilerin birçoğu, gelenekselleşmiş 
etkinlikler olarak tanımlanan törenleri kapsamaktadır (Özkalp ve Kırel, 2001). 
Seremoniler örgütün bünyesindeki elemanları bir araya getirme özelliklerinden 
dolayı da önemlidirler. Seremonilerdeki esas amaç; örgütte devamlılık sağlama-
ya dönük olarak, örgütteki elemanları ortak amaçları etrafında toplamaktır. Bu 
nedenle seremonilere, belli olaylara paralel olarak veya periyodik olarak düzen-
lenen toplantılar ( emeklilik yemekleri, açılışlar vb.) diyebiliriz.

Törenler: Törenler, işletmelerde kültür oluşumunda pay sahibi olan ve ça-
lışanlarda iz bırakan unsurlardandır. Örgütsel törenlerin örgüt üyelerini, örgütsel 



HER YÖNÜYLE SPOR

715

hedefler etrafında bütünleştirmek ve örgütsel devamlılığı sağlamak şeklinde iş-
levler icra etmekte olduğu söylenebilir. Törenler, örgütün temel değerlerini, en 
önemli amaçlarını, kimin önemli olduğunu ve bunun tam tersini açıklayan ve 
pekiştiren olaylardır. Nelson ve Campbell örgütlerde altı çeşit tören olduğunu 
belirlemişlerdir. Bunlar: 

· Statü töreni; bireyin statüsündeki değişimi gösterir. Örneğin, emeklilik 
yemekleri statü törenlerindendir. 

· Teşvik törenleri; bireylerin başarılarına destek verir. Satış yarışmasında 
kazananlara ödüllerinin verilmesi buna örnektir.

· Yenileme töreni; örgütteki değişime önem verir, öğrenme ve başarmayı ce-
saretlendirir. Yeni bir kurum eğitim merkezinin açılması buna örnek verilebilir.

· Bütünleşme törenleri; örgütteki farklı gurupları birleştirmeyi ve daha bü-
yük bir örgüt olma isteğini pekiştirir. Geleneksel olarak düzenlenen piknikler bu 
törenlere örnek olarak verilebilir.

· Çatışmayı azaltıcı törenler; örgütte doğal olarak ortaya çıkan çatışmaları 
ve anlaşmazlıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Buna verilecek örnekler, şikâyet-
lerin dinlenmesi ve birleşme sözleşmelerinin müzakereleri olabilir.

· Derece indirme törenleri; bazı örgütler tarafından; davranış, değer ve 
normlarını uygulamakta başarısız olan bireyleri cezalandırmak için kullanılır. 
Örneğin, bazı başkanlar örgütsel hedefleri başaramadıklarında veya etik davra-
nışa sığmayan davranışta bulunduklarında gürültülü bir şekilde değiştirilmekte-
dir. Japonya’ da bazı örgütlerde, olumsuz davranışlarda bulunan çalışanlara ceza 
olarak kurdele takılmaktadır (Nelson ve Campbell, 1997).

Semboller: Semboller, bir kültür içinde insanlar tarafından özel anlam-
lar ifade eden kelimeler, resimler, şekiller, davranışlar ve nesnelerdir. Kültürel 
semboller değişebilir, bir kültürden diğer bir kültüre aktarılabilirler. Semboller, 
kodlanmış özel anlamlar olarak bir kültürün en kapsamlı öğeleridir. Örgüte yeni 
katılan üyelerin sosyalleşmesinde, örgütün değer ve normlarını tanımlamada ve 
öğrenmelerinde önemli bir yer tutarak, sosyal öğrenme amacı olarak iş görmek-
tedir (Şişman, 2002). Semboller, ulusal kültürde bayrak, ulusal marş, özel bina-
lar, anıtlar şeklinde oldukça önemli ortak değerler taşıyabilmektedirler. Aynı şe-
kilde örgüt bünyesinde de semboller, ortak tutum geliştiren, düşünce, duygu ve 
tepkileri kodlayan iletişim araçlar ve bağlar olarak işlev görürler. Sembol haline 
dönüşmüş bir nesne ya da davranışı kullanmak, yönetim ve kontrol sürecinde 
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bilgi sunmayı, mesaj iletmeyi ve ortak değerler geliştirmeyi amaçlayan önemli 
bir araç olabilmektedir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2001). Tüm bu tanımlar öncü-
lüğünde semboller; genel olarak, fikirler, değerler ve duyguların örgüt üyeleri 
arasında aktarımını sağlayan bir iletişim aracı, örgütsel sosyalleşme sürecinde 
önemli bir öğrenme aracı olup, sistemin korunması, dengesinin sağlanması ve 
devamlılığında yönlendirici işleve sahip olan özel anlamlı objeler, eylemler ve 
olaylardır (Bakan, Büyükmeşe ve Bedestenci, 2004). 

Liderler ve Kahramanlar: Örgütün özünü oluşturan temel değerler ve 
inançları yansıtan, o kültürün gücünü temsil eden liderler ve kahramanlar, aynı 
zamanda örgütler için birer sembol özelliğine sahiptirler (Boylu ve Sökmen, 
2006). Kahramanlar, örgüt kültürünün gerektirdiği kimliği özverili bir şekilde 
yerine getiren ve örgüt üyelerine örnek teşkil eden kimselerdir. Örgütün amacına 
ulaşmasında, başarılar sağlamış olmaları ve yol gösterme özellikleri ile kültürün 
güçlenmesi ve kökleşmesi için ciddi öneme sahiptirler (Eren, 2006). Kahraman-
lar, örgütün üyeleri için değer ve ideallerin canlı olarak yaşandığı, gözlendi-
ği ve açıklandığı örnekler ve rol modelleridir. Kahramanlar hakkında anlatılan 
hikâyeler sayesinde, örgüte yeni katılan üyeler, örgütte egemen olan değerleri 
öğrenebilirler (Şişman, 2002). Deal ve Kennedy, (1982) örgütsel kahramanların, 
örgüt üyeleri içinde örnek olma, performans ölçütlerini gösterme, örgütü dış 
çevreye karşı temsil etme ve örgüt üyelerini güdüleme gibi bazı önemli işlevleri 
yerine getirebileceğini belirtmişlerdir (Bakan ve diğ., 2004). Bu bilgiler ışığında 
kahramanlar, rol modelliği yaptıkları gibi, aynı zamanda kültürün örgüt içine 
ve dışına taşınmasında ve nesillere aktarılmasında da taşıyıcılık görevini yerine 
getirirler. 

Hikâyeler ve Efsaneler: Hikâyeler ve efsaneler, örgüt kültürünü oluştu-
ran diğer bir kültür taşıyıcısıdırlar. Hikâye, geçmişte yaşanmış gerçek olaylara 
dayanan birtakım olayları yansıtan; efsaneler ise, uzunca bir süre söylenen ola-
ğanüstü olayları konu alan hayali söylencelerdir. Örgütsel hikâyeler ve efsa-
neler, örgütün geçmişi ve bugünkü durumu arasındaki bağı kuran unsurlardır. 
Örgütsel hikâyelerde, kahramanların başarılı olmasını sağlayan davranışlar, bu 
davranışların altındaki değerler, normlar, alışkanlıklar ve inanışlar ortaya çıkarı-
larak; yeri ve zamanı geldikçe tekrarlanır ve üyeler tarafından özümsenir (Eren, 
2001). Örgütün değerlerini ve inançlarını daha somut hale getirdikleri için örgüt 
kültürü açısından önem teşkil ederler. Örgüt tarafından kabul edilen davranış 
veya fikirler, hikâyelerde temsil edilmektedir. Örgütün tarihsel sürecinde başa-
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rılı olan yönetici ve çalışanların hikâyeleri, özellikle yeni üyelerin sosyalleşme-
sinde önemli rol üstlenir (Şişman, 2002). Efsane ve hikâyelerde; vurgulanmak 
istenen bir değer, örgütün geçmişiyle ilişkilendirilen bir olay, örgütün başarısını 
ifade eden sözler yer almaktadır. Böylece, yeni gelen üyelere örgütün geçmişi 
hakkında veri sunan canlı örnekler olurlar. 

Mitler: Mit, bir sosyal grubun ya da örgütün değerlerini, tanıtım sistemle-
rini yerleştiren bir iletişim aracıdır. Bir örgütün değerlerine, kurucularına veya 
farklı hiyerarşik konumdaki kişilere ilişkin ilginç olaylar ve öyküler, zamanla 
belirli bir anlamı ifade eden mesaja dönüştüğünde mitleşir. Yine, örgütün önem-
li bir değeri, bir veya birden fazla kişinin örnek davranışıyla eyleme dönüştü-
ğünde bu eylem netleşmektedir. Mitlere, pozitif olduğu kadar negatif anlamlar 
da yüklenebilmektedir. Bir paylaşımı meydana getirdiklerinde, örgüte ait olma 
duygusunu güçlendirdiklerinde mitler pozitiftir. Buna zıt olarak, örgüte karşı 
bir gruplaşmaya yol açtıklarında yani bölünmeyi güçlendirdiklerinde ise, mitler 
negatiftirler (Erdem, 1996). 

Dil: Dil, iletişim aracı olarak; anlamların taşınmasında kullanılan bir işaret-
ler sistemi şeklinde tanımlanmakta, kültürün de yapı taşlarından birini oluştur-
maktadır. Kültürün öğrenilmesi ve nesilden nesile aktarılmasında dilin önemli 
rolü bulunmaktadır (Çağlar, 2001). Her milletin bir ana dili olduğu gibi, örgüt-
lerin de kendilerine özgü bir dili vardır. Bir örgütte kullanılan yazılı ve sözlü dil; 
üyelerin kullandıkları argolar,  mecazlar, şakalar, selamlaşmalar dâhil her türlü 
iletişim aracını kapsamaktadır. Nitekim çalışanlar kendi aralarında bu yöntemle 
anlaşabilmektedirler. Örgüt dilini ancak, o örgütte çalışanlar kavrayabilmekte 
ve kullanabilmektedirler. Çalışanlar bu dili öğrenerek, örgütün kültürünü kabul 
ettiklerini göstermektedirler. Bir dilin ve konuşma biçiminin çalışanlar tarafın-
dan özümsenmesi ve anlaşılması, çalışanlar ile örgüt arasında psikolojik bir bağ 
oluşmasında büyük bir öneme sahiptir. Bu bağın inşa edilememesi durumunda, 
çalışanların örgütten ve birbirlerinden uzaklaşması gibi sorunlar meydana gel-
mektedir (Gürgen, 1997). Her örgütün bir dili olduğu gibi, her meslek grubunun 
da ortak bir dili bulunmaktadır (Altunay, 1999). Bu durum, meslektaşlar arasın-
da iletişimi kolaylaştırmakta ve mesleki dayanışmanın altyapısını oluşturmak-
tadır. Örneğin, hekimlerin kullandığı Latince terimler, marangozların kullandığı 
iş ile ilgili mecazlar, şoförlerin kullandığı deyimler ve argolar tamamen meslek 
gruplarının kültürlerinin yansımalarıdır.
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Adetler (Ritüeller): Adetler; güçlü sembolik değerler taşıyan, geleneksel 
olarak şekillenen ve planlanan törensel eylemlerdir. Yapılan bu planlı eylem-
lerle, kültürel yapı ve değerlerin çalışanlar tarafından içselleştirilmesi amaç-
lanmaktadır. Bu eylemler; mezuniyet törenleri, ödül törenleri, orduda terhis 
törenleri gibi genel olarak belli kişiler/gruplar yada tüm örgüt için önemli olan 
kutlamalardır (Bakan ve diğ, 2004). Adetlerin en önemli özelliği, sürekli tek-
rarlanan veya günlük örgütsel uygulamalarda görülen davranışlar olmalarıdır. 
Yazılı olmamalarına rağmen, o örgütte işlerin yapılma şekli veya kişiler arası 
ilişkiler konusunda, açık bir mesaj vermektedirler (Erdem, 2009). 

Adetler törenlerle kıyaslandığında daha sistemli oldukları söylenebilmekte-
dir ve törenlere göre daha çok tiyatro haline getirilmiş kültürel anlatımlardır ve 
genellikle seyircilerin faydalanmasına yöneliktirler. Adetlerin amacı katılımcı-
lar üstünde örgüt kültürünü hâkim kılmaktır (Robbins, 1994).

Fiziki Çevre: Örgütün sahip olduğu fiziksel ortam, o örgütün kültürü hak-
kında birçok ipucunu bünyesinde barındırmaktadır. Örneğin, örgüt üyelerinin 
çalışma alanlarının kapalı olduğu ve birbirleriyle iletişim sağlayabileceği birkaç 
ortak kullanım alanının olduğu ofis ortamıyla, açık çalışma alanları olan ve ge-
nel kullanım alanlarının çok olduğu ofis ortamları farklı kültürleri yansıtmakta-
dır. Bir örgütte çalışma ofislerinin kapılarının sürekli açık ya da kapalı olması o 
örgüt kültürünün formalite seviyesine dair bir göstergedir. Örgüt üyelerinin ofis 
veya ortak kullanım alanlarında bulunan mobilya türleri de o örgütün kültürü 
hakkında birçok şey söylemektedir. Örneğin, yuvarlak masalar dikdörtgen ve 
uzun masalara göre daha çok eşitlik vurgusu yapmaktadır (Gezici, 2012). 

Özgecilik: Özgecilik (al turizm) kavramı 1980den itibaren incelenmekte 
olan ve kaynaklarda birçok farklı çerçevesi olan bir konudur. Özgecilik bu za-
mana kadar, filozoflar, biyologlar, özellikle sosyo-biyologlar, gelişimsel ve sos-
yal psikologlar, sosyologlar, siyaset bilimciler ve ekonomistler tarafından araş-
tırılmıştır. Söz edilen her alandaki verileri incelediğimizde,  özgeciliğin insan 
doğasının bir parçası olduğu konusunda hemfikir olduğu görülmektedir.

Leeds, (1963) özgeciliği, en azından bir diğer kişiye yararlı olabilen,  gö-
nüllü gerçekleştirilen, kişinin hemen bir ödül elde etmesini beklentisi ile güdü-
lenmeyen bir davranış olarak kabul etmektedir.

Mateer, (1993) özgeciliği, davranışı gerçekleştiren kişinin ödül beklemek-
sizin o davranışı gerçekleştirmesi olarak tanımlamaktadır. 
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Günümüzde özgecilik kavramının genellikle benimsenen tanımı, Macaulay 
ve Berkowitz, (1970)’in tanımıdır. Bu tanıma göre, “dış ödüller beklemeksizin, 
bir diğerine yarar sağlamak maksadıyla yapılan davranışlar olumlu sosyal dav-
ranış sınıfına girmektedir” (Akbaba, 1994). Tanımın daha ayrıntılı şekli şu şe-
kildedir:  “Belki iyi bir şey yapmış olmanın dışında, Herhangi bir biçimde ödül-
lendirilme beklentisi içinde olmadan bir başkasına yardım etme davranışıdır. 
Şöyle ki, herhangi bir çıkar elde edebileceğiniz düşüncesiyle bağışta bulunmak 
için para yardımı yaparsanız, söz konu olan gerçek anlamda bir özgeci dav-
ranış değildir. Özgeci davranış, başkalarına yardım eden ya da yardım etmeyi 
amaçlayan her türlü davranışı içeren daha geniş bir davranış sınıfıdır (Akbaba, 
1994).”Bireyi, çeşitli ortamlarda başkalarına yardım etmeye eğilimli kılan ki-
şilik özelliği, “özgecil kişilik” olarak tarif edilir (Budak, 2000). Batson’a göre 
özgecilik başkalarının iyiliğinin arttırılmasına yönelik güdüsel bir durumdur 
(Batson ve Ahmad, 2001).  Fransız filozof Durkeim ise, ahlaki ilkelerin başında 
saydığı özgeciliği, ‘kişisel çıkar olmaksızın, kişisel yıkıcılığın şiddet dolu ve 
gönüllü hareketi’ olarak tanımlamıştır (Karadağ ve Mutafçılar, 2009). Bu tanı-
ma göre özgecilik, başkalarının iyiliği için yardım etmenin ötesinde erdemli bir 
davranıştır. Özgecilik, bir tutumun, o tutumu gerçekleştiren kişi dışında birinin 
iyiliğine yönelik olarak tanımlanmasıdır. Bencilliğin tersidir (Haynes, 2002). 
Diğerlerinin iyiliği için kendinden ödün veren, fedakârlık yapan kişiye “özge-
ci” denir (Littauer, 2002). Özgecilik (al turizm) terimi Latince “alter” (diğer) 
sözcüğünden türemiştir (Mastain, 2006). Bazı teorilere göre özgecilik, harici 
bir ödül beklentisi olmaksızın başkalarına yardım etmektir (Macaulay ve Ber-
kowitz, 1970; akt: Yavuzer, İşmen-Gazioğlu, Yıldız, Demir, Meşeci, Kılıçaslan 
ve Sertelin, 2006).

Özgecilik kavramın tanımlarından yola çıkarak özgeciliğin iyi olma duru-
mun ve yardımseverlik olarak açıklayabiliriz.

Farklı bilim dallarından birçok araştırmacı özgecilik kavramını farklı ba-
kış açıları ile ele almaktadır. Bu kavram genellikle dilimizde el severlik, di-
ğerkâmlık ve yardımseverlik kavramları ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. 
Özgecilik kavramı çoğunlukla olumlu sosyal (prososyal) davranış ya da yar-
dımsever davranış olarak tanımlanmıştır (Karadağ ve Mutafçılar, 2009). Comte, 
özgeciliği „başkaları için yaşama eğilimi veya arzusu‟ olarak tanımlayarak, dini 
varsayımlardan bağımsız bir kavram geliştirmiştir. Bu nedenle, sosyal bilimlere 
katkısı büyüktür (Karadağ ve Mutafçılar, 2009). Ancak, bu tanım çok tatmin 
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edici bir tanım değildir. Aksine, özgecilik kavramının göründüğü kadar basit 
olmadığını düşündürmektedir (Dibou, 2012).  

Özgeciliğin Kavramlaştırılması ve Tarihsel Gelişimi 

İnsanın varoluşsal olarak iyi olduğunu savunan filozoflar onu sosyal işbir-
likçi, ahlâklı, sempatik ve özgeci olarak nitelerler. Socrates, Aristo, Jean Jacques 
Rousseau ve Abraham Maslow bu bakış açısını savunanlardandır. Buna karşılık, 
Sophistler, St. Poul Machiavelli, Hobbes insan doğasını asosyal, bireyci, bencil 
ve saldırgan olarak değerlendirirler (Duru, 2002). Başkalarının iyiliği için öz-
veride bulunmak, önce diğer insanlara karşı sorumluluk yüklenmeyi bir ahlâk 
ilkesi haline getirmek özgecilik kuramını çağrıştırır. Augusto Comte, bu kura-
mı işlemiş olan düşünürlerdendir (Bilhan, 1991). Comte’a göre, 1789 Fransız 
ihtilâlinin getirdiği bireycilik ve onun zorunlu sonucu olan bencillik toplumda 
bir otorite boşluğu doğurmuştur. Bu otorite eksikliğini gidermek için yeni top-
lum düzenine ihtiyaç duyulmuştur. Bu düzende toplum etkilidir ve söz konusu 
toplumsal düzenin başlıca ilkesi başkaları için yaşamak olmalıdır. Comte’un 
özgecilik dediği şey budur (Hançerlioğlu, 1986). Özgecilik, Comte’un top-
lumsal yaşantının kökeni saydığı bir içgüdüdür. O, önceleri bencil güdülerin 
toplumsal (özgeci / al turist) eğilimler karşısında ağır basmalarına karşın, daha 
sonraları özveriye yönelik içgüdü ile güçlenen özgün duyguların toplumsal da-
yanışmayı ve sosyal ödev düşüncesini geliştirdiğini ileri sürer (İzveren, 1980). 
McDougal (1943), “Sosyal psikolojinin temel sorunu, bireye tamamen egoist 
eğilimleri özgecil eğilimlerden çok daha güçlü bir yaratık olarak içine doğdu-
ğu toplumda ahlâk kazandırılmasıdır.” der (Akt; Jahoda, 2011). Dostoyevski 
için özgecilik insan olmanın ya da kişiliğin temel koşuludur. Ona göre, tam 
bir bilinçle ve her türlü baskının dışında kendi isteği doğrultusunda adanmak, 
kendini başkalarının yararına feda etmek kişiliğin en büyük gelişiminin, yetkin 
bir şekilde kendine sahip olmanın özgürce seçişin belirtisidir. Kendi yaşamını 
gönüllü olarak başkalarının yararına adamak, ancak kişiliğin güçlü bir biçimde 
gelişmesiyle mümkün olur (Timuçin, 2004). Pitirim A. Sorokin, özgecilik hak-
kında insanlığın bilgi birikimine katkıda bulunan, özgecilik kavramını sosyal 
bilimlerde yeniden canlandıran düşünürlerden birisidir. Sorokin, özgeciliği ego 
merkezlilikten uzaklaşma olarak tanımlamıştır (Duru, 2002). O da Comte gibi, 
özgeciliği sosyal sorunları çözme eğilimi ve çağın getirdiği problemler çerçe-
vesinde ortaya çıkarmıştır. (Sorokin,1948) özgeciliğin, başkalarının fiziksel ya 
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da psikolojik iyiliğini üreten ve koruyan davranışlar olduğunu söylemiştir. Ona 
göre özgecilik, sevgi ve empati ile şekillenmektedir. En uç noktasında, benliğin 
başkası için kendini özgürce feda etmesini gerektirebilmektedir (Akt; Mutafçı-
lar, 2008). 

Özgeci Davranışı Etkileyen Faktörler 

Kişinin başkalarına yardım etmesinde birtakım faktörler etkili olabilmekte-
dir. Bunlardan suçluluk hissi ve sosyal normlara aşağıda yer verilmiştir. 

Suçluluk hissi onu düzeltme eğilimine yol açar. Bir kimse yanlış bir şey 
yaptığını düşündüğünde suçluluk hissi ortaya çıkar. Herhangi bir nedenle suç-
luluk hissi duyan birey bu duygunun etkisini azaltmaya çalışır. Bunun çeşitli 
yolları vardır. Meselâ, hoş olmayan bir davranışı dengelemek için iyi bir dav-
ranışta bulunabilir ya da kendine acı veren bir davranışta bulunabilir, böylece 
hoş olmayan davranışını cezalandırmış olur. Bu iki yaklaşım bireyi bir yardım 
etkinliğine yönelmeye daha fazla ihtiyaç duyduğunu gösterir. Eğer yardım is-
teği, birisine bir iyilik yapmayı, iyi bir davranışta bulunmayı ya da kendisine 
acı vermeyi içeriyorsa, yardım etmek kişideki suçluluk hissini azaltacak nite-
liktedir. Bu sebeple, suçluluk hissi yaşayan bireyler, suçluluk hissi duymayan 
kimselerle karşılaştırma yapıldığında ,yardım etmeye daha eğilimli olacaklar-
dır. Nitekim bu görüşü destekleyen bilimsel araştırma çalışmaları yapılmıştır 
(Freedman, Sears ve Carlsmiht, 1993).  Carlsmith ve Gross, (1969), Freedman, 
Wallington ve Bless (1967), Konecni, (1972) ve Regan, (1972), gönüllü yardım 
etme davranışının üzerinde suçluluk hissi etkisini araştırmışlardır. Bu araştırma-
larda, suçluluk hissi içerisindeki insanların, bu duyguyu taşımayanlara oranla 
yardım etmeye daha çok eğilimli olduklarını saptamışlardır (Akt; Freedman ve 
diğ., 1993). Yardım etmeyi açıklamak için önerilen alternatif faktörlerden biri 
de sosyal normlardır. Sosyal norm, toplumun bir bireyin nasıl davranış sergi-
lemesi gerektiği hakkındaki beklentisidir. Toplum bu normları üyelerine iletir 
ve bu normlardan ayrılanları cezalandırabilir. İki spesifik norm yardım etme 
üzerinde etkili olabilir. Bunlardan birisi, sosyal sorumluluktur. Diğeri ise bir kişi 
size yardım ederse siz de ona iyilikle karşılık vermelisiniz düşüncesi olan karşı-
lıklılıktır (Penner, 1978). Sosyal sorumluluk normunda toplumun “sana ihtiyacı 
olana yardım etmelisin” beklentisi yönlendirici olur (Onatır, 2008). Özgeci dav-
ranışı etkileyen temel nedenlerden biri de toplumsal adalet ve eşitlik normudur. 
Toplumsal etkileşime tesir eden güdülerden birisi adalet ve sosyal eşitlik duygu-
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sudur. İnsanlar, her bireyin çabaları, becerileri, yetenekleri, katkıları ölçüsünde 
hak ettiği şeyleri almaları gerektiğini düşünürler. Sosyal adalet ve eşitlik normu, 
hayır kurumlarına bağışta bulunma, yardım derneklerinin faaliyetlerine katılma, 
sosyal hizmet programlarında yer alma gibi yönelimlerin altında yatan temel 
güdülerden birisidir (Freedman ve diğ., 1993). Toplumsal adalet ve hakkaniyet 
hissi, birisi haksız yere acı çekerken görüldüğünde özgeci davranışa yol açar. 
İnsanlar bu durumda, eşitliği yeniden sağlayacak şekilde davranma eğilimi gös-
terirler (Onatır, 2008). Oliner ve Oliner, (1988) Nazilerden Yahudileri saklayan 
231 ve Yahudilere yardım etmeyen 126 Almanı, yaşanılan yer, eğitim, yaş, cin-
siyet açısından karşılaştırmış ve bazı farklılıkları ortaya çıkarmıştır. Yahudilere 
yardım eden grupta yardım etmeyen gruba göre, daha yüksek etik olan değerler, 
daha çok adalet inancı, daha yüksek empati duygusu ve bireylerin eşitliğine yö-
nelik yüksek inanç bulmuşlardır (Akt; Piliavin ve Charng, 1990).

Özgeciliğin Temelleri 

Özgeci davranışlar sergileyen veya sergilemeyen bireylerin sahip olduğu 
biyolojik, sosyal ve psikolojik unsurlarının araştırılması, onların neden ve nasıl 
özgeci davranışlarda bulunup veya bulunmadığını kavramak açısından önem 
belirmektedir. Özgeci davranışın temelleri olan genetik, sosyal öğrenme, felsefi 
ve dini temeli olmak üzere dört özgeci davranış temelinden bahsedilecektir.

Genetik 

Sosyal Psikolojide, pozitif sosyal davranışların ve özgeciliğin yaşantılar 
sonucu edinildiği görüşü benimsenmiştir. Ancak Hoffman, farklı bir görece ile 
modern biyoloji bulgularına değinerek, özgeciliğin biyolojik ve fizyolojik te-
mellerinin de olabileceğini savunmuştur (Akbaba, 1994).   Wilson ise, diğer 
hayvanlarda özgeci davranış olarak bildiğimiz davranışla birçok ortak özelliği 
bulunan davranış örneklerinden söz etmiştir. Örneğin, ateş karıncalarına bir sal-
dırı olduğunda, yaralı karıncaların yuvadan çıkıp saldırganla savaşma olasılığı, 
yaralı olmayanlarınkinden daha fazladır ve birincilerin daha saldırgan oldukları 
gözlenmektedir. Böylece, yaralanan ateş karıncaları kendi yaşamlarını tehlikeye 
atmaktadırlar ve yaralı bir karınca yuvaya daha az yararlı olduğu için bu durum 
bir kendi kendini feda eylemi gibi görünmektedir. Bu ve benzeri örneklerden 
yola çıkarak, insanlarda özgeci davranışın genetik olarak belirlendiğini ileri 
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sürmüştür. Wilson‟a göre, böylesi davranışlar insan çevresinin bir unsurudur, 
hayatımızı devam ettirmemizde önemli bir rol oynarlar ve öğrenilmek zorunda 
değildirler (Akbaba, 1994; Onatır, 2008).  Campbell’in (1975) çalışmaları, hem 
özgeciliğin sosyo-biyolojisine ve genetiğine dayanmaktadır, hem de evrensel 
olarak tüm toplumlarda bireysel bencil genlerle, özgeciliği destekleyen değerler 
ve onaylanmaya ilişkin biyolojik genler arasında bir dengenin söz konusu oldu-
ğunu öne çıkarmaktadır (Onatır, 2008).

Özgeciliğin Sosyal Gelişim Temeli 

Bu görüşe göre, insanoğlu öğrenen bir varlık olması sebebi ile olumlu sos-
yal davranışları ve özgeciliği içinde bulunduğu çevre aracılığı ile sosyalleşme 
sürecinin bir sonucu olarak öğrenir. Bu süreç kültürel değerlerden de etkilene-
bilmektedir. Bireyin kültürel değer sistemine uygun bir davranışı; toplumun, di-
ğerlerine özgeci davranmak yolundaki öğütleri ve olumlu/olumsuz onay durum-
ları kişiyi özgeci bir eğilime yönlendirebilir (Kaçar Banbal, 2010).  Morrison ve 
Severino, özgeciliğin genetik temellerini de göz önünde bulundurarak sosyal 
gelişimin özgecilik üzerindeki önemini şu ifadeleri ile belirtmiştir; “Özgeci eği-
limlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan genetik mekanizmalar olabilir. 
Ancak insan türünde özgeci davranışlar dolaylı yoldan kalıtımın etkisindedir. 
Genetik yoluyla insanlar özgeci davranışta bulunma kapasitesine sahip olsalar 
bile çevresel koşullar, sosyal koşullar bu kapasitenin kullanımını artırabilir ya 
da zayıflatabilir” (Kasapoğlu, 2013).

Özgeciliğin Felsefi Temeli 

Özgecilik ahlâk felsefecilerinin çağlar boyu çalışma konusu olmuştur. Öz-
gecilik, ahlak felsefesinde kişinin tüm eylemlerinde hiçbir menfaat ya da fayda 
gözetmeden gözetmeksizin başkalarının mutluluğunu amaç edinmesi gerektiği-
ni ileri süren öğretidir (Onatır, 2008). Pozitivizm‟in kurucusu Fransız düşünür 
Auguste Comte tarafından bencillik kavramına karşı, bireylerin hem özel ala-
nında hem de genel alanında gösterdiği davranışlar olarak “özgecilik” kavra-
mını öne sürmüştür. Comte, bir insanlık dini inancına tavsiyede bulunmuş ve 
bu dinin ana ilkesini “başkası için yaşamak” biçimi ile söylemiştir. Bu formüle 
göre insanlar en üstün törebilim kuralını gerçekleştirerek özgeci olmalıydılar. 
Özgecilik de Auguste Comte‟a göre bireyler arası bir ilişkiydi ve bireyin hiç-
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bir beklentisi olmadan başkaları için kendi menfaatlerinden vazgeçmesini dile 
getiriyordu (Mutafçılar, 2008; Onatır, 2008).  Spinoza törebiliminde “Her insan 
kendini sevmeli ve kendisi için yararlı olanı aramalıdır.” dedikten sonra “Kendi-
nizi sevmeniz için de başkalarını sevmelisiniz.” demiştir (Kaçar Banbal, 2010).  
Fransız felsefecisi Durkheim‟a göre özgecilik, kibarlık ya da bir başka kişiye 
yardım etmek değildir. Durkheim ahlâkı, benlik yıkıcı olarak düşünmekte iken; 
özgeciliğin temsilcilerinden A. Schopennauer, özgeci davranışın acıma duygu-
sundan kaynaklandığını, acıma duygusunun da ahlakın temeli olduğunu ifade 
etmiştir (Akbaba, 1994). Sorokin, (1948) özgeciliği “başkalarının fiziksel ya da 
psikolojik iyiliğini üreten ve koruyan davranışlar “ olarak açıkladı. Özgeciliğin, 
sevgi ve duygudaşlık ile biçimlenmekte ve en aşırı şeklinde kimliğin başkası 
için kendini özgürce feda etmesini gerektirebilmekte olduğunu savundu (Mu-
tafçılar, 2008). 

Özgeciliğin Dini Temeli

Özgecilik, iyilik, üstlenme, yardım etmek gibi davranışlar olumlu sosyal 
davranış başlığı altında gruplandırılmış ve genellikle iyi olarak nitelendirilen bu 
davranışları ilahi dinler, tasvip etmiş ve insanların bu davranışlarda bulunmala-
rını emretmiştir (Kaçar ve Banbal, 2010). 

İslam dininde insanları istendik hareketler eğilimine yöneltmek için birçok 
ayette (Ali İmran Suresi 92. ayet, Bakara Suresi 264. ayet, Münafık un Suresi 
10. ayet), yardımlaşmayı, cömertliği, birlik beraberliği, merhameti, sorumlu-
luğu, nafaka, sadaka ve zekât vermeyi, kısacası evrensel iyiliği içeren emirler 
bulunmaktadır. İlahi bir din olan Hıristiyanlık da özgeci davranışların yapılması 
için emirler içermektedir (İnci’in 38, 39, 40, 41, 42, 43. ve 44. ayetleri) (Akba-
ba, 1994).

Kuramların Özgeciliğe Bakışı 

Özgecilik ile ilgili kuramsal yaklaşımlar genel olarak olumlu sosyal dav-
ranışla ilişkilendirilmiştir (Akbaba, 1994). Mussen ve Einsberg-Berg, (1977) te 
olumlu sosyal davranışların gelişimini psikanalitik teori, sosyal bilişsel kuram 
ve Zihinsel ve Ahlâki gelişim teorileri kuramı olarak üç başlık altında incele-
miştir (akt; Akbaba, 1994). 
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Bunlara ek olarak özgeciliğin pozitif psikolojinin konularından olduğu bi-
linmektedir (Eryılmaz, 2013). Bu bölümde sosyal bilişsel teori, psikanalisttik 
kuram ve Evrimsel yaklaşım ilişkisinden bahsedilecektir.

Psikanalisttik Teori ve Özgecilik

 Benliğin organizmada bulunduğu bir bölge, bir yer bulunmamaktadır. Ben-
lik gibi bir takım özel ruhsal işlevlerin tümü soyut kavramlar altında toplanmış, 
bu oluşuma psikanalisttik teoride özetle bir yapı denmiştir. Bu yapı beden ve 
beyninden ayrı, tamamen soyut bir içerik dâhilinde yapısal varsayımla (Structu-
ral ve Hypothesis) ortaya konulmuştur (Öztürk, 2002).

 Freud’a göre bu yapının id, ego ve süper ego olmak üzere üç temel birimi 
bulunmaktadır. Bu üç sistem birbiriyle ilişkilidir ve birbirlerinden bağımsız ola-
rak çalışmamaktadırlar (Karahan ve Sardoğan, 2004). Bu yapılar kabaca ifade 
edilecek olursa id, biyolojik temelli dürtülerin yuvası, ego gerçeklikle uyum 
mekanizması, süper ego ise vicdanın karşılığıdır (Miller, 2008). Bu yapıları bi-
raz daha açacak olursak id kişiliğin temel sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ego ve süperego ondan ayrımlaşarak gelişir. İd kalıtsal olarak gelen içgüdüleri 
de kapsayan ve doğuştan var olan psikolojik gizil güçlerin tamamıdır (Geçtan, 
2002). İd tamamıyla bilinçdışıdır ve dış dünya ile bağlantısı yoktur (Karahan 
ve Sardoğan, 2004). Ego ise zihnin gerçek dünyaya açılan yoludur ve hayatta 
kalmaya yardımcıdır (Miller, 2008). Ego aynı zamanda ruhsal yapının denge-
leyicisi rolünü oynamakta, bunu; dürtü sel gereksinimlerin içerden algılanması, 
bütünleme ve birleştirme yetisi ile dürtülerin kendi içlerinde, üst benliğin is-
tekleriyle düzenlenmesi ve çevreye uyum gösterebilecek bir niteliğe kavuşma-
sı, yürütme yetisi ile istemli davranışların eyleme geçirilmesi ile gerçekleştir-
mektedir (Karahan ve Sardoğan, 2004). Süper ego ise kişiliğin ahlaki değerleri 
temsil eden üçüncü yapısıdır. Yetişkin davranışını sadece gerçeklik değil, aynı 
zamanda ahlaki kurallar da belirlerler. Kişinin vicdanı, yeni ahlaki değerleri, 
ana babası ve toplumla etkileşimi sonucu oluşturmaktadır (Morris, 2002).  Aynı 
zamanda ego psikologları olarak bilinen yeni psikanalistçiler korkudan güvene, 
saldırganlıktan sevgiye, heteronomiden otonomiye geçiş gibi ahlaki yönelimle-
rin ego yapısının gelişmesiyle ilişkili olduğunu savunmaktadır (Akbaba, 1994). 

Yine psikanalize göre anksiyete durumu ortaya çıkınca ego var olan düzeni 
koruyarak dış dünya ile ilişkilerini sürdürmek ve denge sağlamak amacıyla yeni 
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mantık bileşimleri yapmak zorundadır (Karahan ve Sardoğan, 2004; Öztürk, 
2002). Bu mantık bileşimleri savunma mekanizmaları olarak adlandırılır. Bun-
lar patolojik ve patolojik olmayan savunma mekanizmaları olarak iki grupta 
incelenir. Özgecilik, başkalarının mutluluğu üzerine mutluluk kurma esasına 
dayanan çok üst seviyede bir savunma mekanizmasıdır ve patolojik olmayan 
savunma mekanizmaları sınıflamasına girmektedir (Ersevim, 2008; Onatır, 
2008). Psikanalize göre özgeci kişiler kendi içgüdü enerjilerini, başkalarına ya-
rarlı olma yolu ile doyururlar (Ersevim, 2008). Görüldüğü üzere olumlu sosyal 
davranışlar ve özgecilik psikanalisttik teoride ahlaki yargıların gelişmesiyle ve 
yine benliğin patolojik olmayan savunma mekanizmalarıyla açıklanmaktadır.

Sosyal Bilişsel Teori ve Özgecilik

Sosyal öğrenme kavramı ilk defa 1947 yılında Rotter tarafından kullanıl-
mıştır Araştırmacılar, insanların başkalarını seyrederek bir şeyleri nasıl öğren-
diği konusuyla ilgilenmişler ve bu sürecin başkalarının davranışlarını basit bir 
şekilde taklit etmekten çok daha karmaşık süreçleri olduğunu bulmuşlardır. 
Bandura’nın öncülük ettiği bu araştırmalar “Sosyal Bilişsel Kuram” olarak ad-
landırılmaktadır (Asma, 2008). Sosyal bilişsel teoriye göre, insan davranışı, bi-
liş, davranış, çevre arasındaki sürekli etkileşimle var olmakta ve buna göre açık-
lanmaktadır (Bandura, 1977). Sosyal öğrenmenin gerçekleştiği sosyal ortamlar 
arasında aile, okul ve akranlar sayılabilir (Kırhan, 2007). Bireyler, gündelik ya-
şamlarının her safhasında kitle iletişim araçları, arkadaş, aile çevresi gibi kay-
naklardan etkilenirler. Bu durum, insanların fikir, duygu ve davranışlarını di-
ğer insanlara kabul ettirme çalışmalarına neden olmuştur (Sakallı, 2010). İnsan 
davranışlarında ortak özelliklerin görülmesi, aslında davranışların öğrenildiği 
konusunun basit bir ispatıdır. Örneğin eve misafir gelince hoş geldin demek bir 
şekilde ebeveynlerden model alınan bir davranış kalıbıdır. Bu konuda örnek-
ler çoğaltılabilir. Sosyal bilişsel teoriye göre davranışlar hem çevreyle hem de 
önemli sosyal bildirimlerin öğrenilmesindeki kişisel motivasyonla açıklanmıştır 
(Lam, Kraus ve Ahearne, 2010). Ayrıca sosyal öğrenmeler birçok organizmanın 
hayatta kalması için önemlidir ve sosyal öğrenmenin altında yatan şey bilişsel 
gelişimdir (Zentall, 2011). İnsanların bu şekilde modelle öğrenmelerinin etki-
li olmasında bazı süreçler işe karışmaktadır. (Aşkın, 1981 akt; Köksal, 1991). 
Çocuk için ortada model teşkil edecek örnek bir davranış olmalıdır. Sözel veya 
imgesel bir hatırlatıcı şarttır ve bir uygulama gereklidir. Son olarak izleyerek 
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öğrenilen bir durumun davranışa yansıması için pekiştireç gereklidir. Sosyal 
öğrenme sosyal girişimciliği büyük ölçüde açıklamaktadır (Howorth, Smith ve 
Parkinson, 2012). 

Özgeci davranışlar sosyal bilişsel teoriye göre öğrenme sonucu ortaya çı-
karlar (Aşkın, 1986). Başka bir deyişle insan doğuştan özgeci değildir. Bu dav-
ranış sosyalleşme sürecinin bir ürünüdür. Özgeci davranış geçmiş tecrübelerin 
bir birikimi olarak ortaya çıkar ve bireyin kendi kendine ödül, ceza verme yeti-
sine sahip olmasıyla birlikte pekişir (Akbaba, 1994).

Zihinsel ve Ahlâki Gelişim Teorileri 

Bir başkasının durumunu anlamak zihinsel bir süreçtir bu nedenden do-
layı zihinsel gelişim önemlidir Kağıtçıbaşı, (1988). Bilişsel gelişim teorisinin 
öncülerinden olan Piaget farklı yaşlardaki çocukların yargı ve değerlendirme 
özelliklerini yansıtan dört zihinsel gelişim aşamasının olduğunu savunmaktadır. 
Bu aşamalar; 

 a) Duyumsal-Devimsel Evre (0–2 yaş) : Bu dönem dokunma gibi nispeten 
basit duyusal verilerden, tutma ve emme gibi kolay hareketler ile başlayan bir 
süreçtir. Bu süreçte başkalarını üzerine ekleyerek çevreyi kavrayabilecek bir 
zihinsel sistem gelişmeye başlar.(Cüceloğlu, 1996). 

b) İşlem öncesi evre (2–5 yaş) : Bu dönemde daha evvel kazanılmış olan iç 
temsil süreçleri daha karışık ve çok yönlü olmaya başlar. Kelimeleri kullanma 
bu dönemde oluşmaktadır. Sembol ve nesne arasındaki ilişki anlaşılır. Bu döne-
min en önemli aşaması dil gelişimidir, dil gelişimi zihinsel gelişiminin doğal bir 
sonucu olarak görülür. (Cüceloğlu, 1996).

 c) Somut işlem evresi (5–12 yaş) : Piaget’ye göre bu dönemde çocuk yeni 
ve etkili zihinsel beceriler geliştirir. Bu dönemdeki değişiklikler üç temel grupta 
toplanabilir. (Cüceloğlu, 1996).    

1) Çocuk nesnelerin kitle, hacim ve sayı gibi özelliklerini kavrayabilir.

2) Ego merkezli olmaktan kurtulup, diğer insanların gözüyle dünyayı göre-
bilmeye başlayan çocuk için sosyal ilişkiler yeni bir aşamaya geçiş sağlar. 

3) Çocuk dış dünyadaki nesnelerin yerine kafasında geliştirdiği semboller 
ve zihinsel operasyonlar vasıtası ile işlemler yapmaya başlar ve o yaşa göre 
karmaşık zihinsel buluşlar yapar. (Cüceloğlu, 1996).  
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Özgeci davranışların kazanılmasının en önemli etkenlerinden biri olan em-
pati kurmanın bu dönemde öğrenilmesi somut işlem evresini önemli kılmakta-
dır.   Soyut işlem evresi (12+yaş) : Bu evrede birey artık yetişkinlerin dünyası 
ile tam bir iletişim içine girmeye hazırdır. Somut işlem evresinde çocuk var olan 
nesneleri gösteren sembollerle düşünürken bu evrede olası seçenekler üzerinde 
de düşünebilir. (Cüceloğlu, 1996). Piaget’e göre her aşama bilişsel gelişim sağ-
lamak için bir diğerinin üzerine kurulmaktadır.( Karaca, 2007).

Piaget ahlaki gelişimi de ahlak öncesi dönem (0–5 yaş) ve heteronom (özerk 
olmayan) (6–12 yaş) dönem olarak ikiye ayırmıştır. Ahlak öncesi dönemde ah-
lak kurallarından haberdar olmayan çocuklar da benmerkezcilik ön planda yer 
almaktadır. Özerk olmayan dönemde ise otoriteye mutlak itaat gerekmektedir. 
Bir çeşit baskı ahlakı olan bu dönemde temel motivasyon ödül ve cezadır(Kara-
ca, 2007). Kolhberg, diğerkâmlık ve yardım etme davranışını geliştirmiş olduğu 
ahlaki gelişim yaklaşımı çerçevesinde değerlendirir. İlk yaşlarda bencil davra-
nışlar gösteren insanoğlunun daha sonraları karşılıklı yardım etmeyi ve diğer 
aşamada ise karşılıksız ve diğerkâm motivasyonlarla yardım etmeyi öğrendiğini 
belirtmektedir (Ayten, 2013). Kohlberg ahlak gelişim evrelerini gelenek öncesi 
düzey, geleneksel düzey ve gelenek sonrası düzey olarak üç düzeye ayırmıştır 
ve bu üç düzey kendi aralarında da ikiye ayrılır. Bu düzeyler şu şekildedir;  

1) Gelenek Öncesi Düzey: 10 yaşına kadar tüm çocukların bu dönemde 
olduğuna inanan Kohlberg muhtemel cezaya göre davranışın doğru veya yanlış 
olarak değerlendirildiğini belirtmektedir. Bu düzeyde bireyler benmerkezcidir. 
Bu düzey 2 evreye ayrılmıştır. 

  a) Ceza ve itaat eğilimi: Cezadan kaçmak için kurallara uymak önemli-
dir. Kurallara ve otoriteye körü körüne bağlılık vardır. Özellikle insanlara ve 
eşyalara maddi zarardan kaçınılır, çünkü zarar verilmişse ceza zararın doğal so-
nucu olarak değerlendirilir. Olayın dış görünüşüne ve meydana gelen zararın 
büyüklüğüne bakarak karar verilir. Olayın gerisindeki neden önemli değildir. Bu 
durumlar benmerkezci olarak değerlendirilir. Başkalarının tercih ve düşünceleri 
dikkate alınmaz hatta diğer insanların tercih ve düşüncelerinin farklı olabileceği 
bile düşünülmez. 

b) Bireysellik, karşılıklı çıkara dayanan alışveriş: Bu evrede sempati kazan-
mak, ödül almak için itaat etmek esastır. Doğru olan şey, diğer insanların ihti-
yaçlarını da dikkate alan, somut ve adil karşılıklı alış-veriştir. “Ne kadar alırsam 
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o kadar veririm” şeklindeki yargı bu evrede mevcuttur. Kurallara, kişinin ihtiya-
cını karşıladığı sürece uyulur ve kişinin düşüncesine göre kişi kendi çıkarları ve 
ihtiyaçları neyi gerektiriyorsa o şekilde davranması gerekir. 

 2) Geleneksel Düzey: Bu düzeyde çocuklar davranışları diğer insanların 
fikirlerine göre değerlendirmektedirler. Geleneksel düzeyde iyi davranış başka-
larını memnun eden davranış olarak gelişmektedir (Karaca, 2007).   Bu düzeyde 
kendi içinde iki evreye ayrılmıştır.

 a) Kişiler arası uyum: Diğerlerinin kınamalarından kaçmak, beğenilmek ve 
takdir edilmek için itaat eder. Bu evrede hedef doğru ve iyi bir insan olmaktır. 
Diğer insanların duygularıyla ilgilenmek, onların beklentilerine cevap vermek 
ve kurallar doğrultusunda davranmaktır. Davranış niyete göre değerlendirilir ve 
iyi niyetli olmak önemlidir. 

b) Kanun ve düzen eğilimi: Otorite tarafından kınanmamak ve görevini ye-
rine getirmemekten dolayı hissedilebilecek suçluluk duygusundan kaçmak için 
yasa ve kurallara uymak esastır. Bu evrede bireyin temel ihtiyacı, toplumsal 
düzeni koruyarak toplumun ve gurubun refahı doğrultusunda davranmaktır. 

 3) Gelenek Sonrası Düzey: Bu düzeyde de davranışların yüksek merte-
bedeki etik ilkelere dayanarak değerlendirildiği evredir. Bu düzeyde insanların 
eşitliği ve özgürlüğü gibi soyut kavramlar anlam kazanır, diğerkâmlık gibi ah-
lâkî değerler içselleştirilmeye başlar. (Ayten, 2013). Yine bu düzey de iki evre-
den oluşmaktadır. 

a) Sosyal sözleşme eğilimi: Davranışlar toplum refahı için gerekli ve ço-
ğunlukla kabul gören ilkeler tarafından yönlendirilir ve akranların saygısının 
kazanılması ve bunun sonucunda öz saygı kazanılması için onaylanır. Bireyler 
kendi tercihlerini yapma hakkına sahiptir. Toplumun temel hak ve değerlerini, 
temel hukuk kurallarını grubun kanunlarıyla çelişse bile korumak esastır.

 b) Evrensel ahlâk ilkeleri eğilimi: Davranışlar, bireyin kendisi tarafından 
seçilen itibar adalet ve eşitliğe değer veren etik ilkeler tarafından yönlendirilir. 
(Smith ve diğ., 2012).  Kohlberg‘e göre bu evreye ulaşmış kişi, evrensel ahlaki 
prensipleri kendine rehber edinmiştir. Bu evreye az sayıdaki kişinin ulaşabilece-
ğini öne sürmüştür. (Smith ve diğ., 2012).
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Evrimsel yaklaşım 

 Evrimsel yaklaşım, yardım etme yatkınlığımızın genetik ve evrimsel kalıtı-
mımızın bir parçası olduğunu kabul eder ve toplumsal, kültürel bakış açısı ihti-
yaç içindeki insanlara yardım etmemiz gerektiğini toplumsal normların önemini 
vurgular. Öğrenme yaklaşımı, pekiştirme ve model alma ilkeleri aracılığıyla 
yardım etme davranışının öğrenildiğini savunur.

Hayvan türleri arasındaki toplumsal davranışları gözlemleyen bilim adam-
ları özgeci davranışları gözlemlemişler ve havyaların kendi türlerinin hayatta 
kalmaları için özgeci davranışları ile insanların davranışlarını çözmeye çalış-
mışlarıdır. Ortaya “akraba seçimi” (kin selection) kavramı çıkmıştır. Bu kav-
rama göre insanlar aynı kandan olan kişilere yani akrabalık bağı olan kişilere 
yardım etmektedirler. (Kırel, Kayaoğlu ve Gökdağ, 2004).

Psikoloji Kuramlarının Özgeciliğe Yaklaşımları 

Sosyal psikolojinin ilgilendiği konulardan birisi olan özgecilik, psikolog-
ların da üzerinde durdukları konulardan birisi olmuştur. Aşağıda psikanalitik, 
hümanist,  davranışçı ve sosyal öğrenme kuramlarının bazı temsilcilerinin öz-
gecilik ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir. 

Psikanalisttik Kuramların Görüşleri 

Sigmund Freud: Sigmund Freud (1997) narsizm ile bencillik kavramı ara-
sındaki farkı değerlendirmiştir. Narsizmi, bencilliğin libidinal tümleyeni kabul 
etmiştir. Bencillikten bahsederken sadece kişinin avantajını dikkate almıştır. 
Narsizmden söz ederken de libidinal doyumu hesaba katmıştır. Freud’a göre, 
pratik güdüler olarak bu ikisi arasına mesafe konulabilir. Nesnelerle ilişkili li-
bidinal doyum ego ihtiyaçlarının bir bölümünü oluşturduğu oranda mutlak an-
lamda bencil olup, buna rağmen güçlü nesne yüklerini sürdürme imkânı vardır. 
Bu durumda bencillik, nesneye ulaşma çabasının ego için tehlike içermemesine 
dikkat edecektir. Aynı anda hem narsist hem de bencil olmak mümkündür. Bütün 
bu bağlamlarda bencillik kendi içerisinde açık ve sabit bir olgu iken, narsizm 
değişken öğedir. Bencilliğin zıddı olan özgecilik, bir kavram olarak libidinal 
nesne yüküyle çakışmaz; cinsel doyum özlemlerinin yokluğuyla bundan ayrılır.

Bir kimse tam anlamıyla aşka gömülmüş ise, özgecilik libidinal nesne yü-
küyle yakınsar. Kural olarak cinsel nesne, egonun narsizminin bir bölümünü 
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kendi üstüne çeker. Bu durum nesnenin cinsel olarak abartılması yani gözde 
büyütülmesi diye bilinen şeyle kendini belli eder. Buna ek olarak bencillik cin-
sel nesne üzerinde özgecil bir değişime uğramışsa, nesne büyük güç kazanır, bir 
anlamda egoyu yutar. 

S. Freud’a (1997) göre İnsanın yaşam şekli, çevrenin birey üzerinde uy-
guladığı dış zorlanma, içgüdüsel yaşantıda iyiye dönük bir dönüşüm yani ben-
cillikten özgeciliğe doğru bir yöneliş meydana getirir İdeal toplumun insandan 
beklediği şeylerden birisi, başkalarını sevmektir. Sevgi ise insana özveriye ha-
zır olmasını gerektiren birtakım görevler yükler (Hall ve Lindzey 1957).  S. 
Freud’un insana bakışını özetlerken şöyle demişlerdir: “Tam bir birey kısmen 
bencil, kısmen yardımsever olan karmaşık bir insandır.” (Akt; Miller, 2008). 

Anna Freud: Özgeciliğin savunma mekanizması olarak kullanılması, ba-
şarılı savunma mekanizmaları arasında yer alır. Bunlara olumlu / olgun savun-
malar (mature and defenses) da denir. Özgecilik savunma mekanizmasını kul-
lanan bireyler, kendi içgüdülerini başkalarına yararlı olma yolu ile doyururlar. 
Dolayısıyla bu kişiler toplumda çok değer görürler. 

Toplumda buna en klasik örnek, kendileri bekâr ve dul kalmayı yeğledikleri 
halde başkalarına çöpçatanlık yapanlardır. Anna Freud literatüre, “the ego and 
the mechanisms of defense” Ego ve Savunma Mekanizmaları, Freud, (1936) 
adıyla geçen meşhur kitabında savunma mekanizmalarını derinlemesine incele-
yip, ablasının beraber çıktığı erkekte gözü olmasına karşın ablasını güzelleştir-
mek için elinden geleni yapan bir kızdan bahseder.

Sözüm ona fedakârlık yapmıştır, ama içten gelen içgüdüsel dürtüler, ser-
gilendiklerinde şu veya bu şekilde bir problem doğuracaklarından, dürtüler bir 
tür ‘reaction formation’ ile bastırılmıştır ve ‘başkalarının iyiliğini isteyen’ bir 
davranışa dönüşmüşlerdir ( Akt; Ersevim, 1997). A. Freud, (1989) savunma 
türlerine örnek olarak “bir tür özgecilik”ten bahseder. Ona göre bu savunma 
mekanizması yansıtma ve özdeşleşmenin bileşiminden oluşmaktadır. Yansıtma 
mekanizması sadece kıskançlık gibi eğilimlerin yansıtılması ve saldırganlığın 
çevreye mal edilmesi yoluyla insan ilişkilerini engelleyen bir mekanizma de-
ğildir. Bazen de olumlu bağların kurulmasını, insan ilişkilerinin pekiştirilmesini 
sağlar.  Yansıtmanın bu olağan, fakat çok fazla dikkat çekmeyen biçimi, öz dürtü 
uyarıcılarından başkaları yararına özgeci bir özveriyle fedakârlık yapılması ola-
rak ifade edilebilir. Özgeci birey kendi dileklerini başka bir varlık üzerine yansı-
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tarak gerçekleştirmeye çalışır. Bir yönüyle kendi dürtü uyarıcılarından başkaları 
yararına ödün vermiş olmasının egoistçe bir anlamı vardır. Ama diğer yandan 
başkalarının dürtülerinin doyuma ulaşması için harcadığı çabalar özgeci olarak 
nitelenir. Freud’a (1989) göre, kendine yönelik beklentilerini gerçekleştirmeye 
güç yetiremeyen birey, isteklerini daha uygun nesnelere aktarır. Elde edemedik-
lerini, kendinden daha yetkin olanın onun adına elde etmesini bekler. Burada 
özgecilik, narsistik yaralanma ile başa çıkmaya yardımcı olan bir yönteme dö-
nüşür. Bu süreçte bencillikle özgeciliğin karışımları yaşanır.

Nitekim anne babaların böylesi özgeci bencil tutumlarını çocuklarına aktar-
dıklarına sık rastlanır. Belki de anne babaların çocuklarına olan özgeci sevgile-
rinin önemli belirleyicilerinden birisi, isteklerini, bunları gerçekleştirmeye daha 
uygun durumdaki çocuklarına aktarmış olmalarıdır.  

Carl Gustav Jung: Carl Gustav Jung, özgecilik gibi erdemleri, insanın 
bireyleşme süreciyle açıklar. Birey, dengeli bir kişiliğe kavuşma serüveni olan 
bireyleşme sürecinde yalnızca kendi özüne ulaşmakla kalmaz; bunun yanında 
olgun bir kişiliğe, mensubu bulunduğu kültürün ideal hedefler olarak belirlediği 
özgecilik ve yardımseverlik gibi değerlere sahip olur. Jung’a göre, insan birey-
leşirken bireyci ve egoist olmaktan uzaklaşır. Toplumun bir üyesi olduğunun 
farkına varan, yardımetmeyi seven olgun bir kişilik sahibi olur ( Jung ve Jakobi, 
2002). 

Alfred Adler: Alfred Adler’e göre birey olumlu sosyal güdülerle motive 
olur. İnsanlar egoist çıkarlarından, kişisel kazançlarından toplum çıkarları uğ-
runa vazgeçmelerine sebep olan sosyal içgüdü tarafından yönlendirilirler. Adler 
bu durumu sosyal ilgi kavramıyla açıklar.

Bu yaklaşıma göre, kişiler toplumun menfaati uğruna kendi ihtiyaçlarını 
ikinci plana bırakabilirler (Yazgan-İnanç ve Yerlikaya, 2010). Toplumsal ilgi-
nin ilk belirtileri, çocuğun birinci yaşından itibaren çevresindeki insanlara sevgi 
ve yakınlık reaksiyonları göstermesi, daha sonraki yıllarda oyuncaklarını diğer 
çocuklarla paylaşması, ana-babasının yardımcı olmaya çalışması gibi davranış-
larda görülür (Gençtan, 2005).  

Erich Fromm: Gerçek sevgi, sevebilme yeteneğini ve başkalarına bir şey-
ler verebilme yatkınlığını geliştirir. Karşılık çıkar olmadan verebilmek, örneğin 
karşılıksız kan vermeye, yaşamını başkasınınkini kurtarmak için feda etmeye 
hazır olmak, o kişinin sevgi dolu olduğunu gösterir. Vermek ve paylaşmak su-
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retiyle başkaları için özveride bulunma eğilimine hastabakıcılar, doktorlar, din 
adamları arasında rastlanır (Fromm, 1997). Fromm, “nevrotik özgecilik” ismi 
altında özgeciliğin bir çeşidinden bahseder. Bu tür özgecilik, bunalım, yorgun-
luk, çalışma konusunda güçsüz olma, sevgi ilişkilerinde başarısızlık ve benze-
ri başka belirtilerden sıkıntı çeken kimselerde gözlemlenen nevroz belirtisidir. 
Bu çeşit yaşanan olaylarda özgecilik sadece nevroz belirtisi olarak görülmekle 
kalmaz. Bu belirtiyi gösterenler çoğu kez kendilerine övünme payı çıkartırlar. 
Özgeci insan çıkarı için hiçbir şey istemez; o sadece başkaları için yaşadığına 
inanır, kendisini önemli saydığı için yaptıklarıyla mutluluk duyar. Özgeciliğine 
karşın mutsuz olduğunu, kendisine en yakın insanlarla olan ilişkilerinde bile 
tatmin edici seviyeye ulaşamadığını görmek onu şaşkına çevirir (Fromm, 1997).
Nevrotik özgecilikte kişi, özgeciliğinin değil de, göstergeler olduğunu düşün-
düğü yorgunluk, tembellik, bunalım gibi başka şeylerin ortadan kaldırılmasını 
ister. Analitik inceleme, özgeciliğin diğer göstergelerinden farklı bir olgu olma-
yıp onlardan biri, çoğu kez de en önemlisi olduğunu; herhangi bir şeyi sevme 
ya da ondan hoşlanma gücünün felce uğradığını; içinde hayata karşı bir nefretin 
oluşturduğunu ve özgecilik görünümünün arkasında kolayca fark edilemeyen, 
ama çok baskın bir ben-merkezciliğin gizli bulunduğunu belirtir.

Böyle bir kişi, eğer içinde bulunduğu durumu, nevrotik özgeciliği, diğer 
rahatsızlık belirtileri gibi algılayabilirse tedavi edilebilir. Bu şekilde hem öz-
geciliğinin hem de öteki sıkıntılarının kaynağını oluşturan üreticilik eksikliği 
giderilebilir (Fromm, 1997).

Hümanist Kuramların Görüşleri 

Abraham Maslow: Maslow, (1950) kendini gerçekleştiren eğilimler ser-
gileyen toplum elamanlarının hareketlerini incelemiştir. Çalışmasını aynı za-
manda kendini gerçekleştiren kişilerin özgeci özelliklerine de yoğunlaştırmıştır. 
Başlangıçta, Maslow, çalışmasında katılımcıların insani davranışını, bu al turis-
tik eylemleri takip eden aleni keyiflerinden dolayı kendi kendine hizmet eden 
olarak tanımlamıştır.  Daha sonra, kendini gerçekleştiren kişilerin hem al turis-
tik hem de öz-ilgili (self-interest) olduğu kanısına varmıştır. Bu iki yapının ilgili 
doğasının tanımlandığı örneklerden birisi olması açısından bu tespit önemlidir 
(Akt; Flynn ve Black, 2011). Maslow’a göre yardımseverlik tümüyle kendini 
gerçekleştiren insanların dünyaya tepki vermede kullandıkları yollardan birisi-
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dir.  Yine yardımseverliği, gerçekliğin doruk deneyimlerinde algılanışı sırasında 
tanımlanmış niteliklerinden biri olarak sayar (Maslow, 1996). 

Carl Rogers: Carl Rogers, (1951) insanların tam bir gelişmeye ulaşmak 
için kendilerini cesaretlendiren pozitif büyümeye yönelik bir eğiliminin oldu-
ğuna inanıyordu. Al turizm ile öz-çıkar arasındaki ilişkiyi netleştirmek yeri-
ne, Rogers’ın teorileri tartışmayı ileriye götürmekten başka bir şey yapmadı. 
Rogers, Freud’un bireyin özünde bencil (innate and selfish) doğasının nosyo-
nunu reddetti ve insanların öz-meşguliyetin hissini içeren pozitif bir iç büyüme 
ve öz-gerçekleştirme için bir kapasiteye sahip olduğu görüşünü benimsedi (Akt; 
Flynn ve Black, 2011). Mayeroff (1990)’a göre, Rogers diğerlerine yardım etme 
yeteneğinin içsel açıdan kişinin kendi gelişimiyle bağlı olduğuna inanıyordu, 
dolayısıyla gerçekten al turistik olmak için birey bir şekilde öz-odaklı olmalıdır 
(Akt; Flynn ve Black, 2011).  Rogers şöyle der: “ Hem bencil çıkarlarımız konu-
sunda hem de başkaları için duyduğumuz sempati dolu kaygılarımızda ilerleme 
kaydedebilir ve bu çelişen arzularımızı bir halk olarak hepimiz için kabul edile-
bilir bir şekilde dengeleyebiliriz.” (Rogers, 2012). 

Davranışçı ve Sosyal Öğrenme Kuramlarının Görüşleri  

Davranışçı yaklaşımın temsilcilerinden olan Skinner, (1974) pekiştirmenin 
ve model almanın alturistik davranışlara sebep olduğunu söyler (Akt; Mastain, 
2006). 

Sosyal öğrenme yaklaşımı, insanın doğuştan özgeci olmadığını, bu davra-
nışın sosyalleşme sürecinin bir sonucu olduğunu öne sürmektedir. “...Bireyle-
rin büyük bir oranı yardım etme ve paylaşma tepkilerini, doğrudan pekiştirme 
olmaksızın, bir modelin davranışını gözleyerek ve taklit ederek kazanmaktadır. 
Gözlem yoluyla öğrenme üzerinde Bandura ve Walters’ın yaptıkları çalışma, 
prososyal davranışın incelenmesinde önemli olduğu kanıtlanmış birçok teori ve 
araştırmaya öncülük etmiştir.” (Mussen ve Eisenberg, 1977 Akt; Akbaba, 1994).

KAMU ve ÖZEL SPOR KURUMLARINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 
ve ÖZGECİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEYEN ALAN 
ARAŞTIRMALARI

Koç ve Kepoğlu tarafından 2018 yılında kamu ve özel spor kurumlarında 
örgüt kültürü ve özgecilik arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırma yapılmıştır. 
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Bu çalışmada Kamu ve Özel spor kurumlarında Örgüt Kültürü ve Özgecilik 
arasındaki ilişkinin incelenmesi araştırılmıştır. Araştırma için Muğla İli Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde gerekli izinler alınmıştır. Araştırmaya 
katılan bireyler gönüllü olarak katılmışlardır. 105 çalışanın katıldığı çalışmada 
anketlerin tamamı geçerli olarak sabitlenmiştir. Çalışmaya 35 “Kadın” 70 “Er-
kek” katılmıştır.

Kamu ve özel spor kuruluşlarında görev yapan personelin demografik 
özellikleri aşağıdaki gibidir; Personelin %66,7’si erkek ve %33,3’ü ise ka-
dındır. Personelin%58,1’i 20-30 yaş,%27,6’sı 31-40 yaş %11,4’ü 41-50 yaş 
%2,9’u da 51 ve üzeridir. Personelin%38,1’i evli %61,9’u da bekar dır. Perso-
nelin; %63,8’i1-5, %15,2’si 6-10, %15,2’si11-20, %5,72’si 21 ve üzeri yıl görev 
yapmaktadır. Personelin%38,1’i evli %61,9’u da bekar dır. Personelin%34,3’ü 
Antrenör %12,4’ü Sportif Eğitim Uzmanı %13,4’ü Spor Eğitmeni %14,3’ü Me-
mur  %25,7’side diğer meslek grubundandırlar. Pesonelin%19,0’ı Lise %17,1’i 
Ön lisans %50,5’i Lisans %13,3’ü de Yüksek lisans eğitim seviyesindedir. Per-
sonelin%9,5’i İşletme %16,2’si Antrenör %26,7’si Beden Eğitimi Öğretmeni 
%13,3’ü Spor Yöneticiliği %34,3’ü de diğer bölümlerden mezundur. Persone-
lin%11,4’ü 500-100 %41,0’ı 1001-2000 %42,9’u 2001-3000 %4,8’i de 3001 ve 
üzeri gelire sahiptir. Personelin%58,1’i kamu %41,9’u da özel kurumda çalış-
maktadır.

Kamu ve özel spor kuruluşları personelinin örgüt kültürü ve özgecilik dü-
zeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. Kurum yapısına göre bakıldığında ise;

Personelin çalıştığı kurum türü ile örgüt kültürü seviyeleri arasında farklı-
lık yoktur. H1 hipotezi reddedilmiştir. Aytaç’ın (2004)  Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlükleri örgüt kültürü ile ilgili araştırmasının sonuçları ile çalışmamız benzer 
sonuca ulaşmıştır. Personelin örgüt kültürü seviyesi ilgili çalışmada da yüksek 
çıkmıştır. Aynı şekilde Koç, Kepoğlu,  Bulgurcuoğlu ve Öçalmaz (2016) Muğ-
la futbol hakemlerinin il hakem kurulun örgütsel vatandaşlık ile ilgili araştır-
masının sonucu ile çalışmamız benzer sonuca ulaşmıştır. Hakemlerin örgütsel 
vatandaşlık seviyesi ilgili çalışmada da yüksek çıkmıştır. Personelin çalıştığı 
kurum türü ile özgecilik seviyeleri arasında farklılık yoktur. Kamu ve özel spor 
kuruluşlarında çalışan personelin örgüt kültürü ve özgecilik seviyeleri yüksek 
çıkmıştır. Spor kurumların hukuki yapıları (kamu-özel) farklı da olsa personelin 
örgüt kültürü ve özgecilik seviyeleri arasında farklılık yoktur. 
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Özgecilik ile örgüt kültürü arasında pozitif yönde ilişki vardır. Kamu ve 
özel spor kuruluşu personelinin özgecilik seviyesinin yükselmesi kurumların ör-
güt kültürü yapısının olumlu yönde gelişimine katkı sağlamaktadır. Personelin 
özgecilik seviyesinin yüksekliği kurum kültürünün yapılanmasına % 34 etki et-
mektedir. Bu nedenle örgüt kültürünün oluşumunda özgeciliğin katkısının payı 
önemli bir parametredir.

Personelin cinsiyeti ile örgüt kültürü düzeyi arasında anlamlı farklılık yok-
tur. Kamu ve özel spor kurumlarında çalışan personelin örgüt kültürü düzeyi 
cinsiyetlerine bağımlı değildir. Hem kadın hem de erkek personelin örgüt kül-
türü seviyesi eşittir. Personelin ile özgecilik düzeyi arasında anlamlı farklılık 
yoktur. Kadın ve erkek personelin özgecilik düzeyi aynıdır. Muğla ilinde faali-
yet gösteren spor kuruluşlarında çalışan erkek ve kadın personelin örgüt kültürü 
seviyeleri ile özgecilik seviyeleri aynıdır. Kurumlarda oluşan örgüt kültüründe 
kadın ve erkeklerin eşit derece katkıda bulunmaları kurum politikalarının oluş-
turulmasında yöneticilere kolaylık sağlayacak niteliktedir. Ayrıca personelin 
özgecilik seviyelerinin de yüksek oluşu oluşabilecek problemlerin daha kolay 
çözülmesini sağlayacak katkı sunmaktadır. Demir (2012) Spor yöneticilerinin 
örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine yapılan araştırmada cinsiyetleri ile örgütsel 
bağlılıkları farklılık bulunurken çalışmamızda cinsiyetlere göre farklılık bulun-
mamıştır. Çimen (2001) Beden eğitimi ve spor öğrenimi veren yükseköğretim 
kurumlarında örgüt kültürü üzerine yaptığı çalışmada cinsiyet açısından önemli 
farklılıklar görülmemiştir. Çalışmamızda da ise farklılık görülmemektedir.

Elde edilen bulgulara göre personelin medeni durumu ile örgüt kültürü dü-
zeyleri arasında anlamlı farklılık yoktur. Bu sonuç çerçevesinde Köse (2014), 
Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi: bir kamu 
kurumunda alan araştırması çalışmamızı destekler biçimde personelin medeni 
durumlarının örgüt kültürü ile arasında anlamlı farklılık saptamamıştır. İran ve 
Aksu (2009),  örgütsel kültür (Dokuz Eylül Üniversitesi örneği) çalışmasında 
medeni durumlarına göre anlamlı farklılık gösterirken kadınlarda daha yük-
sektir çalışmamızda farklılık göstermemektedir. Bu sonuç Muğla ilinde çalışan 
kamu ve özel sektör çalışanlarının evli veya bekar olmaları yani düzenli bir aile 
yaşantısı ve ya nispeten daha düzensiz serbest bir yaşam tarzları olmasının örgüt 
kültürünü etkilememektedir. Personelin medeni durumu ile özgecilik düzeyleri 
arasında anlamlı farklılık vardır.  Yaman (2013) tüketici davranışı olarak özge-
ciliğin incelenmesi çalışmasında medeni durum ile özgecilik düzeyleri arasında 
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anlamlı farklılık bulamamıştır. Bu sonuç çalışmamızı desteklememektedir.  To-
puz (2013) üniversite öğrencilerinde özgeciliğin öznel iyi oluş ve psikolojik iyi 
oluş ile ilişkisinin incelenmesi medeni durum ile özgecilik düzeyleri arasında 
anlamlı farklılık ortaya çıkarmamıştır. Bu da çalışmamızı desteklememektedir. 
Yılmaz (2009), öğretmenlerin değer tercihlerinin bazı değişkenler açısından in-
celenmesi çalışmasında öğretmenlerin değer boyutlarından yardımseverlik alt 
boyutu ile medeni durum arasında anlamlı farklılığa ulaşmıştır. Sonuç değerlen-
dirmemizle örtüşmektedir. 

Personelin yaş grupları ile örgüt kültürü düzeyi arasında anlamlı farklılık 
yoktur. Spor kuruluşlarında görev yapan personelin yaş grupları incelendiğin-
de örgüt kültürü bakımından kurum yapısına etkisi yoktur. Koç ve ark (2016) 
il hakem kurulunda yapılan çalışmada Muğla futbol hakemlerinin yaş grupları 
arttıkça kurula karşı örgütsel vatandaşlık seviyeleri yükselmektedir. Çalışma-
mızda yaş grupları örgüt kültürüne etkisi yoktur.  Personelin yaş grupları ile 
özgecilik düzeyi arasında anlamlı farklılık vardır. Spor kuruluşlarında yaş grup-
larının özgecilik düzeyi bakımından kurum yapısına yüksek seviyede etkisi var-
dır. Özgecilik en yüksek 41-50 arası yaş grubunda etkisi oldukça yüksek olarak 
görülmektedir. Yaman (2013), tüketici davranışı olarak özgeciliğin incelenmesi 
çalışmasında tüketicilerin özgecilik davranışlarının belirlenmesinde yaş grup-
larının belirleyici bir değişken olduğunu belirtmiştir.  Yaş gruplarının artması 
veya azalması Muğla ilindeki kamu ve özel sektör çalışanlarının özgecilik dü-
zeylerini etkilemektedir. Çalışanların yaş grupları yükseldikçe yardımseverlik, 
insanlara karşılıksız yardım etme eğilimleri artmaktadır. 

Muğla ilindeki kamu ve özel sektör çalışanlarının mesleklerini yapma süre-
leri ile örgüt kültürü düzeyleri arasında anlamlı farklılık yoktur. Muğla ilindeki 
kamu ve özel sektör çalışanlarının mesleklerini yapma süreleri ile özgecilik dü-
zeyleri arasında anlamlı farklılık yoktur. Çalışmamızda personel ister meslekte 
21. yılı dolmuş olsun veya isterse mesleğe yeni başlamış olsun örgüt kültürü ve 
özgecilik düzeylerine etkisinin olmadığı saptanmıştır. 

Personelin kurumdaki görevleri ile örgüt kültürü düzeyi arasında anlamlı 
farklılık yoktur. Spor kurumlarındaki personelin görevlerinin farklı olması sahip 
oldukları örgüt kültürü seviyesini etkilememektedir. Demir (2012) spor yöneti-
cilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine yapılan araştırmada görev değişke-
nine göre anlamlı bir farklılık varken çalışmamızda görev değişkenlerine göre 
örgüt kültürü bakımından bir fark yoktur. Aytaç (2004), Gençlik Spor İl Mü-



HER YÖNÜYLE SPOR

738

dürlüklerinde çalışan personelin çalıştığı kurumda statülerine göre, yukarıdan 
aşağıya çok yönlü bir iletişimin olduğu, kolaylıkla kurum yöneticilerine ulaşıla-
bildiği kurum içindeki eşitlik ilkesinin tam anlamıyla uygulandığı kurumda işe 
başlayan yeni personelin kurum içerisinde her statüde çalışanın yardımcı olma-
ya çalıştığı, kurumda çalışan personelin her türlü yeniliğe uyum sağlamaya gay-
ret gösterdiği, kendi alanlarıyla ilgili karar verme sürecine katılabildiklerini ve 
çalıştığı kurumu ideal bir yer olarak gördüğünü tespit etmiştir. Tüm bu sonuç-
lardan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin örgüt kültürü modelinde uy-
gun bir yapıya sahip olduğu ve diğer kurumlara örnek teşkil edebileceğini söy-
lemiştir. Personelin kurumdaki görevleri ile özgecilik düzeyi arasında anlamlı 
farklılık vardır. Spor kurumlarındaki personelin görevleri bakımından özgecilik 
seviyeleri etkisi yüksektir. Kurumda görev yapanların analiz değerlerine bakıl-
dığında, Diğer çalışanların % 66,81 gibi çok yüksek farklılık olduğunu görmek-
teyiz.  Mutafçılar (2008), katılımcıların branşına göre Öğretmen Özgecilik Öl-
çeğinde, bağışta bulunma, acil durumlarda yardımseverlik, sosyal sorumluluk 
paylaşma boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermediğini belirtmiştir. Güncel 
durumlarda yardımseverlik boyutunda ise anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 
Sınıf öğretmenlerinin güncel durumlarda yardımseverlik konusuna bakışı, diğer 
öğretmenlerin güncel durumlarda yardımseverlik konusuna bakışına göre daha 
olumludur. Başka bir deyişle, sınıf öğretmenleri, diğer öğretmenlere göre gün-
cel durumlarda daha yardımseverdir diyebiliriz. 

Personelin eğitim durumları ile örgüt kültürü düzeyi arasında anlamlı farklı-
lık yoktur. Spor kuruluşlarındaki personelin eğitim durumlarının sahip oldukları 
örgüt kültürü ve özgecilik düzeylerine etkisi yoktur. Koç ve diğ., (2016), Muğla 
futbol hakemlerinin İl Hakem Kuruluna karşı örgütsel vatandaşlık seviyelerinin 
yüksek olduğu görülmektedir. Personelin eğitim durumları ile özgecilik düzeyi 
arasında anlamlı farklılık yoktur. 

Personelin mezun oldukları bölüm ile örgüt kültürü düzeyi arasında anlam-
lı farklılık yoktur. Spor kuruluşlarında çalışan personelin sahip oldukları örgüt 
kültürü seviyesine mezun oldukları bölümlerin etkisi yoktur. Personelin mezun 
oldukları bölüm ile özgecilik düzeyleri arasında anlamlı farklılık yoktur. Per-
sonelin mezun oldukları bölüm ile özgecilik düzeyi arasında anlamlı farklılık 
yoktur

Personelin gelir seviyeleri ile örgüt kültürü seviyesi arasında anlamlı fark-
lılık yoktur. Özel ve kamu spor kuruluşlarında çalışan personelin gelir düzeyi 
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farklılıklarının onların sahip olduğu örgüt kültürü seviyelerine etkisi yoktur.  
Personelin gelir seviyeleri ile özgecilik seviyesi arasında anlamlı farklılık yok-
tur. Yaman (2013), tüketicilerin gelir düzeyiyle karşılaştırıldığında gelir düzeyi 
750 TL ve altında olanlar kötü bir durumda diğer insanlara göre kendi çıkarla-
rının daha önemli olduğunu söylemişlerdir. Sonuç çalışmamızla örtüşmemek-
tedir. Çalışmamızda kamu ve özel sektör personelinin gelir düzeyi farklılıkları 
onların özgecilik seviyelerine etki etmemektedir.

SONUÇ

Örgütlerin kültürünün günümüzde hızlı değişim sürecini başarı ile atlat-
maları, faaliyetlerini artırabilmeleri, çalışanlarının spor işletmelerine bağlılık-
larının sağlanabilmesi, ancak güçlü bir örgüt kültürüne sahip olmaları sonucu 
mümkün olabilir. Özel ve kamu spor kuruluşlarında çalışan personel ve yöneti-
cilerin kamu kurumu ve özel spor kuruluşları arasındaki ilişkiyi geliştirmek için 
var olan örgüt kültürünü daha üst seviyelere taşıyıp özgecilik ile desteklemek 
gerekmektedir. Çalışan personelin işyerlerini sahiplenmeleri ve birbirlerini des-
tekleyip uyumlu bir çalışma için uygun bir ortamın oluşmasında, iş verimliliği-
nin arttırılmasında, özgeciliğin üst seviyelere taşınması ve yöneticilerin ektin 
rol alması gerekmektedir. Özel ve kamu spor kuruluşlarında çalışan 20-30 yaş 
grubundaki personelin özgecilik düzeyleri düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bu 
yaş grubundaki personelin, özgecilik düzeylerinin artırılması için bireylerin 
hiçbir menfaat ya da fayda gözetmeksizin personel iş performansını arttırmak 
gerekmektedir. Spor kurumların da çalışan bireyler arasında fedakârlık ve yar-
dımseverliğe önem verilmelidir. Bu konuda yapılan çalışmalarda tespit edildiği 
üzere kurum içinde çalışan personelin erkek ya da kadın olmasının örgüt kültürü 
algısında bir değişikliğe neden olmadığı her iki cinsinde örgüt kültürünü aynı 
düzlemde ve şiddette algıladığı tespit edilmektedir.  

Genel olarak, istihdam havuzu olan, diğer bir değişle faktör piyasasında yer 
alan bireylerinde içinde yer aldığı Halka yönelik; Özgecilik ve benzer yardım 
etme davranışlarının teşvik edildiği, konferans, panel gibi etkinlikler düzenle-
nebilir, kitle iletişim araçları vasıtasıyla konunun uzmanları halkı bilgilendirip 
yönlendirebilir. Böylece özgeci davranışlarla iyilik halinin yükseltilmesi, iyilik 
halini yükselteceği yönlendirmesiyle de, özgeci davranışların teşvik edilmesi 
sağlanabilir. 
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Özel olarak ise; örgüt kültürü düzeyinin yüksek olması için örgüt kültürü 
algıları hizmet içi eğitimler iletişim seminerleri sosyal etkinlikler düzenleyerek 
iletişim bağları kuvvetlendirilmeli özel ve kamu spor kurumlarının istek ve ta-
leplerinin farkındalığı sağlayarak hizmet içi seminerler düzenlenmelidir.
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BİR İNOVASYON ÖRNEĞİ OLARAK NİKE MARKASININ 
SPOR SEKTÖRÜNDE UYGULADIĞI VİRAL PAZARLAMA 

TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ

Tuba Fatma KARADAĞ1, Ali Serdar YÜCEL2

1Muş Alpaslan Üniversitesi,  Bende Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,  
Muş / Türkiye

2Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye

Öz: Tüm dünyada gelişmenin, değişmenin, farklılaşmanın ve yaratıcılığın 
en önemli itici güçlerinden birisinin “yenilikçilik” kavramı olduğu, genel mana-
da kabul görmüştür. Yenilikçilik, sektörde rekabet ve üstünlük sağlayabilmenin 
en sağlıklı ve sürekli bir alanı olup, bu alanı iyi kullanabilenlerin, bulundukları 
noktadan gelecek zamana daha güçlü ilerleyebilecekleri belirtilmiştir. Günümüz 
dünyasında insanlar bilgi almak, bilgiyi yaymak, kitap okumak, ders çalışmak, 
alışveriş yapmak ve hatta arkadaş çevresi kurmak için interneti kullanmaktadır. 
İşte tam da bu noktada internet temelli pazarlama stratejileri sektörel anlamda 
önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna son dönemde oldukça popü-
ler olan ve başarılı sonuçlar veren internet odaklı viral pazarlama türünü örnek 
göstermek mümkündür.  Mevcut klasik yöntemlerin aksine yenilikçi yaklaşım 
olarak ele alınan sporda dijital pazarlama ve sosyal medya aracılığı ile viral 
pazarlama teknikleri günümüz toplumlarında internet ve sosyal ağlar üzerinden 
tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen önemli faktörlerdendir. Bu çalışma-
da sosyal medya aracılığı ile viral pazarlama teknikleri ya da stratejilerinin spor 
sektörüne olan yansımaları irdelenmiştir. 
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GİRİŞ

Spor, kronolojik olarak insanların toplumlar hâlinde yaşamaya başlamaları 
ile karşımıza çıkmaktadır. Spor faaliyetleri önceleri savunma ve savaş bece-
rilerini geliştirmek amacıyla yapılmış ve geliştirilmiştir (Erkal, 1992, s. 114). 
Günümüzde ise savaşa hazırlık amacı dışına çıkmış sportif etkinlik ve diğer 
etkinliklerin sunulmasında büyük bir genişleme meydana gelmiştir. Geçmişte 
sporun müşterilerinin (tüketiciler) spor yapmak için olanakları daha az iken gü-
nümüzde spor müşterilerine daha fazla olanak sunmaktadır (Argan ve Katırcı, 
2015, ss. 10,11).

Spor, birbirinden farklı hatta birbiriyle çelişen çok yönlü faaliyetler olarak 
değerlendirilebilir. Bu faaliyetler arasında antrene olmak, eğlenmek, dinlenmek, 
sağlığın korunması, sosyalleşme yâ da ekonomik kazanç elde etmek sayılabilir. 
Örneğin profesyonel bir sporcu doğrudan ekonomik kazanç sağlamak için spor ile 
uğraşırken bir manken ise daha mükemmel bir gösteri ortaya koyabilme amacına 
yönelik spor yapabilmektedir. Aynı şekilde spor üst sınıfın farklılıklarını alt sınıf-
lara karşı koruma, orta ve alt sınıfların yukarıya sosyal hareketliliğini engelleme 
ve geciktirme beklentisi olarak da görülebilir (Yetim, 2005, ss. 132-133).

Spor, sosyal bir olgu olarak gelişimini sürdürmekte ve günümüzün en po-
püler ve yaygın bir faaliyet alanı ve kalkınma aracı olarak ortaya çıkmış bulun-
maktadır. Bunun da ötesinde spor artık bir bilim dalı, bir gelişmişlik göstergesi; 
ciddi ekonomik getirisi olan, eğitimi, alt kurumları, araç ve gereçleriyle tam bir 
sektör hâlini almıştır (Yazıcı, 2014, s. 396).

Cengiz ve Taşmektepligil’in (2016) aktarımına göre spor alanları ergenlik 
çağındaki gençleri harekete geçirmenin, kontrol ve meşgul etmenin ekonomik 
bir yolu olarak görünmektedir. Güzellik yarışmaları, moda sunumları ve hos-
teslik gibi meslekler kızların fiziksel sermayesi için neyse spor piyasasının da 
erkek çocukların fiziksel sermayeleri için aynı şey olduğu düşünülebilir (Bour-
dieu, 1995, ss. 16-18). 

Önceleri spor bireysel ve tek amaçlı etkinlik olarak görülmektedir. Günü-
müzde ise spor çok amaçlı bir hareket alanı şekline dönüşmüştür. Birçok farklı 
amacın spor içerisinde değerlendirilmesi spor pazarlaması açısından yeni olu-
şumları meydana getirmiştir (Argan ve Katırcı, 2015, ss. 10,11).

Spor insanların sosyalleşmelerini sağlayan akran grupları içerisinde kendi-
ni kanıtlama ve yer edinmesine arabuluculuk yapan kişiye özgüven yükleyen, 
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psikolojik olarak bireyde rahatlama yaratarak kişideki stres ve şiddet eğilimle-
rine ket vuran, fiziksel olarak güzel, sağlıklı ve zinde hissetme duygularını pe-
kiştiren, arkadaşlık bağlarını güçlendiren birlikte hareket edebilme ve paylaşma 
duygularına olumlu katkıda bulunan çok yönlü bir terapi kaynağıdır. Ülkeler 
arasında kültür aktarımına da olanak sağlayan spor aynı zamanda ülkelerin bir-
biriyle ekonomik, siyasal anlamda psikolojik üstünlük savaşına girdikleri bir 
platform olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Nitekim günümüzde yüksek transfer ücretlerinin döndüğü büyük kulüple-
rin antrenmanları dahi belirli meblağlarla izlettiği, stadyumlarını belirli bir üc-
ret karşılığında ziyarete açıp vb. ince detayları bile pazarladığı ve stadyumların 
ciddi gelir sağlayan sosyal mekânlar haline dönüştüğü inanılmaz bir endüstri 
kaynağı haline gelen spor, bu süreci iyi organize edebilen ülkeler için ciddi bir 
finansal güç olmaktadır.

Tüm dünyada sporun toplumun farklı bölümleri tarafından tüketiminin art-
ması iki temel nedene dayandırılmıştır. Bu nedenlerden birincisi toplumların 
organizasyonları ve hizmetleri tüketme ihtiyacı içinde olmaları ikinci neden ise 
toplumun tüm bölümlerinde spor, fitness ve rekreasyonel etkinliklere katılım için 
fırsat eşitliğinin artması şeklinde açıklanmıştır (Argan ve Katırcı, 2015, s. 10,11).

Dil, din, ırk ayırmadan her yaştan ve her milletten insanı biraraya getirme 
gücü olan kendine özgü bütünleştirici bir dili olan spor, teknoloji araçlarının 
çoğaldığı ve teknolojinin çok hızlı tüketildiği günümüzde pazarlama sektörünün 
de gözdesi haline gelmiş (Karadağ ve Yücel, 2018) ve pazarlama anlayışında ve 
uygulamalarında meydana gelen gelişmeler spor alanında da yenilik ve değişimi 
geçerli ve zorunlu kılmıştır.  

Yenilik/yenilikçilik kavramı işletme/yönetim yazınında önem arz eden ko-
nulardan biridir. 20. Yüzyılın ilk yarısından itibaren gündeme gelmeye başla-
yan, bu kavramla ilgili çalışmalar son dönemlerde giderek artmıştır. İngilizce 
“innovation” ve “innovativeness” kavramları Türkçe’ye yenilik ve yenilikçilik 
olarak çevrilmiş ve bu şekilde kabul görmüştür (Kurt, 2010).   

 “Yenileme/yenilenme” anlamına gelen inovasyon, Latince “innovare” keli-
mesinden türetilmiş olup “yeni bir şey yapmak” anlamına gelmektedir. Kelime, 
içerdiği anlam itibariyle hem bir “süreci” (yeni bir şey yapmayı) hem de bir “so-
nucu” (yeni bir şeyi) ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu nedenle; “inovasyon” 



HER YÖNÜYLE SPOR

751

kelimesinin karşılığı olarak, sonucu ifade etmek amacıyla “yenilik”, süreci ifade 
etmek amacıyla da “yenilikçilik” ifadeleri kullanılabilmektedir (Sungur, 2007).

Günümüz dünyasının vazgeçilmez kavramları arasında yerini alan yenilik 
kavramı, oluşturduğu değer açısından küresel anlamda önemini artırmakta ve 
teknolojiyle paralel olarak her açıdan önde olmanın göstergesi olarak görülmek-
tedir. Yüzyılı aşkın bir zamandır incelenen ve üzerinde çalışmaların yapıldığı 
yenilik ve yeniliklerin yayılması kavramı, başlangıçta kırsal sosyologların ça-
lışma alanıyken artık birçok alanın dikkatini çekerek başta işletme alanı olmak 
üzere sosyolojiden iletişime, eğitimden pazarlamaya kadar değişik alanlarda ça-
lışılmaya başlanmıştır (Kılıçer,  2011). 

Rogers (1995), günümüz toplumlarında “birey, grup ya da toplum tarafın-
dan yeni olarak algılanan bir fikir, uygulama ya da obje olarak tanımlanan yeni-
lik kavramından sıkça söz edildiğini ve özellikle yeniliklerin oluşturduğu değer 
olan inovasyonun da küresel anlamdaki önemine sürekli vurgu yapıldığı ve tek-
nolojiyle paralel olarak her açıdan gelişmenin anahtarı olarak görüldüğünü be-
lirtmiştir (Kılıçer ve Odabaşı, 2010). Geçen zaman, teknolojideki hızlı gelişim 
ve değişimin, organizasyon modellerini ve yönetim anlayışlarını değiştirdiğini 
ve bu süreçte örgütsel yaratıcılığın ve yenilikçiliğin rekabet ortamında işletme-
lerin başarısında önemli rol oynadığını ispatlar niteliktedir (Çavuş, 2008).

Kaimen ve Schwartz (1982) inovasyonu bilimsel araştırmadan icada, geliş-
tirmeye ve ticarileştirmeye kadar yeni bir ürün/hizmet veya üretim süreci yarat-
maktaki tüm faaliyetler olarak tanımlamıştır. Yenilik kavramının farklı tanımla-
maları olmakla birlikte, işletmelerle ilişkili olarak yenilik, “işletme tarafından 
bir düşüncenin, aracın, sistemin, politikanın, programın, ürünün, hizmetin veya 
sürecin ilk kez sunulması ya da kullanılması” olarak tanımlanabilir (Güleş ve 
Bülbül, 2004, s. 125’den akt: Öğüt, Akgemci, Şahin ve Kocabacak, 2007).

Yenilik, bir fikri, satılabilir yeni ya da geliştirilmiş bir ürün veya mal ve 
hizmete dönüştürmek anlamında kullanılmış ve özellikle bireysel, kurumsal 
ve toplumsal açıdan iyi olmanın, önde olmanın ve gelişmenin anahtarı olarak 
görülmüştür (Ayhan, 1999). Bu nedenle yenilik, kompleks bir problem çözme 
süreci şeklinde değerlendirilmiş, yeni fikirlerin, süreçlerin, ürün ya da hizmet-
lerin ortaya konulması, kabul edilmesi ve uygulaması olarak da tanımlanmıştır 
(Çavuş, 2008). Yaratıcı fikirler üzerinde çalışacak yetenekli ve birbirini tamam-
layan insanların emeğini de gerektiren ve zor bir iş olan “yenilik”,  yaratıcı fikir-
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leri somut ürün ve süreçlere dönüştürülme süreci içerisinde tüketici hizmetlerini 
geliştirmek, maliyetleri azaltmak ve örgüt içinde yeni kazanç alanı oluşturmakla 
ilgili bir kavram olarak da nitelendirilmiştir (Duran, 2009).

Eskimiş, zararlı veya yetersiz sayılan şeyleri yeni, yararlı ve yeterli olan-
larıyla değiştirme anlamına gelen yenilik kavramı (Türk Dil Kurumu, 2016),  
bazen yeni şeylerin, fikirlerin veya uygulamaların ortaya çıkmasındaki yaratıcı 
süreç; bazen yeni şeylerin, fikirlerin veya uygulamaların kendisi; bazen de var 
olan bir yeniliğin, benimseyenlerin bilişsel ve davranışsal tepkilerinin bir parça-
sı olması sürecini ifade etmektedir (Kılıçer,  2011).

Yaşamın her alanında kullanılan inovasyon, bulunduğu sektörün yapısına 
uygun olarak uyarlanabilmekte ve ifade edilebilmektedir. İnovasyonla ilgili ta-
nımlar şu şekilde ifade edilebilir;

İnsan doğası gereği sürekli olarak diğer insanlarla iletişim halindedir. Gün-
lük yaşantının devamı, sosyal ilişkilerin sürekliliği, bilgilerin aktarılması, karşı-
lıklı fikir alışverişlerinin yapılması, insanları sözel iletişim kaynaklarını kullan-
maya yöneltir. Birebir ilişkilerde ve dialoglarda çekimser ve özgüven eksikliği 
yaşayan insanlar dahi sosyal ağlar vasıtasıyla yüz yüze dialogların yaşanmadığı 
bu sanal ortamda iletişimin bir parçası olabilirler ve öğrenilen yeni bilgiler, tec-
rübelenen yeni deneyimler sözlü ve dijital iletişim kanallarıyla ağızdan ağıza 
sosyal ağlarında yardımıyla hızla yayılır, İnternet kullanımının artması kişiler 
arası iletişim kanallarının değişip çeşitlenmesi iletişimin alışılagelmiş çizgiden 
çıkarak farklılaşması sosyal ağ kullanımının gözle görülür bir şekilde artması ve 
artmaya devam etmesi ile iletişimin yeni ve alışılmadık bir modeli olarak ortaya 
çıkan viral iletişimi hayatımıza sokmuştur. Tıpkı bir virüs bilgi alındıktan sonra 
iletişim halinde bulunduğu her bir bireye nüfus ederek hızlı ve önlenemez bir 
şekilde yayılır bu yayılma şekli yeni olmamakla beraber son yıllarda işletmeler 
tarafından uygulanmaya başlanmış etkin bir pazarlama tekniğidir diyebiliriz. Bu 
pazarlama yöntemi ile çok sayıda mesaj insanlara daha hızlı ve ucuz bir şekilde 
iletilmektedir. 

Sosyal ağların yaygın şekilde kullanılması ve iletişim kanallarının çeşitlen-
mesi virüs etkisi yaratarak bilgilerin hızla yayılmasına zemin hazırlamaktadır. 
Pazarlama sektörünün bu etkileşimin farkına varması ve pazarlamaya uygula-
ması ile insanlar kullandığı ürünler, almış olduğu hizmetler, markaların yeni-
likleri, şirketlerin uyguladıkları stratejiler ve markaların reklamları hakkında 
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sosyal ağlar üzerinden konuşarak birbirleriyle olumlu ya da olumsuz deneyim-
lerini ve duyduklarını paylaşarak pazarlama eylemlerine katılmaktadır. Küresel 
dünyada artık insanların marka tercihlerini sadece reklamlar belirlememektedir 
insanların tercihlerini başkalarının deneyimleyip aktardıkları daha fazla etkile-
mektedir. 

Sektörlerde markaların giderek çoğalması aralarındaki benzerliklerin fazla-
laşması buna bağlı olarak küresel değişimle beraber markalar arasındaki rekabe-
tin artması işletmeleri hedef tüketicilere ulaşmak için yeni pazarlama teknikleri-
ne yöneltmiştir. Bu anlamda spor sektöründe hızla artan ürün, hizmet çeşitliliği 
ve sektörde sürekli artan bir değişimin yaşanması, bu değişimin beraberinde 
getirdiği belirsizlikler işletmeleri pazarlama konusunda farklı alternatiflere ve 
arayışlara yönlendirmiştir.

Gülmez’in (2011) aktarımı ile diğer tüm pazarlama teknikleri ürün satma 
amaçlı olmasına rağmen; ağızdan ağıza pazarlama gerçek kişiler arasında hiç-
bir ticari amaç gütmeden ürün veya hizmetlere ilişkin gerçek tecrübelerin ve 
deneyimlerin aktarıldığı pazarlama tekniğidir. Özelikle beğenmeli ve özelliği 
olan ürünler gibi yüksek bedel ödenmesi gereken ürünlerin satın alınmasında 
fikirlerine güvenilen kişilerin görüşleri son derece tüketiciler açısından oldukça 
önemlidir (Baysal, 2006).

Ağızdan ağza iletişim, aile ve arkadaş çevresinin, bağımsız bireylerin mev-
cut veya potansiyel müşterilerin oluşturduğu grupların arasında oluşan (olumlu 
veya olumsuz) sözlü iletişim biçimi olarak da tanımlanmaktadır (Ennew, As-
hish, ve Derek, 2000). 

Samsunlu’nun  (2016) aktarımına göre viral pazarlama özünde doğuştan 
dijitalliği barındıran bir kavramdır. Virali ağızdan ağza pazarlamanın dijital söy-
lemi olarak değerlendirebiliriz. Viral, birçok pazarlama profesyonelinin içinde 
yer alabilmeyi hayal ettiği bir çalışma alanı ve uzun yıllardır varlığını sürdüren 
heyecan verici bir pazarlama kavramı olarak görülmektedir (Açıkel ve Çelikol, 
2012, s. 85,86). 

Barutçu’nun (2011) aktarımına göre aynı şekilde insanların kendi arala-
rındaki konuşmalarıyla ortaya çıkan Ağızdan Ağıza Pazarlamanın İnternet’teki 
uygulanış biçimi Viral Pazarlama olarak kavramsallaştırıldığı gibi mobil tele-
fonların kullanımıyla yapılan Ağızdan Ağıza Pazarlama, Mobil Viral Pazarlama 
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olarak literatürde adlandırılmıştır (Wiedemann, 2007; Pousttchi ve Wiedemann, 
2007; Palka, Pousttchi, ve Wiedemann, 2009; Yang, Liu ve Zhou, 2011).

Geniş kitlelere ulaşmada kolaylık sağlayan bu yöntemde zaman ve mekan 
kısıtlaması olmadığı ve iki yönlü iletişim olduğu için maliyet oldukça düşük-
tür. Kampanyalar için büyük kolaylık sağlayan bu yöntem kolay ölçümlenebi-
len son yılların en başarılı sonuçlarını veren düşük maliyetli ve çok kullanılan 
pazarlama teknolojisidir. İstenilen paylaşılan videoların internet bağlantısı ve 
uygulama kimliği gizlidir. Bu pazarlama uygulamalarında en başarılı yöntem 
bloglar, resimler, oyunlar, interaktif uygulamalar, müzik dosyaları ve metin yap-
raklarıdır. Viral pazarlama başarılı ve ilgi çekici bir kurgu gerektirir. Reklamı 
cazip kılan, izlenmesi için tetikleyen ve ilgi çekici hale getiren eğlence, bilgi ve 
kazançtır. Bu pazarlama tekniği son dönemlerin en başarılı sonuçlarını veren ve 
en çok kullanılan pazarlama tekniklerinden biridir. 

Viral pazarlama son dönemin en başarılı sonuçlar veren, maliyeti düşük 
ve en çok kullanılan pazarlama yöntemidir. Amerika Birleşik Devletleri’nin en 
hızlı büyüyen 500 şirketinin %82’si Gerilla pazarlama ve viral pazarlama yön-
temlerini kullanmaktadır (Ulusoy, 2014).

Günümüzde bu reklam kampanyalarını kullanıp sosyal medyanın gücünü ar-
kasına alan Nike kısa zamanda milyonlara ulaşmayı başaran markalardan biridir. 

NİKE FİRMASININ KULLANDIĞI VİRAL REKLAM 
KAMPANYALARI

Unlimited Future

Nike, Wieden+Kennedy Portland reklam ajansıyla beraber tasarladığı rek-
lam filminde ileride çok ünlü sporcu olacak bebekleri kameraya almıştır.
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Kaynak: http://www.dijitalajanslar.com/unlu-bebekler-nikein-unlimi-
ted-future-reklam-kampanyasinda/, 22.02.2019

Bu reklam kampanyasında Neymar Jr, Serena Williams, LeBron James, Mo 
Farah ve Zhou Qi vb. gibi bir oda içersinde olan her biri dünya çapında ünlü 
olacak bebeklere, ABD’li TV sunucusu Bobby Cannavale’nin motivasyon ko-
nuşması yer almaktadır.

Kaynak: http://www.dijitalajanslar.com/unlu-bebekler-nikein-unlimi-
ted-future-reklam-kampanyasinda/, 22.02.2019

Konuşmasında Cannavale hayatın adil olmadığını, geleceğin sınırlarını 
kendilerinin çizeceğini ifade etmekte ve bu ilham verici konuşmayla bebekleri 
daha hayatın başındayken etkilemeyi başarmaktadır. Bebeklerin bir tanesi yata-
ğın içinde tutunarak ayağa kalkmakta ve Bobby Cannavale bebeği işaret ederek 
evet işte bu diyerek hemen arkasından bebek yataklarından bir el yumruk şek-
linde havaya kalkmakta ve başaracaklarının işaretini izleyiciye vermektedirler. 
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Hikayenin geri kalanını zaten beynimiz kendiliğinden tamamlamaktadır. Her 
biri alanında iyi sporcular ve rol modeller kullanılarak “Hikayenin nasıl başla-
dığı onların elinde değil ama nasıl biteceğini onlar belirlediler” algısı oluşturul-
maktadır.

Instaposters
Nike, Moskova’da hayata geçirdiği “Instaposters” isimli kampanya ile Ins-

tagram’daki sporcu kadınları şaşırtmıştır.
Spora teşvik eden reklam çalışmalarına devam eden Nike, bu konseptteki 

bir kampanyayı da Moskova’da hayata geçirmiştir. Sokakları ve sosyal medyayı 
aynı kampanyada buluşturan marka, Moskovalı kadınları spor yapmaya davet 
etmiştir

Instinct BBDO Moskova imzası taşıyan kampanyada Instagram’daki 
sporcu kadınların fotoğraflarından gerçek insan boyutlarında Banksyvari pos-
terler oluşturulmuş ve sokaklarda sergilenmiştir.

  
Kaynak: http://www.dijitalajanslar.com/instagramdaki-sporcu-kadinla-

ra-niketan-surpriz/, 23.02.2019

Kendi posterini gören ve mutluluk ile şaşkınlık arasında kalan sporcular ise 
posterleri ile fotoğraf çektirip Instagram’da paylaşmıştır.
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Kaynak: http://www.dijitalajanslar.com/instagramdaki-sporcu-kadinla-
ra-niketan-surpriz/, 23.02.2019

Sosyal medyada da oldukça ilgiyle karşılanan Instaposters kampanyası 
spora teşvik etme konusunda oldukça başarılı örneklerden biri olmuştur. 

The Change

Nike’ın yinelenen dünya çapındaki kampanyalarından bir başkası olan The 
Change (Şans), gençlere Nike Akademi’de 1 yıl boyunca bulunma fırsatı ver-
miştir. Kampanya 2010 yılında ilk olarak nikefootball.com olmak üzere; Face-
book, Twitter ve Youtube üzerinden 6 ay boyunca duyurulmuştur. 

Katılımcılar toplamda 5.5 milyon fanı olan 17.000’den fazla Facebook 
sayfası açmıştır. Ayrıca kampanya süresince 2000 kullanıcı tarafından oluştu-
rulan videolar ve 28.000 oyuncu gönderisi ile 3.4 milyon Youtube görüntüle-
mesi elde etmiştir.

  
Kaynak: http://www.dijitalajanslar.com/ilham-veren-nike-kampanyalari/   

reklam, 23.02.2019
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Kazanan oyuncular Nike Akademi’de 1 yıl boyunca Premier League ve 
diğer büyük kulüplerin takımlara karşı oynama şansı elde etmiştir.

Nike Grid

2010 yılında bu büyük spor markası Londra’da dev bir sanal gamebo-
ard haline dönüşmüştür: Nike Grid.

 
Kaynak: http://www.dijitalajanslar.com/ilham-veren-nike-kampanyalari/   

reklam, 23.02.2019

Koşucuların rekabet edebileceği ve puan kazanabileceği kontrol noktaları 
oluşturulmuş ve şehir çapında bir koşan topluluk oluşturulmuştur. Topluluğun 
sanal hız, dayanıklılık ve güç rozetleri oluşturulmuştur. 2010 yılının Mayıs ve 
Ekim ayları arasında Facebook üzerinden yürütülen kampanya Nike’ın dijital ve 
sosyal pazarlama ile gerçek dünya spor performansını birleştirme konusundaki 
ilk girişimleri arasında yer almıştır.

Kampanyaya 30.177 koşucu katılırken, toplamda koşulan yol uzunlu-
ğu dünyanın yarıçapı kadar mesafeye ulaşmıştır.

Catch The Flash

Viyana’da insanları koşmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen kam-
panyada insanlardan yansıtıcı koşucu ceketi giymiş olan koşucuları yakala-
maları istenmiştir. “Catch the Flash” yani “Flaşı Yakala” isimli kampanya 
için 50 koşucu, ceketleriyle şehir turuna çıkmıştır. En çok koşucunun fotoğrafı-
nı çeken kişinin 10.000 Euro kazanacağının açıklandığı kampanya gece gerçek-
leşmesine rağmen oldukça rağbet görmüştür.
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Kaynak: http://www.dijitalajanslar.com/ilham-veren-nike-kampanyalari/   
reklam, 23.02.2019

Kampanya aynı zamanda online oyun yoluyla Viyana dışından katılımcı-
ları da kapsamıştır. Koşucular GPS ile takip edilmiştir. Nike+ kullanıcılarına bu 
hızlı sanal karakterleri yakalayabilmeleri için hız konusunda ayrıcalık verilmiş-
tir. Ayrıca Avusturya Ulusal Futbol Takımı da kampanyaya online olarak ka-
tılmış ve Facebook’a da fotoğraflarını göndermiştir. Online oyunda katılımcılar 
ortalama 24 dakika kalmıştır. 

Ronaldinho

Nike’ın gerçekleştirdiği ilk viral kampanyalardan biridir. Her viralde oldu-
ğu gibi bunda da videonun güzelliği sadeliğinden kaynaklanmaktadır.

Videoda Ronaldinho’nun antrenman yaparken sahaya getirilen yeni Nike 
tiempo legend krampon ile marifetlerini sergilediği görülmektedir.

Kaynak: http://www.dijitalajanslar.com/ilham-veren-nike-kampanyalari/   
reklam, 23.02.2019
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İnanılması zor hareketler sergileyen Ronaldinho’nun 3 kez kaleye şut attığı 
ve aynı noktaya kale direğine isabet ettirdiği kurgulanmış olan bu video Youtu-
be’da izlenme rekorları kırmıştır.

Nike FuelBand İle Dünyayı Dolaşmak

Kaynak: http://www.dijitalajanslar.com/nike-fuelband-viral-video/, 
22.02.2019

Film yapımcısı Casey Neistat, Nike’ın son ürünü FuelBand’ın tanıtımı için 
kamera karşısına geçmiştir.

Ürünü doğrudan tanıtmak yerine sponsordan aldığı parayla dünyayı dolaş-
mıştır. Bu viral videoyu “Make it Count” olarak adlandırmıştır. Video YouTu-
be’da 8 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiştir. Böylece Nike da istediği 
gibi bir viral video elde etmiştir. Ancak bunu henüz FuelBand piyasaya çık-
madan yapmıştır. Ve bu durumu düzeltmek ve hayallerini gerçekleştirmek için 
yeni bir video ile geri dönmeyi hedeflemiştir. Bu video “daha fazlasını yapmak” 
ile ilgilidir.

Neistat, bu son videosunda, gittiği bazı yerleri tekrar ziyaret etmekte ve 
aracı kullanıp gerçek özelliğini göstermektedir. Bu ilham verici ve motive edici 
videonun da aynı başarıyı yakalaması beklenmektedir.

Nike Pro Hijab

Nike’ın Müslüman kadın sporcular için ürettiği Nike Pro Hijab tanıtım vi-
deosunda Artistik patinajcı olan Zahra Lari, Boksör Zeina Nassar ve olimpik 
eskrimci olan Ibtihaj Muhammad yer almıştır.
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Zahra Lari

Kaynak: https://pazarlamasyon.com/nike-musluman-kadin-sporcular-i-
cin-sporcu-basortusu-cikardi/, 22.02.2019

Boksör Zeina Nassar

Kaynak: https://pazarlamasyon.com/nike-musluman-kadin-sporcular-i-
cin-sporcu-basortusu-cikardi/, 22.02.2019
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Kaynak: https://pazarlamasyon.com/nike-musluman-kadin-sporcular-i-
cin-sporcu-basortusu-cikardi/, 22.02.2019

Zaman zaman markaların belli noktalarda radikal hamleler yaptığına şahit 
olmaktayız. Nike’da son hamlesiyle bir nevi bunu gerçekleştirmiştir. ABD mer-
kezli spor ürünleri markası, tarihinde ilk defa bir sporcu başörtüsü çıkarmıştır. 
İnstegram üzerinden 2.5 milyon insana ulaşan bu görüntüler bu sporcu başörtü-
sünün, sporda Müslüman kadınların  ilerlemesine yardımcı olacağının ve sporu 
daha kapsayıcı bir alan haline getireceğinin mesajını da vermeyi hedeflemiştir.

Choose Go

Dünyaca ünlü spor markası Nike’ın viral reklam çalışmasında dünyanın 
1,7 saniye duracağı söylenmiştir. Bazı çevrelerce ciddi sanılan bu haber sosyal 
medya sitelerinde tartışma konusu olmuştur.

  

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=v9Qan-pi08c, 22.02.2019
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=v9Qan-pi08c, 22.02.2019

Nike‘ın yeni reklamında Kobe Bryant, Edinson Cavani, Kylian Mbap-
pe, sürat koşucusu Ge Manqi, jimnastikçi Simone Biles ve komedyen Kevin 
Hart dönmeyi durduran Dünya’yı tekrar harekete geçirmek için bir araya gel-
miştir. Nike’nin Epic React Flyknit spor ayakkabısını tanıtmak için Must Be 
Something‘le hazırladığı “Choose Go” kampanyası bu durumu anlatmaktadır.

Koşu yapmaya hazırlanan bir kadın, televizyonda dünyanın artık dönmedi-
ğini, durduğunu öğrenmekte ve evinde beslediği hamster, ona bir fikir vermek-
tedir. Sokağa çıkarak etrafta gördüğü herkesi koşmaları için cesaretlendirerek 
peşine takan kadına yolda, komedyen Kevin Hart ve spor camiasının ünlü sima-
ları; Kobe Bryant, Simone Biles ve Odell Beckham Jr. dahil olmaktadır.

Reklamda dünyanın durduğu haberi kısa zamanda sosyal medyada yayıl-
makta ve çeşitli ülkelerden binlerce insan sokaklarda toplanıp aynı yöne doğru 
koşmaya başlamaktadırlar. Hikâyenin bu kısmında bir müddet sonra bunun işe 
yaradığı ve dünyanın tekrar hareket ettiği söylenmektedir. Fakat haber spikeri 
yaptığı anonsta insanların yanlış yöne koştuğunu söylemekte ve yanlış yöne 
doğru koştuklarını fark eden insanlar, diğer tarafa koşmaya başlamaktadırlar. Bu 
arada ayakkabıyı koşan insanların ayaklarında sıkça görmekteyiz.

Nike’ın Muhteşem Animasyon Filmi: The Last Game 

Ünlü spor markası Nike’ın 2014 dünya kupası için hazırladığı “Son Oyun” 
isimli animasyon filminde dünyanın en iyi oyuncularından bazılarını, kötü kalp-
li dahi Bilim Adamı’nın elinden futbolu kurtarmaya çalışırken görmekteyiz.
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=b7P5AhUNTTo, 22.02.2019; 

http://www.tribundergi.com/haber/nike-tan-tum-zamanlarin-en-iyisi, 
22.02.2019

Zlatan Ibrahimovic’in röveşatalarının %76 başarısız olma ihtimali gibi dü-
şüncelerden oluşan araştırması onu, tüm risk alma duygusunu ortadan kaldırıp 
sadece verimlilik, karar verme ve sonuçlara odaklanmaya programlı otoma-
tonları yani “Klonlar”ı yaratmaya itmektedir. Bu klonlar sayesinde futbol yok 
olmakta ve neredeyse nesli tükenmektedir. ‘Gerçek’ oyuncular ‘normal’ hayat-
larını sürdürürlerken Brezilyalı efsane Ronaldo (El Fenomeno) elindekilerle ye-
tinmek yerine oyunu, yeniden bir araya gelen dünyanın en parlak oyuncularının 
parlak futbol performansıyla yeniden ateşlemeye karar vermektedir.

Morali bozuk olan Zlatan’ı stadın karşısında “Ben Zlatanım” dergisinin 
nüshalarını incelediği büfeden kurtarmaktadır. Hayatına küme düşmüş bir vit-
rin mankeni olarak devam eden Cristiano Ronaldo adaşı tarafından “SPORT-U-
GAL” dükkanının önünden çekilip alınmaktadır. Iniesta’nın çiftçilik yaparak 
geçirdiği normal hayat ‘Magista’ diyemeden sona ermaktedir. Neymar ve Davis 
Luiz’in kuaförlük kariyerleri ve Wayne Rooney’nin balıkçılık kariyeri onları 
kamyonetinin arkasına atıp götüren El Fenomeno sayesinde değişmektedir.

El Fenómeno klonların yenilebileceğine dair coşkulu bir konuşma ile şüp-
heli oyuncuları ikna etmeyi başarmaktadır. Şüpheleri ortadan kaldırmak için, 
Brezilyalı efsane, futbolcuların özel bölgenin merdivenlerinde yürürken geçir-
dikleri en mükemmel anlardan bazılarını hatırlatmaktadır.

Tüm dünyanın dikkati sadece tek bir kazananın olacağı oyuncular ve klon-
lar arasında gerçekleşecek müsabakaya çevrilmektedir. Korkak oynamaktan 
daha büyük tehlike yoktur sloganını duymakta ve her biri nike ürünleri giyinmiş 
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oyuncular kazanmaktadır. Teknik adam bilim adamına dönüp al bu gerçekliği 
bu ruhu klonla demektedir. Futbolun büyük bir tutku olduğunu söylemektedir.

“Son oyun”un son 90 saniyesi hiç kuşkusuz mükemmel bir oyunun sadece 
bir futbol türü olduğunu kanıtlamıştır. 

Kevın Durant’ın Taşınması (Nike) ( http://www.dijitalajanslar.com/vi-
ral-video-reklam-ornekleri/, 22.02.2019).

Kevin Durant’ı çok seven ve onu idolü olarak gören bir genç Durant taşı-
nırken ve çöpleri atarken gizlice çektiği videoları internette yayınlamakta ve bu 
videolar sosyal medyada hızla yayılmaktadır. Durant’ın taşınırken çöpleri atar-
ken üzerinde nike tişört ve nike çorap olduğu gözlerden kaçmazken tamamen 
ev haliyle terlikleriyle karşımıza çıkmaktadır. Durant, amatör videonun buraya 
kadar olan kısmına kadar anladığımız sporcu günlük hayatta da kendi işlerini 
kendisi yapar ve nike tercih eder.

Ancak sosyal medyada hızla yayılan bu videonun reklam olduğu Nike’ın 
reklam ajansı Wieden+Kennedy daha sonra açıklamış olsa da reklam çoktan 
virüs etkisiyle yayılmış ve amacına ulaşmıştır.

Risk Everything
Nike markasının Risk Everything adı altında dünya kupası için çektiği rek-

lam filmidir. Reklamda Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Wayne Rooney, Zlatan 
Ibrahimović, Gerard Piqué, Gonzalo Higuaín, Mario Götze, Eden Hazard, Thi-
ago Silva, Andrea Pirlo, David Luiz, Andrés Iniesta, Thibaut Courtois ve Tim 
Howard gibi bir çok oyuncu yer almıştır.

  
Kaynak: https://www.youtube.com/results?search_query=risk+everyt-

hing+, 23.02.2019
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Kaynak: https://www.youtube.com/results?search_query=risk+everyt-
hing+, 23.02.2019

Reklam sıradan bir sokak maçıyla başlamakta ve gençler kendi aralarında 
hangi ünlü futbolcu olmak istediklerini söylemektedirler. Sonrasında o futbol-
culara dönüşmekteler. Kalecinin de hulka dönüştüğü videoda ortam bir anda 
görsel şova dönüşmekte ve nike formaları ve kramponları dev futbolcuların üs-
tünde ve ayağında göz doldurmaktadır. Reklam filminin son sahnesinde Cristi-
ano Ronaldo penaltı atışı yapacakken genç Ronaldo olma hayalinden vaz geçip 
her şeyi riske atarak topu Ronaldo’dan alıp atışı yapmakta ve aldığı büyük riskin 
sonucu ise mükemmel gol olmaktadır. Tam da burada “Risk almadan başarı ol-
maz” sözü anlatılmaktadır.

57 milyondan fazla kişiye ulaşan bu reklam filmi başarılı bir viral çalışma 
olmuştur.

Nike’s ‘Dream Crazier’ ad is an empowering visual love letter to 
women

Nike’ın Pazar gecesi Oscar törenlerinde piyasaya sürülen ve Serena Willi-
ams tarafından seslendirilen güçlendirici videosu, mükemmelliğe ulaşmak için 
çabalayan kadınları bastırmak için kullanılan bir dizi toplumsal cinsiyete dayalı 
çifte standart ve ifadelere dikkat çekmeyi hedeflemektedir.

Kadın sporcuların başarılarına ve kararlılıklarına vurgu yapan bir reklam 
filmi hazırlanmıştır. Seslendirmesini Serena Williams‘ın yaptığı reklamda, 
ABD ulusal kadın futbol takımının yanı sıra cinsel saldırı kurbanı, olimpiyat 
şampiyonu jimnastikçi Simone Biles, tesettürlü eskrimci Ibtihaj Muhammad, 
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atlet Caster Semenya ve NBA’deki San Antonio Spurs’un yardımcı koçu Becky 
Hammon gibi alanlarında rekorlara sahip başarılı kadınları içermiştir.

Dream Crazier başlıklı reklam, kadın sporcu kalıplarına karşı konuşarak 
harekete geçirici bir çağrı olma özelliğini taşımaktadır. Williams ile reklamda; 
“Duygu gösterirsek dramatik olarak adlandırılırız. Eğer erkeklere karşı oyna-
mak istiyorsak, biz deliyiz. Ve fırsat eşitliği hayal ediyorsak, sanırım Nike’ın 
reklam sloganında olduğu gibi çıldırmışız.” İfadeleri yer almaktadır.

Serena kadınların nasıl anlaşıldığını ve neler yapabileceklerini anlatma-
ya devam etmekte ve “Çok iyiyken, bize yanlış olan bir şey yaptıklarında si-
nirlenirsek, histerik, mantıksız ya da sadece deliyiz,” Dışarıda ki insanlar için 
kadınların maraton koşması, smaç yapması, bir NBA ekibine koçluk yapması, 
bir başörtüsü ile yarışması, çift mantar 1080 kurması veya 23 büyük Slam ka-
zanması ve ardından bir bebeği doğurması ve sonra geri gelip kaldığı yerden 
devam etmesi delilik olarak yorumlanır” ifadelerini kullanmaktadır. Film, kadın 
sporcuların başarılarını ve çabalarını ön plana çıkarırken bu durumu, delililik/
çılgınlık ile özdeşleştirmektedir. Amatör ve profesyonel oyuncuların sahnele-
rinin bulunduğu reklam “Eğer bizi çılgın olarak adlandırıyorlarsa, çılgınların 
neler yapabileceklerini onlara gösterelim.” sözüyle sona ermektedir.

Nike’ın da vurguladığı gibi “Sen yapana kadar sadece delilik.”

 
Kaynak: https://mashable.com/video/nike-women-dream-crazier-ad/#-

JU6HqeKqcuqN, 01.03.2019; https://pazarlamasyon.com/nike-yeni-rekla-
mi-dream-crazier-ile-ilham-veren-kadin-sporculara-odaklaniyor/, 01.03.2019
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Kaynak: https://mashable.com/video/nike-women-dream-crazier-ad/#-
JU6HqeKqcuqN, 01.03.2019; https://pazarlamasyon.com/nike-yeni-rekla-
mi-dream-crazier-ile-ilham-veren-kadin-sporculara-odaklaniyor/, 01.03.2019

SONUÇ

Zaman içerisinde hayatın her alanında meydana gelen gelişim ve değişim 
pazarlama anlayışında ve uygulamalarında da yeniliği zorunlu kılmıştır. Ağızdan 
ağıza pazarlamanın dijital ortamda hayat bulmuş şekli olarak adlandırabileceğimiz 
viral pazarlama her geçen gün büyüyen spor sektörü açısından da önem kazanmış-
tır. Mevcut klasik yöntemlerin aksine yenilikçi yaklaşım olarak ele alınan sporda 
dijital pazarlama ve sosyal medya aracılığı ile viral pazarlama teknikleri günümüz 
toplumlarında internet ve sosyal ağlar üzerinden tüketicilerin satın alma kararları-
nı etkileyen önemli faktörlerden olmuştur. Bunu kullanan en önemli firmalardan 
biri Nike firması olmuştur. Nike’ın yapmış olduğu viral pazarlama reklamları ile 
pazar paylarını sağlamlaştırma yolunda ciddi adımlar attığı söylenebilir.  
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POSTMODERN DÖNEMDE SPOR YÖNETİMİNDE 
DÖNÜŞÜM

Yakup AKYEL

Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kırşehir / Türkiye

Öz: Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren iyice belirginleşen Mo-
dernite ve Postmodernite kavramları, insanlık tarihine damga vurmuş özel kav-
ramlardır. Bu kavramlar yalnızca insanlık tarihinde düşünce sistemine damga 
vurmamış, ayrıca yaşamın kendisine sirayet ederek vücut bulmuşlardır. Bugün 
görmekteyiz ki bu kavramlar, kamu yönetiminden, özel sektöre kadar birçok 
şeyi de dönüşüme uğratmışlardır. Dönüşüme uğrayan sektörlerden biri de spor 
yönetimidir. Özellikle Antik Çağ’dan günümüze kadar gelen süreç içerisinde 
yalnızca eğlence amaçlı düzenlenen spor etkinlikleri, günümüzde büyük oran-
da kâr odaklı bir sisteme evrilmiştir. Bu bağlamda günümüzde spor yönetimi, 
sponsorların ve medya kuruluşlarının da büyük rol oynadığı dev bir ekonomik 
pazar haline dönüşmüştür. Çalışmanın amacı da bahsedilen bu dönüşümleri or-
taya koymaktır. Bu bağlamda spor yönetimindeki dönüşüm, postmodernizm 
kavramı çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada Türkiye’deki spor yönetimi 
de incelenmekte, yeni kamu yönetimi anlayışının henüz tamamıyla benimse-
nememiş olması ve dönüşümünü gerçekleştirememiş olmasından dolayı spor 
yönetiminin bu aşamada çeşitli sancılar çektiği fakat gelişim içerisinde olduğu 
gözlemlenmiştir.  Bu neticede çeşitli öneriler sunulmuştur. 

GİRİŞ 

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm dünyada küreselleşme, 
uluslararası rekabet, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki baş döndüren geliş-
melerin şiddetli baskısıyla, gelişmiş olsun veya gelişmekte olsun pek çok ülke, 
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ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel, teknik ve idari sistemlerinde köklü de-
ğişim ve dönüşümler gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atmışlardır. Bu 
küresel değişim, dönüşüm ve buna bağlı olarak atılan adımlar, yüzyılın sonunda 
hızlanmış, ülkelerin çeşitli kurumlarını, kurumların kendi arasındaki ve kurum-
ların toplumla olan ilişkiler sistemi ve anlayışlarını değiştirmiştir. Önceki dö-
nemde oluşmuş olan devlet örgütlenmesinin kurumları, kavramları ve işleyişi 
farklı neden, düzey ve perspektiflerle sorgulanıp eleştirilmiş ve birçok açıdan 
aşındırılmıştır.

Moderniteden postmoderniteye geçiş olarak da adlandırılan bu süreçte kü-
resel düzeyde karşılıklı bağımlılık ve ilişkilerin egemen olmaya başladığı bir 
dünyada devlet kurumlarının rolüne, varlık nedenine ya da kurumsal yapısına 
yeni anlamlar ve görevler yüklenmiştir. Devlet örgütlenmesi ve bu örgütlenme-
nin işleyişi etkinlik ve işlevsellik kavramları çerçevesinde yeniden tanımlanıp 
formüle edilmiş ve hemen hemen hiçbir kurum, toplum ve ülke bu değişim kar-
şısında direnç gösterememiş; sistemlerini bu gelişmeler doğrultusunda yeniden 
düzenlemeye çalışmışlardır (Turan, 2015, s. 7). 

Toplum ve devlete ilişkin bir faaliyet alanı olan spor yönetiminin de bu 
genel değişim sürecinin etkilerinden uzak durması mümkün olmamıştır. Moder-
nite ve Postmodernite kavramları, toplumsal yaşamın hemen hemen her nokta-
sına sirayet ettiğinden spor yönetimi hakkında, bu yaşama katılış biçimini etki-
leyecek nitelikte düşünsel sistem dayatmaktadırlar. Fakat hem Modernite hem 
de Postmodernite, herhangi bir döneme isim olarak verildiğinde, adlandırmanın 
niteliği gereği realiteye konulacak yegâne isimler olarak anılmazlar.

Bu kapsamda, bu çalışma bu tarz bir itiraz üzerine ele alınmamıştır. Nite-
kim yapılmış bu adlandırmaların dereceleri ve şekillenişlerinin spor yönetimine 
etkileri değerlendirilmektedir. Özellikle postmodern dönemde dönüşen yeni sis-
temin spor yönetimini ne denli etkilediği ve dönüştürdüğü analiz edilmektedir. 

Çalışmada ilk olarak modern ve postmodern kavramlarının ne olduğu ve 
bahsedilen bu kavramların tarihsel süreçle beraber günümüze özgü bir olgu ola-
rak nasıl yeni bir sistem yarattığı ele alınmıştır.

Çalışmanın devamında ise modernite ve postmodernite olgularının yarattığı 
neoliberalizm, küreselleşme ve yeni kamu yönetimi anlayışlarının spor yöneti-
mini nasıl etkilediği ayrı ayrı ele alınarak, dünyada ve Türkiye’deki yansımaları 
incelenmiş ve sonuç kısmında çeşitli öneriler sunulmuştur.



HER YÖNÜYLE SPOR

774

MODERNİZM-POSTMODERNİZM KAVRAMLARI

Modern kavramı çoğu araştırmacıyla göre, ilk defa beşinci yüzyıl itibariy-
le Hıristiyanlık sonrası dönemi, Roman ve Pagan geçmişten ayırmak amacıyla 
“modernus” şeklinde kullanılmıştır. Modern kavramı, altıncı yüzyıl itibariyle 
“mado” kelimesi, yani Latince olarak “yenileyin” anlamında bir terim olarak 
kullanılmakta iken; onuncu yüzyıldan sonra felsefe ve din tartışmaları bağla-
mında kullanılmaktadır (Rocmore, 1989, s.  233).

Modern terimi, modern bir dönem olarak genel anlamda Bacon ve Des-
cartes ile başlayan modern felsefe ve Galileo ile başlayan modern bilim döne-
mini tanımlamaklarken, diğer bir yandan ise soyut devlet yapısından burjuva 
devletine dönüşüm sürecini kapsamaktadır (Lash, 1990, s. 123). Fakat burada 
belirtmek gerekir ki modernlik ile modernizm arasında da kimi araştırmacılarca 
bir ayrım yapılmaktadır. Bu araştırmacılara göre, bilimselliğin ilerleyiciliği ve 
birliği modernliği yansıtırken, on dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın 
başı itibariyle gelişim gösteren sanatsal ve kültürel etkinlikler ise modernizmi 
yansıtmaktadır (Keilner, 1992).

Modernite kavramı, 19. yüzyıl sonu itibariyle ve 20. yüzyılın başında sos-
yologlar tarafından; modern kapitalist anlayışa sahip endüstriyel devletin geli-
şimi neticesinde, geleneksel düzenden kopan, ilerlemenin, iktisadi ve idari ras-
yonelliğin ve sosyal dünyanın farklılaşmasının ortaya çıktığı bir durum olarak 
yorumlanmaktadır. Geleneksel toplumdan kopuşu ifade eden (Amin, 2006, s. 9) 
moderniteyi düşünce bağlamında meşrulaştırmak “modernizm” olarak tanımla-
nırken; Batılı olmayan toplumların kapitalist devlet sistemine ve bahis olunan 
düzene ulaşması amacıyla geleneksel toplum ve devletten kopma sürecine ise 
“modernleşme” denilmektedir (Turan ve Aydilek,  2017, ss. 279-290).

Batılı olmayan toplumlardaki değişim sürecini tanımlamak amacıyla üre-
tilen “modernleşme” kuramı, her şeyden önce belirli bir insan modeli, “insan 
ile doğa” ve “insan ile insan” arasındaki ilişkilerin belirli bir kültürü, belirli bir 
ekonomik ilişkiler düzenini ve genel anlamda bu unsurların yarattığı toplumsal 
ve ekonomik temel üzerine inşa edildiği düşünülen bir politik yapıyı içermekte-
dir (Köker, 1990, s. 40).

Modern insan tipinin en önemli özelliği sınırsız bir tüketici olmasıdır. Ge-
leneksel toplumdan farklı olarak modern toplum içerisinde insan faaliyetlerinin 
itici gücünü başarı faktörü oluşturmaktadır. Bundan dolayı modern toplum, ik-
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tisadi ilişkiler seviyesinde insanın kendi emek gücü üstünde rahatlıkla kendi 
isteklerine göre tasarruf edebileceği bir durumu yansıtmaktadır. İnsanın kendi 
emek gücü üzerinde istediği şekilde tasarrufta bulunabilmesi ise, direkt olarak 
kapitalist iktisadi yapıyı yansıtmaktadır. Bu bağlamda modern toplumun ekono-
mik seviyede kapitalizmi yansıttığı kolaylıkla görülebilir. Bu ekonomik ilişkiler 
düzenine kapitalizm adını vermek, bu düzenin ayırt edici özelliği olarak emek 
gücünün metalaşmasını görmeyi ve bu sistemdeki ana üretim aracının toprak 
yerine sermaye olduğunu kabul etmeyi gerektirmektedir (Köker, 199, s. 43).

Modernitenin temel savı olan, insanları daha iyiye doğru yöneltme düşün-
cesi öncelikle birinci dünya savaşı ve sonrasında da ikinci dünya savaşı ile bü-
yük bir zarara yol açmıştır. Tahribata maruz kalan toplumlar ilk kez teknoloji ve 
bilimin yıkıcı etkisiyle tanışmıştır. Modernitenin bu tek doğrucu ve realist sis-
temine ve dayatmacı karakterine karşılık Avrupalı sanatçılar ve düşün insanları 
“postmodernizm” kavramın öne sürmüşlerdir. Postmodernizm, modernitenin bir 
eleştirisi olarak tezahür etmiştir. Böyle tezahür etse de sorunlara çözüm üretmek 
gibi bir amacı bulunmamaktadır. Bu bağlamda modernite sorunsalı on yedinci 
yüzyıla kadar dayanırken iken, postmodernite ise bu sorunsalda kendini ikinci 
dünya savaşı sonu itibariyle göstermiştir (Turan ve Aydilek, 2017, s. 279-290).

Postmodern, modernite dönemi sonrası anlamı taşımaktadır. Aydınlanma, 
Pozitivizm, Liberalizm, Marksizm ve Rasyonalizm gibi öne çıkan düşünce 
akımlarına karşı duran bir düşünsel sistemdir (Erkal, 1997, s. 202). İkinci dünya 
savaşı sonu itibariyle modern toplum ve kültürün dönüşümünü ifade etmekte-
dir. Bu yeni düzende üretimin yerini tüketim, gerçekliğin yerini imaj, bütünün 
yerini parçalanmalar almıştır (Parlak, 2011, s. 645). Postmodernizme göre, mo-
dernite sonrası insan makineye dönüşmüş ve kuralcı olmuştur. Bunun sonucun-
da insanların çelişkiler, çatışmalar ve acılar üretmektedirler. Bu nedenle artık 
modernitenin evrensel anlamda insanlığa yol gösteremeyecek bir hal almıştır 
(Şimşek, 2014, s. 272).

ULUSLARARASI ANLAMDA SPOR YÖNETİMİNİN YAPISI

Spor yönetiminin, kamu yönetiminin bir alt disiplini olması bakımından, 
kamu yönetiminde kullanılan yöntemler bu alanda da geçerliliğini korumakta-
dır. Bu bağlamda spor yönetimi, kamu yönetiminin ilke, kural ve yönetimlerinin 
spor sektörüne de uygulanması olarak değerlendirilebilir. 
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Spor yönetimi, kamu yönetiminin özelliklerini barındırıyorken, diğer bir 
yandan da kendine ait birtakım özellikleri taşımaktadır. Bu özelliği, hizmet ala-
nının bir parçası olmaktan dolayı, meydana getirdiği kaynakların tüketiminin 
anlık oluşu ve gerek girdisinin gerekse de çıktısının insan oluşundan kaynaklan-
dığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda spor yönetimi kendine ait işleyen bir 
yapı meydana getirmiştir (Ulubaş ve Arıkanlı, 2004, s. 78).

Oluşturulan bu yapıda spor yönetimi, spor alanına yönelik karar ve hedef-
lerin hayata geçirilmesine ilişkin etkinliklerle ilgilenmektedir. Bu etkinliklerin 
tespiti ve denetlenmesi Türkiye’de merkezden yönetim anlayışı çerçevesinde 
devlet tarafından yapılmaktadır (Doğar, 1997, s. 75).

Spor yönetiminin modern ve postmodern dönemler itibariyle geçirdiği de-
ğişimi anlamak için sporun yönetiliş şeklini incelemek gerekmektedir. Genel 
kanaate göre spor yönetiminin iki temel modeli vardır. Bunlardan birincisi; dev-
letin sporu direkt olarak yönetmesi, ikincisi ise; spor kulüplerinin bir araya ge-
lerek yetkilerinin bir kısmını federal nitelikteki bir üst kuruluşa devrettiği, özerk 
bir modeldir (Fişek, 1980, s. 20).

Birinci model, genel olarak reel sosyalist ülkelerde görülmektedir ki burada 
devletlerin temel örgütlenme ve yönetme görevini üstlenerek sporu yönettiği 
görülmektedir. Fakat modern dönem sonrası doğan ve günümüzde ekonomik 
sisteme tamamen sirayet etmiş olan kapitalist ekonomik model ile bu anlayış 
zamanla gücünü kaybetmiştir (Fişek, 1999, s. 19). İkinci modelde ise, hem sos-
yal refah devletlerinin gücünü gösterdiği Kuzey Avrupa’da hem de kapitalist 
politikaların etkin bir şekilde işlediği Anglosakson devletlerinde oldukça sık 
rastlanmaktadır. Bu devletlerde, spor, devletten bağımsız çatı kuruluşlar tarafın-
dan yönetilmektedir. Bahsedilen devletlerde spordan sorumlu bir birim mutlaka 
bulunsa da spor esas olarak, Avrupa’da ve Avustralya’da kulüpler eliyle, ABD 
de ise okul ligleri şeklinde örgütlenir (Fişek, 1999, s. 20).

Heinemann (2005), Avrupa sosyal refah devletlerinde sporun, bağımsız ya-
pılanmasına karşın devlet yönetiminin idaresinde olduğunu savunmaktadır. Ona 
göre, 1976 Avrupa Spor Konferansı’ndan itibaren, bütün Batı devletleri herkes 
için spor programlarını, spor politikalarının temeline koymuşlardır. Refah dev-
letlerinde bu, fırsat eşitliğinin oluşturulması bağlamında spor için de politikalar 
üretilmesi anlamına gelmektedir. Yine ona göre, bütün Avrupa devletleri, sporu 
güvence altına almak amacıyla finansal yardım yapmaktadır. Yapılan bu yar-
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dımlar; ayrılan ödenekler, tesislere yatırım veya vergi indirimleri olarak örnek-
lendirilebilirler. Spor politikalarının ülkenin refah politikalarının içine girmesi, 
sağlık politikaları, sosyal bütünleşme politikaları, gençlik politikaları gibi başka 
refah politikalarını da desteklemektedir (Erturan Öğüt, 2014, ss. 31-58).

POSTMODERN DÖNEMDE SPOR YÖNETİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Modernite ve devamında postmodernite süreci, neoliberalizm, küreselleş-
me ve yeni kamu yönetimi anlayışı gibi kavramları dünya toplumuna katmıştır. 
Bu netice itibariyle ortaya çıkan yeni spor yönetimi anlayışı üç farklı unsur bağ-
lamında ele alınabilmektedir. Bu unsurlar şunlardır:

•	 Neoliberalizm bağlamında dönüşen spor yönetimi,
•	 Küreselleşme süreci bağlamında dönüşen spor yönetimi,
•	 Yeni kamu yönetimi anlayışı bağlamında dönüşen spor yönetimi.
Oluşan yeni dünya düzeninin yarattığı kavramlar toplumun her noktasına 

ve dolayısıyla sistemin her kurumuna sirayet etmiştir ve McLuhan (2001)’ın 
dediği gibi dünya adeta global bir köy haline dönüşmüştür. Öncelikle libera-
lizmin tamiratını üstlenen neoliberalizm ve dünyaya hâkim olmaya başlayan 
kapitalizm, bunun sonucu olarak ortaya çıkan küreselleşme, beraberinde tüm 
kurumları ve sektörleri dönüştürmüştür (Erturan Öğüt, 2014, ss. 31-58). Bu 
bağlamda devletin kamu yönetimi anlayışı da değişime uğramış ve yeni kamu 
yönetimi anlayışı ortaya çıkmıştır. Spor yönetimi alanı da her alan gibi zoraki 
bir dönüşüme girmiştir. Bu dönüşüm süreci neoliberal politikaların etkileri, kü-
reselleşmenin etkileri ve yeni kamu yönetimi anlayışının getirileri bağlamında 
ele alınacaktır.

Antik Çağ’dan modern döneme kadar amatör ruh ve eğlence amaçlı düzen-
lenen spor faaliyetleri, neoliberal dönüşüm ile gittikçe artan iktisadi bir faaliyet 
haline dönüşmüştür. Şirketler, sponsorluk aracılığıyla rekabetçi ve ticari sporları 
kullanmaya başlamışlardır (Coakley, 2011, s. 67). Diğer bir deyişle, zaman geç-
tikçe, eğlence amaçlı düzenlenen spor oyunları yerini iktisadi kazanç sağlamaya 
bırakmış ve amatör ruhunu yitirmiştir. Seyir sporları günümüzde artık tamamen 
şov dünyasının bir ürünü haline gelmiştir. Bunun iki nedeni bulunmaktadır. Bi-
rincisi, bu organizasyondan kar sağlayan kişiler ve örgütler, ikincisi ise seyirlik 
sporların insanları meşgul etmesi ve böylece insanların kendilerini ilgilendiren 
önemli konulara katılamamasıdır (Chomsky, 2010, s. 128). Ayrıca seyirlik spor-
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lar insanlara iktidara bağlılık hususunda da bir misyon yüklemektedir. Buna ek 
olarak günümüzde sporun, toplumun tamamen pasif konuma getirilmesi, bir 
nevi beyinlerinin uyuşturulması için kullanılmasının yanı sıra çeşitli fikirleri 
aşılamak için vatanseverlik gibi birtakım kavramlar öne çıkarılmaktadır. 

Neoliberal bir ekonomide bu spor branşlarının düzenlendiği uluslararası 
organizasyonlara ev sahipliği yapmanın kar sağladığı da vurgulanmaktadır. Ne-
oliberal ekonominin ilkelerini benimseyen ülkelerde, bu devasa organizasyon-
lara ev sahipliği yapmak büyük önem taşımaktadır. Günümüz dünyasında futbol 
sektörünün, sponsorlar ve medyanın ortaklığı ile birleşmesi kapitalist düzenin 
varlığının kanıtı olarak görülebilmektedir (Bourdieu, 1998, s. 18). Çünkü bu 
parçalar kapitalist yönetimde birbirini tamamlayan parçalar olarak görülmekte-
dir. Zaten postmodern dönem de kapitalist ekonomi üzerine kurulmuştur. 

Düzenlenen maç sayısına bağlı olarak televizyonda sunulan maçların mik-
tarı ve televizyon kuruluşlarına bu maçlar için ödeme yapma durumu, bu kuru-
luşların tarih ve zaman gereksinimleri bağlamında oynanmaya başlanmıştır ve 
müsabakaların kuralları da değişmiştir. Buna bağlı olarak da çeşitli şike durum-
ları ortaya çıkmıştır (Bourdieu, 1998, s. 18). Dikkat edilirse stadyumlar, çalışan 
kesimde uzaklara yapılmakta ve tamamen ticarileşmektedir.

Türkiye’de de bunlara benzer bir süreç görülmektedir. Özellikle 1980 son-
rası neoliberal politikaların gelişmesiyle beraber insanlar futboldan oldukça 
etkilenmiştir. Özellikle milli maçlarda okunan marşlar, milli beraberliği kuv-
vetlendirirken, diğer yandan cemaat etkisi yaratarak bir maçın günlerce konu-
şulmasını ve böylece daha önemli meselelerin arka plana atılmasına neden ol-
maktadır (Baban, 2011, s.  511).

Kapitalist ekonomik sistemin doğurduğu küreselleşmenin ise günümüz iti-
bariyle yaşama tamamen yansıyan ve birçok alanı etkileyen bir olgu olduğu 
açıktır. Küreselleşme, devletlerin iktisadi, politik ve kültürel alanlarında önemli 
yeniliklere ve değişimlere yol açmaktadır. Spor sektörünün de devletlerin iktisa-
di refah seviyesi ile doğrudan alakalı olması, politik ve kültürel yapı ile birebir 
ilişkide olması gibi nedenlerden ötürü küreselleşme aşamasından etkilenmek-
tedir. 

Spor sektöründe düzenlenen organizasyonların sayısındaki artış doğrudan 
küreselleşme ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Özellikle Dünya Atletizm Şam-
piyonaları 1991 yılına kadar dört yılda bir yapılırken dünümüzde iki yılda bir 
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yapılmaktadır (Çakmak, 2007, s. 73). Ayrıca teknolojik gelişmelerin de küresel-
leşme sürecinde büyük rol oynadığı açıktır. Teknolojik ilerlemelerin spor sek-
töründe de önemli etkileri vardır. Spor tesislerindeki meydana gelen gelişmeler 
spor sektörünün organizasyonlarında kullanılan teknolojik ürünler, spor mal-
zemelerindeki yenilikler teknolojik ilerlemelerin spora etkilerinden bazılarıdır. 
Teknolojik ilerleme ile ortaya çıkan yeni sportif malzemeler, yeni rekorlar kırıl-
masına da izin vermiştir. Günümüzde bu süreç giderek hızlanmaktadır (Atasoy, 
2005, ss. 11-22).

Spor sektörünün meydana getirdiği kar, spordan gelir elde eden firmaları 
da harekete geçirmiştir. Özellikle spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak, 
organizasyon sahiplerine büyük avantaj sağlamaktadır. Yani spor bir nevi iş ol-
maya başlamıştır. Bu sonuçlar itibariyle sporun bir endüstriye dönüştüğü söy-
lenebilir. Özellikle başta televizyon yayınları olmak üzere küresel piyasadaki 
yükselişin bu konuda etkisinin olduğu görünen bir gerçektir. 

Sporun artık dönüştüğü ve globalleştiği aşikardır. Sporun globalleştiği şu 
eğilimlerden anlaşılmaktadır (Atasoy, 2005, ss. 11-22):

•	 Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Futbol Birlikleri Fede-
rasyonu ve Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu gibi örgütlerin 
dünya devletlerindeki organizasyonları yönetmeleri ve ekonomik açı-
dan kuvvetlenmeleri, 

•	 Uluslararası alanda sportif yarış ve branşların, farklı yayınlar ve reklam-
lar aracılığı ile tanıtılması,

•	 Yeni spor ekipmanlarının üretimi için üçüncü Dünya devletlerinin kul-
lanılması,

•	 Yabancı sporcuların profesyonel takımlarca transferleri.
Bahsedilen bu noktaların küreselleşmenin etkisi ile birlikte pek çok yapı ve 

sektörde ortaya çıkan değişim süreçlerinin etkilerini spor sektöründe de göster-
diği sonucuna varabilir. 

Küreselleşme sürecinin spor sektörüne yansımalarından bazıları da şunlar-
dır (Çakmak, 2007, s. 22):

•	 Spor sektöründe sponsorluk seviyesindeki artış, 
•	 Spor ürünlerinin üretim ve tüketim ilişkileri,
•	 Uluslararası spor emek göçlerinin oranındaki yükselme,
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•	 Sporun politika ile ilişkilendirilmesi,

•	 Spor endüstrisinin gelişimi,

•	 İktisadi ve kültürel yapıları farklılık taşıyan devletlerin spora çeşitli yol-
larla katılımları,

•	 Spor sektörünün uluslararası platformda önemli bir kar sağlama aracı 
haline dönüşmesi,

•	 Spor sektörünün oluşturduğu uluslararası hareketle farklı sektörlerin de 
kazanç elde etmesi,

•	 Spor sektörünün çok uluslu medya örgütlerinin kontrolü altına girmesi.

Spor sektöründe küreselleşme; spor dallarının, onları meydana getiren 
normların, spor dalının uygulanmasına ilişkin yeni teknolojilerin veya ekipman-
ların, sporcuların, onların kazandıkları ve kazandırdığı çıktıların, izleyicilerin, 
sporun medyadaki görevlilerinin ve bunlara imkân tanıyan alt yapının küresel 
ölçekte dolaşımı şeklinde görülebilir (Pala, 2005, s. 23). Sporun küresel bir ya-
pıya dönüşmesi özellikle iktisadi boyutu ile kendisini göstermektedir. Bunun 
haricinde, başta boş zaman aktiviteleri olarak yorumlanan sporun çağımızda ka-
zandığı anlamlar, iktisadi faktörün haricinde uluslararası ilişkiler bağlamında da 
giderek artmaktadır.

Spor yönetimini dönüştüren bir diğer önemli unsur ise; devletin dönüşü-
münü yansıtan yeni kamu yönetimi anlayışıdır. Bilindiği üzere, devletin giderek 
genişlemesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan hantallık ve diğer çeşitli sebepler-
den dolayı devlet eski kabuğunu terk ederek yeni bir kabuğa girmiştir. Avrupalı 
devletler bu anlayış içerisinde büyük yol alırken, gelişmekte olan ülkeler ise bu 
dönüşümü henüz tamamlayamamışlardır.

Yeni kamu yönetimi anlayışının gelişimiyle birlikte günümüzün değişen 
şartlarına uygun olarak yönetimler daha katılımcı, demokratik, şeffaf ve hoşgö-
rülü yönetim tarzlarına geçiş yapmaktadırlar. Bu anlayışın etkileri ise küresel-
leşmeyle beraber kısa bir sürede tüm dünyaya yayıldığı görülmektedir (Bilgiç, 
2009, s. 113). Spor sektörü yönetimi de genel yönetim alanından ayrılamayacak 
bir parçadır ve yeni kamu yönetimi anlayışının ülkemizdeki spor yönetimine ne 
denli uygulandığı da üzerinde durulması gereken bir konudur.

Avrupa ülkelerinde uygulanan yeni kamu yönetimi anlayışı, diğer geliş-
mekte olan ülkeler gibi ülkemiz için de henüz yeni bir anlayıştır ve tam olarak 
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uygulanamamaktadır. Henüz tam olarak uygulanamasa da etkilerini görmek 
mümkündür. Bu etkilerin başlıca belirtileri şunlardır:

•	 Yerel yönetimlere ağırlık verilmesi,
•	 Toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının yönetimdeki etkinliğinin arttı-

rılmaya çalışılması,
•	 Devlet kurumlarının ve bu kurumların sunduğu hizmetlerin özelleştiril-

meleri.
Fakat henüz çok yeni bir anlayış olarak varlığını sürdüren bu anlayışın ül-

kemizin ve toplumsal yapımızın doğasına ne denli uygun olup olmadığı üzerine 
ciddi araştırmalar yapılmalı ve uygun olmayan yönleri tespit edilerek toplumsal 
yapı bağlamında uyarlamaya gidilmelidir. Derinlemesine yapılan bir dönüşüm 
çalışması hiç kuşku yoktur ki spor yönetiminde de olumlu sonuçlar doğuracak-
tır. Çünkü sistem bir bütündür ve her parçası birbirine bağlıdır. Spor yönetimi 
de bu sistem içerisinde kamu yönetiminin bir alt dalıdır.  Bundan dolayı kamu 
yönetiminin tam anlamıyla dönüşümü direkt olarak spor yönetimini de dönüş-
türecektir.

Ülkemizde yeni kamu yönetimi anlayışı henüz hayata geçirilemediğinden 
spor yönetiminde de bitmiş bir dönüşümden bahsetmek mümkün değildir. Ül-
kemizde spor yönetiminin kimin elinde olduğuna bakacak olursak karışımıza 
Gençlik ve Spor Bakanlığı çıkmaktadır. Federasyonlar doğrudan bu birime bağ-
lı olarak etkinliklerini devam ettirmektedirler. Gelişmiş ülkelerde spor yöne-
timleri bağımsız bir yapıda iken, ülkemizde ise direkt olarak devlete bağlı bir 
örgüt tarafından etkinliklerini yürütmektedir. Bundan dolayı, spor yönetiminin 
bağımsızlığı üzerine çeşitli tartışmalar yaşanmaktadır. Bu husus haricinde fe-
derasyonların özerk olması, yerinden yönetimlere önem verilmesi, spor tesis-
lerinin özelleştirilmesi ve Türk spor yönetimindeki değişim gereksinimi gibi 
faktörler direkt olarak yeni kamu yönetimi ile alakalıdır.

SONUÇ

Bu çalışmada modernite ve postmodernitenin beraberinde getirdiği anla-
yışın spor yönetimini nasıl dönüştürdüğü ele alınmıştır. Global bir köy haline 
gelen dünyada her unsurun dönüştüğü gibi spor yönetiminin de dönüşmesi kaçı-
nılmaz bir hal almıştır. Antik Çağ’dan modernite dönemine kadar gelen süreçte 
eğlence amaçlı yapılan spor faaliyetleri, yerini ticari kazanç ve kar sağlamaya 
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bırakmıştır. Bu neticede günümüzde spor yönetimi, sponsorların ve medya ku-
ruluşların da büyük rol oynadığı dev bir ekonomik pazar haline dönüşmüştür. 
Bu dönüşüm spor branşları içerisinde en çok futbol alanında tezahür etmektedir.

Yalnızca medya ve sponsorların değil, bakanlığın da seyirlik spor dalları-
na yönelik yaptığı yatırımların pek çoğu futbol sektörüne yöneliktir. Özellikle 
stadyumlar yaparak futbol piyasasının büyütülerek küresel futbol piyasasıyla 
birleştirecek uygulamalar neoliberal anlayışın bir yansımasıdır. Futbolun insan-
lar üzerindeki etkisi ele alındığında bu çeşit kamu yatırımlarını politik etkisi 
yüksek yatırımlar olarak görmek de mümkündür. 

Neoliberal anlayışın bir diğer yansıması ise bakanlığın “Dünya Kupası” ve 
“Olimpiyat Oyunları” gibi dev organizasyonları düzenlemek için aday olma-
sı ve bu organizasyonlar için ihtiyaç duyulan tesislere yatırım yapmaya ilişkin 
adımlarıdır. Bütün bu örnekler sporun ticari bir organizasyon haline geldiğine 
ve neoliberal görüşle beraber ekonomik bir olgu olarak tanımlandığını göster-
mektedir. 

Neoliberal anlayış ve küreselleşme etkileri spora bu denli bir dönüşüm 
sunarken, yeni kamu yönetimi anlayışı ise bu dönüşüm hareketini sağlayacak 
mekanizma sistemini oluşturmaktadır. Avrupalı devletlerin benimsediği ve ge-
lişmekte olan ülkelerin de benimseme sürecinde olduğu “yeni kamu yönetimi” 
anlayışı, beraberinde yeni bir spor yönetimi tarzını da getirmektedir. Ayrıca unu-
tulmamalıdır ki yeni kamu yönetimi anlayışı, modernite ve postmodernite dö-
nemlerinin bir yansıması sonucu oluşmuştur. Bu bağlamda yeni kamu yönetimi 
anlayışı ile dönüşmeye başlayan spor yönetimi, henüz devlet ile bağlantılarını 
kesin çizgilerle koparamasa da buna ilişkin adımlar atmıştır. Devletin yeni kamu 
yönetimi anlayışını tam anlamıyla benimsemesiyle beraber spor yönetiminde de 
bu dönüşüm kesin olarak gerçekleşecektir. Özellikle bizim gibi yeni kamu yöne-
timi anlayışını henüz benimseyememiş devletlerde spor yönetimi de bu sancılı 
süreçten etkilenmektedir. 

Türkiye’de yeni kamu yönetimi anlayışının henüz tamamıyla benimse-
nememiş olması ve dönüşümünü gerçekleştirememiş olmasından dolayı spor 
yönetimi de bu aşamada sancılar çekmektedir. Birçok ülkede spor yönetimi ba-
ğımsız bir yapıda iken, Türkiye’de ise bu bağımsızlık tam olarak söz konusu 
değildir. 

Bu hususlar bağlamında çeşitli öneriler sunulabilir;
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Birincisi, yeni kamu yönetimi anlayışı yeni bir model olmasından dolayı 
spor yöneticileri tarafından yeterli derecede bilinememektedir. Bu sebeple, ilgili 
yöneticilere gereken hizmet içi eğitimi sağlamalıdır.  

İkincisi, yeni kamu yönetimi anlayışının spor yönetimine uygulanabilirliği 
hususunda spor yöneticileri bu dönüşümün zorunluluğuna ikna edilmeli ve dö-
nüşüme engel olabilecek her türlü engel ortadan kaldırılmalıdır. Üçüncüsü, spor 
yönetiminin bağımsızlığı zamanla tanınmalıdır. Dördüncüsü, spor yönetimi de-
ğişime açık bir anlayışa bürünmelidir. 

Beşincisi, yeni kamu yönetimi anlayışının spor yönetimine uygulanabilme-
si açsından engel oluşturan sorunlar tespit edilmeli ve uzmanlar tarafından bu 
sorunlara çözümler aranmalıdır. Altıncısı, postmodern dönem sonrası dönüşen 
spor yönetimi anlayışına yönelik yeterli sayıda akademik çalışma bulunmamak-
tadır. Bu sebeple bu alana yönelik daha fazla çalışma yapılmalıdır.  
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CORE ANTRENMAN VE FUTBOL

Yakup Akif AFYON

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Muğla / Türkiye

Öz: Bu çalışmada, kuvvet çalışmaları ve antrenörler tarafından yaygın ola-
rak kullanılan, kendi vücut ağırlığıyla her yerde uygulanabilen core antrenman 
çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapılmaya çalışılmıştır. Çalışma üç ana bö-
lümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; motorik özelliklerden kuvvet, çeşitle-
ri, gelişimi, ikinci bölümde; core bölgenin fizyolojik ve anatomik yapısı, core 
bölgeyi düzeltici egzersizler, stratejiler, testler ve geliştirici çalışmalar, üçüncü 
bölümde; futbol oyununda kuvvet ve core antrenmanın uygulanması, gelişimi 
ve futbolda core bölge ile ilgili bazı araştırmalar yer almıştır. Futbol oyununda 
önemli bir yeri olan kuvvet gelişiminde core antrenmanlar, antrenörler tarafın-
dan yıllık planlara konulmakta ve antrenmanlarda sıklıkla çalışılmaktadır. Bu 
çalışmada futbolda kuvvet geliştirici antrenman türlerinden core antrenman, çe-
şitleri, uygulamaları ve futbolcularda performans gelişimine etkileri konularına 
yer verilmiştir. 

GİRİŞ 

Kuvvet, temel biyomotorik yeteneklerden birisidir ve her spor branşı için 
olmazsa olmaz bir değere sahiptir (Acar, 2000). Sportif verimin önemli bir özel-
liği de, kuvvet özelliğindeki artışa bağlı olarak gelişmesidir. Birçok uygulamacı 
bu belirlemeye dayanarak, sportif başarıyı arttırmak için çocuk ve gençlerde de 
kuvvet çalışmalarına yer vermenin gereğini savunur (Muratlı, 1997).  Kuvvet, 
içsel (kassal vb.) ve dışsal (yerçekimi kuvveti, sürtünme kuvveti vb.) dirençleri 
aşmayı sağlayan sinir-kas özelliği olarak tanımlanabilir. Kuvveti geliştirmenin 
bir takım yöntemleri vardır. Bu yöntemler kendi vücut ağırlığının yanında de-
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ğişik ekipmanlar ve makinelerle sağlanmaktadır (Page and Ellenbecker, 2005). 
Kuvvet birçok spor branşı için gereksinimi tartışılmamaktadır. Branşa özgü 
kondisyonel yetilerinin arttırılması, sakatlıkların önlenmesi ve duruş önlemi 
olarak kuvvet çalışmaları yapılmalıdır (Weineck, 2011). Ayrıca çeşitli çalışma-
larda oyunla bağlantılı bir kuvvet antrenmanının etkili geliştirme uyaranları ver-
diği, diğer bir değişle kuvvet ya da çabuk kuvvetin “kolayca” bütünlük içerisin-
de artırılabileceğini göstermektedir (Cabrid, DeProft, Dufour ve Clarys, 1988).  
“Core” diye adlandırılan bölge, vücudun ön tarafındaki abdominal’ler yani alt 
ve üst karın kasları, üst karın kaslarının hemen yanında yer alan serratuslar, alt 
karın kaslarının hemen yanında yer alan oblikler ile arkada bel ve boyuna kadar 
olan ve iskeletimizin doğru bir duruş sergilemesine yardımcı olan kas gruplarını 
kapsayan bölgelerdir. “Core çalışması” ise yukarıda bahsettiğimiz karın ve bel 
bölgesi çalışmalarını ifade eder. Core bölgesinin güçlendirilmesi, sadece sporsal 
dayanıklılık için gerekli olmayıp, postürün düzgün kalmasını da sağlar (Fahey T, 
Insel P, Roth W, 2011). Futbol, ikili mücadelenin çok olduğu bir takım spordur. 
Merkez bölgenin kuvvetli oluşu, sakatlık risklerini azaltacağı ve futbolcularda 
patlayıcı kuvvetin yanı sıra yüksek oranda anaerobik enerji, toplu ve topsuz 
teknik hareketler üretebilir. Futbolda anaerobik güç ve kuvvetin geliştirilmesi 
için birçok antrenman yöntemi bulunmaktadır. Bu özelliklerin gelişmesi ile, di-
key sıçrama, sürat ve ivmelenme yeteneği, çabukluk ve çeviklik gelişimi, topa 
vuruş, dönüş ve dripling gibi yetenekler kolaylıkla sergilenebilmektedir (Reil-
ly ve Thomas, 1976; Ekblom, 1986; Tumilty, 1993; Bangsbo, 1994a; Bangs-
bo, 1994b; Bompa, 1999; Cometti, Mafffiuletti, Pousson, Chatard ve Maffulli, 
2011; Wisloff, Castagna, Helgeruf ve Hoff, 2004). Futbol antrenmanı için; hangi 
kuvvet yönteminin uygun olduğu konusunda, öncelikle ve kesin olarak; kuvvet 
antrenmanı yöntemlerinin yalnızca, futbol antrenmanı süresince gerçekleştirilen 
antrenman birim sayısına bağlı olmadığını söyleyebiliriz (Weineck, 2011). Core 
antrenmanlar; futbolcuların maç performansını artırmada son zamanlarda antre-
nörler tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Araç gereç kullanmadan 
her alanda yapılabilmesi, zaman kaybı olmaksızın kısa sürede kuvvet gelişimine 
yarar sağlaması bu çalışmaların tercih edilmesini sağlamaktadır (Thomas, 2009; 
Basset ve Leach, 2011)
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MOTORİK ÖZELLİKLERDEN KUVVET

Tanımlar, Kuvvet Çeşitleri, Kuvvetin Gelişimi, Kasılma Türleri

-Kuvvet; Bir dirençle karşı karşıya kalan kasların, kasılabilme ya da direnç 
karşısında belirli bir ölçüde dayanabilme yeteneğidir (Sevim, 2010).

-Kuvvet: Sporda kişinin bir dirence karşı koyabilme veya bir aracı ya da 
kendi vücudunu ileriye doğru hareket ettirebilmesi şeklinde tanımlanır (Günay, 
Yüce 2008). Kuvvet öncelikle iki başlıkta incelenir. Bunlar;

-Genel Kuvvet: Kasların yorulmasına karşı koyabilme yeteneğidir.

-Özel Kuvvet: Belli bir spor dalına ya da bireye ait kuvvet yeteneğidir.

Antrenman Bilimi Açısından İse Kuvvet;

Relatif Kuvvet: Sporcunun kendi vücut ağırlığına karşı geliştirebileceği 
mümkün olan en büyük kuvvettir.

Maximal Kuvvet: Kas sisteminin isteyerek geliştirebildiği en büyük kuv-
vettir.

Çabuk Kuvvet: Sinir kas sisteminin yüksek hızda bir kasılmayla direnç 
yenebilme yeteneğidir.

Kuvvette Devamlılık: Sürekli kuvvet gerektiren çalışmalarda organizma-
nın yorulmaya karşı direnç gösterme yeteneğidir.

Şekil 1. Genel Core Kasları 



HER YÖNÜYLE SPOR

788

Kasın Kasılma Türleri 

İzometrik kasılma: Bu kasılma türünde iç ve dış kuvvetler birbirine eşittir. 
Kasta dıştan görülebilecek herhangi bir uzunluk değişmesi olmaz. (plank)

İzotonik kasılma: Bu kasılma türünde kasın boyu değişirken gerimi sabit 
kalır. Kas boyu kısalır (konsantrik) ve uzar (eksantrik) (dumbell kaldırma).

Oksotonik kasılma: Bu kasılma türü izotonik ve izometrik kasılmanın bir 
karışımıdır. Örneğin bir ağırlık kaldırıldığında ön izometrik sonra izotonik bir 
kasılma olur (ağırlık kaldırma, yüzme kulaç atma).

KUVVET GELİŞTİRME METOTLARI

Kuvvet Antrenmanlarında Metodik Sıralama:
Sporcunun gelişim özelliklerine uygun olarak aşağıdaki sıralamayla çalı-

şılmalıdır:
-Kendi vücut ağırlığımızla (yüksüz Antrenman)
-Eşli çalışmalar ile
-Küçük aletler ile (sağlık topları, dumbell vb.)
- Özel olarak geliştirilmiş makine ve aletler ile
- Büyük ağırlıklar ile (halter, özel ağırlıklar vb.)
- Derinlik sıçramaları ve şok çalışmalarıyla kombine olarak yapılabilmektedir.

Kuvvet geliştirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar

Amaca ve çalışacak kas gruplarına yönelik ısınma, doğru teknik ağırlığın 
uygulanması, doğru nefes alış-verişi (ağırlık kaldırırken nefes boşaltma vb), 
beslenme, dinlenme, uyku düzeni ve antrenmanın günlük, aylık ve yıllık plan-
lanması ve buna uygun olarak ağırlıkların planlanması ve çalışılması, konsant-
rasyon ve dikkatli davranma ile karşılaşılabilecek sakatlanmalar ve performans 
kaybı önlenebilir.

Maxımal Kuvvet Geliştirme Metotları

Klasik Metot: Yüklenme yoğunluğu %80-%100 arasında değişir, branşa 
göre seri sayısı 4-6, tekrar sayısı 1-5 veya 1-10 arasındadır, Tam dinlenme verilir.
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Kas Geliştirici (Hipertrofi) Max. Kuvvet Metodu: Yüklenme branşlara 
göre (bireysel ve takım sporları) değişir, genelde ortalama şiddet %40-60 civa-
rında uygulanır. Tempo akıcı tekrar sayısı 6-12 civarındadır.

Kas içi(İntramüskiler) Koordinasyonu Geliştirici Metot: Üst düzey 
sporcularda kullanılır. Yüklenme şiddeti %70-90 arasında değişir seri sayısı 5-6, 
tekrar sayısı 1-6 arasındadır. Tempo Patlayıcı Tam dinlenme yapılır.

Kombine Yüklenme Metodu: Bu yönetimin birbiri ile kombine olarak 
çalışılmasıdır. Örneğin derinlik sıçramaları bu gruptadır. Örnek aktivite; plio-
metrik sıçramalar.

Çabuk Kuvvet Geliştirme Metotları

Temel İlke: Hafif ve orta yüklerden yararlanma yoluna gidilmesidir. Yük-
lenme maximal kuvvetin %40-60’ı olmalıdır. Çalışmalar orta ağırlık, orta tekrar 
ve patlayıcı tempoda yapılmalıdır.

Kuvvette Devamlılık Geliştirme Metotları

Temel İlke: Az yüklenme, çok tekrar ve orta-akıcı tempoda olmasıdır. Ça-
lışmaların yüklenme şiddeti maximal kuvvetin %20-40’ı arasında değişir. Tek-
rar sayısı ise 20-40 arasında amaca yönelik belirlenir.

KUVVET GELİŞİMİNDE “CORE” ANTRENMANI

Güçlü bir core bölgesi: Çok daha iyi bir hareket ekonomisi sağlar, vücut 
kontrol ve dengesini geliştirir, sakatlık riskini azaltır, denge, stabilite ve spor-
tif performansı geliştirir. Vücudun merkezi, hareketin oluşumu süreci ve so-
nucundan sorumludur. Bu durum tüm sportif aktiviteler veya egzersizleri için 
geçerlidir. Core bölgesi kasları; birçok düzlemde konsantrik, eksantrik ve/veya 
izomerik olarak kasılarak bir hareketi veya hareket örüntüsünü gerçekleştirmek-
tedir. Core antrenmanları karın, bel ve kalça hareketlerini kontrol ve stabilize 
eden kasların antrene edilmesine yönelik çalışmalardır. Temel amacı; insan ha-
reket sistemindeki “kinetik uyumu” artırmaktır.
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Kinetik Uyum (Kinetik Zincir)

Tanım; İnsan vücudu sadece iskeletimizi oluşturan kemik çatı üzerinde 
ayakta duramaz. Vücut bölgelerinin stabilizasyonu, hareket edebilmesi ve düz-
gün çalışabilmesi için kaslara ve fasya adı verilen, kasları birbirine bağlayan 
yumuşak dokulara ihtiyaç vardır. Vücut kasları bir zincirin halkaları gibi bir-
birine bağlı olarak çalışır. Sadece omuz bölgesinde her bir kürek kemiğine 17 
farklı kas bağlanır. Bel bölgesinde 66 farklı kas beli bacaklara ve gövdenin üst 
kısmına bağlar. Bu nedenlerle omurganın sağlıklı bir şekilde hareket edebilmesi 
için omuz kavşağının gövde ile bağlantıları, kalçanın gövde ile bağlantıları hem 
omurga hareketleri hem de bu hareketlerin kontrolü açısından son derece önem-
lidir. “Kinetik Zincir” adı verilen bu sistemin etkili bir şekilde çalışabilmesi 
için sistemi oluşturan bütün halkaların sağlıklı olması gerekir. Kas askıları adı 
verilen sistemler sayesinde vücut kasları öylesine birbiri ile bağlantılıdır ki kol 
hareketleri gövde hareketlerine ve bacak hareketlerine yardım eder. Özellikle 
bel bölgesinin en derinlerinde omurga kemiklerine direkt olarak bağlanan küçük 
kaslar vücudun kendi kendisine bir korse yapmasını sağlar ve hareket sırasında 
vücudun üst bölümünden alt bölümüne yük transferine yardım eder.

Bu durum futbolcu için de geçerlidir. Sporcu topa vurmadan hemen önce 
bel bölgesi kasılır ve gövdeyi stabilize eder. Böylece oyuncu kollarından ve 
gövdeden aldığı gücü bacaklara yansıtarak topa vuruşu gerçekleştirir.

Her bir kinetik zincirin özelliği birbirini tamamlamasıdır. Bu noktaların 
görevleri ise; Boyun – Servical - (Stabilite), Sırt Bölgesi - Toraks- (Mobilite), 
Bel Bölgesi – Lumbar- (Stabilite),Kalça bölgesi – Hip- (Mobilite), Diz Bölgesi 
– Knee- (Stabilite), Bilek – Ankle- (Mobilite) olup birbirlerine uyumlu hareket 
etmesidir. Bu sistemin uyumlu olabilmesi için en önemli ihtiyacından biride 
Core bölgesindeki kasların gerektiği kadar kuvvetli olması ve enerji iletimini 
en doğru şekilde yapabilmesi gerekir.
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Şekil 2. Kinetik Zincir (Kinetik Uyum)

Core Kaslarının Fonksiyonları

- Ağırlık merkezini kontrol eder.

- Hareketlerin başladığı yerdir.

- Postürü etkiler.

- Enerji iletimi, güç çıkışını etkiler.

- Absorbe etme özelliği taşır.

- Omurga ve iç organları korur.

- Hızlanma, yavaşlama ve sabit tutma özelliklerini sağlayarak sakatlıkları 

engeller.

Core Antrenmanının Uygulanması

Core Kasları (Bölgesel Core Kasları) 

(Rectus Abdominus, Transverse Abdominis, İnternal oblique, Diaphragma, 

External oblique, Lumbar multifidus, Erector spinae) 
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.

Şekil 3. Bölgesel Core Kasları (Erector Spinae & Diaphragma)
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Fonksiyonları:-Omurganın stabilize edilmesinden sorumlu kaslardır. 
-Herhangi bir ekstremite hareketinden önce milisaniyede ateşlenmesi gereken 
kaslardır.

-Kuvvet transferini direkt etkiler.

-Kronik bel ağrısı olan kişilerde, ekstremitelerin devreye girmesinden son-
ra ya da hiçbir şekilde aktive olmadığı görülmüştür. Bu da omurgada yüksek 
baskı oluşturan etmendir. (1)

-Nötr bir omurganın, yer çekiminin etkilerine direnme yeteneği artırılma-
lıdır.

-Core kaslarının gelişimi hedeflenen programlarının ilk evresinde derinde 
yatan bu kasları izometrik kasılmalar içeren statik kuvvet egzersizleriyle kuv-
vetlendirmeliyiz.

-Bu süreçte kişinin fiziksel uygunluğuna bağlı olarak 3-6 hafta arasında 
gelişim sağlanır.

-Bu kaslar daha fazla yavaş kasılan fibriltiplerinden oluşur.

Genel Core Kasları

Genel Core Kaslarıà-6 kas ’tan oluşur. Quadratus Lomborum, Psoas ma-
jör, External oblique, rectus amdominisi gluteus medius ve adductor complex. 

 

Şekil 4.Genel Core Kasları Ön Görünümü

Fonksiyonları: Pelvisten omurgaya bağlanan kaslardır. Bu kasların işi alt 
ekstremite kaslarıyla, üst ekstremite kasları arasında köprü olmaktır.

-Bu aşamadaki hareketler daha dinamik eksantrik ve konsantrik hareketler-
den oluşur.
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-Sırayla izlenecek çalışmalarda bölgesel core kaslarından sonra genel core 
kaslarını kuvvetlendirmek omurgayı en kararlı ve sağlam duruma getirir.

-Antrenman programlarının ilerletilmesinde squatlar, deadliftler ve diğer çok 
eklemli kuvvet temelli egzersizlerde daha fazla yük taşımanızı sağlayacaktır.

-Bu aşamada tek taraflı hareketler, rotasyon egzersizleri, dengesiz zeminde 
yapılan egzersizler devreye girer.

-Kabaca 4 haftalık bir süre çalışarak gelişimi en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

COREKUVVET ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN BAZI TESTLER

Elit sporcularda core kaslarının zayıflığı veya dengesizlikleri yarışmada 
olumsuz etkiler. Sportif hareketlerde tüm hareketler core bölgesinin kuvvetin-
den etkilenmektedir. 

Core bölgenin kuvvetini ölçmek için aşağıdaki testler kullanılmaktadır;

1.  -Squat, -Lunge, -Sırt Ekstansör kasları vb

-Yeni Test Önerisi “Bankie Test”

5 test pozisyonu: 1-Posterior Power Line,2-Anterior Stabilizing Li-
ne,3-Posterior Stabilizing Line, 4-Lateral Stabilizng Line5-Medial Stabilizng 
Line (Test materyal: 30 cm yüksekliğinde ayarlanabilir sehpa)

Posterior Power Line: Dirsek destekli omurga stabilizasyonu tek ayak ha-
vada (20-40 sn)
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Anterior Stabilizing Line: Dirsek destekli omurga stabilizasyonu Tek 
ayak havada (20-40 sn)

Posterior Stabilizing Line: Dirsekler omuzun altında Diz bükülü ve topuk 
sehpada Diğer ayak diz bükülü ve havada (20-40 sn)

Lateral Stabilizing Line: Dirsek omuzun altında ve yumruk yerde çene, 
sternum, göbek çukuru aynı çizgide gövde stabilizasyonda yandan bakıldığında; 
kulak, omuz, kalça, diz ve ayak aynı hizada (20-40sn)

Medial stabilizing Line: Üstteki ayak sehpada alttaki ayak boşta ve gergin 
gövde stabilizasyonda dirsek omuzun altında ve 90 derecede (20-40 sn)

Testlerde dikkat edilecek hususlar: Önce fonksiyonel core kuvvet testi yapılır. 
Zayıflıklara/kas dengesizliklerini gidermeye yönelik alıştırmalar yapılmalıdır. 
Dinamik ve statik stabilizasyon alıştırmalarında en az bekleme süresi 10 sn olmalıdır 
Tüm test hareketleri aynı zamanda core egzersiz olarak kullanılabilir.
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FUTBOLDA KUVVETİN ÖNEMİ

Futbol oyunu içerisinde yapılan teknik-taktik, kondisyonel çalışmalar ve 
beceri uygulamalarında kuvvetin önemi kaçınılmazdır. Futbol oyununda müsa-
baka boyunca oyuncular tarafından aşağıdaki becerileri uygulanır. Bu becerile-
rin isabetli başarılı ve amaca yönelik uygulanmasında kuvvet önemli bir katkı 
sağlamaktadır. Kuvvet çalışması ile güçlendirilen kaslar toplu ve topsuz hare-
ketleri daha yükseğe daha uzağa daha çabuk ulaştırabilir, ikili mücadelelerde 
daha dayanıklı ve daha güçlü davranışlar sergileyebilir. Top ile yapılan dav-
ranışlarında, teknik-taktik becerileri daha kolay uygulayabilir. Yapılan kaynak 
taramasında futbolda kuvvetin etkilediği beceriler aşağıya çıkarılmıştır;

-Sprint ve Değişik Yönlere Süratli koşular
-Sıçrama, Kafa Vuruşu
-Ani Durma ve Yer Değiştirme (Hareketlenme, Yön Değiştirme)
-Topa Vuruşlar (Pas, Şut, Uzun Orta, Serbest Vuruşlar, Kafa Vuruşu, Topu 

Uzaklaştırma)
-Rakip ve Rakiplerle Mücadele (İkili Mücadele)
-Uzun Taç Atışı
-Kalecilerde: Tutuş, Sıçrama, Plonjon, El ve Ayakla Degajlar
-Tüm mevkiler için; Çevresel şartlarla mücadele (Rüzgâr, kar, çamur, ya-

ğış,) vb.

Futbolda Yaygın Yanlış İnanışlar

-Kuvvet çalışmaları sporcuyu ağırlaştırır (Süratini engeller)
-Kuvvet çalışmaları koordinasyonu bozar
-Fazla gelişmiş kas kütlesi daha kuvvetlidir.
-Kalın adale (body-building tipi) kof adaledir.
-Çocuk ve gençlerde kuvvet çalışılmaz.

Futbolda Kuvveti Etkileyen Faktörler

Yaş ve Cinsiyet Faktörü: Kuvvet genel gelişim evresi bakımından incelen-
diğinde; 10-12 yaşlarına kadar bayanlar ve erkekler arasında bir farklılık görül-
memektedir. Fakat bu yaştan sonra erkekler bayanlardan daha çok kuvvete sahip 
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olabilmektedirler. Erkeklerde ve bayanlarda 12 yaşından 19 yaşına kadar olan 
devrede, vücut ağırlığındaki artmaya paralel bir şekilde, kuvvet de artmaktadır. 
Bu artış 30 yaşına kadar yavaşlamakta ve 30 yaşından sonra azalma göstermek-
tedir.

Motivasyonel Faktörler: Her sporcunun sahip olduğu kapasitenin bir sınır-
sal eşiği vardır. Bu eşik antrenmansız sporcularda %60-65, antrenmanlı sporcu-
larda ise %80 e kadar çıkar. Bundan sonraki güç de motivasyonel güçtür. Yani 
sporcunun ne derece iyi motive edilmesiyle ilgilidir. 

Sinirsel Faktörler: Sinir sistemindeki değişiklikler kuvvete canlandırıcı 
etki yapmaktadır. Araştırmalar, merkezi sinir sisteminin kas kuvveti için son de-
rece önemli olduğunu göstermiştir. Kuvvet antrenmanının amacı her gün artan 
oranda motor ünitenin kas kasılmasına katılımını sağlamaktır.

Mekanik Faktörler: Çalışan kasların muhtelif derecelerdeki gerginliklere 
bağlı olarak çekme kuvvetinde oluşan değişmedir Eklemlerin içe, dışa, eksen 
etrafında dönmesi, hareketin açısıdır.

Isı Faktörü: Kas fibrillerinin sıcaklığı normal vücut sıcaklığından daha 
yüksek olduğu zaman kas kasılması daha süratli ve kuvvetli olur. Isının yüksel-
mesi sonucu kas viskozitesi azalarak, kimyasal reaksiyonlar hızlanır.

Enerji Faktörü: Kassal kuvveti kasın enerji deposu etkilemektedir. Kişinin 
kuvvet yeteneğini artırması enerji kaynağının artırılmasına bağlıdır.

Yorgunluk Faktörü: Yorgunluk kasın uyarılabilmesini, kasın kuvvetini ve 
kasılma büyüklüğünü azaltır. Yorulan kasta uyarıya cevap veren fibril adedi aza-
lır. Bu azalma ise kasın kasılma kuvvetini düşürür.

Toparlanma Faktörü: Kas kuvvetini etkileyen bir diğer faktör ise işten 
sonra toparlanma yeteneğidir. Toparlanma, kas dokusuna O2 temini, CO2 ve 
diğer artıkların dokudan atılmasına, enerji verici maddelerin ve kas aktivitesi 
esnasında sarf edilen mineral ve diğer elemanların teminine bağlıdır. 

Isınma Faktörü: Germe-esnetme çalışmaları kas kuvvetini etkileyen diğer 
faktörlerdir. Etkin esneklik artışıyla kuvvet artarken, sakatlıklar da azaltılacaktır.

Futbolda Kuvvet Antrenmanları Planlanmasında ve Uygulamasında 
Önemli İlkeler

•	 Kuvvet antrenmanları öncesinde iyi bir genel ısınma yapılmalıdır.
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•	 Kuvvet antrenmanları öncesinde özel ısınma yapılmalıdır.
•	 Yardımcı malzeme (giysi+ araç) kullanılmalıdır.
•	 Hareketlerin çalışılmasında doğru teknik önemlidir.
•	 Hareketlerde asimetriden kaçınılmalıdır.
•	 Her futbolcunun kendi yüklenme kapasitesine göre ek ağırlıklar kulla-

nılmalıdır.
•	 Uygulanan hareketlerin futboldakine benzer olması tercih edilmelidir.
•	 Hareketlerde mutlaka yardımcı eleman veya gözetim gereklidir.
•	 Ağırlık kaldırırken nefes verme-indirirken nefes alma.
•	 Egzersiz sırası (büyük kas gruplarından küçük kas gruplarına doğru, üst 

gövde kasları ve alt grup kaslarının dönüşümlü çalışılması)
•	 Egzersiz adedi başlangıç çalışmalarında daha fazla (9-12) İleri sporcu-

larda (3-6) daha az olması. Tekrar Sayısı 1 RM” nin % si, Tekrar Sayısı.
Futbolda Kuvvetin Sınıflandırılması ve Geliştirilmesi:
Birim Kuvvetin (Maksimal) Geliştirilmesi: Futbolda kuvvet genellikle 

maksimal kuvvetle eş anlamda kullanılmaktadır. Maksimal kuvvet denilince 
akla gelen ağırlıkla yapılan kuvvet uygulamaları gelmektedir. Kasın zaman be-
lirlenmeden yaptığı iştir. Buna; Birim kuvvette denir. Maksimal kuvvet antren-
manı için geçerli ilke yük ne kadar büyük ise yorulma da o kadar büyüktür. 
Bundan dolayı maksimal kuvvet antrenmanlarında amaç bir an önce istenen 
optimal yüklenmelere ulaşmak istenmesidir.

Tablo 1. Maksimal Kuvvetin Antrenmanı

Maximal Kuvvet 
Antrenmanı

Maximal Kuvvet 
Antrenmanı

Maximal Kuvvet 
Antrenmanı

Maximal Kuvvet Antren-
manı

Antrenman Türü Kas Yapıcı Ant-
renman

Kombine Antren-
man

Kas içi koordinasyon Ant-
renmanı

Özelliği Hipertrofi Hipertrofi Uyum Uyum Motorsal Bütünlük

Kullanılma Alanı Bütün Spor Dal. Elit Sporcular Performans ve Yüksek 
Performans

Antrenman Me-
totları

Yüksek Tekrar
Düşük yoğunluk

Piramidal ve 
Tekrar Metodu

Yüksek Şiddet Düşük 
Tekrar



HER YÖNÜYLE SPOR

799

Maksimal kuvvet geliştirici çalışmalar: Fazla yüklerle, Piramidal antren-
man, 8-12 tekrar, 3-5 seri, 2-5 dk dinlenme.

Kendi vücut ağırlığımız ile yapılan Max. Kuvvetçalışmalarında antren-
man normları: Yükleme Yöntemi: Tekrar yüklenme Yükleme süresi: 0.8-.0.10 
sn. Yükleme şiddeti: %100, Dinlenme: Tam dinlenme, Tekrar Sayısı: 4-6, Seri 
Sayısı: 2-3, Seriler arası dinlenme: 5-8 dakika

Çabuk Kuvvetin Geliştirilmesi Futbolda kas veya kas gruplarının kasılma-
sıyla en kısa zamanda mümkün olduğunca çok kuvvet üretebilme niteliğidir. 
Çabuk kuvvetin oluşumunu içerenler; Maksimal kuvvet, Reaksiyon kuvveti, 
Patlayıcı kuvvettir. Sıçramalarla, eşli çalışmalarla, sağlık topları, ip ile atlama-
larla ve merdiven koşularının çabuk uygulamaları çabuk kuvvet çalışmaların-
dandır.

Antrenman normları: Yükleme Yöntemi: Tekrar sayısı yükleme süresi: 
0.8-0.10 sn. Yükleme şiddeti: %100 dinlenme: Tam dinlenme tekrar Sayısı: 4-6 
Seri Sayısı: 2-3 seriler arası dinlenme: 5-8 dakika

Çabuk kuvvet Geliştirici Çalışmalar: Sıçramalar, Eşli çalışmalar, Sağlı 
topu/halter, Sopa ve iple çalışmalar, Merdiven koşuları, Çabuk uygulama, 6-8 
tekrar, Tam dinlenme.

Kuvvette Devamlılığın Geliştirilmesi: Uzun süre devam eden kuvvet yük-
lenmelerinde organizmanın yorgunluğa karşı koyabilme yeteneğine kuvvette 
devamlılık olarak tanımlanır. Kuvvette devamlılığı geliştirebilmek az yük, çok 
tekrar sayısı ile yapılır. Çalışmalarda yük yerine tekrar sayısı arttırılır. Kuvvette 
devamlılık çalışmaları futbol kondisyon geliştirme çalışmalarında en fazla uy-
gulama olanağı bulunan ve yararlılığı çoğu antrenörlerce kabul edilen bir çalış-
ma şeklidir. 

Antrenman normları: Yükleme Yöntemi: Yaygın (Ekstensiv İnterval), 
Yükleme süresi: 30sn. - 8 dakika arası, Yükleme şiddeti: %60-80arası, Dinlen-
me: Verimsel dinlenme, Tekrar Sayısı: 4- 40, seri sayısı: 2-3 veya daha fazla, 
seriler arası dinlenme: 5-8 dakika arası, Nabız: 160-170.

Kuvvette Devamlılık Geliştirici Çalışmalar: Merdiven koşuları, Orta tem-
poda, 15-30 tekrar
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Futbolda Mevkilere Göre Kuvvet Gereksinim Dağılımı

FUTBOLDA CORE ANTRENMAN ÇALIŞMALARI 

Dinamik Olarak Uygulamamız Gereken Hareketler
Bird Dog à  (Vücut arka yüzeyi  sağ-sol koordineli olarak aktif çalışır)
Death Bug à  (Vücut ön yüzeyi sağ-sol koordineli olarak aktif çalışır)
Crunch à (Üst vücut ve rectus abdominis aktif çalışır)
Leg Raise à (Alt vücut ve rectus abdominis aktif çalışır)
Side Crunch à (Üst vücut ve oblikler aktif çalışır)
Criss Cross à (Üst ve Alt vücut sağ-sol koordineli olarak çalışır)

  
Yukarı aşağı bacağı kaldırma hareketi karın bölgesi (abdominal)
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Yukarı aşağı kalçayı kaldırma kaldırma hareketi (oblikler)

  
Yukarı aşağı bacağı kaldırma kaldırma hareketi (oblikler)

  
Yukarı aşağı bacağı kaldırma kaldırma hareketi (oblikler)

  
Öne ve geriye bacağı taşıma hareketi

  
Yukarı aşağı bacağı kaldırma hareketi
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Ek Bir Alet İle Yapılan Örnek Hareketler

Bu hareketler tekrar ve süre ile yapılır

 
Plates topunu kaldırma hareketi 

   
Plates topu ile yanlara dönme hareketi 

  
Yukarı aşağı kalçayı kaldırma hareketi
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Sağlık topu ile ön yürüyüş  -Yan yürüyüşler -Yöne, yana sıçramalar

Statik Olarak Yapılması Gereken Hareketler (En az 10 sn. en fazla 60sn 
uygulanmalıdır).

Statik Olarak Uygulamamız Gereken Hareketler

İncline Plank à (Üst-alt bölge aktif çalışır)

Decline Plank à (Üst-alt bölge aktif çalışır)

Side Plank  à  (Vücut yan bölgesi aktif çalışır)

Plank    à (Üst-alt bölge aktif çalışır)

V Hold  à  (Vücut ön yüzü aktif çalışır)

Shoulder/HipBridge à  (Vücut arka yüzeyi aktif çalışır)

Statik olarak yapılması gereken hareketler (En az 10 sn. en fazla 60 sn. 
uygulanmalıdır).

Incline Plankà(Üst-alt bölge aktif çalışır)
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Decline Plankà(Üst-alt bölge aktif çalışır)

Side Plankà(Vücut yan bölgesi aktif çalışır)

 Plankà(Üst-alt bölge aktif çalışır)
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V Holdà(Vücut ön yüzü aktif çalışır)

Shoulder/Hip Bridgeà(Vücut arka yüzeyi aktif çalışır)

(Bu hareketler süre ve tekrar ile yapılır)

Dinamik Olarak Yapılması Gereken Hareketler (Ortalama 3 set 15 
tekrar yapılması uygun görülebilmektedir). (Bu hareketler süre ve tekrar ile 
yapılır).

Dinamik Olarak Uygulamamız Gereken Hareketler

Bird Dog à (Vücut arka yüzeyi sağ-sol koordineli olarak aktif çalışır)

Death Bugà(Vücut ön yüzeyi sağ-sol koordineli olarak aktif çalışır)

Crunch  à(Üst vücut ve Rectus abdominis aktif çalışır)
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Leg Raiseà(Alt vücut ve Rectus abdominis aktif çalışır)
Side Crunchà (Üst vücut ve oblikler aktif çalışır)
Criss Crossà (Üst ve Alt vücut sağ-sol koordineli olarak çalışır)

Bird Dogà(Vücut arka yüzeyi aktif çalışır)

 
Death Bugà (Vücut ön yüzeyi sağ-sol koordineli olarak aktif çalışır
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Crunchà( Üst vücut ve Rectus abdominis aktif çalışır)

 
Leg Raiseà(Alt vücut ve Rectus abdominis aktif çalışır)

Side Crunchà(Üst vücut ve oblikler aktif çalışır)
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Criss Crossà (Üst ve alt vücut sağ-sol koordineli olarak çalışır).

CORE BÖLGESİNİ DÜZELTİCİ EGZERSİZLER ve 
STRATEJİLER 

Düzeltici Egzersizler ve Stratejiler: Core antrenmanlar ile hem küçük 
hem büyük kas gruplarını aynı anda ve benzer oranda antrene etmek mümkün-
dür. Core egzersizlerde; vücut ağırlığı ile yada yardımcı bir araç kullanılarak 
yapılabilir (ağırlık topu – pilates topu – denge platformu – lastik bantlar vb.)

 Core egzersizler futbolcunun hareketi doğru yaptığı sürece zorluk derece-
sine göre tekrar artırılır yada azaltılır. Hareketler sırasında nefes alıp vermelere 
dikkat etmek gerekir, genç sporcular nefesi tutar. Bir hareketin süresi 10 - 15 
sn sürebilir başlangıç seviyesinde bunu azaltabildiğimiz gibi üst düzeyde artı-
rabiliriz. Bir futbolcuda gelişim sağlamak istiyorsak 6-10 hareketi 8-20 tekrar 
arası ve 2-3 set yapılmalıdır ve haftada 2-3 kez yaptırabiliriz. Set arası 45-60 sn. 
dinlenme yeterli olur. Genç sporcularda önce hareketin tam ve doğru yapılması 
sonra sayısı ve set tekrarı artırılabilir.
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Egzersiz Hareket Planı
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Postür Düzeltici Egzersiz Stratejileri
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Postür Düzeltici Egzersiz Stratejileri (Gerginlik azaltma-Kasları uzatma)
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Postür Düzeltici Egzersiz Stratejileri (Kasları dinamik uzatmak-Aktive 
etmek)
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Postür Düzeltici Egzersiz Stratejileri (Aktive etmek-Bütünleştirmek)
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 Postür Düzeltici Egzersiz Stratejileri (Bütünleştirme-Core stabilizasyon 
Egzersizleri)
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Postür Düzeltici Egzersiz Stratejileri (Core stabilizasyon egzersizleri)
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Postür Düzeltici Egzersiz Stratejileri (Core kuvvet ve güç çalıştırmaları)
Core Stabilite Antrenmanları
Spor ortamında core stabilitesi: spor aktiviteleri sırasında pelvisin gövde-

nin pozisyon ve hareketini kontrol etmesini sağlamakta ve böylece Optimum 
kuvvetin oluşturulması, iletilmesi ve kontrol edilmesini sağlamaktadır (Kibler 
et al, 2006). Core bölgedeki kasların fonksiyonel hareketler sırasında omurgayı, 
pelvisi ve hareket zincirini (kinetik zinciri) stabilize (sabit) eder. Bir egzersiz 
seansında 6-12 core egzersizi 2-3 set ile haftada 2-3 gün uygulanabilir.

     Core Stabilite Antrenmanları

Core Stabilite Antrenmanları
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Core Stabilite Antrenmanları

         Core Stabilite Antrenmanlar

FUTBOLDA CORE ANTRENMAN ile İLGİLİ SEÇİLMİŞ BAZI 
MAKALELER

Afyon, Y. A., Mülazımoğlu, O., Boyacı, A. (2017). The effects of core tra-
inings on speed and agility skills of soccer players. International Journal of 
Sports Science, 7(6), 239-244.

ÖZET: Bu araştırmada, core antrenmanın, futbolcuların sürat ve çabukluk 
performansları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, 20 denek 
(yaş=23,17±1,86yıl; vücut ağırlığı=72,11±3,75kg; boy uzunluğu=174,7±5,04 
cm) ve 20 kontrol (yaş=22,03±0,50 yıl; vücut ağırlığı=73,11±6,12 kg; boy 
uzunluğu=176,7±7,04 cm) grubu olmak üzere toplam 40 amatör lisanslı futbol-
cu gönüllü olarak katılmıştır.  Araştırmada, denek ve kontrol gruplarının sürat 
yetenekleri 30 metre Sprint Testi (30m ST) ve çabukluk yetenekleri İllinois Ça-
bukluk Testi (İÇT) ve T-Drill Çabukluk Testi (TDÇT) ile ölçülmüştür. Denek 
ve kontrol grubundaki futbolcular 8 haftalık antrenmanlar öncesi (ön-test) ve 
sonrası (son-test) sürat ve çabukluk testlerini iki kez uygulamışlardır. İlk test uy-
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gulamaları alındıktan sonra her iki grup 8 hafta süre ile haftada 4 gün program-
lanmış normal antrenmanlarına devam etmişlerdir. Denek gurubu ayrıca gün 
aşırı haftanın 2 antrenman gününde, ısınma sonrası 30 dk core antrenman prog-
ramını uygulamışlar ve daha sonra kontrol grubu ile birlikte normal antrenman 
programına devam etmişlerdir. Deney ve kontrol gurubunun sürat ve çabukluk 
testlerinden elde edilen ön-test ve son-test ölçümleri arasında karşılaştırma (pa-
ired sample t test) analizleri yapılmış ve sonuçlar 0,05 anlamlılık düzeyinde 
yorumlanmıştır. Deney ve kontrol grubunun sürat ve çabukluk testleri ön-test 
değerleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Kontrol grubunun sürat 
ve çabukluk testleri son-test derecelerinde ön-teste göre bir iyileşme olsa da ara-
larında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Denek grubunun 30m ST ön-test 
(6,13±0,33sn) ve son-test (5,44±2,11sn) dereceleri arasında (t=0,102; p=0,000), 
İÇT ön-test (16,34±1,15sn) ve son-test (14,89±2,84sn) dereceleri arasında 
(t=0,172; p=0,000) ve TDÇT ön-test (9,51±0,17sn) ve son-test (8,11±1,20sn) 
dereceleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (t=0,136; p=0,000). Sonuç: Core 
antrenmanların sporcuların kuvvet gelişimi üzerinde olumlu etkilerinin olduğu 
daha önceki yapılan çalışmalarda belirtilmektedir. Çalışma sonuçlarına göre, 
futbol antrenmanlarına ek olarak uygulanacak core antrenmanlar, oyuncuların 
sürat ve çabukluk yeteneklerinin gelişmesine olumlu yönde katkı sağlayabilir.

Boyacı, A., & Afyon, Y.A. (2017). The Effect of the Core Training to Physi-
cal Performances in Children, Journal Of Education and Practıce,” ISSN (Pa-
per) 2222-1735 ISSN (Online) 2222-288XVol 8, No 33.

ÖZET: Bu araştırmanın amacı, 12-14 yaş grubu futbolcularda merkez 
bölge (core) antrenmanın bazı fiziksel özellikler üzerine etkisinin incelenme-
sidir. Araştırmaya profesyonel bir futbol takımın alt yapısında lisanslı olarak 
futbol oynayan yaşları 12-14 arasında olan deney grubu (n=20) ve kontrol gru-
bu (n=20) olmak üzere toplam (n=40) sporcu gönüllü katılmıştır. Araştırmada, 
uygulanan merkez bölge (core) antrenmanının çocukların fiziksel performansı 
üzerine etkilerini incelemek için, kontrol ve deney grupları arasında ön test ve 
son test desenli karşılaştırma yapıldı. Çalışmalar öncesi 2 grubun ön test ölçüm-
leri (mekik, şınav, 20m sürat, plank, dikey sıçrama, sağlık topu fırlatma, durarak 
uzun atlama ve denge) alındı. Deney grubuna merkez bölge (core) antrenman, 
kontrol grubuna normal futbol antrenmanları 12 hafta boyunca uygulandı. 12 
hafta sonunda grupların son test ölçümleri alındı. Elde edilen veriler bilgisayar 
ortamına girilerek, ortalamaları (X) ve standart sapmalar (ss) alınarak, ön test 
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ve son test ölçümleri arasındaki ilişki “t” testi ile p<0.05 anlamlılık düzeyinde 
incelendi. Sonuç olarak; futbol antrenmanlarına ek olarak uygulanacak merkez 
bölge (core) antrenmanlar futbolcuların ölçülen fiziksel özellikleri üzerinde 
olumlu gelişim sağlamıştır.

Afyon, Y. A., & Boyacı, A. (2016). 18 yaş grubu futbolcularda 8 haftalık 
merkez bölge (core) antrenmanlarının bazı motorik özelliklerin gelişimine etki-
si, Journal of Human Sciences, 13(3), 4595-4603.

ÖZET: Bu araştırmanın amacı 18 yaş grubu futbolcularda bölgesel (core) 
antrenmanların bazı motorik özelliklerin (kuvvet ve sürat) gelişimine etkisinin 
incelenmesidir. Araştırmaya lisanslı olarak futbol oynayan 20 denek grubundan 
(yaş =18 yıl, vücut ağırlığı =71,66±6,61 kg, boy =171,75±5,86 cm) ve 20 kont-
rol grubundan (yaş =18 yıl, vücut ağırlığı =70,66±5,74 kg, boy =171,75±2,99 
cm) olmak üzere 40 futbolcu katıldı. Antrenmanlar öncesi grupların ön testleri 
(mekik, şınav, plank, dikey sıçrama, sağlık topu fırlatma, 30 m. sürat) alındı. 
Deney grubuna normal antrenmanlarına ek olarak 8 hafta boyunca haftada 2 
kez günde 30-35 dk. core antrenmanlar uygulandı. Kontrol grubuna ise yıllık 
antrenman programında yer alan olağan antrenmanlar uygulandı. Antrenmanlar 
sonunda grupların son test ölçümleri alanında uzman iki kişi tarafından proto-
kole uygun bir şekilde alındı. 8 hafta boyunca uygulanan merkez bölge (core) 
antrenmanlarının futbolcuların kuvvet gelişimine etkisinin değerlendirilmesin-
de grup içi karşılaştırmalarda paired t testinden gruplar arası karşılaştırmalarda 
independent sample t testinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak; futbol antren-
manlarına ek olarak uygulanacak 8 haftalık merkez bölge (core) antrenmanları-
nın futbolcuların kuvvet ve sürat gelişimine katkı sağladığı görüldü. Bu nedenle 
bölgesel (core) antrenman alt yapılarda çalışan futbol antrenörlerine önerilebilir.

Afyon, Y.A. (2014). “Effect of Core Training On 16 Year-Old Soccer Pla-
yers, Educational Research and Reviews, Vol. 9 (23), Doı:10,5897 / Err 2014. 
1876, 10 December, 2014 (ISSN 1990-3839), Pp. 1275-1279, Lagos / Nigeria. 

ÖZET: Bu araştırmanın amacı, 16 yaş grubu futbolcularda core antrenma-
nın bazı motorik özellikler üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya, 2013-
14 sezonunda B.B. Bodrumspor kulübünde lisanslı olarak futbol oynayan ve 
yaşları 16 olan toplamda 30 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. U-16 deney grubu 
sporcularının kilo ve boy ortalamaları X=56,27±5,71 kg, X=161,46±7,17cm, 
U-16 kontrol grubu X=57,07±3,90 kg, X=163,20±5,62 cm’dir. Araştırmada de-
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ney grubuna 12 hafta süre ile uygulanan bölgesel (core) antrenmanların bazı 
motorik özellikler üzerine etkileri bulunarak kontrol ve deney grupları arasında 
ön test ve son test desenli karşılaştırma yapılmıştır. Uygulanan antrenmanlar; 
Deney grubu core antrenmanlar antrenör tarafından, 12 hafta boyunca haftada 2 
kez normal antrenmanlar dışında günde 30-35 dk olarak ayrı günlerde uygulan-
mıştır. Kontrol grubuna ise yıllık antrenman programı içerisinde bulunan ant-
renmanlar uygulanmıştır. Çalışmalar öncesi 15’er kişinden oluşan toplamda 2 
grubun ön testleri (durarak uzun atlama, mekik, denge, şınav, sürat, plank, dikey 
sıçrama) alındı. Deney grubuna core antrenman, kontrol grubuna normal futbol 
antrenmanları 12 hafta boyunca uygulandı. 12 hafta sonunda grupların son test 
ölçümleri alındı. Ölçümler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu Fizyoloji Laboratuvarında ve B.B. Bodrum spor suni çim 
sahasında alınmıştır. İstatiksel olarak ön test ve son test arasındaki ilişki “t” testi 
ile p<0.05 anlamlılık düzeyinde incelendi. Sonuç olarak, alt yapı düzeyindeki 
sporculara uygulanan core antrenman programının durarak uzun atlama, mekik, 
denge, şınav, sürat, plank, dikey sıçrama parametreler üzerine anlamlı artışlar 
sağladığı görülmüştür (p<0.05).

Afyon, Y.A. (2014). The Effect of Core and Plyometric Exercises On Soccer 
Players, Anthropologist, (ISSN:0972-0073) Kamla-Raj 2014, 18(3) November: 
927-932, New Delhi/Indıa 

Özet: Bu araştırmanın amacı, core ve pliometrik kuvvet antrenmanlarının 
futbolcuların bazı motorik özellikleri üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Örnek-
lemi Muğla Üniversitesi Spor Kulübü bünyesindeki 30 futbolcu oluşturmuş-
tur. Araştırmaya katılanların yaşı X= 21,12±2,35 yıl, boyu X=175,14±5,36 cm, 
vücut ağırlığı X=76,22±4,37 kg’dır. Araştırmada; iki farklı gruba, 8 hafta süre 
ile günde 30-35 dakika ve haftada 2 gün, bölgesel (Core) ve Pliometrik kuvvet 
antrenmanlarının uygulanmıştır. Çalışmalar öncesinde 15 sporcudan oluşan iki 
deney grubunun ön testleri (kilo-boy, esneklik, bacak kuvveti, sırt kuvveti, el 
kavrama kuvveti ve dikey sıçramaları) alınmıştır. 8 hafta boyunca 1. Deney gru-
buna Pliometrik kuvvet antrenmanı, 2. Deney grubuna bölgesel (Core) kuvvet 
antrenmanı uygulanmıştır. 8 haftalık çalışma sonunda grupların son test ölçüm-
leri alınmıştır. İstatiksel olarak ön test ve son testler arasındaki farklılıklar “t” 
testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, amatör seviyedeki en süt lig olan Süper 
Amatör Liginde yer alan futbolculara uygulanan 8 haftalık Core antrenmanın 
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sıçramaya ve bazı motorik özellikler üzerine etkisinin Pliometrik antrenmana 
göre daha etkili olduğu görülmüştür

SONUÇ

Kuvvet çalışmaları bireysel ve takım sporlarında sporcuların performans-
larına olumlu katkı sağladığı, sakatlıkları önlediği sağlıklı bir postür ve her yaş 
gurubunda sağlıklı bir vücut kondisyonu sağladığı literatürlerce de desteklen-
mektedir. Seyirci ve sporcusu ile spor branşları içinde en büyük kitleyi oluş-
turan futbol oyununda, kuvvetin önemi antrenörler tarafından kabul görmek-
tedir. Antrenörler kolay uygulanması ve futbolculara katkıları nedeniyle core 
antrenmanı, yıllık futbol antrenmanlarına ek olarak uygulatmaktadırlar. Son 
yıllarda değişik yaş kategorilerimde birçok spor branşında core antrenman ile 
ilgili çalışmalarda fiziksel, motorik teknik ve taktik özelliklere olumlu katkılar 
sağladığı ortaya konmaktadır. Futbolcuların fiziksel özellikler yanında teknik 
ve oyun becerilerine katkısı her yaş ve her yerde kolayca uygulanabilirliği core 
antrenmanın antrenörlerin programlarında önemli bir yer oluşturmuştur. Çalış-
mada antrenörlere core antrenmanların uygulaması egzersizleri ile ilgili değişik 
uygulama ve hareket çeşitleri, antrenman yöntemleri sunulmaya çalışılmıştır. 
Performans kazanma dışında dinamik ve statik core, postür düzeltici egzersizle 
ile genel sağlığa da katkı sağlayabilecek örnekler verilmiştir. Majör ve minör 
kaslarının gelişiminde etkili bir rol oynadığı bilinen core antrenmanın, fiziksel 
ve motorik özelliklerin gelişimi yanında merkez bölge kaslarının kuvvetlenmesi 
ile futbolcuların kuvvetleri, simetrik ve asimetrik süratleri, dengeleri ve daya-
nıklılıklarının gelişimine katkı sağlayacaktır. Futbol antrenörleri core antrenma-
nı sezon öncesinde, ihtiyaç hissettiğinde sezon içerisinde ve ölü sezonda, kuvvet 
geliştirici antrenman yöntemlerinden biri olarak kullanabilirler. 
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PERFORMANS GELİŞİMİNDE ISINMA VE ESNEKLİK

Ufuk ALPKAYA

Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Performansı artırmak ve yaralanma riskini azaltmak için fiziksel akti-
vite veya sportif performans öncesi bir fiziksel hazırlık serisinin gerekli oldu-
ğuna inanılmaktadır. Isınmayla birlikte yumuşak doku ısı artışı, kasılma süratini 
ve doku yumaşaklığını arttırmakta sonuç olarak kas sistemi, kardiovaskular ve 
sinir sistemi bir sonra yapılacak olan aktiviteye hazır hale gelmektedir. Esnek-
lik çalışmaları, her türlü fiziksel aktivite ve sportif performansta ısınmanın bir 
parçası olarak görülmektedir. Esneklik, eklemlerin her yönde en uygun şekilde 
hareket edebilme kabiliyetidir. Esnekliği geliştirmek için germe uygulamaları 
yapılmaktadır. Literatürde, germe tekniklerinin uygulamaları ve isimlendiril-
meleri çeşitlilik göstermektedir. Genel olarak statik germe, dinamik – balistik 
germe ve PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) germe olarak ele 
alınmıştır. Ayrıca, son zamanlarda yapılan çalışmalarda performans geliştirme-
de veya yaralanmayı önlemede, statik germe tekniğinin tavsiye edilmediğine 
yönelik bulgular mevcuttur. Dolayısıyla bu yazıda, esneklik geliştirme yöntem-
leri, esnekliği etkileyen faktörler, germe fizyolojisi ve farklı germe tekniklerinin 
performans üzerindeki etkileri ele alınmıştır.

ISINMA ve GERME 

Isınma, herhangi bir fiziksel aktivite veya sportif performans öncesi kişinin 
fizyolojik veya psikolojik olarak hazır hale gelmesi için yapılan düşük veya orta 
yoğunluktaki hareketlerdir (Bishop, 2003, s. 444).

Isınma, pasif ve aktif ısınma olarak iki şekilde sınıflandırılabilir. Pasif ısın-
ma, vücut ısısının veya kas ısısının dışsal faktörlerle ısıtılmasıdır. Bunlara sıcak 
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duş veya ısı bantları, sauna örnek verilebilir. Aktif ısınma ise vücut parçalarının 
her türlü hareketi olarak tanımlanabilir (Alpkaya ve Erkut 2001, s. 58). Aktif 
ısınma da kendi içinde, genel ısınma ve özel ısınma olarak sınıflandırılabilir. 
Genel ısınma bisiklete binmek, yürümek, koşmak ya da kalistenik tipte her türlü 
harekettir (Bishop, 2003, s. 490).  Özel ısınma ise yapılacak olan aktiviteye ve 
spor branşına özgü ısınma hareketlerini ve germe hareketlerini kapsar (Smith, 
1994, s. 14).  Dolayısıyla, en etkili ısınma şekli özel ısınmadır. Isınma şekli ve 
yoğunluğu, kişinin tecrübesine ve performansına göre belirlenmesi gerekmek-
tedir. Dolayısıyla ısınmanın içeriği kas ısısını arttırmak yanında enerji harca-
nımını da en düşük seviyede tutma amaçlı olmalıdır (Alpkaya, 1994, s. 85). 
Isınmanın bir çok fizyolojik yararları olduğu bilinmektedir. Isınma ile birlikte 
aktif dokulara kan akışı arttar, kasta metabolik süreçler başlar ve viskositenin 
azalmasıyla daha hızlı ve güçlü kas aktivitesi ortaya konur (Woods, Bishop, Jo-
nes, 2007, s. 1090). Bununla birlikte, kasta ısı artışı daha yüksek plazma oksijen 
konsantrasyonunda oksijenin hemoglobinden ayrışmasını sağlar. Ayrıca sinir 
iletim hızını da arttırarak sürat ve reaksiyon zamanını kısaltır (Alpkaya, 2007, s. 
149). Bazı araştırmalar, ısınmanın yararlarını sadece fizyolojik mekanizmalar-
daki gelişimler olmayıp psikolojik rahatlama da olduğunu belirtmektedir (Shel-
lock ve Prentice, 1985, s. 273).

Geleneksel ısınma, doğasında tipik olarak kısa süreli düşük yoğunluklu ae-
robik egzersiz dönemini ve bunu takiben germe ve spora özgü egzersizleri içe-
rir. Bununla birlikte katılımcılar, önerilen faaliyetlerin bir kısmını ya da hiç bi-
rini yapmayarak ısınmayı gerçekleştirdiklerini varsayarlar. Smith (1994, s. 13), 
egzersiz öncesi ısınmanın genel amacının kas ve tendon esnekliğini arttırmak, 
periferal kan akışını uyarmak, kas sıcaklığını artırmak ve serbest, koordineli ha-
reketi geliştirmek olduğunu belirtmiştir. Amatör spor katılımcıları, profesyonel 
sporcular kadar ısınmaya önem vermemektedirler. Isınmayla birlikte, özellikle 
vücut ısısını arttırarak kişinin daha esneyebilir olmasının yanında, kas sinir sis-
teminin etkinliğini arttırmak, tendon ve bağ dokuları hazır hale getirmek önemli 
görülmektedir (Andrea, Fradkin, Tsharni, Zazryn, Smoliga, 2010: 140; Smith, 
1994, s. 13).

Isınma ve esneklik egzersizleri arasında net bir ayırım yapılmalıdır. Esnek-
lik egzersizleri, eklemin veya eklemlerin hareket genişliğini aşamalı ve kalıcı 
olarak artırmak için kullanılır. Esneklik egzersizleri, her zaman bir dizi hafif 
ısınma egzersizleri ile yapılmalıdır, çünkü doku sıcaklığındaki artış, esneklik 
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geliştirme egzersizlerini daha güvenli ve üretken hale getirir (Sapega, Queden-
feld, Mouer, Butler, 1981, s.  62). 

Yapılacak olan aktivite şekli ve çevresel faktörler germenin süresini ve şek-
lini belirleyebilir. Beaulieu (1981, s. 62), ısınma öncesi hafif germe çalışma-
larını önermektedir. Aktivite eğer soğuk bir ortamda yapılacaksa, hafif germe 
uygulamaları ısınma içindeki ani gerilimlerle oluşabilecek sakatlanma riskini 
engelleyebilir. Ayrıca aktivite öncesi olduğu kadar aktivite sonrası da germe ça-
lışmaları tavsiye edilmektedir. (Shellock, 1985, s. 273; Bishop, 2003).

Isınmanın Faydaları  

•  Vücut ve doku sıcaklığında artış

•  Vasküler yatak direncini azaltarak aktif kaslarda kan akışında artış 

•  Kardiyovasküler sistemi hazırlayacak olan kalp atım hızında artış

•  Metabolik hızda artış

•  Hemoglobinden oksijen değişiminin kolaylaştırılması 

•  Sinir impulslarının hareketi, artan hız ve böylece vücut hareketlerinin 
kolaylaştırılması

•  Karşılıklı innervasyon etkinliğinde gelişme

•  Fiziksel çalışma kapasitesinde artış

•  Bağ dokusu ve kasta vizkositede azalma 

•  Kas gerginliğinde azalma

•  Bağ doku ve kas uzayabilirliğinde artış

•  Geliştirilmiş psikolojik performans (Bishop, 2003, s. 485; Karvonen, 
1992, s. 185; Alter, 2004, s. 126).

Antrenman ya da fiziksel aktivite sonrası, vücudun normale dönmesi için 
hafif hareketler ve germeler uygun görülmektedir. Soğuma dönemi, bir aktivi-
te sonrasında egzersiz ve dinlenme arasında bir ayarlama süreci sağlamak için 
yapılan hafif yoğunluktaki egzersizleri içerir. Her nekadar soğuma dönemi, es-
nekliği geliştirmek için ek bir çaba olarak görünse de temel amacı, kas gevşe-
mesini kolaylaştırmak, kas atık ürünlerinin kan yoluyla uzaklaştırılmasını teşvik 
etmek, kas ağrısını azaltmak ve kardiyovasküler sistemin normale dönmesine 
olanak tanımaktır. Yoğun egzersiz sonrası doku sıcaklığı en üst seviyede oldu-
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ğu için soğuma döneminde germe egzersizleri tavsiye edilmektedir (Sapega ve 
diğ., 1981, s. 60; Alter, 2004, s. 126).

Karvonen (1992, s. 185), kişinin antrenmandaki zayıf performansı nedeniy-
le olabilecek hayal kırıklığında, soğuma döneminin kişinin duygusal dengeye 
ulaşmasında önemli olduğunu ileri sürmüştür. Özellikle, bir sonraki yarışma ya 
da performans arası kısa ise, hazırlık ilk performans bitiminden hemen sonra 
başlayabilir. Ayrıca, soğuma süresi antrenörün sporcuya geri bildirim vermesi 
için en yararlı zaman olabilir (Alter, 2004, s. 126).

ESNEKLİK ve GERME

Esneklik, vücut parçasının eklemin belirlediği sınırlar dahilinde, her yön-
de en geniş açıda hareket edebilme yeteneğidir (Alter, 2004, s. 3).  Esneklik 
kas, eklem, kemik, ligament, tendon, ve diğer yumuşak dokuların belirlediği 
ortam içerisinde nörofizyolojik yönlendirme süreciyle oluşmaktadır (Opplert ve 
Babault, 2017, s. 47; McAtee, 2014, s. 4). Esneklik Kurz’ a (1994, s. 8) göre 
aktif, pasif ve kinetik olarak sınıflandırılmıştır. Aktif esneklik, kişinin sahip ol-
duğu kas kuvveti oranında gerçekleştirdiği eklem hareket genişliğidir. Örneğin; 
ayakta duruş pozisyonunda bir bacağın öne yukarı kaldırılması aktif esnekliktir. 
Birey burada bacağı kaldırabilmek için antagonist kasları kasacak (bacak ön 
grup kaslar) ve agonist (bacak arka grup) kas grubu da uzayacaktır. Pasif esnek-
lik, kişinin kendi kas kuvvetini kullanmaksızın bir yardımcı ya da dışarıdan bir 
güçle gerçekleştirdiği eklem hareket genişliğidir. Örneğin; ayakta duruş pozis-
yonunda iken bir yardımcının, kişinin bir bacağını öne yukarı kaldırması pasif 
esnekliktir. Burada esnetilen kişi bacağı kaldırabilmek için herhangi bir çaba 
harcamaz, serbest bırakır ve yardımcı bacağı öne yukarı kaldırır. Kinetik esnek-
lik, vücut parçasının eklem hareket genişliği boyunca dinamik (kinetik) olarak 
en uç noktaya getirilmesi şeklinde yapılır. Örneğin; ayakta duruş pozisyonunda, 
bir bacağın öne-yukarıya savrulması verilebilir (Kurz, 1994, s. 24; Alpkaya ve 
Erkut, 2001, s. 60).

Esneklik özellikle cimnastik, güreş gibi bazı performans sporlarında daha 
önemli görülmektedir. Bu tip branşlarda, kaslar normal limitlerinin ötesinde 
uzayacak kadar zorlandığı pek çok durumla karşı karşıya kalır ve bu ek uza-
ma için kas yeterli elastikiyete sahip değilse, kaslarda bir hasar olması kaçı-
nılmaz görülmektedir. Germe yapılmaksızın başlanan antrenmanlarda bu risk 



HER YÖNÜYLE SPOR

829

çok fazladır. Esneklik kişide genel olmayıp farklı eklem bölgelerinde değişiklik 
göstermektedir. Örneğin; omuz esnekliği iyi olan bir kişinin omurga esnekliği 
de iyi olacaktır şeklinde düşünülmemelidir. Bu durumda, kişinin amacına göre 
özellikle omurga esnekliğine özel zaman ayırması gerekebilir.

Esneklikte yeterlilik, kişinin yapacağı aktiviteye bağlı olarak değişecektir. 
Örneğin, koşu sırasında normal koşullarda ayak bileği, diz ve kalça ekleminin 
sahip olduğu esneklik yeterli iken bir cimnastikçi bir hareketi tekniğe uygun, 
estetik ve istenilen hızda yapabilmesi için daha fazla esnekliğe sahip olması 
gerekir (Alpkaya ve Erkut 2001, s. 59).

Esneklik geliştirme programlarının amacı, eklem hareket genişliğini arttır-
maktır. Dolayısıyla eklem hareket genişliğini arttırmak için de germe egzersiz-
leri yapılır. (Alter, 2004, s. 3). Hem sportif alanda hem de klinik uygulamadaki 
germelerin asıl amacı kas - tendon mekanizmasını ve yapısal özellikleri etkile-
mektir (Blazevich, 2006, s. 1014).

Genel olarak germe çalışmaları, kişinin performans durumuna, spor bran-
şına ve amacına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin cimnastik branşıyla 
uğraşanlar daha ileri germe çalışmaları yapmak durumunda iken, masa tenisi 
veya rekreasyon amaçlı fiziksel aktivite yapanlar ihtiyaca göre daha düşük yo-
ğunlukta germe egzersizleri programlayacaklardır.

Esnekliği arttırmak için yapılan çalışmalarda, sadece aktif esneklik uygu-
landığında, aktif esneklikte ortalama % 20 artış olurken, pasif esneklikte bu oran 
%10 dur. Sadece pasif esneklik uygulandığında, aktif esneklikte artış ortala-
ma %13 iken, pasif esneklikte yaklaşık %20 civarındadır (Jasrejuskaya, 1995). 
Bundan dolayı, statik ve dinamik germe teknikleri uygulanırken aktif ve pasif 
çalışmaların birlikte uygulanması tavsiye edilmektedir. Pasif esneklik dışarıdan 
yardımla yapıldığı için eklem hareket genişliği açısı her zaman aktif esneklikten 
büyüktür. Bu durumda eklem hareket genişliğinin arttırılması yanında uzayan 
kasın antagonisti de aktif çalışmalarla kuvvetlendirilmelidir. 

Akut, ya da üç haftadan az kısa süreli germe seansları, kas uzama toleran-
sını arttırırken, üç haftadan uzun süreli germe seansları kasların, tendonların 
ve sinir sisteminin biyomekanik ve fizyolojik özellikleri üzerinde daha etkili 
olduğu ve daha fazla kas uzama toleransı sağladığı bildirilmiştir (Weppler ve 
Magnusson, 2010, s. 445)
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Kronik germe uygulamalarının, eklem hareket genişliğini maksimum 
arttırdığı bilinmektedir (Young, Nix, Wholohan, Bradhurst, Reed, 2013, s. 4; 
Medeiros, Cini, Sbruzzi, Lima, 2016, s. 441). Eklem hareket genişliği artışını 
açıklamak için iki ana mekanizma önerilmiştir. İlk olarak, kas tendon ünitesinin 
germe sırasında daha pasif gerilimi tolere edebileceğini, ancak kas geriliminde 
değişiklik olmadan, kas uzamasına imkan sağlayacağı belirtiliyor. İkincisi, kas 
tendon mekanizmasındaki (doku sertliğinde azalma) veya geometriksel (fasi-
kül uzunlukta artış) değişimlerden dolayı kasın uzamasındaki eklem direnci-
nin (azalan pasif tork) azalmasına bağlanmaktadır. Bu tür değişiklikler meka-
nik teori olarak adlandırılan kronik yapısal adaptasyonlar olarak düşünülebilir. 
(Weppler ve Magnusson, 2010, s. 446).

Germe Uygulamalarının Amaçları

•  Kişinin esnekliğini arttırmak

•  Kas sertliğini azaltmak

•  Eklem stresini azaltmak

•  Kişinin fiziksel uygunluğunu arttırmak

•  Hareket becerisini arttırmak

•  Fiziksel ve zihinsel rahatlamayı sağlamak

•  Vücut duyarlılığını arttırmak

•  Eklem ya da kas yaralanmalarını azaltmak

•  Kadınların mensturasyon ağrılarını azaltmak

•  Özellikle yoğun antrenman sonrası kas gerilimini azaltmak

•  Kas kuveti, kuvvette devamlılık ve sürat kazanımına yardımcı olmak

•  Kas sinir sistemi otomasyonunu sağlamak

•  Sirkülasyonu arttırmak

•  Optimal postürü sağlamak

•  Zihinsel ve görsel antrenmana zaman tanımak

•  Eklem sertliğini azaltmak

•  Gevşeme yeteneğini arttırmak (Alter, 2004, s. 6; Kettles, Cole, Wright, 
2006; Alpkaya, 1994, s. 45)
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Germe Çalışmalarında Önemli Noktalar

• Germe çalışmaları yapılacak olan aktiviteye yönelik olmalıdır. Örneğin; 
cimnastikçinin hareketlerini tekniğe uygun ve estetik yapabilmesi için 
daha fazla esnekliğe ihtiyacı varken bir basketbolcunun daha az esnek-
liğe ihtiyacı vardır.

• Germe çalışmaları 5-10 dakikalık ısınmadan sonra daha etkili olacaktır.

• Çocukluk döneminde daha fazla gelişim olduğundan bu dönemde germe 
egzersizlerine önem verilmelidir.

• Bir program dahilinde olmalı, genel esnekliği artırıcı germe egzersizle-
rinin yanında özel esnekliği arttırıcı germe egzersizlerine de önem veril-
melidir.

• Germe egzersizleri sonrası, esneklik 24 saat korunabilir. Ara vermeye 
bağlı olarak, iki hafta sonra esneklikte çok fazla düşüş görülmektedir. 
Bu bağlamda belirli seviyeye geldikten sonra esnekliği koruma amaçlı 
hafif yoğunlukta germe egzersizlerine devam edilmelidir.

• Düzenli olarak eklem hareket genişliği arttırılmalıdır.

• Ferdi farklılıklar göz önüne alınmalı, yeterli omuz eklemi esnekliğine 
sahip olan kişinin, kalça eklemi de aynı oranda esnekliğe sahiptir şek-
linde düşünülmemelidir.

• Önemli gelişmeler ağrı sınırına yakın germelerle sağlanır.

• Özellikle yardımlı (pasif ve PNF) yapılan germe çalışmalarında, eklem 
ve yumuşak doku sınırları göz önüne alınmalı, kişinin ağrı sınırının öte-
sine geçilmemelidir.

• Germe çalışmaları sırasında verilen dinlenmelerle kas gevşetilmelidir. 

• Germe uygulanırken doğru vücut pozisyonu alınmalıdır.

• Germe uygulanırken normal soluk alıp vermeye devam edilmelidir.

•  Dinamik germe çalışmaları statik veya PNF germe sonrası tercih edil-
melidir.

•  Aktif esneklik pasif esnelik kadar önemsenmelidir (Shellock, 1985, s. 
272; Alpkaya ve Erkut, 2001, s. 60; Alter, 2004, s. 181).
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ESNEKLİĞİ GELİŞTİRMEDE KULLANILAN GERME 
TEKNİKLERİ

Genel olarak literatüre bakıldığında esnekliği geliştirmek için farklı germe 
uygulamaları ve isimleri görülmektedir. Statik germe, dinamik - balistik ger-
me ve PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) germe ana yöntemler 
olarak görülmekte olup, aktif germe, pasif germe, pasif-aktif germe, aktif-pasif 
germe, izometrik germe olarak farklı isimler ve uygulama şekilleriyle literatür-
de yer almaktadır (Alter, 2004; Kurz, 1994; McAtee, 2014).

Statik Germe

Statik germe, vücut parçasının en büyük hareket genişliğinde yavaşça iler-
lenen ve belirli bir süre beklenilen pozisyonu içerir. Germe, kişinin kendi kas 
kuvvetini kullanarak, antrenör - yardımcı, bir alet ya da yerçekimi kullanılarak 
yapılabilir. Statik germenin kilit noktası azami kontrol, minimum hareket hızı, 
veya hiç hareket etmemektir. Statik germede, 10 saniyeden 60 saniyeye kadar 
farklı bekleme süreleri uygulanmaktadır ve 3 – 4 set yapılmaktadır (Esquerdo, 
2016; Alter, 2004).

Statik germe, yüzyıllardır yoga uygulayıcıları tarafından kullanılmıştır. Sta-
tik germe uygulamaları, esnekliğin en üst seviyeye getirilmesinde etkili görül-
mektedir. Statik germenin büyük ölçüde eklem hareket genişliğini arttırmada 
etkili bir yöntem olmasının öncelikle uygulama sırasındaki kas-tendon ünitesi-
nin sertliğinin azalmasına bağlanmıştır (Wilson, Wood ve Elliott, 1991; Opplert, 
Genty ve Babault, 2016). Özellikle uzun süreli yavaş statik germe, bağ dokusu-
nun kalıcı viskoz deformasyonu ile bağlantılıdır (Alter, 2004; Sapega ve diğ., 
1981). Teorik olarak, elektromiyografi aktivitesi de kasın rahatladığını göster-
mektedir. Bundan dolayı gerilmeye karşı aktif direnç azalır ve kas uzamasını en 
üst seviyeye çıkarır. Statik germede, enerji harcanımı diğer hızlı germelere nis-
peten çok düşüktür. Bu yüzden de statik germe daha az kas ağrısı ile sonuçlanır. 
Statik esneklik özellikle sedanter bireylerde durağan bir şekilde yapıldığı için 
daha güvenilir ve yararlıdır (Alter, 2004; Shellock ve Prentice, 1985). 

Statik Germenin Avantajları

•  Yapması ve öğrenmesi kolaydır. 
•  Enerji harcanımı çok azdır.
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•  Gerilme refleksinin duyarlılığında yeterli zamanı tanır. 
•  Kas uzama koşullarını sağlar.
•  Yavaşça kasın uzaması golgi tendon organının etkinliğiyle kassal rahat-

lamayı sağlar. 
•  Isınmaya yardımcı olur. 
•  Soğumaya yardımcı olur.
•  Egzersiz sonrası gecikmiş kas ağrılarını hafifletir.
•  Atletik performansı arttırmaya destek olur.
•  Yaralanmayı önlemeye yardımcı olur (Murphy, 1991; Alter, 2004).

Dinamik ve Balistik Germe

Bazen, dinamik ve balistik germe birlikte anılmaktadır. Vucut parçasının, 
bir hız dahilinde en uç eklem hareket genişliğine hareket ettirilmesidir. Genel-
likle, dinamik germede kişi vücut parçasını kontrollü bir şekilde eklem hareket 
genişliğinin en uç sınırına ulaşmaya çalışırken, balistik germede yaylanma veya 
sıçrama şeklinde yapılan vücut parçasının uç noktalara sınırlandırılmamış ek-
lem açısında hareket etmesini kapsar (Esquerdo, 2016; Alter, 2004). 

Opplert ve Babault (2017), germe uygulamalarında dinamik germenin ge-
nellikle balistik germe ile karıştırıldığı, her iki germe metodununda, agonist ka-
sın uzaması ve antagonist kasın kasılması yoluyla gerçekleştiği, ayrıca dinamik 
germe kontrollü bir şekilde oluşurken, balistik germe hızlı ve kontrolsüz yaylan-
ma-sıçrama hareketlerinden oluştuğunu bildirmektedir. Ancak bazı araştırmacı-
lar dinamik ve balistik germe uygulamalarını tek isim altında, dinamik veya ba-
listik olarak ele almışlardır (Carvalho, Carvalho, Sima, Gomes, Costa, Neto ve 
Dantas, 2012; Bacurau, Monteiro, Ugrinowitsch, Tricoli, Cabral ve Aoki 2009; 
Behm ve Chaouachi, 2011). Balistik germede kontrolsüz güç kullanılarak kas 
uzatılır (Alter, 2004). Opplert ve Babault, (2017), kontrolsüz ve yaylanma-zıp-
lama hareketleriyle karakterize balistik germenin, kontrollü hareketler içeren 
dinamik germenin ayırt edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Çalışma programında, tekrar sayıları 3-4 tekrardan 8-12 tekrara kadar çık-
makta olup 3-4 set olarak yapılabilir. Ancak tekrar ve set sayısı amaca göre 
arttırılabilir veya azaltılabilir. Dinamik ve balistik germe çalışmalarının en 
önemli faydalarından biri, kişinin dinamik hareketlerini geliştirmeye yardımcı 
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olmasıdır. Çoğu aktivite ve hareket doğası gereği aktif ve dinamik olduğundan 
dolayı performans hazırlığında bu teknik etkili görülmektedir. Bu teknik ge-
nellikle sallanma, sıçrama, yaylanma ve ritmik hareketlerle ilişkili olduğundan, 
aynı kasların kasılmasıyla da eşzamanlı olarak refleks tepkileri içeren sinirsel 
adaptasyonları etkilemektedir (Zehr ve Sale 1994). 

Uygulamalar sırasında, dokuların uzamaya adapte olacak kadar yeterli za-
man bulamadığı ve gerilme refleksini tetiklediği ve kas gerilimini arttırdığından 
dolayı kas uzamasını zorlaştırdığı bildirilmektedir. Zachazewski (1990), dina-
mik ve balistik germe tekniklerini birleştirerek güvenli dinamik germe olarak 
ele almıştır. İlerleyen hızla esneklik programı adı altında kontrollü balistik ger-
melerin kas gerilimi ile olabilecek sakatlanma riskini azalttığını belirtmiştir.

Aktif Germe

Dışarıdan herhangi bir yardım almaksızın, kişinin kendi kas gücüyle vücut 
parçasını eklem hareket genişliğinde en uç noktaya getirmesi ve beklenmesidir. 
Serbest-aktif ve dirençli-aktif veya aktif-pasif, pasif-aktif olarak da farklı uy-
gulamarı görülmektedir (Kurz, 1994; Kettles, 2006). Kişinin ayakta duruş po-
zisyonunda, bir bacağını öne yukarı kaldırması ve uç noktada beklemesi örnek 
olarak verilebilir. Bekleme süresi 10-15 saniyedir. Germeyi yapan kişi, burada 
dışarıdan herhangi bir yardım almadan kendi kas kuvvetini kullanarak yapar. 
Dolasıyla bacağın ön grup kaslarının kasılması, bacağın arka grup agonist kas-
larının gevşemesini sağlayacaktır. Burada karşılıklı etkileşim ortaya çıkacaktır.

Serbest aktif germede kişi germeyi tamamen kendi kas kuvvetiyle yapar-
ken, dirençli aktif germede aktif germeyi takiben dışarıdan zıt yönde dirence 
karşı koymayı kapsamaktadır. Aktif germe cimnastik, taekwondo, karate gibi 
branşlarda önemlidir (Winters, Blake, Trost, Marcello, Lowe, Garber, Wainner, 
2004). Aktif germe spor branşına özgü daha çok kullanılmaktadır ve branşa 
özgü hareketlerin yapılmasında direkt etkilidir (Alpkaya ve Çoknaz, 2008). 

Pasif Germe

Pasif germe, statik pasif germe olarak da adlandırılabilir. Kişinin bir yar-
dımcının yardımıyla veya bir araçla vücut parçasını en geniş eklem açısına geti-
rilerek beklenmesi şeklinde uygulanır (McAtee, 2014; Alter, 2004). Aktif-pasif, 
pasif-aktif olarak da farklı uygulamarı görülmektedir. Pasif germe uygulamasın-
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da, kişinin bacaklarını açarak kartal hareketini yapması ve beklemesi verilebilir. 
Zemin ve kişinin ağırlığı burada araç olabilir. Burada, yer çekimine karşı kişi 
kendini sadece serbest bırakır. Bu tip germe, özellikle antrenman ve aktivite 
sonrası soğuma döneminde kas yorgunluğu ve ağrılarını azalttığı düşünülmek-
tedir.

Pasif germe genellikle; uzayan kasın antagonisti yeterince kuvvetli değil 
ise, uzayan kas çok sıkı ve uzamayı engelliyorsa, uzayan kasın elastikiyeti kay-
bolmuş ve harekete izin vermiyorsa, sahip olunan hareket genişliğinin daha bü-
yük açıda olması isteniyorsa ve sporcular arasında takım çalışma ruhu geliştiril-
mek isteniyorsa tercih edilebilir (Alter, 2004).

Ancak bu teknik uygulanırken dikkatli olmak gerekir; yardımcı tüm ha-
reketleri kontrol ettiği için kişiyi sınırlarının ötesinde zorlayabilir. Dolayısıyla 
ağrı ya da sakatlanma olabilir. Ayrıca yardımcı germeyi hızlı yaparsa gerilme 
refleksini tetikleyebilir (Kurz, 1994).  

PNF Germe

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) germe tekniği, temelde 
proprioseptörlerin uyarılması ve kas-sinir mekanizmasının kolaylaştırılması-ra-
hatlamasını ifade etmektedir (McAtee, 2014; Alter, 2004; Kurz, 1994). Statik 
pasif germeyi arttıran en etkili ve hızlı gelişme gösteren germe tekniği olarak 
görülmektedir. PNF 1940’ ların sonunda Dr. Herman Kabat ve asistanı Man-
geret Knot ile Doroty Voss tarafından geliştirilmiştir. (Knottt ve Voss, 1968). 
Başlangıç olarak felçli hastaların hareket genişliğinin arttırılması ve fiziksel 
durumlarının geliştirilmesi üzerine kurulmuş olduğu bildirilmektedir. Harekete 
direnmenin, hareket aktivitesini arttırdığı çok uzun zamandır bilinmektedir. Bu 
yüklenme antrenmanlarının temelidir. PNF bu ilke ile ortaya konmuş ve gelişti-
rilmiştir (Knutsun, 1980). 

Başlangıçta PNF uygulamaları standart olan değişik germe teknikleri ile 
karşılaştırılmış, spor dallarının ihtiyacına göre düzenlenmiş, bazı terimler de-
ğiştirilmiş ve sporda bilimsel germe tekniği olarak şekil almıştır. 1970’lerin 
sonlarında fizyoterapistler ve antrenörler, PNF tekniklerini sporda hareket ge-
nişliğinin ve performansın arttırılması için kullanmaya başlamışlardır (Hardy ve 
Jones, 1986; Esquerdo, 2016).
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Holt ve diğerleri (1970), PNF yöntemini sportif performansa uygulayan ilk 
kişi olarak görülmektedir. PNF tekniği agonist ve antagonist kasların kasılması 
ve gevşemesinin değişik kombinasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. PNF tek-
niğinde, izometrik ve izotonik iki kas kasılması görülmektedir (Esquerdo 2016). 
PNF tekniği ile diğer germe tekniklerinin karşılaştırılmasında, PNF germe tek-
niklerinin daha fazla hareket genişliği sağladığı ortaya çıkmakta ve bu Kabat’ın 
geliştirdiği kas-sinir ilişkisine bağlanmaktadır (McAtee, 2014).  

PNF germe teknikleri, farklı isim ve uygulamalarla yapılıyor olsa da genel 
olarak en çok Tut-Gevşe tekniği ya da Tut-Gevşe-Agonist-Kasılma tekniği daha 
çok literatürde yer bulmaktadır.  PNF tekniklerinden en çok Tut-Gevşe-Ago-
nist-Kasılma tekniği üzerinde durulmuş ve bu tekniğin en çok hareket genişliği 
sağladığı bildirilmiştir (Alter, 2004; Cornelius, 1990). 

PNF tekniğinde, uygulama sırasında izotonik ve izometrik kasılmaların, 
daha fazla kas fibrilinin iştirak etmesini sağladığı ve daha sonra gerilme ref-
leksinin oluşmasını engelleyerek, hedef kasın gevşemesi ve daha fazla hareket 
genişliğine müsaade etmesi şeklinde yorumlanmıştır (Konrad, Stafilidis, Tilp, 
2017).

Tut-Gevşe Tekniği 

Bu germe tekniğinde, vücut parçası en uç eklem hareket genişliğine kadar 
yardımcı tarafından getirilir. Bu son noktada yardımcının direncine karşı 5-10 
saniye izometrik kasılma yapılır. Daha sonra vücut parçası, yardımcı tarafından 
pasif olarak daha derin noktaya hareket ettirilir (McAtee, 2014; Alter, 2004, 
Alpkaya 1994).

Tut-Gevşe-Agonist-Kasılma tekniği

PNF tekniğinin en etkili ve güvenilir olanı görülmektedir. Germeyi yapan, 
vücut parçasını en uç eklem hareket genişliğinde tutar ve 5-10 saniye boyunca 
kası izometrik olarak kasar. Burada, yardımcının direncine karşı zıt yönde di-
renç uygulanır ve sonrasında kişi rahatlatılır, vücut parçası başlangıç pozisyo-
nuna döner. Daha sonra germeyi yapan kişi, agonist kasın kuvveti ile daha derin 
noktaya vücut parçasını getirmeye çalışırken, yardımcı hareketi yönlendirir. Bu-
rada, agonistin kasılması, karşılıklı engellemenin ortaya çıkmasına yol açtığı ve 
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antagonist kasın daha çok uzamasına müsaade ettiği bildirilmektedir (McAtee, 
2014; Alter, 2004; Esquerdo, 2016).

GERME ve SİNİR SİSTEMİ 

Esneklik kas, eklem, kemik, ligament, tendon, ve diğer yumuşak dokuların 
belirlediği ortam içerisinde nörofizyolojik yönlendirme süreciyle oluşmaktadır 
(Opplert ve Babault, 2017; McAtee, 2014).

Gerilme Refleksi, ani yapılan hareketlerde ve kas uzamalarında kası ko-
ruyucu bir mekanizmadır. Kas uzadığında kas iğcikleri de uzarlar. Kas iğcik-
leri, kas uzunluk değişiminde merkezi sinir sistemine bilgi göndererek, kasın 
daha fazla uzamasına karşı kası kasarak kasın zarar görmesini engeller (Behm, 
Blazevich, Kay, McHugh, 2016). Gerilme refleksi, miyotatik refleks olarak da 
bilinmektedir. Kas uzunluğundaki değişim ne kadar ani olursa, kas kasılmaları 
da o kadar güçlü olur. Kas iğciğinin bu temel fonksiyonu, kas tonusunun korun-
masına ve yaralanmaya karşı korunmaya yardımcı olur. Germe egzersizlerinde, 
kasın yavaşça uzatılmış pozisyonda uzun süre beklenilmesi gerilme refleksinin 
etkinliğini azaltacaktır (Alter, 2004). Dinamik ve balistik germe uygulamaları-
nın, kastaki gerilimi çok arttırarak kasta yaralanma riskini arttıracağından dola-
yı dikkatli olunması gerekmektedir. 

Bir agonist kasıldığında, antagonist kasın gevşemesi karşılıklı engelleme 
olarak adlandırılır. Merkezi sinir sisteminden kasa kasılması için uyarı gittiğin-
de, zıt yöndeki kasların nöronları ateşlenmez ve gevşeme eğilimindedirler. Bir 
hareketi yaptıran kaslar, agonist olarak adlandırılır, dolayısıyla burada agonist 
ve antagonist kasların çalışma uyumundan bahsedilir (McAtee, 2014). Örneğin; 
ön kolun fleksiyonunda biseps kası kasılırken antagonist kas triseps gevşeye-
cektir. 

Golgi tendon organı, kas gerginlik derecelerini denetler. Bununla birlik-
te, kas kasılmasıyla ortaya çıkan kuvvet gerilimine karşı çok duyarlıdır. Germe 
sırasında, gerilim bir kas lifinde oluştuğundan, golgi tendon organı ve onların 
1b grup afferentleri merkezi sinir sistemine çok sayıda artan sinyaller gönde-
rir. Merkezi sinir sisteminin duyusal sinir iletileri omurilikte kesişir, daha sonra 
motor nöron hücresi gövdelerini inhibe eder. Bu süreç otojenik inhibisyon ola-
rak da adlandırılır. Çünkü, kasın kasılması kendi reseptörleri tarafından inhibe 
edilir. Kas gücünde ortaya çıkan azalma, golgi tendon organının aktivasyonunu 
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ve merkezi sinir sistemi tarafından alınan engelleyici geri beslenme miktarı-
nı azaltır. Geri beslemedeki bu anlık engelleme, kaslarda daha fazla gerilimin 
oluşmasını sağlar (Alter, 2004). Golgi tendon organı, kas kasılmasında veya 
gerilimi sırasında tendonda normalin üzerinde zorlama hissederse, refleks ola-
rak kas kasılmasını engeller ve kas hemen gevşeyerek gerilim ortadan kaldırılır. 
Bu mekanizma kası ve tendonu sakatlanmaya karşı koruyucu bir özelliktir. Ters 
miyotatik refleksin germe sırasında iki önemli etkisi görülmektedir. Öncelikle 
uzamış kasta, bir süre sonra gerilimin azalarak gevşemeye ve daha derin nok-
taya gidilmesine müsaade ettiği ve ikinci olarakta, PNF tekniğinde antagonist 
kasın 6-15 saniye kasılması golgi tendon organı ters myotatik refleksi aktif hale 
getirerek kasın daha fazla uzamasına izin vermesi şeklinde açıklanmaktadır 
(McAtee, 2014; Alter, 2004; Opplert, Genty, Babault, 2016).

ESNEKLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yaş: Esneklik, her yaşta geliştirilebilir, fakat gelişme oranı yaşla birlikte 
farklılık gösterir ve en uygun dönem çocukluk dönemidir.  İlerleyen yaşla bir-
likte esneklikteki azalmanın nedeni; kas fibrillerinin büyüklük ve sayısındaki 
azalma ve kas iskelet sistemindeki sinir hücre sayısınındaki azalmadandır. Kas 
fibrillerindeki atrofi, yağ ve kollajen dokunun yer değişikliği sonucu ve bunu 
takiben su kaybı, elastik liflerde azalma, kasın daha sıkı olmasına neden olmak-
tadır (Thomas, Bianco, Paoli, Palma, 2018). Yapılan bir çalışmada, 20 yaş ile 49 
yaş arasında esneklikte her 10 yılda ortalama % 10 azalma bildirilmiştir (Halder, 
Chatterje, Pal, Tomer, Saha, Halder, 2015).

Esnekliğin gelişiminde en etkili dönem 6-13 yaş arasındadır. Eklemlerdeki 
hareket genişliğinin gelişimi farklılık gösterebilir. Örneğin; en önemli gelişim-
lerin vertebrada 7-12 yaş arası, omuzda 9-10 yaş, ve kalçada 7-10 yaş arası 
olduğu belirtilmektedir (Jasrejuskaya, 1995). Genel olarak, esnekliğin küçük 
yaşlarda yüksek olduğu, okul yıllarından ergenliğe kadar düşüş yaşadığı ve er-
genlikten sonra esneklik kaybının arttığı belirtilmektedir (Alter, 2004). Fakat bu 
bilgiler, kritik zaman periyotları geçtiğinde esneklikte gelişme olmaz anlamına 
gelmemektedir. Düzenli yapılan germe programlarıyla bu yaşlardan sonra da 
esneklikte gelişme olduğu bildirilmektedir. 

Cinsiyet: Kadınlar erkeklerden daha fazla hareket genişliğine sahiptirler 
(Gabbard ve Tandy, 1988). Kadın ve erkek farklı bağ doku fizyolojisine sahiptir 
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ve kadınlardaki ostrojen hormonunun esneklikte etkili olduğu bildirilmektedir 
(Hoge, Ryan, Costa, Herda, Walter, 2010). Erkeklerin, kadınlara göre daha bü-
yük kas yapısına sahip olmaları ve bu özelliğin kas-tendon sertliğinde önem-
li olduğu, dolayısıyla kadınların daha esnek olduğunu bildirilmektedir (Ryan, 
Herda, Costa, Defreitas, Beck, Stout, Cramer, 2009)

Özellikle kadınların, kemik ve eklem yapılarının erkeklerden farklılık gös-
termesi, kadın eklem yapısının eklem hareket kabiliyetine daha uygun olması 
diğer önemli bir etkendir. Örneğin; kalça ekleminde, kadın pelvisinin daha pü-
rüzsüz olması, pelvis ağzının daha yuvarlak olması, pubik yay şeklinin daha 
geniş olması kadınlarda daha fazla eklem hareket imkanı sağlamaktadır. Ayrıca, 
dirsek ekleminde de olekranon üst kavisinin daha kısa olması kadınlarda daha 
fazla eklem hareket genişliği sağlamaktadır (Alter, 2004).

Eklem yapısı, kemik ve yumuşak dokular:  Eklem hareket genişliği önce-
likle kemik ve eklem yapısı tarafından engellenmektedir. Bir trenin yönünün 
raylar ile belirlenmesi yada sınırlanmasına benzetilebilir. Eklem yüzeyinin şekli 
ve hatları, kemiklerin bu yolda buna paralel olarak hareket etmelerine izin verir. 
Kemiksel yapı, yumuşak dokuların uzunluğu ve eklem kapsülünün sıkılığı, ek-
lemin hareket genişliğini sınırlayıcı yapılar olarak görülmektedir. Kas, tendon 
ve bağ gibi yumuşak dokular germe egzersizlerinin başlıca hedefleridir. Kaslar 
değişik büyüklük ve şekildedirler. Ayrıca karmaşık küçük üniteleri kapsamakta-
dırlar. Miyofibriller, kasılan ve uzayan kasların elementidir ve sakromerlerden 
oluşur. Sakromerler miyofibrillerin foksiyonel üniteleridir ve miyozin, aktin 
bileşik miyofilamentlerden oluşmaktadır. Kaslar uzadığında, miyofilamentlerin 
kasılmada olan geçişli etkileri germede ters yönlüdür (Alter, 2004). Esneklikte 
çok önemli iki çeşit bağ doku görülmektedir. Bunlar, kollajen bağ doku ve elas-
tik bağ dokudur. Esneklik bu iki dokunun etkinliği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Isı: Kasın uzaması için optimum sıcaklık 39-43 derece arasındadır (Sands, 
2006). Isınmış kaslar yavaşça gerildiği zaman, kollajen bağ dokusu daha etkili 
olmakta ve kasın daha fazla uzamasına imkan sağlamaktadır. Şöyle ki; bağ doku 
ve vizkosite hareket açısının sınırlanmasında etkilidir. Vücut dokusundaki ısı ar-
tısı viskositenin düşmesine neden olur ve kollajen dokudaki rahatlamayı sağlar. 
Bu yapışkanlıktaki azalma, harekete olan direncin azalmasıyla kasta uzamaya 
neden olur. Böylece fiziksel aktivite ve antrenman öncesi, vücut ısısını arttırı-
cı ısınma hareketlerinin yapılmasının gerekliliği tekrar vurgulanmış olmaktadır 
(Woods ve diğ., 2007).
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FARKLI GERME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Performansı artırmak ve yaralanma riskini azaltmak için, egzersiz öncesi 
veya sportif performans öncesi, bir fiziksel hazırlık serisinin gerekli olduğuna 
inanılmaktadır (Bishop 2003; Woods ve diğ., 2007). Yaralanma perspektifinden 
germe tekniklerine bakıldığında, önümüze farklı araştırma sonuçları çıkmak-
tadır. Statik germe ve PNF germe tekniklerinin, özellikle koşu temelli futbol, 
tenis gibi sporlar için kas-tendon sakatlanma riskinde küçük ve orta dereceli 
bir koruyucu etki sağlayabileceği bildirilmiştir. (Behm ve diğ., 2016; Woods 
ve diğ., 2007). Ayrıca bazı araştırmacılar, germe uygulamalarına dinamik ger-
me formlarının da eklenmesini tavsiye etmişlerdir (Donaldson, Cook, Gabbe, 
Lloyd, Young, Finch, 2015; Knudson, 1999; Shrier, 2007). Farklı görüş olarak 
McHugh ve Cosgrave, (2010) ve Shrier (2007), yaralanmaların en aza indirgen-
mesi açısından, egzersiz öncesi statik germelerin sporda tüm nedenlere bağlı 
yaralanma riski üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkisinin olmadığını bildir-
mişlerdir. Balistik germenin diğer germe tekniklerinden daha fazla yaralanma 
ihtimalinin olabileceği öne sürülmüştür (Weerapong, Hume, Kolt, 2004). Bu ne-
denle, mevcut bilimsel çalışmalara yaralanmayı önleme açısından bakıldığında, 
dinamik germeye karşı statik germe tercih edilmektedir (Popp, Bellar, Hoover, 
Craig, 2017).

Eklem hareket genişliği kazanımı açısından germe teknikleri incelendiğin-
de, dinamik germe çalışmalarının akut eklem hareket genişliğini arttırmakta, 
dolayısıyla statik germeye kıyasla daha çok tavsiye edilmektedir. (Beedle ve 
Mann, 2007; Mizuno, 2017; Wiemann ve Hahn, 1997; Konrad, Stafilidis, Tilp, 
2016). Diğer yandan, bazı araştırmalarda statik germenin dinamik germeden 
daha fazla eklem hareket genişliği sağladığı söylenmektedir (Bacurau ve diğ., 
2009; Samson, Button, Chaouachi, Behm, 2012).

Azalmış pasif tork ve artan hareket genişliği, kas viskositesinin azalması ve 
artan tendon elastikiyetine bağlanabilir (Kubo, Kanehisa, Kawakami, Fukuna-
ga, 2001). Statik germeyi savunan yazarlar, germe sırasında kas dokusu uzaya-
rak sabit bir konumda beklenildiğinde, viskoelastik gerilimin rahatlamasından 
dolayı daha fazla hereket genişliği sağladığını belirtmektedirler (Magnusson, 
Simonsen, Dyhre-Poulsen, Aagaard, Mohr, Kjaer, 1996). Buna karşılık, dina-
mik germenin daha etkili olduğunu savunanlar, germede kasların aktif olarak ve 
tekrarlı kasılma ve uzamaları, kas ısısını artırdığı ve dolayısıyla ısı artışı kasla-
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rın viskoz direncini azaltabileceği ve sonuç olarak doku uzayabilirliğini de çok 
arttıracağını öne sürmüşlerdir (Bishop, 2003; Herda, Cramer, Ryan, McHugh, 
Stout, 2008).   

Artan kas ısısının kas viskozitesini azalttığı bilinmektedir (Bishop 2003) ve 
kasın uzama direncinin düşürülmesi, eklem hareket genişliğinin artmasında et-
kilidir (Kubo ve diğ., 2001). Nordez, McNair, Casari ve Cornu (2009), viskozi-
tenin germe sırasındaki pasif sertlik değişkenliğinde önemli olduğunu ve bunun 
kollajen liflerin yeniden düzenlenmesi nedeniyle olabileceğini belirtmektedir. 
Germedeki farklı hareket genişliği artışlarının sonucu olarak, dinamik ve balis-
tik germeler kas tendon mekanizmasını farklı etkiliyor görülmektedir. Nitekim, 
balistik germe sırasında elde edilen daha büyük eklem hareket genişliği, muhte-
melen kas tendon mekanizmasının sertliğinde daha büyük düşüşlere neden ola-
bilir. Ayrıca, sertlikteki bu azalma balistik germedeki daha yüksek yoğunlukta 
hareket ile bağlantılı olarak potansiyel kas ısısındaki daha fazla artıştan olabilir 
(Bishop, 2003).

Çalışmalar, dinamik germenin statik germeye göre anlamlı şekilde kalp 
atım hızını arttırdığını bildirmektedir (Woods ve diğ., 2007, s. 1091).  Örneğin 
Fletcher ve Monte-Colombo (2010, s. 32), dinamik germe sonrası kalp atım 
hızının, ortalama 158 atım sayısı ve statik germe sonrası ortalama 92 atım sayısı 
olduğunu bildirmektedir. Dinamik germede, kaslar aktif ve ritmik olarak kasıl-
dıklarından, ısınma sürecinde kalp atım hızını ve kas ısısını daha çok arttırmak-
tadır (Herda ve diğ., 2008; Bishop, 2003).

Opplert ve Babault’un (2016), yapmış olduğu literatür analizinde, beş ça-
lışmada dinamik germenin performans üzerinde hiç germe yapılmayan duruma 
göre daha etkili olduğunu ve altı çalışmada dinamik germenin, statik germeye 
göre de daha etkili olduğunu belirtirken, yirmi çalışmada da etkili olmadığı, 
hatta yedi çalışmada performansı olumsuz etkilediğini belirtilmişlerdir. Bu so-
nuçlar, sportif performansta hangi germe tekniğinin uygulanması gerektiği ko-
nusunda uygulayıcıları ikileme düşürecektir.

Statik germeden hemen sonra, maksimum kas kuvveti ve gücünde belirgin 
düşüşlerin, çeşitli sinirsel ve periferik mekanizmalardan ve özellikle kas-tendon 
sertliğinin azalmasından kaynaklanabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, literatür 
statik germenin dikkatli kullanılması gerektiğini ya da kas performansı üzerin-
de olası potansiyel zararlı etkilerini önlemek için, ısınma süresince kaçınılması 
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gerektiğini ileri sürmektedir (Behm ve diğ., 2016; Behm ve Chaouachi, 2011; 
Opplert ve Babault 2017)

Statik ve dinamik germe karşılaştırmalarında, sprint koşusu, çabukluk, hız 
ve sıçrama yüksekliğinde dinamik germenin olumlu etkisi olduğu belirtilirken 
(Ryan, Everett, Smith, Pollner, Thompson, Sobolewski ve Fiddler, 2014; Sam-
son ve diğ., 2012; Amiri-Khorasani, 2016; Hough, Ross ve Howatson, 2009; 
Fletcher, 2010), bazı çalışmalarda da olumlu bir etki bulunmamıştır (Curry, 
Chengkalath, Romance, Manns, 2009; Carvalho ve diğ., 2012 Pagaduan, Pojs-
kic, Uzicanin ve Babaji, 2012; Wallmann, Christensen, Perry ve Hoover, 2012).

Blazevich ve diğerleri (2018), yapmış oldukları araştırmaya göre, ısınma 
sırasında 5-30 saniye süreli statik veya beş tekrarlı dinamik germenin, yüksek 
yoğunluklu koşu, sıçrama veya çabukluk performansını etkilemediğini bildir-
mişlerdir. Isınmanın içine pasif statik veya dinamik germenin dahil edilmesi, 
kişilerin ısınma sonrası yüksek performans konusunda daha fazla güven hisset-
melerini sağladığı ve aktivite öncesi ısınma periyodunun bir parçası olarak kısa 
veya orta süreli statik germe yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.

Opplert ve Babault (2016), germe ve performans ilişkili araştırmalarda 
farklı sonuçların çıkmasını, test yöntemlerindeki dinamik germe uygulamaları-
nın bazılarında tekrar sayıları kullanılırken, bazılarında süre veya mesafe kulla-
nılması, dolayısıyla farklı uygulamaların yapılmış olmasına bağlamıştır. 

Bazı araştırmacılar, dinamik ve balistik germe uygulamalarını tek isim 
altında dinamik veya balistik olarak ele almışlardır (Carvalho ve diğ., 2012; 
Bacurau ve diğ., 2009). Nitekim, literatür incelendiğinde balistik germe düşü-
nülerek yapılan çalışmalarda genel olarak performans üzerinde nötr veya olum-
suz etkiler bildirilirken (Carvalho ve diğ., 2012; Nelson ve Kokkonen, 2005; 
Alemdaroğlu, Koklu ve Koz, 2017), bazı çalışmalarda da dinamik germe çalış-
malarının nötr veya olumlu etkiler gösterdiği bildirilmiştir (Mizuno, 2017; Flet-
cher, 2010). Dinamik germeden farklı olarak, balistik germe uygulamalarındaki, 
kontrolsüz güçle hareket genişliğinin arttırılması kas içinde oluşan daha büyük 
gerilim nedeniyle daha az tavsiye edilmiştir.

Literatürdeki araştırmalarda germe çalışmalarına mualif olarak düşünülen 
bulguların, sporcular tarafından gerçekleştirilen toplam germe süresinin, araştır-
macıların laboratuvar ortamında uyguladığı toplam germe süresinden farklılık 
göstermesinden dolayı kaynaklanmış olabilir. (Shrier, 2007). Genellikle spor-
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cular, germe sonrası spor branşına özgü aktif hareketler de yaparlar.  Bu uy-
gulamalar germenin olumsuz etkilerini hafifletmektedir. Dolayısıyla, araştırma 
sonuçları kullanılan test protokollerinden dolayı statik germeye karşı görünebi-
lir (Samson ve diğ., 2012; Bishop, 2003). Ayrıca, statik ve dinamik germenin 
uygulanmasında var olan farklılıklar ve germe sonrası dinlenme sürelerinin ger-
çek sportif koşullarda uygulanmadığı (Behm ve diğ., 2016), test protokollerinin 
deneklere empoze edilmesi, teste tabi tutulan katılımcıların germe hakındaki 
bilgileri ve testi yapanın önemsemeyeceği durumlar gibi test tutarsızlıkları fark-
lı sonuçlara neden olmuş olabilir (Janes, Snow, Watkins, Noseworthy, Reid ve 
Behm, 2016). Örneğin Behm ve diğerlerinin (2016), yapmış olduğu araştırma-
da, 60 saniyeden az germeler yapıldığında statik germenin dinamik hareket per-
formansı üzerindeki olumsuz etkilerinin daha küçük (ortalama: -1.1%) olduğu-
nu ve dinamik germenin (ortalama: +1.3%) olduğunu belirtilmiştir. Dolayısıyla 
germe uygulamalarında bekleme süresi çok önemli görülmektedir.

Genel olarak germe uygulamaları ve test yöntemlerine bakıldığında, test-
ler germe uygulamasının hemen sonrasında yapılmıştır. Gerçek sportif ortam-
da germe ve aktivite (antrenman, yarışma) arası süre o kadar kısa da değildir. 
Ayrıca germe süresi de o kadar uzun tutulmamaktadır. Dolayısıyla, laboratuvar 
ortamı ve sahada uygulamalar farklılık göstermektedir. Statik germenin spor 
performansı üzerindeki çelişkili araştırma sonuçları, dinamik germeyle yer de-
ğiştirme çağrısı, antrenörler, beden eğitimciler, fizyoterapistler arasında per-
formansı geliştirme konusunda en uygun germe uygulamaları hakkında görüş 
bildirmelerinde bir ikilem yaratabilir (Judge, Petersen, Bellar, Craig, Wanless, 
Benner ve Simon, 2013). 

SONUÇ

Performansı arttırmak ve yaralanma riskini azaltmak için egzersiz öncesi 
veya sportif performans öncesi ısınma bir gerekliliktir. Isınmayla birlikte özel-
likle vücut ısısı arttırılarak kişinin daha esnek olmasının yanında kas sinir sis-
teminin etkinliğini arttırmak, tendon ve bağ dokuları hazır hale getirmek amaç-
lanmaktadır. Esneklik, kas, eklem, kemik, ligament, tendon, ve diğer yumuşak 
dokuların belirlediği ortam içerisinde nörofizyolojik yönlendirme süreciyle 
oluşmaktadır.
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Esneklik, fiziksel aktivite veya sportif performans şekline ve ihtiyaçlarına 
göre farklı seviyelerde gereklidir. Esneklik, ileri yaşlara doğru azalsa da düzenli 
germe programlarıyla her yaşta geliştirilebilir. PNF tekniği, diğer germe teknik-
lerinden daha fazla eklem hareket genişliği sağlamaktadır.

 Literatürde, farklı germe teknikleri sonrası kuvvet, güç, çabukluk, sıçrama 
gibi performans özellikleri incelenmiş ve farklı sonuçlar çıkmıştır. Ancak fizik-
sel aktivitelerin ve sportif performansın doğası gereği birçok hareket dinamiktir 
ve bundan dolayı dinamik germe tekniğinin daha etkili olduğu belirtilmektedir. 
Ancak, bu çalışmaların çoğunda, dinamik germenin performans üzerinde küçük 
etkisi olduğu bildirilmiştir. Ayrıca araştırma yöntemlerinin çok farklılık göster-
mesi, özellikle statik germe sırasında çok uzun süreler beklenilmesinin gerçek 
sportif ortamı yansıtmadığı vurgulanmıştır. Dolayısıyla daha büyük örneklem 
ve homojen grubun olduğu, uygulama şekillerinin objektif olduğu çalışmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca germe süresi, genlik veya hız gibi bazı faktörler, 
gerilme kaynaklı etkileri değiştirebilir. Ancak statik germelerin sakatlanma ris-
kini azalttığı ve daha fazla hareket genişliği sağladığı düşüncesi göz ardı edil-
memelidir. Isınma sürecinde statik ve sonrasında dinamik germe uygulamaları 
performasın arttırılmasında daha doğru olabilir.
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CORE (KOR) ANTRENMANI

Ayşegül YAPICI

Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli / Türkiye

Öz: Antrenman biliminde yapılan araştırmaların temel amaç ve odak nok-
tası sportif performanstır. Performansı etkileyen birçok faktörden biri olan fi-
ziksel özellikler, fizyolojik kapasitelerin ortaya konulmasını doğrudan etkile-
mektedir. Sporcunun sahip olduğu fiziksel yapı, kuvvet, güç, esneklik, sürat ve 
dayanıklılık gibi diğer performans öğeleriyle birleşerek sporcunun performansı-
nı olumlu yönde etkilemektedir. Bu özellikleri üst seviyeye çıkarmak için spor-
cuların antrenmanlarına yardımcı olarak kor antrenmanlar yaptırılmaktadır. Kor 
antrenmanlar; karın, bel ve kalça hareketlerini kontrol ve stabilize eden kasların 
antrene edilmesine yönelik egzersizleri içeren çalışmalar olup, omurga ve kalça-
yı dengede tutan birçok gövde kasının antrene edilmesinde sıklıkla kullanılmak-
tadır. Kor kasları, ekstremiteler arasında enerjinin transferi ve hareketlerin iletil-
mesinde temel rol oynar. Hareket sırasında oluşturulan gücün bacaktan gövdeye 
ya da gövdeden bacağa verimli bir şekilde aktarılması koordineli olarak çalışan 
bu kasların kuvvetlerinin arttırılması ile mümkündür. Kor antrenmanı yöntemi, 
ağırlık çalışması yönteminden uygulanışta farklılık göstermekle beraber, atle-
tik performansın arttırılması ve rehabilitasyon sürecinde kuvvetin korunması 
amacına yöneliktir. Kor kaslarının aktivasyonu ile vücudumuzun merkez anah-
tar noktası olan gövdede postüral kontrol sağlanır. Yeterli gövde kontrolü, vü-
cut pozisyonunun devam ettirilmesi, pozisyon değiştiğinde stabil kalabilmek, 
günlük yaşam aktivitelerini yapabilmek ve mobilite fonksiyonu için gereklidir. 
Buna ek olarak, sporcularda atletik yaralanmaların önlenmesinde gövde kasları-
nın dayanıklılık ve kuvveti kritik öneme sahiptir. Bu nedenle kor egzersizlerine 
antrenman planlaması içinde yer verilmelidir.
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GİRİŞ

Antrenman bilimi; anatomi, fizyoloji, biyomekanik, istatistik, ölçme-de-
ğerlendirme, spor tıbbı, psikoloji, motor öğrenme, pedagoji, beslenme, tarih 
gibi çok sayıda alanı içine alan multidisipliner bir disiplindir. Antrenman bilimi 
ve gelişiminde; Matveyev’ in (1960)’ lar Sovyetler Birliği Ekolü); birçok spor 
türünün antrenman periyotları hakkında yaptığı araştırmalar genelleştirilmiş, 
tüm branşlar teorik bir sisteme oturtulmuş ve kuralları belirlenmiştir. Harre ta-
rafından (1970’ler Doğu Almanya Ekolü); 1964’te Doğu Almanya’da yazarlar 
topluluğu antrenman bilimi ile ilgili gelişmeler yeni bir boyut kazandırmışlar-
dır. Dick (1980’ler Batı Avrupa Ekolü: İngiltere) ve Beyer (1980’ler Batı Avru-
pa Ekolü: Almanya); antrenmanda yüksek performans çalışmaları antrenörler, 
spor eğitimcileri ve araştırmacıların ortak çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Bu 
yıllarda yapılan çalışmalar ile antrenmanların fizyolojik etkileri incelenmiş ve 
programlar bu bilgiler ışığında hazırlanmaya başlamıştır.

Antrenman kavramına bakıldığında farklı tanımlar yer almaktadır; 

•	 “Sporcunun sistematik ve pedagojik olarak organize olmuş bir şekilde; 
gelişiminin kontrol edildiği çalışmalara antrenman denir” (Matveyev, 
1981).

•	 “Kişinin (sporcunun) fizik, psikolojik, entelektüel ve mekanik perfor-
mansının hızlı bir şekilde geliştirilmesi için organize edilmiş alıştırma-
ların tümüne denir” (Harre, 1982).

•	 “Kişinin (sporcunun) yaşadığı yaşam biçiminin baskı ve zorluklarına, 
başarılı bir uyum sağlamak için uygulanan kontrollü alıştırmalardır” 
(Dick, 1980).

•	 “Sporda performansı geliştirme amaçlı ve sistematik bir şekilde olan, bir 
seri karışık (kompleks) hareketlerdir” (Beyer, 1987). 

•	 Antrenman organizmada fonksiyonel ve morfolojik değişmeler sağla-
yan ve sporcuda verimin yükseltilmesi amacıyla belirli zaman aralıkları 
ile uygulanan yüklenmelerin tümüdür (Holmann, 1959).

•	 Antrenman; fizik ve moral gücün, teknik ve taktik becerilerin organik 
ve psikolojik yüklenmelerle düzeltilmesi ve en üst düzeye getirilmesi 
amaçlarına yönelik bir eğitim sürecidir (Sevim, 2006).
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Antrenman içindeki kondisyonel özelliklerde; kuvvet (kuvvette devamlılık, 
güç, maksimum kuvvet), dayanıklılık (aerobik, alaktik anaerobik, laktik anaero-
bik), sürat (süratte devamlılık, reaksiyon zamanı, maksimum sürat), hareketlilik 
(çeviklik, eklem hareketliliği, kas-tendon esnekliği), çabukluk, koordinasyon 
(reaksiyon, oryantasyon, denge, kinestetik duyum, ritim) temel ve yardımcı bi-
yomotor yetileri oluşturur (Bompa, 1994). 

Bu biyomotor yetilerden kuvvetin analitik açılımına baktığımızda kuvvet; 
bir kasın veya kas grubunun bir dirence karşı koyabilmesidir yani kas kasılması 
sırasında ortaya çıkan gerilimdir.  Antrenmanla doğrudan kuvvet gelişiminde 
motor ünite senkronizasyonu, motor ünite uyarısının frekans artışı; dolaylı kuv-
vet gelişiminde ise hipertorfi ya da kasın enine kesit alanının artışı söz konu-
sudur. Doğrudan kuvvet gelişiminde açı ve hız faktörleri önemlidir.  Çalışılan 
farklı hızlarda (düşük-orta-yüksek hızlar) kuvvet gelişimi sağlanır yani hıza 
özgü antrenmanlar planlanır. Bununla birlikte kasa, hangi açıda yük biniyorsa 
o açı civarında kuvvet gelişimi olur. Kuvvet antrenmanlarını planlarken amaç; 
lokal (tek eklem) ve fonksiyonel (çok eklem) olarak kuvvetin geliştirilmesi ve 
yaralanmaların önlenmesidir. Lokal gelişim için ağırlık çalışmaları, fonksiyonel 
gelişim için ağırlık çalışmalarına ilaveten kor antrenmanları ve düşük-orta-yük-
sek şiddetli pliometrik antrenmanlar yaptırılabilir.

Kasın motor fonksiyonları kas iğciği golgi tendon organı ve eklem-tendon 
reseptörleri aracılığı ile refleks olarak düzenlenir. Kasın proprioseptörleri yani 
kasın duyu organlarından kas iğciği, aktif veya pasif şekilde kasta oluşan geri-
lim değişimlerini santral sinir sistemine iletir. Golgi tendon organı, kastaki aşırı 
gerilmeleri önler. Eklem reseptörleri, basıncı hissederler ve pozisyon algısını 
tanımlarlar. Kasın bu reseptörleri kasılma sırasında hareketin etkili şekilde ya-
pılması için beyin ve kas arasında nöromusküler bir bağ kurarlar. Organizmada 
kaslar normal koşullarda kendi sinirleri vasıtasıyla gelen uyarılarla kasılırlar. 
Bir sinir kas preparatı tek bir uyaran karşısında kasılır ve gevşer. Bu aktivite 
kasın temel aktivitesidir. Kasların değişik şekillerde kasılma tipleri mevcuttur. 
Kas kasılma çeşitleri; izometrik kasılma, izotonik kasılma ve izokinetik kasılma 
olarak ayrılır. İzometrik kasılma, kas kasılması sırasında direnç hareketsiz kal-
ması ve kasın kasılma sırasında boyunda bir değişim olmaması durumudur. Yani 
kasın boyunda değişim olmaksızın kasın tonusu (gerimi) değişmektedir. İzoto-
nik kasılmada, kasılma sırasında kas tonusunda (geriminde) değişim olmasıdır. 
Konsantrik ve ekzantrik kasılma olarak ikiye ayrılır. Konsantrik kasılma, kasın 
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boyunun kısaldığı (kasılma sırasında direnç kas grubunun ürettiği kuvvetten 
daha düşük), eksantrik kasılma ise kasın boyunun uzadığı (yer çekimine karşı) 
kasılma türüdür. İzokinetik kasılma, hareket hızı tüm hareket genişliği boyunca 
sabit tutularak, konsantrik ve eksantrik kasılmaların gerçekleştiği kasılma türü-
dür. 0-600◦/sn arasında istenen çalışma hızları ayarlanabilir (Yapıcı, 2016).

Kas kuvveti, hem sakatlıkların önlenmesi hem de yüksek performans için 
sporun en önemli bileşenlerinden birisidir. Kuvveti etkileyen faktörler içerisin-
de; merkezi sinir sistemi (motivasyon, konsantrasyon, koordinasyon, uyarılma), 
spinal motor havuz uyarılması, duyu organları (kas iğcikleri, tendon organları, 
eklem reseptörleri, seri  reseptörleri, görme ve işitme), kas (fizyolojik  kesit, lif 
tipi kompozisyonu, aktin, miyozin yapı özellikleri, enzim  aktivitesi, Ca, Mg, 
ATP, vb..., kas boyu, kas kasılma tipi), bağ doku (tendon), biyomekanik yapı 
(artikül açısı / eklem açısı, kas mekaniği, dış kuvvet mekaniği) yer alır. 

Kuvveti sınıflarken, genel kuvvet herhangi bir spor dalına yönelmeden, ge-
nel anlamda tüm kasların kuvvetidir. Özel kuvvet ise belirli bir spor dalına özgü 
kuvvettir. Maksimal kuvvet; istemli bir kasılma sırasında kas-sinir sisteminin 
ortaya koyduğu en yüksek kuvvet düzeyidir. Kasın fizyolojik kesit alanı, kas 
içi koordinasyon, kaslar arası koordinasyon bu kuvveti etkileyen faktörlerden-
dir. Kuvvette devamlılık, organizmanın uzun süren kuvvet antrenmanlarında 
yorgunluğa karşı direnme özelliğidir. Çabuk kuvvet (güç), sinir-kas sisteminin 
dirençleri mümkün olan en büyük kasılma hızı ile yenme özelliğidir. Başlama 
kuvveti, elastik kuvvet, patlayıcı kuvvetin bütünü olarak sportif oyunlar için 
gerekli olan teknik, sürat ve maksimal kuvveti kapsamaktadır. Kuvvet antren-
manı uygulamalarında, kendi vücut ağırlığı, eşli alıştırmalar, küçük aletler, özel 
olarak geliştirilmiş makineler, büyük ağırlıklar (halter), farklı sıçrama modelleri 
kullanılabilir. 

KOR ANTRENMAN FİZYOLOJİSİ ve UYGULAMASI

Kor antrenmanı, son yıllarda büyük bir ilgi görmektedir ve antrenman 
planlarının temel bir parçası halini almıştır (Riewald, 2003). Kor antrenman; 
bir kor kas veya kas aktivitesine yönelik olarak özel dizayn edilmiş antrenman 
olarak tanımlanabilir (Savaş, 2013). Kor, gövde olarak ya da bacaklar ve kol-
lar arasındaki bağlantıyı sağlayan bölge olarak tanımlanabilir. Vücudun merkez 
bölgesi olarak bahsedilen bu bölge, omurga, pelvis, abdominal boşluk ve üst 
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yapıları oluşturan kas, sinir, iskelet ve diğer bağ dokulardan oluşan, abdominal, 
paraspinal ve gluteal kasların stabilizasyonunun optimal performans açısından 
kritik olduğu noktadır ve lumbopelvik bölge olarak da tanımlanmaktadır. Bir 
başka tanıma göre ise; bireyin kendi vücut ağırlığı ile gerçekleştirdiği, omurgayı 
dengede tutmakta olan derin kasların ve lumbo pelvik bölgede yer alan kasla-
rın kuvvetlendirilmesini amaçlayan egzersiz programı olarak açıklanmaktadır 
(Atan, Kabadayı, Elioz, Çilhoraz ve Akyol, 2013). Bireysel ve takım sporları 
statik ve dinamik içerikli çok yönlü hareketler içermektedir. Örneğin futbol, 
yön değiştirmeli sıçramalar, koşular, sprintler, topla yapılan hareketler gibi yük-
sek şiddetli hareketlerin bulunduğu aerobik tabanlı anaerobik bir spordur. Bu 
tarz dinamik ve statik ortamda lumbo pelvik stabilitenin geliştirilmesine yönelik 
planlamalar, atletik performansın arttırılması ve rehabilitasyon sürecinde koru-
ma sağlar (Gamble, 2007). 

Lumbopelvik stabilitenin bileşenlerini, 
•	 abdominal kaslar (Rectus abdominus, Transverse abdominus, Internal 

Obliques, External Obliques) 
•	 sırt kasları (Errector spinae, Quadrotus lumborum, Paraspinals, Trape-

zius, Psoas majör, Multifidis, Iliocostalis lumborum and thoracis,  Rota-
tors, Lattisimus dorsi, Serratus anterior) 

•	 bel kasları (Latissimus Dorsi, Quadrotus Lumborum)  
•	 kalça kasları (Psoas, Rectus femoris, Sartorius, Tensor fascia latea, Pe-

ctineus, Gluteus maximus, medius veminimus, Semitendinosus, Semi-
memranosus, Biceps femoris, Adductor brevis, longus ve externus vb) 
oluşturur. 

Bel omurunu stabilite eden kaslar düşük torklarda kuvvet üreten, kesit alan-
ları dar, yüksek kinestetik duyum ve propriyosepsiyona sahiptir. Bu kaslar ha-
reketin akıcılığını arttırmakla beraber lokal destek sağlarlar. Abdominal kaslar, 
yüksek hız veya güç gerektiren birçok sportif hareket sırasında gövdenin stabili-
zasyonu ve hareketliliğinde görev alırlar. Sırt ve bel kasları, gövde ekstansiyonu 
için kuvvet üretirler ve belin postürel stabilizasyonunu korurlar. Kalça kasları 
dinamik tüm hareketlerde görev alırlar. Ayakta durmayı sağlarlar, bacak ve üst 
gövde arasında kuvvetin etkili bir şekilde aktarılmasında yardımcı olur. Böylece 
sakatlık riski düşürülür ve denge artışına bağlı olarak hareketlerdeki veya hare-
ketler arası geçişlerdeki verimlilik artar (Herrington ve Davies 2005, Fig, 2005).
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Kor denge egzersizleri medikal rehabilitasyon, antrenman, sağlık gibi bir-
çok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu egzersiz çeşidi dinamik denge, fonksi-
yonel anatomi, statik denge ve esneklik özelliklerini geliştirmektedir (McGill, 
2010; Xibo, Qian, Honglei ve Shujie, 2016). Kor bölgesine önem verilmeden 
yapılan kuvvet antrenmanları sporcularda sakatlanma riskleri doğuracak ve tek-
nik becerilerini kısıtlayacaktır. Çünkü kor antrenmanlar hem kaslarda yapısal 
değişime hem de nöral adaptasyona neden olmaktadır (Iacono, Martone, Alfie-
ri, Ayalon ve Buono, 2014). Sabit ve sabit olmayan ortamda dinamik ve statik 
antrenman olarak kullanılan kor egzersizler proprioreseptif duyuları geliştirip 
kassal iyileşme ve vücut kontrolü sağlayarak kor dengeyi ve kuvveti geliştirir 
(Hibbs, Thompson, French, Hodgson ve Spears, 2011; Casey, Kevin, Gregory 
ve Timothy, 2012). Kor bölgesi, güç üretiminden, denge ve stabiliteyi korumak-
tan, hareket sırasındaki koordinasyondan sorumludur. Güçlü bir kor bölgesi; 
çok daha iyi bir hareket ekonomisi sağlar. Vücut kontrol ve dengesini geliştirir. 
Sakatlık riskini azaltır (merkez kaslar, sıçramalarda ve rotasyon egzersizlerinde 
şok emici üniteler olarak çalışırlar). Denge ve stabilite gelişir. Sportif perfor-
mansı geliştirir. Kor kuvvet antrenmanı omurga ve kalçayı dengede tutan birçok 
sırt ve karın kasının antrene edilmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu 
kasların hepsi hareket sırasında vücudun dengede tutulması amacıyla birlikte 
çalışırlar. Hareket sırasında oluşturulan gücün bacaktan gövdeye ya da gövde-
den bacağa verimli bir şekilde aktarılması koordineli olarak çalışan bu kasların 
kuvvetlerinin arttırılması ile mümkündür.

Kor antrenmanları öncelikli olarak üç bölgeye odaklanır; kor hareketlili-
ği, kor stabilitesi ve kor kuvvetidir. Kor hareketlilik (Core mobility): Omur-
ga ve kalçanın hareketliliğini ifade eder. İzometrik, fleksiyon, ekstension, yan 
fleksiyon ve rotasyon olmak üzere beş ana hareket modeli içerir (Jones, 2013). 
Kor stabilite (Core stability): Vücudun postürü ile kol ve bacak hareketlerinin 
verimliliğini geliştirmek için gövde konumunu ve hareketlerini kontrol edebil-
me yeteneğidir. Kor stabilite basit tanımla gövdenin fonksiyonel stabilitesidir 
(King, 2000). Kor kuvvet (Core strength): İyi form ve kontrol gerektiren zorlu 
fiziksel görevleri yerine getirebilme yeteneğidir. Kor stabilite antrenmanlarının 
ilk basamağı sporcunun karın duvarını stabilize etmeyi öğrenmesiyle başlar. Bu 
kasların harekete geçirilmesi daha dinamik ve çok yönlü aktivitelere geçme-
den önce kor stabilite antrenmanının ilk aşamasında çok önemlidir (Frederic-
son ve Moore, 2005). Kor egzersiz programları progresif olarak giderek artan 
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yüklenmeler ile yapılmalıdır. Normal kas uzunluğunun esnekliği ile başlanmalı 
ve mevcut kas dengesizliklerini gidermek için doğru hareketler uygulanmalıdır. 
Kas dengesizlikleri, agonist kasların baskın ve kısa,  antagonist kasların yetersiz 
ve zayıf olduğu durumlarda oluşur (Akuthota, Ferreiro, Moore ve Fredericson, 
2008). Dinamik kor egzersizleri, bireysel kasları hedef alan ve kuvvet üretimi 
için uygun olan spinal fleksiyon, lateral fleksiyon ve rotasyon gibi hareketleri 
içeren egzersizlerdir. Kor stabilite egzersizleri ise omurgayı statik veya izomet-
rik pozisyonda tutan temel egzersizlerdir (Contreras, 2014). 

Son yıllarda kor stabilizasyonu ve kor kuvvetinin ünü spor sağlık alanı-
nın dışına çıkarak önemli bir fitness trendi halini almıştır. Pilates, yoga, tai chi 
gibi popüler fitness programları ağırlıklı olarak kor kuvvet prensiplerine bağlı 
çalışmaktadırlar. Kor egzersizler ile hem küçük hem büyük kas gruplarını aynı 
anda ve benzer oranda antrene etmek mümkündür. Bosu, TRX, pilates topu, 
swiss ball (gymball), elastik bantlar, Kettlebell, dambıl, core roller, denge diski, 
Wobble board, sağlık topu, sıçrama kasası, Foam roller,  gibi materyaller ve 
kendi vücut ağırlığında yapılan egzersizler kor antrenmanının hem sabit hem 
de sabit olmayan yüzeyde uygulanmasına olanak tanır. Sabit ve sabit olmayan 
yüzey uygulamaları kas gruplarının farklı oranlarda harekete katılımına neden 
olur. Hareketli yüzey üzerinde yapılan kor alıştırmalarında kasın gerilim süresi 
uzun ve hareketin hızı düşüktür. Dolayısıyla, aynı hareketin farklı yüzeylerdeki 
uygulaması ile harekete katılan kasların değişik oranlarda kuvvet üretmesi sağ-
lanır. Bu durum, kasların sadece bölgesel olarak değil aynı zamanda bacak-kal-
ça-gövde kasları gibi birçok bölgeye ait kasların koordineli olarak kuvvet ortaya 
koymasını sağlar (Otman, 2012). 

Kor egzersizler sırasıyla, esneklik çalışmaları, kendi vücut ağırlığı ile yapı-
lan çalışmalar (stabil zemin hareketleri), denge çalışmaları, direnç (lastik bandı) 
çalışmaları şeklinde planlanmalıdır. Kor egzersizlerin, statik ve dinamik olarak 
Lumbo pelvik stabilite’nin geliştirilmesine yönelik planlanması önerilmektedir. 
Bu çalışmaların planlamasında basitten zora doğru bir sıralamanın yapılması 
tavsiye edilmektedir. Kor seviyeleri;  1. Başlangıç seviyesi (Begining), 2. Orta 
seviye (Intermediate), 3. İleri seviyedir (Advance). Her seviyedeki egzersizlerin 
seçimi ve sayısı, tekrar sayıları, set sayıları ve dinlenme aralıkları çok dikkatli 
planlanmalıdır. Kor egzersizlerde sporcu hareketi doğru yaptığı sürece zorluk 
derecesine göre tekrar sayısı artırılmalı ya da azaltılmalıdır (Aslan, 2014). Kor 
antrenman sırasında hareketi öğrenmeye bağlı pozitif etkinin ortadan kaldı-
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rılması için setler içinde veya tekrar sayılarında değişiklik yapılabilir (Yapıcı, 
2016). Mesela 6 haftalık bir antrenman programında ilk üç hafta iki set, sonraki 
üç hafta üç set verilebilir ya da ilk 2 hafta 2 set, 3. ve 4. hafta 3 set, 4 ve 5. hafta 
4 set olabilir. Yine yapılan hareketin süresinde değişiklik olabilir. Örneğin ilk üç 
hafta 25 sn yapılan hareketin süresi, son üç hafta 30 sn’ ye çıkarılabilir.

Kor antrenman programları dizayn edilirken stabilizasyon, kuvvet ve güç 
gelişimleri hedeflenmelidir. Kor antrenmanlarının uygulanmasında yüklenme 
parametreleri Tablo 1’ de verilmiştir (Jones, 2013).

Tablo 1. Kor Antrenmanlarının Uygulanmasında Yüklenme Parametreleri

Kor Sevi-
yesi

Kuvvet 
Uygula-
ması

Safha Egzersiz 
Türü

Eg-
zersiz 
Sayısı

Set 
Sayısı

Tekrar 
Sayısı

Tempo Dinlenme

Başlangıç Stabilizas-
yon

1 Kor Sta-
bilizasyon 
Egzersizleri

1-4 1-4 12-20 Yavaş 0-90 s

Orta Kuvvet 2, 3,4 Kor Kuvvet 
Egzersizleri

0-4 2-3 8-12 Orta 0-60 s

İleri Güç 5 Kor Güç 
Egzersizleri

0-2 2-3 8-12 Hızlı 0-60 s

Genç sporcuların kor bölgelerinin gelişimi için, 6-10 hareketi 8-20 tekrar 
arası, 2-3 set ve haftada 2-3 kez, set aralarında ise 60-90 sn’lik bir dinlenme ara-
lığının verilmesi tavsiye edilmektedir. Genç sporcularda önce hareketin tam ve 
doğru yapılmasının sağlanması ve sonrasında ise hareket, tekrar ve set sayıları-
nın arttırılması önerilmektedir. Sabit olmayan ortamda yapılan kor egzersizleri; 
düşük yük, uzun gerilim süresi ve düşük hız şeklinde planlanmalıdır (Egesoy, 
Alptekin, Yapıcı, 2018). Sporcular, zorluk derecesi düşük bir egzersizi bir ant-
renmanda daha fazla tekrar yapabilirken çok daha zor olan bir egzersizi 2-3 
tekrar yapmak durumunda kalabilir. Bu nedenle sporcunun düzeyine uygun zor-
luk derecesine sahip egzersizlerin 8-20 tekrar yapılması kuvvetin artırılmasında 
daha etkili olacağı bildirilmektedir. Kor çalışmasında, seçilmiş 6-12 egzersizin 
bir günlük çalışmada 2-3 set haftada da 2-3 kez uygulanması önerilmektedir 
(Willardson, 2007; Marshall ve Desai, 2010; Jones, 2013). Kuvvetin geliştiril-
mesine yönelik uzun dönem planlamada kuvvet antrenmanlarına ait yöntemler 
ve antrenman araçları aşağıdaki Tablo’ 2 de verilmiştir (Aslan, 2014).
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Tablo 2. Uzun Dönem Planlamada Kor Antrenmanı Yöntemleri Ve 
Antrenman Araçları

Uzun Dönem 
Bölümleri

Antrenman Yöntemi Alıştırma-
nın Hacmi

Alıştırma-
nın Şiddeti

Antrenman 
Araçları

Başlangıç
(6-11 yaş)

İtme, çekme, taşıma, 
atma içeren basit alıştır-
malar ve eğitsel oyunlar

Düşük Çok düşük Vücut ağırlığı, 
eş yardımı, 
pilates topu

Sporsal Biçim-
lendirme
(12-15 yaş)

Kor antrenmanı, düşük 
şiddetli pliometrik 
çalışma

Düşük ve 
Orta

Düşük Bosu, TRX, 
elastik band, 
pilates topu, 
sağlık topu

Özelleşme
(16-19 yaş)

Kor antrenmanı, orta 
şiddetli pliometrik, ça-
buk kuvvet ve kuvvette 
devamlılık

Düşük ve 
Yüksek

Orta ve 
Yüksek

Serbest ağırlık-
lar, bosu, TRX, 
elastik band, 
sağlık topu

Yüksek Verim
(+19 yaş)

Kor antrenmanı, 
orta-yüksek şiddetli 
pliometrik, kuvvette 
devamlılık, çabuk kuvvet 
ve maksimum kuvvet 
çalışmaları

Yüksek ve 
Maksimum

Yüksek ve 
Maksimum

Makinalar ve 
yukarıdaki 
araçlar

KOR ANTRENMANI ÖRNEKLERİ

Tablo 3. 6 Haftalık Kor Antrenman Örneği

Hareketler 0-3 hafta
set sayısı

4-6 hafta
set sayısı

Çalışma
süresi

Dinlenme 
aralığı

Plank 2 set 3 set 15 sn 60 sn

Side Plank 2 set 3 set 15 sn 60 sn

Crunch 2 set 3 set 15 sn 60 sn

Bird Dog 2 set 3 set 15 sn 60 sn

Roller ile omuz köprü 2 set 3 set 15 sn 60 sn

Ball Abductor Crunch 2 set 3 set 15 sn 60 sn

Squat 2 set 3 set 15 sn 60 sn

Lunge 2 set 3 set 15 sn 60 sn
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Tablo 4. 6 Haftalık Kor Antrenmanı Örneği

Hareketler 0-3 hafta
set sayısı

4-6 hafta
set sayısı

Çalışma
süresi

Dinlenme 
aralığı

Bird Dog 2 set 3 set 30 sn 60 sn

Jump Squat 2 set 3 set 30 sn 60 sn

İncline Pushup 2 set 3 set 30 sn 60 sn

Ball  V - Pass 2 set 3 set 30 sn 60 sn

Side Lunge 2 set 3 set 30 sn 60 sn

Plank With Leg Raises 2 set 3 set 30 sn 60 sn

Dead Bug 2 set 3 set 30 sn 60 sn

Push up Side Raises 2 set 3 set 30 sn 60 sn

Tablo 5. 6 Haftalık Kor Antrenmanı Örneği
Hareketler 0-2 hafta

set sayısı
3-4 hafta
set sayısı

5-6 hafta
set sayısı

Hareket 
süresi

Setler Arası 
dinlenme 
süresi

Hareketler 
arası 
dinlenme 
süresi

Plank 2 3 4 25 sn 30 sn 60 sn

Side Plank 2 3 4 25 sn 30 sn 60 sn

Crunch 2 3 4 25 sn 30 sn 60 sn

Reverse Crunch 2 3 4 25 sn 30 sn 60 sn

Superman 2 3 4 25 sn 30 sn 60 sn

Bird Dog 2 3 4 25 sn 30 sn 60 sn

KOR ANTRENMANI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

Araştırmalar kor kuvvetinin, atletik performansa, sakatlık önlemeye, alt sırt 
ağrılarının tedavisine yönelik çok farklı amaçlarda etkisini incelemekte ve or-
taya koymaktadır. Atletik anlamda birçok branşta antrenörler kor egzersizlerini 
antrenman programlarının içine yerleştirmektedir. Branşlardaki farklı hareket 
formlarında (fırlatma, sıçrama, koşu) gövde stabilizasyonu; etkili bir biyome-
kaniksel fonksiyonda güç üretimi ve eklemlere düşen yükü azaltmak için pivot 
rolü oynamaktadır (Egesoy, Alptekin, Yapıcı, 2018).
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Sportif performansı artırmak için kor kuvvetinin geliştirilmesi, üzerinde 
tartışılan bir konudur. Kor bölgesindeki karın kasları, sırt kasları, diyafram, pel-
vik taban kasları omurgayı koruyarak pelvik nötr pozisyonunun sürdürülebilir-
liğini sağlamaktadır (Akuthota, Ferreiro, Moore ve Fredericson, 2008). Fakat 
araştırmacılar kor bölgesinin anatomik ve fizyolojik olarak içeriği, kor hare-
ketlerinin fiziksel ölçümü,  atletik etkisi ve kor antrenman programlarındaki 
varyasyonlarla ilgili birçok çalışmada farklı sonuçlar tespit etmişlerdir (Nesser, 
Huxel ve Tincher, 2008; Myer, Ford ve Brent, 2006; Thompson, Cobb ve Bla-
ckwell, 2007; Nesser ve Lee, 2009).

Yapılan çalışmalarda kor stabilite egzersizlerinin alt ekstremite yaralanma-
larını azalttığı görülmüştür. Hamstring kas yaralanmalarının tedavisi ve tedavi 
sonrası tekrar yaralanma oranlarını araştıran bir çalışmada, iki tedavi protokolü 
karşılaştırılmıştır. İlkinde statik germe, izole hamstring direnç egzersizleri ve 
buz (STST) uygulanmış, diğerinde ise çeviklik, kor stabilite egzersizleri ve buz 
(PATS) uygulanmıştır. Bu çalışmada spora dönüş ile ilgili her iki grupta anlamlı 
fark saptanmamış ancak hamstring kasının tekrar yaralanma oranı, kor stabilite 
ve çeviklik egzersizleri içeren grupta anlamlı olarak düşük bulunmuştur (Sherry, 
2004).

Kamiş (2017) yaptığı çalışmada, kor stabilite ve atletik performans arasın-
daki ilişki kısa mesafe koşucuları içerisinde (n=16), basketbolcular içerisinde 
(n=19) ve her iki branş sporcuları (n=35) üzerinden değerlendirilmiştir. Farklı 
branşlardaki iki gruba kor stabilite performans testi ve atletik performans testle-
ri (30m sürat, pro agility çeviklik testi, durarak uzun atlama, 60sn mekik çekme 
testi, otur-uzan testi, sağ ve sol el kavrama kuvveti testleri) uygulanmıştır. kısa 
mesafe koşucularında kor stabilite ve atletik performans ölçümleri arasında is-
tatiksel anlamda ilişki tespit edilememiştir. Basketbolcularda kor stabilite ile 30 
m sürat değerleri arasında istatiksel anlamda (r=-0,477, p=0,039) negatif yönde 
zayıf korelasyon tespit edilirken diğer atletik performans testlerinde bir ilişki 
tespit edilmemiştir.

Kor stabilite ve atletik performans ilişkisini inceleyen çok sayıda çalışma 
(Gordon, Ambegaonkar ve Caswell, 2013; Nesser ve diğ., 2008; Söğüt, 2016; 
Takatani, 2012; Zingaro, 2008) pozitif bir ilişkiyi ortaya koyacak bulgulara 
rastlayamamıştır. Ortaya koyulan bulguların aksine korelasyon inceleyen bazı 
çalışmalarda sonuç alınamamıştır. Zingaro (2008) tarafından yapılan bir baş-
ka çalışmada, kor kuvvet ve tenis servis hızı arasındaki ilişkiyi incelenmiştir. 
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Çalışmaya 11 kadın ve 6 erkek toplam 17 tenisçi katılmıştır. Erkekler ve her 
iki cinsiyetin birlikte değerlendirilmesinde ise herhangi bir korelasyon tespit 
edilmemiştir. Bir diğer benzer çalışmada Söğüt (2016), kor stabilite ile atletik 
performans arasındaki ilişkiyi tenisçiler üzerinde incelemiştir. Çalışmasına 14 
genç erkek ve 15 genç kadın tenisçiden oluşan 29 tenisçi katılmış ve her birine 
tenise özgü kor stabilite testi, dinamik balans testi, maksimum servis hız testi, 
çeviklik testi, üst gövde kuvveti ve alt gövde kuvvet testleri uygulanmıştır. Ça-
lışmasının sonucunda her iki cinsiyet için kor stabilite ve diğer değişkenler ara-
sında istatiksel olarak önemli ölçüde bir ilişki bulunamamıştır. Dendas (2010), 
çalışmasında atletik performans ve kor stabilite arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 
Çalışmasında kor gücü sağlık topu fırlatma testi ve 30 sn, 60 sn mekik çekme 
testleri ile değerlendirirken, kor dayanıklılık ölçümlerinde McGill (2007) pro-
tokolünü kullanmıştır. Atletik performans değerleri 3TM koparma, 3TM geri 
squat ve 3TM bench pressin yanında dikey sıçrama ve 40m sprint ve 20m sprint 
süreleri değerlendirilmiştir. Atletik performans ve McGill protokolüne ait gövde 
ekstansiyon, sağ ve sol fleksiyon testlerinde ilişki tespit edilmemiştir.

Gordon ve arkadaşları (2013), Lacrosse oyuncuları üzerinde kor kuvvet, 
kalça dış rotator (hip extrenal rotator) ve alt ekstremite dengesi arasındaki iliş-
kiyi incelemişlerdir. Çalışmalarının sonucunda kor kuvvet ve kalça dış rotator 
ve alt ekstremite dengesi arasında istatiksel anlamda önemli ölçüde bir ilişki 
olmadığını tespit etmişlerdir.

Sharrock ve arkadaşları (2011), yapmış oldukları çalışmada kor stabilite 
ve atletik performans arasında bir ilişkinin olup olmadığını incelemişlerdir. Ça-
lışmasını 35 gönüllü üniversiteli sporcular üzerinde yapmıştır. Sporculara çift 
bacak alçaltma testi (kor stabilite testi), 40 yard sprint, T-test, dikey sıçrama 
testi ve sağlık topu fırlatma testinden oluşan beş test yapılmıştır. Çalışmanın 
sonucunda kor stabilite ve atletik performans arasında önemli ölçüde kayda 
değer bir ilişki bulunmamıştır. Sato ve Mokha (2009), kor antrenman ve koşu 
performansı ilişkisini incelemişlerdir. Araştırmacılar kor egzersizlerinin 5000m 
koşu performansı üzerinde istatiksel anlamda önemli ölçüde etkisinin olduğunu 
bulurlarken alt gövde stabilitesi üzerinde ve yer reaksiyon kuvvetinde önemli 
bir etkisinin olmadığını tespit etmişlerdir.

Kor stabilite testleri maksimal altında kas hareketlerini kapsadığı için bu 
testler öncelikle yavaş kasılan kas fibrillerini harekete geçirir. Diğer yandan 
kuvvet ve güç testleri ise maksimal oranda kas hareketleri içerdiğinden hem ya-
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vaş kasılan hem de hızlı kasılan kas fibrillerini harekete geçirir (Prieske, Mueh-
lbauer, Krueger, Kibele, Behm ve Granacher, 2015). Bu nedenle spora özgü kor 
stabilite plank testi maksimalin altındaki kas hareketlerini içerdiğinden yavaş 
kasılan kas fibrilleri aktif olur. Fakat performans ölçümlerinde yapılan testlere 
bakıldığında kuvvet, güç, çeviklik, patlayıcılık ve sürate özgü hareketleri içer-
diğinden hızlı kasılan kas fibrilleri aktif olur. Yani kor stabilite ile atletik perfor-
mans testleri arasında anlamlı düzeyde bir ilişkinin bulunamamasının öncelikli 
sebebi farklı kas türlerinin çalışmasından kaynaklanabileceği söylenebilir.

Statik, dinamik veya bu iki türün kombinasyonu şeklinde yapılan kor ant-
renmanının, dikey sıçrama sürati (Butcher, Craven, Chilibeck, Spink, Grona ve 
Sprigings, 2007; Cressey, West ve Tiberio, 2007), denge kabiliyeti (Cosio-Li-
ma, Reynolds ve Winter, 2003; Sato ve Mokha, 2009; Aggarwal, Zutshi ve 
Munjal, 2010) maksimum kuvvet, abdominal kaslar ile rectus femoris aktivas-
yonu (Kean, Behm ve Young, 2006; Cowley, Swensen ve Sforzo, 2007) durarak 
atlama, çeviklik, 40 yard sprint, 10 yard sprint (Kean ve diğ., 2006; Cressey ve 
diğ., 2007) 5000m koşu zamanı (Sato ve Mokha, 2009), ileri doğru sağlık topu 
atma, postür kontrolü (Schibek, Guskiewicz, Prentice, Mays ve Davis, 2001), 
Golf sopası salınım hızı (Lephart, Smoliga ve Myers, 2007; Thompson ve diğ., 
2007), mekik koşu zamanı (Yaggie ve Campbell, 2006), açısal kalça ve omuz 
sürati, gövdenin sağa-sola dönüş sürati, beysbol sopası salınım hızı ve büyüklü-
ğü (Szymanski, Szymanski ve Bradford, 2007) ve maksimal fırlatma sürati (Sa-
eterbakken, Van den Tillaar ve Seiler, 2011) üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu 
bildirilmiştir. Yapılan çalışmalar, kor antrenmanlarının performans üzerinde ro-
lünün çok küçük olduğunu göstermektedir. Antrenman bilimi literatürü, popüler 
medya ve hatta ticari amaçlı üreticiler kor antrenmanlarının performans gelişimi 
üzerinde, sakatlıkların önlenmesinde ve Lumbopelvik stabilitenin korunmasın-
da faydalarını övmekte iken sportif performansı arttırmak için kor kuvvetinin 
geliştirilmesi, üzerinde tartışılan bir konudur (Cissik, 2011).

KOR KUVVETİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Omurganın aktif stabilitesini sağlayan kor kaslarının dayanıklılığı statik 
ve dinamik testlerle ölçülebilmekte ve bu testler kasın dayanıklılığı hakkında 
farklı fikirler vermektedir. Statik dayanıklılık testleri sırasında stabilizasyon ve 
dinamik dayanıklılık testlerine oranla daha uzun süreli ve daha düşük şiddetli 
kas aktivasyonu gerekmektedir. Dinamik dayanıklılık testleri sırasında daha çok 
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hareket, sürat, daha büyük kuvvet ve statik dayanıklılık testlerine oranla daha 
kısa süreli ve yüksek şiddetli kas aktivasyonu gerekmektedir (McGill, 2007; 
Faulkner, Sprigings, McQuarrie ve Bell, 1989; Baltacı, Bayrakçı-Tunay, Beşler 
ve Ergun, 2006).

Kor kaslarının statik dayanıklılığı: Kor kaslarının statik dayanıklılığı 
gövde fleksiyon testi, gövde ekstansiyon testi, sağ ve sol lateral köprü testle-
ri ile değerlendirilir. Ölçüm sırasında kronometre kullanılarak, sonuçlar saniye 
cinsinden kaydedilir. Testler, test pozisyonu bozulduğunda veya kişi testi devam 
ettiremeyeceğini söylediğinde sonlandırılır.

•	 Gövde fleksiyon testi: Sporcular kalça ve dizler 90˚, gövde 60˚ flek-
siyonda ve kollar gövde üzerinde çapraz olacak şekilde pozisyon alması sağla-
nır. Değerlendirmeyi yapan kişi, sporcunun ayakları üzerinden destek vererek, 
ayaklarını yere sabitler. Sporcunun gövde pozisyonu bozulduğunda test sonlan-
dırılır. 

•	 Gövde ekstansiyon testi: Sporcuların yüzüstü pozisyonda pelvis, kalça 
ve dizler yatakta olacak ve anterior superior spina iliaka hizasında olacak şekil-
de pozisyon alması sağlanır. Değerlendirme yapan kişi alt ekstremiteleri stabili-
ze ederken, sporcudan kolları gövde üzerinde çapraz pozisyonda iken gövdenin 
horizontal pozisyonunu koruması istenir. Sporcunun gövdesi horizontal pozis-
yonun altına düştüğünde test sonlandırılır.

•	 Lateral köprü testi: Testte sporcular yan yatışta, değerlendirilen taraf 
kol yere dik, dirsek 90˚ fleksiyonda ve önkol yatak üzerinde, üstteki ekstremite 
gövde üzerinde çapraz olacak şekilde, alt ekstremiteler ekstansiyonda ve üstteki 
ayak alttaki ayağın önünde olacak şekilde pozisyon alması sağlanır. Sporcular-
dan vücutlarını ön kolları ve ayak parmakları üzerinde kaldırıp bu pozisyonu 
korumaları istenir. Sporcular vücudun düz pozisyonunu koruyamadıklarında ve 
kalça yatağa doğru düştüğünde test sonlandırılır (McGill, Childs, Liebenson, 
1999; Ambegaonkar, Mettinger, Caswell, Burtt ve Cortes, 2014).

Kor kaslarının dinamik dayanıklılığı: Kor kaslarının dinamik dayanıklı-
lığı sit-ups, modifiye push-ups, sağ ve sol lateral fleksiyon tekrar testleri ile de-
ğerlendirilir. Sporcuların her bir testi 60 saniye boyunca kaç kez yapabildikleri 
kaydedilir.
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•	 Sit-ups testi: Sporcular sırtüstü, kalça ve dizler fleksiyonda, kollar göv-
de üzerinde kenetli iken skapulalar yataktan kalkacak şekilde gövde fleksiyonu 
yapması ve ardından başlangıç pozisyonuna dönmesi istenir.

•	 Modifiye push-ups testi: Sporcular yüzüstü eller omuz genişliğinde 
olacak şekilde yerde, dirsekler tam ekstansiyonda, omuzlar fleksiyonda, dizler 
fleksiyonda ve birbirine kenetli şekilde pozisyon alması sağlanır. Sporculardan 
kolları yere paralel olacak şekilde gövdelerini yatağa yaklaştırmaları, bu sırada 
baş ve gövdelerinin pozisyonunu bozmamaları ve ardından başlangıç pozisyo-
nuna dönmeleri istenir.

•	 Lateral fleksiyon-tekrar testi: Testte sporcular yan yatışta, değerlen-
dirilen taraf kol yere dik, dirsek 90˚ fleksiyonda ve önkol yatak üzerinde, üstteki 
ekstremite gövde üzerinde çapraz olacak şekilde, alt ekstremiteler ekstansiyon-
da ve üstteki ayak alttaki ayağın önünde olacak şekilde pozisyon alması sağla-
nır.  Sporculardan vücutlarını ön kolları ve ayak parmakları üzerinde kaldırıp, 
ardından başlangıç pozisyonuna dönmesi istenir (Faulkner  ve diğ., 1989; Bal-
tacı ve diğ., 2006).

Kor Kuvveti Testi: Bu test Mackenzie’nin (2005) geliştirilmiş olduğu ve 
Tong ve diğ., (2014) tarafından geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmış 
(95%, 0.94-0.99) olan “Sport-Specific Core Muscle Strength & Stability Plank 
Test” (spora özgü kor kuvvet ve stabilite plank testi) protokolüdür. Bu protokol 
8 adımdan oluşmakta ve zamana karşı gerçekleştirilmektedir. Protokolün top-
lam süresi 3 dakikadan oluşmaktadır. Sporcular teste alınmadan önce test araş-
tırmacı tarafından uygulamalı olarak gösterilerek ve sporculara deneme amaçlı 
bir kez yaptırılır. Test esnasında doğru konumun korunup korunmadığı bir metre 
ile sporcunun başlangıç pozisyonu esas alınarak kaydedilir ve eğer uygun ko-
num bozulmuşsa test sonlandırılır ve mevcut süre kayıt edilir. Her bir sporcuya 
15 dk dinlenme aralığı verilerek 2 ölçüm alınır ve en iyi skor kaydedilir.

Kor Kuvveti Testi Evreleri:

1. Standart plank pozisyonunda kalınacak (60 sn),

2. Standart plank pozisyonu duruşunda, sağ kol havaya kaldırılacak (15 sn),

3. Standart plank pozisyonunda havada olan sağ kol yere inecek, sol kol 
havaya kaldırılacak (15 sn), 
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4. Standart plank pozisyonunda havada olan sol kol yere indirilecek, sağ 
bacak havaya kaldırılacak (15 sn),

5. Havada olan sağ bacak yere indirilecek ve sol bacak havaya kaldırılacak 
(15 sn),

6. Havada olan sol bacak yere indirilecek ve aynı anda sol bacak ile sağ kol 
havaya kaldırılacak (15 sn),

7. Havada olan sol bacak ile sağ kol yere indirilecek ve sağ bacak ile sol kol 
aynı anda havaya kaldırılacak (15 sn),

8. Tekrar standart plank pozisyonunda beklenecek (30 sn).

SONUÇ

Sonuç olarak; kor bölgesine yönelik antrenmanın bu bölgenin kuvvet ve 
stabilitesini arttırdığı dolayısı ile sportif performansı olumlu yönde etkileye-
bileceği düşünülmektedir. Kor antrenmanı, vücut merkezindeki kaslar üzerine 
odaklanan ve bu kasları güçlendirerek vücut dengesini korumaya ve arttırmaya 
yönelik sistemli egzersizler bütünü olarak ifade edilebilir. Kor antrenmanı, yal-
nızca sakatlıklardan koruyucu değil, aynı zamanda performansın arttırılması-
na da katkı sağlayabilen bir antrenman uygulamasıdır. Hemen hemen tüm spor 
branşlarında ve egzersiz yapan bireylerin antrenman programlarında kor antren-
man uygulamalarına yer verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.
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Öz: Çocuklarda olgunlaşma hızı, aerobik- anaerobik performanslarını, kas 
kuvveti ve gücünü̈, süratini ve çabukluğunu etkileyecektir. Yaş ilerledikçe fut-
bol performansı da artacaktır. Bununla birlikte maç sırasında erken olgunlaşan 
çocuklar daha hızlı, daha dayanıklı ve daha kuvvetli olacaktır. Özellikle ya-
rışmacı sporcu aşamalarına gelen çocuk ve gençlerde yarışma kategorilerinde 
fiziksel üstünlük, ergenliğe erken girme vb. farklılıklar bu kategorilerin yeniden 
düzenlenmesine neden olmuştur. Spor yarışmalarında gelişimsel farkların etki-
sinin kontrol altında tutulması için çocuklar 1 yaş (yıl) aralığında kategorilere 
ayrılırlar. Yılın ilk aylarında doğan çocukların sonra doğanlardan hemen hemen 
bir yıl daha büyük olabilme gerçeği bulunmaktadır. Altyapı kategorileri, erken 
aylarda doğmuş sporculara avantaj sağlamakta, yılın daha sonraki aylarında 
doğmuş sporcuların takımda kalabilmelerinde sıkıntı yaşatabilmektedir. Altya-
pılarda düzenlenen yarışmalarda ilk 6 ayda doğan sporcuların sayısı da fazladır. 
Aynı yılda doğmuş olsa bile hangi ayda doğduğunun önem ve etkisi, Bağıl Yaş 
Etkisi (relatif) kavramını ortaya çıkarmıştır. Araştırmalar sporda bağıl yaş etki-
sinin dünya çapında yaygın olduğunu ve birçok spor branşı ve sporcunun bu du-
ruma maruz kaldığını belirtmektedir. Bu durum Türkiye futbol milli takımlarda 
forma giyen sporcularda da mevcuttur. Milli takım kategorisinde fırsat eşitliği 
sağlanması için yaş gruplarının birinci ve ikinci 6 ay olarak düzenlenmesi ge-
rekmektedir.
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GİRİŞ

FUTBOL OYUNUNUN İHTİYAÇLARI

Futbolcuların atletik performans özellikleri, bilim adamları ve antrenörler 
tarafından ilgi ile takip edilmekte ve bu olgunun önemi de gittikçe artmaktadır. 
Futbolda başarı için sporcunun fiziksel performans özelliklerinin üst düzeyde 
olması gerektirmektedir.

Futbol aerobik ve anaerobik sistemlerin art arda kullanıldığı, sürat, kuvvet, 
çeviklik, esneklik, dayanıklılık ve koordinasyon gibi faktörlerin performansa 
beraberce etki ettiği yüksek performans gerektiren bir spor disiplinidir.

Futbol oyununda hareketler incelendiğinde, genellikle kısa zamanda, yük-
sek şiddette bir efor sarfı ile kısa mesafeler alınmaktadır. Bu mesafeler 90 daki-
ka devam ettirilmektedir. Ayrıca bir futbolcunun 100 metrede iyi bir derece yap-
masından ziyade 20-30 metrede yapabileceği hız daha önemlidir. Müsabakada 
oyuncuların kat ettikleri mesafeler yaklaşık olarak 10-12 km aralığındadır. Bu 
mesafenin %25’i yürüme, %37’si düşük şiddet, %20’si orta şiddetteki hareket-
ler, %11’i yüksek hız ve % 7’si geriye doğru yapılan koşulardan oluşmaktadır. 
Bu veriler futbolun aerobik tabanlı ve içerdiği anaerobik yapıyı göstermektedir 
(Bangsbo, Mohr ve Krustrup, 2006, ss. 665-674).

ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANLARI

Günümüzde erken yaşlarda spora yönelim ve elit sporda başarının giderek 
daha genç yaşlarda elde edilmesi, uzun yıllar antrenman yapılmasını ve çocuk 
sporunda elitleşmeyi zorunlu kılmıştır. Ancak, çocukların antrenman yüklen-
melerine verdikleri tepkilerin yetişkinlerden farklı olduğu,  bunun nedenlerinin 
büyüme ve gelişmeyle doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür. Büyüme ve geliş-
menin etkisinde, farklı büyüme dönemlerine paralel olarak belirlenen antren-
manlar, başlama, genel hazırlık, özel hazırlık ve verim evrelerine ayrılır. 

Çocuk ve gençlerin futbol antrenmanında biyolojik olarak büyüme ve ol-
gunlaşma, düşünülmesi gereken en önemli konudur. Çocuk ve gençlerin ant-
renmanlarına yön vermesi için, büyüme ve olgunlaşmanın çok iyi anlaşılması 
gerekir.

Çocukların fiziksel büyüme ve gelişmesi aerobik ve anaerobik kapasitesini, 
kas kuvvetini ve gücünü̈, süratini ve çabukluğunu etkileyecektir. Yaş ilerledikçe 
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futbol performansı da artacaktır. Bununla birlikte futbolcu maç sırasında daha 
hızlı, daha dayanıklı ve daha kuvvetli olacaktır. Bu dönemde yapılan antrenma-
nın büyüme ve gelişme üzerine etkileri de olacaktır (Eniseler, 2009).

Antrenmanların sporcular üzerinde meydana getirdiği fiziksel değişimler 
her yaş grubunda farklı değişimlere neden olmaktadır. Amatör ve gelişim ça-
ğında bulunan sporcularda yapılan düzenli antrenmanların sonuçları üst düzey 
sporculara oranla daha fazla gelişim meydana getirdiği bildirilmiştir (Ateş ve 
Ateşoğlu, 2007, s. 21).

Çocuk minyatür yetişkin değildir. Bu yaklaşımdan yola çıkarak çocuk ve 
genç antrenmanlarının yetişkin antrenmanlarının kapsam ve yoğunlukları düşü-
rülerek yapılamaz (Muratlı, 2013).

Çocuk antrenmanının içerikleri;
•	 Beceri kazanımı
•	 Eğlence
•	 Birliktelik
•	 Heyecan
•	 Performans gelişimi
•	 Yarışmak ve kazanmak
Her spor branşında olduğu gibi futbolda da yapılan atletik çalışmalar spor-

cunun tekniği daha iyi uygulamasını,  sporculara bu atletik çalışmaların doğru 
bir sıra ve şekilde yaptırılması sporcuların potansiyellerine erişmelerinin teme-
lini oluşturur. (Lancaster ve Teodoresc, 2008). 

Yapılan çalışmalar gösteriyorki, duyarlı yaş devrelerinde uygun eğitim ve-
rilediğinde az duyarlı evrelere göre daha fazla gelişim göstermektedir. Erkek 
çocuk ve gençlerde motorik özelliklerin en yüksek artış gösterdiği yıllar 4-6-8-
13 ve 14 yaşlardır. Bununla birlikte 9-11-15 yaşlar daha az ve 3-5-7-12-16-17 
yaşlarda ise gelişme olmamaktadır. Kas kuvveti artışı en fazla 6-8-13 ve 14 yaş, 
dayanıklılık 4 yaş ve 13 yaş sonrası gelişimin en fazla olduğu dönemlerdir.

DOĞUM AYI ve BAĞIL YAŞ ETKİSİ

Yaş ve gelişimin etkisi, spor alanında son yıllarda tartışılan araştırma ko-
nuların başında gelmektedir. Özellikle yarışmacı aşamalarına gelen çocuklarda 
fiziksel üstünlük, erken ergenlik vb. gibi farklılıklar bu kategorilerin tartışılma-
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sına ve yeniden düzenlenmesine neden olmuştur. Yarışmalarda olgunlaşma farkı 
etkisinin kontrol altında tutulması için çocuklar yaş kategorilerine ayrılırlar. Bu 
kategoriler zihinsel, fiziksel ve psikolojik açıdan büyük farklılıklardan dolayı 
bir yaş (yıl) aralığında tutulur. Yine de aynı yılda en erken doğan çocukların en 
sonra doğanlardan hemen hemen bir yıl daha büyük olabilme gerçeği, bu sorunu 
devam ettirmektedir.

Altyapı sporcularında yaş gruplarına göre ayrım, yılın erken aylarında 
doğmuş sporculara avantaj sağlamakta, yılın daha sonraki aylarında doğmuş 
sporculara dezavantaj yaratmaktadır. (Musch ve Grondin, 2001, ss. 147-167). 
Bunun yanında altyapılarda düzenlenen yarışmalarda ilk 6 ayda doğan sporcu-
larında fazla olduğu (Roger, Barnsley ve Thompson, 1992), erken aylarda doğan 
sporcuların profesyonel olma durumlarında da avantaj sağladığı görülmektedir 
(Vaeyens, Philippaerts ve Malina, 2005, ss. 747-756). Aynı yılda doğmuş olsa 
bile hangi ayda doğduğunun önem ve etkisi, Bağıl Yaş Etkisi (BYE) kavramını 
ortaya çıkarmıştır. Aynı yılda erken doğma avantajı ise “Bağıl Yaş Etkisi” veya 
“Doğum Tarihi Etkisi” olarak isimlendirilmektedir. (Vincent ve Glamser, 2006, 
ss. 405-413; Malina, 1994, ss. 389-434; Malina ve diğ., 2004, ss. 555-562).

Araştırmalar sporda bağıl yaş etkisinin dünya çapında yaygın olduğunu 
ve birçok spor branşı ve sporcunun bu duruma maruz kaldığını belirtmektedir 
(Musch ve Grondin, 2001, ss. 147-167). Bağıl yaş etkisi sosyal, psikolojik ben-
lik algısı ve sağlıkla ilişkili pek çok durumda erken doğanlara bir avantaj oluş-
turmaktadır. Liglerdeki lisanslı sporcu sayıları ve bırakma oranları erken doğan-
ların lehine olduğunu göstermektedir (Delorme, Boiche ve Raspaud 2010, ss. 
91-96) Altyapılarda bağıl yaş etkisi fazla iken, A takım seviyesinde bu etkinin 
azalmaktadır (Mujika, Vaeyens, Matthys, Santisteban, Goiriena ve Philippaerts, 
2009, ss. 1153-1158). 

Bağıl yaş etkisinin antrenör ve hakemler üzerindeki etkilerinin araştırdığı 
çalışmada, antrenörlerinde geçmişte futbolcu olmasına bağlı olarak bağıl yaş et-
kisine maruz kaldığı, hakemlerin ise etkilenmediği görülmüştür (Cobley, Scho-
rer ve Baker, 2008, ss. 1531-1538).

Son yıllarda bu konuda yapılan çalışmalar biyolojik olgunlaşması erken 
olanların seçilme düzeylerinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Erken ol-
gunlaşmanın, yılın ilk aylarında doğanlarda daha yüksek oranlarda görülmesi 
bağıl yaş etkisini artırmaktadır. Erken biyolojik olgunlaşma fiziksel performans 
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özelliklerinden güç, kuvvet, dayanıklılık ayrıca teknik özellikler açısından da 
daha üstün olmaya neden olabilmektedir. Biyolojik (kemik) yaştan, kronolo-
jik (takvim) yaşı çıkararak olgunlaşma farklılık düzeylerinin tespit edildiği bazı 
araştırmalarda, çocuk ve gençlerde fiziksel gelişim ve kalp-solunum sistemi ka-
pasitesinde erken olgunlaşma ile bağıl yaş etkisi arasında, ilk aylarda doğanların 
lehinde anlamlı ilişkiler olduğu bildirilmiştir (Roberts, Boddy, Fairclough ve 
Stratton, 2012, ss. 72-83). Yılın sonlarına doğru doğan çocukların fiziksel du-
rumlarındaki performans eksikliği çocuklarda, psikolojik baskıda yapabilmek-
tedir (Unnithan, White, Georgiou, Iga ve Drust, 2012, ss. 1719-1726).

Bununla birlikte aynı yılda doğan genç futbolcuların takımda olmaları ile 
doğdukları aylara göre dağılımları arasında önemli ilişkiler vardır. Yetenek seçi-
mi çalışmalarının pek çoğunluğunda çocukların antropometrik ve fiziksel özel-
likleri ortaya koymaktadır (Vaeyens, Lenoir, Williams ve Philippaerts, 2008, ss. 
703-714).

Aynı yılda daha erken doğanların takıma seçilme ve kadroya girebilme 
avantajlarını inceleyen araştırmalar bağıl yaş etkisini ortaya koymaktadır (Mü-
lazımoğlu, Cihan, Erdoğdu ve Şirin 2013, ss. 105-111; Delorme ve diğ., 2010, 
ss. 91-96; Augste ve Lames, 2011, ss. 983-987; Williams, 2010, ss. 502-508). 
Bu durum takımların oyuncu havuzundaki sporcu sayısının azalmasına neden 
olmaktadır (Andronikos, Elumaro, Westbury ve Martindale, 2016, ss. 1124-
1131).

Gelişim düzeyleri çok çeşitli şekillerde gruplandırılabilir. En popüleri ancak 
en az doğru olanı kronolojik yaşa göre sınıflandırmadır. Kronolojik yaş veya bir 
kişinin yaşının ay veya yıl olarak belirtilmesi evrensel bir yöntemdir. Kronolojik 
yaş bir kişinin gelişim düzeyini belirlemek için sadece kaba bir tahmin yürütme-
mizi sağlar. Buna ilave diğer yöntemlerde kullanılabilir. Kullanılan diğer yaşlar;

Biyolojik yaş çeşitleri: a) Morfolojik yaş b) İskelet yaşı c) diş yaşı d) cinsel yaş

Diğer: duygusal yaş, Zeka yaşı, benlik kavramı yaşı, algısal yaş (Gallahue, 
Ozmun ve Goodway, 2011).

Spor müsabakalarında eşitlik sağlamak amacıyla yaş gruplarına ayrılmak-
tadır. Maalesef ince yaş farklılıkları bazı dezavantajlar yaratmaktadır. Bağıl yaş 
etkisi olarak isimlendirilen (Barnsley, Thompson ve Legault, 1985, ss. 78-87) 
bu durum farklı branşlarda görülmektedir.
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Hancock ve arkadaşları 2000 yılı ve sonrası bağıl yaş etkisi çalışmalarının 
analizini yapmış, son yıllarda yetişkinlere göre çocuklar üzerindeki araştırmala-
rın fazlalaştığını belirtmiştir (Hancock, Adler ve Cote 2013, ss. 630-637). 

Helsen ve arkadaşları bağıl yaş etkisinin sadece fiziksel farklılıkları ortaya 
konmadığını, fiziksel yönden çok fazla efor istenmeyen diğer branşlar içinde 
geçerli olduğunu belirtmişlerdir. Belçika’ daki gençler santranç şampiyonasına 
katılan sporcuların relatif yaş etkisini araştırmışlar, her yaş kategorisinin ilk 10 
sporcusunda belirgin şekilde relatif yaş etkisinin olduğunu belirtmişlerdir (Hel-
sen, Baker, Schorer, Steingröver, Wattie ve Starkes 2016, ss. 211-221).

Relatif yaş etkisi daha uzun boy, daha iyi hız, dayanıklılık, kuvvet vb. 
performans özellikleri sağlamaktadır (Malina, Physical growth and biological 
maturation of young athletes, 1994) bununla birlikte yılın ilk aylarında doğan 
sporcular sonraki aylarda doğan sporculara göre daha erken büyüme atağına 
girebilirler. (Gil, Badiola, Bidaurrazaga-Letona, Zabala-Lili, Gravina, San-
tos-Concejero ve Granados, 2014, ss. 979-986).

Akademik eğitim kategorileri pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 
kronolojik yaş olarak da ifade edilen takvim yaşına göre düzenlenmektedir.

Çoğu spor branşında olduğu gibi futbol eğitimi ve yarışma kategorileri de 
kronolojik yaş dikkate alınarak düzenlenir. Kronolojik yaş ya da takvim yaşı 
kişinin doğduğu tarih ile mevcut an arasındaki süreyi ifade etmektedir. Fakat 
çocuk ve gençlerde fiziksel ve biyolojik değişim ve gelişimler incelendiğinde 
aynı yaş (yıl) aralığında olanlarda çok daha belirgin olmakla birlikte, kronolojik 
yaşları (ay ve gün) aynı olanlarda dahi çok önemli fiziksel, psikolojik ve zihin-
sel farklar olabilmektedir.

Yapılan bu çalışmalarda, aynı yaş kategorisindeki takımlarda yer alan elit 
genç sporcuların aylara göre doğum tarihleri dağılımları yılın ilk aylarında yük-
sek oranlara sahipken yılın son aylarına doğru düşüş göstermektedir. Bu so-
nuçlarda sporcu seçiminde ve takımların oluşturulmasında BYE’nin varlığını 
ortaya koymaktadır (Mülazımoğlu ve diğ., 2013, ss. 105-111).

TUİK verilerine göre Türkiye’ de 2001-2008 yılları arası doğan çocukların 
doğdukları aya göre kıyaslama yapıldığında benzer sonuçlar çıkmaktadır. Ocak 
doğumlu sporcuların her iki grupta da ortalama üzerinde sayılara sayılarda ol-
duğu görülürken çalışma grubumuzda Haziran doğumlu çocuklarında ortalama 
üzerinde doğum sayısına sahip olduğu görülmüştür (TÜİK, 2017). 
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Grafik 1. Çalışma Grubu ve Türkiye Geneli Çocukların Doğdukları Ay 
Oranları

Literatürde takımlara seçilen sporcularda ilk aylarda doğan çocukların ora-
nının diğer aylara göre daha fazla olduğu ve bununda ilk aylarda doğan çocukla-
rın diğer yaş dilimlerine göre fiziksel yönden avantajlı olduğu savunulmaktadır.

Araştırmalar sporda relatif yaş etkisinin dünya çapında yaygın olduğunu ve 
birçok sporcunun bu duruma maruz kaldığını belirtmektedir (Musch ve Gron-
din, 2001, ss.147-167).

Wotteler ve Höner Alman Futbol yetenek seçimi programında seçilen oyun-
cuların motor beceri ve yeteneklerin bağıl yaş etkisi ile olan ilişkisi incelenmiş, 
çalışmaya 10-12 yaş grubunda 130 futbolcu dâhil edilmiştir.

Seçilen futbolcuların ilk aylarda doğan çocukların son aylarda doğan ço-
cuklara göre 2 kattan daha fazla oranda olduğu belirtilmiştir. Çalışmada motor 
performansın genç oyuncularda daha düşük olduğu belirtilmiştir (Votteler ve 
Höner, 2014, ss. 443-442).

Bağıl yaş etkisinin 16-21 yaş altı Alman elit genç futbolcular üzerinde ya-
pıldığı çalışmada, Alman futbolcunda da bağıl yaş etkisinin görüldüğü fakat 
16-21 yaş futbolcularda bağıl yaş etkisinin antropometrik ya da fiziksel per-
formans özellikleriyle açıklanamayacağı belirtilmiştir (Skorski, Skorski, Faude, 
Hammes ve Meyer, 2015) buna karşın literatürde bağıl yaş etkisinin kuvvet, sü-
rat, güç ve dayanıklılığı etkilediği çalışmalarda bulunmaktadır (Deprez, Coutts, 
Fransen, Deconinck, Lenoir, Vaeyens ve Philippaerts 2013, ss. 897-903).
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Altyapı Fransız erkek futbolunda bağıl yaş etkisinin araştırıldığı çalışmada, 
takımlara seçilen veya sporu bırakan çocukların aylara göre doğum tarihi ince-
lendiğinde, aynı yılda doğan ama daha geç aylara sahip doğum tarihli çocukların 
spordan kopma oranının yüksek olduğu belirtilmiştir (Delorme  ve diğ., 2010, 
ss. 91-96). Çalışmada 9 yaş ve 11 yaş altındaki çocukların yılın son çeyreğinde 
doğan çocuklarda sporu daha erken bıraktıkları, 13 yaş çocuklarda ise 3. Çeyrek 
doğumlu çocukların daha erken bıraktıkları belirtilmiştir. 

Jimenez ve Pain Bağıl yaş etkisinin özellikleri ergenlik yıllarında daha faz-
la görüldüğünü belirtmektedir (Jimenez ve Pain, 2008, ss. 995-1003).

Bağıl yaş etkisi sadece futbol branşı için geçerli olmadığı, diğer voleybol, 
basketbol, gibi spor branşlarında da görülmektedir. Nakata ve Sakamoto Japon-
ya da yapmış oldukları çalışmalarda sumo güreşi sporcularında da bağıl yaş 
etkisinin olduğunu belirtmişlerdir (Nakata ve Sakamoto, 2011, ss. 570-574).

Avrupa ligi altyapılarındaki futbolcuların % 43,38’ lik kesimin ilk 3 ayda 
doğduklarını, son 3 ayda doğanların oranı ise % 9,31 dir. Çalışmaya göre ilk 3 
ayda doğum oranları Belçika’ da %37, Danimarka’ da %36, İngiltere’ de %50, 
Fransa’ da %43, Almanya’ da %50, İtalya’ da %46, Hollanda’ da %36, Portekiz’ 
de %45, İspanya’ da %36 ve İsveç’ te % 47 dir (Helsen, Winckel ve Williams, 
2005, ss. 625-636).

Altyapıda başarı var ama A takıma sporcu çıkmıyor ifadesi son dönemde 
sıkça söylenmektedir. Fiziksel üstünlükleri ile A takım seviyesine gelen spor-
cular kendilerinden yaşça büyük abileriyle oynamaya başladıklarında bu üstün-
lüklerini kaybetmekte ve diğer özelliklerini askıya aldıkları için tutunamamak-
tadırlar. bu durum altyapıların en büyük sorunlarındandır. Çocukların biyolojik 
gelişimlerine dikkat ederek yaklaşım (Rogol, Cumming ve Malina 2018), antre-
nör sporcu ilişkisi ile (Güllü, 2019, ss. 190-204) koruyarak sürecin sağlanması 
gerekmektedir. 

FUTBOL ALTYAPI MİLLİ TAKIM KATEGORİLERİ

Türkiye futbol milli takımları U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21 
A2 ve A Milli takım olarak kategorize edilmiştir. Milli takımların ilk basamağı 
U14 yaş kategorisinde geniş kadro ile oluşturulur.  A milli takım hedeflenerek 
çıkılan yolda elenen yada yeni oyuncuların katılımıyla üst yaş kategorilerine 
geçişler olmaktadır.
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U14 yaş kategorisine seçim aşamasında Türkiye ve yurt dışı taramalar ya-
pılmakta, yeteneği daha üst düzeyde olan sporcular takımlara seçilmektedir. Er-
ken olgunlaşma, atletik performans üstünlüğü gibi performans bileşenleri yete-
nekli sporcuların belirleyici özellikleridir. Bu özellikler bağıl yaş kavramından 
etkilenmektedir. Yılın ilk aylarında doğan çocuklar son aylarında doğan çocuk-
lardan performans olarak daha üstün olduğu yapılan çalışmalarda görülmektedir 
(Şahin, 2017, s. 27).

MİLLİ TAKIM SPORCULARIN DOĞUM AYLARI

2017-2018 sezonu altyapı milli takımlara katılan sporcuların doğum tarih-
leri incelendiğinde;

Grafik 2. U14 Yaş Kategorisi Doğum Tarihi Oranları
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Grafik 3. U15 Yaş Kategorisi Doğum Tarihi Oranları

Grafik 4. U16 Yaş Kategorisi Doğum Tarihi Oranları
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Grafik 5. U17 Yaş Kategorisi Doğum Tarihi Oranları

Grafik 6.  U18 Yaş Kategorisi Doğum Tarihi Oranları
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Grafik 7. U19 Yaş Kategorisi Doğum Tarihi Oranları

Grafik 8. U20 Yaş Kategorisi Doğum Tarihi Oranları
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Grafik 9. Ümit Milli Takım Doğum Tarihi Oranları

Grafik 10. Tüm Altyapı Milli Takımlar Doğum Tarihi Oranları

Türkiye Futbol Federasyonu tüm altyapı milli takım sporcularının doğum 
tarihi oranları incelendiğinde, futbolcuların % 75’ inin ilk Oca-Haziran ayları 
arasında doğdukları görülmektedir.
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Tablo 1. Tüm Altyapı Milli Takım Yaş Kategorilerine Ait Doğum Tarihi 
Bilgileri

Takımlar Ocak-Hazi-
ran (n)

Temmuz-A-
ralık (n)

Ocak-Haziran   
(%)

Temmuz-Ara-
lık  (%)

Ümit milli Takım 13 6 68,4 31,6

U20 Milli Takım 16 5 76,2 23,8

U19 Milli Takım 13 5 72,2 27,8

U18 Milli Takım 10 8 55,6 44,4

U17 Milli Takım 13 5 72,2 27,8

U16 Milli Takım 18 5 78,3 21,7

U15 Milli Takım 15 3 83,3 16,7

U14 Milli Takım 38 8 82,6 17,4

Toplam 136 45 74,14 25,86

Tablo’ da altyapı milli takımlara ait sporcu sayıları ve birinci ve ikinci 6 
aylık dilimlerde doğum oranları görülmektedir. Yaş grupları incelendiğinde yaş 
arttıkça ilk 6 ayda doğma oranı azalmaktadır.

SONUÇ

Yılın ilk aylarında doğan çocukların takımda kalma oranının yüksek olma-
sında, çocuklardaki fiziksel gelişim üstünlüğünün etkisi oldukça fazladır.

Altyapı takımlarında başarı kıstasının takımın şampiyon olması olarak gö-
rüldüğü ülkemizde, çocukların fiziksel üstünlüğü takımda kalma oranıyla para-
lellik göstermektedir. 

Çocukların altyapılardaki fiziksel değerlendirmeleri bulunduğu tam yaş ye-
rine yarım ya da çeyrek yaş dilimleri ile değerlendirilmeleri, çocukların spordan 
erken kopmalarının önüne geçmesini sağlayabilir. Aynı şekilde altyapı maçları 
planlanırken, yaş kategorilerinin yarım ya da çeyrek dilimler ile planlanarak 
oynatılması, bağıl yaş etkisini ortadan kaldırabilir.
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Altyapılarda temel hedefin şampiyon olunması yerine, başarının A takıma 
sporcu çıkarmaya dönüştürülmesi, altyapı antrenörlerinin de işini kolaylaştıra-
caktır. Fiziksel zayıflığın psikolojik sıkıntılara da yol açtığı düşünülürse, başarı 
için yapılacak uzun vadeli planlarda bağıl yaş etkisi önem kazanmaktadır.

Yetenek seçimi sürecinde başarılı olabilmenin birinci şartı katılan sporcu 
sayısının fazla olmasıdır. Takımlar sporcularını alırken yılın ilk aylarında do-
ğan sporcuları tercih etmesi ve fiziksel gelişimin geç olmasından dolayı yılın 
sonlarında doğan sporcuları tercih etmemeleri, sporcu havuzundaki sayıyı azalt-
maktadır. Yılın sonlarında doğan çocuklar ya sporu erken bırakmakta yada tüm 
olumsuzluklara göğüs germeye çalışmaktadır. Bu durum fırsat eşitsizliği doğur-
maktadır.

Futbol milli takımlarda sporcuların doğdukları aylar incelendiğinde ilk 6 
ayda doğan sporcuların oranının % 74 olduğu görülmüştür. Bu durum milli ta-
kım sporcularının bağıl yaş etkisine maruz kaldığı söylenebilir. 
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SPORDA DENGE KAVRAMI ÜZERİNE BİR BAKIŞ
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İstanbul / Türkiye

Öz: Spor branşları açısından dengenin önemini açıklayacağımız çalışma-
da, denge kavramının kapsam ve içeriği üzerinde durulacak ve denge meka-
nizmasının gelişimi açıklanacaktır. Özellikle üzerinde duracağımız kısım ise 
sporda dengenin önemi olacaktır. Son bölümde ise çeşitli spor branşlarında ve 
diğer alanlarda yapılmış olan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar açıklanacaktır. 
Branşlara göre sporcuların karakteristik yapılarını tanımlamak amacıyla birçok 
araştırma yapılmaktadır. Araştırmacılar bu sayede elit sporcuların başarılı olma-
sı için gerekli fiziksel, fizyolojik ve psikolojik değerleri tanımlamayı amaçla-
maktadırlar. Antrenmanda ve müsabakada yüksek seviyede motor hareketlerin 
uygulanması, statik ve dinamik dengenin kontrol altına alınmasıyla yapılabilir. 
Sportif açıdan dengenin önemi denge, sportif performansın üst düzeyde tutu-
labilmesi açısından ihtiyaç duyulan vücut kompozisyonunu koruyabilmek için 
önemli bir faktördür. Bundan dolayı denge hareket örüntülerinde ani değişimler 
içeren dinamik sporların temelini oluşturur. Bütün spor branşları belli oranda 
denge içermektedir. Dolayısıyla spor branşlarının yapısal özellikleri dikkate 
alınarak yapılan denge antrenmanları bu alanda yapılan çalışmalardan da göz-
lemlendiği gibi sporcuların performanslarına çoğunlukla olumlu katkıda bulun-
maktadır.

GİRİŞ

İnsanlar hareket etmeden sabit bir şekilde dururken ve yürürken yerçeki-
minin istikrarsızlaştırıcı etkisini ve amaçları doğrultusunda gerçekleşen motor 
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hareketlerinin bozucu etkilerini gidermek ve ihtiyaç duydukları devamlı düzelt-
meleri uygulamak gayesiyle denge sistemi yerçekimi ve destek yüzeyine ait 
yerçekimi merkezinin pozisyonlarını tespit etmelidirler. Tüm bunları yaptıktan 
sonra ise meydana gelen yerçekimi sapmalarını düzeltmek için uyumlaştırılan 
hareketleri yapmalıdırlar. İnsanların sahip oldukları dengede durabilme kabili-
yeti karmaşık bir geri dönüt dizgesine bağlıdır. Bu sistem görsel, denge organ-
ları ve dokunma, acı ve ısı hissi ve vücut pozisyonunu algılamak gibi duyusal 
cihazları üreten organları kullanarak çalışır. Bu sayede vücudun orta ve kenar 
kısımlarında her ikisine birden ait salınımının en az olduğu pozisyon, ayakların 
arasının açık olduğu yani denge alanının en verimli olduğu durumdur.

Spor branşları açısından dengenin önemini açıklayacağımız çalışmada; 
denge kavramının kapsam ve içlemi üzerinde durulacaktır. Denge mekanizma-
sının gelişimi açıklanacaktır. Özellikle üzerinde duracağımız kısım ise; sporda 
dengenin önemi olacaktır. Son bölümde ise çeşitli spor branşlarında ve diğer 
alanlarda yapılmış olan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar açıklanacaktır.

Denge

Denge, hareket halinde ya da statik pozisyonda iken destek temeline uyarak 
vücudun kütle merkezini kontrol edebildiğimiz proses biçimde isimlendirilir. 
Beden pozisyonunu  sürdürebilme, kendi iradesi ile hareket edebilme  ve endişe 
ve kaygıya karşı tepki  verebilme becerisi şeklinde isimlendirilir (Tekin, 2013).

Genel olarak uzayda kapladığımız yerin algılanması olarak da tanımlan-
maktadır (Chapman, 2008). Ayrıca organizmanın hareket sisteminin statik ve 
dinamik olarak uyum içinde görev yapmasıdır. Denge, merkezi sinir sistemi ta-
rafından sağlanan bir  reflekstir; ancak bazı  durumlarda   istemli  olarak  da  sağ-
lanabilir. Dengeyi sağlayan sistem, vücudun uzay içindeki yerini, pozisyonunu, 
yönünü, hangi yönde hareket ettiğini, döndüğünü mü yoksa sabit durumda  mı  
olduğunu  bildirir  (Horak ve Macpherson, 2011).

Dünya üzerinde her kütlenin bir yerçekimi merkezi vardır. Yerçekimi mer-
kezi, kütlenin içinde kuvvet ve momentlerin toplamının sıfır olduğu hayali 
bir noktadır. İnsan vücudunun da bir yerçekimi merkezi vardır. Bu merkezin, 
göbeğin hemen altında ve biraz gerisinde, yaklaşık olarak 2. sakral vertebra-
nın anteriorunda olduğu kabul edilir. Vücudun kendi ağırlığına ve yerçekimi-
ne bağlı olarak basıncı hissettiği düzlem ise destek yüzeyi olarak ifade edilir 
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(Shumway-Cook ve McCollum, 1991). Bilimsel tanım olarak denge; kişinin, 
yerçekimi merkezini destek yüzeyi içerisinde tutabilme ve koruyabilme yetene-
ğidir (Deliagina, Zelenin, Beloozerova ve Orlovsky, 2007).

Denge Mekanizması

Dengenin bozulmasına neden olan çeşitli durumlarda bir denge reaksiyo-
nunun ortaya çıkmasını sağlayan bir mekanizma mevcuttur. Genellikle denge-
nin sağlanması reflekslerle denetlenir ve dik postür için bilinçli güç harcanmaz 
(Deliagina ve diğ., 2007). Görsel, vestibüler ve propriyoseptif, sistemler hız-
lı ve doğru bilgiyi sağlayarak postüral stabiliteyi sürdürmede rol oynarlar. Bu 
sistemlerden toplanan bilgiler serebellumdan gelen verilerle kortikal seviyede 
birleşirler. Beyin hatalı bilgileri ayıklayarak postüral kontrolü sağlamak için ko-
ordine motor hareket yapmaya yönelik bilgileri seçer. Bu gelişmiş mekanizma 
sayesinde bireyler gündelik basit aktivitelerden, daha zor aktivitelere kadar gö-
revlerini kolayca gerçekleştirirler (Taner, Atasever ve Durgun, 1998; Deliagina 
ve diğ., 2007).

Vestibüler Sistem

Periferik denge mekanizmaları içinde en çok özelleşmiş ve kompleks olanı, 
bu sistemdir. Denge ve postüral kontrol, vestibüler aparatı da içine alan, farklı 
periferik reseptörlerden gelerek duyusal kortekse ve beyin sapı ile serebellum-
daki integrasyon merkezlerine ulaşan duyusal bilgilere bağlıdır. Bu bilgi akışın-
dan sonra lateral ve medial vestibulospinal traktus ve retikülospinal traktus ile 
medulla spinalise iletilen emirlerle postüral düzenleme oluşur. Postürü kontrol 
etmek amacıyla lateral vestibulospinal traktus ekstansör kasları aktive ederken 
medial vestibulospinal traktus ise boyun kaslarının kontraksiyonu sağlar (Usta, 
2011). Vestibüler kısımda kohlea, semisirküler kanallar utrikulus ve sakkulus 
bulunur.

Yarımdaire kanalları: Birbirine dik düzlemlerde bulunan yarım daire şek-
lindeki üç kanaldan oluşur. Her kanal kendi düzlemindeki dönme gibi açısal ey-
lemleri algılar ve yanıt verir. Dinamik oryantasyondan sorumludur   Utrikulus: 
Yatay düzlemi algılar. Dik alçalma ve doğrusal ivmeye yanıt verir.   Sakkulus: 
Makulası utriküldekine diktir. Doğrusal ivmeye yanıt verir. Utrikulus ve sakku-
lus statik oryantasyondan sorumludur  (Taner ve diğ., 1998).
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Görsel Sistem

Gözlerin hemen arkasında retinada, özel duyu reseptörlerinin yer aldığı çu-
buk ve koni hücreleri bulunur. Bu reseptörler ışığa karşı duyarlıdır. Bu nedenle 
karanlıkta duran veya gözleri kapatılan bir insanda vücut düzgünlüğü bir miktar 
bozulmaktadır. Dengenin sağlanması için optik sinirler yoluyla beyne görsel ve-
rileri iletilir. Bir objenin hareketini, başa göre gözün hareketi veya baş ve gözün 
birlikte hareketi arasındaki farkı, ayırma yeteneği olan bu sistem postürün ve 
dengenin sürdürülmesinde çok büyük öneme sahiptir (Deliagina ve diğ., 2007).

Görsel sistem; çevredeki faktörler, zeminin özellikleri ve mesafe ile ilgili 
bilgi vermesinin yanında vücut kompomentlerinin işlevi, birleriyle ilişkisi ve 
gereken hareket miktarı ile ilgili bilgi sağlar. Hareketler zorlaştıkça ve hızları 
arttıkça görme fonksiyonun önemi de aynı oranda artar. Görme fonksiyonun 
denge ile ilişkisi düşünüldüğünde en etkili şekilde kullanılabilmesi için baş ve 
boyun diziliminin uygun şartlarda olması gerekir (Erkmen, 2006). Vücuttan ge-
len proprioseptif bilgilerin kaybedilmesi ya da vestibüler organın tahrip olması 
gibi durumlar söz konusu olsa bile kişi dengesini koruyabilmek için visual me-
kanizmalarını etkili bir şekilde kullanmaya devam edebilir. Kişinin hafif doğru-
sal hareketi ya da dönme şeklindeki hareketleri dahi retinada oluşan görüntüyü 
aniden kaydırır ve bu durum denge merkezlerine iletilir. Vestibüler organı tahrip 
olmuş bazı insanların; gözler açık şekilde, hareketleri yavaş yaptıları taktirde 
dengeleri hemen hemen normaldir. Ancak hareketler hızlanır ya da gözler kapa-
nırsa denge hemen kaybolur (Guyton ve Hall, 2017).

Sportif aktivitelerde veya bale ve dansta, örneğin dönüş yaparken dengenin 
korunmasındaki en önemli kurallardan biri, sabit bir noktaya bakmaktır. Burada 
amaç, bir noktada konsantrasyonu yoğunlaştırarak gözlerin çevreden aldığı ve 
beyne yolladığı uyarıları en aza indirmek ve dengenin bozulmasını engellemek-
tir (Hatipoğlu, 2005).

Propriyoseptif Sistem

Vücudun bölümlerinin lokalizasyonu hakkında bilgi sağlayarak dengeye 
katkıda bulunur. Periferik duyu reseptörleri; proprioseptif eklem reseptörle-
ri (özellikle üst servikal faset eklemler ve ayak bileği eklemi); kasların geri-
lim-vibrasyon reseptörleri; yüzey, pozisyon, eklemlerin, kasların hareketleri ve 
yerçekimi ile ilgili bilgi verirler. Ayak tabanındaki basınç reseptörlerinde oluşan 
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basınç farklılıkları destek yüzeyine göre ağırlık merkezinin vertikal pozisyonu 
hakkında vücudu bilgilendirir. Eğer ayak tabanlarında eşit basınç dağılımı bo-
zulur ve tek ayak üzerindeki basınç artarsa bu ekstremitedeki ekstansör kasların 
tonusu artarken karşı ekstremitede fleksör kasların da buna uygun olarak tonusu 
artar. Böylece düşme önlenir ve ayakta duruş pozisyonu sürdürülür (Deliagina 
ve diğ., 2007).

Denge yalnızca periferden gelen uyarıların yorumlanmasıyla sağlanmaz. 
Ayrıca yeterli kas gücü ve aktivitesi de gereklidir. Merkezi sinir sistemi, bu par-
çalardan gelen uyarıları işler. Karmaşık olmayan durumlarda bu sistemlerden 
sadece biri de yeterli olabilmektedir.

Motor sistem tarafından postüral stabiliteyi sağlamak amacıyla oluşturulan 
cevaplara otomatik postüral reaksiyonlar denmektedir. Bu reaksiyonlar, istemli 
hareketten önce bilinçaltı seviyede meydana gelirler. Dengenin sağlanması ve 
korunmasında üç ana postüral reaksiyon etkendir (Tekin, 2013).

Ayak bileği eklem reaksiyonu: Ayak bileği, postüral düzeltmelerde temel 
rol oynamaktadır. En fazla kullanılan stratejidir. Ağırlık merkezindeki küçük 
değişiklikler ayak bileği ile düzeltilir.

Kalça eklem reaksiyonu: Ayak bileği eklem reaksiyonunun yetersiz kaldığı 
büyük yer değişimlerinde kalça eklemi devreye girer. Kalça fleksiyonu ve eks-
tansiyonu ile ağırlık merkezi destek yüzeyi sınırlarında tutulmaya çalışılır. Bu 
reaksiyon daha çok dar yüzeyler üzerinde ayakta dururken oluşmaktadır.

Adım alma reaksiyonu: Ayak bileği ve kalça ağırlık merkezi destek yüzeyi 
içinde korunamadığında adım alma hareketi ile destek yüzeyi yeniden şekillen-
dirilir (Horak, Nashner ve Diener, 1990).

Denge üç alt bölümde incelenir bunlar:

Statik denge: Vücudun dengesini belirli bir pozisyonda ya da yerde sağla-
yabilme yeteneğidir. Statik dengenin sürdürülebilmesi için vücut ağırlık merke-
zi, ikinci sakral vertebra seviyesinden geçmeli ve destek yüzeyi üzerinde kal-
malıdır.

Dinamik denge: Vücut segmentleri hareket halindeyken oluşan postüral 
değişikliklerin önceden kestirilebilmesi, uygun denge yanıtlarının verilebilmesi 
ve devam ettirilebilmesi yeteneğidir.
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Objeyle dengeleme: Bir amaçla hareket yaparken ya da ek bir araç kul-
lanırken dengeyi sağlayabilme yeteneğidir. Statik ve dinamik denge bir arada 
kullanılabilir (Assaiante, Mallau, Viel, Jover ve Schmitz, 2005). 

Dengeyi Etkileyen Faktörler 

Yaş 

Denge çoğunlukla içsel yani kişisel farklılıklar altında incelenmelidir ve bi-
reysel farklılıklar da yaşa bağlı olarak incelenmelidir. Bireysel farklılıklar gün-
lük yaşam içerisinde çoğu zaman yapılan aktivitelerin dengenin gelişimi ya da 
korunması için yeterli olmadığı görüşüyle açıklanabilir (Gürkan, 2013).

Kilo  

Vücut yağları; futbolcuların sıçrama, hızlı dönüş ve yavaşlama, sürat ve 
dayanıklılıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bundan dolayı, yüksek oran-
da vücut yağı maç sırasında sporcuları olumsuz olarak etkilemektedir. Vücut 
ağırlığının artması denge performansını olumsuz olarak etkileyerek statik denge 
skorlarının arttırmasına neden olmaktadır (Gürkan, 2011).

Düzgün Postür 

Düzgün postür, kişinin vücudunda herhangi bir şekil bozukluğu olmadı-
ğı ve eklemelerin en az yüklenme ile karşı karşıya kalarak sağladığı postürdür 
(Gürkan, 2011). Bedenin her bir bölümünün, bu bölümlere bitişik parça ve bü-
tün vücuda oranla en uygun pozisyonda yerleştirilmesine postür denir. Postür 
düzgün olmazsa zamanla kas ve eklemlerde kalıcı değişiklikler meydana gelir 
ki bu da birçok farklı hastalığa sebep olur. Bundan dolayı düzgün postüre her 
zaman önem verilmelidir. Düzgün postürün sağlanmasında ve korunmasında 
pelvisin pozisyonu önemlidir. Düzgün postür, lumbosakral açının 140°, sakral 
ve pelvik açıların ise 30° olduğu postürdür (Gürkan, 2013).

Eklem Rahatsızlıkları 

Arthose (eklem iltihapları) ve bunun sebep olduğu ağrılar, dengeyi olumsuz 
yönde etkilemektedir. Ağrılar oldukça yoğun bir şekilde kas sistemini etkiler. 
Bu tip hastalıklardan olan givingway rahatsızlığı kasın çalışma sistemine etkide 



HER YÖNÜYLE SPOR

898

bulunur. Yük altında diz fleksiyonu-ekstansiyonu (merdiven inme, yokuş aşağı 
inme) sırasında ortaya çıkar (Suveren, 2009).

Düzenli Egzersiz ve Süreci

Denge sürecini etkileyen birçok unsur vardır. Yapılan araştırmalarda, dü-
zenli olarak spor yapan yaşlı insanların, hiç spor yapmayan genç insanlardan 
daha iyi koordinasyon ve denge performansına sahip oldukları gözlemlenmiştir. 
Spor ya da antrenman yapmanın denge üzerindeki etkisinin yaştan bağımsız 
olarak incelenmesi gerekliliği araştırmaların gösterdiği en önemli sonuçlardan 
birisidir (Gürkan, 2011). Erken yaşta edinilmiş motorik özellikler ve koordinas-
yon arasında pozitif bir ilişki olduğu ve düzenli olarak spor yapanların hiç spor 
yapmayanlara nazaran daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir (Gürkan, 2013).

Motivasyon ve Konsantrasyon 

Yüksek motivasyon, dikkat ve konsantrasyon dengeyi olumlu yönde etki-
lemektedir. Bunların haricinde içsel sebepler (günlük form grafiği, ruh hali ve 
heyecan gibi) ya da dış etkenler (gürültü, ısı, görsel ya da dokunarak yapılan 
yönlendirmeler) dengeyi etkileyen önemli durumlardır (Çavdar, 2014).

Spor Açısından Dengenin Önemi

Branşlara göre sporcuların karakteristik yapılarını tanımlamak amacıyla 
birçok araştırma yapılmaktadır. Araştırmacılar bu sayede elit sporcuların başa-
rılı olması için gerekli fiziksel, fizyolojik ve psikolojik değerleri tanımlamayı 
amaçlamaktadırlar. Antrenmanda ve müsabakada yüksek seviyede motor ha-
reketlerin uygulanması, statik ve dinamik dengenin kontrol altına alınmasıyla 
yapılabilir (Arslanoğlu, Aydoğmuş, Arslanoğlu ve Şenel, 2010).

Altay’ a (2001) göre denge, sportif performansın üst düzeyde tutulabilme-
si açısından ihtiyaç duyulan vücut kompozisyonunu koruyabilmek için önemli 
bir faktördür. Bundan dolayı denge hareket örüntülerinde ani değişimler içeren 
dinamik sporların temelini oluşturur. Bütün spor branşları belli oranda denge 
içermektedir. (Gökmen, 2013). Güreşe özgü teknik becerilerin uygulanması açı-
sından denge yeteneğinin geliştirilmesi de önemli bir parametredir (Ateş, Çetin 
ve Yarım,  2017). 
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Bir spor branşını öğrenmek ve uzun süre antrenman yapmak, günlük ha-
yattaki statik ve dinamik postural kontrolü geliştirir. Motor yeteneklerin yerine 
getirilmesindeki uygun denge kontrolü ve sportif aktivitelerdeki vücut hareket-
leri, dik duruş pozisyonu sürdürülürken ağırlık merkezinin değişimini minimal 
seviyeye indiren sinerjik kaslara bağlıdır (Perrin, Deviterne, Hugel ve Perrot, 
2002). Spor branşlarına göre kullanılan duyusal sistemler, branşların teknik ve 
taktik özelliklerine göre farklılık gösterir. Elit jimnastikçiler vücutlarını kontrol 
ederken somatosensör uyarılar, otolitik uyarılara nazaran daha etkilidir (Brin-
goux, Marin, Nougier, Barraud ve Raphel, 2000). Altay’ın (2001) belirttiğine 
göre Jastrejevskaya, sporcularda dengenin, iyi performans gösteren ve göstere-
meyenler arasında ayrım yapılırken bir etken olarak kullanılabileceğini ve aynı 
zamanda motor becerilerin sergilendiği bedensel gelişim için olumlu katkı sağ-
ladığını bildirmiştir. Spor içeren bir pozisyon ya da hareket sırasında postürün 
ve dengenin devam ettirilmesi ve aynı zamanda kontrol edilebilmesi, fiziksel 
aktiviteler için temeldir. Denge aynı zamanda koordinasyonu da beraberinde 
getireceğinden çok daha akıcı ve aktif bir performans ortaya konmasında büyük 
rol oynar. Sporculara uygulanacak bazı denge testleri ile eksikleri belirlenerek 
bu eksiklere yönelik çalışmalar planlanmalıdır (Neumann, 2002). Singer’e göre 
denge, yapılan spor branşına göre özelleşir. Sporcu bütün branşlara yönelik bir 
denge özelliği kazanamaz; denge, branşta uygulanan tekniğe özeldir (Gökmen, 
2013). Dengenin sürdürülebilirliği, neredeyse bütün fiziksel hareketleri per-
forme edebilmek için temel unsurdur (Ruiz ve Richardson, 2005). Erkmen ve 
diğerlerine (2007) göre ise futbol, basketbol ve jimnastikçilerin denge perfor-
manslarını karşılaştırmış ve bu karşılaştırma sonucunda en iyi performansının 
jimnastikçilerde, en düşük performansın basketbolcularda olduğunu tespit et-
mişlerdir. Aynı zamanda jimnastikçilerin sadece dinamik denge ölçümlerinde 
futbolculardan daha iyi olduğunu tespit etmişlerdir. Bu durum sporcular arasın-
da farklı branşlardan sporcuların denge performansına etkisi olarak yorumlana-
bilir (Gökmen, 2013). Denge becerisinin sporcuların performansları arasındaki 
farklılıkları belirlemede bir etken olduğu yapılan çalışmalar ile desteklenmek-
tedir. Bununla birlikte denge becerisinin, motorsal hareketlerin sergilendiği be-
densel gelişim için pozitif yönde bir katkı sağladığı da düşünülmektedir (Aydın, 
Yıldız, Yıldız, Ateşalp ve Kalyon,  2002; Yılmaz ve Gök, 2006). 

Şüphesiz posturalstabilite hem günlük yaşam durumlarında hem de tüm 
sporlarda esastır. Statik denge, atıcılık ve okçulukta esas özelliktir. Buna karşın 
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dinamik denge; kar kayağı, kaykay, rüzgar sörfü, bisiklet akrobasi gibi serbest 
stil sporların performansında önemli rol oynar. Karate, tai-chi, yoga, bale ya 
da jimnastik gibi aktivitelerde amaç, uzmanlığa dayalı çeşitli zorlukların spora 
özgü pozisyonlarda denge kontrolüdür. Özellikle biyomekanik stabilitede spo-
run dar alanı olarak sınırlandırılan denge korumayı gerektiren tırmanma, dağ-
cılık, artistik buz pateni ve buz hokeyinde kütle merkezi (COM) kontrolünün 
hassasiyeti önemlidir. Kürek çekme, kano ve atlı sporlarda oturma pozisyonu 
özel denge gerektirir (Zemková, 2011).

Bazı görevler, stabilite pahasına uygun bir oryantasyonu sürdürmek için 
önemlidir. Örneğin; voleybolda, servis karşılamak için oyuncu sürekli olarak 
topla ilişkili bir konumda kalmalıdır. Etkili kurtarış yapabilmek amacıyla sporcu 
bazen yere düşebilir. Postural kontrol, çoğu harekette var olan ortak bir gerek-
sinimdir. Her hareketin değişimi ve stabilite ile oryantasyonun gereksinimleri 
de değişmektedir. Statik ve dinamik denge koşullarının eksiksiz sağlanmasıy-
la sportif anlamda başarı sağlanabilir. Motor yeteneklerin başarılması, sinerjist 
kaslara sayesinde gerçekleşmektedir (Akçınar, 2014). Dışsal bir unsur tarafın-
dan denge bozulduğu zaman dengeyi sağlamak için ağırlık merkezinin hareke-
tini koordine etmede görsel, işitsel ya da duysal işlevlerden biri veya işlevlerin 
bir kombinasyonu kullanılabilir. Kaleye şut atarken hentbol oyuncusunun bir 
savunma oyuncusu tarafından vücut teması ile engellenmesi sporcunun denge-
sini olumsuz yönde etkiler. Sporcu düşmekten kurtulmak için stabilite sınırları 
çerçevesinde ağırlık merkezini doğru konumlandırmalıdır (Çavdar, 2014).

Postural düzenleme; görsel, işitsel ve proprioseptif sistemlerin afferent bil-
gilerinin birleştirilmesini gerektiren hiyerarşik ve kalıplaşmış süreçlerle orga-
nize edilmektedir. Sportif egzersizler, somatosensor ve otolit bilgiyi kullanma 
becerisini arttırarak postural yeteneklerin gelişmesine katkı sağlar. Branşa bağlı 
olarak postural değişimler farklılaşmaktadır. Örnek olarak bir judocu antren-
man sırasında somatosensör sistemden elde edilen bilgiyi, bir dansçı ise görsel 
sistemden sağlanan bilgiyi daha çok kullanmaktadır. Bundan dolayı, her spor 
dalının özel posturaluyum geliştirdiği söylenebilir (Aksakal, 2014). Sporcuların 
antrenman düzeyi ile orantılı olarak denge seviyesinde belirli bir artış meydana 
gelir. Spordaki denge, iç ve dış uyaranların algılandıktan sonra harmanlanarak 
kullanılmasıyla sağlanır. Normal denge, sporcunun yerçekimi kuvvetlerine kar-
şı vücudu dik durumda tutabilme yeteneği ve koordinasyonun bir birleşimidir. 
Yapılan çalışmalarda, dengenin sportif becerilerde sporcular arasındaki perfor-
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mans ayrımında da bir etken olduğu gözlenmiştir. Ayrıca denge, motor yetenek-
lerin sergilendiği bedensel gelişime de olumlu yönde katkı sağlamaktadır (Su-
veren, 2009) Posturel salınım değerlendirilmesi; spor tıbbında yetenekli sporcu 
sınıflaması, biyomekanik incelemeler, sporcuların sakatlanmalarının önlenmesi 
ve tedavilerinin izlenmesi gibi birçok potansiyel uygulamalara sahiptir. Jimnas-
tik ve basketbol gibi branşlarda, sabit bir postür bu sporların gereklerindendir ve 
yetenekli sporcuların ayırt edilmesinde bu yöntem kullanılabilir. Ayrıca okçuluk 
gibi hedefleme branşlarda da biyomekanik incelemelerde kullanılabilir (Gür-
kan, 2013). Yapılan çalışmalarda denge; sportif becerilerde, sporcular arasında-
ki performans ayrımında önemli bir etkendir. Denge ile birlikte koordinasyonun 
gelişimi de akıcı ve aktif bir performansın sergilenmesinde önemli rol oynamak-
tadır (Gürkan, 2011).

Spor Branşlarına Yönelik Denge Çalışmaları

Yolcu (2012), 14 -17 yaş erkek güreşçi, basketbolcu, futbolcu ve sedanter-
lerin bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerini karşılaştırdığı çalışmasında; güreş-
çilerin denge ortalamasının futbolcu ve sedanter deneklerden anlamlı düzeyde 
iyi olduğunu tespit etmiştir. Davlin (2004), üst düzey bayan ve erkek cimnas-
tikçi, yüzücü, futbolcu ve bireysel spor yapanların dinamik dengelerini karşılaş-
tırdığı çalışmanın sonunda cimnastikçilerin, diğer branşlardaki sporculara göre 
daha iyi değerlere sahip olduklarını ve futbolcu ve yüzücülerin ise bireysel spor 
yapanlara (kontrol grubu) oranla denge değerlerinin daha iyi olduğu saptanmış-
tır. Hatipoğlu (2005), işitme engellilerle normal bireyleri karşılaştırdığı araş-
tırmasında, 9 yaş grubu 40 öğrenciye ulaşmış ve denge alıştırmalarının deney 
gruplarında statik denge becerilerinin geliştiğini saptarken kontrol gruplarında 
gelişme olmadığını ve denge becerilerinin seviyesinin aynı kaldığını belirtmiş-
tir. Deney grubunun dinamik dengede ön test ve son test değerleri arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıktığını belirtmiş, deney gruplarındaki 
ön ve son testteki bu farklılıkların, dinamik denge becerisinin gelişiminde denge 
alıştırmalarının etkili olmasından kaynaklandığını bildirmiştir. 

Gökmen’in (2013) yine aynı çalışmasında araştırma gruplarından (sporcu, 
sedanter, kontrol) ön testte alınan statik ve dinamik denge ölçümleri sonuçlarına 
göre gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Sporcuların ön ve 
son test statik denge değerleri sonuçlarına göre sağ ayak ve sol ayak statik den-
gelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Sonuç 



HER YÖNÜYLE SPOR

902

olarak Gökmen, yapılan denge antrenmanlarının kişinin statik denge gelişimin-
de önemli bir etkisinin olduğunu belirtmiştir.

Demir (2001), 11-13 yaş arası çocuklar üzerinde yapmış olduğu bir çalış-
mada sedanter çocuklar ile spor yapan çocukların değerlerinde anlamlı farklılık-
lar bulmuştur. Bu çalışmaya paralel olarak Kızılakşam (2006), spor yapan erkek 
çocukların değeri ile spor yapmayan erkek çocukların denge değerleri arasında 
anlamlı farklılık tespit etmiş, spor yapan kız çocukları ile spor yapmayan kız 
çocuklarının değerleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bul-
muştur.

Yılmaz (2014), 13-16 yaş arası çocuklarda yapmış olduğu çalışmada kız ve 
erkek çocukların ön test denge ölçümleri ile son test denge ölçümleri karşılaş-
tırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulmuştur. Korkmaz (2007), 
Profesyonel Dansçılarda Propriyoseptif Egzersizlerin Denge Üzerine Etkisi adlı 
çalışmasında gözler açık çift ayak yapılan egzersiz programının, gözler açık çift 
ayak denge performansına ve gözler açık nondominant ayak denge performansı-
na olumlu yöndeki etkisinin ileri derecede anlamlı olduğunu tespit etmiştir. Can 
(2008), yaptığı araştırmada 14-16 yaş grubu bayan voleybolculara uygulanan 6 
haftalık denge ve koordinasyon antrenmanlarının yorgunluk denge performans-
larına etkisini incelemiş, haftada 3 kez uygulanan denge antrenmanlarının ayak 
bileği propriocepsiyon skorlarını geliştirdiğini; denge performansına olumlu 
etkisinin olduğunu ve böylelikle yorgunluk sonrası oluşabilecek denge kayıp-
larının yol açacağı tahmin edilen sakatlanma riskini de azaltacağını belirtmiştir. 
Moraru ve diğerleri (2014), 10-12 yaşları arasındaki 31 çocuk üzerinde yapmış 
olduğu çalışmada düzenli olarak egzersiz yapan çocukların, egzersiz yapma-
yan çocuklara göre kuvvet ve denge becerilerinin daha yüksek olduğunu ayrıca 
egzersizin kuvvet ve denge becerilerinde artış meydana getirdiğini söylemiştir. 
Okudur’un (2010) yaptığı çalışmada, 12 yaşındaki tenisçilerin denge ve çeviklik 
ilişkileri incelenmiş ve sporculara müsabaka öncesinde Denge Hata Puanlama 
Sistemi (DPHS) ve “T” Çeviklik Testi uygulanmıştır. Sporcuların t-drill çevik-
lik değerleri; 11.06±0.79 sn, olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak tenisçilerin 
denge performansı ile çeviklik performansı arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
bir ilişki olduğunu belirlenmiştir. Özçelik (2014), buz hokeyciler üzerinde yap-
mış olduğu bir çalışmada; sporcuların çeviklik, kuvvet, sürat ve denge ölçüm-
lerini yapmış ve bu parametreler arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmaya yaş 
ortalaması 18.46 ±4.41 olan 27 buz hokeyci denek olarak katılmıştır. Çalışmaya 
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katılan buz hokeycilere “S” çeviklik testi, 30 m. sürat testi ve statik ve dinamik 
denge testi ile kuvvet testleri uygulanmıştır. Sporcuların çeviklik testi değerleri 
ile statik denge testi ve dinamik denge testi değerleri arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiş; ölçüm sonuçlarında sporcuların çevik-
lik ile statik denge ve dinamik denge değerleri arasında anlamlı bir ilişkinin bu-
lunamaması, denge ölçümlerinde kullanılan metodunun bu spora uygun olma-
masına bağlanmıştır. Aynı zamanda sürat ve denge arasında da anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Yapılan bir çalışmada, müsabaka döneminde basketbolcuların 
5 metre ve 10 metre çabukluk ve ivmelenme değerleri sırasıyla 1,17±0,06 sn. 
ve 1,95±0,09 sn. olarak tespit edilmiştir. Sporcuların “T” testi ile ölçülen çe-
viklik performansları 10,47±0,53 sn. olarak bulunmuştur (Gabbett, Sheppard, 
Pritchard-Peschek, Leveritt ve Aldred, 2008). Yolcu (2012), 14 -17 yaş erkek 
güreşçi, basketbolcu, futbolcu ve sedanterlerin bazı fiziksel ve fizyolojik özel-
liklerini karşılaştırdığı çalışmasında deneklerin 10 metre sürat ortalamaları de-
ğerlendirildiğinde basketbolcuların 2,322±0,139 sn; futbolcuların 2,335±0,140 
sn; güreşçilerin 2,277±0,111 sn.; ve sedanterlerin 2,417±0,215 sn. olduğu gö-
rülmektedir. Hazar ve Taşmektepligil (2008), puberte öncesi dönemi çocuklar 
üzerinde yapmış oldukları çalışmada denge, çeviklik ve esneklik arasındaki 
ilişkiyi incelemiş; yapılan Ilinois çeviklik testi ve denge becerisi arasında, ista-
tistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir. Esneklik ile çeviklik arasın-
da ise bir ilişki bulunmamıştır. Çalışma sonucunda dengenin çeviklik üzerinde 
olumlu etkisi olduğu söylenmiştir. Taşkın’ın (2013), 8 haftalık propriyosepsiyon 
antrenmanının çeviklik, çabukluk ve ivmelenme üzerine etkisinin belirlenmesi 
amacıyla yaptığı çalışmaya, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulun’dan 13 erkek 
öğrenci deney gurubu ve 13 erkek öğrenci de kontrol gurubu olarak katılmıştır. 
Deney gurubu için antrenman öncesi ve sonrası, , 10 metre sürat ve çeviklik 
değerleri sırasıyla 1,92±0,11 sn. ve 1,80±0,11 sn.; 10,69±0,64 sn. ve 10,13±0,35 
sn. olarak tespit edilmiştir. Sürat ve çeviklik değerleri deney gurubu bakımından 
karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Altınkök ve Ölçü-
cü (2012), yapmış oldukları bir çalışmada, 10 yaş tenisçi erkek çocukların mü-
sabaka öncesi motor özelliklerinden dinamik ve statik denge ile çeviklik özel-
likleri arasındaki ilişkiyi incelemişler ve çocuklara flamingo ve stabiliometre 
denge testleri ve çeviklik testi olmak üzere üç uygulama yapmışlardır. Araştırma 
sonuçlarına göre, çalışma grubunun çeviklik ile statik ve dinamik denge testi pa-
rametreleri arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu bulunmuş ve çeviklik ile denge 
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parametreleri arasında ilişki olduğu bildirilmiştir. Hamilton, Shultz, Schmitz ve 
Perrin’e (2008) göre ile Arslanoğlu ve diğerlerinin (2010), yaptıkları çalışmalar-
da denge ile fiziksel performans arasında bir ilişki tespit edilememiştir. Denge 
ile ilgili yapılan farklı çalışmalarda da bulunmaktadır.

Tsang, Carison ve Olson’ a (2007) göre yaptığı çalışmada düzenli Tai Chi 
yapan yetişkinlerde yapılan ölçümler sonucunda, kontrol grubuna göre daha 
güçlü diz kas kuvvetine sahip oldukları ve denge skorlarının daha iyi olduğu 
görülmüştür. Muehlbauer, Gollhofer, Granacher’e (2015) göre farklı yaş kate-
gorilerindeki sağlıklı kişiler üzerinde yapmış oldukları çalışmada denge ile alt 
ekstremite kas kuvveti arasında anlamlı bir ilişki olduğunu söylemişlerdir. 

Heitkamp, Horstmann, Mayer, Weller ve Dickhuth’a (2001) göre denge 
antrenmanı sonrasında kuvvet ve kas dengesi artışı ile ilgili yaptıkları bir araş-
tırmada; tek başına bir denge antrenman programının etkileri, bir güç antrenman 
programıyla kıyaslanmıştır. Denge ve güç antrenmanı, 12 antrenman ünitesinde 
25 dakika süreyle 6 hafta boyunca 15 kişiye uygulatılmıştır. Sonuçlar, denge 
antrenmanının kas gücünün kazanımında etkili olduğunu ve ikinci olarak da güç 
antrenmanının tersine, müsküler dengesizliklerin eşitlenmesinin (dengesizlikle-
rin ortadan kaldırılmasının) denge antrenmanı sonrasında mümkün olabileceğini 
göstermektedir. Gülfırat (2017), yaptığı çalışmada futbolcularda bacak kuvveti 
ile denge arasındaki ilişkiyi incelemiş, bacak kuvveti ve ya denge becerisinden 
birinin geliştirilmesinin diğerini de olumlu yönde etkileyeceğini belirtmiştir. 
Denerel (2011) yaptığı çalışmada, statik germe ve dinamik germe çalışmalarının 
dinamik denge üzerine akut etkilerini incelemiş; araştırmasına katılan 33 erkek 
34 kadın olmak üzere 20-21 yaş grubu toplam 67 rekreasyonel sporcuya uygula-
nan ısınma, statik germe ve dinamik germe protokollerinin hepsinin de dinamik 
denge performansını istatistiksel olarak anlamlı derecede olumlu etkilediğini, 
üç egzersiz protokolünün de birbirlerine istatistiksel üstünlüğü olmadığını be-
lirtmiştir. Bu durum egzersizin, çocukluk ve gençlik dönemlerinde uygulanması 
ile iki durumda da denge düzeyini geliştirdiğini ve yapılan denge antrenmanla-
rının olumlu yönde katkısını göstermektedir. Siriphorn ve Chamonchant (2015), 
16 genç halterci üzerinde yaptıkları çalışmada 8 haftalık Wii denge egzersizi 
sonucunda alt ekstremite kaslarında kuvvetin arttığı ayrıca denge becerisinde 
de gelişme meydana geldiğini söylemiştir. Dengede meydana gelen bu gelişim 
denge egzersizlerinin yanında alt ekstremite kaslarında meydana gelen kuvvet 
artışı ile ilişkili olabilir. İbiş, İri ve Aktuğ’a (2015) göre bayan voleybolcula-
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rın bacak hacim ve kütlesinin denge ve reaksiyon zamanına etkisini incelemiş; 
yağsız bacak kütlesinin artışının kuvveti olumlu etkilediğini, kuvvet artışının da 
denge performansını artırdığı belirtmişlerdir.

Sonuç olarak dengeyi sürdürme hemen hemen her fiziksel hareketi sergile-
mede temel komponentdir. Denge, doğuştan gelen ve aynı zamanda öğrenilen 
bir yetenektir. Denge, kişinin hayatı buyunca uygulama ve gelişim gerektiren 
kasların koordinasyonunu içerir. Denge, özel bir pozisyonda vücudu dengele-
meye imkan veren anatomik ve duyusal komponentlerle sağlanır. Denge, antren-
manları süresince vestibüler ve görme reseptörleri baskılanır böylece uzuvlarda 
ve vücutta propriosepsiyon artar ve denge gelişir. İşlevsel denge antrenmanları, 
güç üretimini dengelemeyi ve hareketi aynı anda gerektiren vücut hareket de-
senlerini içerir (Ruiz ve Richardson, 2005). Dolayısıyla spor branşlarının yapı-
sal özellikleri dikkate alınarak yapılan denge antrenmaları, bu alanda yapılan 
çalışmalardan da gözlemlendiği gibi sporcuların performanslarına çoğunlukla 
olumlu katkıda bulunmaktadır.
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SPORDA ESNEKLİK VE ÖNEMİ

Özlem KIRANDI1,  Burçak KESKİN1,  Gökçe AKGÜN1

1 İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,  
İstanbul/Türkiye 

Öz: Esneklik kavramı, genel olarak bir eklemin çevresindeki hareket ka-
biliyeti biçiminde isimlendirilir. Esneklik özelliği, birey yaşlandıkça azalan ve 
çocukluk periyodunda en fazla olan başlıca fiziksel kabiliyettir. Esneklik; spor-
cuların hareketini eklemler müsaade ettiği miktarda geniş bir açıda ve farklı 
yönler doğrultusunda uygulama kabiliyetidir. Karmaşık kabiliyetlerin hâkim 
olduğu spor branşlarında esneklik, başarı için önemli bir faktördür. Spor branş-
larında eklemlerin doğal esnekliklerini kazanması ve konumunun geliştirilmesi 
için sporcuda sakatlık risklerinin minimize edilebilmesi planlanmıştır. Program-
lanmış esnekliğe yönelik egzersizlerin mutlaka antrenman programları içerisin-
de yer alması gerekmektedir. Programlar yapılırken iki tür esneklik üzerinde 
durulmalıdır. Bunlar genel esneklik ve özel esnekliktir. Genel esneklik sporcu-
nun, bir spor branşına yönelik yarışma ve tekniğin özelliğini ortaya koymadan 
vücut özelliğinin sergilendiği esneklik türüdür. Özel esneklik, sporcunun sahip 
olduğu spor branşının yarışma özelliği ve karakterini ortaya koyan kas ve eklem 
grubundaki esnekliğidir. Sporcunun esnekliğe duyduğu ihtiyaç atletik gayrete 
göre değişir fakat bazı aktivitelerde esneklik çok önemlidir. Esneklik her du-
rumda sporcuların koordinatif becerilerini etkilemekte ve antrenman sürecinin 
vazgeçilmez bir parçası kabul edilmektedir. 

GİRİŞ

Esneklik, insanlara özgü motorik bir kabiliyettir. İnsanların vücut yapıla-
rındaki farklılıklara göre küçük değişiklikler gözlemlenmektedir. Sporcular-
da ise yapılan spor türüne özgü gelişim ortaya çıkmaktadır. Esneklik, kelime 
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anlamı olarak özgürce hareket edebilme anlamına gelmektedir. Teknik olarak 
ise hareket edebilme oranı olarak açıklanır. Esnekliğin en kapsamlı tanımı ise 
“Eklem ya da eklem serilerinin, mümkün olan en geniş açıda hareket edebilme 
yeteneğidir.” şeklinde yapılabilir (Doğan,1988). Hareketi geniş açılarda yapa-
bilme kapasitesi ya da mobilite olarak da tanımlayabileceğimiz esneklik, her 
antrenman sürecinin önemli bir parçasını oluşturur. Bir kişinin hızlı hareketleri 
büyük açılarda ve kolayca yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu en önemli faktör 
esnekliktir (Ozolin, 1971).

Teknik açıdan bakıldığında iki tür esneklikten söz edilebilir. Bunlardan ilki 
statik esneklik, diğeri ise dinamik esnekliktir. Statik esneklik; eklemlerin en son 
sınırına kadar açıldığı ve hareketsiz kaldığı noktadaki esnekliğini ifade eder. 
Örneğin; jimnastikte spagat oturuşu. Dinamik esneklik ise eklemlerin hareket 
ederken meydana getirebildikleri en büyük açıdır. Sportif branşlar içerisinde 
statik ve dinamik esnekliğin önemli olduğu birçok teknik hareket vardır (Corbin 
ve Noble,1980).

İnsan Bedeninde Bulunan Esneklik Özelliğinin Spor Branşları ile 
Olan İlişkisi

Esneklik kavramı, genel olarak bir eklemin çevresindeki hareket kabiliyeti 
biçiminde isimlendirilir. Esneklik özelliği, birey yaşlandıkça azalan ve çocuk-
luk periyodunda en fazla olan başlıca fiziksel kabiliyettir (Çamçakallı, 2010).  
Esneklik, sporcuların hareketini eklemler müsaade ettiği miktarda geniş bir 
açıda ve farklı yönler doğrultusunda uygulama kabiliyetidir (Arabacı, 2002). 
Karmaşık kabiliyetlerin hâkim olduğu spor branşlarında esneklik başarı için 
önemli bir faktördür (Cicioğlu, 2007). Esneklik kelimesi; açma, germe, bükme, 
uzaklaştırma ve yakınlaştırma gibi kavramların hepsini içermektedir. Esneklik, 
sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluğun ayrılmaz bir parçasıdır. Esneklik; eklem ya-
pısına, kas liflerinin ve derinin gerilme yeteneğine, kasların ısınma derecesine, 
yorgunluğa, merkezi sinir sisteminin uygulama süresine, günün saatlerine ve 
dış ısıya, yüklenme kalitesine, yaş ve cinsiyet farkına bağlıdır. Karmaşık bece-
rilerin hâkim olduğu güreş sporunda esneklik başarı için önemli bir faktördür. 
Esneklik özelliği, güreşçiye geniş oranda hareket edebilme yeteneği sağlayarak 
tekniklerin uygulanmasında pozitif etki yaratır (Akyüz ve Koç, 2010). .Esnek-
liğin yetersiz gelişimi aşağıdaki sorunlara yol açmaktadır: Öğrenme ve değişik 
hareketlerin mükemmelleştirilmesi azalır. Kişi yaralanmaya ve çabuk sakatlan-
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maya eğilimli olur. Kuvvet, sürat ve koordinasyon gelişimi olumsuz etkilenir. 
Bir hareketin kaliteli yapılma yeteneği sınırlanır. Postürel bozukluklar oluşur. 
Düzenli yapılan esnetme egzersizleri şu yararları sağlar: Kas gerilimini azal-
tır, vücudun rahat hissetmesini sağlar. Daha rahat hareket etmemize izin verir. 
Hareket alanını genişletir. Kas sakatlıklarını önler. Kan dolaşımını hızlandırır. 
Vücudun zihinsel olarak gevşemesine yardım eder. Kendimizi iyi hissetmemizi 
sağlar (Akyüz ve Koç, 2010). Esneklik, bir ya da daha fazla eklemin ulaşabile-
ceği ulaşabildiği sınırdaki genişliğidir. Eklem genişliğinin büyüklüğü ne kadar 
ise esnekliği o derece büyüktür. Esneklik, eklem veya ekleme serilerinin geniş 
açılarda hareket edebilme yeteneğidir. Esneklik; fizik tedavi ve rehabilitasyon 
uygulamalarında ve sporda yoğun antrenman ve yarışma öncesi sporcuyu ya-
ralanma oluşmadan önce genel sağlık ve fiziksel uygunluk gelişimi açısından 
maksimum seviyede tutmayı sağlayan önemli bir parametredir. Sporda motorik 
özelliklerden güce erişebilmek için esneklik özelliğinin önemi çok büyüktür ve 
antrenmanların ana ögesidir. Buz pateni, dans, jimnastik gibi spor branşlarında 
iyi bir performans için esnekliğin gerekliliği çok önemlidir. Futbol, voleybol, 
hentbol gibi tüm branşlarda uygun düzeydeki esneklik, başarı için mutlak ge-
rekliliktir. Esneklik her durumda sporcuların koordinatif becerilerini ve teknik-
lerini etkilemektedir. Esneklik çalışmaları antrenmanlanma süreçlerinin önemli 
bir unsurudur. Esneklik, spor branşının gereksinimine uygun optimal bir gelişim 
sağlamada, kuvvet ve hız gibi fiziksel faktörlerin ve tekniğin gelişmesinde et-
kili olmaktadır. Aynı zamanda çalışan kas gruplarına geniş hareket kabiliyeti 
veren esneklik, sakatlıkların önlenmesi bakımından tüm spor branşları içeri-
sinde önemli yer tutmaktadır. Spor branşlarında eklemlerin doğal esneklikle-
rini kazanması ve konumunun geliştirilmesi için sporcuda sakatlık risklerinin 
minimize edilebilmesi planlanmış ve programlanmış esnekliğe yönelik egzer-
sizlerin mutlaka antrenman programları içerisinde yer alması gerekmektedir. 
Programlar yapılırken genel esneklikle bir spor branşının yarışmaya ve tekniğin 
özelliğini ortaya koymadan vücut özelliğinin sergilendiği esneklik türüdür. Özel 
esneklik spor branşının yarışma özelliği ve karakterini ortaya koyan kas ve ek-
lem grubundaki esnekliktir (Yorulmaz, 2005). Esnekliğe duyulan ihtiyaç atletik 
gayrete göre değişir fakat bazı aktivitelerde esneklik çok önemlidir. En basit 
şekilde bir ya da bir grup eklemdeki mümkün olan hareket alanı olarak tanımla-
nabilir (Devries ve Housh, 1998). Esneklik her durumda sporcuların koordinatif 
becerilerini etkilemekte ve antrenman sürecinin vazgeçilmez bir parçası kabul 
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edilmektedir (Afyon, Yaman ve Saygın, 1999). Esneklik, fiziki uyumun eklem 
aralığı ölçüsünde fonksiyon yapabilme kapasitesidir (Akandere, 1999).

Esneklik Gelişiminde Kullanılan Teknikler
Üç farklı yöntemin kullanıldığı görülmektedir.

Dinamik (Balistik) Yöntem

Eklemin bir bölümünde aktif yaylanma hareketleri ile kasın gerdirilmesidir. 
Yani gerdirme kuvveti, ilgili eklemlerin hareket genişliğine (R.O.M) dinamik 
ve hızlı bir harekette uygulanır. Aynı anlamda eklemi saran yumuşak dokuları 
gerdirmek için harekete geçmeye yönelik bir metottur. Ağrı sınırında bekleme 
olmaksızın hareketin peş peşe tekrar edilmesi durumunda kasta kasılma şeklin-
de ilk tepki gerçekleşmektedir. Bu metotta kas gerilme kuvveti belirli bir kont-
rolde tutulamadığı için kişi aşırı kuvvet karşısında kastaki refleks yeteneğine 
güvenmek zorunda kalabilir ve bu durum dokularda hasarlar bırakabilmektedir 
(Yorulmaz, 2005).

Statik Yöntem

Statik esnetme metodunda otojenik inhibisyon mekanizması ortaya çıkar ve 
kişide refleksif bir gevşeme oluşturur. Statik metotta eklem aktif olarak gerildiği 
uç yani son noktada açılarak bir müddet bekletilir (Yorulmaz, 2005).

Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)

Bu teknik, tıpta fizyoterapide eklem sınırlılığı olan hatalar üzerinde kulla-
nılan etkin bir tekniktir. Otogenic ve reciprocal inhibition ile kaslarda daha yük-
sek bir gevşeme gerçekleştirdiği görülmüştür. PNF’in gerçek amacı, sinir-kas 
sistemindeki iletişimi kolaylaştırmak ve güçlendirmektir. PNF tekniğinin uygu-
lamasında eklemin belli bir miktar açılması o noktada aktif izometrik kasılma 
yaptıktan sonra hareket sınırına kadar gerdirilerek statik germe uygulanmasıdır. 
Genelde kas boyunun sabit kaldığı bir kasılmanın olduğu izometrik uzunluk da 
denebilmektedir. Bu tür kasılmalarda kasın boyu sabit kalırken ton gerimi art-
maktadır. Bu, statik kasılmayı oluşturmaktadır. Statik esnetmenin uygulandığı 
kasın 10-30 saniye süresince gerdirilmesi gerekir. Bu süre balistik esnetme için 
ise her egzersiz için 30 sn ile 1 dakika arasında değişmektedir. PNF metodunda 
ise kasa gerdirme 5-10 saniye arasında uygulanmalıdır. PNF, genelde izomet-
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rik kasılma ve statik germenin bütünüdür. Bu metotla kişi veya sporcu, eklemi 
kendisi ya da bir başkası yardımı ile maksimal germe sınırına kadar gerdirir. 
Bir anlamda statik gerdirme uygular. Uygulama bittikten sonra kişi veya sporcu 
tarafından eklem gerildiği yönün tersine 5- 10 saniye süre ile hareket ettirilmeye 
çalışılır. Bu aşamada, izometrik kasılma 5-10 saniyelik yapılmış olur. Bu aşama-
dan sonra eklem izometrik kasılma için güç verilen yöne doğru gerdirilir. 5-10 
sn. gerdirme, 5-10 sn. dinlenme ile 6 –8 tekrar yapılır (Yorulmaz, 2005).

Aktif PNF 

Hareket aktif kas çalışmasıyla 6 sn. süre ile tam yüklenmeli olarak uygu-
lanır. Sonra aksi yönde etki eden kas grupları ile eşin de yardımı ile izometrik 
olarak çalıştırılır. 8 sn. değişmelerle 1 dk. süre ile çalışılır.

Pasif PNF

Burada çalışan eklem, eşli olarak pasif şekilde 6 sn. sürede azami şekilde 
gerilir. Sonraki aktif yöntemde olduğu gibi antagonist kaslar eşin direncine karşı 
izometrik olarak gerilir ve yine değişmeli olarak 6 sn. yüklenmelerle 1 dk. süre 
ile uygulanır Nefes esnetmeler sırasında kesinlikle tutulmamalıdır, esnekliği az 
olan sporcularda bütün çalışmalar öncesinde mutlaka esneklik çalışması yapıl-
malıdır. PNF yönteminde yapılan çalışmalarda eklemleri ağrı sınırının üzerinde 
zorlamalar kesinlikle yapılmamalıdır (Yorulmaz, 2005).

Müsabaka sırasında sporcunun kas ve eklemleri ağır yük altına girmekte 
ve her yöne zorlanmaktadır. Esnekliği artırmak, yaralanma şiddetini ve oranını 
azaltır. Hareket genişliği artar (Arabacı, 2002).

Esnekliği Etkileyen Faktörler

Esneklik bir eklemin yapısı,   tipi ve formu tarafından etkilenir.   Ekleme 
komşu olan veya yakınından geçen kaslar da esnekliği etkiler.  Yaş,  cinsiyet 
ve vücut yapısı esnekliği etkiler. Kemik yapısı ve kaslar esnekliği etkiler. Liga-
mentler, bağ kapsülleri ve tendon yapıları da esnekliği etkiler. Hem genel vücut 
ısısı ve hem de çok özel kas ısısı bir hareketin açısını etkiler. Esneklik günün 
değişik saatlerine göre de değişim göstermektedir. Yeterli kas kuvvetinin azlığı 
da değişik egzersizlerin hareket açılarını azaltabilir. Yorgunluk ve bir kimsenin 
duygusal durumu da esnekliği etkiler (Bompa, 1998)
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Vücudumuzdaki bütün eklemlerin hareket edebilme açıları farklı farklı-
dır. Bu farklılıklar, kişiden kişiye değişiklikler gösterir. Bu nedenle esnekliğin 
özel olduğu söylenebilir (Alter, 1988). Yaş, cinsiyet, kabiliyet ve meslek fark 
etmeksizin tüm bireyler esneklik çalışması yapabilirler. Çünkü esneklik çalış-
ması yapmak için geçerli hiçbir engel yoktur. Bu tür çalışmalar sportif başarı 
amacıyla yapılabileceği gibi hareketsiz bir yaşam tarzının meydana getirdiği 
olumsuzlukları önlemek açısında da yapılabilir. Üstelik bu tür bir yaklaşım için 
özel bir zamana da ihtiyaç yoktur. Örneğin çalışırken, televizyon seyrederken, 
kitap okurken, konuşurken ve ders dinlerken bile germe egzersizlerini uygula-
yabiliriz.

Bütün sportif ve bedensel faaliyetler, belirli bir süre ısınma egzersizlerini 
gerektirir. Bu dönemin genel amacı; organizmayı yüklenmelere hazır hale ge-
tirmektir. Isınma egzersizlerinin önemli bir kısmını ise germe egzersizleri oluş-
turmaktadır. Isınma ve esnetme çalışmalarının yapıldığı devrelerde uygulanan 
hareketler, birçok spor branşında yer alan temel sportif becerileri içerir. Bu be-
cerilerin ısınma ve esneklik çalışmaları içerisinde defalarca uygulanması sportif 
becerilerin de geliştirilmesini sağlar (Alter, 1988).

Esneklik çalışmalarının sportif becerilerin geliştirilmesi üzerindeki diğer 
bir olumlu etkisi de biyo mekaniksel açıdan önemli bilgiler sağlamasıdır. Ör-
neğin esneklik çalışmaları sonucunda bir eklemin hareket kabiliyetinin arttırıl-
ması, cismin daha uzağa atılabilmesini, cisme ya da rakibe uygulanacak gücün 
daha fazla olmasını sağlar. Çünkü esnetilebilen bir kas esnetilemeyen bir kasa 
oranla daha büyük bir kasılma meydana getirir.

Esnekliğin geliştirilmesi amacıyla uygulanan germe egzersizleri, kaslarda 
meydana getireceği uzunluktan dolayı sakatlıkların önlenmesinde önemli rol 
oynar. Eklemlerin geniş açılarda hareket edebilmesi, sakatlık açısından çoğu 
zaman bir avantaj oluşturur. Çünkü sportif müsabakalar anında kasların ya da 
eklemlerin, aşırı derecede gerildiği durumlar oldukça fazladır. Bu gibi durum-
larda yeterince esneyebilen kas ya da eklem bağları kendi bütünlüğünü daha iyi 
koruyabilecektir. Diğer taraftan bazı spor branşlarındaki beceriler, eklem ya da 
kas gruplarının aşırı derecede gerilmelerine yol açmaktadır. Örneğin; jimnas-
tikte kolların, bacakların ve vücudun normal sınırların ötesinde hareket etmeye 
zorlandıkları birçok teknik vardır. Bu durumlarda yeterince esnek bir yapı, sa-
katlıkların önlenmesinde en önemli rolü oynar (Corbin ve Noble, 1980).
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Esnekliğin gelişiminde kullanılan yöntemin tanımı yapılırken genel ve özel 
esneklik olarak anlatılır. Genel esneklik, bir spor branşının yarışmaya ve tekni-
ğinin özelliğini ortaya koymayan vücut özelliğinin sergilendiği esneklik turu-
dur. Özel esneklik ise belirli bir spor branşının yarışma özelliğini ve karakterini 
ortaya koyan kas ve eklem gruplarındaki esnekliktir. Spor branşlarında eklem-
lerin doğal esnekliklerini kazanması ve konumunun geliştirilmesi için sporcuda 
sakatlık risklerinin minimize edilebilmesi planlanmıştır. Programlanmış esnek-
liğe yönelik egzersizlerin mutlaka antrenman programları içerisinde yer alması 
gerekmektedir.

Cinsiyet-Esneklik İlişkisi

Esneklik açısından bayanların erkeklere oranla daha esnek oldukları ge-
nel bir kuraldır. Çünkü her iki cinsiyet arasında anatomik farklılıklar vardır. Bu 
anatomik farklılıklardan ilki, Pelvis yapısıdır. Bayanlar, hamilelik ve doğum se-
bebiyle daha küçük fakat daha yaygın bir Pelvis’e sahiptirler. Ayrıca kemikleri, 
erkeklere oranla daha küçük ve hafiftir.

Hamilelik, tek başına esnekliği etkileyen bir faktördür. Çünkü hamilelik 
ve doğumda belli kasların ve bağların doğum hadisesini gerçekleştirebilecek 
yapıda olmaları gerekmektedir (Alter, 1988). Doğum öncesi ve sonrasında mey-
dana gelen hormonal değişiklikler de bayanlarda esneklik oranını arttırmaktadır. 
Corbin (1982), bayanlarda Pelvis yapısı, kısa kemik yapısı ve ağırlık merkezi 
farklılıklarının bulunduğunu ve bu farklılıklardan dolayı bayanların erkeklere 
oranla gövde ve kalça esnekliklerinin daha fazla olduğunu belirtmektedir. Cor-
bin ve Noble (1980), bayanlar ve erkeklerin yaptıkları aktivitelerin farklı oluşu-
nun esneklik açısından farklılığı getirdiğini belirtmektedir.

Gurevits ve O’Neil (1944), yaşları 14-18 olan bayan ve erkekler üzerinde 
yapmış olduğu esneklik ölçümleri sonucunda, bayanların erkeklere oranla daha 
esnek olduklarını bulmuştur.

Hupperich ve Sigerseth (1950), yaşları 10-18 olan bayan ve erkek öğren-
cilerin esnekliklerini belirlemiş ve bayanların esnekliklerinin, erkeklere oranla 
daha fazla olduğunu belirlemiştir. Leighton (1960) da 4-8 yaş grubu üzerinde 
yaptığı araştırmalarda da aynı sonuçları elde etmiştir.

Doğan (1991) yapmış olduğu araştırmasında, bayanlarla erekler arasında 
esneklik açısından anlamlı bir farklılığın olduğunu belirtmektedir.
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Vücut Kompozisyonu ve Esneklik İlişkisi

Vücut kompozisyonunu oluşturan vücut yüzey alanı, vücut yağ yüzdesi, 
ağırlık ve vücut parçaları; esnekliği etkiler. Bu yüzden esneklik kişiye özeldir. 
Örneğin her bireyin esnekliği birbirinden farklıdır. Ağırlık, somatotip, vücut 
yağ yüzdesi ve vücudun yüzeysel alanı; esnekliği etkileyen özelliklerdir (Alter, 
1988). Cureton (1941), Tyrance (1958) ve Laubach ve McConuille (1966), araş-
tırmalarda kilo, vücut yağ yüzdesi ile esneklik arasında negatif bir korelasyon 
olduğunu belirtmektedir. Esneklik; cinsiyet, yaş, kilo ve vücut yağ yüzdesinden 
etkilenmektedir ve kilo-vücut yağ yüzdesi ile esneklik arasında negatif bir kore-
lasyon vardır (DeVries, 1962).

Burley, Dobell ve Farrel (1961), vücut yağ yüzdesi ile esneklik arasında 
negatif korelasyon olduğunu belirtmektedirler. Wear (1963), yaptığı araştırmada 
kilo, vücut yağ yüzdesi ile esneklik arasında yüksek bir negatif korelasyon bul-
muştur. Doğan (1991), araştırmasında vücut yağ yüzdesi ile esneklik arasında 
-0.86’lık negatif bir korelasyon olduğunu belirtmektedir.

Esneklik-Isınma ve Soğuma Egzersizleri İlişkisi

Isınma egzersizleri, organizmayı yüklenmelere hazırlamak ve sakatlık-
lardan korumak amacıyla yüklenmelerden hemen önce yapılan aktivitelerdir. 
Isınma egzersizleri iki döneme ayrılır. Bunlardan ilki, genel ısınma; ikincisi ise 
özel ısınmadır. Genel ısınmanın amacı, organizmanın ısısını yükseltmektir. Bu 
amaçla hafif koşular ya da aynı amaca hizmet edecek hafif tempolu egzersiz-
ler yapılır. Genel ısınma dönemini, özel ısınma egzersizleri izler. Bu dönemde, 
yüklenme devresinde yapılacak egzersizin türü ve niteliğine uygun özel bir ısın-
ma gerekir. Örneğin; basketbolcu özel ısınma devresinde omuz, dirsek, el bilek, 
diz ve ayak bileği eklemlerini özel olarak ısıtır. Soğuma egzersizleri ise yüklen-
me devresinin hemen bitiminde organizmanın kendini toparlaması, soğuması 
ve kaslarda yoğunlaşan kan akımının normale dönmesi amacıyla yapılan çok 
düşük tempolu egzersizlerdir.

Isınma ve soğuma devreleri, esneklik çalışmalarının yapılabileceği en uy-
gun devrelerdir. Isınma dönemi içerisinde yapılacak olan ve eklemlerin hare-
ket kabiliyetini arttırıcı germe hareketleri, hem organizmanın ısıtılmasına hem 
esneklik çalışmasının yapılmasına hem de sakatlıklardan korunma açısından 
vücudun yüklenmelere hazır hale getirilmesine hizmet eder. Esneklik çalışma-
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larının düşük tempolu egzersizler olduğu da düşünüldüğünde bu egzersizlerin 
soğuma egzersizleri olarak da yapılabileceği ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak; ısınma ve soğuma devrelerinde esneklik çalışmalarına yer 
verilmesi, ayrıca esneklik çalışması yapmaksızın esneklik gelişimine katkı sağ-
layacaktır. Bu durum ekonomik olmak açısından oldukça önemlidir.

Kuvvet-Esneklik İlişkisi

Spor kamuoyunda kuvvet çalışmalarının, esnekliği olumsuz bir şekilde et-
kilediği doğrultusunda yanlış bir değerlendirme vardır. Halbuki kuvvet çalış-
maları ile esneklik gelişimi arasında pozitif bir korelasyon vardır. Bu da kuv-
vet çalışmalarının, esneklik gelişimine katkı sağladığı anlamını taşır. Yapılan 
araştırmalar kuvvet çalışmaları ya da ağırlık antrenmanlarının, esnekliği olumlu 
yönde etkilediğini göstermektedir (Alter, 1988).

Kuvvet çalışmaları ile esnekliğin geliştirilmesinin diğer bir ifadeyle, ağır-
lık antrenmanlarının esneklik gelişimini olumsuz bir şekilde etkilememesi için, 
uygulanan kuvvet çalışmalarının eklemlerin hareket sınırlarında olması zorun-
ludur.

Sporcular arasındaki “Kuvvet çalışmaları esnekliği engeller.” tarzındaki 
yaygın inanışın temel nedeni, kuvvet çalışmalarının yanlış uygulanmasından 
kaynaklanmaktadır.

Dinamik, Statik ve P.N.F Esnetme Teknikleriyle İlgili Yapılmış 
Araştırmalar

Statik ve dinamik esnetme tekniklerinin etkinliğinin araştırılması konusun-
da (DeVries, 1961, 1962, 1963; Dintiman, 1964; Frey, 1970; Kabat, 1952; Kip-
huth, 1942; Lukas, 1969; Weber ve Kraus, 1949) yapılan araştırmalarda bütün 
esnetme tekniklerinin, esnekliğin geliştirilmesinde farklı ölçülerde de olsa etkili 
olduğunu belirtilmiştir. Aynı çalışmalar yine aynı konularda Holt, 1978; Holt, 
Travis ve Okita 1970; Mayers, 1971 tarafından yapılmış ve benzer sonuçlar 
elde edilmiştir. Statik ve dinamik esnetme tekniklerinin karşılaştırılması araş-
tırmasında DeVries’in (1962) elde ettiği sonuçlar ile Holt’un (1978) araştırma 
sonuçları arasında bir karşılaştırma yapmış ve her iki esnetme tekniğinin de es-
nekliği geliştirdiğini ancak iki teknik arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını 
ifade etmiştir. Ancak bu sonuçların denek sayısının az olması ve çalışma süre-
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sinin 7 hafta ile sınırlı olmasından kaynaklandığını, ayrıca 24 denekle yapılan 
bu çalışmanın denek sayısı olarak yetersiz olduğunu belirtmiştir (Mayers,1971). 
Çeşitli araştırmacılar statik ve dinamik esnetme tekniklerinin etkinliği konusun-
daki araştırmalarında farklı sonuçlar elde etmişlerdir. DeVries (1961a, 1961b) 
elektromyografik incelemeler sonucunda statik esnetmelerin kaslarda oluşan 
stres açısından dinamik esnetme tekniğine oranla daha avantajlı olduğunu be-
lirtmektedir. Yine Dunley (1975), elektromyografik incelemeleri sonucunda 
statik esnetme tekniğinin kas yaralanmalarının önlenmesi ve kas üzerindeki 
yük açısından, dinamik esnetme tekniğine oranla daha avantajlı olduğunu be-
lirtmektedir. Manhurin (1977), her gün yapılan statik esnetmelerin, sporcular-
daki kas kramplarını ve yaralanmalarını önlediğini ifade etmektedir.  Davis ve 
Logan (1961), statik esnetme tekniğinin kas yaralanmalarının ve krampların 
oluşmasını engellediğini belirtmektedir. Cureton (1941), Dickinson (1968) ve 
Hupprich ve Siegerseth (1950), esnekliğin birçok faktöre bağlı olduğunu ve ya-
şam tarzına göre bazı eklemlerin diğerlerine oranla daha az ya da fazla oranda 
esnek olabildiklerini ifade etmektedirler.  Esnekliğin geliştirilmesi açısından 
PNF esnetme tekniğinin etkinliğinin belirlenmesi ile ilgili araştırmalar olmakla 
birlikte dinamik, statik ve PNF tekniklerinin bir arada test edildiği araştırmalar 
çok sınırlıdır. Ancak bu konuda ikişerli araştırmalar mevcuttur. Prentice (1983), 
yaptığı çalışmada statik ve P.N.F esnetme tekniklerinin etkinliğinin belirlen-
mesi amacıyla yaşları 18-34 olan 46 denek üzerinde kalça esnekliği açısından 
bir araştırma yapmıştır. 10 haftalık esneklik çalışması sonucunda PNF esnetme 
tekniğinde 12.04 derece, statik esnetme tekniğinde ise 8.86 derecelik esneklik 
gelişimi belirlemiş ve PNF esnetme tekniğinin statik esnetme tekniğine oranla 
daha etkili bir metot olduğunu ifade etmiştir. Cornelius ve Kelley (1988), yap-
tıkları araştırmada PNF esnetme tekniğinin esneklik gelişiminde daha etkili bir 
metot olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmalarında yaşları 20-22 olan 25 bayan ve 
49 erkek denek kullanarak 14 haftalık esneklik çalışma programı uygulamışlar 
ve sonuçta PNF esnetme tekniğiyle eklemde 12.8 dereceliklik bir gelişim elde 
etmişlerdir. Doğan (1991), 90 denek üzerinde yaptığı araştırmasında deneklere 
statik, dinamik ve PNF esnetme teknikleriyle 10 haftalık çalışma programı uy-
gulamıştır. 10 haftalık esneklik çalışması sonucunda dinamik esnetme grubunda 
4.30 derece, statik esnetme grubunda 7.73 derece, P.N.F grubunda ise 12.23 
derecelik esneklik gelişimi elde etmiştir.
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Esnekliğin Sporcuların Bedenlerine Faydaları ve Zararları

Birçok araştırmacı, esneklik gelişiminin sakatlıkları engellediği konusunda 
birleştikleri halde bazı araştırmacılar aşırı esnekliğin sakatlık oluşumunda bir 
etken olduğunu öne sürmektedir. Surburg (1983), aşırı seviyedeki esneklik ça-
lışmalarının eklem bağları, eklem kapsülü ve tendonlarda gevşemeler meydana 
getirdiğini ve bunun sonucunda eklemin yeterince sabitlenemediğini, dolayısıy-
la da çeşitli burkulma ve eklem çıkıklarının oluşması açısından uygun bir zemin 
hazırladığını belirtmektedir.

Surburg (1983), diğer bir araştırmasında eklemlerin hareket sınırlarının ge-
liştirilmesi ile birlikte eklemin pozisyon algılamasının bozulabileceğini ve bu 
nedenle eklemi koruyan koruyucu reflekslerin fonksiyonlarını yerine getireme-
yeceğini, bu durumun ise akut ya da kronik eklem sakatlıklarına yol açabileceği 
belirtilmektedir.

Corbin ve Noble (1980), esneklik oranının fazla olduğu durumlarda ek-
lem sakatlıklarına maruz kalma riskinin, esneklik oranı çok düşük olan kişilerle 
aynı olduğunu belirtmektedir. Yukarıda belirtilen görüşlerin tamamı esneklik 
gelişimi ile birlikte eklem stabilizasyonunda ortaya çıkan problemleri ortaya 
koymaktadır. Bu durumun ise özellikle eklem sakatlıklarında birer risk faktö-
rü oluşturduğu öne sürülmektedir. Esneklik çalışmaları ile birlikte kaslarda ve 
eklem bağlarında meydana gelen gevşeklik, ekleme düşen yükü arttırmaktadır. 
Bunun sonucunda ise eklem kıkırdaklarının dejenerasyonu artmakta ve osteo-
arthri adı verilen eklem rahatsızlıkları oluşabilmektedir.

Sonuç olarak yapılan araştırmalarda esneklik çalışmaları sonucunda liga-
mentlerin zarar görüp görmediği konusunda çok kesin bilgiler olmadığını gö-
rüyoruz. Esneklik çalışmalarına katılan kişilerin kuvvet çalışmalarını da ihmal 
etmemeleri gerekmektedir. Çünkü kuvvetli kasların tendonları, eklemleri sakat-
lıklardan koruyan önemli yapılardır.

Esneklik Antrenmanı

Günlük olarak yapılan doğru esnetme çalışmaları eklemin hareketsiz kal-
masını önlemek için etkili olmaktadır. Eklem hareketliliği, eklemin sağlamlığını 
koruması için son derece önemlidir. Esnekliği iyileştirmeyi amaçlayan egzer-
sizler, kemiğin yapısını değiştirmeyip esnekliğe katkısı olan yumuşak dokula-
rı yani kasları, eklemleri, bağ dokularını ve tendonları değiştirmektedir (Fox, 
2011; Powers ve Dodd, 2018).
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Esneklik antrenmanı; antrenmanlarda ya da yanlış duruş nedeniyle aşırı 
kullanılan kas grubunu dengelemeye yardım etmek için esnekliği sınırlayan et-
menleri en aza indirmek amacıyla yapılmaktadır. Antrenman başında yapılan 
ısınma çalışmaları son derece önemlidir. Isınmış bir kas, daha esnek olacak ve 
daha fazla hareket açıklığına izin verecektir. Böylece antrenman verimi artacak 
ve yaralanma riski azalacaktır. Esnetme egzersizleri haftada 2-5 defa 10-30 da-
kika uygulanmalıdır. Esnetmenin şiddeti “hafif rahatsızlık” hissedildiğinde en 
yüksek olarak kabul edilmeli ve gerekirse durulmalıdır. Esnetme sırasında yara-
lanma riskini tehlikeli egzersizlerden kaçınarak ve esnetme hareketlerinin doğru 
uygulandığından emin olarak en aza indirmek mümkündür (Günay, Şıktar ve 
Şıktar, (2018) ; Powers ve Dodd, 2018).

Ani gerilmelerle arka arkaya yapılan esneme hareketleri yerine yavaş yavaş 
ve kas boyunu hareketsiz tutulan eklemle yapılan esnetme çalışmaları, hareket-
liliği daha iyi geliştiren yöntem olarak daha çok tercih edilmektedir (Sevim, 
2010; Fox, 2011; Günay ve diğ,2018). Nefes alma tekniğinin geliştirilerek nefes 
ve zihnin kuvvetlendirilmesi, vücudun esnetilmesi ve kuvvetlendirilmesini be-
raberinde getirecek önemli bir unsurdur. Esneklik antrenmanı yaparken dikkat 
edilmesi gerekenler:

•	 Temel prensipler
•	 Esnekliği geliştirmek için kullanılan esnetme türleri
•	 Kuvvet ve esneklik
•	 Germe cimnastiği (Stretching)
•	 Antrenman metodu ve içeriği
•	 Antrenmanda esneklik
•	 Genel ve özel esneklik çalışmaları
•	 Uzun vadeli esneklik antrenmanı 
•	 Yaş gruplarına göre esneklik antrenmanı 

KAYNAKÇA

Afyon, Y., Yaman, R. ve Saygın, Ö. (1999). Bayan Sporcularda Statik ve 
Dinamik Gerdirme  Egzersizlerinin Esnekliklerine Etkisi, MÜ Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu, Dinamik  Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1) , s:37-44, İstanbul, 1999.

Akandere, M. (1999). 17-22 Yaş Grubu Kız Sporcuların Esnekliklerinin 
Geliştirilmesinde  Statik ve Dinamik Gerdirme Egzersizlerin Etkisi, SÜ Beden 
Eğitimi ve Spor Dergisi, 1  (1),s:10-15, Konya.



HER YÖNÜYLE SPOR

923

Akyüz, M., Koç, H.,  Uzun, A.,  Özkan, A. ve Taş, M. (2010). Türkiye 
Güreş Milli Takımında Yer Alan Genç Sporcuların Bazı Fiziksel Uygunluk ve 
Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi, Atabesbd,12, s:1, 2010. 

Alter, J. M. (1988). Science of Stretching, Human Kinetics Books, U.S.A. 
Arabacı, R. (2002). Yıldız ve Genç Güreşçilere Uygulanan Antrenman 

Programının Bazı  Fizyolojik Özellikler Üzerine Etkisinin Araştırılması, Uludağ 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri  Enstitüsü (Doktora Tezi), Bursa. 

Bompa, T. O. (1998). Antrenman Kuramı ve Yöntemi, Bağırgan Yayınevi, 
Ankara.

Bulca,Y. (2000). Ritmik Cimnastikte Esnekliğin Geliştirilmesi, Cimnastik 
Federasyonu Dergisi 1,  Ankara, s: 13-14.

Burley, L. R., Dobell, H. C., ve Farrell, B. J. (1961), Relations of Power, 
Speed, Flexibility and Certain Anthropomorphic Measures of Junior High Scho-
ol Girls. Research Quarterly,  32, 443-448.

Cicioğlu, İ, Kürkcü R., Eroğlu ,H. ve Yüksek, S. (2007).  15-17 Yaş Grubu 
Güreşçilerin  Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Sezonsal Değişimi, Spornet-
re, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4.

Corbın, C. B. ve Noblel, (1980). Flexibility: A Major Component of Physi-
cal Fitness, The Journal of P.E.R.D, 51(6) 23-24,57-60.

Corbin, C. B. (1982). Stretching, Prentice Hall Inc. E.G.N.J. 
Cornelıus, W. ve Allen, J. (1984).  Effects of Cryotherapy and P.N.F on Hip 

Extansor Flexibility. Athletic Training, Fall- s. 183-187.
Cureton, T. K. (1941). Body Build as a Framework of Reference of İn-

terpreting Physical Fitness and Athletic Performance. Research Quarterly, 12, 
301-330. 

Çamçakallı, A. (2010).  Elit Seviyedeki Türk Greko-Romen Güreşçilerin 
Fiziksel ve Fizyolojik Profilleri, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi, s.2-20. 

Davıs, E. C. ve Logan, G. A. (1961). Biophysical Values of Muscular Acti-
vity. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown. 

DeVrıes, H. (1961). Prevention of Muscular Distress After Exercise. Rese-
arch Quarterly,1961,32, 177-185.

DeVrıes, H. (1980). Physiology of Exercise, Wm. C. Brown Co. Dubuque.
DeVrıes, H. (1961).  Electromyographic Observations of The Effects of 

Static Atretching Upon Muscluar Distress. Research Quarterly, 32, 468-479. 



HER YÖNÜYLE SPOR

924

DeVrıes, H. (1962). Evaluation of Static Stretching Procedures For İmpro-
vement of Flexibility. Research Quarlerly, 33,222-229.

Dıckınson, R. V. (1968). The specificity of flexibility. Research Quarterly, 
39, 792-794.

Dıntıman, G. B. (1964). Effects of Various Training Programs On Running 
Speed. Research Quarterly, 35,456-463.

Doğan, A. A. (1991). Esnekliğin Geliştirilmesinde Kullanılan Farklı Es-
netme Tekniklerinin Etkinliği, M.Ü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, İstanbul.

Dunley, P. H. (1975). The Effects of Cryotherapy and Static Stretching On 
Residual Muscle Tension As Determined By Electromyography. (Doctoral dis-
sertation, Texas A and M University, 1975). Dissertation Abstracts International, 
36, 2696. (University Microfilms No.75- 25, 092).

Fox-Bowers-Foss. (2011). Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri. 
Çev.: Cerit M. Spor Yayınevi ve Kitabevi. Ankara.

Frey, H. J. A.(1970). Comparative Study of The Effects of Static Stretching, 
Sauna Warm Up, Cold  Application, Exercise Warm-Up, On Extent Flexibility, 
and Dynamic Flexibility of The Hip  Joint. (Doctoral diasertation,   University 
of Utah).   Dissertation Abstracts International, 31, 3931A-3932A. (University  
Microfilms No. 71-3,984).

Gurewıtsch, A. D. ve O’Neill, M. A. (1944). Flexibility of Healthy Child-
ren. Archives of Physical  Therapy, , 25, 216 -221.

Günay M, Şıktar E ve Şıktar E. (2018). Antrenman Bilimi. Gazi Kitabevi. 
Ankara.

Devries, H. ve Housh T. (1962). Physiology of Exercises, Brown and 
Benchmark Publishers, Iowa. s: 498-503 

Holt, L. E. (1978). Scientific Stretching for Sport. Halifax: Dalhosie Uni-
versity

Holt, L. E., Travis, T. M. ve Okita, T. (1970). Comparative Study of Three 
Stretching  Techniques. Perceptual and Motor Skills,  31, 611-616.

Hupprıch, F. L.; Siegerseth, P. O. (1950). The Specificty of Flexibility in 
Grils. Research Quarterly, 21, 25-33.

Kabat, H. (1952). Studies on Neuromuscular Dysfunction: IV. Archives of 
Physical Medicine, 33, 521-533.

Kıphuth, R. (1942). Swimming. New York: Ronald Press. 



HER YÖNÜYLE SPOR

925

Laubach, L. L., ve Mc Conville, JT. (1966). Relationships Between Flexibi-
lity, Anthropometry and The Somatotype of College Men. Research Quarterly, 
,37, 241-251.

Leighton, JR. (1960). The Significance of Flexibility for Physical Educati-
on. Journal of  Health.

Lukas, A. (1969). The Relation of Flexibility and Strength to The Posture at 
Selecte  Joints. (Doctoral dissertation, Temple University,). Dissertation Abstracts 
International, 1969, 30, 1004A-1005A. University Microfilms No. 69-14, 097.

Manhurın, J. (1977). Stretching for People Who Sit. Running Times, 5, 16.
Mayers, E. J. (1971). Effest of Selected Exercise Variables on Ligament 

Stability and  Flexibility on The Knee. Research Quarterly. 1971, 42, 411-422.
Powers S. L. ve Dodd S. L. (2018). Her Yönüyle Fitness ve Sağlıklı Yaşam. 

Çeviri Editörü: Üzel M. Nobel Yayın. Ankara.
Prentıce, W. E. A. (1983). Comparison of Statik Stretching and P.N.F Stret-

ching for  İmproving Hip Joint Flexibility. Athletic Training, Spring,  p.56-59.
Sevim, Y. (2010), Antrenman Bilgisi. Fil Yayınevi. Ankara.
Surburg, P. R. (1983). Flexibility Exercise Reexamined, The Physician and 

Sportsmedicine, 18 (1), 37-40.
Tryance, H. J. (1958). Relationships of Extreme Body Types to Ranges of 

Flexibility. Research  Quarterly, 29, 349-359.
Wear, C. L. (1963), Relationship of Flexibility Measurements to Length of 

Body Segments. Research Quarterly,  34, 234-238.
Yorulmaz, H. (2005), Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor 

Meslek Yüksek  Okulunda Okuyan Öğrencilerin Bazı Fiziksel ve Biyomotorik 
Özelliklerinin Karşılaştırılması, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Edirne 2005, s: 32  (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi).



HER YÖNÜYLE SPOR

926

SPOR BİLİMLERİNDE UYGULANAN  
PERFORMANS TESTLERİ

Hakan YAPICI 1, Sibel ARSLAN 1

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale / Türkiye

Öz: Sporda performansı artırmak için en önemli öğelerden birisi tartışma-
sız doğru test etme, analiz ve bu bilimsel veriler doğrultusunda sporcuya uy-
gun antrenman programını belirlemektir. Modern spor anlayışında, daha fazla 
başarı adına, yüksek sportif performansın sınırları zorlanmakta ve bu sınırlar 
belirlenirken çeşitli testler kullanılmaktadır. Performans belirlemeye yönelik 
uygulamalar yapılırken, testin gerçekten ölçülmesini sağlamak önemlidir. Bu 
durum sporcunun antrenman durumunu ve gelişimini anlamak, sporcuların per-
formansının artırılması için hazırlanacak antrenman programlarının daha etkili 
olabilmesini sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, öncelikle sporcuların profil-
leri tespit edilmeli ve kullanılacak testler bilimsel ölçütlere uygun bir yönteme 
dayandırılmalıdır. Antrenörler ve sporcular için performans ölçümleri, antren-
man programlarının yeterliliğini görmek ve sporcuların gelişimine göre düzen-
lemek için başvurulması gereken önemli bir araçtır. Performans testleri, sporcu-
ların antrenman ve müsabaka performansını belirleyebilmek, ayrıca sporcuların 
seviyeleriyle ilgili ayırt edici özelliklerin neler olduğunu tespit etmek amacıyla 
yapılır. Spor bilimlerinde yapılan performans testlerinden elde edilen bilimsel 
veriler, antrenman metodolojisinde, antrenörlerin ve sporcuların yeni bilgiler 
edinmesini sağlar. Test sonucunda edinilen veriler yorumlanır ve sonuçlar doğ-
rultusunda gerekli yönlendirmeler yapılır. Spor bilimleri dünyasında, fiziksel 
performansın analiz edilip sonuçların rakamlara dönüştürülmesi, performansın 
en üst seviyeye taşınması için oldukça önemlidir.
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GİRİŞ 
Günümüzde devleşen spor endüstrisi içerisinde, pastadan bir pay almak için 

çoğu antrenör ve sporcu, fiziksel ve psikolojik sınırları olabildiğince zorlamak 
durumunda kalmaktadır. Farklı spor branşlarında mücadele eden sporcuların, 
performanslarını en üst sınırına ulaştırabilmek ve uzun süre devam ettirebilme-
lerini sağlamak için, bilimsel bilginin sınırları zorlanmaktadır. Antrenörler ve 
antrenman bilimciler tarafından, sportif başarının elde edilmesinde özel bir öne-
mi olan motorik becerilerin ana bileşenleri ve bunların kombinasyonları üzerine 
yapılan performans testleri ile fiziksel performansın sınırları belirlenmekte; ve 
test sonucu elde edilen verilere uygun geliştirilen özel antrenman programları, 
sportif performans ve başarıyı etkilemektedir. Bu yüzden motor becerilerin öğ-
retilmesi, tekrarlanması ve bolca pratik edilmesi gereklidir. Birçok spor adamı 
motorik özellikleri (kuvvet, dayanıklılık, sürat, hareketlilik, beceri, koordinas-
yon gibi) karıştırır. Ancak birbiriyle ilişkili olan bu kavramlar, tamamen bir-
birinden farklıdır. Biri, diğeri olmadan mümkün olabilir, ama ideal olarak her 
birine de sahip olmak gereklidir. Faydalı bir antrenman, kişinin fiziksel yapısına 
uygun olan yöntemlerin kullanılmasına ve spor dalının fiziksel ve fizyolojik 
ihtiyaçlarına dayanmalıdır. Sporcunun gelişimi, ancak spor dalına özgü yapı-
lan antrenmanlarla sağlanabilir (Devecioğlu, 2005, ss. 118; Helgerud ve Hoff, 
2007, ss. 665-671; Homberg, 2009, ss. 73-78). Bu antrenmanlar planlanırken ve 
sporcunun gelişimi takip edilirken en önemli yol göstericilerden birisi, şüphesiz 
performans testleridir.

Antrenörlerin ve sporcuların temel amacı, yarışma ve antrenmanlar esnasın-
da en yüksek performansa ulaşmaktır. Üst seviyede bir performansa ulaşmada, 
bilimsel prensipler önemlidir. Özellikle tüm spor branşlarında sporcuların perfor-
mansının artırılmasında, bilimsel yöntemlerin kullanılması gereklidir. Antrenörler 
tarafından uygulanan fizyolojik performans testleri, sporcuların antrenman prog-
ramlarına doğru bir şekilde entegre edildiğinde, mükemmel performans için anah-
tar olduğu kabul edilebilir. Sezon boyunca yapılan antrenman periyotlarının spor-
culara etkilerini ve sezona yeni başlamış sporcuların var olan durumlarının tespiti 
için, performans testleri uygulanmaktadır. Uygulanan testlerin sonuçlarına göre 
sporcuların performans kriterleri rakamlara dökülmekte ve tüm antrenman prog-
ramları bu testlerin sonuçlarına göre şekillenmektedir. Sporcuların performansını 
artırmak amacıyla hazırlanacak antrenman programlarının daha etkili olabilmesi 
için, sporcuların profilleri tespit edilmeli ve yapılacak uygulamalar bilimsel ola-
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rak bir yönteme dayandırılmalıdır. Bu şekilde elde edilen veriler ile müsabaka 
ve antrenman analizleri, bilimsel verilerle entegre edilerek antrenör ve oyuncu-
lara geri bildirimler sağlamakta, bunun sonucu olarak da oyunun teknik ve taktik 
yapısına müdahaleler gerçekleştirilmektedir (Al’Hazza ve diğ., 2001, ss. 41-51; 
Bompa, 1998, ss. 362-444; Günay ve Yüce, 2008, ss. 40-61; Reilly ve Gilbourne, 
2003, ss. 693-705; Sevim, 2010, ss. 20-85; Yapıcı, 2011, ss. 50-74).

Yapılan fiziksel ve fizyolojik performans testleri, antrenörler tarafından ant-
renmana etki derecesi ve daha sonraki antrenman planlaması için bir temel tespit 
edilmesini sağlarlar. Bununla birlikte, müsabaka sırasında başarıya ulaşmak için 
önemli yollardan birisi, kuşkusuz fiziksel antrenmanlardır. Performans testleri, 
sporcuların fiziksel uygunluk parametreleri içerisinde değerlendirilmesini, onlar 
hakkında temel bilgilerin oluşmasını sağlar (Çolak ve Kolu, 2017, ss. 307-316; 
Verstegen ve Marcello, 2001, ss. 139-165; Zorba ve Saygın, 2009, ss. 134-138).

Kuvvet, dayanıklılık, sürat gibi motor beceriler ve bunların kombinasyon-
ları, sportif performansı ve atletik başarıyı etkilemektedir. Bu yüzden motor 
becerilerin (kuvvet, dayanıklılık, sürat, hareketlilik, beceri, koordinasyon gibi) 
öğretilmesi, tekrarlanması ve bolca pratik edilmesi gereklidir. Faydalı bir ant-
renman, kişinin fiziksel yapısına uygun olan yöntemlerin kullanılmasına ve 
spor dalının fiziksel ve fizyolojik ihtiyaçlarına dayanmalıdır. Performans ge-
lişimi spor dalına özgü yapılan antrenmanlarla sağlanabilir (Kızılet, Atılan ve 
Erdemir, 2010, ss. 44-57). Performanstaki gelişim de ancak fiziksel performans 
testleri ile değerlendirilebilir.

Performans Tanımı ve Ölçütleri

Sportif performans; antrenman veya yarışma esnasında sporcunun yapıl-
ması gereken atletik görevin yerine getirilmesi sırasında başarı için ortaya ko-
nulan çabaların bütünü olarak tarif edilebilir.  Sporcuların yüksek performans 
yakalanabilmesi için, fiziksel ve zihinsel olarak en üst noktaya erişilebilmenin 
yanında ayrıca teknik/taktik çalışmalarıyla da yapılması zorunlu hale gelmiştir. 
Sporcunun bedensel yapı özelliği, yapılacak spor dalına uygun değil ise perfor-
mansını tam olarak ortaya konması da mümkün değildir. Sporda performansı 
yükseltmek için sporcunun fiziksel yapısı önemlidir. Fiziksel uygunluk, fizyo-
lojik kapasitenin ortaya konmasında en önemli kriterdir. Sportif performansın 
değerlendirilmesi ve artırılmasına zemin hazırlanabilmesi için uygulanan üç 



YETENEK

929

önemli yöntem ve yaklaşım vardır.  Bunlar fiziksel ölçümler, performans testleri 
ve sportif hareket analizidir. Ayrıca sporcuların performansını bireysel ve takım 
sporlarında değerlendirirken, antrenmanın amacına uygun olarak dayanıklılık, 
sürat, kuvvet gibi performansı belirleyen motorik özellikler bir bütün olarak ele 
alınmalıdır (Bayraktar, vd., 2004: 269-296; Sevim, 2010, ss. 28-96).

Performans Testlerinin Amacı

Antrenmanların verimliliğini kontrol edebilmek için standart bir yöntem 
olmadığında, sporcuların antrenman programına verdiği cevabı ve yeni oluştu-
rulacak antrenman stratejilerini sağlıklı bir şekilde belirlemek için, performans 
testleri antrenörlerin, hedeflerine doğru gitme stratejilerini sağlıklı bir şekilde 
oluşturabilmelerini sağlar. Böylece sporcuların spor branşlarına ve seviyesine 
uygun özellikler temel alınarak, fiziksel eksiklikleri belirlenir ve sporcuların 
eksik olduğu motorik özellikler, antrenman ile tamamlanır (Bompa, 2013, ss. 
86-312; Sevim, 2010, ss. 10-76).

Performans Testlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

•	 Yapılacak Testler için aynı gün ve saat tercih edilmelidir.

•	 Test öncesinde ağır yemek yenmemelidir (en az üç saat).

•	 Alkol alınmamalıdır (24 saat süreyle).

•	 Test öncesi gazlı içecekler kullanılmamalıdır (bir saat içinde).

•	 Test öncesi ağır egzersizler yapılmamalıdır (en az bir gün).

•	 Test yapılacak ortam, iklim koşullarına uygun olmalıdır (sıcaklık 18 – 
20 derece). 

•	 Rahatsızlığı veya sakatlığı olan kişiler, kesinlikle teste alınmamalıdır. 

•	 Testler öncesi ısınma mutlaka yapılmalıdır. 

•	 Test aletlerinin kalibrasyonları yapılmalıdır (Bompa, 2001, ss. 11-86; 
Sevim, 2002, ss. 37-147).

Performans Testlerinin Sonuçlarını Etkileyen Faktörler 

•	 Sıcaklık, yükselti, ortam, nem,

•	 Sporcunun psikolojik durumu,
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•	 Test saatleri,
•	 İlaçlar,
•	 Kafein alımı,
•	 Yemek öğünü,
•	 Ölçüm yapan kişi veya ekibin bilgi ve tecrübesi,
•	 Sporcunun kişiliği, bilgi ve becerisi,
•	 Sporcunun testten önce sahip olduğu uyku miktarı,
•	 Test ortamı - yüzey (iz, çim, yol, spor salonu), çevre koşulları,
•	 Sporcunun önceki test bilgisi 
•	 Test cihazının kalibrasyon ayarı 
•	 Ölçümlerin doğruluğu (zamanlar, mesafeler vb.),
•	 Test öncesi uygunsuz ısınma, sporcunun testlere hazır olmayışı. 
 (Bompa, 2001: 11-86; Sevim, 2002: 37-147).

Performans Testlerinde Testin Durdurulması Gereken Durumlar

•	 Göğüs ağrısı,  
•	 Ciddi nefes darlığı,
•	 Aşırı yorgunluk,
•	 Baş dönmesi, 
•	 Ataksi, 
•	 Baygınlık.
      (Sevim, 2002: 37-147).

Performans Testlerindeki Sonuçlar Ne İçin Kullanılabilir?

•	 Gelecekteki performansı tahmin etmek,
•	 Sporcuların zayıf yönlerini belirlemek,
•	 Antrenörlerin önlem ve iyileştirme için tedbir alabilmelerini 

sağlamak,
•	 Antrenörün antrenman programının başarısını değerlendirmesini 

mümkün kılmak,
•	 Sporcuyu uygun antrenman grubuna yerleştirmek ve sporcuyu 

motive etmek.
(Bompa,  1998: 8-444; Sevim, 2002: 37-147).
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Performans Değerlendirme Testleri

Aşağıdaki tablolarda, son yıllarda en çok tercih edilen performans testleri 
verilmektedir.

Tablo 1. Dayanıklılık Testleri 

Tablo 2. Kuvvet Testleri
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Tablo 3. Hız ve Güç Testleri

Tablo 4.Çeviklik Testleri

Tablo 5. Hareket ve Denge Testleri 

(Mackenzie, 2005).

Performans Değerlendirme Testlerine Örnekler

Aşağıda verilen performans test ve ölçümleri, yapılacak olan performans 
testlerinin ve spor branşlarının özelliklerine göre açık alanlarda, kapalı alanlar-
da ve laboratuvarlarda gerçekleştirilebilir.

1. Cooper VO2 Max test

Hedef:  Bu test, dayanıklılık sporcuları ve dayanıklılık sporları için uygundur.

Gerekli ekipman: Fotosel, düdük, kronometre, ölçülebilecek mesafe.

Testin Formülü: VO2max= (Metre cinsinden mesafe - 504.9) / 44.73 
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Örnek: 12 dakikada, toplam 3400 metre mesafeyi tamamlayan bir sporcu 
için “VO2max=(3400 - 504.9) / 44.73=64.72ml / kg / min” şeklinde hesaplanır.

Testin uygulanışı: Denek hazırlıklarını yaptıktan sonra, 12 dakikalık za-
manı, belirlenen saha içerisinde koşabileceği maksimum mesafeyi koşar. Dur-
duğu yerdeki yardımcı tarafından, en yakın 100 m’yi not alınarak toplam mesa-
fe hesaplanır (Aytekin ve diğ., 1998, ss. 21-26).  

Tablo 6. Cooper VO2max Test Değerlendirme Tablosu

Tablo 7. Branşlara Göre Cooper VO2max Test Değerlendirme Tablosu

(Castagna, Grant ve Diottavioi, 2005, ss. 805-809).

Resim 1. Cooper VO2max Test (http://terasolahraga.com).
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2. Harvard Step Test 
Hedef:  Sporcunun kalp damar sistemi gelişiminin gözlenmesi amaçlanır.
Gerekli ekipman: Cimnastik sehpası (45cm yüksekliğinde), kronometre.
Testin Formülü: Kısa form ile Fitness Index = 30000 / (5.5 x KAH1) 1 

dakika dinlendirilir ve nabız alınır.
Testin Formülü: Uzun form ile Fitness Index = 30000/(2 x KAH1+-

KAH2+KAH3) 2-3 dakika dinlendirilir ve nabız alınır. 
Testin uygulanışı: Bu test, dakikada 30 kez tekrar edecek hızda 5 dakika 

süresince 45cm yüksekliğe çıkıp inmeyi gerektirir. Sporcu 10 dakika ısınır. Baş-
la komutu ile kronometre başlatılır ve test başlar. Sporcu her iki saniyede bir 
toplamda, 150 kez olacak şekilde, 5 dakika süresince basamağa iner ve çıkar. 
5 dakika sonunda ya da sporcu 15 saniye süreyle tempoyu yakalayamadığında, 
test sonlandırılır ve sporcu basamağa oturtulur (Kopeikina ve diğ., 2016, ss. 
4-50).  

Tablo 8. Harvard Step Testi Değerlendirme Tablosu

(McArdle, Katch ve Katch, 2000).  

 
Resim 2. Harvard Step Testi (https://www.volimaniak.com).
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3. Shuttle Run Test (20 Metre Mekik Koşu) 
Hedef:  Kişinin MaxVO2 değerinin belirlenmesi için uygulanan bir testtir.
Gerekli ekipman: 20 metrelik koşu yolu, mekik kaseti, metre, kronometre, 

düz ve kaymayan bir zemin, koniler, yardımcı. 
Testin uygulanışı: Denekler 20 metrelik başlangıç çizgisine gelerek, teste 

başlamak için sinyal sesini beklerler. Sinyal sesi duyulduğunda, denekler koş-
maya başlar. İkinci sinyal sesi duyulduğunda, deneklerin çizgiye ulaşmış olma-
ları gereklidir. Sinyal sesi her dakika kademeli olarak artmakta ve buna bağlı 
olarak denek, hız temposunu artırmak zorunda kalmaktadır. Denekler kendi 
istekleri ile bıraktıklarında veya belirlenmiş çizgiye ulaşamadıklarında, testte 
başarısız olurlar. Bu testte amaç koşabildiği maksimum mesafeyi tamamlamak-
tır. Bu test, sporcuların maksimal oksijen alım değerinin tahmin edilmesini sağ-
layacaktır (Svensson ve Drust, 2004, ss. 601-618; Cooper ve diğ., 2005, s. 19).

Testin Formulü: VO2max= (Metre cinsinden mesafe - 504.9) / 44.73.

Tablo 9. Shuttle Run (20 Metre Mekik Koşu) Değerlendirme Tablosu

(https://diaryofapersonaltrainer.wordpress.com).
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Tablo 9. Branşlara Göre Shuttle Run (20 Metre Mekik Koşu)  
Değerlendirme Tablosu

(Castanga, 2005: 805-809 vd.).

 
Resim 3. Shuttle Run (20 Metre Mekik Koşu) (https://cengizolmez.com)

4. Home Step Test
Hedef:  Atletlerin kardiyovasküler sisteminin gelişimini izlemektir.
Gerekli ekipman: 12 cm yüksekliğinde bir tezgah veya basamak, krono-

metre, metronom, kalp atış hızı monitörü (isteğe bağlı), yardımcı.
Testin uygulanışı: Sporcu 10 dakika ısınır. Yardımcı, metronomu istenen 

adımlara / dakikalık tempoya göre ayarlar (Erkek 24 ve Kadın 22).  Yardımcı 
“başla” komutunu verir, kronometreyi başlatır ve sporcu teste başlar. Yardım-
cı, sporcunun gereken adımları / dakikalık hızı korumasını sağlar. Yardımcı 3 
dakika sonra testi durdurur ve sporcunun kalp atış hızını 15 saniye boyunca 
kaydeder (Mackenzie, 2005, ss. 24-25 ).  
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Tablo 10. Home Step Test Erkek Atlet Değerlendirme

Tablo 11. Home Step Test Kadın Atlet Değerlendirme

(https://www.cpha.ca/public-health-2019-program).

Resim 4. Home Step Test (http://www.mrc-epid.cam.ac.uk)

5. Illinois Agility Run Test ( Çeviklik testi)

Hedef:  Konum ve yön değiştirme yeteneğini ölçer.

Gerekli ekipman: Kronometre, sekiz adet koni,  yardımcı. 

Testin uygulanışı: Başlangıç   ve bitiş noktaları arasındaki mesafenin uzun-
luğu 10 metre ve genişlik 5 metredir. Başlangıç, bitiş ve iki dönüş noktasını 
işaretlemek için sekiz koni kullanılır. Ortadaki dört koni merkezden aşağıya 
eşit bir mesafeye yerleştirilir. Ortadaki her koni arasındaki mesafe 3.3 metredir. 
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Hazır olan denek başlangıç   çizgisine gitmeli ve ‘başla’ komutu ile kronometre 
başlatılmalıdır. Sporcu mümkün olduğu kadar çabuk hareket eder ve konilere 
çarpmadan bitiş çizgisine ulaştığında test tamamlanır (Roozen, 2004, ss. 5-6 ).  

Tablo 12. Illinois Agility Run Test Değerlendirme (16-19 yaş)

(Roozen, 2004).

 

Resim 5. Illinois Agility Run Test (https://www.survivalfitnessplan.com)

6. T- Dril Testi

Hedef:  Çok yönlü hareketin (ileri, yanlara ve geriye) ölçülmesi için kul-
lanılır. 

Gerekli ekipman: Kapalı bir alan (spor salonu), kronometre veya fotosel, 
kaymayan düz bir zemin, metre, dört adet koni, yardımcı.

Testin uygulanışı: Katılımcı A konisinden başlar. Yardımcının “çık” işa-
retiyle B konisine doğru hızla koşar. B konisinin dibindeki zemine sağ eliyle 
dokunur. Sonra C konisine doğru yana kayma hareketiyle giderek koninin dibin-
deki zemine sol eliyle dokunur. Daha sonra, D konisine doğru yana kayma ha-
reketiyle giderek koninin dibindeki zemine sağ eliyle dokunur. Katılımcı hemen 
B konisine doğru yana kayma hareketiyle giderek, koninin dibindeki zemine sağ 
elle dokunur ve geri geri koşarak A konisine döner. Yardımcı, katılımcı A koni-
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sini geçince kronometreyi durdurur. Birkaç dakikalık dinlenme sonrasında top-
lamda üç kez tekrarlanır ve en iyi skor kaydedilir (Semenick, 1990, ss. 36-37).  

Tablo 14. T-Dril Test Yetişkinlerde Değerlendirme

                  
(https://www.brianmac.co.uk/tdrill.htm).

Resim 6. T-Dril Test (https://sportsaspire.com).

7.  Sit and Reach Test  (Otur Uzan Esneklik Testi) 
Hedef:  Oturma pozisyonunda, en uzağa erişebilme esnekliğini ölçmek.
Gerekli ekipman: Kapalı bir alan (spor salonu), kaymayan düz bir zemin, 

metre, bir adet otur uzan sehpası, yardımcı.
Testin uygulanışı: Sporcunun bir ayağı otur uzan ölçüm sehpasına da-

yanmalı; diğer ayak tabanı yerde olacak şekilde, bacağı dizden bükülü olarak 
pozisyon alması gerekmektedir. Test için hazır olan deneğin, ellerini üst üste 
koyarak, yavaş ve kontrollü bir şekilde öne doğru uzanması istenir.  Sporcuların 
avuçlarının içleri yere bakmalı ve ellerinin üst üste gelmesine dikkat edilmelidir. 
Daha sonra otur uzan cetveli üzerine, elleriyle iki kez uzanması istenir ve bunun 
sonunda en iyi derece  kayıt altına alınır (Hui, 2000, ss. 1655-1659).  
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Tablo 15. Sit and Reach Test Değerlendirme (16-19 Yaş)

(Davis ve diğ., 2000).

 
Resim 7. Sit and Reach Test (http://www.ksa.com.tr/?s=ksatestleri).
 
8.  Static Flexibility Test – Ankle 
Hedef:  Sporcunun denge gelişimini izlemektir.
Gerekli ekipman: : Kapalı bir alan (spor salonu),  metre, cetvel, duvar, 

yardımcı.
Testin uygulanışı: Vücudun ön kısmı tamamen duvara yaslanır. Ayaklar 

yavaşça, duvardan mümkün olduğunca geriye kaydırılır. Daha sonra, gövde 
tamamen duvar ile temas halinde iken, ayak parmak ucu ve duvar arasındaki 
mesafe ölçülür. Üç kez tekrarlanır ve en iyi mesafe kaydedilir (Johnson, 1986).  
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Tablo 16. Static Flexibility Test – Ankle Değerlendirme

(Johnson ve diğ, 1986).
  

 
Resim 8. Static Flexibility Test – Ankle (https://www.brianmac.co.uk).

9. Sprint Test (10 -20 - 30 Metre)
Hedef:  Hızlanmayı ölçmek ve süratin belirlenmesidir.
Gerekli ekipman: Metre, kronometre veya varsa fotosel, zeminin belir-

lenmesi için bant tebeşir veya kalem, düz ve kaymayan bir zemin, koniler, yar-
dımcı.

Testin uygulanışı: - Katılımcı amaca uygun ısınır. Yardımcı 30 m olan 
mesafeyi konilerle belirler ve çizer. Fotosel varsa kurulur. Katılımcı başlangıç 
çizgisinde ayakta durur. Bir ayağı önde, diğer ayağı biraz geride ve çizgiyi geç-
meyecek şekilde bekler. Koşuya başlamadan önce katılımcı sabit durmalıdır, 
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herhangi bir sallanma hareketine izin verilmez. Yardımcının “başla” komutuyla 
kronometre veya fotosel başlatılır ve katılımcı 30 m boyunca maksimum hızla 
koşar. 30 m çizgisi geçildiği anda yardımcı kronometreyi veya fotosel durdurur. 
Testler arasında yeterli dinlenme verildikten sonra test üç tekrarlanır ve en iyi 
derece kayıt altına alınır (Little, 2007, ss. 367-371).  

Tablo 17. Sprint Test (10 - 20 Metre) Değerlendirme

 (Gore ve diğ., 2000).

Tablo 18. Sürat testi (30 Metre16-19 yaş) Değerlendirme

(Davis ve diğ., 2000).

10.  Standing Long Jump Test (Durarak Uzun Atlama Testi)
Hedef:  Patlayıcı kuvvet ölçme amacıyla geliştirilen bir testtir.
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Gerekli ekipman: Test için uygun bir alan, metre, tebeşir, cimnastik min-
deri  

Testin uygulanışı: Sporcu atlama yapacağı çizginin önüne gelerek, atlama 
pozisyonu alır. Ayakta hız almadan sabit durur, çift bacak ile sıçrayabildiği en 
uzak mesafeye atlar. Sporcunun atlayış yaptığı çizgi ile en son düştüğü mesafe 
arası, cm cinsinden ölçülerek, yapılan 2-3 tekrardan en iyi olan sonuç kaydedilir 
(Little, 2007, ss. 367-371).  

Tablo 19. Standing Long Jump Test (Durarak Uzun Atlama Testi)  
Değerlendirme

(Chu, 1996).

 
Resim 9. Standing Long Jump Test (Durarak Uzun Atlama Testi) (https://

rephelp.zendesk.com).

11.  Sargent or Vertical Jump Test (Dikey Sıçrama Testi) 
Hedef:  Sporcunun elastik bacak kuvveti gelişimini gözlemlemek. 
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Gerekli ekipman: Metre,  duvar, tebeşir veya kalem, düz ve kaymayan bir 
zemin, merdiven, yardımcı.

Testin uygulanışı: Katılımcı yapacağı testin amacına uygun ısınır. Duvara 
yan olacak şekilde bir tarafını dönen katılımcı, elini kaldırarak parmak uçlarında 
yükselmeden, tebeşirle uzanabildiği en yüksek noktayı duvarda işaretler. Katı-
lımcı daha sonra sıçrayabildiği en yüksek yeri duvara tebeşirle işaretler. Yardım-
cı merdiven yardımıyla çıkarak, sporcunun sıçrama öncesi ve sonrası arasındaki 
mesafe metre yardımı ile belirler. Test için üç tekrar yapılır. En iyi derece alınır 
(Malliou ve diğ., 2003, ss. 165–169).

Tablo 20. Sargent or Vertical Jump Test (Dikey Sıçrama Testi)   
Değerlendirme Tablosu

(http://resizeme.club/picresize-75_14.html).

                                  
Resim 10. Sargent or Vertical Jump Test (Dikey Sıçrama Testi) (https://

www.topendsports.com).
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12. Health Ball Throwing (Sağlık Topu Atma)
Hedef:  Patlayıcı kol kuvvetini ölçmek.
Gerekli ekipman: Metre, kronometre veya varsa fotosel, zeminin belirlen-

mesi için bant, tebeşir veya kalem, düz ve kaymayan bir zemin, yardımcı.
Testin uygulanışı: Denekler uygun ısınmadan sonra, 3 kg’lık ağırlık topu 

ile atış yapacağı çizginin gerisinde durur. Çift el yardımı ile sağlık topunu ata-
bileceği en iyi yere atar. Üç atış sonunda, topun düştüğü mesafe ölçülüp en iyi 
derece kaydedilir  (Gullikson, 2003).

13. Grip Strength Test (Pençe Kuvveti Testi)
Hedef:  Bireyin pençe kuvvetini ölçme amacıyla geliştirilmiştir.
Gerekli ekipman: Kapalı bir alan (spor salonu), dinamometre, yardımcı
Testin uygulanışı: : Katılımcı baskın elini kullanarak, dinamometreyi tüm 

kuvvetini uygulayarak sıkar. Gözlemci, dinamometredeki yapılan maksimum 
kilogramı not eder. Katılımcı üç kez tekrarlar. Gözlemci kaydedilen en üst de-
ğeri dikkate alır (Mackenzie, 2005, ss. 158-159).

Tablo 21. Grip Strength Test (16-19 Yaş) Değerlendirme

(Davis ve diğ., 2000).

                   
Resim 11. Grip Strength Test (http://www.bravomed.com.tr).
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14. Lateral Change of Direction Test (Yatay Yön Değişim Testi)
Hedef: Çevikliği ve sürat becerisini ölçmek.
Gerekli ekipman: Koni, kronometre, yardımcı, metre.
Testin uygulanışı: Koniler arası 5 m olacak şekilde düz bir çizgiye yerleş-

tirilir. Sporcu ilk olarak ortadaki koniden başlayacak şekilde bekler. Daha sonra 
antrenörün yön belirtmesi ve başla komutu ile (sağ veya sol) zaman başlatılır. 
Sporcu ilk huniye dokunur, sonra ortadaki huniye dokunur, ardından diğer hu-
niye dokunarak, tekrar merkeze döner ve merkezdeki huniye dokunarak testi 
tamamlamış olur. Test için iki ölçüm alınır ve en iyisi kaydedilir (Gabbett, 2008, 
ss. 174-181). 

Tablo 22. Lateral Change of Direction Test Değerlendirme

(Chu, 1996).

 
Resim 12. Lateral Change of Direction (Bayraktar,  2014).
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15. Hexagonal Obstacle Test (Altıgen Engel Testi)
Hedef:  Çeviklik becerisini ölçmektir.
Gerekli ekipman: Kenarları 66 cm olan yere çizilmiş bir altıgen, krono-

metre, yardımcı
Testin uygulanışı:  Sporcu test yapacağı alanın merkezine gelerek, yüzünü 

A çizgisine döner. Yüzü test boyunca, her zaman A çizgisine dönük olmak zo-
rundadır. Sporcu ilk sıçramayı B çizgisine doğru yapar ve bu sıçrama ile zaman 
başlar. Sırayla C-D-A çizgilerine gider Her sıçrayıştan sonra tekrar merkeze dö-
ner. Sporcu A çizgisini de tamamlandığında test bitmiş olur (Mackenzie, 2005, 
s. 57).  

Tablo 23. Hexagonal Obstacle Test (Altıgen Engel Testi) Değerlendirme

(Mackenzie, 2005, s. 57).

 
Resim 13. Hexagonal Obstacle Test (Altıgen Engel Testi)  

(http://www.sportshelpline.com).

SONUÇ
Bugünün rekabetçi dünyasında, sportif başarının temelinde, öncelikle spor-

cunun sağlıklı ve iyi bir performansa sahip olması yatmaktadır. Son yıllarda 
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bilim insanları tarafından sporcuların yeteneklerini ve performanslarını araştır-
mak için birçok performans testi geliştirilmiştir. Performans testleri sayesinde, 
antrenman literatürüne bilimsel olarak katkı sağlanmıştır. Performans; bir spor-
cunun göstermiş olduğu ortalama icranın bir göstergesi olmakla beraber, fiz-
yolojik, psikolojik ve sosyolojik unsurların bir bütünüdür. Performansın eksik 
taraflarını ya da gerçekleştirilemeyen yanlarını ortaya çıkarabilmek için antren-
man programlarında, sporcu performansının gelişimi için performans testleri 
son derece önemlidir. Bir performansı en iyi şekilde ve en üst düzeyde sergile-
yebilmek için; antrenörler tarafından sezon öncesi iyi bir planlama yapılmalıdır. 
Bu planlama yapılırken multidisipliner bir yaklaşımla diyetisyenler, fizyotera-
pistler, tıp doktorları, spor bilim adamları, kondisyonerler ve antrenörler birlikte 
çalışabilmelidir. İyi bir planlamada antrenman seviyesi, cinsiyet, yaş, genetik, 
motivasyon, beslenme, ergonomi ve sağlık gibi iç etkenlerle; yükseklik, ısı, nem 
oranı ve uygun zemin gibi dış etkenlerin etkisini azaltmak için çok ciddi çalış-
malar ve hazırlıklar gerekmektedir. Sportif performansın üst sınırlarına ulaşa-
bilmek, ancak bu işbirliği ve tedbirlerin alınmasıyla gerçekleşebilir. Sporcuların 
antrenman ve müsabaka sırasında performanslarını en üst düzeye çıkarılması 
sağlanmalı ve performansları üzerine olumlu etkiler yaratacak şekilde program-
lar yapılmalıdır. Yapılacak programlamada özellikle sezon içi yapılacak antren-
manların yoğunluğu-şiddeti ve zamanlaması çok önemlidir. Sporculara uygu-
lanan performans testleri, bir antrenman süresinin hem başında, hem de hemen 
sonrasında sporcunun mevcut performans durumunun gözden geçirilmesi için 
bir temel oluşturur. Yapılacak performans testleriyle, sporcuların hangi motor 
becerilerinin eksik olduğu ve en yüksek performans verimine nasıl ulaştırıla-
bileceği sorularına yanıt bulunabilir. Yapılacak bu testler; antrenman program-
larını belirler ve hedefe doğru bir şekilde ilerlemeyi sağlar (Eniseler, 2010, ss. 
65-70, 334-391; Sevim, 2010, ss. 20-85).
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