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1.Fiziksel aktivite 
Bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerinin gelişmesinde faydalı olan 

fiziksel aktivitelerin alan yazıda pek çok tanımına rastlanmaktadır. 
Demir ve Cicioğlu (2018) fiziksel aktiviteyi bireylerin hareket yoluyla 

fizyolojik, sosyal, duygusal, motor ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan, enerji 
dengesini ve sağlıklı yaşama destek olan aktivite olarak tanımlamıştır. 

Fiziksel aktivite, iskelet kasları ile yapılan enerji harcayan, nabzın 
yükselmesine neden olan ev işleri, dans, bahçe işleri gibi aktivitelerdir. Fiziksel 
aktivite ile egzersiz ve spor kavramları çoğu zaman aynı anlam olarak düşünülse 
de aralarında farklılıklar mevcuttur. Egzersiz fiziksel aktiviteyle aynı amaçta ve 
planlı olarak yapılan aktivite iken, spor kurallı bir yapı dahilinde fiziki gelişim 
sağlayan, rekabet unsuru içeren beden hareketlerinin tümünü kapsar (Yıldırım, 
2017: Karaca ve Turnagöl, 2007). Görülüyor ki fiziksel aktivite, hareket 
yardımıyla bireylerin fiziksel, duygusal, motor ve sosyal yönden gelişmesine 
yardımcı olan, enerji dengesini ve sağlıklı yaşamı sağlayan önemli bir uğraştır 
(Tekkurşun Demir ve Cicioğlu, 2018). 

Günümüzde insan sağlığı için önemli görülen fiziksel aktivitelere katılım 
değişen hayat şartlarına bağlı olarak her geçen gün azaldığı görülmektedir. 
Yoğun iş saatlerine bağlı olan yorgunluk, ulaşım araçlarının yaygınlaşması ile 
birlikte insanların yürüyüş mesafelerinin azalması, dijital oyunların çocukları 
sedanter bir yaşama itmesi, çocuk ve gençlerin sınav maratonuna sokulması gibi 
nedenler bireylerin fiziksel aktiviteye katılımlarını azalttıkları söylenebilir.  

Fiziksel aktivite,  
- Aerobik aktivite (Yürüyüş, dans, aerobik, yüzme). 
- Kas güçlendirme faaliyeti (Kaya tırmanışı, jimnastik). 
- Kemik güçlendirme faaliyeti (koşu, ip atlama, tenis, voleybol) şeklinde 

ifade edilmektedir (USDHHS, 2008). 
 
1.1.Adölesan ve Çocuklarda Fiziksel Aktivite  
Çocuklar doğumdan başlayarak artan bir hareket eğilimi vardır. Önceleri bu 

hareketler refleks sonraları ise bilinçli hareket etme özelliğine sahiptir. Bilinçli 
hareket ettikleri dönemde oyun oynarken zihinsel, fiziksel ve psikososyal yönden 
gelişme gösterirler. Erken çocukluk döneminde düzenli hareket ve fiziksel 
aktivite, çocuğun sağlıklı olması özellikle kas, kemik, kordiyovasküler gelişim 
ve obezitenin engellenmesi noktasında önem taşımaktadır (Burrows, 2007; 
Strickland, 2004; Trost ve ark., 2003). Ayrıca çocukluk ve adölasan dönemde 
yapılan düzenli fiziksel aktiviteler bireyin yetişkinlik döneminde sağlık 
sorunlarının önlenmesinde önemli olmaktadır (Mazicioǧlu ve Öztürk, 2003).  
Buna karşın hareketsizlik ve sedanter yaşam çocukları obezite olma riskini 
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yükseltmektedir (USDHHS, 2000; Janz ve ark., 2002; Jago, 2005;). Düzenli 
hareket ve fiziksel aktivite, hareket etmesinin daha kolay olduğu okul öncesi 
dönemde başlanmalıdır (Gallahue ve Donnely, 2003). Temel becerileri 
kazanamayan çocuklar daha karmaşık becerilerin kazandırılmasında isteksiz ve 
çekingen olurlar. “Sportif 

Yeterlik Engeli” olarak adlandırılan bu durumun engellenmesi için okul 
öncesi dönemde atlama, sıçrama, koşu, yuvarlanma gibi temel hareketler 
eğlenceli bir şekilde kazandırılarak ileriki döneme donanımlı ve istekli girmeleri 
sağlanmalıdır (Kerkez, 2012). 

Okul öncesi dönemde çocukların hareket düzeylerini etkileyen; yaş, cinsiyet, 
aile, çocuğun büyüdüğü çevrenin özellikleri, öğretmenlerin bilgi-beceri düzeyleri 
gibi değişkenler dikkat çekilmektedir (Dowda ve ark, 2004; Sandercock, 2010; 
Bellows ve ark., 2011;). 

Çocuklar; 
- Günde en az 60 dk yapılandırılmış fiziksel aktivitede yer almalıdır. 
- Günde en az 60 dk ve üzeri serbest fiziksel aktivitelere katılmalıdır. 
- Uyku haricinde 60 dakikadan daha uzun hareketsiz kalmamalıdır. 
- Kaba motor becerilerini geliştirebilecekleri açık ve kapalı alanlar 

oluşturulmalıdır. 
- Aileler ve çocuk bakıcılarının fiziksel aktivitenin ve hareketin önemi 

konusunda bilinçlendirilmelidir (NASPE, 2011). 
Düzenli yapılan fiziki aktiviteler adölesan ve çocukluk döneminde 

sosyalleşmeye, sağlıklı olmaya, zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya, kronik 
hastalıkların ortaya çıkma riskinin azalmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır 
(Menteş ve ark., 2011). Özellikle adölasan dönemde yapılan fiziksel aktiviteler 
sağlıklı olmanın yanında alışkanlık haline gelmekte ve uzun süreli izler 
bırakmaktadır (Daskapan ve Cakir,  2016). 

 
2.Adölesan (Ergenlik) Dönem  
Dünya Sağlık Örgütü 10-19 yaş arası dönemi adölesan yaşam dilimi olarak 

tanımlamaktadır. Bu dönemde fiziksel gelişim hızlı bir şekilde gerçekleşmekte, 
cinsel ve psikososyal olgunlaşmanın yanı sıra bireyin özerkliği ve sosyal çevre 
oluşmaktadır. Üç evreye ayrılmaktadır: 

1. Erken Ergenlik Dönemi: 10-14 yaş arası 
2. Orta Ergenlik Dönemi: 15-17 yaş arası  
3. Geç Ergenlik Dönemi: 18-21 yaş arası (Civelek, 2019).   
Adölesan dönemde evde kalınan gün sayısı artıkça çeşitli fiziksel ve zihinsel 

olarak bireyler olumsuz etkilenmekte ve ebeveynlerin de bu süreçte bazı zor 
durumlarla karşı karşıya kalabileceği düşünülmektedir.  
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Resim Kaynak: Sağlığım.gov.tr. 

 
3.Çocukluk Gelişim Dönemleri  
Her çocuğun gelişim seviyesi farklı olabilmekte ve bu dönem geniş bir 

yelpazede değerlendirilmektedir. Bir toplulukta bulunan çocukların yaşlarının 
aynı olmasına rağmen fiziksel olarak farklılık gösterebilmekte ve bu dönemde 
uygulanacak antrenman ve egzersiz planlaması bu farklılıklar çerçevesinde 
dikkate alınarak planlanmalıdır.  

 
3.1.Bebeklik Dönemi (0-2 yaş arası)  
Bu dönem çocukların en hızlı geliştiği ve fiziksel olarak büyüdüğü dönemdir. 

Bu dönemde her çocuk bireysel farklılıklardan kaynaklı olarak aynı sırada 
olmasına rağmen aynı zaman diliminde geçiremeyebilir (Yılmaz, 1999).   

Resim kaynak: Nuhunmerkezi.com 
 
3.2.İlk Çocukluk Dönemi (3-6 yaş)  
Bu dönemde bebeklik dönemine göre gelişim yavaşlamakta motor becerilerin 

gelişimi ile fiziksel gelişimin arasında korelasyon vardır. Öz bakımlarını 
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yapabilme, kıyafetlerini giyip çıkarabilmenin yanı sıra bu dönemde kazanılan 
beceriler atlama, koşma, yakalama, topa vurma gibi hareketlerdir (Aral ve Baran, 
2011). Uzun süreli aktiviteler yerine oyun formatında çalışmalar planlanmalı ve 
eğlenceli zaman geçirmek ilk öncelik olmalıdır (Nalçakan, 2019).  

 

Resim kaynak: Tedmemorg 
 
3.3.İkinci Çocukluk Dönemi (7-11 yaş) 
Bu çocukluk döneminde 06 yaş arasında yaşadığı deneyimleri okula başladıkları 

ilk yılda koymaya başlarlar. Çocuk çevresinde olanları fark etmeye başlar ve iyi ve 
kötü durumlar hakkında bilinçlenmeye başlamaktadır. Bu yaş skalasında olan 
çocuklar iyi ve kötünün ne olduğunu, sosyal bilince ulaşma ile vicdani analiz 
yapabileceği bir dönem olarak değerlendirilmektedir (Wilbrandht, 2009). 

 
TABLO 1 0-21 YAŞ ARASI GELİŞİM DÖNEMLERİ 

 
4.Covid-19 Pandemisi 
Şiddetli akut sendromu olarak tanımlanan Koranavirüs (SARS-CoV-2); ilk 

olarak Çin’in Hubei eyaletine bağlı bir şehir olan Wuhan’da ortaya çıkmıştır 
(Ciotti, 2020).  2022 Temmuz ayı rakamlarına göre dünya genelinde vaka sayısı 
570 milyon Covid-19 kaynaklı ölüm oranları ise; 6,38 milyon olarak 
belirtilmektedir. En fazla vaka ve ölüm oranlarının gerçekleştiği ülke A.B.D 
(vaka: 92 milyon, ölüm: 1,02 milyon) olduğu belirtilmektedir (DSÖ, 2022). 
Türkiye’de 15,5 milyon kişi Covid-19 hastalığına yakalanırken, 99.184 bin kişide 
yaşamını kaybetmiştir (Türkiye Sağlık Bakanlığı, 2022). Covid-19 pandemisi 
döneminde sokağa çıkma yasakları iç işleri bakanlığınca il umumi hıfzıssıhha 
kurulu kararları ile yürürlüğe konmuştur (Turhan, 2020). Literatür tarandığında 
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geçmişte yaşanmış salgınlarda ilk göze çarpan 1918 İspanyol gribi olmuştur. Bu 
dönemde 18 ay içerisinde 50 milyona yakın insan yaşamını yitirmiş ve bunun 
sonucu 1. Dünya savaşının sona ermesinde etkili olduğu belirtilmektedir (Temel, 
2012). Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 20-22 Mart 2020 genelgesi ile her türlü 
bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantılar ile aktivitelere ek okullar da 
eğitime online olarak devam edilmesi kararlaştırıldı (Sputnik, 2020). Pandemi 
kaynaklı kısıtlamalar; okul, iş yerleri, antrenman sahaları, sosyal yaşam 
merkezleri ve benzer alanlara uygulanmış ve bunun sonucunda bazı olumsuz 
etkileri görülmüştür. Hollanda’da yapılan çalışmada gençlerin sosyal alanların 
pandemi nedeniyle kısıtlanmasından dolayı bazı depresif davranışlar 
sergiledikleri belirlenmiştir (Toktaş ve Demir, 2021). Bu dönemde insanlarda 
ekonomik sıkıntıların yanı sıra fiziksel olarak rahatsız edici sorunlar da 
yaşamışlardır. Tüm dünya genelinde uygulanan bu kısıtlamalar bireylerin fiziksel 
aktiviteden yoksun gün sayısını artırmakta ve bunun sonucu olarak insanlarda 
vücut ağırlıkları ve beden kütle indekslerinde artışlar meydana gelmektedir 
(Peteet, 2020).  

 
4.1.Türkiye Pandemi Kısıtlaması Zaman Çizelgesi  
➢ 10 Ocak'ta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nu ilk kez 

oluşturuldu   
➢ 31 Ocak'ta Wuhan'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye'ye 

getirtildi.   
➢ 23 Şubat’ta İran sınırı iki yönlü kapatıldı. 
➢ 29 Şubat'ta Irak sınırı kapatıldı, Güney Kore ve İtalya uçuşları durduruldu.   
➢ 10 Mart’ta Türkiye’den ilk COVID-19 olgusu bildirildi. 
➢ 14 Mart'ta Umre'den gelen bir kişide koronavirüs saptandı.   
➢ 16 Mart'ta okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verildi, spor 

müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi.  
➢ 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin 

faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı. Lokanta, pastane vb. işletmelerin 
gel-al ve paket servis şeklinde hizmet vereceği açıklandı. 65 yaş ve üstü 
kişilerin ve kronik hastalığı olanların dışarı çıkmaları; park, bahçe gibi açık 
alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. 

➢ 22 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle kamu 
kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışmaya izin verildi. 
Özel sektöre ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadı. 

➢ 3 Nisan itibariyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu genişletildi ve Halk 
Sağlığı öğretim üyelerinden oluşan ‘Toplumda salgın yönetimi Kurulu’ ilk 
toplantısını gerçekleştirdi. 
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➢ 3 Nisan'da Türk Hava Yolları, iç hat seferlerini durdurdu. Aynı tarihte 1 
Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getirildi, pazar 
ve market gibi toplu bulunulan alanlarda maske takma zorunluluğu 
getirildi, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş çıkışlar yasaklandı. 

➢ 9 Nisan'da COVID-19 olgularının tedavisi acil hal kapsamına alındı. 
➢ 14 Nisan'da COVID-19'a yakalanan tüm vatandaşların tedavilerinin 

ücretsiz yapılacağına dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmî Gazete ‘de 
yayımlandı. 

➢ 19 Nisan'da olgu sayısı 86 bin 306'ya çıkan Türkiye, hasta sayısında 
virüsün çıkış kaynağı olan Çin’i geçti. 23-26 Nisan arasında sokağa çıkma 
yasağı ilan edildi.  

➢ 29 Nisan'da Sağlık Bakanı, 7 bin 428 sağlık çalışanının enfekte olduğunu 
açıkladı. Yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına ilişkin bilgi vermedi. 

➢ 1-3 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
➢ 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı normalleşme zamanlamasını açıkladı.   
➢ 5 Mayıs'ta daha önce temmuz ayı sonunda yapılacağı açıklanan 

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) bir ay öne çekilerek haziran 
ayı sonunda yapılacağı Cumhurbaşkanı tarafından duyurdu (TTB,2020). 

 
4.2.Covid-19 Pandemisi Döneminde Kısıtlamalar ve Etkileri   
Pandemi döneminin etkileri sadece özel sektör veya kamu alanlarında çeşitli 

iş kollarında faaliyet gösteren alanları da etkilemektedir. Bu alanlardan biri de alt 
yaş gruplarında faaliyet gösteren spor faaliyetleridir. Alt yapılarda il ve ülke 
geneli müsabakalara verilen aralar ve antrenman yapılmayan gün sayısı 
sporcuları zihinsel ve fiziksel olarak etkilemektedir. Bu kısıtlamalar hareketsiz 
yaşamı yaygınlaştırmaktadır (Gülhan ve Akpınar.2021). Pandemi döneminde 
çocuklarda stres, öfke, motivasyon kaybı, ev içerisinde bunalım hali gibi 
olumsuzluklar gözlenmektedir (Fallon,2020).    

Milyonlarca takipçisi olan branşlarda mücadele eden sporcuların katıldığı 
2020 Tokyo Olimpiyatları Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 
2021 yılına ertelenmiş ve yıllarca süren hazırlık aşamasında olan katılımcıların 
antrenman planı değişime uğramıştır. Bu duruma ek 2020 Avrupa Futbol 
Şampiyonası üye ülkelerin oy birliği ile 2021 yılına ertelenmiş ve Milli Futbol 
takımımızda bu durumdan etkilenmiştir (Göksel, 2020). Pandemi kısıtlamasından 
etkilenen ulusal ve uluslararası organizasyonlar şu şekildedir;  

 
5.Ulusal Organizasyonlar   
➢ Erkekler basketbol süper ligi ve bütün alt ligler     
➢ Kadınlar basketbol süper ligi ve bütün alt ligler 
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5.Ulusal Organizasyonlar   
➢ Erkekler basketbol süper ligi ve bütün alt ligler     
➢ Kadınlar basketbol süper ligi ve bütün alt ligler 

➢ Voleybol, Hentbol gibi takım sporları ve alt ligleri  
➢ Bireysel sporlarda mücadele edilen bütün yaş kategorileri 
➢ Alt yaş grupları antrenman uygulamaları ara verilmiştir.  
➢ Futbolda ise bazı alt liglerde mücadele devam etmiş, pandemiden kaynaklı 

bazı düzenlemeler 1 yıllığına yürürlüğe girmiştir (TFF,2020).  
 
6.Uluslararası Organizasyonlar  
➢ Dünya Atletizm Salon   
➢ Asya Atletizm Birliği 9. Asya Salon Şampiyonasını   
➢ Tokyo Olimpiyatları   
➢ Wimbledon Tenis Turnuvası ertelendi 
➢ UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 
➢ Avrupa Ligi   ve Bayanlar Şampiyonlar Ligi Finali  
➢ Euro 2020  
➢ Londra Maratonu  
➢ Formula -1  
➢ NBA, NCAA  
➢ NFL (Çelik ve Yenal,2020).   
 
7.Covid-19 Pandemisinde Spor Okulları  
Spor okulları, çocukların erken yaşlarda spora başlaması ve fiziksel 

gelişiminin yanında zihinsel iyilik durumuna da yardımcı olmakta, bütün spor 
branşlarına sporcu havuzu oluşturmaktadır. Pandemi döneminde bazı spor 
okulları faaliyetleri şu şekildedir. 

Selçuklu Belediyesi Spor Etkinlikleri; Selçuklu Belediyesine ait bu faaliyet 
alanında 2021 yılı itibariyle 15,985 kişi aktif olarak spor okullarında yer alan 
Futbol, Basketbol, Yüzme, Voleybol, Jimnastik, Tekvando, Karete, Wushu, Kick 
boks, Masa tenisi, Okçuluk, Dart branşlarına katılım gösterdikleri 
belirtilmektedir (Selçuk Belediyesi, 2022).  

Kaynak: selçuklu.bel.tr 
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İstanbul B.Ş.B Gençlik ve Spor Müdürlüğü; 2021 yılı 4 farklı dönem yaz ve 
kış spor okullarına katılan 7-15 yaş arası çocuk sayısı 128012 olduğu 
belirtilmektedir (İBB, 2022).   

 

Kaynak: Genclikspor.ibb.istanbul 
 
Kayseri B.Ş.B Spor A.Ş; Kayseri Büyükşehir Belediyesi işletme iştiraklere 

bağlı olan bu kurum 2021 yılı faaliyet raporunda yaz ve kış spor okulları ve bağlı 
spor etkinliklerinde yaklaşık 60000 bireye hizmet verdiği rapor edilmiştir 
(Kayseri B.Ş.B Faaliyet Raporu,2022).    

 

 
Kaynak:Kayseri.bel.tr 
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Kaynak:Kayseri.bel.tr 

 

İzmir B.Ş.B Gençlik ve Spor kulübü; İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı olan 
bu kurum 2021 yılı faaliyet raporunda 30000’i aşkın çocuğa fiziksel aktivite 
yapma imkânı sağladıklarını ve mevcut spor kulüplerine bu branşlardan lisanslı 
performans sporcusu aktardıkları rapor edilmiştir (İzmir B. Ş.B,2022).   

Araştırmalarda hem kamu sektörü hem de özel girişimcilerin bu spor 
faaliyetlerin kısıtlamalarla ara verilmesi veya iptali alanlarda faaliyet gösteren 
kurumlarda çalışanlarda maddi olarak gerileme ayrıca çocuklarda fiziksel ve 
zihinsel olarak kötüleşme hali olabileceği düşünülmektedir.  

Konuyla ilgili alan yazı tarandığında Covid-19 ve benzeri insanların sosyal, 
kültürel, ekonomik gibi değerlerine zarar veren salgın hastalıklar tecrübe 
edilirken; bireylerin fiziksel olarak aktif olmalarına yardımcı olmak için çaba 
gösterilmesi, pandemi sırasında azalan fiziksel aktivite sürelerinin artırılması 
amaçlanmalıdır. Bunun için de ev temelli aktivitelere ağırlık verilerek bireylerin 
sağlıklı ve formda kalmaları sağlanabilir (Koca ve Fazlıoğulları, 2021). Covid-
19 pandemi sürecinde gerek özel ve kamu sektörlerince gerekse ev temelli 
yapılan fiziksel aktiviteler özellikle adölesan ve çocukluk dönemi bireylerinin 
sağlıklı büyüyebilmeleri için önemli görülmektedir. 
  



16

Kaynakça 
Aral, N.,Baran, G.(2011). Çocuk Gelişimi, Yapa Yayınları: İstanbul  
Bellows L, Silvernail S, Caldwell L, Bryant A, Kennedy C, Davies P ve dig.(2011). 

Parental perception on the efficacy of a physical activity program for 
preschoolers. Journal of Community Health, 36, 231–237 

Burrows M. (2007). Exercise and bone mineral accrual in children and adolescents. 
Journal of Sports Science and Medicine, 6, 305-312 

Ciotti, M., Ciccozzi, M., Terrinoni, A., Jiang, W. C., Wang, C. B., & Bernardini, S. 
(2020). The COVID-19 pandemic. Critical reviews in clinical laboratory 
sciences, 57(6), 365-388 

Civelek, E.2019.  Adolesan Dönemi ve Özkıyım Girişimi. Türkiye Çocuk 
Hastalıkları Dergisi  

Çelik, F. & Yenal, T. H. (2020). Covid-19 ve Hareketsiz Yaşam. Akdeniz Spor 
Bilimleri Dergisi, 3 (2), 249-259 

Daskapan, A., Cakir, B. ve ARSLAN, S.A. (2016) Üniversite Öğrencilerinin 
Beslenme ve Fiziksel Aktivite Alışkanlıklarının Belirlenmesi, TAF 
Preventive Medicine Bulletin,3(5) 

Dowda M, Pate RR, Trost SG, Almeida MJCA, Sirard J R. (2004). Influences of 
preschool policies and practices on children’s physical activity. Journal of 
Community Health, 29(3), 183-196 

Fallon K. (2020). Exercise in the time of COVID-19. Aust J Gen Pract, Apr 22, 49 
Gallahue DL, Donnely F. (2003). Developmental Physical Education for All 

Children. Champaign: Human Kinetics 
Gülhan, Y.E. ve Akpınar, S. (2021). Covid-19 salgını sürecinde 10-14 yaş 

aralığındaki çocukların fiziksel uygunluk düzeylerinin belirlenmesi. Spor 
Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(2), 365-383 

Golle, K., Muehlbauer, T., Wick, D. & Granacher, U. (2015). Physical fitness 
percentiles of german children aged 9–12 years: findings from a longitudinal 
study. Plos One, 10(11). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142393 

Göksel, A. G. (2020). Koronavirüs (Covid-19) salgınının spor organizasyonlarına 
etkisi ve sporda normalleşme süreci. Turkish Studies, 15(4), 451-462. 
https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44314 

İ.B.B 2022, Brifing Dosyası  
Jago R, Baranowski T, Baranowski JC, Thompson D, Greaves KA. (2005). BMI 

from 3–6 y of age is predicted by TV viewing and physical activity, not diet. 
International Journal of Obesity, 29, 557–565. doi:10.1038/sj.ijo.0802969 
published  



17

Kaynakça 
Aral, N.,Baran, G.(2011). Çocuk Gelişimi, Yapa Yayınları: İstanbul  
Bellows L, Silvernail S, Caldwell L, Bryant A, Kennedy C, Davies P ve dig.(2011). 

Parental perception on the efficacy of a physical activity program for 
preschoolers. Journal of Community Health, 36, 231–237 

Burrows M. (2007). Exercise and bone mineral accrual in children and adolescents. 
Journal of Sports Science and Medicine, 6, 305-312 

Ciotti, M., Ciccozzi, M., Terrinoni, A., Jiang, W. C., Wang, C. B., & Bernardini, S. 
(2020). The COVID-19 pandemic. Critical reviews in clinical laboratory 
sciences, 57(6), 365-388 

Civelek, E.2019.  Adolesan Dönemi ve Özkıyım Girişimi. Türkiye Çocuk 
Hastalıkları Dergisi  

Çelik, F. & Yenal, T. H. (2020). Covid-19 ve Hareketsiz Yaşam. Akdeniz Spor 
Bilimleri Dergisi, 3 (2), 249-259 

Daskapan, A., Cakir, B. ve ARSLAN, S.A. (2016) Üniversite Öğrencilerinin 
Beslenme ve Fiziksel Aktivite Alışkanlıklarının Belirlenmesi, TAF 
Preventive Medicine Bulletin,3(5) 

Dowda M, Pate RR, Trost SG, Almeida MJCA, Sirard J R. (2004). Influences of 
preschool policies and practices on children’s physical activity. Journal of 
Community Health, 29(3), 183-196 

Fallon K. (2020). Exercise in the time of COVID-19. Aust J Gen Pract, Apr 22, 49 
Gallahue DL, Donnely F. (2003). Developmental Physical Education for All 

Children. Champaign: Human Kinetics 
Gülhan, Y.E. ve Akpınar, S. (2021). Covid-19 salgını sürecinde 10-14 yaş 

aralığındaki çocukların fiziksel uygunluk düzeylerinin belirlenmesi. Spor 
Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(2), 365-383 

Golle, K., Muehlbauer, T., Wick, D. & Granacher, U. (2015). Physical fitness 
percentiles of german children aged 9–12 years: findings from a longitudinal 
study. Plos One, 10(11). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142393 

Göksel, A. G. (2020). Koronavirüs (Covid-19) salgınının spor organizasyonlarına 
etkisi ve sporda normalleşme süreci. Turkish Studies, 15(4), 451-462. 
https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44314 

İ.B.B 2022, Brifing Dosyası  
Jago R, Baranowski T, Baranowski JC, Thompson D, Greaves KA. (2005). BMI 

from 3–6 y of age is predicted by TV viewing and physical activity, not diet. 
International Journal of Obesity, 29, 557–565. doi:10.1038/sj.ijo.0802969 
published  

Janz KF, Levy SM, Burns TL, Torner JC, Willing MC, Warren JJ. (2002). Fatness, 
physical activity and television viewing in children during the adiposity 
rebound period: The Iowa bone development study 

Journal of Preventive Medicine, 35, 563–71  
T.C. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Bilgilendirme Platformu  
Karaca, A., ve Turnagöl, H. (2007). Çalışan Bireylerde Üç Farklı Fiziksel Aktivite 

Anketinin Güvenirliği ve Geçerliği. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 
Journal of Sport Science 18(2), (s. 68-84). 

Kasapoğlu Turhan, M. (2020). Covid-19 Pandemisinde İlan Edilen Sokağa Çıkma 
Yasaklarının İdare Hukuku Yönüyle Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, 11 (2), 550-566. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi faaliyet raporu,2022  
Kerkez, F.İ. (2012). Sağlıklı Büyüme için Okulöncesi Dönemdeki Çocuklarda 

Hareket ve Fiziksel Aktivite, Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. of Sport 
Sciences, 23 (1), 34–42 

Koca, R. ve Fazlıoğulları, Z. (2021). Covid 19 Pandemi Sürecinin Gençlerin 
Fiziksel Aktivite Sürelerine Olan Etkisinin Araştırılması, Genel Tıp Dergisi, 
31(2)153-158 

K.M. Temel, K.M (2012). 1918 Grip Pandemisi, Yüksek Lisans Tezi 
Menteş, E. vd. (2011). Adolesan dönemde obezite ve egzersiz. Uluslararası İnsan 

Bilimleri Dergisi, 8 (2), 963-977. 
NASPE (National Association for Sport and Physical Education). (2011). Active 

start: a statement of physical activity guidelines for children from birth to age 
5, 2nd Edition. AAHPERD Publications, Oxon Hill, Md., (19.02.2012) 
http://www.aahperd.org/naspe/ 
standards/nationalGuidelines/ActiveStart.cfm. 

Strickland E. (2004). Growing stronger with purposeful play. Early Childhood 
Today/ Scholastic; 19(2), Academic Research Library, 6 

Toktaş, S., Demir, A. (2021). Covid-19 Pandemisinde Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Öğrencilerinin Yalnızlık ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi. 
Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 3(2), 12-24. Doi: 
10.52272/srad.1014995 

Trost SG, Sirard JR, Dowda M, Pfieffer KA, PateRR. (2003). Physical activity in 
overweight and nonoverweight preschool children. International Journal of 
Obesity, 27(7), 834–839 

Peteet, J. R. (2020). COVID-19 anxiety. Journal of religion and health, 59(5), 2203-
2204 



18

Tekkurşun Demir, G. ve Cicioğlu, H.İ. (2018). Fiziksel Aktiviteye Katılım 
Motivasyonu Ölçeği (FAKMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Journal 
of Human Sciences,15(4), 2480 

Türk Tabipler Birliği, 2020. Covid-19 2aylık Değerlendirme Raporu  
Sputnik Türkçe. 20 Mart 2020. 20 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 

Erişim tarihi: 20 Mart 2020 
United Department of Health and Human Services (USDHHS) (2008). Physical 

activity guidelines advisory committee report. Washington, DC 
United States Department of Health and Human Services. Healthy people 2010: 

2nd ed. With understanding and improving health and objectives for 
improving health. 2 vols. Washington, DC: U.S. Government Printing 
Office; 2000. Available from: URL: www.health.gov/healthypeople 

Yılmaz, N. 1999. Anaokulu Öğretmeninin Rehber Kitabı. Rehber Kitaplar Dizisi. 
Üçüncü baskı. Ya-Pa Yayın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş., İstanbul 

Wilbrandt, E. Ç. (2009). Maria Montessori Yöntemiyle Çocuk Eğitimi Sanatı. 
İstanbul: Sistem Yayıncılık  

 
 
 



19

Bölüm 2

Taekwondo Branşında Yetenek Seçimi1

Duygu SEVİNÇ YILMAZ2     

1 Bu çalışma 07-09 Ekim 2022 tarihleri arasında Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresinde sözel 
bildiri olarak sunulmuştur.

2 Doç. Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Erzincan/ 
Türkiye 24duygusevinc24@gmail.com, ORCID: 0000-0002-7737-564X

Tekkurşun Demir, G. ve Cicioğlu, H.İ. (2018). Fiziksel Aktiviteye Katılım 
Motivasyonu Ölçeği (FAKMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Journal 
of Human Sciences,15(4), 2480 

Türk Tabipler Birliği, 2020. Covid-19 2aylık Değerlendirme Raporu  
Sputnik Türkçe. 20 Mart 2020. 20 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 

Erişim tarihi: 20 Mart 2020 
United Department of Health and Human Services (USDHHS) (2008). Physical 

activity guidelines advisory committee report. Washington, DC 
United States Department of Health and Human Services. Healthy people 2010: 

2nd ed. With understanding and improving health and objectives for 
improving health. 2 vols. Washington, DC: U.S. Government Printing 
Office; 2000. Available from: URL: www.health.gov/healthypeople 

Yılmaz, N. 1999. Anaokulu Öğretmeninin Rehber Kitabı. Rehber Kitaplar Dizisi. 
Üçüncü baskı. Ya-Pa Yayın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş., İstanbul 

Wilbrandt, E. Ç. (2009). Maria Montessori Yöntemiyle Çocuk Eğitimi Sanatı. 
İstanbul: Sistem Yayıncılık  

 
 
 





21

Giriş 
Sporda yetenek, doğuştan gelen kalıtsal özelliklerin çevresel koşullardan 

etkilenmesi ile zor hareketleri üst düzey başarı ile sergileyebilme özelliğidir 
(Elliot ve ark., 1989; Howe ve ark., 1998; Brown, 2001).  Yetenek diğer bir 
anlamda bir hareketi öğrenirken veya uygularken diğer kişilere göre çabuk 
kavrayabilme, uygulayabilme ve yarışma koşularına çabuk entegre edebilme 
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Taekwondo (TKD) 
TKD çıplak el-ayak ile yapılan, birçok kombine tekniğin kullanıldığı, dünyada 
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ayrılmaktadır. Kyorugi, belirli kurallar çerçevesinde iki sporcunun karşılıklı 
olarak belirli bölgelere ayak teknikleri ve yumruk tekniği vuruşlarını kullanarak 
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düzenlenmesine rağmen sadece kyorugi olimpik bir daldır (Kazemi ve Pieter 
2004; Gupta, 2011). 

Kyorugi, poomsae ve kyokpaya göre yarışmalara en fazla sporcunun katılım 
gösterdiği bir daldır. Tam temas gerektiren, puan veya nakavt sonucu kazanmanın 
olduğu bir daldır. Müsabakalarda puanlama için elektronik sistem 
kullanılmaktadır. Bu sistemde Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından 
sporcularının kategorilerine (minikler, yıldızlar, gençler, ümitler ve büyükler) ve 
sıkletlerine göre vuruş şiddeti belirlenmektedir. Sporcular gövdeye veya kafa 
bölgesine teknik uygulamaktadır. Her tekniğin zorluk derecesine ve vuruş 
bölgesine göre puan değeri değişmektedir. Sporcular 2022 yılı içerisinde değişen 
kurallar çerçevesinde 2 ya da 3 raunt ve raunt aralarında 1’er dakikalık dinlenme 
molalarıyla yarışmaktadırlar. Bir sporcu gün içerisinde ortalama olarak 7-10 maç 
yapmaktadır. Sporcular müsabakada daha fazla efor harcamaktadır. Bununla 
birlikte gün içerisinde yarışmaya devam edildiğinden yorgunluğun iyi tolere 
edilmesi gerekmektedir. 

Kyorugi de sporcuların başarı elde edebilmeleri için fiziksel, fizyolojik ve 
psikolojik olarak iyi durumda olmaları gerekmektedir. Kyorugi dalında yarışan 
sporcunun aerobik-anaerobik güç, esneklik, sürat, çeviklik, patlayıcı güç, teknik, 
taktik gibi parametrelerinin iyi olması gerekmektedir (Markovic ve ark., 2005; 
Pieter, 1991; Bouhlel ve ark., 2006; Güder, 2022; Bezci, 2010; Çatıkkaş ve ark., 
2013). 

Sporcular müsabakada başarılı olabilmek için çeşitli teknik kombinasyonları 
kullanmaktadırlar. Teknik kombinasyonları puan alabilecek düzeyde 
uygulayabilmeleri için bu branşın gerektirdiği fiziksel uygunluğa sahip olmaları 
gerekmektedir. Yeterli fiziksel uygunlukla birlikte tekniklerin sayısı, oranı ve 
etkililiği de önemlidir (Koh ve ark., 2002). 

 
 Yetenek Seçimi 
Yetenek seçimi, başarılı olabilecek bireyleri belirleyip, uygun branşlara 

yönlendirerek iyi bir eğitim ortamı sağlama sürecidir (Vaeyens ve ark., 2008). 
Yetenek seçiminde amaç, bireylerin yönlendirildikleri branşta mükemmellik 
arayışını teşvik etmek ve desteklemektir. Başka bir ifadeyle bireylerin sahip 
oldukları yetileri belirleyip en kısa sürede başarılı olma ihtimalini artırmaktır 
(Anderson ve ark., 2012; Bruer, 2001).  

Yetenek seçimi, bireylerin çok yönlü özelliklerinin (fiziksel, fizyolojik vb) 
yanı sıra branşa özgü özelliklerin performansını da belirleyerek sporcu 
başarısının zaman içerisinde tahmin edilebilmesini gerektirmektedir (Anshel ve 
Lidor, 2012; Baykan, 2022).  
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Yetenek seçimi sürecinin sağlıklı ve etkili olması, üst düzey başarı elde 
edebilecek sporcuların desteklenmesi açısından temel yapı taşı niteliğindedir. 
Fakat yetenek seçimi sürecinin etkili olabilmesi adına sporcunun gelişimi için 
ilgili spor branşına uygun parametrelerin hangileri olduğu tespit edilmelidir.  

 
Yetenek Seçim Türleri 
Yetenek seçimi sürecinde doğal seçim ve bilimsel seçim olmak üzere iki 

yöntem kullanılmaktadır (Bompa, 1999; Muratlı, 2003). 
Doğal seçim yönteminde; birey spor branşlarına tesadüfen katılmaktadır. 

Başarılı olup olamayacağını tecrübe ederek fark etmektedir. Bu yetenek seçimi 
yönteminde tesadüfen branşa yönlendiği için bireyin gelişimi yavaş olmakta ve 
başarılı olma ihtimali düşük olmaktadır (Muratlı, 1997).  Doğal seçim yöntemi 
kendi içerisinde üç yolla gerçekleşmektedir. İlk olarak ebeveynlerin 
yönlendirmeleriyle çeşitli branşlara çocuklar erken katılım göstermektedir. 
Bunun dezavantajı çocukların çok yönlü eğitim almaları ellerinden alınmaktadır. 
İkinci olarak antrenmana başlamaya geç katılım sağlanmasıdır. Burada geç 
katılım gösterildiğinden temel eğitim evresi eğitimi aldırılarak eksiklikler 
tamamlanmaya çalışılmaktadır. Son olarak da çapraz katılım olarak 
isimlendirilen spora katılım yöntemi vardır. Burada sporcu başka bir spor 
branşında deneyim kazandıktan sonra başka bir spor branşına yönlenmektedir. 
Bu da sporcunun ilgili branşta teknik çalışmalarının yeniden yapılması anlamına 
gelmektedir (Küçük, 2009). 

Bilimsel seçim yönteminde ise; bilim insanlarının yardımlarıyla belirlenen 
testler aracılığıyla fiziksel, fizyolojik, psikolojik özelliklerin tanımlanarak bireyin 
en uygun branşa yönlendirilmesini içermektedir (Tutkun, 2007). Bu yöntemle 
sporcu daha hızlı gelişim göstermektedir (Boostani ve ark., 2011). Sporcunun 
uluslararası platformda başarılı olma ihtimali daha yüksek olmaktadır. 

 
Yetenek Seçimi Yönteminin Avantajlar 
Sporcuları uygun branşlarda yönlendirmede kullanılan yetenek testlerine her 

zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Bu testler sayesinde sporcularının gelişim 
döneminde harcanan zamanın ve maliyetin azaltılması mümkündür (Bompa, 
1999). Bu testler sayesinde sporcuların gelişimleri takip edilerek daha hızlı geri 
bildirim sağlanmaktadır. Bu da sporcuların daha başarılı olma ihtimalini 
artırmaktadır.  

Bu testlerden elde edilen geri bildirimler sayesinde antrenörler ve spor 
bilimciler antrenman programları hazırlarken daha objektif ve hedefe yönelik 
hareket edebilmektedirler. Aynı zamanda sporcuların başarı grafikleri diğer 
sporcularla karşılaştırılabilmektedir (Lidor ve ark., 2009). 
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Sporcular kendi verilerini objektif olarak görebildiklerinden dolayı 
özgüvenleri artmaktadır. Ya da eksikliklerinin farkına vararak, bu eksiklikleri 
düzeltmek için çabalamaktadırlar. Sporcular kendi kapasitelerinin farkına 
vararak eğitimlerine devam etmektedirler. Sonuç olarak sporcular uluslararası 
platformda daha başarılı, istikrarlı bir profil oluşturmaktadırlar.  

 
Yetenek Seçimi Yönteminin Bazı Dezavantajları 
Yetenek seçimi sürecinde ilgili branşta sadece fiziksel beceri testlerinin 

kullanılması, psikolojik, bilişsel ve sosyal açıdan değerlendirme yapılmaması 
sporcunun ilgili branşta uzun vadede başarı şansını azaltabilmektedir (Abbott ve 
Collins, 2004; Williams, 2000). Özellikle dövüş sporlarında bu parametreler 
önem arz etmektedir. 

Yetenek testlerinin çoğunluğu sabit ve bireysel olarak yapılmaktadır. Fakat 
Taekwondo gibi kombine ve hareketli bir branş için testler uyumlu olmamaktadır. 
Çünkü karşıdaki rakibi tahmin etme, karar verme gibi yetiler yetenek testleriyle 
değerlendirilememektedir.  

Testlerin diğer bir dezavantajı ise, sporcuların dinlenmiş oldukları bir zaman 
diliminde uygulamanın yapılmasıdır. Taekwondo gibi bir branşta gün içerisinde 
ortalama olarak 7-10 müsabaka yapıldığı göz önüne alınırsa performans yetileri 
başlangıçtan çok farklı olabilecektir. Bu yüzden değerlendirmeler gerçek 
müsabaka koşulları veya gerçeğe yakın müsabaka ortamı oluşturularak 
yapılmalıdır. 

 
Taekwondoda Yetenek Seçimi 
Bu branşta eğitimler küçük yaşlardan itibaren başlamakla birlikte, uzun vadeli 

ve güncel antrenman programlarını takip etmeyi gerektirmektedir (Pieter ve  
Heijmans, 2000; Koh ve ark., 2002). Bu nedenle bireyin sahip olduğu özelliklere 
göre erken yaşta sporcu seçimi yapılması önem arz etmektedir (Mavi, 2018). 
Beraberinde sporcuların gelişimlerinin takip edilmesi, geri bildirim verilmesi için 
yetenek testlerine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Taekwondonun olimpik bir branş olmasının yanı sıra gençlik olimpiyatlarının 
da kurulması ile bilim insanları taekwondonun fiziksel ve fizyolojik yükünü 
araştırmaya önem vermektedir. Taekwondo yapısı gereği fiziksel, fizyolojik ve 
psikolojik olarak zor bir branştır. Sporcuların ise, zorlu süreçlerin üstesinden 
gelebilmeleri için bilimsel bir antrenman programı ile çalışmaları gerekmektedir. 
Bunun için ise yetenek testleri çıktılarına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Taekwondo branşı için yapılan literatür çalışmalarında performans 
göstergeleri arasında dayanıklılık, patlayıcı kuvvet, aerobik- anaerobik güç, 
denge, esneklik, hormonal yanıtlar yer almaktadır (Ball ve ark., 2011; Chiodo ve 
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ark., 2011; Pieter, 2008; Haddad ve ark., 2011; Mavi Var, 2022; Güder, 2022). 
Boy uzunluğu, bacak boyu uzunluğu, çeviklik, vücut kompozisyonu, çabuk 
toparlanma vb. özellikler bu branşta başarılı olabilmek için önemlidir (Pieter, 
2012; Sadowski ve ark., 2012; Ölmez ve ark., 2019).  Aynı zamanda Arabacı ve 
arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada bacak yağ miktarının ve yağ yüzdesinin 
az olmasının reaksiyonu olumlu yönde etkilediği de göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

Moreira ve arkadaşları 2014 yılında Portekizli genç taekwondocular üzerinde 
yapmış oldukları çalışmada yetenek seçiminde rekabet başarısı ile ilişkili 
faktörleri incelemişlerdir. 3 yıldan daha uzun süreli TKD antrenmanı yapan 6 
sporcu üzerinde yapılan çalışmada, vücut kompozisyonu, antropometrik değerler, 
olgunlaşma faktörü ve 2008-2012 yılları arasında sporcuların katılmış oldukları 
müsabakalar analiz edilmiştir. Sonuç olarak araştırmacılar analizi yapılan 
parametrelerin önemli olduğunu ve yetenek seçiminde göz önünde 
bulundurulması gerektiğini vurgulamaktadırlar (Moreira ve ark., 2014). 

Yapılan başka bir çalışmada Tayvanlı 51 erkek- 31 kadın taekwondocu 
üzerinde yetenek seçimi kriterlerine etkisi olan parametreler belirlenmeye 
çalışılmıştır. Çalışmada katılımcılar elit ve elit olmayan olmak üzere iki gruba 
ayrılmıştır. Çalışmada katılımcılara antropometrik ölçümler ve OMSAT-3 
(Ottawa Mental Skill Assessment Tools (version 3) uygunluk testleri 
uygulatılmıştır. Çalışma sonucunda cinsiyet ve yaş farkının etkili olduğu, fiziksel 
ve zihinsel becerilerde yaşı büyük olan ve deneyimi çok olan sporcuların daha 
avantajlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Yang, 2018). 

Norjali Wazir ve arkadaşları elit ve elit olmayan taekwondocular üzerinde 
yapmış oldukları araştırmada yetenek belirleme sürecine katkı sağlamak için 
antropometrik, fiziksel ve motor koordinasyondaki performansları belirlemeye 
çalışmışlardır. Çalışmaya 12-17 yaş aralığında 98 sporcu dahil edilmiştir. 
Sporculara boy uzunluğu, vücut ağırlığı, yağ yüzdesi, vücut kitle indeksi, 
esneklik, 5m-30m sprint, squat sıçrama ve 20m dayanıklılık koşu testleri 
uygulatılmıştır. Çalışma sonucunda elit olan sporcuların değerleri istatiksel 
olarak daha yüksek çıkmıştır. Bu çalışma elit olan ve elit olmayan sporcuların 
test skorları incelenerek yetenek seçimi sürecine dahil edilecek sporcuların 
belirlenmesi aşamasına yardımcı olacaktır (Norjali Wazir ve ark., 2019).  

2021 yılında Sevinç Yılmaz’ın yetenek seçimi kapsamında 650 sporcu 
üzerinde yapmış olduğu çalışmada biyomotor testler ve antropometrik özellikler 
açısından değerlendirmeler yapılmıştır. 10-14 yaş aralığındaki sporculara 
uygulanan bu çalışmada, kuşak durumu, yaş ve cinsiyete göre esneklik, sıçrama, 
taekwondoya özgü teknik vuruşları, sağlık topu atma gibi testler 
değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın performans değerlendirmesi ve sporcu seçimi 
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yapacak antrenörlere, spor bilimcilere maddi kaynaklar ve zaman kaybının 
önlenmesi açısından kaynak niteliğinde olacağı düşünülmektedir (Sevinç 
Yılmaz, 2021). 

Literatürde yapılan araştırmalar neticesinde TKD branşında yapılan yetenek 
seçimi çalışmalarının yetersiz olduğu veya tek taraflı çalışmalar olduğu 
düşünülmektedir. Çalışmaların artırılması, psikososyal durumun 
değerlendirilmesi ve branşa özgü teknik-taktik gibi parametrelerde de yetenek 
seçimine katkıda bulunacak çalışmaların artırılması önerilmektedir.  
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Giriş 
Spor insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. İnsanın var olan yaşam 

koşulları ve doğayla mücadelesi ile başlayan spor olgusu zamanla savaş 
kavramlarının hazırlık aşamalarına doğru bir geçiş ile bir değişim yaşamıştır. 
Her değişim kendi içerisinde yeniliği de beraberinde getirmiştir. Özellikle savaş 
aletlerinde karşı savunmayı yaparken bunu kullanan bireylerinde iyi bir 
kullanıcı olabilmesi için sürekli çalışma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Daha 
sonra ki zamanda ülkelerin barış halinde oldukları dönemlerde en iyi askerlere 
sahip olmanın gururu için çeşitli yarışma ve etkinlikler düzenleyerek soğuk 
savaş dönemlerini bu yarışmalarla geçirmişlerdir. Bu yarışma organizasyonları 
zamanla izleyenlere keyif vermesi ve geniş bir izleyici kitlesini beraberinde 
getirince antik Roma döneminde Gladyatörler ve arena festivali şeklinde yılın 
belirli zamanlarını içine alan ve süreklilik arz eden bir olguya dönüşmüştür.  

Tarihi bir süreç olarak, günümüz sporlarına benzer organizasyonlar belirli 
dönüm noktalarından geçerek oyun, yarışma ve izleyicilerin keyif aldığı ve 
izleyenlerle organize edenlerin kar marjını ve toplumsal kabulünü ön plana 
çıkaran bireysel bir olgu olmaktan çıkan toplumsal bir olaya dönüşmüştür. 
Ülkeler sıcak savaş döneminde en iyi askerlere sahip olmanın verdiği güven ile 
yapılan çalışmalar sürekli bir antrenmana dönüşmüştür. Günümüzde sportif 
anlamda en büyük noktasında yer alan olimpiyat oyunlarının temelleri antik 
yunanda başlamış ve başladığı günden bu zamana kadar her zaman kendi 
izleyici kitlesini beraber getirmiştir. Araştırma alanları bakımından en çok 
dikkat edilmesi gereken noktalardan biri olan olimpiyat oyunları, alan 
araştırmacıları tarafından günümüz sporlarının, sporcularının, antrenörlerinin ve 
yöneticilerini geliştirmek adına çok önemli bir noktadadır. Gelecekte daha 
başarılı olabilmek adına bu tarihin irdelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle alana 
bilimsel katkı sunabilmek kaygısıyla yapılan bir araştırmadır. Bu araştırmayla 
pandemi dolayısıyla 2020 yılında ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında 
21 yaş altı sporcuların başarıları ve bu yaşlarına rağmen ilk defa katıldıkları 
olimpiyat oyunlarında başarıyı nasıl sağladıkları ile ilgili bir değerlendirme 
yapılması amaçlanmıştır. Çalışma ikincil kaynaklarının araştırılması ve 
kaynakların olimpiyat oyunlarının sitesindeki sonuçlar değerlendirilmiştir. 
Yarışmada en az bir spor dalında madalya kürsüsüne çıkan ya da birden çok 
defa kürsüye çıkan 134 sporcu üzerine ve spor dallarında ki başarı 
değişimlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır.  

 
SPOR VE OLİMPİYAT GEÇMİŞİ 
Olimpiyat oyunlarının başlangıcı kayıtlara göre M.Ö 776 yılına kadar 

uzanmaktadır. Ve bu tarih antik olimpiyatların başlangıcı olarak kabul 
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edilmiştir. İlk oyunlar yunan mitolojisinde Zeus’a adanmış ve onun hatırasını 
yaşatmak üzerine şekillenmiştir (Swaddling, 2011). Isparta kralı Likorgos’un 
teşvikleriyle festivale dönüştürülerek önceleri 32 m.’ye 192 m. uzunluğunda bir 
koşu pistinde günlük koşular ve mesafe yarışmaları şeklinde düzenlenmiştir. 
Katılımcılar disk, cirit, atma, uzun atlama, boks, güreş, atlı araba gibi spor 
dalları da yarışmalarda yer almıştır. Bu süreç günlük etkinliklerden daha sonra 5 
güne çıkarılmış ve ardından ölülerin ruhlarının dirilme süresi için başlangıçta 8 
yılda bir yapılan organizasyon zamanla 4 yılda bir zaman düşürülmüştür 
(SGHM, 2021). Yarışmalarda sadece erkeklerin yarışması ve kazananlara zeytin 
dalından yapılan çelenk katılması ve yarışmacıların onurlandırıldığı bir 
organizasyon olmuştur. M.Ö 146 yıllarında Romalıların Trakya’yı işgal 
etmesinden dolayı olimpiyat oyunlarının yapıldığı alanların hepsi yıkılarak bir 
ara verilmiştir (Young, 2004).  

 

 (HistoryExtra, 2021) 
 
Modern Olimpiyat Oyunları Geçmişi 
Modern Olimpiyat oyunlarının mimarı Fransız Coubertin Amerika ve 

İngiltere’de eğitim sistemlerini inceleyerek eğitimin daha nasıl etkili olacağına 
dair fikir yazıları yazmıştır. Bu fikirlerde en etkili sistemin spor olduğuna karar 
verdikten sonra spor konusunda daha baskın olmaya karar vermiştir (Özdilek, 
Şentürk, & Döşyılmaz, 2003). Savaş’ın etkin olduğu yıllara denk gelen 
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verdikten sonra spor konusunda daha baskın olmaya karar vermiştir (Özdilek, 
Şentürk, & Döşyılmaz, 2003). Savaş’ın etkin olduğu yıllara denk gelen 

dönemlerde başta Fransa barışının ardından dünya barışının sporla geleceğini 
düşünmekteydi. Tabii ilk amacı olan Fransız gençliğinin atletik becerileri, 
rekabet ruhunu geliştirmekti. Ardından birçok sportif ve kültürel 
organizasyonlarda Olimpiyat vurgusundan sürekli bahsetmiştir  (Olimpiyat 
Komitesi, 2021),  (Koryürek, 1996). Dünyadaki ilk büyük olan bu organizasyon 
olan ilk modern olimpiyat oyunları böylece 1894 yılında “Citius-Altius-Fortius” 
sloganıyla başlatılmıştır. Organizasyondan bir hafta önce kararlaştırılan 
aşağıdaki kurallar geçerli olmuştur.  

• Geçmişte olduğu gibi 4 yılda bir yapılacaktır, 
• Antik Yunanın aksine tüm dünya sporlarına açık bir katılım olacaktır, 
• Yarışmalarda sadece büyükler yarışmaları yapılacaktır, 
• Amatörlük kurallarından kesinlikle vazgeçilmeyecektir, 
• Olimpik organizasyonlar tek bir ülkeyle sınırlı kalmayacak gezici bir 

organizasyon olacaktır. 
 
Böylece ilk olimpiyat oyunları 1896 da olimpiyat oyunlarının anısını 

yaşatmak için Atina’da gerçekleştirilmiştir (Llewellyn, 2012). Temel ilkelerine 
bakılacak olursa oyunlar; tüm insanlık için yeni bir umut vadedecek şekilde 
şekillenmiştir.  

- Öncelikle olimpizm sporcuların vücuduyla, iradesiyle, düşüncesiyle tüm 
bileşenlerini birleştiren ve geliştiren yaşam felsefesidir.  

- İnsana yakışan ve insan onurunu ön plana alan tüm insanlığın barış ve 
sükûnet içerisinde yaşayacağı ve sporu ön plana alan bir yaşamı herkesin 
hizmetine sunmak temel amaçtır. 

- Bütün olimpik organizasyonlar IOC tarafından yönetilir ve IOC 
felsefesinin şartlarını kabul eden tüm ülkeler, sporcuları ve teşekküllere 
açık bir organizasyondur. 

- Organizasyonu gerçekleştirmeyi talep eden bütün aday ülkeler IOC 
tarafından kuralları tamamen kabul eder.      

- Dünyadaki bütün ulusları bir araya getirmek amacıyla Fair-Play, dostluk, 
dayanışma ve ortak insani bir duyguda buluşmasını sağlamak ana 
amaçtır. 

- Olimpik hareket faaliyeti evrensel olup ve süreklilik arz eden bir niteliğe 
sahiptir. Bu festival sporun evrensel nitelikteki en büyük zirvesidir. 
Olimpik hareketin en üst düzeyde gerçekleştirildiği bir ortamdır (Borish, 
1996).  

Modern olimpiyatlar simgeler ve amblemleri ile dünyada ki özel bir 
organizasyon şemasına sahiptir. Organizasyonun kendine has simge ve olguları 



36

bulunmaktadır. Bu simgelerin başında Olimpiyat Ateşi gelmektedir. Olimpiyat 
ateşinin başlangıcı Antalya ilçesi Finike ilçesinde ki kayalardaki ateşten geldiği 
bilinmektedir. İlk modern olimpiyat ateşi 36 Berlin Oyunlarında yakılmıştır. 
Geleneklere uygun olarak Olympos dağından yakılan meşale sporcular 
tarafından oyunların gerçekleştirileceği şehre taşınarak o ülke sporcularına 
teslim edilir. Ve oyunların son gününe kadar bu ateş yakılır (Cahill, 1999). 
Diğer bir olimpik simde ise Olimpiyat bayrağıdır. Bu bayrakta dünyada 5 farklı 
kıta farklı renklerle simgelenmiş ve birbirleriyle olan kenetlenmeleri temsil 
edilmiştir. 1920 Olimpiyat oyunlarında ilk defa göndere çekilmiştir. Bir diğer 
olimpik simge ise olimpiyatların sloganıdır. Bu slogan “Citius, Altius, Fortius” 
kelimelerinden oluşmaktadır. Daha hızlı, daha yükseğe ve daha kuvvetli 
anlamlarını içermektedir. Diğer bir simgesel olgu ise Olimpiyat Yeminidir. Bu 
yemin antik çağlardan başlayan hem sporcuların hem de hakemlerin yaptığı bir 
içermektedir. Oyunların açılışında oyunları düzenleyen sporculardan biri bütün 
sporcular adına “Bütün müsabakalar adına, olimpiyat oyunlarına adil, 
kaidelere riayet eden müsabıklar olarak ve sporun zaferi ile ekibimizin şerefi 
için, mertçe mücadele etmek gayesiyle katılmak istediğimize yemin ederim.” 
Açılış konuşması yapar (Rintala & Bischoff, 1997). En son olimpik simge de 
ise Olimpiyatlarda verilen ödüller bulunmaktadır. İlk üç dereceye giren 
sporculara başarılarına göre Altın, Gümüş, Bronz madalyalar ve birer Olimpiyat 
katılım diploması verilirken 4. 5. ve 6. ya ise sadece diploma verilmektedir. 
Bunun yanı sıra amatör spora katkı sunan kurum ve kuruluşlara “Olimpiyat 
Kupası” ve olimpik harekete üstün hizmetlerinden dolayı kişilere de “Olimpiyat 
Liyakat Diploması” ve üstün başarılı sporculara da “Feamey Kupası” 
verilmektedir (Newman, 2017).    

 
Modern Olimpiyat Oyunları Yapılanma 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi  

Uluslararası alanda Olimpiyat oyunlarının temsil boyutunda en üst zirvesi 
olan komite (IOC) 23 Haziran 1894 t5arihinde Sorbonne Kongresiyle birlikte 
kurulmuştur. Bu komite kurulduğu ilk günden bu zaman kadar Ulusal Olimpiyat 
Komiteleri ve Spor Federasyonlarıyla birlikte Olimpiyat ruhunun ve fikrinin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında iş birliği yapmıştır. IOC 
İngilizce ve Fransızca dillerini resmi dil olarak kabul etmiştir. Merkezi 
İsviçre’nin Lozan kentindedir.     (International Olypic Committee, 2021).  

IOC Olimpiyat ruhunu geliştirmek adına bir diz karar almış ve bu kararları 
yürütmek için çeşitli önlemler almıştır. 

• Olimpik ruhu ve buna bağlı olimpiyat hareketini bütün dünyaya 
yaygınlaştırmak ana hedeftir. 
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yürütmek için çeşitli önlemler almıştır. 

• Olimpik ruhu ve buna bağlı olimpiyat hareketini bütün dünyaya 
yaygınlaştırmak ana hedeftir. 

• Oyunlarda fiziksel ve ahlaki ruhun en üst seviyede temsil edilmesi ana 
amaçlar arasındadır. 

• Olimpik oyunları hem Yaz hem de Kış Sporları olarak organize etmek ve 
aday ülkelerin ilke ve kriterleri yerine getirip getirmesinin kontrol 
edilmesi sağlamak. 

• Organizasyon öncesinde ve sonrasında Ulusal Komitelere ve Spor 
federasyonlarla yüksek düzeyde iş birliği yapılmasını sağlamak. 

• Sporcuların kontrolleri için Uluslararası Doping Ajansı (WADA) ile 
işbirliğini gerçekleştirmek. 

IOC Komitesi özerk bir yapıya sahiptir. Boşalan üyelerin yerine teklif ile 
yeni üyeler seçilmektedir. Adaylar kendi milli komiteleri tarafından teklif 
edilebildiği gibi üyeler tarafından da teklif edilebilmektedirler. Adaylar spor 
bilgileri, yetenekleri, zaman ve imkân sahipliklerine göre belirlenerek yönetim 
kurulu gizli oylama ile belirlenirler. IOC başkanlık seçimi 8 yılda bir 
düzenlenmektedir. Üç başkan yardımcı ve yedi kişilik yönetim kurulu 
üyelerinin seçimi ile gerçekleştirilen seçimde tekrar başkanlığa adaylık söz 
konusudur. 11 kişilik yönetim 4 yıllığına seçilmektedir (Chappelet, 2008). IOC, 
toplantıları Olimpiyat Oyunları yapılacağı yıllarda iki defa, diğer ara yıllarda ise 
bir kez yapılmaktadır. Yapılan toplantılarda ve yönetim kurullarının 
seçimlerinde alınan kararlar mutlak çoğunluk üzerine oylanmaktadır. Kural 
değişiklikleri ve diğer tanımlayıcı kararlarda basit çoğunluk şeklinde kararlar 
verilmektedir. Günümüzde IOC toplantı ve oturumlarına 75 farklı ülkeden 92 
üye aktif iştirak etmektedir. Bu üyeler aşağıda belirtilen komisyonların 
belirlenmesinde etkin rol almaktadır.  

 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Çalışma Komisyonları 
- Uluslararası Olimpiyat Akademi Komisyonu 
- Olimpik Liyakat Komisyonu 
- Mali Bütçeler Komisyonu 
- Sporcu Komisyonu 
- Sağlık Komisyonu 
- Olimpik Hukuk ve Antlaşma Komisyonu 
- Finansman ve Yeni Kaynaklar Komisyonu 
- Olimpik Hareket Komisyonu 
- Program Yönetimi Komisyonu 
- Basın ve Haberleşme Komisyonu 
- Kitlesel Sporları Çalışma Komisyonu 
- Radyo ve Televizyon Komisyonu 
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- Olimpik Ruh ve Dayanışma Komisyonu 
- Olimpiyat oyunları Hazırlık ve Değerlendirme Komisyonu 
- Olimpik Ödüller Komisyonu 
 
Yukarıda belirtilen komisyonlar duruma göre dört üyeden başlayarak on 

sekiz üyeye kadar çıkmaktadır. IOC başkan ve başkan yardımları ile IOC 
direktörü bu komisyonların doğal üyesi durumundadır. Ayrıca bu 
komisyonlarda sporcu temsilcileri de bulunabilmektedir. Ve bütün bu 
komisyonlar Olimpik Dayanışma Komisyonuna bağlı olarak kurulmaktadırlar. 
Kendi içerisinde alt şemalarla yürütlebilirliğin daha da artırılması amacıyla 
kurulan bu komisyonlarda IOC başkanı başkanlık görevini de üstlenmektedir. 
Amaç olimpik ideal çerçevesinde, spor yöneticilerini, antrenörlerinin ve 
sporcularının en üst seviyede olimpik ruha sahip olacak şekilde yetiştirilmesidir 
(Ro, 1986).   

 
Yıllara Göre Yaz Olimpiyat Oyunlarında Başarı Hikâyeleri ve 

Düzenleyen Şehirler 
Her olimpiyat oyunu kendi içerisinde büyük hikâyeler barındırmaktadır. 

Hem katılımcı ülkeler hem de sporcular açısından sporun zirvesinde yer almak 
ve tarihe geçmek gibi dünyada ki en büyük gururlardan birini yaşamak adına 
özel bir yere sahiptir. Olimpiyat oyunları her dört yılda bir düzenli olarak 
gerçekleştirilmiş bazen de savaşlardan dolayı yapılamamıştır. 10. Yıl hatırasına 
ara bir olimpiyat düzenlenerek Olimpik ruh en üst seviyede gösterilmiştir. Bu 
oyunların gerçekleştirildiği alanlara terör saldırıları ile sporcuların bir kısmının 
hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle özel bir durum ortaya çıkmıştır. Ülkelerin 
birbirleriyle olan soğuk savaş düşmanlıkları nedeniyle ülkelerin boykotları ile 
farklı bir boyuta taşınmıştır. Sporcuların kendi yeteneklerini ve ülkelerinin 
spora verdiği gelişmişlik değerini yansıtan dünyanın en büyük spor festival 
organizasyonu olan Olimpiyatlar, çok yönlü ve çok uluslu bir yarışma 
programıdır.  

Geçmişten günümüze bakılarak olimpiyatlarda özel anların ve durumların 
gerçekleştiği bu organizasyon çok özel hikâyeler bulunmaktadır. İlk hikâye 
olimpiyat oyunlarının dokuz madalyalı sporcusu Finlandiyalı atlet Paavo Nurmi 
bu unvana sahip dört atletten biridir. İlk katıldığı 1920 Anwers (Belçika) 
olimpiyat oyunlarında 5000 mt. ‘de ikinci, üç gün sonra düzenlenen 10000 
mt.’de birinci, tekrar üç gün sonrasında yapılan Kros yarışlarında da birinci 
olarak üç madalya ile yarışmayı bitirdi. Ardından 1924 Paris’te (Fransa) 
düzenlenen oyunlarda hem kendi tarihinin hem de olimpiyat tarihinin en büyük 
başarılarından birini elde etti. İlk yarışı 1500 mt.’de birinci, iki saat sonra çıktığı 
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5000 mt.’de yine birinci, iki gün sonra en sıcak günlerden birinde 10000 mt. 
Kros yarışlarında takım 1.liği ve hemen bir gün sonra katıldığı 3000 m Takım 
yarışında yine 1. oldu. Finli yetkililerin bütün engellemelerinden dolayı 10000 
m pist yarışına katılamamıştır. Bu organizasyonda 4 madalya alarak 
tamamlamıştır. Katıldığı üçüncü olimpiyat oyunu olan 1928 Amsterdam 
(Hollanda) oyunlarında 10000 mt.’de 1.’liği 5000 mt.’de ikinciliği alarak 
organizasyonu 2 madalya ile tamamladı. Toplam dokuz madalya alarak 
olimpiyat tarihinde şeref kürsüsünde yer aldı.  

Bir diğer başarı hikâyesi ise Amerika adına yarışlara katılan James 
Owens’tır. Owens başarılarıyla Adolf Hitleri bile stadı terk etmek zorunda 
bırakacak kadar başarılı bir sporcudur. 1936 Berlin (Almanya) oyunlarında 100 
m, 200 m, 4X100 m bayrak ve Uzun atlama spor dallarında birincilikler elde 
etmiştir. Özellikle uzun atlama dalında yaptığı 8.13 m’lik derece 25 yıl boyunca 
kırılamayacaktır (Olypmpic.com, 2021).  

Atletiz dalında bir diğer hikaye ise Çek sporcu Emil Zatopek’e aittir. 1948 
Londra’da (İngiltere) düzenlenen oyunlarda 10000 m.’de rakiplerine 300 mt ’lik 
bir fark atarak yarışmayı bitirdi. Üç gün sonra 5000 m finalinde ikinci olarak 
organizasyonu iki madalya ile tamamladı. Aynı başarılar 1952 Helsinki 
(Finlandiya) oyunlarında 10000 m.’de 5000 m.’de kürsüde iken eşi Dara ise 
Cirit atmada kürsüde yer aldı. Ayrıca hayatında koşmadığı maraton yarışında da 
1.lik alarak tarihe geçti. 5000 m, 10000 m. ve Maratonda madalya alan tek 
sporcu olan sporcu 1956 Melbourne (Avusturalya) oyunlarında altıncı olarak 
kariyerini bitirdi (Socrates, 2021).  

Yine atletizm spor dalında bir başka etkileyici hikâyeye sahip Fanny 
Blankers-Koen olimpiyatlarda ilk başarısını 1936 Berlin (Almanya) oyunlarında 
yüksek atlama spor dalıyla gerçekleştirdi. 2. Dünya savaşı dolayısıyla iptal 
edilen oyunlara 1948 Londra (İngiltere) oyunlarıyla kaldığı yerden devam etti. 
30 yaşında olması ve iki çocuk sahibi olması başarılarını engellememişti. 
Yüksek atlama rekoru, 100 m, 200 m ve 800 m engelli yarışmalarında madalya 
alarak 4 olimpiyat kürsüsü yaşamıştır. 8 farklı dalda 16 dünya rekoruna sahip 
olan Fanny olimpiyatlarda kadınların 3 bireysel yarışma zorunluluğu nedeniyle 
daha fazla madalya alamadan oyunları ve kariyerini bitirmiştir. Sporcu 
kavramının üzerine yakıştığı ender sporculardan biridir (Britannica, 2021),  
(Eurosport, 2021).   

Olimpik hikâyelerde bir başka baş aktör olan Amerikalı disk atmacı olan Al 
Oerter katıldığı 4 olimpiyat oyununda üst üste şampiyon olan özel bir 
sporcudur. Her yarışmada bir önceki olimpiyatta kendisine ait olan Olimpiyat 
rekorunu sürekli kırarak şampiyon olma özelliği taşımıştır. Hem olimpiyat hem 
de dünya rekorları kendisine aittir. Bir sonraki katılacağı 1980 Moskova 
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(Rusya) olimpiyat oyunlarını ABD’nin boykot etmesinden dolayı 
katılamamıştır. Fakat katılamadığı bu organizasyon yerine Dünya 
şampiyonasında dünyanın gelmiş geçmiş en uzun atışını gerçekleştirmiş ve 
kariyerini bitirmiştir  (USOPM, 2021).  

Başka bir olimpiyat hikâyesi ise katıldığı yarışlarda çıplak ayakla koşarak 
madalyalar alan Etiyopya’lı atlet Abebe Bikila’dır. 1960 Roma (İtalya) 
olimpiyat oyunlarında katıldığı maraton yarışında bitime 1 kilometre kala atağa 
kalkarak 200 m’ lik bir farkla yarışı kazanmıştır. Bu yarışın ilginç olan tarafı ise 
yarışmadan 40 gün önce geçirmiş olduğu apandisit ameliyatına rağmen bu 
dereceyi yapmış olmasıdır. Bir sonraki olimpiyat oyunu olan 1964 Tokyo 
(Japonya) tekrar maraton koşan Bikila, çorap ve ayakkabıyla koştuğu bu 
yarışmada ise kendisine ait Olimpiyat rekorunu kırarak kazanmıştır. Ve art arda 
maratonda birinci olan tek sporcu unvanını kazanmıştır (olympic.com, 2021).  

Olimpiyat oyunlarının 8 günde 7 altın alan özel bir yere sahip olan ender 
sporculardan biri olan ABD’li sporcu Mark Spitz en aza altı altın madalya 
alacağını iddia ettiğinde kimse inanmamıştı kendisine. İlk katıldığı olimpiyat 
oyunu olan 1968 Meksiko City (Meksika) oyunlarında 2 altın madalya ile 
bitirmiştir. Fakat bir sonraki olimpiyat oyunu 1972 Münih (Almanya) 
düzenlenmekte kendisi ilk önce 200 m. Kelebek yarışında dünya rekoru kırmış 
ardından 4x100 serbest bayrak takımıyla ikinci defa dünya rekoru kırarak 
kürsüde yer almıştır. Yarışın bir gün sonrasında 200 Serbest yarışında da bir 
başka dünya rekorunu kırarak kürsüye çıktı. İki gün sonrasında ise 100 m. 
Kelebek 4X200 m. Serbest bayrak yarışında kendisini gösterdi. İki dünya 
rekoru daha kırarak bir sonraki gün yarışı olan 100 m. Serbest yarışını da dünya 
rekoruyla bitirerek son gün yarışını Karışık Bayrak takımıyla sürekli rekorlar 
kırarak oyunları bitirmiştir. Bir olimpiyatta 7 rekorla madalya kazana ve 
toplamda 9 madalya kazanarak olimpiyatlarda kendisine şeref kürsüsünde yer 
alan özel sporcular arasında yer almıştır (Laureus, 2021).  

Olimpiyat oyunlarında Boks spor dalında katıldığı bütün olimpiyat 
oyunlarında madalya ile dönen efsane isimlerden biri de Teofilo Stevenson’dur. 
İlk katıldığı olimpiyat olan 1972 Münih (Almanya) olimpiyat oyunlarında 
finalde Alman rakibi Peter Hussing’i yenerek ilk madalyasını almıştır. Katıldığı 
ikinci olimpiyat oyunları 1976 Montreal’de (Kanada) bütün rakiplerini 7 dk gibi 
bir sürede yenerek finale çıkmış ve madalya kazanmıştır. 1980 Moskova 
(SSCB) Olimpiyatlarında finalde Rus boksör Pyotr Zayev’i yenerek üçüncü 
madalyasını almıştır. 1984 olimpiyat oyunlarına Küba’nın katılmama kararı 
sonrası bu oyunlara katılmamıştır. Fakat 1986 yılında 36 yaşındayken son 
dünya şampiyonluğunu kazandığında dünyanın en iyi ağır sıklet boksörleri 
arasında gösterilmiştir (olympic.com, 2021).  
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oyunlarında madalya ile dönen efsane isimlerden biri de Teofilo Stevenson’dur. 
İlk katıldığı olimpiyat olan 1972 Münih (Almanya) olimpiyat oyunlarında 
finalde Alman rakibi Peter Hussing’i yenerek ilk madalyasını almıştır. Katıldığı 
ikinci olimpiyat oyunları 1976 Montreal’de (Kanada) bütün rakiplerini 7 dk gibi 
bir sürede yenerek finale çıkmış ve madalya kazanmıştır. 1980 Moskova 
(SSCB) Olimpiyatlarında finalde Rus boksör Pyotr Zayev’i yenerek üçüncü 
madalyasını almıştır. 1984 olimpiyat oyunlarına Küba’nın katılmama kararı 
sonrası bu oyunlara katılmamıştır. Fakat 1986 yılında 36 yaşındayken son 
dünya şampiyonluğunu kazandığında dünyanın en iyi ağır sıklet boksörleri 
arasında gösterilmiştir (olympic.com, 2021).  

Olimpiyat oyunlarında bir diğer efsane isim Cimnastiğin gelmiş geçmiş 10 
tam puan tek ismi olan Romen Nadia Comaneci’dir. 1975 Avrupa 
Şampiyonasında ilk defa kazandığı dört madalya ile dikkatleri üstüne çekmiştir. 
Katıldığı 1976 Montreal (Kanada) ve 1980 Moskova (SSCB) olimpiyat 
oyunlarında 9 madalya kazanarak olimpiyat oyunlarının tarihi isimleri arasında 
yer almıştır (rfel.org, 2021).  

Bir başka olimpik kahraman Olan Sergei Bubka 6.10 m üzerine çıkan 
efsaneler arasında yer almıştır (World Athletics, 2021). Diğer bir efsane ise 
olimpik oyunlarda 9 madalya kazanan Carl Lewis gelmektedir. Lewis, ilk 
katıldığı 1984 Los Angeles (ABD) oyunlarında 100 m, 200 m, uzun atlama ve 
4X100 Bayrak yarışmasında madalya aldı. 1988 Seul (Güney Kore) oyunlarında 
ikinci olduğu 100 m yarışmasında Ben Johnson’un steroid kullanımından dolayı 
diskalifiye edilmesinden dolayı altın madalyaya ulaşmıştır. Uzun atlamada yine 
birinciliği alan Lewis, 200m’de ikincilik unvanını aldı. Ardından 1992 
Barselona (İspanya) oyunlarında 100 m’de Mike Powell’ı geçerek başka bir 
madalyaya ulaşmış oldu. 1996 Atlanta ( ABD) oyunlarında Amerikan 
seçmelerini 3 sn ’lik bir farkla kazanarak katılma hakkı kazanmıştır. Uzun 
atlamada üç hakkını kullanarak finale gitmek zorunda kalan Lewis, 8,50 m’lik 
atlayışla madalyaya ulaştı. Ve bütün katıldığı yarışmalarda aldığı 9 madalya ile 
olimpiyat oyunlarının unutulmaz isimleri arasında yer almıştır (World Athletics, 
2021).  

Olimpiyat oyunlarının unutulmazları arasında kendi ağırlığının üç katının 
rekorlarla kaldıran en önemli isimlerden bir diğeri de Cep herkülü lakaplı Naim 
Süleymanoğlu’dur. Bulgaristan’da hayata gözlerini açan ilk rekorunu 15 
yaşındayken büyükler kategorisinde yarışarak rekorla yarışma hayatına başladı. 
Adına yarıştığı ülkeden dünya şampiyonası sonrasında Türkiye’ye iltica ederek 
olimpiyatlarda farklı bir ülke adına yarışmaya başladı. 1988 Seul (Güney Kore) 
olimpiyat oyunlarında tüy sıklet kategorisinde 30 kg farkla rekorlarla kazandı. 
Hem silkme hem koparmada iki madalya kazandı. 1992 Barselona (İspanya) 
oyunlarında da tekrar oyunlarda kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 1996 Atlanta 
(Kanada) kıran kırana geçen Yunan Valerios Leonidis’le mücadelesini rekorları 
kırarak üçüncü madalyasını aldı. Son katıldığı 200 Sidney (Avusturalya) üç kez 
denemesine rağmen 145 kg’ mı kaldıramayarak olimpiyat macerasını bitirmiştir 
(Altunsöz & Koçak, 2017).  

Olimpiyat oyunlarının bir diğer efsane ismi Yüzmenin yaşayan efsanesi 
Michel Phelps 6 altın ve iki bronz madalya ile Alexander Dityatin’in rekoruna 
ortak olmuştur. 200 m kelebek, 400 bireysel karışık, 200 m bireysel karışık, 200 
m serbest yüzmede dünya rekorlarının sahibi olan özel bir sporcudur. Olimpiyat 
oyunlarının 19 madalyalı sporcusu olan Phelps, kırılamayan rekorların 
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adamıdır. Hem dünya hem de olimpiyat oyunlarında 37 altın madalya ile 
dünyadaki en özel sporcudur. Katılıp ta kazanamadığı 6 yarış haricinde bütün 
yarışmalardan hep kazanan olarak çıkmıştır (Salik, 2016).  

 
Olimpiyatlar Yılı Şehir Katıl Ülke Sayısı Katılan Sporcu Sayısı Katılan 

Erkek Sporcu Sayısı Katılan Bayan Sporcu Sayısı 
Olimpiyat 

Ülkesi 
Düzenlendiği 

Yıl 
Düzenlendiği 

Şehir 
Organizasyona 

Ülke Sayısı 
Erkek 
Sporcu 

Bayan 
Sporcu 

Toplam 
Sporcu 
Sayısı 

Yunanistan 1896 Atina 14 245 - 245 
Fransa 1900 Paris 26 1206 19 1225 
ABD 1904 St. Louis 13 681 6 687 

Özel Olp. 
Yunanistan 

1906 Atina 20 877 7 884 
İngiltere 1908 Londra 22 1999 36 2035 

İsveç 1912 Stokholm 28 2490 57 2547 
Almanya 1916 1. Dünya savaşı nedeniyle iptal edilmiştir. 
Belçika 1920 Anwers 29 2591 57 2669 
Fransa 1924 Paris 44 2956 136 3092 

Hollanda 1928 Amsterdam 46 2724 290 3014 
ABD 1932 Los Angeles 37 1281 127 1408 

Almanya 1936 Berlin 49 4759 457 5216 
Japonya 1940 2. Dünya savaşı nedeniyle iptal edilmiştir 
İngiltere 1944 2. Dünya savaşı nedeniyle iptal edilmiştir 
İngiltere 1948 Londra 59 3714 385 4099 

Finlandiya 1952 Helsinki 69 4407 518 4925 
Avusturalya 1956 Melbourne 72 2958 384 3342 

İtalya 1960 Roma 83 4738 610 5346 
Japonya 1964 Tokyo 93 4457 683 5140 
Meksika 1968 Mexico City 112 4750 781 5530 

F. Almanya 1972 Münih 121 6065 1058 7123 
Kanada 1976 Montreal 92 4781 1247 6028 
SSCB 1980 Moskova 80 4092 1125 5217 
ABD 1984 Los Angeles 140 5230 1567 6795 

Güney 
Kore 

1988 Seoul 160 7105 2476 9581 
İspanya 1992 Barselona 169 6659 2708 9367 
ABD 1996 Atlanta 197 7108 2851 9959 

Avusturalya 2000 Sidney 199 7295 2915 10300 
Yunanistan 2004 Atina 201 6296 4329 10625 

Çin 2008 Pekin 204 6305 4637 10942 
İngiltere 2012 Londra 205 5892 4676 10568 
Brezilya 2016 Rio De 

Jeneiro 
207 6178 5059 11237 

Japonya 2020 Japonya 339 5944 5712 11656 
     (IOC, 2013),  (Statista, 2021),  (olympic.com, 2021) 
 
Organizasyonun temellerinin atıldığı ilk günden beri dört yılda bir 

düzenlenen Olimpiyat oyunları bir defaya mahsus 1906 yılında ara olimpiyat 
olarak düzenlenmiştir. Ayrıca dünyayı etkisi altına alan savaşlar dolayısıyla 
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Organizasyonun temellerinin atıldığı ilk günden beri dört yılda bir 

düzenlenen Olimpiyat oyunları bir defaya mahsus 1906 yılında ara olimpiyat 
olarak düzenlenmiştir. Ayrıca dünyayı etkisi altına alan savaşlar dolayısıyla 

birlikte 3 defa iptal edilme durumu ortaya çıkmıştır. Yine bu savaşların sonucu 
olarak ülkelerin bu oyunlara katılımını boykot etmiş ve tarihi olayların 
yaşanmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra organizasyon sırasında kaçırma 
olayları ve ülkelerden iltica eden sporcular bu oyunlara damga vurmuştur. Her 
ne kadar birçok olayın gerçekleştiği uzun soluklu bir süreç olsa da Olimpiyatlar 
her dönem kendisine ilgi ve dikkati üzerine çekmiş bir organizasyondur. 
Özellikle kitlesel iletişim araçlarının yaygınlaşmasından dolayı hem reklam 
hem izleyici hem de sponsor destekleri bakımından büyük gelişmeler göstermiş 
bir organizasyondur. Organizasyonun bu denli çekiciliği organizasyona talip 
olan ülkelerin de kıyasıya rekabetini birlikte ortaya çıkarmıştır. Aday olan 
ülkelerin seçici kriterleri arasından da üyeler arasında karar vermeleri de 
zorlaştırmıştır. Yukarıda gösterilen tablolara bakarak yapılacak 
değerlendirmelere göre sporcu sayılarının her organizasyonda arttığı 
görülmektedir. Ayrıca kadın sporcuların sayısı son organizasyon olan Tokyo 
2020 oyunlarında da %49 kadın %51 Erkek sporcu oranlarına sahip olduğu 
hemen hemen yakın değerlere ulaştığı görülmektedir. Tablodan çıkarılacak bir 
başka sonuç ise bu büyük organizasyonu birden çok defa aynı ülkelerin 
düzenlemiş olmasıdır. Oyunlar tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonu ise 
son organizasyon olan ve dünyayı sarsan Yeni Covid 19 Pandemi salgını 
nedeniyle 1 yıl ertelenen 2020 Tokyo (Japonya) Olimpiyat oyunları olmuştur. 
Her ne kadar pandemi dolayısıyla izleyicilerin olmadığı bir organizasyon olsa 
da hem bütçe anlamında hem de organizasyon büyüklüğü nedeniyle en etkili 
organizasyon olma özelliği taşımıştır. 

 
TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları 

 
(olypmpic.com, 2021) 
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Normal şartlarda 2020 Temmuz – Ağustos aylarında yapılması planlanan 
oyunlar tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Covid 19 Pandemi ve Salgınları 
dolayısıyla 1 yıl ertelenmiştir. Organizasyon 11 Temmuz 2011 tarihinde 
Japonya Olimpiyat Komitesi tarafından 2020 oyunları için adaylık başvurusu 
Tokyo üzerinden gerçekleştireceğini ilan etti. Aynı zaman diliminde 7 Temmuz 
2011 tarihinde Türkiye, 1 Haziran 2011 tarihinde de İspanya aday olduğunu ilan 
etmişlerdir. Bunun yanı sıra Azerbaycan Bakü, Katar Doha, İtalya Roma 
adaylıklarını ilan ettiler. Katar 2022 Dünya kupasına ev sahipliği yapacağı için 
en başta elenen ülkeler listesine girdi.  IOC tarafından yapılan toplantı 
sonrasında 3 turlu bir elemeye tabi tutulan ülkelerden Tokyo, İstanbul, Madrid 
yarışmaya başladı. IOC tarafından belirtilen kriterlere bağlı olarak ilk tur 
oylamada 42 oyu alan Japonya direk üçüncü tura çıkarken İspanya ve Türkiye 
26’şar oyla eşitlikle 2 tur ilerleyebildi. Tekrar yapılan oylamada 49 oyu alan 
Türkiye 45 oyu alan İspanya’ya karşı zafer kazanarak son tur seçimine Tokyo 
ile final oylamasına girdi. Son turda Japonya 96 oyun 60’ını Türkiye ise 36 ‘sını 
alarak Japonya’nın organizasyona ev sahipliğinde gerçekleştirmesine karar 
verilmiştir  (eurosport, 2013),  (International Olympic Committee, 2021). Tokyo 
2020 oyunları bütçe anlamında diğer bütün organizasyonlardan daha fazla 
bütçeye ve sponsora sahip bir organizasyon olma özelliği taşımaktadır. 
Programda açıklanan bütçe 5 kez revize edilerek sürekli bir değişim 
göstermiştir. Güncelleme yapılmadan önce 4 versiyonda 900 milyon $ ‘lık bir 
artış gerçekleşmiş, bunun yanı sıra 300 milyon $ lık bir paralimpik harcama da 
dâhil olmak üzere toplam bütçe 6,7 milyar $’a yükseltilmiştir. Organizasyonun 
1 yıl ertelenmesinden dolayı ek bir bütçe versiyonuna gidilmiş böylece 700 
milyon $’lık bir artış daha gerçekleştirilerek 7.4 milyar $’a bir bütçe ortaya 
çıkarak rekor bir bütçeye sahip olmuştur. IOC ve diğer kamu kurumlarının 
katkılarıyla 15,4 milyar $ ile olimpiyat tarihinin en büyük bütçesine sahip 
organizasyonu olmuştur  (inside them games, 2020).  

Şüphesiz her olimpiyat oyunu kendi içerisinde bir özel hikâye barındırırken 
Tokyo 2020 Olimpiyat oyunları ‘da dünyayı kasıp kavuran başladığı günden bu 
zamana 210 milyon insanın yakalandığı ve 4.4 milyon insanın hayatını 
kaybettiği bir olgunun üstüne denk gelmiş talihsiz bir organizasyon olarak 
dünya tarihine geçmiştir. Ayrıca yeni spor dallarının organizasyona dahil 
edildiği özel bir organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Başladığı ilk günden 
bu zaman kadar tarihi anlar yaşanan bu organizasyonda katılımcı ülkeler kadar 
katılımcı sporcularında özel hikâyeleri bulunmaktadır. Özellikle en yaşlı sporcu 
ile en küçük katılımcı arasında 54 yaş farkın olması bu organizasyonu daha da 
büyük bir tarihi rol almasını sağlamıştır. 1896 yılında 10 yaşında jimnastik spor 
dalında yunan atlet Dimitrios Loundras’tan bu zamana kadar en genç 
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26’şar oyla eşitlikle 2 tur ilerleyebildi. Tekrar yapılan oylamada 49 oyu alan 
Türkiye 45 oyu alan İspanya’ya karşı zafer kazanarak son tur seçimine Tokyo 
ile final oylamasına girdi. Son turda Japonya 96 oyun 60’ını Türkiye ise 36 ‘sını 
alarak Japonya’nın organizasyona ev sahipliğinde gerçekleştirmesine karar 
verilmiştir  (eurosport, 2013),  (International Olympic Committee, 2021). Tokyo 
2020 oyunları bütçe anlamında diğer bütün organizasyonlardan daha fazla 
bütçeye ve sponsora sahip bir organizasyon olma özelliği taşımaktadır. 
Programda açıklanan bütçe 5 kez revize edilerek sürekli bir değişim 
göstermiştir. Güncelleme yapılmadan önce 4 versiyonda 900 milyon $ ‘lık bir 
artış gerçekleşmiş, bunun yanı sıra 300 milyon $ lık bir paralimpik harcama da 
dâhil olmak üzere toplam bütçe 6,7 milyar $’a yükseltilmiştir. Organizasyonun 
1 yıl ertelenmesinden dolayı ek bir bütçe versiyonuna gidilmiş böylece 700 
milyon $’lık bir artış daha gerçekleştirilerek 7.4 milyar $’a bir bütçe ortaya 
çıkarak rekor bir bütçeye sahip olmuştur. IOC ve diğer kamu kurumlarının 
katkılarıyla 15,4 milyar $ ile olimpiyat tarihinin en büyük bütçesine sahip 
organizasyonu olmuştur  (inside them games, 2020).  

Şüphesiz her olimpiyat oyunu kendi içerisinde bir özel hikâye barındırırken 
Tokyo 2020 Olimpiyat oyunları ‘da dünyayı kasıp kavuran başladığı günden bu 
zamana 210 milyon insanın yakalandığı ve 4.4 milyon insanın hayatını 
kaybettiği bir olgunun üstüne denk gelmiş talihsiz bir organizasyon olarak 
dünya tarihine geçmiştir. Ayrıca yeni spor dallarının organizasyona dahil 
edildiği özel bir organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Başladığı ilk günden 
bu zaman kadar tarihi anlar yaşanan bu organizasyonda katılımcı ülkeler kadar 
katılımcı sporcularında özel hikâyeleri bulunmaktadır. Özellikle en yaşlı sporcu 
ile en küçük katılımcı arasında 54 yaş farkın olması bu organizasyonu daha da 
büyük bir tarihi rol almasını sağlamıştır. 1896 yılında 10 yaşında jimnastik spor 
dalında yunan atlet Dimitrios Loundras’tan bu zamana kadar en genç 

sporcuların katıldığı ve madalya aldıkları bir organizasyon olmuştur. 66 yaşında 
Avustralyalı sporcu Mary Hanna binicilik spor dalında yarışmaya katılan en 
yaşlı spor iken 12 yaşında Suriyeli sporcu Hend Zaza yarışmada boy 
göstermiştir. En küçük yaşta madalya alan 13 yaşındaki Japon sporcu Momiji 
Nishiya, Kaykay spor dalında olimpiyat madalyası kazanması bu oyunları tarihi 
oyunlar olarak kayıtlar altına alınmasını sağlamıştır.  

Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında 21 yaş altı sporcuların başarılarının 
değerlendirildiği bu araştırmamızda Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarını diğer 
oyunlardan özel kılan durumların özellikle belirtilmesi gerekmektedir. 2020 de 
gerçekleştirilmesi planlanan fakat 2021 yılında geçekleştirilen bu oyunlarda 
Olimpiyatı düzenleyen ülkenin kararına bağlı olarak ilk defa Kaykay spor dalı 
olarak sokak ve park yarışmaları düzenlendi. Ev sahibi ülkeden 13 yaşındaki 
Momiji Nishiya, Sakura Yoszumi ve Yuto Horigome tarafından 4 madalya 
kazanılmıştır. İlk siyahi Japon (Hmong) sporcu cimnastikte ABD adına 3 altın 
madalya kazandı. İlk defa olimpiyat dalları arasında yer alan 1500 m serbest stil 
yarışmasında Çek asıllı Katie Ledecky madalya kazandı. Hindistan tarihinde ilk 
atletizm madalyası Cirit spor dalında Neeraj Chopra tarafından kazanıldı. 
Filipinlerin kadın Halter spor dalında Hidilyn Diaz ilk altın madalyasını 55 kg 
da rekorlar kırarak aldı. Dünyanın en küçük ülkelerinden bir olan San Marino 
adına Atıcılık ve Serbest güreşte de ilk madalyaların alınması bu 
organizasyonun özelliğini vurgulamak adına çok önemli bir yere sahip olmasını 
sağladı. Ayrıca katar adına yarışlara katılan Mutaz Essa Barshim aynı dereceye 
sahip İtalyan sporcu Gianmarco Tamberi ile tekrar yarışmaktan vazgeçerek 
ollimpiyat madalyasını paylaşmıştır. Bunun yanı sıra Türkmenistan tarihinin ilk 
gümüş madalyası bayanlar Halter 59 kg’da Polina Guryeva tarafından kazanıldı. 
Karate’nin anavatanı olan Japonya’da ilk defa gerçekleştirilen Karate 
Yarışmalarında üç kez dünyanın en iyi sporcu olan ve madalya sahibi olan Ryo 
Kiyuna erkekler Kata dalında madalya kazandı. Güreşte 68 kg finalinde iki 
siyahi kadının mücadelesi tarihe atılacak özel bir imza oldu. Yine olimpiyatlara 
ilk defa dâhil edilen Sportif Tırmanış spor dalında da kürsüde 18 yaşında 
İspanyol sporcu Alberto Gines Lopes kazandı  (Lourim, 2021).  

Tokyo 2020 Oyunlarına 11656 kadın-erkek sporcu katılmış bu sporcuların 
860’ı 21 yaş altındaki sporculardan oluşmaktadır. Bu sporculardan 143 sporcu 
kürsüde yer alarak olimpiyat tarihine geçmiştir. Sporun uzun süre emek ve 
çalışma gerektirmesi özelliklede teknik spor dallarında günde 6 ile 8 saatlik bir 
zaman diliminin başarıyı getireceği düşünülecek olursa bu araştırmada 21 yaş 
altındaki sporcuların incelenmesi ve irdelenmesi büyük bir araştırma konusunun 
küçük bir parçasıdır. 21 yaşın belirlenmesi 2020 Tokyo Olimpiyatlarının 2020 
yılında gerçekleştirilmesi hedeflenirken bir yıl ertelemeli olarak yapılmasından 
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kaynaklanmaktadır. Olimpik bir sporcunun yetişmesi birçok faktörün bir araya 
gelmesine bağlıdır. Özel antrenman programları, özel kamp programları, devlet 
desteği, psikolojik destek gibi birçok bileşenin bir araya gelmesiyle sporcunun 
uzun yıllar verdiği mücadelelerin ve emeklerin sonucunda dünyanın spordaki en 
büyük zirvesine katılma hakkını elde edebilecek sporcular için çok yoğun bir 
dört yıllık planı içermektedir. Bazen 4 yıllık plan üzerine yapılan çalışmalar 
bazen daha fazla süreleri kapsamaktadır. Ülkeler bu büyük organizasyonda ilk 
sıralarda yer almak için 30 yıllık stratejik spor programları yaparak kendi 
gelişmişliklerini göstermeye çalışmaktadırlar. Çünkü kendi gelişmişlikleri 
gösterebilmek adına bu tür organizasyonlar bulunmaz bir vitrin olmaktadır. Bu 
vitrindeki sporcu sayısı ülkelerin saygınlığını göstermesi adına önemli bir yere 
sahiptir. Küçük yaşlardaki sporcuların bu oyunlarda madalya kürsüsüne çıkması 
bundan sonraki organizasyonlarda da madalya olasılıklarının artmasına neden 
olduğu gibi ülkede kendisini takip eden gelecek nesillerinde yetişmesinde yol 
gösterici bir özelliği barındıracaktır. 21 yaş altındaki sporcuların araştırılması 
hem akademik hem de sosyal anlamda sporun gelişimine büyük katkılar 
sunacaktır. 23 Temmuz – 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya’nın 
başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz olimpiyatlarında özellikle genç 
sporcuların başarıları araştırılması dünyada yaklaşık 7.6 milyar insanda 332 
madalyanın dağıtıldığı böylesi organizasyonlarda bu sporcuların insanlık ne 
denli önemli bireyler olduğunu göstermesi adına üzerinde durulması gereken bir 
durumdur. Ülke politikaları da kendi genç nüfuslarının sportif kültür ile 
geliştirilmelerinin yolunu açacak şekilde planlanması bu alanda yapılan 
araştırmaları değerli kılmaktadır.  
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Tokyo 2020 Oyunlarında Spor Dallarına Göre 21 Yaş Altı Sporcular   
No Ülkesi Adı Soyadı Cinsiyet Yaşı Spor dalı  Kategori Derece Toplam 

Madalya 

1 
Rusya 

Olimpiyat 
Komitesi 

Polina Kumar  Kadın 21 
Artistik 
Yüzme Kadın Takım 1 1 

2 Japonya Sena Irie Kadın 20 Boks Kadınlar Tüy 
Sıklet (54-57kg) 1 1 

3 İtalya Jonathan Milan Erkek 20 Bisiklet 
Parkur Erkekler Takım  1 1 

4 Mısır Ahmed 
Elgendy Erkek 21 

Modern 
Pentatlon 

Erkekler 
Bireysel 2 1 

6 Almanya Alica 
Shutlemmer Kadın 21 Yelken 

Karışık Çok 
Gövdeli - Nacra 

17 
3 1 

6 İspanya Alberto Lopez 
Gines Erkek 18 Sportif 

Tırmanış Erkek Kombine 1 1 

7 Japonya Amuro Tsuzuki Kadın 20 Sörf Kadın 3 1 

8 Belarus İvan Litvinoviç Erkek 20 Trambolin 
Cimnastik Erkeler 1 1 

9 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti Li Gong Kadın 21 Karate Bayan Kumite 

+61 3 1 

10 Kazakistan Sofya 
Berultseva 

Kadın 20 Karate Bayan Kumite 
+61 

3 1 

11 ABD Gable dan 
Steveson Erkek 21 Güreş Erkekler Serbest 

Stil 125 kg 1 1 

12 İran Hossein Amir 
Zare Erkek 20 Güreş Erkekler Serbest 

Stil 125 kg 3 1 

13 Kırgızistan Meerim 
Zhumanazarova 

Kadın 21 Güreş Kadınlar Serbest 
Stil 68 kg 

3 1 

14 ABD Nevin Harrison Kadın 19 Kano 
Sprint 

Tekli Bayan 
Kano 200 metre 1 1 

15 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti Mengya Sun Kadın 20 Kano 

Sprint 

Kadın Kano Çif 
Kişilik 500 

metre 
1 1 

16 
Rusya 

Olimpiyat 
Komitesi 

Anton 
Borodaçev Erkek 21 Eskrim Erkekler Flore 

Takım 2 1 

17 
Rusya 

Olimpiyat 
Komitesi 

Vladislav 
Milnikov 

Erkek 20 Eskrim Erkeler Flore 
Takım 

2 1 

18 ABD Nick Itkin Erkek 21 Eskrim Erkekler Flore 
Takım 3 1 

19 İtalya Federica Isola Kadın 21 Eskrim Kadınlar Epe 
Takım 3 1 

Tablo 1: Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Bazı Spor Dalları 21 Yaş Altı 
Sporcu Listesi 

 



48

Tablo 1’e baktığımız zaman Artistik Yüzme spor dalı gibi bir branşta tecrübe 
ve yaşa bağlı olarak başarı gelmektedir. Özellikle kazanan sporcular 24 yaş 
üstündeki sporculardan oluşmaktadır. Fakat bu oyunlarda en küçük yaştaki 
sporcu 21 yaşında Polina Kumar Rusya Olimpiyat Komitesi adına takım 
yarışmasında madalya kazanmıştır. Yine Boks spor dalında Tüy sıklette yarışan 
ve Japonya adına madalya kazanan Sena Irie olmuştur. Bisiklet, Yelken ve 
Modern Petlanton spor dalları da yaşa ve deneyime bağlı olarak başarı elde 
edilebilen spor dalları olarak karşımıza çıkmakta 21 yaş altındaki sporcuların bu 
listede en üst seviyede olması üzerinde araştırılması gereken bir konu 
olmaktadır.  

Yine ilk defa Tokyo 2020 (Japonya) Olimpiyat oyunlarında ilk defa 
gerçekleştirilen Karate Yarışmalarında da 21 yaş altında toplam 11 sporcu 
yarışma kotası alırken bunlardan sadece ikisi Olimpiyat kürsüsünde yer almıştır.  

Tokyo 2020’de Güreş adına bir çok ilkin yaşandığı bir organizasyon olma 
özelliği taşımaktadır. Kübalı Grekoromen ağır sıklet güreşçi çeyrek finalde bir 
önceki Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp’i çeyrek finalde yenerek 4. Olimpiyat 
madalyasını alarak Olimpiyat tarihine geçmiştir. Yine Serbest Stil 125 Kg 
olimpiyat tarihine geçmesi bakımından önemlidir. Çünkü finale gelene kadar 
Gable dan Stevenson ve Hossein Amir Zare 21 yaş altında sporcular olarak bir 
çok başarılı ismi yenerek finallerde karşılaşmışlardır. ABD’li sporcu olan 
Stevenson’un en önemli rakibi bir önceki olimpiyat oyunlarının şampiyonunu 
yenerek kürsüye çıkma başarısı göstermiştir. Yine ikinci olan İran’lı sporcu 
Amir Zare’de aynı derecede zorlu maçlar yaparak kürsüye üçüncülükle 
çıkmıştır. Eskrim 21 yaş altı sporculara ve ülkelerine bakacak olursa tabloya 
göre üç ülke karşımıza çıkmaktadır. Bu ülkeler ABD, İtalya ve Rusya şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır. Ülkeleri adına yarışmalara çıkan sporcular yaşa ve 
deneyime bağlı başarının geldiği Eskrim gibi teknik spor dallarında 8 sporcunun 
madalya kürsüsüne çıkması sakatlık yada aksi bir durum olmazsa en az 2 
olimpiyat oyunlarında da ödüller alabileceği anlamına gelmektedir. Ve ardından 
yeni 20 yaş altı sporcuların yetiştirilmesi durumunda daha sonraki yapılacak 
olimpiyat oyunları yine bu üç ülkenin hegemonyası altında kalacağını ön 
görebilmekteyiz.   
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No Ülkesi Adı Soyadı Cinsiyet Yaşı Spor dalı  Kategori Derece Toplam 
Madalya 

1 Güney Kore Kim Je Deok Erkek 17 Okçuluk 
Erkek Takım  1 

2 
Karma Takım 1 

2 Güney Kore An San Kadın 20 Okçuluk 

Kadın Bireysel 1 

3 Kadın Takım 1 

Karma Takım 1 

3 Japonya  Daiki 
Hashimato Erkek 20 Artistik 

Cimnastik 

Erkekler Yer Serisi 1 

3 Erkekler Paralel 
Bar 1 

Erkek Takım  2 

4 ABD  Sunisa Lee Kadın 18 Artistik 
Cimnastik 

Kadın Aletli Yer 
Ser. 

1 

3 Kadın Asimetrik 
Bar 3 

Kadınlar takım 2 

5 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti 

Chenchen 
Guan  Kadın 16 Artistik 

Cimnastik Kadınlar Denge Aleti 1 1 

6 ABD  Jade Carey Kadın 21 Artistik 
Cimnastik Kadınlar Yer Serisi 1 1 

7 Belçika Nina Darwael  Kadın 21 Artistik 
Cimnastik 

Kadınlar Asimetrik 
Bar 1 1 

8 
Rusya 

Olimpiyat 
Komitesi 

Viktoriia 
Listunova  Kadın 16 Artistik 

Cimnastik Kadın Takım 1 1 

9 
Rusya 

Olimpiyat 
Komitesi 

Angelina 
Melnikova  

Kadın 21 Artistik 
Cimnastik 

Kadın Aletli Yer 
Ser. 3 

3 Kadınlar Yer Serisi 3 
Kadın Takım 1 

10 
Rusya 

Olimpiyat 
Komitesi 

Vladislava 
Urazova  Kadın 16 Artistik 

Cimnastik Kadın Takım 1 1 

Tablo 2: Tokyo 2020 Artistik Jimnastik Ve Okçuluk 21 Yaş Altı Sporcu Listesi 
 
Tabloya bakılarak okçuluk spor dalında son iki olimpiyat oyunlarının 

başarılı ve madalyalarını alan ülkesi olan Güney Kore her yıl sisteme yeni 
sporcuları yerleştirmeyi başarmıştır. Özellikle bir sporcunun birden çok 
olimpiyat madalyası alma olasılığı olan spor dalında Güney Koreli sporcu An 
San hem kadınlar bireysel hem Karma takım hem de kadınlar takım 
yarışmasında 3 madalya alarak olimpiyat tarihine geçmesi ve bir sonraki 
olimpiyatta da aynı başarıyı gösterirse 3 madalya daha alma başarısı 
gösterebilecektir. Bu hem ülkeye hem de sporcuya büyük bir katkı 
sunabilmektedir.  
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Olimpiyat oyunlarının en çok madalya kazanılabilen spor dallarından biri 
olan Artistik Cimnastik spor dalında en etkin ülke geçmişten günümüze Rusya 
gelmektedir. Fakat son yıllarda ABD, Çin ve Japonya’nın bu spor dalına yapmış 
olduğu yatırımlar olimpiyat madalyalarının dağılımında da kendisini 
göstermiştir. Özellikle 20 yaş altı sporcuların başarıları normal bir dağılım 
gösterebilir fakat madalya kürsüsünde 43 madalyanın dağılımında 8 madalya 
Çin’e giderken, 8 madalya Rusya’ya, 6 madalya ABD’ye ve 5 madalya ise 
Japonya’ya giderek ilk dört ülke sıralaması oluşmuştur. 

 

No Ülkesi Adı Soyadı Cinsiyet Yaşı Spor dalı  Kategori Derece 

Toplam 
Madaly

a 
1 Etiyopya 

Selemon 
Barega Erkek 21 Atletizm Erkekler 10.000 metre 1 1 

2 Norveç Jakop 
Ingebrigtsen 

Erkek 20 Atletizm Erkekler 1500 metre 1 1 

3 İtalya Lorenzo Patta Erkek 21 Atletizm Erkekler 4X100 
Bayrak 1 1 

4 ABD Randolph Ross Erkek 20 Atletizm Erkekler 4X400 
Bayrak 1 1 

5 ABD Armand 
Duplantis Erkek 21 Atletizm Erkekler Sırıkla 

Atlama 1 1 

6 ABD Briana 
Williams Kadın 19 Atletizm Bayanlar 4X100 

Bayrak 1 1 

7 ABD Athing Mu Kadın 19 Atletizm 
Bayanlar 4x400 

Bayrak 1 
2 

Bayanlar 800 metre 1 

Tablo 3: Tokyo 2020 Atletizm 21 Yaş Altı Madalyalı Sporcular Listesi 
 
Tabloya göre 21 yaş altında madalya alan sporcuların başarısı ABD 

tarafından gerçekleşmektedir. Bu alanda her dönem sisteme yeni başarılı 
sporcuları yerleştirmesi özellikle Atletizm kısa mesafe yarışlarında baskın 
olmasını sağlamıştır. Yine erkekler uzun mesafe yarışlarında Afrika kökenli 
sporcuların her dönem kürsüde yer alması 21 yaş altı sporcuların bu alanda rol 
model yoluyla kürsüde yer bulmasını sağladığını göstermektedir. Atletizmin 
teknik spor dallarında Doğu Avrupa ülkelerinin baskınlığı da yine ABD’li 
sporcular tarafından gelecek adına engellenmiş olabileceğini göstermektedir. 
Burada bayanlar 400 m ve 800 m’de kürsüye çıkan Athing Mu yaşına bağlı 
olarak ileride sakatlık ve bir aksilik olmaması durumunda en az iki olimpiyat 
oyununda kürsüde olabileceğini göstermektedir.   
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Olimpiyat oyunlarının en çok madalya kazanılabilen spor dallarından biri 
olan Artistik Cimnastik spor dalında en etkin ülke geçmişten günümüze Rusya 
gelmektedir. Fakat son yıllarda ABD, Çin ve Japonya’nın bu spor dalına yapmış 
olduğu yatırımlar olimpiyat madalyalarının dağılımında da kendisini 
göstermiştir. Özellikle 20 yaş altı sporcuların başarıları normal bir dağılım 
gösterebilir fakat madalya kürsüsünde 43 madalyanın dağılımında 8 madalya 
Çin’e giderken, 8 madalya Rusya’ya, 6 madalya ABD’ye ve 5 madalya ise 
Japonya’ya giderek ilk dört ülke sıralaması oluşmuştur. 

 

No Ülkesi Adı Soyadı Cinsiyet Yaşı Spor dalı  Kategori Derece 

Toplam 
Madaly

a 
1 Etiyopya 

Selemon 
Barega Erkek 21 Atletizm Erkekler 10.000 metre 1 1 

2 Norveç Jakop 
Ingebrigtsen 

Erkek 20 Atletizm Erkekler 1500 metre 1 1 

3 İtalya Lorenzo Patta Erkek 21 Atletizm Erkekler 4X100 
Bayrak 1 1 

4 ABD Randolph Ross Erkek 20 Atletizm Erkekler 4X400 
Bayrak 1 1 

5 ABD Armand 
Duplantis Erkek 21 Atletizm Erkekler Sırıkla 

Atlama 1 1 

6 ABD Briana 
Williams Kadın 19 Atletizm Bayanlar 4X100 

Bayrak 1 1 

7 ABD Athing Mu Kadın 19 Atletizm 
Bayanlar 4x400 

Bayrak 1 
2 

Bayanlar 800 metre 1 

Tablo 3: Tokyo 2020 Atletizm 21 Yaş Altı Madalyalı Sporcular Listesi 
 
Tabloya göre 21 yaş altında madalya alan sporcuların başarısı ABD 

tarafından gerçekleşmektedir. Bu alanda her dönem sisteme yeni başarılı 
sporcuları yerleştirmesi özellikle Atletizm kısa mesafe yarışlarında baskın 
olmasını sağlamıştır. Yine erkekler uzun mesafe yarışlarında Afrika kökenli 
sporcuların her dönem kürsüde yer alması 21 yaş altı sporcuların bu alanda rol 
model yoluyla kürsüde yer bulmasını sağladığını göstermektedir. Atletizmin 
teknik spor dallarında Doğu Avrupa ülkelerinin baskınlığı da yine ABD’li 
sporcular tarafından gelecek adına engellenmiş olabileceğini göstermektedir. 
Burada bayanlar 400 m ve 800 m’de kürsüye çıkan Athing Mu yaşına bağlı 
olarak ileride sakatlık ve bir aksilik olmaması durumunda en az iki olimpiyat 
oyununda kürsüde olabileceğini göstermektedir.   

 
 

No Ülkesi Adı 
Soyadı Cinsiyet Yaşı Spor dalı  Kategori Derece Toplam 

Madalya 

1 
ÇİN Halk 
Cumhuriyet

i 

Zongyuan 
Wang Erkek 19 Dalış 

Erkekler 3 metre 
Sıçrama Tahtası 2 

2 Erkeler 
Senkronize 3 

metre Sıçrama 
Tahtası 

1 

2 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti 

Hongchan 
Quan Kadın 14 Dalış Kadınlar 10 metre 

Sıçrama Tahtası 1 1 

3 
ÇİN Halk 
Cumhuriyet

i 

Yuxi 
Chen Kadın 15 Dalış 

Kadınlar 10 
metre Sıçrama 

Platform 
2 

2 
Kadınlar 

Senkronize 10 
Metre Platform 

1 

4 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti 

Jiagi 
Zhang Kadın 17 Dalış 

Kadınlar 
Senkronize 10 
Metre Platform 

1 1 

Tablo 4: Tokyo 2020 Dalış Spor Dalı 21 Yaş Altı Sporcu Listesi 
 
Tabloya göre 39 madalya için yarışılan Dalış spor dalında, 21 yaş altı dört 

sporcunun altı madalyayı alması ve bu sporcuların 14-19 yaş arasında olması 
özellikle dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Çin Halk cumhuriyetinin 16 
madalya ile kürsüye çıkması bu alanda yapılan büyük bir yatırımın olduğunu 
göstermektedir. Birincilik kürsüsünü Çin’li sporcular oluştururken ve 
sporcuların birçoğunun da 25 yaş altında ki sporculardan oluştuğu sonuçlara 
göre belirliyken gelecek olimpiyat oyunlarında bu spor dalı Çin’li sporcuların 
hâkimiyeti altında geçeceği ön görülmektedir. Olimpiyat kotası alan sporcuların 
her kategoriye dağılım göstermesi de bu görüşümüzü desteklemektedir.   

 

No Ülkesi Adı Soyadı Cinsiyet Yaşı Spor 
dalı  Kategori Derece Toplam 

Madalya 

1 Gürcistan Lasha 
Bekauri 

Erkek 21 Judo Erkekler 90 kg 1 1 

2 Japonya Uta Abe Kadın 21 Judo 
Kadınlar 52 kg 1 

1 
Karma Takım 2 

3 Fransa Romane 
Dicko Kadın 21 Judo 

Kadınlar 78 kg 3 
2 

Kadınlar Takım 1 

4 Japonya Akira Sone Kadın 21 Judo 
Kadınlar 78 kg 1 

2 
Karma Takım 2 

5 İsrail Gili Sharir Kadın 21 Judo Karma Takım 3 1 

Tablo 5: Tokyo 2020 Judo Spor Dalı 21 Yaş Altı Sporcu Listesi 



52

Tabloya göre Tokyo 2020’de Judo spor dalı gibi teknik parametreleri çok 
yönlü olan bir sporda 21 yaş altında başarılı olan sporcular ülkelere farklılıklar 
göstermektedir. Fakat kültürel anlamda bu spor dalına sahip olan anavatanı 
Japonya olan ülke sporcuları bu spor dalında daha başarılı oldukları 
görülmektedir. Oyunlarda 102 madalyanın 23’ü Japan sporcular tarafından 
kazanılmış, 18’i Fransa’lı sporcular tarafından kazanılmıştır. ABD’li ve Çinli 
sporcuların bu alanda başarılarının olmadığı görülebilmektedir. Tabloya göre 
Gürcistanlı sporcularda bu alanda gelecekte var olabileceklerini göstermektedir. 
Judo spor dalında bir başka göze çarpan ülke ise 11 defa üçüncülük kürsüsüne 
çıkan İsrailli sporcular gelmektedir. Özellikle ileri yaş gruplarında karma takım 
müsabakalarında takım olarak hem kadın hem de erkek takımları başarılı 
oldukları görülmektedir (olympics.com, 2021).    

 

No Ülkesi Adı Soyadı Cinsiyet Yaşı Spor dalı  Kategori Derece Toplam 
Madalya 

39 Bulgaristan Stefani 
Kiryakova Kadın 20 Ritmik 

Cimnastik  Group All-Around 1 1 

40 Bulgaristan Madlen 
Radukanova Kadın 21 Ritmik 

Cimnastik  Group All-Around 1 1 

41 
Rusya 

Olimpiyat 
Komitesi 

Alisa 
Tishchenko Kadın 17 Ritmik 

Cimnastik  Group All-Around 2 1 

42 Belarus Alina 
Harnasko Kadın 19 Ritmik 

Cimnastik Bireysel Yer  3 1 

43 İtalya Agnese 
Duranti Kadın 20 Ritmik 

Cimnastik  Group All-Around 3 1 

44 İtalya Daniela 
Mogurean Kadın 20 Ritmik 

Cimnastik  Group All-Around 3 1 

45 İtalya Martina 
Santandrea Kadın 21 Ritmik 

Cimnastik  Group All-Around 3 1 

Tablo 6: Tokyo 2020 Ritmik Jimnastik 21 Yaş Altı Sporcu Listesi 
 
Tabloya göre Ritmik Jimnastik spor dalında en başarılı 21 yaş ülke 

sporcuları Bulgaristanlı sporcular olduğu görülmektedir. Bu spor dalında 
kazanılan 18 madalyanın 5’i Bulgaristan tarafında birincilik kürsüsünde yer 
almış ardından 6 ikincilik madalyası ile Rusya ve son olarak ta 5 madalya ile 
İtalyan sporcular geldiği görülmektedir. Belarus ve İsrailli sporcular bireysel 
başarılarıyla kürsüde yer almıştır. Bu alanda küçük yaş gruplarında kazanılan 
başarı Ritmik Cimnastik ülke kültürünün bu anlamda geliştiğini göstermektedir. 
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Tabloya göre Tokyo 2020’de Judo spor dalı gibi teknik parametreleri çok 
yönlü olan bir sporda 21 yaş altında başarılı olan sporcular ülkelere farklılıklar 
göstermektedir. Fakat kültürel anlamda bu spor dalına sahip olan anavatanı 
Japonya olan ülke sporcuları bu spor dalında daha başarılı oldukları 
görülmektedir. Oyunlarda 102 madalyanın 23’ü Japan sporcular tarafından 
kazanılmış, 18’i Fransa’lı sporcular tarafından kazanılmıştır. ABD’li ve Çinli 
sporcuların bu alanda başarılarının olmadığı görülebilmektedir. Tabloya göre 
Gürcistanlı sporcularda bu alanda gelecekte var olabileceklerini göstermektedir. 
Judo spor dalında bir başka göze çarpan ülke ise 11 defa üçüncülük kürsüsüne 
çıkan İsrailli sporcular gelmektedir. Özellikle ileri yaş gruplarında karma takım 
müsabakalarında takım olarak hem kadın hem de erkek takımları başarılı 
oldukları görülmektedir (olympics.com, 2021).    

 

No Ülkesi Adı Soyadı Cinsiyet Yaşı Spor dalı  Kategori Derece Toplam 
Madalya 

39 Bulgaristan Stefani 
Kiryakova Kadın 20 Ritmik 

Cimnastik  Group All-Around 1 1 

40 Bulgaristan Madlen 
Radukanova Kadın 21 Ritmik 

Cimnastik  Group All-Around 1 1 

41 
Rusya 

Olimpiyat 
Komitesi 

Alisa 
Tishchenko Kadın 17 Ritmik 

Cimnastik  Group All-Around 2 1 

42 Belarus Alina 
Harnasko Kadın 19 Ritmik 

Cimnastik Bireysel Yer  3 1 

43 İtalya Agnese 
Duranti Kadın 20 Ritmik 

Cimnastik  Group All-Around 3 1 

44 İtalya Daniela 
Mogurean Kadın 20 Ritmik 

Cimnastik  Group All-Around 3 1 

45 İtalya Martina 
Santandrea Kadın 21 Ritmik 

Cimnastik  Group All-Around 3 1 

Tablo 6: Tokyo 2020 Ritmik Jimnastik 21 Yaş Altı Sporcu Listesi 
 
Tabloya göre Ritmik Jimnastik spor dalında en başarılı 21 yaş ülke 

sporcuları Bulgaristanlı sporcular olduğu görülmektedir. Bu spor dalında 
kazanılan 18 madalyanın 5’i Bulgaristan tarafında birincilik kürsüsünde yer 
almış ardından 6 ikincilik madalyası ile Rusya ve son olarak ta 5 madalya ile 
İtalyan sporcular geldiği görülmektedir. Belarus ve İsrailli sporcular bireysel 
başarılarıyla kürsüde yer almıştır. Bu alanda küçük yaş gruplarında kazanılan 
başarı Ritmik Cimnastik ülke kültürünün bu anlamda geliştiğini göstermektedir. 

 
 

No Ülkesi Adı Soyadı Cinsiyet Yaşı Spor dalı  Kategori Derece Toplam 
Madalya 

1 ABD William 
Shaner Erkek 20 Atıcılık 10 m havalı Tüfek 

Erkek 1 1 

2 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti 

Changhong 
Zhang Erkek 21 Atıcılık 50 m Tüfek 3 

Pozisyon Erkek 1 1 

3 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti Qian yang Kadın 21 Atıcılık 10 m havalı Tüfek 

Kadın 1 1 

4 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti Ranxin Jiang Kadın 21 Atıcılık 

10 m Tabanca 
Kadın 3 

2 10 m Havalı 
Tabanca Karma 

Takım 
1 

5 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti Lihao Sheng Erkek 16 Atıcılık 10 m Havalı Tüfek 

Erkek 2 1 

6 ABD 
Mary 

Carolynn 
Tucker 

Kadın 20 Atıcılık 10 m Havalı Tüfek 
Karma Takım 2 1 

7 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti Jiarixuan Xiao Kadın 19 Atıcılık 25 m Tabanca 

Kadınlar 3 1 

Tablo 6: Tokyo 2020 Atıcılık 21 Yaş Altı Sporcu Listesi 
 
Tabloya göre 21 yaş altı sporcular içerisinde Atıcılık spor dalında Çinli 

sporcuların hem tüfek hem de Tabanca kategorilerinde kürsüde birincilikle yer 
aldıkları görülmektedir. Özellikle Atıcılık spor dalı gibi yıllara bağlı atış 
deneyimi sayısına bağlı başarıların geldiği bilinmektedir. Olimpiyatlarda 54 
madalyanın verildiği bu spor dalında 7 sporcunun 21 yaş altında olması, 14 
sporcunun da 25 yaş altında olması bu spor dalında başarı daha küçük yaşlarda 
ki sporcular tarafından kazanılacağı ön görülmektedir. Ayrıca bu spor dalında 
yarışmaya katılan en genç sporcu olan Çinli sporcu Quan Hongchan’ın da 
olması tezimiz desteklemektedir.   

 

No Ülkesi Adı Soyadı Cinsiyet Yaşı Spor 
dalı  Kategori Derece 

Topl
am 

Madalya 
1 ABD Keegan 

Palmer Erkek 18 Kaykay Erkek Park 1 1 

2 Japonya Sakura 
Yosozumi Kadın 19 Kaykay Kadın Park 1 1 

3 Japonya Momiji 
Nishiya Kadın 13 Kaykay Kadınlar Sokak 1 1 

4 Japonya Kokona 
Hiraki Kadın 12 Kaykay Kadın Park 2 1 

5 Brezilya Rayssa Leal Kadın 13 Kaykay Kadın Sokak 2 1 
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6 ABD Jagger Eaton Erkek 20 Kaykay Erkek Sokak 3 1 
7 ABD Sky Brown Kadın 13 Kaykay Kadın Park 3 1 
8 Japonya Funa 

Nakayama Kadın 16 Kaykay Kadın Sokak 3 1 

Tablo 7: Tokyo 2020 Kaykay 21 Yaş Altı Sporcu Listesi  
 
Olimpiyat tarihinde ilk defa organizasyonu gerçekleştirilen Kaykay spor 

dalında iki kategoride madalyalar verilmiştir. Sokak Kategorisi ve Park 
Kategorisinde olimpiyat tahinin en genç madalyalı sporcularının tarihe geçtiği 
bir organizasyon olmuştur. Kadınlar sokak kategorisinde Momiji Nishiya 13 
yaşında birincilik kürsüsünde yer almıştır. Ayrıca yine 13 yaşında olimpiyat 
ikincisi olan Brezilyalı sporcu Rayssa Leal ikinci olmuştur. Yine bu 
organizasyonda Park kategorisinde olimpiyat tarihinin en genç sporcusu olan 
Kokona Hiraki 12 yaşında ikincilik madalyası almıştır. Ayrıca ABD’li 13 
yaşındaki sporcu Sky Brown, Park kategorisinde madalya alarak olimpiyat 
tarihine geçmiştir. Gelecekte bu spor dalında başarıların hemen hemen bu yaş 
kategorilerinde görülme olasılığını da artırmış olacaktır.  

 
No Ülkesi Adı Soyadı Cinsiyet Yaşı Spor 

dalı  Kategori Derece Toplam 
Madalya 

1 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti 

Yingsa Sun Kadın 20 Masa 
Tenisi 

Tek Bayanlar 2 
2 

Kadın Takım 1 

2 Japonya Mima İto Kadın 20 Masa 
Tenisi 

Tek Bayanlar 3 

3 Karışık Çiftler 1 

Kadın Takım 2 

3 Japonya Miu Hirano Kadın 21 Masa 
Tenisi Kadın Takım 2 1 

4 Çin Taipei Ju Yun Lin Erkek 19 Masa 
Tenisi Karışık Çiftler 3 1 

Tablo 8: Tokyo 2020 Masa Tenisi 21 Yaş Altı Sporcu Listesi  
  
Tokyo 2020’de Masa Tenisi spor dalında olimpiyata katılan en genç sporcu 

12 yaşında olan Suriyeli sporcu Hend Zaza’dır. İlk turda Avusturalyalı sporcuya 
yenilerek elenmiştir. Bu spor dalının geleneksel baskın gücü Çinli sporculardır. 
15 madalyanın verildiği bu dalda 7 madalyanın Çinli sporcular tarafından 
kazanıldığı görülmektedir. Fakat bu hâkimiyetin son yıllarda hem Avrupalı 
sporcular tarafından hem de Japon sporcular tarafından zorlanıldığı 
görülmektedir. Ayrıca diğer Asya ülkeleri de bu spor dalında gelecekte başarılı 
olacakları olimpiyat oyunları sonuçlarına bakarak söylenilmektedir. Özellikle 
21 yaş altında 3 defa kürsüye çıkan Japon sporcu Mimo Ito ön plana 
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6 ABD Jagger Eaton Erkek 20 Kaykay Erkek Sokak 3 1 
7 ABD Sky Brown Kadın 13 Kaykay Kadın Park 3 1 
8 Japonya Funa 

Nakayama Kadın 16 Kaykay Kadın Sokak 3 1 

Tablo 7: Tokyo 2020 Kaykay 21 Yaş Altı Sporcu Listesi  
 
Olimpiyat tarihinde ilk defa organizasyonu gerçekleştirilen Kaykay spor 

dalında iki kategoride madalyalar verilmiştir. Sokak Kategorisi ve Park 
Kategorisinde olimpiyat tahinin en genç madalyalı sporcularının tarihe geçtiği 
bir organizasyon olmuştur. Kadınlar sokak kategorisinde Momiji Nishiya 13 
yaşında birincilik kürsüsünde yer almıştır. Ayrıca yine 13 yaşında olimpiyat 
ikincisi olan Brezilyalı sporcu Rayssa Leal ikinci olmuştur. Yine bu 
organizasyonda Park kategorisinde olimpiyat tarihinin en genç sporcusu olan 
Kokona Hiraki 12 yaşında ikincilik madalyası almıştır. Ayrıca ABD’li 13 
yaşındaki sporcu Sky Brown, Park kategorisinde madalya alarak olimpiyat 
tarihine geçmiştir. Gelecekte bu spor dalında başarıların hemen hemen bu yaş 
kategorilerinde görülme olasılığını da artırmış olacaktır.  

 
No Ülkesi Adı Soyadı Cinsiyet Yaşı Spor 

dalı  Kategori Derece Toplam 
Madalya 

1 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti 

Yingsa Sun Kadın 20 Masa 
Tenisi 

Tek Bayanlar 2 
2 

Kadın Takım 1 

2 Japonya Mima İto Kadın 20 Masa 
Tenisi 

Tek Bayanlar 3 

3 Karışık Çiftler 1 

Kadın Takım 2 

3 Japonya Miu Hirano Kadın 21 Masa 
Tenisi Kadın Takım 2 1 

4 Çin Taipei Ju Yun Lin Erkek 19 Masa 
Tenisi Karışık Çiftler 3 1 

Tablo 8: Tokyo 2020 Masa Tenisi 21 Yaş Altı Sporcu Listesi  
  
Tokyo 2020’de Masa Tenisi spor dalında olimpiyata katılan en genç sporcu 

12 yaşında olan Suriyeli sporcu Hend Zaza’dır. İlk turda Avusturalyalı sporcuya 
yenilerek elenmiştir. Bu spor dalının geleneksel baskın gücü Çinli sporculardır. 
15 madalyanın verildiği bu dalda 7 madalyanın Çinli sporcular tarafından 
kazanıldığı görülmektedir. Fakat bu hâkimiyetin son yıllarda hem Avrupalı 
sporcular tarafından hem de Japon sporcular tarafından zorlanıldığı 
görülmektedir. Ayrıca diğer Asya ülkeleri de bu spor dalında gelecekte başarılı 
olacakları olimpiyat oyunları sonuçlarına bakarak söylenilmektedir. Özellikle 
21 yaş altında 3 defa kürsüye çıkan Japon sporcu Mimo Ito ön plana 

çıkmaktadır. Bir sonraki olimpiyatlarda da aynı başarıyı gösterirse 6 madalya 
alarak tarihe geçme başarısı gösterebilecektir. 

 

No Ülkesi Adı Soyadı Cinsiyet Yaşı Spor dalı  Kategori Derece 
Toplam 
Madaly

a 

1 İtalya Vito 
Della'aquila Erkek 20 Tekvando  Erkekler 58 kg 1 1 

2 Özbekistan Ulugbek 
Rashitov Erkek 19 Tekvando  Erkekler 68 kg 1 1 

3 ABD Anastasija 
Zolotic Kadın 18 Tekvando  Kadınlar 57 kg 1 1 

4 Tunus 
Khalil 

Mohamed 
Jendoubi 

Erkek 19 Tekvando  Erkekler 58 kg 2 1 

5 İspanya Adriana 
Iglesias Cerezo Kadın 17 Tekvando  Kadınlar 49 kg 2 1 

6 Güney Kore Haz Jang Erkek 21 Tekvando  Erkekler 58 kg 3 1 

7 Türkiye Hakan Reçber Erkek 21 Tekvando  Erkekler 68 kg 3 1 

8 Japonya Tomokazu 
Harimoto Erkek 18 Tekvando  Erkekler Takım  3 1 

9 İsrail Abishag 
Semberg Kadın 19 Tekvando  Kadınlar 49 kg 3 1 

10 Çin Taipei Chia-Ling Lo Kadın 19 Tekvando  Kadınlar 57 kg 3 1 

11 Fransa Althea Laurin Kadın 19 Tekvando  Kadınlar +67 kg 3 1 

Tablo 9: Tokyo 2020 Tekvando 21 Yaş Altı Sporcu Listesi  
 
Tabloya göre Tekvando spor dalında 21 yaş altında ki sporcuların kürsüde 

yer almalarına göre ülkeler büyük değişkenlik göstermektedir. Bir ülkenin Masa 
Tenisinde, Judoda ya da Yüzme gibi spor dallarında olduğu gibi bir ülkenin 
baskın olduğundan bahsedememekteyiz. Her ülkenin yatırım yaptığı insan 
kaynakları gücünün başarı olarak madalya kürsüsünde yer alabildiğini 
görmekteyiz. Bunun yanı sıra teknik bir spor dalı olan bu spor dalında bir 
tekniğin öğrenilmesi ve uygulanması hem antrenör hem de sporcu tarafından 
sürekli tekrarlarla gerçekleşmektedir. Ve müsabakanın da süreye bağlı olması 
da saniyeler içerisinde kazanının değişeceği bir oyun teknik sisteminin 
olduğunu göstermektedir. Bu zorlukla mücadele edebilecek bir sporcunun bütün 
teknikleri öğrenmesi gerekmektedir. Genç sporcuların başarması gelecekte de 
katılacakları olimpiyat oyunlarında tecrübeleri arttıkça kürsüde yer 
alabileceklerini göstermektedir.     
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No Ülkesi Adı Soyadı Cinsiyet Yaşı Spor dalı  Kategori Derece Toplam 
Madalya 

1 Özbekistan Ekber 
Djuraev Erkek 21 Halter Erkekler 109 kg 1 1 

2 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti Wenwen Li Kadın 21 Halter Kadınlar +87 kg 1 1 

3 Venezuela 

Giovan 
Keydomar 
Vallenilla 
Sanchez 

Erkek 21 Halter Erkekler 96 kg 2 1 

4 Türkmenistan Polina 
Guryeva Kadın 21 Halter Kadınlar 59 kg 2 1 

5 Endonezya 
Erwin 

Rahmat 
Abdullah 

Erkek 20 Halter Erkekler 73 kg 3 1 

6 Endonezya Cantika 
Windy Aisah Kadın 19 Halter Kadınlar 49 kg 3 1 

Tablo 10: Tokyo 2020 Halter 21 Yaş Altı Sporcu Listesi 
 
42 olimpiyat madalyasının verildiği Halter spor dalında 6 sporcunun 21 yaş 

altında olması bu spor dalının başarı skalasının genç yaşlarda daha az 
yakalanabildiğini göstermektedir. Özellikle bu spor dalının geçmiş başarıları 
göz önüne alınacak olursa ismi tarihe geçmiş en önemli başarıların birinin 
sahibi olan Naim Süleymanoğlu’nun 19 yaşına geldiğinde dünyada birçok 
rekorun sahibi olmuştu. Katıldığı 3 olimpiyat oyununda da rekorlar kırmıştır. 
Fakat yaşına bağlı olarak son katıldığı 2000 Sidney oyunlarında 3 hakkını da 
kaldıramamıştır. Halter spor dalında yıllara göre deformasyonun diğer spor 
dallarından daha fazla olacağı ve kasların da buna bağlı olarak yorgunlaşması 
göz ününe alınırsa bu spor dalındaki sporcuların başarılarının belirli bir yaşa 
kadar gerçekleşeceği ön görülmektedir. Tabloya göre Halter spor dalında 
Endonezyalı 21 yaş altı sporcuların yaşlarına göre birkaç olimpiyat oyununda 
isimlerinden bahsettirebilecekleri söylenebilmektedir. Ayrıca Türkmenistan 
adına Polina Guryeva’nın Türkmenistan adına kazandığı ilk madalya ile 
ülkesinde ilham kaynağı olabileceği ve bu alanda daha fazla sporcunun 
gelecekte bu kürsülerde görülebileceği düşünülmektedir. 
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No Ülkesi Adı Soyadı Cinsiyet Yaşı Spor 
dalı  Kategori Derece 

Toplam 
Madalya 

1 ABD 
Robert 
Finke Erkek 21 Yüzme 

Erkekler 800m 
Serbest Stil 1 

2 
Erkekler 1500 m 

Serbest Stil 1 

2 Macaristan Kristof 
Milak Erkek 21 Yüzme 

Erkekler 100 m 
Kelebek 2 

2 
Erkekler 200 m 

Kelebek 1 

3 Büyük 
Britanya Tom Dean Erkek 21 Yüzme 

Erkekler 200 m 
Serbest Stil 1 

2 
Erkekler 4X200 m 

Serbest Bayrak  1 

4 Tunus 
Ahmed 

Hafnaoui Erkek 18 Yüzme 
Erkekler 400 m 

Serbest Stil 1 1 

5 ABD Brooks 
Curry Erkek 20 Yüzme Erkekler 4X100 m 

Serbest Bayrak  1 1 

6 ABD Joseph 
Armstrong Erkek 20 Yüzme Erkekler 4X100 m 

Karışık Bayrak 1 1 

7 Büyük 
Britanya 

Matta 
Richards 

Erkek 18 Yüzme Erkekler 4X200 m 
Serbest Bayrak  

1 1 

8 Avustralya Kaylee 
McKeown Kadın 20 Yüzme 

Bayanlar 100 m 
Sırtüstü 1 

4 

Bayanlar 200 m 
Sırtüstü 1 

Kadınlar 4X100 m 
Karışık Bayrak 

1 

Karışık 4X100 m 
Karışık Bayrak 3 

9 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti 

Margaret 
Macneil Kadın 21 Yüzme 

Bayanlar 100 m 
Kelebek 1 

3 
Kadınlar 4X100 m 

Serbest Bayrak 2 

Kadınlar 4X100 m 
Karışık Bayrak 1 

10 ABD Lydia 
Jacoby Kadın 17 Yüzme 

Bayanlar 100 m 
Kurbağalama 1 

2 
Kadınlar 4X100 m 

Karışık Bayrak 1 

11 Avustralya 
Ariarne 
Titmus Kadın 20 Yüzme 

Kadınlar 200 m 
Serbest Stil 1 

4 

Kadınlar 400 m 
Serbest Stil 1 

Kadınlar 800 m 
Serbest Stil 2 

Kadınlar 4X200 
Serbest Bayrak 3 
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12 Avustralya Meg Harris Kadın 19 Yüzme 

Kadınlar 4X100 m 
Serbest Bayrak 1 

2 
Kadınlar 4X200 m 

Serbest Bayrak 3 

13 Avustralya Mollie 
O'callaghan Kadın 17 Yüzme 

Kadınlar 4X100 m 
Serbest Bayrak 1 

3 Kadınlar 4X200 m 
Serbest Bayrak 3 

Kadınlar 4X100 m 
Karışık Bayrak 1 

14 Avustralya Chelsea 
Hodges Kadın 20 Yüzme Kadınlar 4X100 m 

Karışık Bayrak 1 1 

15 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti Bingjie Li Kadın 19 Yüzme 

Kadınlar 400 m 
Serbest Stil 3 

2 
Kadınlar 4X200 m 

Serbest Bayrak 1 

16 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti Muhan Tang Kadın 17 Yüzme Kadınlar 4X200 m 

Serbest Stil 1 1 

17 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti 

Junxuan 
Yang 

Kadın 19 Yüzme 

Kadınlar 4X200 m 
Serbest Bayrak 1 

2 
Karışık 4X100 m 
Karışık Bayrak 2 

18 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti Yifan Zhang Kadın 20 Yüzme Kadınlar 4X200 m 

Serbest Bayrak 1 1 

19 
Büyük 

Britanya 
Freya 

Anderson Kadın 20 Yüzme 
Karışık 4X100 m 
Karışık Bayrak 1 1 

20 
Rusya 

Olimpiyat 
Komitesi 

Klment 
Kalesnikov Erkek 21 Yüzme 

Erkekler 100 m 
Serbest Stil 3 

2 
Erkekler Sırtüstü 2 

21 Macaristan Kristof 
Milak Erkek 21 Yüzme 

Erkekler 100 m 
Kelebek 2 

2 
Erkekler 200 m 

Kelebek 1 

22 İtalya Thomas 
Ceccon Erkek 20 Yüzme 

Erkekler 4X100 m 
Serbest Bayrak  2 

2 
Erkekler 4X100 m 

Karışık Bayrak 3 

23 Kanada Taylor Ruck Kadın 21 Yüzme 

Kadınlar 4X100 m 
Serbest Bayrak 2 

2 
Kadınlar 4X100 m 

Karışık Bayrak 3 

24 Kanada Kayla 
Sanchez Kadın 20 Yüzme Kadınlar 4x100 

Serbest Bayrak 2 2 
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12 Avustralya Meg Harris Kadın 19 Yüzme 

Kadınlar 4X100 m 
Serbest Bayrak 1 

2 
Kadınlar 4X200 m 

Serbest Bayrak 3 

13 Avustralya Mollie 
O'callaghan Kadın 17 Yüzme 

Kadınlar 4X100 m 
Serbest Bayrak 1 

3 Kadınlar 4X200 m 
Serbest Bayrak 3 

Kadınlar 4X100 m 
Karışık Bayrak 1 

14 Avustralya Chelsea 
Hodges Kadın 20 Yüzme Kadınlar 4X100 m 

Karışık Bayrak 1 1 

15 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti Bingjie Li Kadın 19 Yüzme 

Kadınlar 400 m 
Serbest Stil 3 

2 
Kadınlar 4X200 m 

Serbest Bayrak 1 

16 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti Muhan Tang Kadın 17 Yüzme Kadınlar 4X200 m 

Serbest Stil 1 1 

17 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti 

Junxuan 
Yang 

Kadın 19 Yüzme 

Kadınlar 4X200 m 
Serbest Bayrak 1 

2 
Karışık 4X100 m 
Karışık Bayrak 2 

18 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti Yifan Zhang Kadın 20 Yüzme Kadınlar 4X200 m 

Serbest Bayrak 1 1 

19 
Büyük 

Britanya 
Freya 

Anderson Kadın 20 Yüzme 
Karışık 4X100 m 
Karışık Bayrak 1 1 

20 
Rusya 

Olimpiyat 
Komitesi 

Klment 
Kalesnikov Erkek 21 Yüzme 

Erkekler 100 m 
Serbest Stil 3 

2 
Erkekler Sırtüstü 2 

21 Macaristan Kristof 
Milak Erkek 21 Yüzme 

Erkekler 100 m 
Kelebek 2 

2 
Erkekler 200 m 

Kelebek 1 

22 İtalya Thomas 
Ceccon Erkek 20 Yüzme 

Erkekler 4X100 m 
Serbest Bayrak  2 

2 
Erkekler 4X100 m 

Karışık Bayrak 3 

23 Kanada Taylor Ruck Kadın 21 Yüzme 

Kadınlar 4X100 m 
Serbest Bayrak 2 

2 
Kadınlar 4X100 m 

Karışık Bayrak 3 

24 Kanada Kayla 
Sanchez Kadın 20 Yüzme Kadınlar 4x100 

Serbest Bayrak 2 2 

Kadınlar 4X100 m 
Karışık Bayrak 3 

25 Kanada Rebecca 
Smith Kadın 21 Yüzme Kadınlar 4X100 m 

Serbest Bayrak 2 1 

26 ABD Claire 
Curzan Kadın 17 Yüzme Kadınlar 4X100 

Karışık Bayrak 2 1 

27 ABD Elizabeth 
Rhyan White Kadın 21 Yüzme Kadınlar 4X100 m 

Karışık Bayrak 2 1 

28 ABD Arabella 
Sims Kadın 16 Yüzme Kadınlar 4X200 m 

Serbest Bayrak 2 1 

29 ÇİN Halk 
Cumhuriyeti 

Junxuan 
Yang Kadın 19 Yüzme 

Kadınlar 4X200 m 
Serbest Bayrak 1 

2 
Karışık 4X100 m 
Karışık Bayrak 2 

30 İtalya Federico 
Burdisso Erkek 19 Yüzme 

Erkekler 200 m 
Kelebek 3 

2 
Erkekler 4X100 m 

Karışık Bayrak 3 

31 ABD Kieran Smith Erkek 21 Yüzme Erkekler 400 m 
Serbest Stil 3 1 

32 Avustralya Brendon 
Smith Erkek 21 Yüzme Erkekler 400 m 

Bireysel Karışık 3 1 

34 Avustralya Elijah 
Winnington Erkek 21 Yüzme Erkekler 4X200 m 

Serbest Bayrak  3 1 

35 Kanada Penny 
Oleksiak Kadın 21 Yüzme 

Kadınlar 200 m 
Serbest Stil 3 

3 Kadınlar 4X100 m 
Serbest Bayrak 2 

Kadınlar 4X100 m 
Karışık Bayrak 3 

36 ABD Kate 
Douglass Kadın 19 Yüzme Kadınlar 200 m 

Bireysel Karışık 3 1 

Tablo 11: Tokyo 2020 Yüzme 21 Yaş Altı Sporcu Listesi 
 
Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında Yüzme spor dalında 208 madalya 

sahiplerini buldu. Yüzmede Avustralyalı sporcu Emma Mckeon oyunlara 7 altın 
madalya ile damga vurmuştur. Ayrıca ABD’li Caeleb Dresel 5 farklı kategoride 
5 madalya alarak oyunlar tarihine geçmiştir. Bunun yanı sıra Kaylee 
McKeown’da 4 farklı kategoride madalya kazanmıştır. Olimpiyat oyunlarında 
birçok sporcu birden çok madalya aldığı görülmektedir. 21 yaş altı sporcuların 
%36 seviyesinde olması ülkelerin bu alanda  çok büyük yatırımlarının olduğu 
ve bu yatırımların karşılık bulduğunu göstermektedir. Olimpiyat oyunlarının en 
çok madalya dağıtılan bu spor dalında 4 madalya alan 2 Avusturalyalı 
sporcunun Ariarne Titmus ve Kaylee McKeown kadınlar kategorisinde 
katıldıkları bütün dallarda kürsüde yer alarak büyük başarı göstermişlerdir. 
Ayrıca 208 madalyanın 30 tanesini alarak tarihi bir başarıya imza atması ve 
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ardından Avustralya’nın 20 madalya alarak kürsüde yer alması da dikkatle 
incelenmesi gereken bir durumdur. En yakın rakpleri olan Büyük Britanya, Çin 
ve Rusya’nın bu sayıalrın çok gerisinde olması başarının daha değerli olması 
gerektiğini göstermektedir. Olimpiyat oyunlarında tüm madalya sıralamasını tek 
başına yüzme spor dalının değiştirebileceği düşünülürse 30 madalya ülkelerin 
bazı özel spor dallarına ne denli büyük yatırımlar yaptığı sonucuna 
varılabilmektedir. Geçtiğimiz olimpiyatlarda tek seferde 7 altın madalya alarak 
spor tarihine altın harflerle geçen Michael Phelps gibi sporcuların bir sonraki 
jenerasyonda da temsil edildiğinin ve başarı kazanan sporcuların 21 yaş altında 
olmalarının sonraki olimpiyat oyunlarında da madalya kazanabilecekleri ve 
olimpiyat tarihine 7 madalyanın üstünde alan sporcular kategorisinde yer 
alabilecekleri ön görülmektedir. Canada ve İtalya gibi ülkelerinde 
olimpiyatlarda başarılı olabilecek bir kuşak çalışmaları dikkate alınabilecek bir 
durumdur. Ayrıca Tunuslu sporcu Ahmed Hafnaoui gibi özel yetenekli 
sporcuların bu özel kuşak sporcular arasında yer alması da önemli bir 
durumdur. Olimpiyat oyunlarında alınan bir madalyanın sadece sporcu 
tarafından kazanılması anlamına gelmemekte aynı zamanda ülke rol model 
alarak yeni kahramanların ortaya çıkmasına neden olacağı düşünülmelidir. Yine 
tabloya göre 17 yaşında katıldıkları ilk olimpiyatta kürsüye çıkan ABD, Çin ve 
Avustralyalı sporcuların gelecekte yapılacak olimpiyat oyunlarında uzun süre 
hâkimiyetlerini sürdüreceği ön görülmekte. Olimpiyat tarihinde isimlerinde söz 
ettirecekleri öngörülmektektedir. Bireysel başarıların ülke sistemleriyle 
bütünleştiği ve sonuçlarının da tesadüf olmadığı bir nesil ve sistem kurulduğu 
yarışma sonuçlarından anlaşılmaktadır. İleriki zamanlarda hem dünya hem de 
olimpiyat oyunlarında yeni genç sporcular ile mevcut rekabet daha da belirgin 
hale gelecektir.       

 
Sonuçlar ve Değerlendirme 
Modern olimpiyat oyunlarının başladığı 1894 yılından bu zaman kadar 24 

oyun gerçekleştirilmiştir. Daha barış içerisinde sporun birleştirici unsurlarıyla 
dost olabilecekleri ortamların sağlanması amacıyla oluşturulan bu organizasyon 
şuan milyonlarca izleyeni olan sporun en üst seviyede temsil edildiği bir arena 
olarak kabul edilmektedir. Her organizasyon düzenlenmesinden sonra sporcular 
tarafından bir sonraki organizasyonun heyecanla beklenmesi bu olgunun 
büyüklüğünü göstermesi adına da önemli bir yere sahiptir.  

Şüphesiz her olimpiyat sporcusunun özel bir hikâyesi bulunmaktadır. Aynı 
zamanda her olimpiyat oyunun da benzer şekilde bir hikâyesinin olması ve 
yıllar geçse de unutulmamasını sağlamıştır.  
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tabloya göre 17 yaşında katıldıkları ilk olimpiyatta kürsüye çıkan ABD, Çin ve 
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hâkimiyetlerini sürdüreceği ön görülmekte. Olimpiyat tarihinde isimlerinde söz 
ettirecekleri öngörülmektektedir. Bireysel başarıların ülke sistemleriyle 
bütünleştiği ve sonuçlarının da tesadüf olmadığı bir nesil ve sistem kurulduğu 
yarışma sonuçlarından anlaşılmaktadır. İleriki zamanlarda hem dünya hem de 
olimpiyat oyunlarında yeni genç sporcular ile mevcut rekabet daha da belirgin 
hale gelecektir.       

 
Sonuçlar ve Değerlendirme 
Modern olimpiyat oyunlarının başladığı 1894 yılından bu zaman kadar 24 

oyun gerçekleştirilmiştir. Daha barış içerisinde sporun birleştirici unsurlarıyla 
dost olabilecekleri ortamların sağlanması amacıyla oluşturulan bu organizasyon 
şuan milyonlarca izleyeni olan sporun en üst seviyede temsil edildiği bir arena 
olarak kabul edilmektedir. Her organizasyon düzenlenmesinden sonra sporcular 
tarafından bir sonraki organizasyonun heyecanla beklenmesi bu olgunun 
büyüklüğünü göstermesi adına da önemli bir yere sahiptir.  

Şüphesiz her olimpiyat sporcusunun özel bir hikâyesi bulunmaktadır. Aynı 
zamanda her olimpiyat oyunun da benzer şekilde bir hikâyesinin olması ve 
yıllar geçse de unutulmamasını sağlamıştır.  

Geçtiğimiz aylarda yapılan son Olimpiyat oyununda hikâyesi bütün dünyayı 
kasıp kavuran Yeni Cocid 19 nedeniyle 1 yıl ertelenmesi ve olimpiyat tarihinin 
en büyük bütçesiyle gerçekleştirilen olimpiyat oyunu olmasıyla unutulmazlar 
arasında yer alacağı kesindir. Ayrıca bu olimpiyat oyunlarını farklı kılacak bir 
diğer olgu ise yeni spor dallarının bu olimpiyat programında yer almasıdır. 
Sportif Tırmanış, Karate, kaykay ve Dalga sörfü spor dallarının ilk kez temsil 
edildiği bir organizasyon olması bu organizasyonu unutulmaz kılmaktadır. 
Ayrıca bu organizasyonda salgın nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilmesi bu 
organizasyonun ilkler arasına girmesine neden olmuştur. Genel anlamıyla 
organizasyonu değerlendirdiğimiz zaman organizasyon gelecek ve sonsuzluk 
sloganlarıyla oluşturulan “Miretowa” maskotuyla temsil edilmiştir.  

Yarışmaya katılan en yaşlı sporcu ile en genç sporcu arasında 54 yaşlık bir 
farkın olduğu bir organizasyondur. 

Bazı spor dallarında yaşa bağlı başarı gelirken bazı spor dallarında yaş 
mefhumuna bakılmaksızın başarı gelmiştir. Genel olarak Bisiklet gibi spor 
dallarında başarı ortalaması 22 yaş üstünde gerçekleşmiştir. Eskrim spor dalında 
başarılı olan sporcuların büyük çoğunluğu 25 yaş üstündeki sporcularla 
gerçekleşmiştir. Ritmik Jimnastik gibi esnekliğin ön plan çıktığı yarışmada bile 
başarılı sporcuların birçoğu 20 – 26 yaş aralığında yer almıştır. Tekvando gibi 
üst düzeyde tekniği gerektiren bir spor dalından genel sporcuların katılım yaş 
aralığı 18 – 25 yaş arasında ve başarılı olanların yaş aralığı ise 19-24 yaş 
arasında bir değere sahiptir. Tenis sporunda dünya klasmanlarının aksine başarı 
24 yaş üstündeki sporcular tarafından gerçekleştirilmiştir. Güreş gibi iki farklı 
kategoriye sahip bir spor dalından Güç ve teknik gerektirmesi bakımından en 
zor branşlardan bir olmasına rağmen 39 yaşında dördüncü defa olimpiyat 
şampiyonu olan Mijain Lopez Nunez en yaşlı olimpiyat şampiyonu unvanını 
almıştır. Ayrıca bayanlarda Azerbaycan’a 34 yaşında güreşten madalya 
kazandıran Maria Stadnik en yaşlı olimpiyat ödüllü sporcu unvanını almıştır. 
Bunun yanı sıra olimpiyat tarihi boyunca bayanlarda ilk ve tek olimpiyat 
madalyası 29 yaşında olan Yasemin Adar tarafından getirilmiştir. Ayrıca son 
dünya şampiyonu olan Taha Akgül’ü yenen 21 yaşında ki ABD’li güreşçi Gable 
Dan Steveson bu sıklette en genç sporcu unvanı kazanmıştır. Triatlon gibi 
biyomekanik bir insan olmayı gerektiren bir spor dalında başarı ile yaş doğru 
orantılı bir şekilde geçekleşmiştir. Olimpiyat kürsüsünde yer alan en genç 
sporcu yeni Zellandalı sporcu Hayden Wilde olmuştur. Dereceler genellikle 25 
üstünde gelmiştir.  

Ayrıca 1894 yılında jimnastik spor dalında madalyaya uzanan 10 yaşında ki 
sporcudan sonra 12 yaşında madalya kazanan ve 13 yaşında olimpiyat 
madalyası kazana sporcularda bu organizasyonda yer almıştır.  
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Sonuç olarak olimpiyat oyunlarında başarı gösteren ya da başarısız olan 
sporcuların hikayeleri araştırılması gereken bir konudur. Özellikle 21 yaş gibi 
bir yaş seviyesinde ve dünyanın sporda zirvesi kabul edilen bir organizasyonda 
başarı göstermeleri adına değerli olmaktadırlar. Ve her yıl spor sistemine 
binlerce çocuğun girmesine rağmen bunlar içerisinden hem yetenekleri hem de 
özellikleriyle sıyrılarak bu başarıyı göstermeleri her sporcunun ayrı ayrı 
incelenmesi gerektirdiğini göstermektedir. Sporcudan başlayarak günlük 
çalışma programları, eğitim programları, yemek yeme şekilleri, uyku düzenleri 
ve yaşam alışkanlıkları ve psikolojik bütün faktörler en ince detayına göre 
planlanarak uygulanmalı ve bu programları uygulayan antrenörlerin ve 
yönetimlerin sürekli aktif olmaları sağlanmalıdır. Sporcu sahaya çıktığında 
sadece o an olduğu değil daha önce yaşamış olduğu bir çok faktörün 
irdelenmesi gerekmektedir.  

 
Olimpiyatlarda Başarı İçin Öneriler 
Olimpiyatlarda alınan dereceler ülkeler için önemlidir fakat geçmiş 

kazanılmış başarılar üzerinde sürekli kalmamak gerekmektedir. Geçmişten 
dersler çıkarılarak gelecek planları hazırlanmalı kısa, orta ve uzun vadeli 
planlamalar yapılmalıdır. Bu sebeple ülke eğitim sistemi de dahil olmak üzere 
çok yönlü bir çalışma gerektiği kaçınılmaz bir durumdur. Aşağıda bir olimpiyat 
oyununda başarılı olabilmek adına bazı şartlar ve öneriler sunulmuştur. Tabi ki 
bu maddler kesin ve kati sonucu getirmeyecektir. Fakat başarının artırılmasında 
etkin sonuçlar gösterecektir.  

• Kurumlar arası İşbirliği: Ülke spor politikasının düzenlenmesi ve 
kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi. Milli Eğitim Bakanlığı, Spor 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığı ve STK protokolleri düzenlenmelidir. 

• Sporcu Seçimi ve Bilimsel Yapıların Etkin Kullanımı: Sporcu yetenek 
taramalarında bilimsel ve akademik iş birliklerinin yapılması çok büyük 
önem arz etmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda da görüldüğü üzere 
ülkenin her yanında ki çocuklara bu fırsat eşitliğinin sağlanması 
gerekliliği söz konusudur.  

• Spor Kulüplerinin alt Yapı Sorunlarının Çözülmesi: Ülkenin birçok 
yöresinde kurumsal destek almayan spor kulüpleri başarılı sporcuların 
yetiştirilmesinde hem kaynak eksikliği hem de çalışma malzeme eksikliği 
nedeniyle çok büyük başarılar getirebilecek birçok sporcuyu 
müsabakalara doğru şekilde hazırlayamamaktadır. Acilen Spor Bakanlığı 
ve yerel yönetimlerle koordinasyon toplantıları düzenlenerek bu 
kulüplerin aktif olmaları için değerlendirmeler yapılmalıdır. 



63

Sonuç olarak olimpiyat oyunlarında başarı gösteren ya da başarısız olan 
sporcuların hikayeleri araştırılması gereken bir konudur. Özellikle 21 yaş gibi 
bir yaş seviyesinde ve dünyanın sporda zirvesi kabul edilen bir organizasyonda 
başarı göstermeleri adına değerli olmaktadırlar. Ve her yıl spor sistemine 
binlerce çocuğun girmesine rağmen bunlar içerisinden hem yetenekleri hem de 
özellikleriyle sıyrılarak bu başarıyı göstermeleri her sporcunun ayrı ayrı 
incelenmesi gerektirdiğini göstermektedir. Sporcudan başlayarak günlük 
çalışma programları, eğitim programları, yemek yeme şekilleri, uyku düzenleri 
ve yaşam alışkanlıkları ve psikolojik bütün faktörler en ince detayına göre 
planlanarak uygulanmalı ve bu programları uygulayan antrenörlerin ve 
yönetimlerin sürekli aktif olmaları sağlanmalıdır. Sporcu sahaya çıktığında 
sadece o an olduğu değil daha önce yaşamış olduğu bir çok faktörün 
irdelenmesi gerekmektedir.  

 
Olimpiyatlarda Başarı İçin Öneriler 
Olimpiyatlarda alınan dereceler ülkeler için önemlidir fakat geçmiş 

kazanılmış başarılar üzerinde sürekli kalmamak gerekmektedir. Geçmişten 
dersler çıkarılarak gelecek planları hazırlanmalı kısa, orta ve uzun vadeli 
planlamalar yapılmalıdır. Bu sebeple ülke eğitim sistemi de dahil olmak üzere 
çok yönlü bir çalışma gerektiği kaçınılmaz bir durumdur. Aşağıda bir olimpiyat 
oyununda başarılı olabilmek adına bazı şartlar ve öneriler sunulmuştur. Tabi ki 
bu maddler kesin ve kati sonucu getirmeyecektir. Fakat başarının artırılmasında 
etkin sonuçlar gösterecektir.  

• Kurumlar arası İşbirliği: Ülke spor politikasının düzenlenmesi ve 
kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi. Milli Eğitim Bakanlığı, Spor 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığı ve STK protokolleri düzenlenmelidir. 

• Sporcu Seçimi ve Bilimsel Yapıların Etkin Kullanımı: Sporcu yetenek 
taramalarında bilimsel ve akademik iş birliklerinin yapılması çok büyük 
önem arz etmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda da görüldüğü üzere 
ülkenin her yanında ki çocuklara bu fırsat eşitliğinin sağlanması 
gerekliliği söz konusudur.  

• Spor Kulüplerinin alt Yapı Sorunlarının Çözülmesi: Ülkenin birçok 
yöresinde kurumsal destek almayan spor kulüpleri başarılı sporcuların 
yetiştirilmesinde hem kaynak eksikliği hem de çalışma malzeme eksikliği 
nedeniyle çok büyük başarılar getirebilecek birçok sporcuyu 
müsabakalara doğru şekilde hazırlayamamaktadır. Acilen Spor Bakanlığı 
ve yerel yönetimlerle koordinasyon toplantıları düzenlenerek bu 
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• Devşirme sporcular yerine Devşirme başarılı Antrenörler: Sportif 
uygulama ve eğitimlerin en büyük sorunu doğru bilgi ve beceriye sahip 
olmayan antrenörler tarafından yetiştirilen sporculardır. Bu sporcuların 
başarıları kendi kalıtımsal özelliklerinin izin verdiği ölçüde 
gelişebilmekte ve teknik anlamda eksiklikler yaşanmasına neden 
olmaktadır. Ulusalda alınan dereceler bir çok antrenör için başarı kıstası 
kabul edilmesi ilgili spor dalının çok yönlü bir eksiklik içerisinde 
olmasını sağlamaktadır. Günümüzde ülkelerin birçoğunun yaygın olarak 
başvurduğu devşirme sporcularla başarı belirli bir zaman diliminde 
kalmaktadır. Bu başarıyı devam ettirebilmenin tek ve etkin yolu kendi 
spor alt yapınızı oluşturmaktan geçtiği aşikârdır. Bu durumda ülke olarak 
her spor federasyonu ve yönetimi alanında söz sahibi olan antrenörler ile 
işbirliği sağlayarak gelişim gösterebilir. Bunun en yakın örneği 
voleybolda görülen gelişmedir.    

• Maaşlı Devlet Sporcusu ve Sigorta Sistemi: Genç sporcuların birçoğunun 
yaşadığı engeller arasında gelecek endişesi yaşamalarıdır. Ülkede spor 
lisansına sahip sporcuların sağlık sistemine tanımlanmaları 
gerekmektedir. Ayrıca ulusal başarıyla başlayan bir maaş sisteminin 
getirilmesi sporcunun ilgili spor dalını kendi profesyonel mesleği olarak 
benimsemesinde etkili bir yol olacak ve başarısını artırması için gerekli 
motivasyonu sağlayacaktır.  

• Ülke Spor Kültürünün Artırılması: Boş zaman uğraşısı olarak spor yapma 
alışkanlıklarına sahip bir toplumdan olimpiyat derecesi alacak nesillerin 
yetişmesi zor bir kavramdır. Bu kavramın ülkenin her yanında bir hayat 
tarzı olarak benimsenmesi için önleyici ve teşvik edici tedbirler alınması 
sağlanmalıdır.  

• Okullarda Beden Eğitimi Ve Spor Uygulama Saatleri: Şüphesiz her 
çocuğun aktif hareket etme ve bu hareketlerle kendini göstermesi 
gelişimsel bir süreçtir. Bu süreci en iyi değerlendirebilecek eğitimciler 
arasından Beden eğitimi ve Spor öğretmenlerinin yeri yadsınamaz bir 
gerçektir. Birçok olimpiyat şampiyonunun hayatında Beden Eğitimi ve 
Spor öğretmeni tarafından keşfedildiği bir hikâye bulunmaktadır. 
Anaokulu seviyesinden başlayarak okullarda Beden Eğitimi ve Spor ya 
da Spor hareket dersi tanımlı içerisinde fiziksel hareketleri barındıran 
ders saatlerinin yer alması ve ya da bu ders saatlerinin artırılması 
olimpiyat hayalleri olan ülkeler için kaçınılmaz bir gerçektir. 

• Yeni Spor Organizasyon Şemaları: Sporcuların başarılarını 
gösterebildikleri tek alan spor müsabakalarıdır. Sportif müsabakalar 
günümüzde il birincilikleri, bölge şampiyonaları ya da ulusal yarışmalarla 
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gerçekleştirilmektedir. Bu turnuvalar yılın belirli bir zamanında kısa 
süreli organizasyonlar olup günü şartlarına bağlı olarak sporcunun 
kendini tam olarak yansıtamadığı bir duruma dönüşebilmektedir. Bu gibi 
kısa süreli organizasyonlar yerine Ülke Lise Birlikleri Organizasyonu, 
Belediyeler Spor Ligleri, Üniversite Spor Ligleri Birliği, Ceza ve 
Tutukevleri Organizasyon, Kurumlar Arası Yarışma ve Organizasyon 
Birliği gibi toplumun bütün katmanlarına hitap eden yeni yarı resmi 
organizasyonlar kurulmalı ve devlet tarafından kabul edilmelidir. Ayrıca 
başarılı sporcular için burs vb. etkinliklere de destek olunmalıdır. 

• Yatılı İlköğretim Bölge Spor Okulları: TOHM merkezleri, Sporcu Eğitim 
merkezleri genellikle şehir merkezlerinde planlanmıştır. Fakat ilçeler ve 
köylerdeki çocukların sportif gelişimlerini desteklemek adına eskiden var 
olan son 4 yıl içerisinde kapatılan Yatılı Bölge Okullarının yapıları ortak 
protokollerle Yatılı Bölge Spor okullarına dönüştürülmesi sağlanmalıdır. 
Çünkü köylerde yaşayan çocukların hazır bulunuş seviyeleri şehir 
merkezindeki çocuklara nazaran daha iyi olduğu yapılan bilimsel 
çalışmalarla görülmektedir. Bu çocukların uzun yıllar tek mecburiyetleri 
ve fırsatları olan bu okullar sayesinde birçoğu üniversite mezunu olmak 
dahi olmak üzere başarılı oldukları görülmüştür. Bu çocuklar günümüzde 
taşımalı eğitim sistemiyle günlerinin büyük çoğunluğunu köylerinden 
gelen servislerle ve bazen birkaç köyü ortak taşıyan servislerde 
harcadıkları gün sonunda ise tekrar gündelik köy işlerine geri döndükleri 
bilinen bir gerçektir. Acilen sistemin güncellenerek bakanlıklar nezdinde 
protokollerle bu çocukların 6 yaşından itibaren sportif alanda 
yetiştirilmeleri sağlanabilmesi ülke sporunu geliştirecek bir nitelik 
kazandıracaktır. 

• Sponsor ve Spor Yatırımları Önündeki engellerin Kaldırılması: Ülke 
sporunun içinde bulunduğu ve gelimini en çok engelleyen yapı spor 
kulüpleri ve sporculara olan yatırımların gerekli yasal çözümlerle 
yapılamamasıdır. Günümüzde birçok şirket ve yapının spora ve sporcuya 
destek olmaya çalıştığı görülse de birçoğu ya gönüllü olarak ya da 
bireysel ilişkilerden kaynaklı olmaktan öteye geçmemektedir. Bunu 
sürekli hale getirebilmek için bünyesinde 50 kişiden fazla işçi çalıştıran 
KOBİ ve şirketlere destek oldukları spor kulüpleri ve sporculara ödenen 
ücret kadar vergiden muafiyet sağlanmalı ve bu kanunlarla 
belirlenmelidir.    

• Lejyoner Sporcu Tespit Komisyonu: Futbolda olduğu gibi yabancı 
ülkelerde yaşayan ve yaşadıkları ülkelerde olimpik spor olsun ya da 
olmasın bu spor dallarında başarılı olan sporcuların ülke adına yarışmalar 
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yer alamsını sağlayacak bir ekip oluşturulmalıdır. Bu ekip kendisine 
verilebilecek olgularla o sporcunun ülkemiz adına yarışmasında ve 
madalya şansına ulaşmasında etkili olabilecektir.  

• Sporcu Kamuoyu Buluşması: Olimpiyatlarda başarılı olsun ya da olmasın 
bütün sporcuların yer alacağı bir aylık ya da iki aylık bir turne 
organizasyonu ile farklı yerlerde ve zamanlarda planlamalar dahilinde 
ülkenin bütün okullarında konuşma ve buluşma programları düzenlenerek 
spor kültürünün alt yaş kategorilerince benimsenmesi ve sporcuların 
kendilerini tanıtmaları sağlanmış olacaktır.          
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GİRİŞ 
Spor çok yönlü bir kavram olduğundan, sporun tanımı konusunda birçok yazar 

farklı tanım ve görüşler ortaya koymuştur. Bunun sebebi ise, sporun kapsamı, 
branşların hedefleri, içerik ve yapılış biçimlerinin farklı algılanıp 
değerlendirilmesidir. Tanımlar göz önüne alındığında,  Spor, ekonomik, sosyal 
ve kültürel kalkınmanın temel unsuru olan insanın beden ve ruh sağlığını 
geliştirmek, kişiliğin oluşumunu, karakter özelliklerinin gelişimini sağlamak, 
bilgi, beceri ve yetenek kazandırarak çevreye uyumunu kolaylaştırmak, kişiler, 
toplumlar ve uluslararasında dayanışma, kaynaşma ve barışı sağlamak, kişinin 
mücadele gücünü artırmak yanında belirli kurallara göre, rekabet ölçüleri 
içerisinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve yarışmada üstün gelme 
amacıyla yapılan faaliyetler olarak tanımlanabilir (Yetim, 2000; Afyon, 1997) 

Sporla ilgilenenlerin amacı kişinin beden ve ruh sağlığını geliştirmek kendine 
güven kazanmasını sağlamak ve üst düzey performansı elde etmektir (Bilge, 
Müniroğlu ve Gündüz, 2000). Spor evrensel kültürün bir parçası, dünyada dili, 
ırkı, dini farklı insanları birleştiren önemli bir vasıtadır. Ayrıca Dünya barışına 
katkı sağlayan, kişilere fiziksel faydalarının yanı sıra ruhsal sağlıklarını da 
olumlu yönde etkileyen, sosyal ve moral kazançlar sağlayan hareketler topluluğu 
olarak da tanımlanmaktadır. Günümüz anlayışına göre spor ilk etapta çok önemli 
bir kitle eğitim aracıdır (Başer,1998). 

Bireyin hayatında öz-kontrol, başarı ve mutluluğa yol açan temel bir özellik 
olarak düşünülmektedir. Öz-kontrolü yüksek olan bireyler öz-kontrolü düşük 
olan bireylere göre duygu, düşünce ve performanslarını daha iyi 
yönlendirilebilirler. Burger (2004) ‘e göre öz-kontrol kendimiz ve çevremizle 
ilişkide önemli etkiye sahiptir.  Rotter (1966) ’e göre ise iç ve dış kontrol 
arasındaki denge hayatımız üzerinde ayırt edici bir özelliktir. İç ve dış kontrol 
dengesini sağlayanlar okulda ve iş hayatında daha başarılı olurlar. Bunun nedeni 
iç ve dış kontrolü sağlayan bireylerin kalıcı hedefler belirlemeleri ve bu hedefleri 
gerçekleştirmekten haz almalarıdır (Genet, 2010). Ayrıca iç ve dış kontrol, 
yetenekli insanların yüksek performans ve yoğun çalışmasıyla gerçekleşmektedir 
(Solmuş, 2004). 

Spor yapmanın fiziksel faydalarının yanında zihinsel ve duyuşsal davranışlara 
etkisi yadsınamaz. (Ceci ve diğerleri 1996). Bireyin öz-yönetimi 
öğrenebilmesinde ve hazırbulunuşluğu için önemli görülen bazı yapılar vardır. 
Bunlardan ilki olan öz-yönetim, bireylerin öğrenme hedeflerini gerçekleştirmeye 
dönük öğrenme kaynaklarının kullanması ve yararlanması ile ilgilidir 
(Garrison,1997). Öz-yönetim kavramı öğrenmeye isteklilik ve öğrenme sürecini 
yönetme kapasitesi olarak dile getirmektedir. Bireyin doğru materyal seçip 
ulaşarak, geri besleme yaparak ve soru sorarak öğrenmeyi sürekli ve anlamlı 
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kılması gerekmektedir. Öz yönetimli öğrenme sürecinde bireyin öz yönetimi, 
öğrenmeye yönelik girişimlerinden olumlu sonuçlar alması için de ayrıca önemli 
görülmektedir. İkincisi, öğrenenlerin öz-kontrolü, öğrenme sürecini olası 
etkileme durumları olan içsel durumları (çaba, yetenek, güdülenme) ve dışsal 
durumları (şans, fırsat, risk vb.) denetim altına alması ve organize edebilmesi 
sürecin başarısı açısından önemli görülmektedir (Candy,1991; Miller, Fitch ve 
Marshall, 2003). Öz yönetimli öğrenme sürecinde bireylerin öğrenmeye ilişkin 
istekliliği, kendini harekete geçirmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için öğrenme 
ortamlarını düzenlemesinde yardımcıdır (Wang ve Dennett, 2014 ).  

Toplumda bulunan bireylerin; sağlıklı, atılgan, becerikli, üretken olmaları, 
dengeli bir kişilik geliştirmeleri, kısaca; beden, zihin, duygu ve sosyal 
yeteneklerinin, milli amaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve yönlendirilmesinde 
etkin araçlardan biri beden eğitimi ve spor etkinlikleridir. 1739 sayılı Milli Eğitim 
Temel Kanunu bütün bireylerin aynı zamanda beden bakımdan dengeli ve sağlıklı 
şekilde gelişmelerini öngörmektedir. Bu amaçla okullarda beden eğitimi dersinin 
dışında ders dışı zamanlarda spor çalışmaları yapılarak, sınıflar arası yarışmalar 
organize edilir. Okullar, çalışmalarını yaptıkları spor dallarında, okullar arası 
yarışmalara katılabilirler. Mahalli yarışmalarda derece alan okullar, Türkiye 
birinciliğine kadar uzanan yurt içi yarışmalarda ilini ve okulunu temsil ederler. 
Türkiye birincisi olan ferdi sporcularla, okul veya il karması takımları 
Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF); o yılki yarışmalarında 
Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanırlar. Öğrencilerin okul içinde ders dışı spor 
çalışmalarına yer verilmesi ve bu çalışmaların tüm öğrencilerin katılabileceği 
biçimde düzenlenmesi ve yürütülmesi gerekir. Okullarda spor çalışmalarının 
yanında, öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlamak, kurallara uymayı öğretmek, 
serbest zamanı faydalı bir şekilde değerlendirmek, okuldaki çalışmaları diğer 
öğrencilere, okullara ve velilere sergilemek düşüncesiyle, bireysel ve takım 
halinde yapılan spor yarışmalarına da yer verilebilir (Milli Eğitim Bakanlığı 
[MEB], 1997). 

Bu çalışmayla sporun öz-kontrol ve öz-yönetim üzerindeki etkisi tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ortaöğretim kurumlarında lisanslı olarak spor 
yapan ve spor yapmayan öğrencilerin öz-kontrol ve öz-yönetim düzeyleri tespit 
edilmiştir. Ayrıca bu çalışmayla düzenli olarak spor yapmanın öğrencilerin 
duyuşsal kazanımlarına etkisi vurgulanarak beden eğitimi ve spor dersinin ve 
fiziksel aktivitelerin insanın bütünsel gelişimine etkisine dikkat çekilmiştir. Diğer 
yandan beden eğitimi alanında insan gelişiminim önemli özelliklerinden biri olan 
öz-kontrol ve öz-yönetimle ilgili çalışmalara rastlanmaması bu çalışmanın alana 
bir katkısı olarak yorumlanmaktadır. 
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kılması gerekmektedir. Öz yönetimli öğrenme sürecinde bireyin öz yönetimi, 
öğrenmeye yönelik girişimlerinden olumlu sonuçlar alması için de ayrıca önemli 
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ortamlarını düzenlemesinde yardımcıdır (Wang ve Dennett, 2014 ).  

Toplumda bulunan bireylerin; sağlıklı, atılgan, becerikli, üretken olmaları, 
dengeli bir kişilik geliştirmeleri, kısaca; beden, zihin, duygu ve sosyal 
yeteneklerinin, milli amaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve yönlendirilmesinde 
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şekilde gelişmelerini öngörmektedir. Bu amaçla okullarda beden eğitimi dersinin 
dışında ders dışı zamanlarda spor çalışmaları yapılarak, sınıflar arası yarışmalar 
organize edilir. Okullar, çalışmalarını yaptıkları spor dallarında, okullar arası 
yarışmalara katılabilirler. Mahalli yarışmalarda derece alan okullar, Türkiye 
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serbest zamanı faydalı bir şekilde değerlendirmek, okuldaki çalışmaları diğer 
öğrencilere, okullara ve velilere sergilemek düşüncesiyle, bireysel ve takım 
halinde yapılan spor yarışmalarına da yer verilebilir (Milli Eğitim Bakanlığı 
[MEB], 1997). 

Bu çalışmayla sporun öz-kontrol ve öz-yönetim üzerindeki etkisi tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ortaöğretim kurumlarında lisanslı olarak spor 
yapan ve spor yapmayan öğrencilerin öz-kontrol ve öz-yönetim düzeyleri tespit 
edilmiştir. Ayrıca bu çalışmayla düzenli olarak spor yapmanın öğrencilerin 
duyuşsal kazanımlarına etkisi vurgulanarak beden eğitimi ve spor dersinin ve 
fiziksel aktivitelerin insanın bütünsel gelişimine etkisine dikkat çekilmiştir. Diğer 
yandan beden eğitimi alanında insan gelişiminim önemli özelliklerinden biri olan 
öz-kontrol ve öz-yönetimle ilgili çalışmalara rastlanmaması bu çalışmanın alana 
bir katkısı olarak yorumlanmaktadır. 

 

YÖNTEM 
Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama modelleri 

mevcut olan durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 
yaklaşımlarıdır. Burada araştırmaya konu olan durum, olay, birey ya da nesne 
kendi koşulları içerisinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2005). 

 
Evren ve Örneklem 
Bu araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar dönemin ’de 

Düzce İli, Merkez İlçede ortaöğretim 9. 10. 11. ve 12. sınıf düzeyinde öğrenim 
gören ve lisanslı olarak en az  2 yıldır ve haftada en az iki saat spor  yapan 365 
öğrenci ve bu öğrencileri istatiksel olarak karşılaştırmaya uygun sayıdaki spor 
yapmayan 350 öğrenci  olmak üzere toplam 715 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini ise belirlenmiş evrendeki öğrencilerden  ölçek 
sorularını eksik ya da özensiz doldurduğu tespit edilen 23 öğrenci çıkarıldıktan 
sonra  araştırmaya katılan toplam 692 öğrenci oluşturmaktadır. 

   
Veri Toplama Aracı   
Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu 

ile Mezo, (2009) tarafından geliştirilen ve Akın, Demirci ve Çardak (2012) 
tarafından Türkçeye uyarlanan öz-kontrol ve öz-yönetim ölçeği kullanılmıştır. 

 
Öz-Kontrol ve Öz-Yönetim Ölçeği (ÖKVÖY) 
Bu araştırmada veri toplamak amacıyla Mezo, (2009)  tarafından geliştirilen 

ve Akın; Demirci ve Çardak (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan öz-kontrol ve 
öz-yönetim ölçeği kullanılmıştır. Toplam 16 maddeden oluşan öz-kontrol ve öz-
yönetim ölçeği (ÖKVÖY), beşli Likert tipindedir. Envanterde yer alan 
maddelerin cevap seçenekleri, 5= Benim İçin Tamamen Doğru ile 0= Benim için 
Hiç Doğru Değil şeklinde düzenlenmiştir. Ölçekteki seçeneklere verilen puanlar 
0 ile 5 arasında olduğundan, toplamda en düşük 0; en yüksek 80 puan 
alınabilmektedir.  Ölçeğin geçerlik çalışmasında doğrulayıcı faktör analizi 
sonuçları, üç boyutlu modelin iyi olduğunu göstermektedir. Ölçeğin uyarlama 
çalışmasının uyum indeksleri değerleri  (x2 = 182.11, df = 98, RMSEA = .046, 
NFI = .94, CFI = .97, IFI = .97, GFI = .95, SRMR = .046). iken faktör yük 
değerleri .34 ile .76 arasında değişmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik 
katsayısı .80 ve düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlar .29’dan .59’a kadar 
değişmektedir. Genel bulgular bu ölçeğin yeterli geçerlilik ve güvenirlikte 
olduğunu göstermektedir. 
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Verilerin Analizi 
Verileri analiz etmek için SPSS paket programından yararlanılmıştır, kişisel 

bilgilerin analizi için yüzde ve frekans değerlerinden yararlanılmıştır. 
Araştırmanın alt problemlerine ilişkin verilerin analizinde ise öncelikle grupların 
normal dağılıp dağılmadığını görebilmek için Kolmogrow Simirnov testi 
yapılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edildikten sonra 
parametrik testlerden bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi ve veriler 
arasında fark bulunması durumunda Tukey ve Dunnet- C testiyle veriler 
yorumlanmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak 0.05 düzeyi kabul edilmiştir. 

 
BULGULAR 
Araştırmanın alt amaçları doğrultusunda elde edilen bulgular aşağıda 

verilmektedir. 
 
Tablo 1. Lisanslı Olarak Spor Yapan Öğrencilerle Spor Yapmayan 

Öğrencilerinin Öz-Kontrol Ve Öz-Yönetim Düzeylerinin Karşılaştırılması  
Boyutlar               Grup  N 𝑿𝑿 ̅    S  Sd   t    p 

Öz İzleme 
Spor Yapanlar 355 23,86 4,79 690 6,95 .000 
Spor Yapmayanlar 337 21,12 5,57    

Öz Değerlendirme Spor Yapanlar 355 19,32 5,71    
Spor Yapmayanlar 337 17,24 6,03 690 6,66 .000 

Öz Güçlendirme 
Spor Yapanlar 355 17,21 5,46    
Spor Yapmayanlar 337 17,02 5,57 690 .439 .661 

Toplam Spor Yapanlar 355 60,40 10,52 690 6.07  
Spor Yapmayanlar 337 55,39 11,13   .000 

  
Tablo 1’e bakıldığında lisanslı olarak spor yapan ve spor yapmayan 

öğrencilerin aldıkları puanları arasında öz-kontrol ve öz-yönetim ölçeğinin öz-
güçlendirme boyutu dışında spor yapan öğrenciler lehine anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur (p<0.05). Öz-izleme boyutunda spor yapan öğrencilerin  �̅�𝑿 = 23,86, 
spor yapmayan öğrencilerin  �̅�𝑿 =21,12, öz-değerlendirme boyutunda spor 
yapanların  �̅�𝑿  =19,32, spor yapmayanların �̅�𝑿 17,24, öz güçlendirme boyutunda 
spor yapanların �̅�𝑿  =17,12, spor yapmayanların �̅�𝑿  =17,02  ve toplamda ise spor 
yapanların �̅�𝑿 =60,40, spor yapmayanların �̅�𝑿 =55,39dur. 
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Tablo 1’e bakıldığında lisanslı olarak spor yapan ve spor yapmayan 

öğrencilerin aldıkları puanları arasında öz-kontrol ve öz-yönetim ölçeğinin öz-
güçlendirme boyutu dışında spor yapan öğrenciler lehine anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur (p<0.05). Öz-izleme boyutunda spor yapan öğrencilerin  �̅�𝑿 = 23,86, 
spor yapmayan öğrencilerin  �̅�𝑿 =21,12, öz-değerlendirme boyutunda spor 
yapanların  �̅�𝑿  =19,32, spor yapmayanların �̅�𝑿 17,24, öz güçlendirme boyutunda 
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yapanların �̅�𝑿 =60,40, spor yapmayanların �̅�𝑿 =55,39dur. 
  

Tablo 2. Lisanslı Olarak Spor Yapan Öğrencilerle Spor Yapamayan 
Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Öz-Kontrol ve Öz-Yönetim Düzeylerinin 
Karşılaştırılması 
Boyutlar Cinsiyet   N    �̅�𝑿     S Sd    t    P 

Öz İzleme Erkek 392 22,60 5,70 690 .416 .678 
Kız 300 22,43 4,90    

Öz Değerlendirme 
Erkek 392 17,69 6,47 690 -3,115 .002 
Kız 300 19,11 5,09    

Öz Güçlendirme 
Erkek 392 16,70 5,73    
Kız 300 17,67 5,17 690 -2,284 .023 

Toplam Erkek 392 57,01 11,76    
Kız 300 59,21 10,12 690 -2,594 .010 

 
Tablo 2 ’ye göre kız öğrencilerle erkek öğrencilerin öz kontrol ve öz-yönetim 

ölçeğinden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında, öz izleme boyutu dışında tüm alt 
boyutlarda ve toplamda kız öğrenciler lehine anlamlı fark olduğu görülmektedir 
(p<0.05). Erkek öğrencilerin ölçeğin öz- izleme boyunda  �̅�𝑿   =22,60 iken, kız 
öğrencilerin  �̅�𝑿  =22,43, öz-değerlendirme boyutunda erkek öğrencilerin �̅�𝑿  
=17,69 iken kız öğrencilerin �̅�𝑿  =19,11, öz güçlendirme boyutunda erkek 
öğrencilerin �̅�𝑿  =16,70 iken kız öğrencilerin �̅�𝑿   =17,67 ve toplamda ise erkek 
öğrencilerin �̅�𝑿  =57,01 iken kız öğrencileri �̅�𝑿  =59,21dir.  
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Tablo 3. Lisanslı olarak spor yapan öğrencilerin yapmış oldukları spor 
branşına göre öz-kontrol ve öz-yönetim düzeylerinin karşılaştırılması 
  
Boyutlar Kareler  

Toplamı 
Sd Kareler  

Ortalaması 
F P Farklılık 

Öz İzleme 
Gruplar arası 1442,24 9 160,24 8,23 ,000 

Atletizm-Voleybol, Halter-
Voleybol 
 Kick Boks,Voleybol,Futbol-
Voleybol 

Gruplar içi 6710,53 345 19,45    
Toplam 8152,77 354     

Öz 
Değerlendirm 

Gruplar arası 1554,89 9 172,76 5,96 ,000 Voleybol-Basketbol,Voleybol-
Kick Boks, Voleybol-Futbol 

Gruplar içi 9991,20 345 28,96    
Toplam 11546,09 354     

Öz 
Güçlendirme 

Gruplar arası 3017,29 9 335,25 15,28 ,000 

Atletizm,Voleybol-Halter 
Voleybol,Judo-
Voleybol,Taekwondo 
Voleybol,MuayThai-
Voleybol,Kick Boks-Voleybol-
Basketbol-Voleybol-Futbol-
voleybol, halkoyunları-voleybol 

Gruplar içi 7568,43 345 21,93    
Toplam 10585,73 354     

Toplam 
 
 
 

Gruplar arası 6266,29 9 696,25 7,21 ,000  
Gruplar içi 33275,48 345 96,45    

Toplam 39541,77 354     

 
Tablo 3’ de görüldüğü gibi öğrencilerin lisanslı olarak yaptıkları spor dalına 

göre öz-kontrol ve öz-yönetim ölçeğinin tüm boyutlarında aldıkları puanlar 
arasında anlamlı fark vardır (p<0.05). Spor dallarına göre hangi gruplar arasında 
fark olduğunu gösteren Tukey test sonuçlarına göre ölçeğin; öz-izleme alt 
boyutunda, atletizm  (�̅�𝑿=25,43), halter ( �̅�𝑿  =26,88), kick-boks  (�̅�𝑿  = 27,78) ve 
futbol (�̅�𝑿  =25,5 )sporu yapan öğrencilerin  ortalaması    voleybol oynayan 
öğrencilerin (�̅�𝑿= 20,04)  ortalamasına göre daha yüksektir. Diğer yandan ölçeğin 
öz-değerlendirme boyutunda voleybol sporuyla  uğraşan  öğrencilerin 
ortalamalarının  (�̅�𝑿=22,70) basketbol (�̅�𝑿=15,85), kik boks (�̅�𝑿= 17,26) ve futbol 
(�̅�𝑿= 17,03) oynayan öğrencilerin ortalamalarından daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Ayrıca ölçeğin öz-güçlendirme alt boyutunda voleybol sporu 
yapan öğrencilerin ortalamalarının, (�̅�𝑿= 10,86), Atletizm (�̅�𝑿=19,76), Halter 
(�̅�𝑿=18,35), Judo (�̅�𝑿=17,57), Taekwondo (�̅�𝑿=15,95), MuayThai (�̅�𝑿=17,48), Kick 
Boks (�̅�𝑿=,16,92), Basketbol (�̅�𝑿= 18,82), Futbol ( �̅�𝑿= 19,32)  ve halkoyunu 
(�̅�𝑿=20,23) spor branşı yapan öğrencilerden daha düşük  olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3’ de görüldüğü gibi öğrencilerin lisanslı olarak yaptıkları spor dalına 

göre öz-kontrol ve öz-yönetim ölçeğinin tüm boyutlarında aldıkları puanlar 
arasında anlamlı fark vardır (p<0.05). Spor dallarına göre hangi gruplar arasında 
fark olduğunu gösteren Tukey test sonuçlarına göre ölçeğin; öz-izleme alt 
boyutunda, atletizm  (�̅�𝑿=25,43), halter ( �̅�𝑿  =26,88), kick-boks  (�̅�𝑿  = 27,78) ve 
futbol (�̅�𝑿  =25,5 )sporu yapan öğrencilerin  ortalaması    voleybol oynayan 
öğrencilerin (�̅�𝑿= 20,04)  ortalamasına göre daha yüksektir. Diğer yandan ölçeğin 
öz-değerlendirme boyutunda voleybol sporuyla  uğraşan  öğrencilerin 
ortalamalarının  (�̅�𝑿=22,70) basketbol (�̅�𝑿=15,85), kik boks (�̅�𝑿= 17,26) ve futbol 
(�̅�𝑿= 17,03) oynayan öğrencilerin ortalamalarından daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Ayrıca ölçeğin öz-güçlendirme alt boyutunda voleybol sporu 
yapan öğrencilerin ortalamalarının, (�̅�𝑿= 10,86), Atletizm (�̅�𝑿=19,76), Halter 
(�̅�𝑿=18,35), Judo (�̅�𝑿=17,57), Taekwondo (�̅�𝑿=15,95), MuayThai (�̅�𝑿=17,48), Kick 
Boks (�̅�𝑿=,16,92), Basketbol (�̅�𝑿= 18,82), Futbol ( �̅�𝑿= 19,32)  ve halkoyunu 
(�̅�𝑿=20,23) spor branşı yapan öğrencilerden daha düşük  olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. Lisanslı Olarak Spor Yapan Öğrencilerin Yaptıkları Spor Yılına 
Göre Öz-Kontrol Ve Öz-Yönetim Düzeylerinin Karşılaştırılması 
Boyutlar  Kareler 

Toplamı 
Sd Kare 

Ortalaması 
F P Farklılık 

Öz İzleme 

Gruplar 
Arası 184,12 2 92,06 4,06 ,018 2-3yıl 

Gruplar İçi 7968,65 352 22,63    
Toplam 8152,77 354     

Öz 
Değerlendirme 

Gruplar 
Arası 165,08 2 82,54 2,55 ,079 

 

Gruplar İçi 11381,00 352 32,33    
Toplam 11546,09 354     

ÖzGüçlendirme 

Gruplar 
Arası 401,64 2 200,82 6,94 ,001 

2-3yıl,4-3yıl 

Gruplar İçi 10184,09 352 28,93    
Toplam 10585,73 354     

Toplam 

Gruplar 
Arası 946,96 2 473,48 4,31 ,014  

Gruplar İçi 38594,81 352 109,64    
Toplam 39541,77 354     

 
Tablo 4’de görüldüğü gibi öğrencilerin lisanslı spor yapma yılına göre öz-

kontrol ve öz-yönetim ölçeğinin öz-değerlendirme boyutu dışında tüm 
boyutlarında aldıkları puanlar arasında anlamlı fark vardır (p<0.05). Ölçeğin öz 
izleme boyutunda iki yıllık lisansa sahip öğrencilerin ortalamalarının (�̅�𝑿= 24,61),  
üç yıllık lisansa sahip öğrencilerin ortalamasına göre (�̅�𝑿=23,13)  daha yüksek 
ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Ölçeğin öz-güçlendirme boyutunda ise 
iki yıllık  �̅�𝑿= 17,90 ve dört yıllık lisansa sahip öğrencilerin ortalamalarının (�̅�𝑿= 
17,21) üç yıllık lisansa sahip öğrencilerin ortalamasına göre (�̅�𝑿=15,53)  göre daha 
yüksek olduğu görülmektedir. 

 
TARTIŞMA 
Sporun insanların fiziksel gelişimi yanı sıra sosyal, duygusal ve bilişsel 

gelişimlerine olumlu etkileri yadsınamaz. Bu araştırmayla insanın özellikle duygusal 
ve sosyal davranışlarında önemli etkiye sahip olan öz-kontrol ve öz-yönetim 
özelliklerinin gelişimine sporun etkisi hakkında fikir edinilmeye çalışılarak insanı 
anlamaya biraz daha yaklaşıldığı düşünülmektedir.  

Araştırmanın sonuçları aşağıda tartışılmıştır. Ancak araştırma konusuyla ilgili 
literatür taramasında doğrudan araştırma bulguları ile ilgili araştırmaların olmayışı 
araştırma sonuçlarının tartışılmasında sınırlılık yaratmaktadır. Dolayısıyla tartışmada 
araştırma konusuna yakın araştırma bulguları ve bilimsel yazılı dokümanlar 
kullanılmıştır. 
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Bu araştırma sonucunda lisanslı olarak spor yapan ve spor yapmayan öğrenciler 
kıyaslandığında lisanslı spor yapan öğrenciler lehine anlamlı bir bulguya ulaşılmıştır. 
Bu bulgu araştırma açısından beklendik ve istendik bir sonuçtur. Doğan (2004)’e 
göre spor etkinlikleri bireyin enerjisini, kaslarını, zihinsel yetilerini, algılarını, hızlı 
karar vermesini, toplumsal niteliklerini kullanmasını gerektirir. Bu özellikler sporun 
bedensel-ruhsal ve toplumsal yönlerinin olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu araştırma 
sonunda da sporun öğrencilerin öz-kontrol ve öz-yönetim düzeylerine olumlu etkisi 
tespit edilerek zihinsel ve duygusal gelişimdeki rolü desteklenmektedir. Diğer 
yandan spora katılımın kişilik özellikleri üzerine etkilerinin araştırıldığı bir 
çalışmada, sedanter bireylere 3 ay boyunca düzenli spor aktiviteleri uygulanmıştır. 
Araştırmanın sonunda ön test değerleri ile kıyaslandığı zaman katılımcıların 
nörotiklik kişilik tarzlarında önemli bir azalma görüldüğü tespit edilmiştir. Aynı 
araştırmada spor etkinlikleri sonrasında dışa dönük ve sorumluluk sahibi kişilik 
özelliklerinde önemli bir artış meydana geldiği belirlenmiştir (Tazegül, 2014). Bu 
araştırma bulgusu da sorumluluk duygusunun öz kontrolle ilişkisi düşünüldüğünde 
araştırma bulgusunu desteklediği söylenebilir. Schunk ve Zimmerman (1998)’ e göre 
ise öz-kontrol aşamasında, bireyler öğrendikleri yeni beceriyi kendi başlarına ve 
farklı yerlerde tatbik ederler. Bireyler beceriyi benimser, davranışları otomatik hale 
gelir. Ustalık seviyesine ulaşırken kendi performanslarını kaydedip, izleyebilirlerse, 
ulaşmak istedikleri amaç ile mevcut performanslarını karşılaştırma imkanı 
yakalayabilirler. Öz-denetim aşamasında bireyler elde ettikleri beceriyi her koşulda 
uygulayabilirler, hatta bu beceride kendilerine özgü bir tarz oluşturabilirler. Böylece, 
amaçlarına odaklanarak, gerektiğinde bu amaçları kullanıp, düzeltme ve 
ayarlamalarla becerilerinde ustalaşabilirler. Öz-kontrol ve öz-yönetime ait bu 
özellikler düşünüldüğünde ise lisanslı olarak spor yapan bir öğrencinin disipline bir 
yaşantı, ilkeler ve kurallar çerçevesinde kendine ve takımının lehine oluşturduğu 
teknik ve taktikleri öğrenmesi ve uygulaması gerektiği düşünülürse, spor yapma 
sürecinde bu özelliklerin doğal yoldan geliştiği söylenebilir. Ayrıca bu araştırma 
bulgularına benzer bir bulgu Yıldırım (2011) tarafından yapılan araştırma sonucunda 
elde edilmiştir. Takım sporu, bireysel spor ve spor yapmayan öğrencilerin sosyal 
beceri düzeylerinin tespit edilmeye çalışıldığı araştırma sonucunda takım sporu ve 
bireysel spor yapan öğrencilerin spor yapmayan öğrencilere göre sosyal beceri 
düzeylerinin anlamlı düzeyde farklı olduğu bulunmuştur. Sosyal beceri düzeyiyle 
ilgili özellikler incelendiğinde başkalarıyla iletişim ve paylaşımla ilgili özellikler 
olduğu bu özelliklerin de dolaylı da olsa öz-kontrol ve öz-yönetim becerilerinden 
etkilendiği düşünülmektedir. 

 Araştırmanın diğer bir bulgusu araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine 
göre öz-kontrol ve öz-yönetim düzeyleri arasında kızların lehine anlamlı farkın 
oluştuğudur. Bu sonuç kız öğrencilerin yetiştikleri geleneksel Türk aile kültürü gereği 
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erkeklere göre daha kontrollü ve denetimli bir davranış beklentisi içinde 
yetişmelerinin doğal etkisiyle açıklanabilir. Kız çocuklarının gerek aile gerekse 
toplum içinde oturup kalkma gibi en basit davranıştan, kendini ifade etme, yalnız 
başına hareket etme ve bir şeylere karar verme gibi karmaşık davranışlarına kadar 
eleştirilmeye ya da tenkite açık olduğu düşünülürse bu sonuç kültürel beklenti 
örüntüsünün pozitif bir öğretisi olarak nitelenebilir. Diğer yandan bu araştırma 
bulgularını destekleyen, öz-kontrol ve öz-yönetim özelliğine yakın bir özellik olan 
öğrenilmiş güçlülük üzerine Redden, Tucker ve Young (1983) tarafından yapılan 
araştırmada öz-denetim ölçeğinin psikometrik özellikleri değerlendirilmiştir. 388 
erkek ve 596 kız öğrenci ile yapılan araştırma sonuçlarına göre, kızların kendilerini 
daha çok kontrol ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öz-yönetim (öz liderlik) 
stratejilerinde bireysel farklılıkların incelendiği bir araştırmada ise kendini yeterli 
görme ile doğal ödül, yapıcı düşünce ve genel olarak öz-yönetim becerileri arasında 
pozitif korelasyon olduğu ve kadınların erkeklere göre daha fazla davranış odaklı, 
yapıcı düşünce ve öz-yönetim becerilerini kullandığı gözlenmiştir (Norris, 2008). 

Araştırmanın bir diğer bulgusu öğrencilerin öz-izleme boyutunda atletizm, halter, 
kik boks ve futbol sporu yapan öğrencilerin voleybol sporu yapanlara göre daha 
yüksek düzeyde öz-izleme algısına sahip oldukları, öz- değerlendirme boyutunda 
voleybol sporu yapan öğrencilerin, basketbol, kik boks ve futbol branşı yapan 
öğrencilere göre daha yüksek öz-değerlendirme algısına sahip oldukları ve öz-
güçlendirme boyutunda atletizm, halter, judo, muaytai, tekvando, kik boks, futbol, 
basketbol ve halk oyunu sporu yapan öğrencilerin voleybol sporu yapan öğrencilere 
göre daha yüksek öz-güçlendirme algısına sahip olduğu tespit edilmişti. Bu sonuç 
irdelendiğinde öz-izleme alt boyutundaki özelliklerin kişinin kendi özelliklerinin 
farkında olması, yapabileceği ya da yapamayacağı becerileri kendi içinde görme 
yeteneği ile ilgili olduğu görülmektedir. Özellikle atletizm, halter, kick boks gibi 
bireysel sporları yapan öğrenciler yaptıkları spor ve antrenman gereği çoğu zaman 
yalnız ve kendi kararlarına göre performans göstermektedirler. Dolayısıyla bu süreç 
içinde kendi yeteneklerini izleme ve görme alışkanlığı kazanma ihtimallerinin bu 
sonucu desteklemiş olabileceği düşünülebilir. Futbol branşında spor yapan 
öğrencilerin voleybol branşında spor yapan öğrencilere göre ölçeğin öz-izleme 
boyutunda kendilerini daha iyi düzeyde algılamaları ise, futbol branşının ulusal ve 
uluslararası karşılaştırmalarda daha popüler bir spor olması dolayısı ile bu sporla 
uğraşan öğrencilerin kendi davranış ve performanslarını algılamalarında daha özenli 
ve dikkatli olma çabaları etkili olmuş olabilir . Diğer yandan voleybol branşında  spor 
yapan öğrencilerin ölçeğin öz-değerlendirme boyutunda basketbol, kik boks ve 
futbol oynayan öğrencilere göre kendilerini daha yüksek öz-değerlendirme algısında 
görmeleri araştırmanın uygulandığı grubun antrenman yaşantıları ile ilgili olabilir. 
Nicel veriler üzerine dayalı bu araştırmanın, sporcuların antrenörleriyle olan 
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çalışmalarının ve spor yapma süreçlerinin araştırılmasıyla daha gerçekçi yorumlara 
ulaşılabileceği düşünülmektedir. öz-güçlendirme boyutunda da voleybol sporu yapan 
öğrencilerin diğer spor branşlarına göre kendilerini daha düşük öz-güçlendirme 
özelliğinde görmeleri ise  yine ölçeğin uygulandığı grubun spor yaşantısıyla 
açıklanabilir. Öte yandan bu araştırma bulgusuyla ilgili literatür tarandığında 
Okçulukta öz-denetimin etkisini sınayan deneysel bir çalışmada öz-denetim 
becerilerini geliştiren bir programa tabi olan gençlerin kontrol guruba kıyasla, daha 
fazla memnuniyet duygusu ve daha yüksek içsel motivasyona sahip olduğunu 
bulunmuştur (Kolovelonis, Goudas & Dermitzaki, 2010). Başka araştırmalarda da, 
öz-denetimi yüksek olan sporcuların, spor karşılaştırmalarında ve rekabette daha 
fazla yarar sağladıkları (Toering, Elferink-Gemser, Jordet, & Visscher, 2009), kaygı 
düzeylerini daha iyi kontrol ettikleri ve yüksek performans gösterdikleri saptanmıştır 
(Woodman & Hardy, 2001). Mamassis ve Doganis (2004) öz-denetim becerilerini 
geliştirmeye yönelik zihinsel çalışmaların kaygıya, özgüvene ve tenis performansına 
olan etkisini araştırmışlardır. Bu çalışmada deney grubundaki iki sporcuya tenis 
antrenmanlarının yanı sıra, amaç belirleme, olumlu düşünme,  iç-konuşma, 
konsantrasyon, öz-denetim ve zihinde canlandırmayla ilgili eğitim verilmiş. 
Sonuçlar, deney grubundaki sporcuların tenis performanslarının yükseldiği, öz 
güvenlerinin arttığı ve zihinsel çalışmaların, belirli performans problemlerini elimine 
etmede etkili olduğunu göstermiştir. 

Bu araştırmanın diğer bir bulgusu öğrencilerin lisanslı spor yapma yılına göre öz-
kontrol ve öz-yönetim ölçeğinin öz-değerlendirme boyutu dışında tüm boyutlarında 
aldıkları puanlar arasında anlamlı farkın olduğudur.  Ölçeğin öz izleme boyutunda 
iki yıllık lisansa sahip öğrenciler lehine anlamlı fark oluşurken, ölçeğin öz 
güçlendirme boyutunda ise iki yıllık ve dört yıllık lisansa sahip öğrenciler lehine 
anlamlı bir fark görülmektedir. Bu bulgular değerlendirildiğinde iki yıldır spor yapan 
öğrencilerin üç yıldır spor yapan öğrencilere göre kendilerini öz-izleme boyutunda 
daha iyi düzeyde algılamaları davranış oluşum sürecinin, iki yıldır spor yapan grubun 
öz-izleme özelliğini olumlu düzeyde etkilemiş olabileceğini düşündürmektedir. 
Diğer bir deyişle davranış oluşumunun bir öğrenme olduğu ve öğrenmenin de kişinin 
çevresiyle etkileşiminin bir sonucu olduğu (Bilen, 1996)hatırlanacak olursa bu 
özelliğin iki yıldır spor yapan grupta üç yıldır spor yapanlara göre daha iyi düzeyde 
oluşmuş olması gruba ait bir özellik olarak düşünülebilir. Öz-güçlendirme boyutunda 
ise iki yıldır spor yapan ve dört yıldır spor yapan öğrenciler lehine anlamlı farkın 
oluşması da gruba ötelenecek bir öğrenme olarak nitelenebilir. Öte yandan bu 
bulguların nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve görüşmelerle nedenleri 
araştırılarak daha gerçekçi sonuç ve yorumlara ulaşılması gerekliliği bu araştırmanın 
bir sınırlılığı olarak görülmektedir. Spor yapmanın davranışlara etkisiyle ilgili 
literatür tarandığında ise başarılı sporcuların sürekli mevcut durumlarını izleyerek 
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arzu edilen başarıya ne denli yaklaştıklarını tespit etmeye çalıştıkları ve 
performanslarını arttıran öz-denetim becerilerini geliştirdikleri saptanmıştır (Chen & 
Singer,1992). Ayrıca öz-denetim süreçlerinin sporcuların etkin öğrenmelerine 
yardımcı olduğunu gösteren çalışmalarda öz-denetimin özellikle genç sporcularda 
çok önemli olduğu ve öz-denetim eksikliğinin performans düşüklüğüne yol açtığı 
vurgulanmaktadır (Anshel & Porter, 1996). Yapılan bir diğer araştırmada ise 
deneyimli sporcuların acemilere göre daha iyi öz-denetim becerilerine sahip olduğu 
belirlenmiştir. (Cleary & Zimmerman, 2001; Kitsantas & Zimmerman, 2002). 

 
SONUÇ 
Araştırmanın sonuçları ise şöyledir; 
1. Lisanslı olarak spor yapan ve spor yapmayan öğrencilerin aldıkları puanları 

arasında öz-kontrol ve öz-yönetim ölçeğinin öz güçlendirme boyutu dışında, tüm alt 
boyutlarda spor yapan öğrenciler lehine anlamlı fark görülmektedir. 

2. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre öz-kontrol ve öz-yönetim düzeyleri arasında 
kızların lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. 

3. Öğrencilerin öz-izleme boyutunda atletizm, halter, kik boks ve futbol sporu 
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ÖNERİLER 
Bu araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir; 
1- Spor Eğitim Dairesi ve federasyonlarca açılan antrenörlük kurs ve 

seminerlerinde, özellikle alt yapı antrenörlerine ve beden eğitimi 
öğretmenlerine sportif faaliyetlerle öz-kontrol ve öz yönetim farkındalığı 
geliştirme teknikleri konusunda eğitim verilmelidir. 

2- Öz-kontrol ve öz-yönetim geliştirilmesi konusunda eğitim almış antrenörlerin 
ilkokul, ortaokul ve liselerde görevlendirilerek daha çok çocuğun sportif 
faaliyete katılması sağlanabilir.  
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3- Sportif aktivitelerin öz-kontrol ve öz-yönetim düzeylerinin geliştirilmesinde 
etkisi konusunda okul yönetimleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrencileri 
bilinçlendirerek, sportif aktivitelerin okullarda sistemli bir şekilde yapılması 
teşvik edilmelidir. 

4- Bu çalışmanın örneklem grubunu ortaöğretim düzeyinde eğitim öğretim gören 
öğrenciler oluşturmuştur. Çalışma farklı yaş grupları üzerinde uygulanabilir. 

5- Bu çalışma atletizm, halter, judo, muay thai, taekwondo, kick boks, futbol, 
basketbol ve halkoyunları branşları ile çalışılmıştır. Araştırma farklı spor 
branşları üzerinde tekrarlanabilir. 
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Düzenli fiziksel antrenmanın bireyin fiziksel kapasitesi ve genel form 
durumu için önemli faydaları vardır. Bununla birlikte, kas kütlesini ve gücünü 
artırmak, enerji sistemlerini daha iyi hale getirebilmek, direnç antrenmanı ve 
aerobik kapasiteyi geliştirmek ve hatta obezite riskini azaltmak için dayanıklılık 
antrenmanı gibi önerilen çeşitli etkili antrenman uygulamalarına karşın, 
bireylerin önemli bir kısmı önerilen fiziksel antrenman uygulamalarını 
karşılamaktan uzak kalmaktadır. 

Organizma sağlıklı ve verimli kalabilmek için çevresi ile ilişkileri 
talepleri, materyal ve fonksiyon olarak belirli, sürekli bir dengede olmalıdır. 
Bu sürekli denge durumunun (Homeostase) korunması organizmanın çok 
sayıda sistemlerinin çalışması ile olur. Bilhassa vejetatif (istem dışı) sinir 
sistemi ve endokrin sistemi. Antrenman sürecinde de organizma materyal ve 
fonksiyonları ile verim taleplerine cevap verebilecek bir denge oluşturma 
arzusundadır. Her antrenman etkisi verim mekanizması dahilinde biyolo jik 
sınırları geliştirir. Böylelikle bedensel verim yeteneğinde bir artış ancak 
insan organizmasının rezerv kuvvetlerindeki bir artış ile mümkündür. Verim 
artışının büyüklüğü antrenmanda tekrarlanan uyaranın şiddeti ve ritmine 
bağlıdır. Uyaran çok farklı türde ve değişik şiddette olabilir ve organizmada 
bir uyum hadisesi uyandırır (yaratır). Bu durumda sportif antrenman (latince 
traere=yönlendirmek, yetiştirmek) "belli bir verim hedefine yönlendirilmiş 
hareket uyaranı" diye ifade bulur. Çünkü hareket organizmayı bütün 
uyaranlardan daha iyi şekillendirir (Dündar, 2017). 

Bir antrenman programı planlaması yapılırken, yüksek şiddetli, düşük 
kapsamlı dayanıklılık antrenmanının (ET) kullanılmasıdır (Stöggl ve Sperlich, 
2014; Kindermann ve ark., 1979). ET antrenmanları sırasında, şiddet maksimum 
aerobik gücün %65'inin altında ve laktat eşiğinin altındadır (Seiler, 2010). 

Diğer bir antrenman konsepti, ET antrenmanlarını maksimum aerobik gücün 
%65-80'i şiddetinde laktat eşiği antrenmanında (TT) veya biraz üzerinde 
yapılanlarla birleştirmektir (Stöggl ve Sperlich, 2014; Kindermann ve ark., 1979; 
Davis ve ark., 1983). Bir sonraki konsept, laktat eşiğinin oldukça üzerinde ve 
maksimum aerobik gücün %80'ini aşan şiddetlerde gerçekleştirilen ET, TT ve 
interval antrenman (IT) kombinasyonunu içeren polarize antrenmanı 
kullanmaktır (Stöggl ve Sperlich, 2014; Kindermann ve ark., 1979; Davis ve ark., 
1983). En yaygın IT biçimlerinden ikisi, tekrarlar arasındaki dinlenme 
aralıklarının süresine ek olarak, tekrarların süresi ve şiddeti açısından farklılık 
gösteren yüksek şiddetli interval antrenmanı (HIIT) ve sprint interval 
antrenmanıdır (SIT) (Kindermann ve ark., 1979). 

Tipik olarak polarize antrenmanda HIIT tipi interval antrenmanlar kullanılır 
(Stöggl ve Sperlich, 2014; Neal ve ark., 2013). Polarize antrenman 
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uygulamalarında 80:20 oranına dikkat edilir bu ise yapılan antrenmanın 
%80'ninin dayanıklılık geriye kalan %20'sinin ise VO2max düzeyinde yapılması 
anlamına gelir. 

Geleneksel sürekli aerobik antrenmanın savunulan alternatiflerinden biri olan 
sprint interval antrenman (SIT), sporcuların gerekli hareketleri kısa sürede 
maksimum eforla tamamlamasını isteyen ve iki antrenman arasında sınırlı bir 
toparlanma süresi ile aktif dinlenmeyi sağlayan bir antrenman yaklaşımıdır. 

HIIT antrenman uygulamaları genellikle ikinci ventilasyon eşiği ile 
maksimum oksijen tüketimi (VO2max) arasında meydana gelen üst düzey şiddet 
alanındaki güç çıkışı ve hız da meydana gelen tekrarlı yüklenmeleri içerirken SIT 
ise aşırı yüklenme durumunda (VO2max ile ilişkili hızın üzerinde) 
gerçekleştirilen tekrarlı yüklenmeleri içeren bir interval antrenman olarak 
tanımlanmaktadır (Rosenblat ve ark., 2020). 

Sprint interval antrenmanları (SIT), tekrarlanan kısa süreli maksimal veya 
maksimuma yakın sprintlere dayanır. Teorik olarak, birkaç haftadan birkaç aya 
kadar kısa periyotlar boyunca gerçekleştirilen SIT'nin, 3 enerji sistemde 
enzimatik adaptasyonları indüklediği gösterilmiştir (Rodas ve ark., 2000). 
Örneğin, SIT eğitiminden sonra glikolitik enzimlerin aktivitesinde artış ve 
aerobik metabolizma belirteçlerinde artış tespit edilmiştir (MacDougall ve ark., 
1998; Parra ve ark., 2000; Rodas ve ark., 2000). Bu sonuçlar SIT sırasında 
aerobik metabolizmanın önemli katkısı ile açıklanmıştır (Glaister, 2005; Parolin 
ve ark., 1999). Ayrıca inceleme şansı bulduğumuz birkaç meta-analiz, SIT'nin 
hem antrenmanlı hem de antrenmansız sporcularda aerobik ve anaerobik 
performansı önemli ölçüde artırdığı sonucuna vardıklarını bildirmişlerdir (Gist 
ve ark., 2014; Milanovic ve ark., 2015). 

Birçok antrenman bilimci aerobik ve anaerobik dayanıklılık antrenmanlarını 
değerlendirirken VO2max üzerine odaklanmıştır, VO2max gelişiminde 
antrenmanın şiddeti, süresi ve sıklığı gibi ilkelere dikkat çekmişlerdir (Pollock, 
1977; Tetik, 2019). 

SIT'in daha çok, şiddetli VO2max ile ilişkili güç çıkışlarının <%150'si olan 
yüklenme tekrarlarının oluşumu olarak kabul edilmektedir (Talanian, 2016). 

Düşük kapsamlı sprint interval antrenmanı (SIT), çalışmalarında çok yüksek 
yoğunluklu, kısa süreli (30 s) ve aralıklar arasındaki uzun toparlanma süresi (~4 
dk) önerildiği için son zamanlarda artan ilgi gören bir interval antrenman 
uygulamasıdır. Sprint interval antrenmanları (SIT) günümüzde büyük ilgi ve 
popülerlik yaratmaktadır, çünkü SIT, daha yüksek şiddetli "all-out" sprint'lerle 
(yani, süre olarak 30 s) ve dinlenme aralık süresini kısaltarak HIIT'in faydalı 
fizyolojik adaptasyonlarını korurken zaman verimliliğini daha da artırdı 
bildirilmişti. Yüksek şiddetli interval antrenmanlar genel olarak; tekrarlı sprint 
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antrenmanları (RST) 3-7 sn’lik, sprint interval antrenmanları (SIT) 30 sn all-out 
(tükenene kadar) sprintler, yüksek şiddetli interval antrenman (HIIT) 45 sn’den 
kısa süreli yüklenmeler olarak tanımlanmıştır (Buchheit ve Laursen, 2013). 

Başka bir bakış açısından SIT intervaller aerobik güç ve metabolik 
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Bilişsel işlevi iyileştirme (Cooper ve ark., 2016),  
Algılanan efor ve bacak oluşan ağrının derecesini azaltma (Astorino ve ark., 

2011),  
Yaralanmalardan sonra spora dönüşle ilgili klinik karar vermeye yardımcı 

olma (Padulo ve ark., 2016), konularında tekrarlanan sprintler kullanarak umut 
verici sonuçlar elde edilebileceği gösterilmiştir. 

Antrenman protokolleri arasındaki farklı iş - dinlenme oranlarının kalp hızı 
(HR), oksijen alımı (VO2), ve farklı CHO ile lipid metabolizması oranlarında 
farklı fizyolojik adaptasyonlar ortaya çıkarabileceğini bildirmişlerdir (Gosselin 
ve ark., 2012; ve Wood ve ark., 2016).  

Doğal olarak egzersiz protokollerinden kaynaklanan farklılıklar egzersizden 
beklenen fizyolojik etkilerinde birbirlerine benzer biçimlerde olmasına izin 
vermeyecektir. 

Farklı protokoller ve farklı sonuçlar ortaya çıksada kullanılan enerji 
metabolizması ve bunu etkileyen farklı kas tiplerininde işe karışmalarıdır. 

Lif tipleri (I, IIa ve IIx) farklı metabolik profillere sahiptir. Orta yoğunluktaki 
devamlı antrenman (CT) sırasında esas olarak yavaş tip I fibriler kullanılsa da 
HIT veya SIT uygulamaları sırasında, daha yüksek gücü karşılamak için ek olarak 
hızlı fibril tipleri IIa veya IIx kullanılır (Coyle, 2000). 

RST uygulamalarının kas perfüzyonunu arttırdığı (Faiss ve ark., 2015; 
Montero ve Lundby, 2017) ve SIT uygulamalarının tip IIx kas liflerinin oranında 
değişikliklere neden olduğu bildirilmiştir (De Smet ve ark., 2016). 
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Bu bulgulara karşılık SIT uygulamalarının perfüzyonu eşit derecede arttırıp 
arttırmadığı ve RST uygulamalarının fibril tipini değiştirip değiştiremeyeceği 
kesin olarak bilinmemektedir (Gatterer ve ark., 2018). 

RST ve de SIT uygulamaları sonunda gelişmiş bir anaerobik enerji 
metabolizması (Faiss ve ark., 2013b; Puype ve ark., 2013) ve artan kas tampon 
kapasitesi (Faiss ve ark., 2013a) rapor edilmiştir, ancak farklılıkların büyüklüğü 
değerlendirmenin zor olduğunu bildirmişlerdir. Faiss ve ark. (2013b), RST 
uygulamalarından sonra mitokondriyal biyogenezde yer alan faktörlerde 
azalmalar olduğunu ama SIT uygulamaları sonunda böyle bir verinin mevcut 
olmadığınıda bildirmişlerdir. 

Mitokondriyal fonksiyonların belirlenmesi için yapılacak araştırmaların 
invaziv prosedürlere tabii olması dolayısıyla yapılması oldukça zor olduğundan 
yaptığımız araştırmalarda RST ve SIT uygulamaları sonrası yapılmış 
mitokondriyal fonksiyon araştırmalarına rastlanamamıştır. 

Ancak yapılan son araştırmalar, periferik kan mononükleer hücrelerinin 
(PBMC) mitokondriyal fonksiyonunun, iskelet kası mitokondriyal fonksiyonuna 
benzer bir fiziksel yetenek ölçüsü sağlayabileceğini düşündürmektedir (Tyrrell 
ve ark., 2015). 

Bunun yanı sıra normokside yapılan HIIT uygulamaları sonucunda lenfositin 
oksidatif fosforilasyonunu arttırdığını gösteren sonuçlara ulaşıldığı bildirilmiştir 
(Tsai ve ark., 2016). 

RST ve SIT'nin kan hücrelerinin mitokondriyal fonksiyonu üzerindeki etkisi 
henüz belirlenmemiştir ve kas oksijenasyonu ve performansı ile ilişkisi şu ana 
kadar çalışılmamıştır (Gatterer ve ark., 2018). 

 Farklı lif tipi kullanımı, yağ/CHO metabolizması, VO2, HR ve interval 
yüklenmelerde tekrar tekrar devreye giren bir enerji kaynağı olarak fosfokreatinin 
(PCr) kullanımı ile ilgili farklı reaksiyonlara da katkıda bulunabilir. PCr'nin artan 
kullanımı, CT ile karşılaştırıldığında HIT ve SIT'de daha yüksek serbest adenozin 
monofosfat (AMP) düzeylerinden sonra daha yüksek amonyak (NH3) 
düzeylerine ve bunun inozin monofosfat (IMP) ve NH3'e parçalanmasına yol 
açabileceği belirtilmiştir (Eigendorf ve ark., 2021). 

Dündar ve ark. (2019), yaptıkları çalışmada dayanıklılık antrenmanları sonucu 
plazma hacim değişiklikleri ve performans ilişkisini incelemişler, çalışma 
sonunda HGB, RBC, MCV, MCH gibi kan parametrelerinde ve koşulan 
mesafelerde antrenman öncesi ve sonrası ölçümler arasındaki farkın anlamlı 
olduğu tespit edildiği, toplam mesafeler ile düzeltilmiş hemoglobin değerleri 
arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu tespit edildiğini bildirmişlerdir. 
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Son dönemlerin gözde antrenman uygulamalarında olan RST, SIT ve HIIT'ler 
organizma üzerinde birçok fizyolojik sonuçlara neden olmakta sportif 
verimliliğin artmasına katkı sağlamaktadır. 

Uygulamalar sırasında; 
Artan VO2maz ve değiştirilmiş substrat kullanımı (Gist ve ark., 2014; Astorina 

ve ark., 2013), 
İskelet kası proteinlerinin yukarı regülasyonu ve oksidatif fosforilasyon 

kapasitesinde ile ilgili mitokondriyal fonksiyon belirteçlerinde artış (Gillen ve 
ark., 2013; Gurd ve ark., 2010), 

Dinlenik metabolizma hızı (RMH) (Schubert ve ark., 2017), 
Azalan insülin direnci (Eamest ve ark., 2013), 
Gelişmiş vücut kompozisyonu (Gillen ve ark., 2013; Martins ve ark., 2016). 
Gibi sonuçlar elde edildiği bildirilmiştir. 
Özellikle, HIT, uzun süre antrenman yapmış üst düzey sporcularda bile hızlı 

aerobik iyileştirmeler sağlayarak aerobik enerji sistemini etkin bir şekilde 
zorladığı için popüler bir egzersiz uygulaması haline gelmiştir. HIT birçok 
şekilde gerçekleştirilebilir, ancak genellikle kısa verimsel dinlenmeye izin 
vermek için düşük şiddetli egzersiz veya dinlenme ile ayrılan yüksek şiddetli 
(anaerobik eşiğin üzerinde) kısa ila orta süreli yüklenme aralıkları olarak 
tanımlanır (Laursen ve Jenkins, 2002). 

Yine yapılan interval antrenman sonuçlarında plazma inflamatuar ve immün 
yanıt belirteçlerinin egzersiz dozuna bağlı bir şekilde arttığı bildirilmiştir 
(Reihmane & ark., 2012), PLT ve MPV arasındaki anlamlı ilişkinin, düşük 
MPV'nin yeni üretilen trombosit eksikliğini gösterdiği ve bu ilişkinin doğru 
orantılı olduğu düşünüldüğü bildirilmiştir (Gönülateş ve ark., 2017). 

SIT'nin, şiddet çeşitliliğinin en yüksek ucundaki bir HIT uygulama biçimi 
olarak sınıflandırılabileceği iddia edilebilir. 

Son yıllarda, futbol, basketbol, voleybol ve çim hokeyi gibi takım sporlarında 
SIT'nin spor performansı üzerindeki antrenman etkisi üzerine birçok çalışma 
yapılmış, uygulama sırasında verilen dinlenme aralıklarının 3-5 dakika 
sürmesinden dolayı düşük antrenman kapsamına karşılık sporcularda 
performansın etkili bir biçimde artabileceği düşünülmüştür (Bangsbo ve ark., 
2008; Kelly ve ark., 2018).  

SIT ve RST antrenman uygulamaları takım sporlarında ve seçilmiş bazı 
dayanıklılık sporlarında bir antrenman yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. RST, üç 
veya daha fazla maksimum kısa süreli (≤30 s) uygulama, iyi planlanmış dinlenme 
aralıkları ve periyotları (≤60 s) ve toplamda ~15 dakikalık sprint çalışması olarak 
tanımlanır (Millet ve ark., 2019). 
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6 Haftalık 30 saniyelik tam hızda sprint koşusu ve kürek çekme antrenman 
uygulamaları sonucunda maksimum oksijen alımı, tepe gücü, ortalama güç ve 
aerobik kapasitenin kontrol gruplarına göre önemli derece arttığı belirtilmiştir 
(Buchan ve ark., 2011; Bayati ve ark., 2011). 

Çim hokeyi oyuncularında yapılan bir araştırmada 30sn koşu 15 sn dinlenme 
biçiminde yapılan mekik koşu uygulamasında 6 haftalık SIT sonrası elde ettikleri 
sonuçlara göre antrenman sürelerinin %80 oranında kısaldığını bu karşılık ise kas 
oksijenasyon kinetiklerinin ve performanslarının, aerobik kapasitelerinin önemli 
ölçüde arttığını bildirmişlerdir (Jone ve ark., 2015). 

Antrenmanlı koşucularda, RST, antrenman kapsamında %50'lik bir azalmaya 
neden olmasına rağmen, 7 haftalık uygulama sonrasında 1.500 m koşu süresinde 
21 s (%6) iyileşme olduğu bildirilmiştir (Gunnarsson ve Bangsbo, 2012). 

Liu ve ark. (2021), yaptıkları çalışmada sprint interval training (SIT)  (n = 8) 
ve kontrol (CON)  (n = 8), erkek ve  SIT  (n = 8) ve CON (n = 8) kadın elit 
badmintoncular ile çalışmışlar. Çalışmada kontrol grubu maksimal kalp atım 
sayısının (HRmax)'nın %65-79'ı ile 40 dakika fartlek koşusu yaparken SIT grubu 
ise wingate bisiklet ergometresi ise 30 saniyelik maksimal yüklenmeler 
yapmışlar. Sonuç testi olarakta YO-YO IR2 testini uygulamışlar. 8 haftalık 
çalışma sonunda SIT uygulaması yapan grupta VO2max, VT-VO2 ve 
VT/VO2max değerlerinde anlamlı artışlar olduğunu bildirmişlerdir (Liu ve ark., 
2021). 

Hem HIIT hem de SIT antrenman uygulamaları sporcularda dayanıklılık 
performansı için faydalı olan fizyolojik adaptasyonlar üretebileceği düşünülmüş 
(Buchheit ve Laursen 2013; Gist ve ark. 2014), İlgili etkilerini karşılaştıran yakın 
tarihli bir meta-analiz (Rosenblat ve ark., 2020), 4 ila 6 dakika arasındaki çalışma 
aralıklarını içeren HIIT'nin SIT ile karşılaştırıldığında genellikle zamana karşı 
performansta daha büyük artışlara yol açtığı sonucuna varmıştır. 

Bu sonuçlarda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise çoğu interval 
antrenmanların dayanıklılık performansının ölçütü olarak koşu ya da bisiklette 
>30 dakika ve üzeri süreler kullanmış olduklarıdır. 

SIT antrenmanların aerobik egzersiz performansını arttırmasından yola 
çıkarak anaerobik kapasite ve VO2max geliştirmesi (Gist vve ark., 2014; McKie 
ve ark., 2018; Nalcakan, 2014; Sloth ve ark., 2013), 100 m serbest stil yüzme 
performansınıda arttırabilir düşüncesi yüzücülerde SIT uygulaması yapılmış. 

SIT antrenmanın doğal sonucu olarak kanın metabolik belirteçlerinde 
antrenman amacına yönelik istenilen yönde yada beklenmedik biçimde 
değişimler oluşacaktır.  

Bu belirteçlerden biride kan laktat düzeyi SIT uygulamalarının önemli bir 
değişkeni olarak karşımıza çıkacağı düşünülmüştür (Sloth ve ark., 2013). 
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Serbest stil yüzmede uygulanan SIT antrenmanlarında 4x50 m, 6x50 m ve 
8x50 m gibi farklı tekrarlarda standart mesafeler kullanılmış ve uygulamalarda 
12 ila 18 mmol-L-1 arasında kan laktat düzeylerine ulaşılmış ve yüzme 
performanslarında önemli gelişimler elde edildiği bunun da SIT antrenman 
etkisinden kaynaklandığı bildirilmiştir (Kabasakalis ve ark., 2014, 2019, 2020a, 
2020b; Nikolaidis ve ark., 2016) 

SIT uygulamalarının aerobik kapasite üzerine etkilerine yönelik bazı 
çalışmalara baktığımızda; 
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Tablo 1: Sprint İnterval Yöntemi ile Çalışmaların Aerobik Kapasite Üzerine 
Etkileri 

 
sonuçlar bulmuşlardır. 
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Denge anlam olarak Türk Dil Kurumu sözlüğünde; Bir nesnenin veya bir in-
sanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans / Zihinsel ve duygusal uyum, is-
tikrar: Ruhsal denge. Olarak tanımlanmaktadır.2 Bilimsel bir bakış açısı olarak da; 
Denge, destek tabanı üzerinde vücudun ağırlık merkezinin konumunu dikey olarak 
koruma sürecidir ve görsel, vestibüler ve somatosensoriyel yapılardan gelen hızlı, 
sürekli geri bildirime ve ardından düzgün ve koordineli nöromüsküler eylemlerin 
yürütülmesine dayanır (Hrysomallis, 2011).

Yeterli denge performansı yaşamsal devamlılık için vazgeçilmez bir ön koşul-
dur. İnsanların günlük yaşam aktiviteleriyle (örneğin yürüme, merdiven çıkma) ba-
şarılı bir şekilde başa çıkmalarını sağlayan önemli bir unsurdur. Denge denildiğin-
de birbirinden farklı durumlara ilişkin yapısal durumlardan söz edilmektedir. Statik 
Kararlı Durum (örn. ayakta), Dinamik Kararlı Durum (örn. yürüme), Proaktif (örn. 
ıslak zeminde beklenen kayma) ve Reaktif (örn. görünmeyen bir merdivene takılıp 
düşmek) denge biçimleri akla gelmektedir (Shumway-Cook & Woollacott, 2017).

Bu bahsedilen denge türleri arasındaki ilişkiler hemen her insan üzerinde aynı 
olurken; Önemli bir farklılık olarak; insanda ki yaş faktöründen etkilenebilir ve 
değişim gösterebilir. Örneğin, çocuklarda denge performansı sürekli olarak gelişti-
ğinden, ileri yaş insanlara oranla düşük düzeyde görev otomasyonuna sahiptir. Bu 
nedenle; küçük yaş grubundaki farklı denge görevlerinin yürütülmesi arasında daha 
iyi geçiş yapma yeteneği oluşmaktadır. Sözü edilen farklı denge görevleri yaşın kü-
çüklüğünden ve görev geçişlerinin kolaylaşmasından kaynaklı olarak daha kolay 
gerçekleştirilebilir. 

Buna karşılık, genç yetişkinler muhtemelen hareket kontrolünün özgüllü-
ğünü artıran daha yüksek düzeyde bir hareket otomasyonuna sahiptir. Sonuç 
olarak, denge performansı türleri arasındaki ilişkilerin yetişkinlere kıyasla ço-
cuklarda ve ergenlerde daha büyük olabileceği beklenebilir (Schedler, Abeck, 
& Muehlbauer, 2021).

Çocuklarda ve ergenlerde denge performansının farklı bileşenlerini geliştirmek 
için denge eğitiminin (BT) etkinliği birkaç orijinal çalışma (Granacher, Gollhofer, 
& Kriemler, 2010; Schedler & ark., 2020), tarafından özetlenmiştir (Gebel & ark., 
2018, 2020).

Çocuklarda ve ergenlerde etkili olmak için BT’nin farklı yük boyutlarına (örne-
ğin, antrenman kapsamı, antrenman şiddeti) göre nasıl tasarlanacağına ilişkin öne-
riler oldukça belirsizdir ve yalnızca review türü makalelerde ki çalışmalardan türe-
tilmiştir (Gebel & ark., 2020; Granacher & ark., 2011). 

Bu çalışmalar özetlenecek olursa; 

2  https://sozluk.gov.tr
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(i) farklı eğitim modellemelerini tek bir çalışma içinde doğrudan 
karşılaştıran ve 

(ii) şimdiye kadar analiz edilmemiş yük boyutlarını araştıran 
araştırmaların olmadığı görülmüş ve bu tür çalışmalara ihtiyaç olduğu 
saptanmıştır. 

İlk tanımdan yola çıkarak, oyunculuk mesleğiyle uğraşan ya da oyunculuk 
eğitimi alanların gelişmiş, doğru bedene sahip, bu beden yapısı içinde denge un-
surunu kullanan kişiler olduğu bilinmektedir. Profesyonel oyuncular; sahne üze-
rinde bedensel dengesini koruyabilen ve elbette ki zihinsel ve duygusal, özet-
le ruhsal anlamda da dengeli bir görünüm sergileyen bireylerdir. Ancak, söz 
ettiğimiz hem bedensel hem de ruhsal dengeye ilişkin bu durum farklı nedenlerle 
olumsuzluk gösterebilir. Bunlardan ilki; oyuncunun rol gereği ruhsal dengesizlik 
içeren bir karakteri oynaması gereken durumlardır. İkincisi ise; oyuncunun sahne 
üzerinde oynadığı karakterin bedensel ya da fiziksel dengesizlikler taşıması ge-
reken durumlardır. 

Her iki durumda da, ortaya bambaşka ve oyun gerçeğiyle ilgili bir sonuç 
çıkacaktır. Oyuncudan istenen ruhsal ya da bedensel bir dengesizliğin sahne üze-
rinde gerçekleştirilmesi ise, doğal olarak oyuncunun böyle bir karakteri var etmesi 
olasıdır ve izleyici açısından kabul gören bir durum olacaktır. Her iki olasılık duru-
munda da ortaya farklı bir görünüm çıkacak ve izleyici bu olasılıkları yadırgama-
yacaktır. Çünkü, sahne üzerinde gerçekleşen ve oyuncunun yaratı süreci içerisinde 
gelişen dengeli ya da dengesiz her rol kişisi izleyicinin o hikaye içerisinde algılaya-
cağı ve kabulleneceği bir durumun gerçekleşme halidir (Dündar, 2021).

Gösterim ya da günlük çalışmalar sırasında oyuncu, bedensel olarak birbirin-
den farklı ve oldukça çeşitli hareketler yapar. Sahne üzerinde eyleme döktüğü 
hareketlerin neredeyse tamamını beden dilini kullanarak gerçekleştirir. Oyuncu-
nun bedenini kullanım biçimi ve en önemlisi bedenine hakimiyeti; onu her an ve 
her performansa hazır ve doğru olarak kullandığı anlamına gelmektedir. Beden 
kullanımını duygu eklemeleriyle daha da etkili ve izleyicisiyle iletişime açık hale 
getirir. Bu noktadan sonra izleyici için, artık, aktarılan hikaye içerisinde, oyuncu-
nun gerçekleştireceği devinimleri izlemek kısmı kalır. Bu izleme süreci içerisin-
de, oyuncu tarafından gerçekleştirilen her devinim ya da duygu değişimi, hikaye-
nin anlamı ve anlattıkları açısında izleyicinin algılama durumunu ortaya çıkartır. 

En başında söz ettiğimiz ve oyuncu tarafından sahne üzerinde gerçekleştirilen 
hem bedensel hem de ruhsal denge ya da dengesiz davranışlar oyuncu tarafından 
anlatılan hikayenin amacına hizmet edecektir. Bu nedenle de oyuncu her açıdan 
sahne üzerinde olumlu ya da olumsuz her yaratı sürecine hazırlıklı olmak duru-
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mundadır. Bu amaçla profesyonel anlamda oyunculuk yapan ve eğitim sürecini 
tamamlayan oyuncuların, eğitimleri süresince denge unsurlarını geliştirmeye yö-
nelik çok çeşitli çalışmalar söz konusudur (Dündar, 2021).

Bu çalışmaların bir kısmı; tiyatro oyunculuk kuramları içerisinde yer alan, 
bedensel çalışmaları içeren ve bu alanda yöntemler geliştiren bir alan olarak 
karşımıza çıkarken, bir de oyuncuların eğitimleri süresince farklı aşamalarda 
gördükleri sportif alanlarla bağlantılı çalışma biçimleri ve hatta eskrim gibi spor-
la direk bağlantılı alanlar söz konusudur. Oyunculuk ve denge konusunda bu iki 
alanda çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Oyunculuk eğitimi içerisinde birçok 
kuramcı tarafından geliştirilen ve bedene ilişkin ileri sürülen çalışma yöntemleri 
olduğunu bilmekteyiz.  

Bu yöntemler eş zamanlı olarak oyuncuların bedensel denge alanına hizmet 
ederken, ruhsal olarak da denge konusunda motive olması yönünde içerikleri de 
taşımaktadır.  Bu çalışmanın amacı içerisinde bu alanlara girmek yerine daha çok 
spor alanlarıyla ilgili olan çalışmalara değinilecektir. Bu alanların oyunculuk eği-
timine kazandırılması ve oyunculuk eğitim sürecinde de bu alanlardan yararlanıl-
ması konusundaki görüşlerden birisi şöyledir: 

“Artık sirk tekniği de tiyatro oyunculuk tekniğine eklendiğinden, bedeni en 
iyi şekilde esnekleştirecek bazı yeni derslerin de oyunculuk sanat dalı program-
larına konulması gerekmektedir. Örneğin yalnızca, eskrim, ritmik ve dans de-
ğil, bunların yanına akrobasi ve denge dersleri de eklenmelidir” (Nutku, 2012).

Bu bilgilerin ve yaklaşımın ışığında; oyunculuk eğitimi veren hemen bütün 
bölümlerin içerisinde, eskrim, ritmik dans, hareket, akrobasi, Tai Chi gibi denge 
üzerine çalışmalar yapılmakta ve eğitimler verilmektedir. Bunlardan ilki olan; es-
krim eğitiminde oyuncuların öncelikle;

•	 El-Göz Koordinasyonu / Zihinsel Gelişim / Kas ve Duyusal Gelişim 
Kontrolü Öz Güven / Doğru Karar Alma / Cesaret / Öz Disiplin gelişimleri 
hedeflenir.

Bu amaçla; yapılan eskrim çalışmalarının bugüne değin oldukça yararlı ve 
amacına ulaşan bir yöntem olduğu kaçınılmaz bir gerçekliktir ve eğitimciler ta-
rafından desteklenmektedir. Elbette bu eğitimlerin alanında profesyonel olan ki-
şilerce sürdürülmesi oldukça önemlidir. Çünkü; çalışmalar yapılırken öncelikle 
bedensel denge gelişimi göz önünde bulundurulurken daha da önemli bir konu 
olan sakatlanma risklerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. 
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Eğitim süreci içerisinde eskrim çalışmaları sırasında yapılan uygulamalar ge-
nellikle ilk aşamada sportif bir yaklaşımla yürütülmektedir. Bu alanda yapılan ça-
lışmalarda, eğitim gören sanatçı adayları ilk kez epe, flore ve kılıçlarla tanışmakta 
ve yöntemlerini, inceliklerini, tekniklerini gerçek anlamda kullanım amaçlarını 
öğrenmektedirler. Daha sonra ilerleyen aşamalarda ise, çalışmalar kılıç kullanımı 
gereken oyun metinleriyle birlikte yürütülmektedir. İşte en önemli konu bu nok-
tada gündeme gelmekte ve oyuncunun sahne üzerinde sözlerini söylerken ve role 
ilişkin yaratıcı sürecini ilerletirken, eş zamanlı olarak müthiş bir denge yakala-
ması ve oyun oynama kısmı ile sportif yaklaşımla öğrendiği eskrim çalışmalarını 
incelikli ve ustalıklı bir yaklaşımla hüner olarak göstermesi gerekmektedir. 

Genel olarak denge unsurunun insanlar ve oyuncular özelinde iki noktada bü-
yük önem taşıdığı bilinmektedir. Denge; insanlar için iki önemli noktada büyük 
önem taşır. Bunlardan ilki; sağlığın korunması, ikincisi ise; sakatlıklardan korun-
maktır. 

Herhangi bir hareket yapılmadan önce denge durumunun oluşup oluşmaya-
cağı iyi kontrol edilmelidir. Yapılacak harekette buna göre pozisyon alınması da 
diğer önemli bir noktadır. Çünkü; kendimiz dışında ki her türlü durum algı dü-
zeyimize etki etme potansiyeli taşımaktadır. Bunun yanında dengenin korunması 
görsel, vestibular ve vücut duyusu denilen reseptörlerinden gelen bilgilerin beyne 
ulaşması ile mümkündür (Akkın, 1998).

Öte yandan dengenin korunmasında yaşanan en büyük sorun ise; hareket ya-
pıldığında metabolizmanın herhangi bir yerinde meydana gelen hareketin sinya-
linin beyne ulaşma süresiyle oldukça ilgilidir. Hareketin meydana geldiği yer ile 
beyne sinyalin ulaşması genelde 15-20 milisaniyelik bir süreyi almaktadır. Hatta 
bu ayaktan beyne gidene kadar geçen süre içinde söz konusu olabilmekte ve bu 
gecikmeli bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında hızlı hareket ka-
biliyeti olan bir birey ise 25 cm. ancak hareket kabiliyetine sahip olabilmektedir. 
Bundan dolayı da vücudun herhangi bir bölgesindeki sinyalin aynı anda beyne 
varması zor olmaktadır. Diğer yandan bu sinyaller beyne ulaştıklarında, yalnızca 
vücudun farklı yerlerindeki durumları değil, aynı zamanda da; ne denli hızlı ve ne 
yönde olduklarını da göstermektedir. Bu durumda da; bir sonraki hareketin nerde 
meydana geleceği tespit edilmektedir. Buna yönelik olarak yapılan hesaplamalar 
kilit görevi almaktadır. 

Sonuç olarak; dengenin sağlanmasında hareketin postural motor sinyalleri-
nin düzeltilmesi için vestibuler apareyden ulaşan verinin geri kontrol devresinde 
kullanıldığı düşünülmektedir.Ayakta durulan süre boyunca; postural salınımlar 
yaş ve cinsiyete bağlı olan faktörler şeklinde ortaya çıkmaktadırlar. Vertigo, ağrı, 
kas fonksiyonsuzluğu, ağırlığı dengeleyen eklemlerin düzensizliği gibi olumsuz 
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etkenler kişinin ayakta durması sırasında ki dengesini zayıflatıcı bir etki oluştur-
maktadır. Buna bağlı olarak işitme kaybı denge ve postural düzgünlüğe negatif 
yönde etki etmektedir (Şimşek & Ertan, 2011).

Şu ana dek değindiğimiz denge kavramına ilişkin bilgilerin ışığında, genel 
olarak denge türlerinden de kısaca söz etmiştik ancak; bu noktada daha önce söz 
ettiğimiz denge türlerinin daha detaylı olarak açıklanmasının doğru olacağı inan-
cındayım. 

Statik Denge;
Statik cisimlerin dengesini inceleyen fizik dalıdır. Bir cismin dengede olması 

cismin ivmesinin sıfır olduğu anlamına gelir. Yani dengedeki cisim ya duruyor-
dur yada sabit hızla öteleme, dönme hareketi yapıyordur. Durgun cisimlerin den-
gesine statik denge, hareketli cisimlerin dengesine ise kinetik denge denilmekte-
dir. Statik dengedeki bir cisim, Newton’un birinci ve ikinci hareket yasalarıyla 
incelenebilir. Kuvvetler toplamının sıfıra eşitlenmesi denge için birinci, moment-
ler toplamının sıfıra eşitlenmesi ise, ikinci koşuldur. Statik, yapıların mukavemet 
yönünden incelenmesi için kullanılır. Maddelerinin mukavemeti statiğin meka-
nikle ilgili bir alanıdır.

Dinamik Denge
İnsan vücudunda ki ağırlık merkezinin hareket durumlarına yönelik olarak, 

uyum sağlaması ve yeni konumlara göre pozisyon alabilmesi için ortaya çıkan 
duruma dinamik denge adı verilmektedir. Bunun yanında değişik ve yeni olaylara 
karşı uyum sağlamada yine dinamik denge kavramı ön plana çıkmaktadır. Dina-
mik denge sayesinde birey birçok kaza ve sakatlıktan da korunmaktadır. Ayrıca 
dinamik dengenin gelişimi küçük yaştaki bireylerde çok daha önemli rol oyna-
maktadır.

Her iki denge kavramı da; insan açısından önemli bir unsurlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  Çünkü; tüm hareketlerin ana dayanak noktasını oluşturmaktadırlar. 
Bu bakımdan, insanlarda ki dengenin gelişimi ve korunması bu iki önemli türe bağ-
lı olmaktadır. Genel olarak insanlar da; yaşa bağlı olmakla birlikte, her iki denge 
biçiminde de artış belirmektedir. Ancak buna karşın; ilginç bir biçimde, denge ge-
lişimi dokuz yaşlarında yavaşlama eğilimine girmektedir. Cinsiyet olarak duruma 
bakılacak olduğunda ise; kızların erkeklere göre bu yaş aralığında denge sağlan-
ma konusunda daha aktif olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra; denge gelişiminin 
oluşabilmesi için motor gelişim döneminde, fiziki egzersiz yapılmasının dengeye 
olumlu katkılar yaptığı önemli bir durum olarak belirlenmiştir. 
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Bir insanın; sağlıklı ve normal bir fert olmasının göstergelerinden birisi ola-
rak; sahip olduğu denge durumu belirleyici olmaktadır.  Bu göstergelere ek ola-
rak; görsel duyunun gelişmiş olması da etkili bir unsur olarak belirlenmiştir. Buna 
ilişkin olarak; 6 yaş aralığındaki kız ve erkek çocuklarında gözler kapalı iken tek 
ayak üzerinde durarak dengenin sağlanmasının zor olduğu tespit edilmiştir. Oysa; 
7 yaş aralığındaki çocuklarda ise; bu durumun başarılı bir şekilde uygulandığı gö-
rülmüştür. Bunun yanında bireyin yaşı ilerledikçe (Yaşlılık ve buna bağlı hastalık 
söz konusu olmadığında) denge durumunun da o oranda düzeldiği saptanmıştır 
(Akın & Yüksel, 2016).

Akcan ve ark., (2021), yaptıkları araştırmada, sporcuların gözleri açık ve ka-
palı yaptıkları denge çalışmaları sonucu statik dengede herhangi bir gelişim ol-
madığını buna karşın dinamik denge performansının iyileştiğini bildirmişlerdir 
(Akcan & ark., 2021).

Uzmanlarca çocuklarda 15. aydan başlayıp, 10 yaşına gelene kadar ki zaman 
dilimi, denge becerisinin gelişimine ilişkin aşamaların kaydedildiği dönem ola-
rak görülmektedir. Bu yaş aralığındaki çocukların postüral düzeltme işlevlerinin, 
daha yetişkin bireylere göre; daha değişken ve yavaş olduğu yönünde görüşler 
ileri sürülmüştür. Metabolizmanın salınım hızı ve genişlik durumu çocuğun göv-
desine karşın fazla olabilmektedir (Akgöl, 1997).

Uzmanlar tarafından belirlenen önemli unsurlardan bir diğeri ise; normal ço-
cukların, diğer çocuklara nazaran daha yetenekli olduklarıdır. Buna yönelik ola-
rak da dinamik denge yönünden daha düzgün bir yapıları olduğu söylenmektedir. 
Statik ve dinamik denge durumu, erken yaşlarda daha az olmakla birlikte, yaşın 
ilerlemesi sonucu bu durum tersine çevrilmektedir. Böyle olunca da; statik ve 
dinamik denge normal olan çocuklarda, normal olmayanlara göre daha farklı bir 
boyutta ortaya çıkmaktadır.

Çocukların statik denge yetenekleri üzerindeki çalışmalar sonucunda, birey-
lerin yaş ile bağlantılı olarak gelişim düzeylerinin de farklılığını ortaya çıkar-
maktadır. Bununla birlikte, bu durum kız ve erkek cinsiyetleri üzerinde ki denge 
oluşumunda da farklı performansların ortaya çıktığını göstermektedir. Örneğin; 
kız çocukları boy almaya başladıklarında, erkek çocuklara oranla daha yetenek-
li olabilmektedirler. Buna karşın; 8 ve 9 yaş aralığında kız ve erkek çocuklarda 
performans bakımından benzer durumların olduğu ortaya konulmuş ancak yine 
de bu yaş aralığında her iki cins için de yeteneğe ilişkin dalgalanmaların olduğu 
bilinmektedir. 

Sonuç olarak; statik denge durumunda bireyler arasında farklılıklar göze çarp-
maktadır. Bu bağlamda, yaş ve cinsiyet durumuna göre farklı değerlere tanık ol-
maktayız. Statik denge durumu ile alakalı olarak birden fazla saptama vardır. Bu 
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durumlar yaş ve cinsiyete bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Cinsiyetle ilişkili 
olarak; belli yaş grubunda farklı bulgular ortaya çıkarken, ileri yaş dönemlerin-
de bireylerin statik denge durumlarında bir farklılığın meydana gelmediği tespit 
edilmiştir. Bu durumda yaş ve cinsiyete bağlı olarak statik denge ile ilgili olarak 
bazı kanılara varmak zor olmaktadır. Öte yandan statik denge meselesi, yetişkin-
lerde daha sağlıklı verileri ortaya çıkarmaktadır. Özetle; statik denge ile ilgili ola-
rak bir değerleme yapıldığında farklı etkenlerin olduğu söylenebilir.

Sahne sanatlarıyla uğraşan ve özellikle oyunculuk eğitimi alan ya da profes-
yonel anlamda oyunculuk yapan bireylerin eğitimleri boyunca bu iki önemli un-
sur sürekli göz önünde bulundurulmaktadır. Bu amaçla ilk olarak üzerinde dur-
duğumuz eskrim eğitimleri bu önemsenen noktalara fazlasıyla hizmet etmektedir. 

Bunun dışında; ritmik dans eğitimi, bedenin hem denge, hem de dışarıdan 
gelen bir itki olarak müzik ya da ritim duygusuyla beslenerek uyumlu bir biçim-
de devinimine destek olmaktadır. Ritim duygusuyla desteklenen beden esneklik 
anlamında yeni bir kazanım yoluna giderken, diğer taraftan esneklikle birleşen 
yaratıcılık ve denge unsuru da bedenin daha verimli, daha güçlü ve anlatılmak 
istenen neyse o ifadelerin daha anlamlı verilmesi yolunda büyük bir kazanım 
sağlamış olmaktadır. Ritmik dans eğitimi içerisinde beden ciddi anlamda güçlen-
mekte, denge unsuru bedenin vazgeçilmez bir parçası olarak bütüne eklenmek-
tedir. Bu eklenme sonucunda bedenin ritim ya da müzikle ilişkilenmesi sırasında 
gereken hakimiyet büyük ölçüde elde edilmiş olmaktadır. Bu amaçla beden kul-
lanımında oldukça profesyonel sonuçlar elde edilmekte ve eğitimle güçlenen be-
den sözünü ettiğimiz denge unsurunu da kendi içinde varederek ciddi ve oldukça 
verimli bir gelişim kaydetmektedir. 

Yukarıda söz ettiğimiz eskrim ve ritmik -dans çalışmalarıyla birlikte; bütüncül 
yapıyı ve bedeni denge anlamında destekleyen bir başka alan olarak da, hareket 
eğitimini görmekteyiz. Hareket eğitimleri sırasında oyuncuların yaratıcı yönleri 
bedensel devinimleriyle buluşmakta, el, kol, beden ve zihin koordinasyonları ge-
liştirilmekte ve sonuç olarak; oldukça dengeli, uyumlu ve estetik devinimler ger-
çekleştiren ve geliştirilen bedenler ortaya çıkmaktadır. Tüm sözü edilen çalışma-
ların temel amacı; oyuncunun hem yaratıcılığını desteklemek hem de dışarıdan 
gelen herhangi bir itki ya da etki ile uyumlu ve dengeli bir bedensel devinim ya 
da performans gerçekleştirmesini sağlamaktır. Elbette tüm bunların devamında 
sahne üzerinde zorlu ve ciddi anlamda gerçekleşen performansların beden üze-
rinde oluşturabileceği olumsuz etkenler de bedenin güçlenmesi ve gereken denge 
unsuruna ulaşması nedeniyle engellenmiş olmaktadır.

Oyunculuk eğitimi sırasında ya da ilerleyen dönemlerde profesyonellik aşa-
malarında oyuncuların ilgilendikleri başka bir alan olarak da akrobasi eğitimin-
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den söz edebiliriz. Akrobasi eğitimi oyuncuların denge performansları açısından 
büyük önem taşımaktadır. Akrobasi temelde hünere dayalı bir alan olmakla bir-
likte, geliştirilebilmesi özelliği ile bu alanda oldukça fazla kullanılan ve hemen 
her oyuncunun deneyimlemesi gereken bir performans biçimidir. Akrobasi temel 
olarak bedensel güç, hız, süreklilik, denge ve özellikle esnek bir beden gerektir-
mektedir. Bunu sağlamanın en temel koşullarından olan cimnastik sporu da söz 
edilmesi gereken bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu çalışmaların oyun-
cu üzerindeki etkileri açısından, hem denge unsurunu ciddi anlamda geliştirdiği-
ni, hem de hüner kısmında oyunculara büyük zenginlikler kattığını bilmekteyiz. 
Akrobasi alanında kullanılan hemen her materyal, bedensel performans ile buluş-
tuğunda ortaya görsel olarak da eğlenceli, estetik ve yaratıcı bir durum çıkmakta-
dır. Bunu kullanabilen oyuncuların ya da sahne sanatçılarının başarıları kaçınıl-
maz olmaktadır. Bu başarı hem oyuncunun öz güvenini ciddi anlamda yükselt-
mekte, hem de sahne üzerinde oldukça estetik yaratıları olan görsel anlamda zevk 
veren sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu alanda başarılı olan oyuncuların bedensel 
gelişimlerinin kuvvet artışlarının ve estetik yönelişlerinin olumlu anlamda olduk-
ça yükseldiği bilinmektedir.

Akrobasi alanında yapılan çalışmaların oyuncunun bedenine kazandırdıkla-
rı konusunda hemen tüm görüşler olumlu olarak nitelendirilmektedir. Bu alan-
da yapılan çalışmaların bir başka yönü ise doğal olarak cimnastik sporuna da 
dayanmaktadır. Çünkü denge yeteneği cimnastiğin bir bileşenidir (Hrysomallis, 
2011).  Cimnastik sporunda edinilen güç ve denge unsurları, genel anlamda vü-
cudun ağırlık merkezinin konumunu dikey olarak koruma süreci olarak tanım-
lanmaktadır (Hrysomallis, 2011). Bu nedenle oyunculuk alanında akraobasi ve 
dolayısıyla cimnastik sporundan yararlanma biçimi hemen her anlamda yararlı 
ve destekleyici olacaktır. 

Oyuncuların denge yeteneklerini geliştirmede yapacakları çalışmalar içerisin-
de elastik bantları kullanmaları hem kuvvet özelliklerini arttırırken hemde den-
ge gelişimleri konusunda yararlı olacağı düşünülmüştür (Seviç Yılmaz & Tetik 
Dündar, 2021).

Dengenin, fiziksel ve fizyolojik vücut sistemleri arasında mükemmel bir uyum 
gerektirdiği ancak denge gelişimi veya optimal denge performansının sağlanması 
söz konusu olduğunda vücut kompozisyonunu oluşturan parametrelerin kuvvet 
gelişimine göre daha etkili faktörler olduğu bildirmiştir (Ölmez & Akcan, 2022).

Diğer taraftan cimnastik sporuyla birlikte bedensel esneme yeteneği, postür 
açısından estetik bir görünüm kazanma, güç elde etme, denge unsurunun geliş-
mesi, uzun süreli sahne performansları sırasında oyuncuların büyük ölçüde des-
tek aldığı alanlar olacaktır. Bu amaçla oyunculuk eğitimi sırasında ya da profes-
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yonel oyuncuların yararlandığı bir alan olarak akrobasi ve içeriğinde temel alan 
olan cimnastik sporu büyük yararlar sağlayacak alanlar olarak oyunculara hizmet 
edecektir. Bu nedenle sözü edilen her iki alandan da yararlanılması önemsenmeli 
ve yaygınlaştırılmalıdır. 

Yukarıda söz ettiğimiz çalışmaların bir başkası ise; “Tai Chi”dir. Bir savaş 
sporu olarak bilinen Tai Chi; Çin “Tao” öğretisinden ortaya çıkan bir uyumlanma 
ve beden çalışması olarak tanımlanmaktadır. Tai chi, kondisyona ilişkin çalış-
ma yapmak isteyen kişilerde denge ve aerobik kapasitenin yeniden oluşturulması 
ve yaşlanmayla ilişkili bir çok yaygın rahatsızlığın önlenmesi veya iyileştirilme-
si için mükemmel görünmektedir. Bir tür orta yoğunlukta egzersiz olarak Tai Chi 
(TC), geleneksel Çin Taoizm ve tıp felsefesine dayanmaktadır ve yaşlanan yetiş-
kinler için sağlığı geliştirici iyi etkiler sunabileceği düşünülmüştür (Zou & ark., 
2018a, Cole, Wijarnpreecha & Chattipakorn, 2016).

TC ilk olarak eski Çin halkı tarafından bilinen ve kökleri en az üç bin yıl 
öncesine dayanan bir felsefeye sahipti [18-20]. Zaman geçtikçe, beş ana akım 
TC tipi (Chen stili, Yang stili, Sun stili, Hao stili ve Wu stili) daha geliştirilmişti 
(Hall, Maher & Latimer, 2009, Taylor-Piliae & Coull, 2012). Bununla birlikte, 
bu farklı TC stillerinin ortak unsurları değişmiyordu; nefes kontrolü, iskelet kası 
ekstansiyonu/fleksiyonu, beden farkındalığı, zihinsel konsantrasyon ve tüm vü-
cut koordinasyonu (Zou & 2018b, 2018c).

TC formları açısından 8-form, 16-form, 24-form, 42-form, 56-form ve hat-
ta 108-form gibi çeşitli formlar sunmaktadır. (Zou & 2018c, Zou, Wang & Yu, 
2017). Her TC stili veya biçiminin kendine özgü özellikleri olduğu bilinmektedir. 
TC’yi küresel olarak tanıtmak için Çinli TC uzmanları, 88 formlu TC’den imza 
hareketlerini dikkatlice seçmişler ve 24 formlu Yang tarzını geliştirmişlerdi. Ben-
zer şekilde, 42 formlu TC (TC-42), Yang, Chen, Wu ve Sun tarzlarının yumuşak 
ve tutarlı hareketlerle karakterize edilen entegre klasik hareketlerinden oluştuğu 
da bilinmektedir.

56-form Chen tarzı TC (TC-56), Çin’deki en eski stillerden biridir ve ipek sar-
ma eğitimi, sertlik ve yumuşaklık, gevşeklik ve titreşim ve çok yönlü atlama gibi 
benzersiz özelliklere sahip teknikleri içerir. TC-56 ayrıca çok sayıda uygulayıcıyı 
çekmeyi kolaylaştıran daha fazla güç, dayanıklılık ve esneklik egzersizleri içerir 
(Zhou, Zhang & Kong, 2019).

Tai Chi çalışmaları sırasında; bedensel kondisyon ciddi anlamda yükselirken, 
bedenin tepki hızı, denge durumu, estetik yapısı ve bunların toplamında perfor-
mans gücü ciddi anlamda gelişim göstermektedir. Oyunculuk çalışmalarında ve 
profesyonel oyuncuların Tai Chi çalışmalarından sonra daha dingin, kararlı ve 
bedensel denge konusunda çok daha iyi oldukları yapılan çalışmalarla bilinmek-
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tedir. Bu nedenle de bu türden çalışmaların oyuncuların hem hüner ve yaratıcılık 
noktasında hem de performans, denge ve bedensel güç anlamında geliştikleri ka-
çınılmaz bir gerçekliktir. Tıpkı yukarıda söz ettiğimiz diğer alanlar gibi hem be-
densel denge hem de ruhsal denge açısından oyuncuların yararlanması gereken 
önemli bir alan olarak karşımız çıkmaktadır. 

Sözünü ettiğimiz tüm çalışma ve egzersiz biçimleri oyunculuk eğitimi alan 
ya da profesyonel olarak oyunculuk yapan tüm sanatçı ya da sanatçı adayları için 
şüphesiz ki oldukça yararlıdır. Bu çalışmaların; geliştirici, yaratıcı gücü, bedensel 
gücü, özgüveni, sahne performansını destekleyecek nitelikte yöntemler olduğu 
kabul edilmektedir. Bunların dışında; oyunculuk sanatı sonuç olarak performans 
sanatıdır. Performans sanatlarında sanatçıların beden, bedene bağlı olarak den-
ge meselesi oldukça büyük önem taşırken, bir de bu işin ses ve nefesle ilgili asıl 
meslek gerekliliği olan başka bir yanı da söz konusudur. Ses ve nefes performans 
sanatlarında geliştirilmesi gereken önemli etkenler olarak ön sırada yer alırlar, 
ancak şu ana dek söz ettiğimiz denge ve dolayısıyla bedene ilişkin çalışmalar be-
densel gelişimi desteklerken, bir yan da söz ettiğimiz ses ve nefesle ilgili gelişimi 
de dolaylı olarak destekleyecektir. Söz konusu alanın desteklenmesi, doğal olarak 
ses ve nefes geliştiricilerle ilgili sistemle bağlantılı bir durumu da ortaya çıkart-
maktadır. Ses ve nefesin gelişimi elbette, profesyonel spor alanlarından yararla-
nılan yukarıda söz ettiğimiz çalışmalarla da bağlantılıdır. Profesyonel spor olarak 
yapılan eskrim, akrobasi, cimnastik ve hatta artık spor alanında yer alan Tai Chi 
bedensel denge çalışmalarını desteklerken, tüm bedensel sistemin gelişimi konu-
sunda ciddi destek sağlayan alanlardır. 
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GİRİŞ
Kişisel farkındalığın ortaya çıkmasıyla beraber insanlarda zamanı verimli kul-

lanmak bir öncelik haline gelmeye başlamıştır. Dijital çağın ortasında kalan kent-
li insan yaşamın temposundan kurtulmak, fiziksel ve ruhsal olarak rahatlamak 
için rekreatif faaliyetlere yönelmiştir. Bu çalışmada genel hatlarıyla serbest za-
manları verimli geçirmek, yenilenmek, canlanmak adına yapılan etkinlikler ola-
rak tanımlanan rekreasyon faaliyetlerinin dijital dünyanın sunduğu imkanlarla 
etkileşimi; akıllı telefonlar, robotik ve kodlama, nesnelerin interneti, coğrafi bilgi 
sistemleri, insansız hava aracı, giyilebilir teknolojik ürünler, 3D yazıcılar ve nano 
teknoloji ürünler kavramlarıyla beraber açıklanmaya çalışılmıştır. Günümüz di-
jital çağında, çağa adını veren bu ürünler rekreatif etkinliklerde bulunan insanlar 
için yaşamı kolaylaştırıcı ve keyif alma sürecine pozitif katkı sağlamaları nede-
niyle vazgeçilmezler arasında yer almaya başlamıştır. Değişen ve gelişen tekno-
loji ile dijital ürünlerin rekreasyon faaliyetlerinde daha önemli bir konuma gele-
ceği öngörülmektedir.

Günümüzde kentleşme, sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin meydana ge-
tirdiği fizyolojik, sosyolojik ve en önemlisi psikolojik baskılardan kurtulmanın 
en etkili yollarından biri de rekreasyon faaliyetlerine katılmaktır (Yağmur, Ga-
berli, 2020).

Rekreasyon faaliyetleri, bireyi fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden olumlu olarak 
etkilemektedir. Rekreasyon bireyin fiziksel ve mental olarak yenilenmesindeki 
rolü nedeniyle kişilerin hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle özellikle 
gelecek nesil olarak tanımlanan gençlerin, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı birey-
ler olabilmeleri rekreasyon faaliyetlerine katılmaları ile mümkün olabilecektir. 
(Ardahan ve ark, 2016).

Rekreasyon terimi ise köken olarak Latince canlandırmak, tazelemek an-
lamlarına gelen “recreatio” kelimesinden türemiştir. Rekreasyon kavramı farklı 
araştırmacılar tarafından çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Rekreasyon, insanla-
rın serbest zamanlarında özgür iradeleri ile yalnız veya grupla zevk alarak yapa-
bildikleri ve bunun sonucunda eğlendikleri, dinlendikleri, bedenen ve ruhen bir 
tazelenme, yenilenme hissettikleri ve haz elde ettikleri etkinlikler toplamı olarak 
tanımlanabilir (Ardahan ve ark, 2016).

Rekreasyon kavramının tam olarak anlaşılabilmesi için serbest zaman kavra-
mının iyi bilinmesi gerekir. Serbest zamanı en genel ifadeyle, çalışma zamanı ve 
zorunlu ihtiyaçlarımız dışında kalan diğer zamanlar olarak tanımlayabiliriz (Ar-
dahan ve ark, 2016).

Serbest zaman kavramının değişik bakış açılarıyla çok çeşitli tanımları ya-
pılmıştır. Serbest zaman; bireyin temel ihtiyaçları ve bunları gidermek için har-
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cadığı zamanın, çalışma ve bunun gerekleri için harcanan zamanın dışında ka-
lan, kendi hür iradesiyle kendisi için harcadığı zaman bölümü olarak tanımlamak 
mümkündür (Ardahan ve ark, 2016). 

1. REKREASYON FAALİYETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Rekreasyon faaliyetlerinin sınıflandırılmasında önemli olan, bireylerin serbest 

zamanları içerisinde rekreatif faaliyetlere katılmasını sağlayan amaçlar, istekler 
ve hazlar temel belirleyicilerdir. Rekreatif faaliyetler bu temel unsurlara göre sı-
nıflandırabileceği gibi mekânsal, amaçsal ve işlevsel belirleyicilere göre de sınıf-
landırma yapılabilmektedir (Gül ve ark, 2014). 

Tablo 1. Rekreatif Faaliyetlerin Sınıflandırılması

Tablo 1’de Rekreatif faaliyetlerin çeşitli yazarlar tarafından sınıflandırılması 
gösterilmektedir. Fakat Karaküçük (2005)’e göre tabloda görülen faaliyetlerden 
“A-Tipik Boş Zaman Davranışı” bir rekreatif etkinlik değildir. A-Tipik boş za-
man etkinlikleri olumsuz ve çalışma dışındaki faaliyetler olarak binmektedir. Sü-
rekli olarak tartışma konusu olsa da boş zaman ile rekreasyon arasındaki farklılığı 
oluşturan bir etmendir (Kement, 2015). 

Rekreasyon faaliyetleri, katılımcılar tarafından zevk için veya belirli kişisel 
ihtiyaçları karşılamak için seçilmektedir. Rekreasyon faaliyetlerine katılmak için 
insanları motive eden bazı unsurların yanında katılmayı engelleyen unsurlarda 
vardır. Ekonomik durum, cinsiyet, fiziksel kaynaklar, mevsimsellik ve rekreas-
yon alanlarına ulaşım imkanları insanların rekreasyon faaliyetlerine katılmasını 
etkileyebilmektedir (Yağmur, Gaberli, 2020).
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2. TEKNOLOJİ
Teknoloji alanında yaşanan önemli gelişmeler ve bu gelişmelerin toplum ve 

ekonomi yapısı üzerindeki büyük etkisi, içinde yaşamış olduğumuz dönemin tek-
noloji çağı olarak adlandırılmasına yol açmıştır. Teknoloji kelimesi eski Yunanca 
da “techne” yani sanat, beceri kökünden türemiştir (Akolaş, 2009). 

İnsan beyninin dünyayı değiştirmek için kullandığı en temel becerisinin alet 
yapmak ve aletlerle işlemek olduğu kabul edilirse bu aletlerin bütününü de tek-
noloji olarak adlandırmak mümkün olacaktır (Canan, Acungil, 2018). Daha genel 
bir ifadeyle söyleyecek olursak teknolojiyi “insanın çevresini değiştirmek için 
sahip olduğu ve kullandığı çeşitli tekniklerin tümü” olarak tanımlayabiliriz (De-
mir, 1970).

3. DİJİTALLEŞME
Dijitalleşme; yaşadığımız hayatın hemen hemen tüm alanlarına etki eden en 

önemli teknolojik gelişmelerden biri olarak gösterilmektedir (Altun, 2020).  Diji-
talleşme ülke tarafından dijital veya bilgisayar teknolojilerinin benimsenmesi ya 
da kullanımının artması olarak tanımlanmaktadır (Schumacher, 2016).

 Tüm bilgisayar sistemleri ve pek çok elektronik sistem, sinyallerin var yok 
şeklinde, yani 1 ve 0 şeklinde sınıflanmasına dayanır. 1 ve 0 olarak ifade edebildi-
ğimiz bir şey, elektronik devrelerin dünyasına sokulabilir hale gelmiş, bilgisayar 
ortamına taşınabilir olmuş demektir. İşte dijitalleşme kavramı bir nesnenin ya da 
kavramın 1’ler ve 0’lar olarak ifade edilmiş hale getirilmesi ve sanal/dijital orta-
ma sokulmasıdır (Canan, Acungil, 2018).

Dijitalleşme, firmaların iş süreçlerini, iş ortamlarını ve bu süreçteki rolleri 
güncel teknolojilerden ve araçlardan faydalanarak analog ortamdan dijital orta-
ma aktarmaları ve daha fazla verim elde etmeleri anlamına gelmektedir (Özde-
mir, Kılınç, 2019). Dijitalleşmenin günümüzde toplumsal yaşamın her kesimini 
ve tüm sektörleri etkileyecek boyuta ulaştığını söylemek mümkündür (Ormanlı, 
2012). Bankacılık işlemleri, alışveriş, dergi, kitap, resim, film, müzik, kişilerarası 
iletişim, trafik durumu, şehir haritaları, ulaşım imkânları vb. dijitalleşmenin gün-
lük yaşamda kullanım alanlarından yalnızca birkaçıdır (Canan, Acungil, 2018).

4. REKREASYON FAALİYETLERİNDE YENİ NESİL 
TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI

Günümüzde teknolojik gelişmeler birçok alanda olduğu gibi spor faaliyetle-
rini de etkilemiştir. Sporun hem teknolojiye ilham kaynağı olan hem de birçok 
noktada onun imkânlarından faydalanan ikili bir yapısı vardır. Gelişen teknolo-
jik imkânlar sporu olumlu anmada etkilemekte; sporun, sporcunun ve spor orga-
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nizasyonlarının birçok yönden güçlenmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle 
spor ve teknoloji birbirlerini besleyen iki bileşen olarak ele alınabilir (Yıldız, 
Doğu, 2022).  

Yeni nesil teknolojiler öncelikle güven amaçlı olmak üzere rekreasyon faali-
yetlerinde birçok amaç için kullanım potansiyeline sahiptir. Bu araştırma makale-
sinde rekreasyon faaliyetlerinde yeni nesil teknolojilerin kullanım alan ve amaç-
ları açıklanmaya çalışılmıştır.

- Akıllı Telefonlar
Günlük yaşamda akıllı telefonlar hemen hemen herkes tarafından kullanıl-

maktadır. Özellikle internet teknolojisinin akıllı telefonlar ile buluşmasıyla bir-
likte insanlar yalnızca iletişim kurmak için değil, sosyal medya uygulamaları-
nı kullanmak, oyun oynamak, müzik dinlemek, film izlemek, fotoğraf çekmek, 
alışveriş yapmak gibi birçok eylemi bilgisayar özellikli bu akıllı telefonlar ile 
yapma imkânı bulmuşlardır (Kuyumcu, 2021). Akıllı telefon teknolojilerindeki 
gelişmelerin özellikle açık alan rekreasyon faaliyetleri olmak üzere rekreasyon 
faaliyetlerinde kullanıldığı görülmektedir. Örneğin; doğa temelli (dağcılık, bisik-
let sürme, yürüyüş, kamp, piknik vb.) rekreasyon faaliyetlerine katılan insanlar 
yön bulma, güvenlik ihtiyacı, acil durum ve bilgi gibi hizmetlere akıllı telefonlar 
ile rahatlıkla ulaşılabilirler (Yağmur, Gaberli, 2020).

- Robotik ve Kodlama
Yirmi birinci yüzyılın yeni okuryazarlığı olarak tanımlanan kodlama akıl yü-

rütme sürecinin bir parçası olarak düşünülmektedir. Robotik kodlama; problem-
leri çözmek, insan – bilgisayar etkileşimini sağlamak ve belirli bir görevi bilgisa-
yar tarafından yerine getirmek için komut setlerini kullanarak doğru sözdizimini 
düzenli ve sıralı olarak yazma ve uygulama geliştirme süreci olarak tanımlan-
maktadır. Kodlama veya programlama olarak kabul edilen bu iki kavram arasında 
hiçbir fark yoktur ve her iki kavram da bir makineye veya robota talimat vermek 
anlamına gelir (Kalyenci ve ark, 2022). Günümüzde robotik kodlama yazılımla-
rı, fiziksel robot ve sanal robot kodlama ortamlarının kullanımı oldukça fazladır 
(Karataş, 2021). Robotik kodlama ile oluşturulan robotlar sayesinde rekreasyon 
alanlarının güvenliği ve kontrolü yapılabilir. Ayrıca park, tiyatro, konser alanı vb. 
açık alanlarda rekreasyon faaliyetlerine katılanların sayı verileri robotlar tarafın-
dan hesaplanabilir. Kültürel amaçlı rekreasyon faaliyeti olarak oluşturulan müze-
lerde karşılama, bilet satma, ziyaretçileri yönlendirme, müze içerisinde bulunan 
önemli eserleri tanıtma yine robotlar tarafından yerine getirilebilir. Bu nedenlerle 
robotik ve kodlamanın özellikle kitleler halinde yapılan faaliyetlerde güvenli ve 
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hızlı bilgi sağlaması onu, rekreatif faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak say-
mayı mümkün kılmaktadır.

- Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) 
Yapılan araştırmalar sonucunda son birkaç yıl içinde internet ağları tarafın-

dan işletilen uygulama ve cihazların sayısı, dünya nüfusunun sayısını geçerek 
(2018’de 4,2 milyarın üzerinde 2020’de yaklaşık 8,4 milyar) iki katına çıktığı 
görülmektedir. Farklı araştırmacılar, çeşitli amaçlar için kullanılan teknolojilerin 
farklılıklarına dayalı olarak Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramını çeşitli şekillerde 
tanımlamaktadırlar. En genel tanımlama ile Nesnelerin İnterneti, çeşitli nesnele-
rin, farklı kablosuz modern teknolojiler ve ağ bağlantıları aracılığıyla kullanıcı 
ve tedarikçilerle fiziksel etkileşime girmeden birbirleriyle ve ana bilgisayarlarla 
iletişimi kolaylaştıran çoklu sensörlerle entegre edildiği bir ekosistem olarak ta-
nımlanabilir (Tiwari ve ark, 2022).  

Nesnelerin İnterneti, açık alanda yapılan doğa temelli rekreatif etkinlikler-
de önceden planlanmış rotadan ayrılıp kaybolma ihtimaline karşı konum temelli 
kurtarmayı mümkün kılabilmektedir (Yağmur, Gaberli, 2020).

- Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
Son dönemde yaşanan bilim ve teknolojik gelişmeler sayesinde yeryüzünün 

farklı bölgelerinden birçok konuda veriler elde edilmektedir. Coğrafi Bilgi Sis-
temleri bu verileri mekânsal olarak analiz etmeyi, bütünleştirmeyi ve elde edilen 
bilgileri sunmayı mümkün kılar (Taştan, 2021). Coğrafi Bilgi Sistemlerini coğ-
rafya, bilgisayar, matematik, istatistik, yönetim, ölçme ve haritalama biliminin 
bir araya gelmesinin neticesinde ortaya çıkan bir bilim olarak tanımlamak müm-
kündür (Wei, 2012). Bir başka tanımda ise Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanıcıların 
konumsal ve coğrafi verileri toplamasını, analiz etmesini ve bu verileri yönetme-
sini sağlayan bir sistem olarak ifade edilir (Senocak, Goren, 2022).  Coğrafi Bilgi 
Sistemlerinin veri kaynaklarının çok çeşitli olması nedeniyle kullanıcılarına ol-
dukça farklı imkânlar sunmaktadır. Her birey bu imkânları kullanarak kendi pro-
jesini ve kendi haritasını oluşturabilir (Taştan, 2021).

Coğrafi Bilgi Sistemleri rekreasyon alanlarının yöneticilerine tesisleri planlama 
ve yönetme konusunda etkili ve verimli araçlar geliştirme fırsatı sunabilmektedir. 
Uygun maliyetten dolayı Coğrafi Bilgi Sistemleri doğal kaynakların ve rekreasyon 
alanlarının planlanması, yönetimi ve analizi için önemli bir araç haline gelmiştir. 
Rekreatif faaliyetlere katılanlar özellikle yön bulma amaçlı Coğrafi Bilgi Sistem-
lerini kullanabilmektedirler. Ayrıca rekreasyon alanlarının güvenliği açısından da 
Coğrafi Bilgi Sistemlerinden yararlanılabilir (Yağmur, Gaberli, 2020).
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- İnsansız Hava Aracı (İHA) 
İnsansız Hava Aracı (İHA); içinde pilotu ve yolcusu olmayan, sadece ama-

ca uygun ekipman (kamera, fotoğraf makinesi, GNSS, vb.) taşıyan, uzaktan ku-
mandalı veya otomatik olarak çalışabilen bir çeşit uçaktır. İHA’ların askeri, si-
vil ve bilimsel amaçlı profesyonel kullanımları ülkemizde ve tüm dünyada hızla 
artmaktadır.  İHA’lar uluslararası literatürde “drone” veya “UAV/UAS” olarak 
tanımlanmakta olup, belirli teknik özellikler dışında gerçekte aynı anlama gel-
mektedirler (Kahveci, Can, 2017). Rekreasyon amaçlı kullanılan İHA’lar genel 
olarak kendisine kampçılık, dağcılık, rafting ve parklarda yaygın olarak kullanım 
alanı bulmuştur. İHA’lar rekreatif faaliyetlere katılanların yoğunluğunu ve hare-
ketini daha iyi izlemek için de kullanılmaktadır. Yine İHA’lar genellikle video ve 
fotoğraf çekimi amacıyla da katılımcılara hizmet sunmaktadır. Rekreatif faaliyet-
leri düzenleyenler ise İHA’lar aracılığıyla anında görüntüleme ile alan kontrolü 
yapabilirler (Yağmur, Gaberli, 2020).

- Giyilebilir Teknolojik Ürünler
Teknolojide yaşanan hızlı değişimler ve gelişmelerin yanında halkın artan 

sağlık bilinciyle birlikte giyilebilir teknoloji cihazlarının kullanımı giderek daha 
popüler hale gelmektedir. Akıllı giyilebilir teknolojiler ya da giyilebilir cihaz-
lar olarak da ifade edilen giyilebilir teknolojiler, en geniş tanımıyla atılan adım 
sayısı, yürünen veya koşulan mesafe ve tüketilen kalori gibi ölçümleri izlemek 
ve takip etmek için kullanılan elektronik cihazları ifade etmektedir. Giyilebilir 
teknolojiler, bilgisayar, mobil telefonlar ve benzeri akıllı cihazlarla senkronize 
bir şekilde çalışarak, kullanıcılarına uzun vadeli veri takibi sağlamak amacıyla 
tasarlanmış cihazlardır (Yüce ve ark, 2020). Bu cihazlar günden güne yapılan 
iyileştirme çalışmalarıyla birlikte kullanıcılara atılan adım sayılarını, tüketilen ve 
yakılan kaloriyi, çıkılan katları, uyku düzeni ve kalp atış hızını takip etme gibi 
çok çeşitli işlevler sunar. Giyilebilir teknolojik ürünler sayesinde bireyler sağlık 
konusunda daha bilinçli hale gelmekte ve bu sayede kendi sağlıklarının kontro-
lünü ellerine almalarını sağlamaktadır. Giyilebilir teknolojik ürünler sayesinde 
elde edilen veriler rekreatif faaliyetlere rutin katılım konusunda bireyleri motive 
ettiği de bilinmektedir.   

- 3D Yazıcılar
Günümüzde 3 boyutlu yazıcı teknolojisi birçok alanda kullanılmakta ve her 

geçen gün farklı kullanım alanlarına kavuşmaktadır. Yeni endüstriyel devrim ola-
rak tanımlanan Endüstri 4.0’ın da önemli bir bileşeni olan 3D yazıcıların üre-
tim iş modellerinde önemli değişiklikler getireceği düşünülmektedir. Bu tekno-
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loji düşük malzeme kullanımı, ürünlerin hafifliği ve çok fonksiyonlu bileşenlerin 
tasarımına imkân vermektedir (Kökhan, Özcan, 2018). 3D yazıcılar, yazıcıların 
standart olarak kâğıtlara baskı yapmasından ziyade üç boyutlu olmak üzere ge-
ometrik veriler kullanılarak istenilen malzemelerin birbirine kat kat eklenmesini 
sağlayan bir üretim ve imalat tekniğidir. Bu imalat yöntemi yaygın olarak kulla-
nılmaya başlanmıştır. 3D teknolojisinin sıkça kullanılmasıyla birlikte karmaşık 
parçaların depolanması ve montajı ortadan kalkmış olup tek bir işlemle üretilme-
si sağlandığı ifade edilmektedir (Camkıran ve ark, 2021). Günümüzde 3D yazı-
cılar ile üretimi yapılan malzemeler rekreasyon faaliyetlerinde kullanılmaya baş-
lanmıştır. Bu malzemelere bisiklet kaskı, rafting ve kano yarışlarında kullanılan 
kürekler, spor ayakkabıları ve özel tasarım metal bisiklet çerçevesi örnek olarak 
verilebilir.

- Nano Teknoloji Ürünler
Nano kelimesi, Yunanca “cüce” anlamındaki “nanos” tan gelmekte olup her-

hangi bir fiziksel büyüklüğün bir milyarda biri anlamındadır. Nano teknoloji ise, 
her türlü nesnenin yapıtaşı olan atomları, istenilen şekilde düzenleme şansına sa-
hip olmayı ve her alanda daha dayanıklı, daha hafif ve doğaya daha az zarar vere-
cek üretim yapılmasını sağlayacak bir teknolojidir (Özdoğan ve ark, 2006). Son 
zamanlarda düzenlenen özellikle açık alan rekreatif faaliyetlere (doğa temelli yü-
rüyüş, kampçılık, dağcılık, bisiklet turu, rafting ve diğer su sporları vb.) katılan 
bireyler nano teknoloji ile üretilmiş tekstil malzemelerini tercih etmektedirler. 
Bu malzemeler leke tutmayan ve buruşmayan, yumuşak, su tutmayan, teri dışarı 
atan, kışın sıcaklık-yazın serinlik hissi veren, esnek, daha sağlam, kendini temiz-
leyen, kolay yıpranmayan, yanmayan, nefes alabilen, kan dolaşımını artıran, anti 
mikrobik, koku oluşumunu engelleyen, daha az katkılı, UV emici ve çevre dostu 
özellikleriyle bireylerin rekreatif faaliyetlerden aldıkları yaşam doyumunu daha 
da artırmaktadır (Türkmen, Mutlutürk, 2014).

SONUÇ
İnsanoğlunun buharlı makineyi icat edip üretimde kullanmaya başlamasından 

bu yana yaklaşık üç yüzyıl geride kaldı. Elektriğin icadı makinelerle birleşerek 
seri üretimi başlattı. Yakın çağa geldiğimizde ise elektronik ile dijitalleşeme bir-
leştirilerek akıllı robotlar üretilmiş, insan gücü üretimdeki yerinin büyük bir kıs-
mını bu robotlara bırakmıştır. İlk kez 2011 yılında Almanya Hannover Fuarı’nda 
kullanılan 4. Endüstri (Sanayi) Devrimi (Endüstri 4.0) kavramı dijital teknoloji-
lerin gelişme hızına ayak uydurmak adına sanayi-teknoloji bütünleşmesini kısaca 
ifade etmek için kullanılmıştır. Günümüz çağının “dijital çağ” olarak adlandırıl-
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masının nedeni son 11 yılda dijital teknolojilerdeki değişimin yaşamın her alanın-
da hâkimiyet kurmasıdır. Akıllı telefonlar, robotik ve kodlama, nesnelerin inter-
neti, coğrafi bilgi sistemleri, insansız hava araçları, giyilebilir teknolojik ürünler, 
3D yazıcılar ve nano teknoloji ürünlerin günlük hayata dâhil olması aktif yaşama 
katılan insanları gerek iş gerekse günlük yaşamlarında bu teknolojik cihazları 
kullanmaya mecbur kılmıştır. Günümüzde dijital dünyanın cihazları rekreatif fa-
aliyet içerisinde yer alan her insan için yaşamı kolaylaştırıcı özellikleri ile vaz-
geçilmezler arasında yer almaktadır. Bu durum ilerleyen yıllarda rekreasyon et-
kinliklerinde dijital ürünlerin kullanımının artacağı kanaatini güçlendirmektedir.
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Sporla ilgili konular spor psikolojisiyle ilgili konulardan daha fazla merak 
uyandırmaktadır. Bunun nedeni sporun birçok kişi için rahatlatıcı bir yönünün ol-
ması olabilir. Sporda yapılan araştırmalar, bireylerin hem fiziksel hem de zihinsel 
olarak iyileşmelerinde ve topluma yeniden kazandırılmalarında spora katılımının 
önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Spor, sosyalleşme, bireyin yaşam kali-
tesinin iyileştirilmesi, dinlenme ve fiziksel performansın sınırlarını zorlama sü-
recinde etkili bir araçtır. Spor hayatta yeni bir amaç edinmenin etkili bir yoludur. 
Çünkü sosyalleşmek için spor yapmak gerekir. Spor yapmak, benlik saygısını 
geri kazandırdığı ve kişinin gerçek kapasitesinin farkındalığını geliştirdiği için 
sosyal bütünleşmeden çok daha fazlasını başarabilir. Fiziksel aktiviteye katılanlar 
ile yüksek performanslı sporcuları araştıran birçok araştırmada, fiziksel aktivite-
nin bütünleşme, sosyalleşme, yaşam kalitesini iyileştirme boş zaman için yararlı 
ve etkili bir araç olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca spor yapmak, bireylerde benlik 
saygısını güçlendirdiği ve kişinin gerçek kapasitesinin farkındalığını geliştirdiği 
için sosyal bütünleşmeden çok daha fazlasını başarabilir.

Özellikle son yıllarda spor psikolojisinde yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde 
psikolojik faktörlerin atletik performansı, özellikle de elit performansı nasıl etki-
lediğinin daha iyi anlaşılmasına etkili bir şekilde katkıda bulunmuştur. Spor, spor-
cular için farklı anlamlar ifade eder ve onların davranışlarında bir anlam bulur. 
Yapılan bilimsel çalışmalarda elde edilen veriler sporun kültürlerden, yöneltilen 
durumlardan, ilgiden, gereksinimlerden etkilendiği ve bunlara göre farklılıklar gös-
terdiği bilinmektedir.  Örneğin basketbol, futbol vb. alanlarda ABD’ ni zencilerin 
temsil etmesi sporun kendi doğasından değil hem bireysel hem de toplumsal sorun-
lardan doğmuştur. Bu nedenle spora katılan insan davranışlarının kompleks ve çok 
çeşitli olduğu kolayca söylenebilir.  Spor psikologları olarak, toplum kültüründe 
sporun toplumsal ve politik içeriklerine duyarlı davranışsal araştırmaların sonuç-
larının yorumlanmasına ihtiyaç vardır. Öncelikle bireysel ya da toplumsal olarak 
spor psikolojisinin sportif davranış anlayışının nasıl kurulduğu ve geliştirildiğinin 
sorgulanması konusunda istekli olmak gerekir. Alternatif anlayışlar ve davranışlara 
yönelik açıklamalar geliştirilmeli ve bunları yararlı ve uygulanabilir şekilde spor 
psikolojisine yerleştirilmelidir. Önemli olan epistomoloji ve metadolijiyi ayrı ayrı 
düşünmek yerine bir bütün olarak ele almak gereklidir. 

Bazı sporcu ve antrenörler ekiplerinde profesyonel spor psikologları ile çalış-
maya gerek duymazlar. Örneğin UCLA ‘nın eski antrenörü olan John Wooden, bu 
kategoriye girmekteydi. Sporcularını yarışmalara her zaman kendisi hazırlamak-
ta ve sporcularda oyunun psikolojik ve duygusal yönünün kontrolünü ellerinde 
tutmaya çalışmaktaydı. Spor psikologlarının sporcu performansın arttırılması ko-
nusunda antrenör John Wooden’ın, yapmış olduğu mental hazırlıklardan birşey-
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ler öğrendikleri bilinen bir gerçektir. Başarılı antrenörler ve sporcular yaptıkları 
çalışmalarda zihinsel ögelere önem vermektedir. Uygulanmakta olan bu yöntem 
spor psikolojisinin bilimsel temelinin uygulanmasını hızlandırmaktadır. Spor psi-
kolojisi; psikolojide yer alan prensiplerinin spora uygulandığı bir bilimdir. Ço-
ğunlukla performansı yükseltmek ve yükselen performansı korumak için kulla-
nılan etkili bir çalışmadır. Aynı zamanda spor psikologları sporu insanın zihin-
sel olarak zenginleşmesi için bir araç olarak görürler. Ne pahasına olursa olsun 
“kazanma alışkanlığı” iyi bir spor psikoloğunun amacı ve arzusu değildir. Spor 
psikoloğu spora yapan ve potansiyelini zenginleştirmek isteyen herkese yardım 
etmekle ilgilenir. Bir bütün olarak ele alındığında spor psikolojisi hem spor per-
formansını hem de insanın sosyopsikolojik yönünün zenginliğini arttırmaya yö-
nelik ilgi çekici bir disiplindir. Spor psikolojisi uygulamaları kapsamlı, planlı ve 
uygulamaya dayalı karmaşık, çok yönlü ve uzun çalışmalar gerektiren bir süreç-
tir. Bu amaçla özellikle uygulama sürecinde ayrıntılara dikkat edilmesi önemlidir. 
Çünkü sporcu performansında gerek antrenmanlar da gerekse de yarışmalar da 
çok sayıda beklenmedik olayla başa çıkmak gerekebilir. Sporcular, spor psikolo-
jisi alanında bir uzman tarafından yönlendirilen ve denetlenen sistematik ve uzun 
süreli psikolojik eğitim ile psikolojik beceriler kazanabilir ve aynı zamanda da 
eğitilebilirler. Bu bağlamda spor psikolojisinin pek çok yönü fiziksel aktivitelere 
ve performans sporlarına yönlenmektedir. 

Spor koçluğu araştırmalarının ilk dönemleri boyunca, temel tartışma, koçlu-
ğun esasen ya bilimsel ya da sanatsal bir etkinlik, hatta ikisinin bir karışımı oldu-
ğu fikrini ortaya çıkarmıştır. Koçluğun bir bilim olarak algılanması, artan perfor-
mans iyileştirmeleri sağlamak için belirli edinilmiş bilgilerin reçete edilebileceği-
ni göstermektedir. Bir bilim olarak koçlukla karşılaştırıldığında, bir sanat formu 
olarak koçluk, bilginin rasyonel, araçsal uygulaması olmadan, ancak bilgiyi dina-
mik, karmaşık bir ortama daha az kuralcı, daha yaratıcı ve mistik bir şekilde uy-
gulayarak performansın iyileştirilmesine dayanır. Koçluğun bilim ve sanatın bir 
bileşimi olduğu perspektifi, birçok koç eğitimcisi tarafından desteklenmektedir 
(Denison, 2007). Jones’a (2005) göre koçluğun ana disiplini psikolojidir. Koçlu-
ğa psikolojik bir yaklaşım olduğunu savunanların savı ‘her şeyin akılda’ olduğu 
fikriyle ilgilidir ve karar verme, beceri edinme, koç-sporcu etkileşimleri, koçun 
rolü, benlik saygısı ve biliş gibi alanlara odaklanır. Bu alanda çalışan bilim in-
sanları, spor koçluğu araştırmalarının gelişimini psikolojik anlayıştaki ilerlemeye 
paralel olarak görmektedir. Tarihsel olarak, spor koçluğu, insan boyutunu ekle-
yen bir psikoloji dalı, yani hümanist psikoloji tarafından geliştirilmeden önce, 
yaygın olarak kabul edilen ve yerleşik davranışsal ve bilişsel ilkelerle uyumluy-
du. 1950’lerin psikolojideki bu gelişimi, çağdaş spor koçluğu araştırmaları üze-
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rinde baskın bir etki olarak kaldı. Bu, hümanist yaklaşımı spor koçluğunda davra-
nış için bir “kıyaslama” olarak benimseyen Lyle (2002) tarafından gösterilmiştir.

Psikoloji alanındaki son gelişmeler, psikolojik yaklaşıma büyük ölçüde sadık 
kalan çağdaş spor koçluğu araştırmalarını bilgilendirmeye devam ediyor. Koç-
luğa modelleme yaklaşımı, ‘Koç Etkinliği’ veya ‘Koçluk Başarısı’ nın, sporcu 
performansını etkileyen değişkenlerin tanımlanması, analizi, kontrolü ve sıralı 
bir sürecin uygulanması yoluyla elde edilebileceği görüşüne dayanmaktadır. Bu 
ardışık koçluk görüşü, başarıya ulaşmak için sürecin değiştirilmesi temeline da-
yanır. Bu konu Kidman & Hanrahan (2004) tarafından şu şekilde vurgulanmış-
tır, ‘koçlar başarıya ulaşmıyorsa (bu nasıl tanımlanırsa tanımlansın), yaptıklarını 
değiştirmeye, yani süreci değiştirmeye ihtiyaçları vardır. Spor koçluğu bu yakla-
şım içinde iki araştırma biçiminin varlığını tanımlar: Etkili koçluk uygulamasını 
araştıran deneysel araştırmalara dayanan koçluk süreci ‘modelleri’ ve onları ge-
liştiren temel yapılar olarak tanımlar (Denison, 2007). Spor Psikolojisi, optimal 
atletik performansın psikolojik yönleri de dahil olmak üzere, psikoloji ve spor 
performansı arasındaki etkileşimleri ele alır; bu durum fiziksel ve psikolojik iş-
levsellik arasındaki bağlantı ile ilgilidir. Psikolojik durumların fizyolojik duru-
mu ve süreçleri olumlu veya olumsuz etkilemesi temeline dayanır. Egzersiz Psi-
kolojisi, fiziksel aktivitenin benimsenmesi ve sürdürülmesi ve bunun psikolojik 
iyi oluş üzerindeki etkilerine odaklanarak, fiziksel aktivitenin davranışsal, sosyal 
bilişsel ve psikobiyolojik öncülleri ve sonuçları üzerine araştırmaların yapıldığı 
alandır. Performans Psikolojisi, insan performansının psikolojisine, özellikle de 
psikomotor performansta mükemmellik gerektiren durumlara odaklanır. Ekip ça-
lışmasının ve motivasyonun insan performansı için önemli olduğunu vurgular ve 
daha çok kişinin sportif becerilerini daha üst seviyelere taşıma odaklı çalışmalar 
içermektedir. Bu çalışmalar sporcunun kuvvet, kondisyon, çeviklik, dayanıklılık, 
esneklik vb. becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla yapılmaktadır. 

Spor psikolojisi, aktivitenin öznesi olarak hareket eden bir veya birkaç kişinin 
sporla ilgili faaliyetlerinin psikolojik yapısının psikolojik temelleri, süreçleri ve 
sonuçları ile ilgilidir. Odak, davranışa veya insan davranışının farklı psikolojik 
boyutlarına, yani duygusal, bilişsel, motivasyonel veya duyusal-motor boyutlara 
ilgili olabilir. Fiziksel aktivite rekabetçi, eğitici, eğlence ve rehabilitasyon ortam-
larında yer alabilir ve sağlıkla ilgili egzersizleri içerir. Bu tip etkinliklere katılan 
kişiler, farklı spor ve egzersiz ortamlarında yer alan kişilerdir. Bu etkinlikler pro-
fesyonel boyutta olacağı gibi rekreasyonel seviyede de olabilmektedir (Tenenba-
um,  Eklund, 2020)

Spor psikolojisi, uygulayıcıların sıklıkla spor bilimleri, psikoloji, etik, çe-
şitlilik ve kültür ile araştırma yöntemleri ve istatistik bilimlerinden elde edilen 
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bilgileri uygulamalı olarak kullandıkları disiplinler arası bir alandır. Klinik ve 
danışmanlık psikolojisinin aksine, spor psikolojisi uygulayıcılarının belirli en-
dişeleri, kaygıları, psikozları, klinik müdahale gerektiren hastalıkları olan kişile-
re yardımcı olmak için kullanabilecekleri kanıta dayalı uygulamalı tedaviler ve 
müdahale protokolleri yoktur (Gardner & Moore, 2007). Sonuç olarak, zihinsel 
performansa yönelik çalışma yapan uzmanlar teorik çerçeveler tarafından yön-
lendirilen etkili zihinsel eğitim programları oluşturmalı ve kendi kişisel felsefele-
rini (Poczwardowski, Sherman ve Ravizza, 2004), stil ve deneyimi ve kişi ihtiyaç 
ve hedeflerini de göz önünde bulundurarak spor psikolojisinin hem içinden hem 
de dışından ampirik bulgularla destekleyip çeşitli programlar oluşturmalıdırlar. 
Etkili bir zihinsel eğitim programı, psikolojik, duygusal, davranışsal ve perfor-
mans alanlarında anlamlı değişimler yaratabilir bu durum sporcuların fiziksel ve 
psikolojik performanslarına olumlu katkı sağlar. Kullanılan zihinsel egzersizler 
ve araçlar, hedeflenen zihinsel kaslar ve sonuç hedefleri arasındaki uyum, prog-
ramın etkililiğini sağlamak için zorunludur. Örneğin, basketbol serbest atış yüz-
desini iyileştirmek amacıyla sporcularda özgüveni artırmak için kendi kendine 
konuşmayı içeren bir zihinsel antrenman programı, kendi kendine konuşmanın 
özgüvende ve bu özel performans parametresinde değişiklikler ürettiğini göster-
melidir. Yapılan antrenman modeli hedefe uygun olmalıdır. Tersine, uygun zi-
hinsel egzersizler ve araçların etkili bir şekilde uygulanmadığı performanstaki 
değişiklik (örneğin, serbest atış yüzdesi) ve hedeflenen zihinsel kastaki buna kar-
şılık gelen değişiklikler, fiziksel uygulama veya koçluk gibi zihinsel antrenman 
programı dışındaki faktörlere bağlanabilir (Taylor, 2020). İlk ilke, zihinsel ant-
renman programının sporcuların ihtiyaçları ve hedefleri ile uyumlu olmasını sağ-
layan sporcu merkezli programlar oluşturmaktır. Danışmanların sporcu merkezli 
zihinsel antrenman programlarını sağlamalarının üç yolu vardır: değerlendirme, 
işbirliği ve kişiselleştirme.

Değerlendirme: Kapsamlı bir sporcu değerlendirmesi hem sporcuların hem 
de ortaya çıkan sorunlarının anlaşılmasını, uygun müdahalelerin seçimini ve ya-
pılandırılmış bir müdahale planının geliştirilmesini kolaylaştırır. Değerlendirme, 
görüşme, gözlem ve testlerin yanı sıra koçlardan ve diğer paydaşlardan gelen 
geri bildirimleri içerebilir. Etkili zihinsel antrenman programlarının geliştirilme-
si, tipik olarak, sporcularla bir giriş görüşmesi yaparak başlar. Bu bilgi toplama 
esnasında, genellikle danışmanlar, sunulan sorunları belirlemek ve anlamak için 
sporcular hakkında spora özgü ve genel bilgiler toplamak için kullanabilecekleri 
yapılandırılmış görüşme protokollerini kullanır (Taylor, 2020).). Gözlem, danış-
manların antrenman ve rekabet ortamlarında sporcu davranışlarına tanık olması-
na ve sporcuların deneyimlerine özgü bağlamsal faktörleri anlamalarına olanak 
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tanır (Holder, Winter ve Orr, 2017). Önemli zihinsel antrenmanları (örn. motivas-
yon, güven, yoğunluk, odaklanma) ve zihinsel egzersizleri ve araçları (örn. he-
def belirleme, imgeleme, kendi kendine konuşma, gevşeme) değerlendirmek için 
spora özel envanterler kullanılır (Chow & Gilson, 2017) .

İş birliği: İş birliği, bir zihinsel antrenman programının temelini oluşturacak 
temel hedefleri ve görevleri belirlemek için birlikte çalışan danışmanları, sporcu-
ları ve uygun olduğunda antrenörleri içerir. Danışmanlar ve sporcular, program-
dan elde edilecek tanımlanmış faydalar, müdahale stratejileri ve sonuçlanması 
üzerine programın etkinliğini değerlendirmek için bir araç üzerinde anlaşabilir-
ler. Daha da önemlisi, zihinsel bir eğitim programının oluşturulması sırasında iş 
birliğinin herhangi bir bölümündeki anlaşmazlık veya güven eksikliği, danışanın 
ayrılmasına ve bağlılık sorunlarına neden olabilir (Swift & Greenberg, 2012).

Kişiselleştirme: Etkili zihinsel antrenman programları oluşturulurken spor-
cuların yaşları, kişilikleri, aileleri, kültürel geçmişleri, deneyimleri, rekabet dü-
zeyleri, sporla ilgili ihtiyaçları ve hedefler dahil olmak üzere sporcuların bütün 
yönleri göz önünde bulundurulmalıdır. Zihinsel bir eğitim programının tasarımı-
na yönelik kişiselleştirilmiş bir yaklaşım, optimal gelişim, üst düzey performans, 
o sporun performans hedeflerine ulaşmayı sağlayabilir.

Etkinliğin Değerlendirilmesi: Son ilke, zihinsel eğitim programı boyunca 
sistematik ve sürekli olması gereken etkinliğin değerlendirilmesidir. Değerlendir-
me, belirli bir duruma yönelik yapılan zihinsel antrenmanın sonunda veya bir se-
zonun sonunda, bir zihinsel antrenman seansının sonunda gerçekleşebilir. Zihin-
sel antrenman programının ve müdahale bileşenlerinin etkinliğinin belgelenmesi, 
müdahalenin sporcuların önceden belirlenmiş zihinsel antrenman hedeflerine ne 
ölçüde ulaştığını belirlemede ve devam eden bir zihinsel antrenman programın-
da gelecekteki gelişmelere ilişkin kararlar alırken yardımcı olacaktır (Anderson, 
Miles, Mahoney ve Robinson, 2002). Değerlendirme göstergeleri şu ögelere bağ-
lanabilir:

• Öz farkındalık kazanımları;
• Zihinsel eğitim konusunda daha iyi bilgi;
• Zihinsel egzersizler ve araçların kullanımında daha fazla kolaylık;
• Spor performansındaki artışlar;
• Objektif performans ölçümleri; 
• Önceden belirlenmiş performans ve sonuç hedeflerine ulaşılması.

Zihinsel Antrenman Programı Geliştirme
Zihinsel antrenman programı geliştirme spor branşına, sporcunun yarışma 

takvimine, fiziksel ve zihinsel performans durumuna, tecrübesine, yaş ve zihinsel 
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antrenman yapma isteğine bağlıdır. Bu uygulamanın çıkış noktası, sporcuların yap-
tığı fiziksel antrenmanlarla birlikte zihinsel antrenmanların birleştirilmesidir. Her 
ikisinin de etkili olabilmesi için kapsamlı, yapılandırılmış ve tutarlı bir şekilde dü-
şünülmeleri gerekir. Danışmanlar, böyle bir zihinsel antrenman programı oluştur-
mak için iş birliği yaparken sporcuların bu bakış açısını benimsemelerine yardımcı 
olabilir. Bu amaca ulaşmak için sporcuların güçlendirilmeleri gereken zihinsel du-
rumları belirlemek, bu alanlar için ilgili hedefler belirlemek ve ardından sporcuların 
devam edip bağlı kalabilecekleri bir zihinsel antrenman programı düzenlemek için 
kullanabilecekleri beş adımlı bir çerçeve geliştirilmiştir (Taylor, 2020).

Adım 1: Zihinsel Yapıları Tanımlayın: Danışmanlar kapsamlı bir değerlen-
dirme yaparak etkili bir zihinsel antrenman programı tasarlamak için sporcular-
la ortak çabalarına başlayabilirler. Bu değerlendirme, sporcuların güçlendirmesi 
gereken zihinsel yapıları belirleyecek, müdahale olarak kullanılacak zihinsel eg-
zersiz ve araçları belirleyecek ve geliştirilen programın yapısına ve ilerlemesine 
rehberlik edecektir. Yukarıda bahsedildiği gibi, bu değerlendirme, görüşme, en-
vanter uygulama ve gözlemin yanı sıra koçları da sürecin içine katmayı içerir. 
Danışmanlar sporcuların kapsamlı bir değerlendirmesini tamamladıktan sonra, 
zihinsel antrenman programının ilk aşamasında odaklanmak istedikleri zihinsel 
yapıları belirleyebilirler. Çok fazla zihinsel yapıyı ele almaya çalışmak, sporcular 
için bunaltıcı olacak ve onların öncelikli olanlara yeterli zaman ve çaba harcama-
sını engelleyecektir. Sporcuların güçlendirmek için birkaç zihinsel yapı seçmesi 
ve daha sonra diğerleri üzerinde çalışması daha etkilidir. Sporcuların başlangıçta 
hangi zihinsel yapılara odaklanmayı seçmeleri gerektiği, (1) en çok hangi zihin-
sel yapının güçlendirilmesi gerektiğine, (2) sporcuların kısa süreli antrenman ve 
rekabet gereksinimlerine ve (3) uzun vadeli gelişimlerine göre belirlenmelidir. 

Adım 2: Zihinsel Egzersizleri ve Araçları Seçin: Zihinsel yapıları belirlen-
dikten sonra, danışmanlar sporculara uygulanacak olan birçok zihinsel egzersizi 
ve aracı gözden geçirebilir. Belirtilen zihinsel yapıları en etkili şekilde güçlendi-
recek olanları seçmelerine yardımcı olabilir. Seçilen zihinsel egzersizler ve araç-
lar, danışmanların en etkili olacağına inandıkları ve sporcuların en rahat oldukları 
ve kullanmaktan eğlendikleri bir kombinasyonla belirlenmelidir.

Adım 3: Bir Zihinsel Antrenman Hedef Planı Oluşturun: Kapsamlı bir 
plan oluşturmak, sporculara fiziksel kondisyon ve spor antrenmanlarında olduğu 
gibi zihinsel antrenmanlarında da izleyecekleri net bir yapı ve süreç sunacaktır. 
Bu zihinsel antrenman planı, sporcuların gelişiminde rehberlik ederken danış-
manların kullanabilecekleri bir dizi önemli ölçüt içerir.
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Düzenleme
Danışmanlar, sporcuların zihinsel antrenmanlarını nerede yapacaklarını belir-

lemelerine yardımcı olabilir. Sporcular zihinsel egzersizleri ve araçları üç ortam-
da kullanabilirler:

• Spor dışında, örneğin, okula gitmeden önce yatak odalarında imgeleme ant-
renmanı yapılması veya yatmadan önce gevşeme prosedürlerinin uygulanması.

• Antrenman sırasında, örneğin güven oluşturmak için olumlu kendi kendine 
konuşma ile veya odaklanmayı sürdürmek için bir anahtar kelime kullanarak uy-
gulama çabalarını geliştirmek için.

• Müzik, imgeleme ve sporcunun rutininde olan zihinsel egzersizler gibi zi-
hinsel araçları kullanarak bir yarışmadan önce kullanılabilir.

Zihinsel Yapılar
Sporcular, hangi zihinsel yapılara odaklanmak istediklerine karar verebilirler. 

Örneğin, sporcular sporlarının dışında günlük hedefler belirleyerek ve kendile-
rine neden bu kadar çok çalıştıklarını hatırlatarak motivasyon ile ilgili yapıları 
çalıştırabilirler. Antrenman sırasında her idman ve egzersiz öncesi antrenman ru-
tinlerini kullanabilirler. Müsabakalarda, sporcular özgüvenlerini geliştirmek için 
zihinde canlandırma egzersizlerini kullanabilir ve ideal performans durumuna 
ulaşmak için zihinsel dayanıklılık tekniklerini kullanabilirler.

Şu anki durum
Bir zihinsel antrenman programına başlamadan önce danışmanlar, sporcuların 

zihinsel yapıları açısından nerede olduklarını değerlendirmelerine yardımcı ola-
bilir. Bu ilk değerlendirme, ilerlemelerini belirleyebilecekleri bir temel sağlaya-
caktır. Örneğin, sporcular yarışmalar sırasında odaklarını geliştirmek isterlerse, 
danışmanlar onlardan mücadele ettikleri belirli dikkat dağınıklıklarını netleştir-
melerini ve dikkatlerinin dağıldığı durumları belirlemelerini isteyebilir.

Hedefler
Çalıştırılacak her zihinsel yapı için danışmanlar, sporcuların ne kadar güçlü 

olmasını istediklerine ve zihinsel antrenman programlarındaki hedeflere ulaşmak 
için ne yapacaklarına dair net hedefler belirleme konusunda sporculara rehberlik 
edebilir. Sporcular, zihinsel antrenman çabalarına amaç ve yön sağlayacak yapıcı 
hedefler belirlemek için planlama yöntemlerini öğrenebilirler. 

Zihinsel Egzersizler ve Araçlar
Danışmanlar, zihinsel antrenman programlarını tanımlayacak ve yönlendire-
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cek bir dizi hedef belirledikten sonra, sporcuların hedeflerine ulaşmak için kulla-
nacakları belirli zihinsel egzersizleri ve araçları belirlemelerine yardımcı olabilir. 
Bu zihinsel egzersiz araçları sporun yapısına ve iç dinamiklerine göre değişiklik 
gösterir.

Adım 4: Bir Zihinsel Eğitim Programı Oluşturun: Sporcular genellikle 
sporları, okulları, işleri, uykuları ve sosyal yaşamları da dahil olmak üzere bir-
çok işi aynı anda yerine getirmeye çalışan meşgul insanlardır. Tüm sporcular için 
zorluk, danışmanlarıyla birlikte tasarladıkları zihinsel antrenman programını uy-
gulamak için yoğun programlarında zaman bulmaktır. Sporcuların fiziksel ant-
renmanlarının dışında haftada en az fiziksel antrenman sürelerinin yarısı kadar 
süreyi ayırmaları ve zihinsel antrenmanı düzenli kondisyon ve spor antrenmanla-
rına dahil etmeleri gerekir. Zihinsel antrenman programına tam olarak uyulmasını 
sağlamak için danışmanlar, çeşitli zihinsel antrenman egzersizleri için her hafta 
zaman atamak üzere çevrimiçi veya kâğıt takvimlerinde bir program oluşturmak 
üzere sporcularla işbirliği yapabilir. Bu noktada önemli olan husus danışmanla-
rın sporcuyla her hafta düzenli görüşmesidir. Sporcular için bir zihinsel antren-
man programına ilk katıldıklarında ortaya çıkan başka bir zorluk, bunu yapma-
yı hatırlamaktır. Zihinsel antrenman daha önce genel eğitim programlarının bir 
parçası olmadığı için, muhtemelen o kadar meşgul olacaklar ki unutacaklar veya 
hatırladıkları halde aceleye gelmiş hissediyorlarsa, önceliklerini kaybedebilir ve 
zihinsel antrenmanı atlayabilirler. Zihinsel antrenman, kondisyon ve spor antren-
manları kadar programlarına yerleşene kadar danışmanlar sporcuları, takip eden 
zihinsel antrenman seanslarını bildirmek için gerekli uyarıları yapmalıdırlar. 

Adım 5 Bağlılık: Sporcular, yukarıda açıklanan dört ilke ve dört adımı kulla-
narak zihinsel antrenman programlarını oluşturduklarında, atmaları gereken son 
ve en zor adım, programa bağlılık göstermektir. Bu bağlılık, sporcuların zihinsel 
antrenmana kondisyon ve spor antrenmanlarıyla aynı kararlılıkla yaklaşmaları 
gerektiği anlamına gelir. Zihinsel antrenman süreklilik gerektiren bir yapıdır. İs-
tikrarlı bir şekilde devam edilmesi ve fiziksel antrenmanla birlikte eş zamanlı 
olarak uygulanması gerekmektedir. Zihinsel antrenmanın aynı fiziksel antrenman 
gibi kapsamı, şiddeti, süresi ve yoğunluğu vardır. Sporcunun yarışma takvimine 
ve fiziksel performansına göre yapısı değişir, dönüşür ve farklılaşır. Bu sebepten 
zihinsel performans antrenörleri, yapmış oldukları programı esnek bir yapıda ha-
zırlamalıdırlar.

Spor ve Egzersiz Psikolojisi, Temel Bir Spor Bilimi Disiplinidir
Spor ve egzersiz psikolojisi, modern toplumlarda, özellikle de elit sporda ve 

egzersize artan ilginin bir sonucu olarak spor bilimi içinde gelişen genç bir di-
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siplindir. Kuzey Amerika’da spor psikolojinin doğuşuyla David Wiggins (1984), 
Robert Singer (1989) ve Jean Williams ve Bill Straub’un (1986) yazmış oldukla-
rı makalelerden büyük ölçüde yararlanılmıştır (Tenenbaum ve diğ. 2011:67-68). 
Bilimsel bir alanın temel fonksiyonu mevcut alandaki bilgiyi ilerletmek ve elde 
edilen verileri meslektaşları ve katılımcılar ile paylaşılmasıdır. Spor psikolojisi 
uygulamaları da profesyonel ve elit sporcuların yüksek performans kazanmaları-
na, spora yeni başlayan çocuklara, fiziksel ve zihinsel yetersizlikleri olmayan bi-
reylere, yetişkinlere ve sporu sadece boş bir zaman aktivitesi olarak yapan geniş 
bir topluluğa uygulanabilir.

Spor psikolojisi, 20. yüzyılda gelişen genç bir disiplindir. 1879 yılında Wil-
helm Wundt tarafından Leipzig’de deneysel psikoloji için ilk laboratuvarın ku-
rulmasından sonra, 1890’da bisiklet yarışı sevdalısı Norman Triplett tarafından 
motor becerilerin öğrenilmesi ve sporun psikolojik yönlerinin araştırılması ile 
başlayan araştırmalar Triplett’in, sporcuların reaksiyon süratlerinin ölçülmesi ve 
spor becerilerinin öğretilmesi ile devam etmiştir.  1920’de Robert Werner Sc-
hulte, tarafından Berlin’de ve 1925’te Illinois’de Coleman Griffith tarafından ilk 
spor psikolojisi laboratuvarı kurulmuştur. Ayrıca, 1926 yilinda Antrenörlük Psi-
kolojisi (Psychology of Coaching) ve 1928 yılında ise Sporcu Psikolojisi Psy-
chology of Athletics) adında ilk iki kitabın yayımlar.1913’te Modern Olimpiyat 
Oyunlarının kurucusu Pierre de Coubertin, Birinci Uluslararası Spor Psikolojisi 
ve Fizyolojisi Kongresi’ni düzenlemiştir (Kornspan, 2007).  1939-1965 yılları 
arasında Franklin Hanry, spor ve egzersiz biliminin akademik bir disiplin olarak 
gelişmesini sağlamıştır. 1966- 1977 Bruce Ogilvie, ilk olarak takım ve sporcular-
la çalışmaya başlamıştır. Önemli bir olay Bruce Ogilvie and Tutko, 1966 yılında 
yazılan, “Problem Athletes and How to Handle Them”, isimli kitabın yayınlan-
masıdır. Dr.Ogivie ‘den uygulamalı spor psikolojisinin babası olarak bahsedil-
mektedir (Tenenbaum ve diğ.,2011:68). Özellikle 1970’ li yılın ortalarından itiba-
ren spor ve egzersiz psikolojisi uygulama alanında olağan üsttü bir gelişme göz-
lemlenmiş ve uluslararası spor psikolojisi gelişmelerinin birçoğu Feruccio An-
tonelli, tarafından yapılmıştır. Antonelli, aynı zamanda ISSP ‘nin ilk başkanı ve 
ilk editörü olmuştur. 1970’lerden zamanımıza kadar spor psikolojisi kitaplarının 
çoğu genellikle hareket bilimciler ve psikologlar tarafından yazıldı. Bu yazarlar-
dan biri Cratty, bir eğitim psikoloğuydu. I960’lardan bugüne motor öğrenme ve 
spor psikolojisi hakkında sayısız kitabın yazarı, Cratty özellikle psikoloji ve ba-
şarılı sporcu konusunda bilinç yaratan kitabıyla tanındı (Cratty!&Vanek, 1970). 
Spor psikolojisiyle ilgili dersler 1970’lerin başlarında üniversitelerin beden eğiti-
mi, kinetik ve hareket bilimleri gibi bölümlerinde yaygınlaşınca yazarlar kaynak 
ders kitapları yazmaya başladılar (Cratty, 1973; Singer,1972 vb.). Özellikle 198O 
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yılında kitap çeşitleri ve sayıları artmaya başladı. Her konuda kitaplar akademik 
amaçlar için, halkın ilgisine yönelik, eğiticilerin, sporcuların ve amatör sporcula-
rın ihtiyaçlarına yönelik olarak yayınlandı (Henschen, Staraub, 1995).

Belirli bir süre yaşanan sessizliğin ardından, spor psikolojisi 1960’lardan son-
ra, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, 1965’te Uluslararası Spor Psiko-
lojisi Derneği’nin (ISSP) kurulmasıyla önemli ölçüde gelişti. 1965 yılında Ame-
rika ve Kanada’dan küçük bir grup beden eğitimi öğretmeni Texsas eyaletinin 
Dallas şehrinde Amerikan Sağlık ve Rekreasyon Birliği (AAHPER) profesyonel 
bir organizasyon oluşturmanın mümkün olup olmadığını tartışmak için bir araya 
geldiler. 1966’da ISSP tanındıkları zaman bu küçük grubun çalışmaları amacına 
ulaştı. Yeni organizasyonun adı (North American Society for the Psychology of 
Sport and Physical Activity) Kuzey Amerika Spor Psikolojisi ve Fiziksel Aktivite 
Derneği (NASPSPA) oldu. Bu derneğin ilk toplantısı 1967 ‘de yapıldı ve o za-
mandan beri NASPSPA spor psikolojisi konusunda dünyanın en etkili akademik 
derneğidir. Amerika’da NASPSPA ‘nın kurulmasından kısan bir süre sonra 1969 
yılında Kanada’da bir organizasyon olarak “Canadian Society for Psychomotor 
Learning and Sport Psychology” (CSPLSP) kuruldu ve 1977 yılında bağımsız bir 
dernek oldu. Kanada birliğininde CSPLSP ‘ ye girmesiyle Amerika’da “ National 
Association for Sport and Physical Education” NASPE adında bir spor psikolo-
jisi akademisi oluştu. 

Ortaya çıkan iki tür spor psikolojisi uygulamalarından birincisinden akade-
mik spor psikolojisi, ikincisinden ise uygulamalı spor psikolojisinden bahsedil-
mektedir. Daha önce ortaya çıkan geleneksek (akademik) spor psikolojisi alanın 
araştırma yönüyle veya eğitimiyle ilgili yönteme odaklanmaktadır. Buna karşılık 
uygulamalı spor psikolojisi bu alanın uygulama alanı veya profesyonel yönüne 
odaklanmaktadır. Bu bölünme uygulamayla ilgilenen birçok spor psikoloğunun 
NASPSPA ‘nın kendi ihtiyaçlarını karşılamadığını düşünmeleri sonucu ortaya 
çıkmıştır. Bunun sonucu 1985’de “ The American Association of Adapted Sports 
Programs (AAASP) kuruldu. Dört yıl sonra bu birlik “Journal of Applied Sport 
Psychology” dergisini yayınlamaya başladı. Araştırma alanında aktif olarak ça-
lışan birçok spor psikoloğu aynı zamanda AAASP’ye üyeyken bunun tersine, 
birçok uygulama yapan spor psikoloğu da NASPSPA ‘nın üyesi konumundadır. 
İlginç olarak son bir bölünmede “Amerikan Psikoloji Birliği’nde APA oldu ve 
“Amerikan Psikoloji Derneği “oluştu. Bu olayda akademik olarak çalışan araş-
tırmacı psikologlar APA’ nın daha çok uygulamaya yönelmiş olmasından şikayet 
ettiler. 1986 yılında APA kendi bünyesi içinde 47.bölüm olarak adlandırılan eg-
zersiz ve spor psikolojisiyle ilgilenen yeni bir bölümü kurdu (Robbıns ve Mad-
rigal,2016:1-3). 1980’ler daha ilginç gelişmelere tanıklık etti. Birçok spor psi-
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koloğu performans geliştirme yöntemleri için olimpik ve diğer başarılı sporcu-
larla çalışmaya başladılar. Medya bu yeni, ilginç, gelecek vaat eden, sporculara 
başarılı olmalarına yardımcı olabilecek spor psikolojisi uzmanlık programlarına 
dikkat çekti ve daha çok antrenörlerle sporcuya yardım edilmesini sağladı. Spor 
bilimleri bölümünde motor öğrenme ve beden eğitimle ilgilenebilecek öğrenciler 
daha açık ve heyecan verici bir alan olan spor psikolojisine yöneldi. Feltz (1981), 
1948’ de yapılan bir incelemenin, sonucunda ABD’ de 33 akademik programın 
spor psikolojisinde mastır ve doktora sunduğunu belirtmektedir. Uzmanlık eğiti-
mi veren üniversitelerin sayısı o zamandan sonra hızla arttı. Psikoloji öğrencileri 
bu bölümlere alanda uzmanlaşmak için katıldılar ve psikoloji bölümleri de spor 
psikolojisine önemli konularda kaynak sağladılar.

Howell (1992), uygulamalı dersler ve kariyer yapmak isteyen psikoloji öğ-
rencileriyle çok ilgilendi. Ona göre büyüyen bir bilimsel eksiklik vardı. Howell, 
temel bilimlerin ve bilim adamlarının en önemli kaynağı psikoloji yok mu olacak 
tartışmasını ortaya attı. Psikolojinin spor psikolojisi eğitiminin temeli olması dü-
şüncesine inanıyordu. Psikoloji eğitimi alanlar bilimsel verilere dayanarak neleri 
savunabileceklerini bilmeleri için, bilimsel konular ve bilimsel metotlar hakkında 
iyi eğitim almalarına inanıyordu. Bu bağlamda spor psikologlarının yetiştirilme-
sinde bu gibi konuların yanında, genel araştırmalar ve incelemeler konusundaki 
yaklaşımlara göre ileri sürülen pek çok araştırma sorusu kullanılmakta olan uy-
gulama bilgilerine ek olarak, bilimselliğe katkıda bulunan çıkarımlarla ve dü-
şüncelerle yanıtlanabilirdi. Bilimsel kaynaklı araştırmaların uygulama kaynaklı 
araştırmalarla çatışması gerekmez. Spor psikolojisi sadece bilimsellik de değil-
dir. Psikolojinin ve de spor bilimlerinin bir dalı olarak, araştırmaların büyük bir 
bölümü doğal olarak üstü kapalı ya da açık biçimde uygulama ağırlıklı olacaktır. 

Spor psikolojisinin bulunduğu noktaya gelmesi büyük güçlükler yaşamadan ol-
mamıştır. Belirsizlikten spor psikolojisini açıkça tanımlamak ile başlayan süreç, 
spor psikologlarının neler yapabildiği ya da yapması gerektiğine, nasıl yetiştirilme-
leri gerektiğine ve anlamlı araştırmaları neyin oluşturduğuna kadar, mevcut akade-
mik programların sunduğu akademik dersler son zamanlarda değiştirildi. Takımlar-
la, egzersiz kulüpleriyle ve diğer uygulamalarda iletişim spor psikologlarının aka-
demik hazırlanma aşamasına dahil edildi. Spor psikolojisinde sunulan profesyonel 
hizmetler kadar araştırma sahalarında da hızla ilgi çekici gelişmeler meydana gel-
meye başladı. Önemli bir güncel çalışma konusu olan sağlık ve egzersiz spor psiko-
lojisi başlıklarını da kapsımı içerisine aldı. Spora katılmamış olan bireylerin olum-
lu psikolojik yararları kazanmak ve düzenli egzersiz programlarına katılmalarını 
sağlamak için ideal motive edici durumlar oluşturuldu. Gelişen yazınlar, egzersiz 
programlarını ve bireylerin ciddi faaliyetlere katılımlarını sağlayan motivasyonları 
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ortaya çıkarmak (Fox, Corbin&Couldry, 1985; Kimiecik, 1992) ve bir programa 
başladıktan sonra uzun süreli olmasını sağlamak için çalışmalar hız kazandı (Gar-
cia&King, 1991; Mc Cready&Long, 1985; Spink&Carron,1992). Son zamanlarda 
egzersize katılımını sağlamakta en iyi olanı belirlemek için çeşitli yaklaşımlar kar-
şılaştırılmaya başlandı (Kirschenbaum, 1992;Wankel; 1984). Artık günümüzde gü-
düleme, destek verme, sosyal yapı düzenlemeleri, çevre koşulları ve bireylerin dü-
zenli egzersiz programlarına neden katılmadıkları, neden kısa sürede bıraktıkları, 
bu gibi durumları önlemek için neler yapılabileceğini belirlenmeye çalışılıyor. Aynı 
şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin psikolojik etkileri (işinden memnun olma, mo-
ral, özgüven ve günlük hayatta stresle başa çıkmak gibi) diğer sağlık uzmanlarıy-
la birlikte çalışmanın gerekli olduğu egzersiz psikologları (Dishman,1985-1986) 
tarafından ortaya çıkarıldı. Şu ana kadar, düzenli, ciddi, fiziksel aktivitelerin kısa 
dönemdeki etkileri yararlı ve destekleyici sonuçlar vermiştir. Spor ve egzersiz psi-
kolojisinin ortaya çıkışı aşağıdaki Şekil 1.’ de gösterilmektedir.

 
Şekil 1. Spor ve Egzersiz Psikolojisi: Farklı Disiplinlerden Ortaya Çıkan ve 

Paylaşımda Bulunan Bilimsel Bir Disiplin (Tenenbaum ve diğ.,2013:67).

Spor ve egzersiz psikolojisi spor ve egzersize katılan insanların davranışları 
hakkında yapılan bilimsel bir çalışma alanıdır. Egzersiz ve spor psikologları ye-
tişkin ve çocuklara katıldıkları aktivitelerde olumlu kazanımları sağlamalarına 
yardımcı olmak amacıyla kullanılabilecek prensipleri tanımlar ve uygulayan ki-
şilerdir. Spor ve egzersiz psikolojisindeki çoğu çalışma iki konuyu amaçlar (We-
inberg ve Gould, 2007:5). Bunlar;

a- Bireyin fiziksel performansını etkileyecek psikolojik faktörlerin nasıl öğ-
renilebileceğini,

b- Kişinin spor ve egzersize programlarına katılım ile psikolojik gelişimini, 
sağlığını ve kendini iyi hissetmesini nasıl etkileyeceğinin anlaşılmasını, 
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Spor psikolojisi araştırmaları, optimum performansın ortaya çıkması için spor-
cuların ideal bir performans durumuna veya optimum işlevselliğe sahip duygusal 
olgunluğa ulaşması gerektiğini vurgulamaktadır. Optimum performans, bilişin, 
duyguların ve fizyolojik koşulların karmaşık, çok değişkenli bir bütünlüğü ve etki-
leşimidir. En yaygın çalışma alanları ise, optimum uyarılma düzeyi, kaygı ve stres 
kontrolü, kendine güven, hedef belirleme, dikkat kontrolü ve öz kontrol algılarının 
geliştirilmesini içerir.                                

Spor ve egzersiz psikolojisi, önemli bir araştırma alanı, enstitülerde yer alan bi-
limsel bir disiplin ve yaygın bir uygulama alanıdır. Spor psikolojisi uygulamaları, 
birçok spor organizasyonunda ve sporcuların psikolojik bilgiyi antrenmanlara ve 
yarışmalara hazırlanırken her geçen gün artarak daha fazla kullanmaya başladık-
ları bir bilim dalıdır. Spor ve egzersiz psikolojisi, zihinsel eğitim, motor öğrenme, 
psikolojik beceriler, sakatlanma, zihinsel, duygusal ve davranışsal işleyişi geliştir-
meye yönelik müdahaleler, algısal-bilişsel işlevsellik, kişilik, grup uyumu, lider-
lik, tükenmişlik ve yoğun antrenmanlar, cinsiyet sorunları ve kültürlerarası bakış 
açıları gibi konuları kapsayan bir araştırma ve uygulama alanıdır. Spor ve egzersiz 
psikolojisi, spor ve egzersiz davranışının çeşitli boyutlarına odaklanan bilimsel ve 
profesyonel bir bilgi akışıdır. Weinberg ve Gould, spor ve egzersiz psikolojisini 
“insanların ve sporcuların spor ve egzersiz aktivitelerindeki davranışlarının bilim-
sel olarak incelenmesi ve elde edilen bilgilere göre uygulama yapılması” olarak ta-
nımlamıştır. Disiplinin genel yönelimi, ampirik araştırmaya, nitel analizlere ve etik 
standartlara dayalı olarak sporda kasıtlı ve amaçlı davranışları değiştirmek, açıkla-
mak, tahmin etmek ve geliştirmektir (Weinberg ve Gould, 2011). 

Spor ve egzersiz psikolojisinin bakış açısı iki yönlüdür. Bunlardan birincisi, bi-
reyin fiziksel performansını etkileyecek psikolojik faktörlerin nasıl öğrenileceğini; 
ikincisi ise spor ve egzersizlerdeki bilişsel, motivasyonel, duygusal süreçler için te-
mel kuramsal bir anlayış geliştirmek (teorik kavramlar), metodolojik yaklaşımları 
(araştırma yöntemleri) ilerletmek ve etkili müdahale araçlarını geliştirmektir (Te-
nenbaum ve diğ.,2011:67). Spor ve egzersiz psikolojisinin spor bilimi arasındaki 
ortaklık insan performansını anlama ve maksimum düzeye ulaştırma ve başarıya 
katkıda bulunmayı içerir. Yapılan uygulamalarda sporcuların kişisel gelişimi, so-
rumluluk almaları, karar verme yetenekleri ve mutluluğu daha fazla vurgulanma-
lıdır. Takımların ve sporcuların rekabetini sağlamak için spor psikologlarının yeri 
çok önemlidir. Onlar kazanmadan daha fazlasıyla ilgilenirler. Sporcuların hayata 
bakış açılarında spora yer vermelerine yardım ederler. Spor ve egzersiz psikolog-
larının ortak çıkarları insanların başarısı ve sağlığıdır.  Uygulamalı olarak çalışan 
spor ve egzersiz psikologları, sağlığın korunması, performans geliştirme, danış-
manlık, sakatlanma rehabilitasyonu ve fiziksel aktivitenin teşviki ile ilgilenmekte-
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dir. Araştırma odaklı spor ve egzersiz psikologları, spor ve egzersizle ilgili eylem-
leri anlamak için modeller ve teoriler geliştirir, test eder ve bilimsel araştırmalar yü-
rütür. Spor psikologları, ister araştırmacı ister uygulayıcı olsun, egzersiz ve sporun 
yapıldığı koşullarda kişisel gelişime katkıda bulunmaya çalışır. Çağdaş spor psiko-
logları, teori ve araştırma, eğitim ve uygulama olarak üç farklı ama iç içe geçmiş 
çalışmalarda faaliyet gösterirler. Spor ve egzersiz psikolojisi önemli bir bilimsel 
disiplindir. Ancak teorik ve uygulamalı çalışmalarını çeşitli bilimsel ve uygulamalı 
bilgi kaynaklarından alır (Weinberg ve Gould, 2011). Bunlar öncelikle:

1. Motor öğrenme, geliştirme ve kontrol, biyomekanik, egzersiz fizyolojisi ve 
kinesiyoloji,

2. Psikoloji, özellikle sosyal ve bilişsel kuramların yanı sıra uygulamalı psiko-
lojinin çeşitli alt disiplinleri,

3. Sağlık Bilimleri, özellikle tıbbi, sosyal ve davranışsal bilgiler,
4. Metodoloji, ölçme, ölçme ve değerlendirme ve ayrıca istatistiksel yöntemlerdir.

Tablo 1. Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Amaçları
Teori ve Araştırma Eğitim Uygulama

Bilişsel mekanizmalar Beden eğitimi öğretiminde 
psikolojik ilkeler Performans geliştirme

Motivasyon Özel gruplarda öğretim 
ilkeleri Takım bağlılığı

Psikofizyoloji
Genç, yetişkin ve elit 
sporcuların koçluğunda 
psikolojik ilkeler

Klinik ve tedavi amaçlı 
rehabilitasyon

Egzersiz ve sağlık 
Motor programlarına bağlı 
kalmak için motivasyon 
ilkeleri

Eğitsel (öğretme, öğrenme)

Kişilik
Konum, saldırganlık, sporda 
etik ve fiziksel aktivitenin 
psikolojik faydaları 

Boş zaman ve eğlence

Grup Dinamiği Sosyal destek; gençler ve elit 
sporlar için egzersiz programlar

İletişim
Duygular
Uyarılma, stres ve 
kaygı
Cinsiyet sorunları
Tükenmişlik 
Spordan ayrılma isteği

Kaynak: Tenenbaum ve diğ.,2011:67-68. 
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Spor ve egzersiz psikolojisi, psikofizyoloji, motor öğrenme ve kontrol, spor pe-
dagojisi, spor sosyolojisi vb. birbiriyle ilişkili çeşitli konulardan oluşan bir alandır. 
Bazı çalışmalar teoriye dayalı, bazıları ise uygulama ve alan odaklıdır.  Örneğin 
çok çeşitli araştırmalar (deneysel olan ya da olmayan, laboratuvar ve saha çalış-
maları, vaka ve grup çalışmaları) ve yöntemler (nitel, nicel, görüşme ve gözlem 
yöntemleri, anketler, ölçekler ve testler) spor ve egzersiz psikolojisi araştırma ve 
uygulamalarında kullanılmıştır(Stuart ve Biddle 1997:63-69).  Morris, 1979 yılın-
dan başlayarak 1998 yılına kadar IJSP dergisinde  (International Journal of Sport 
Psychology)  yayınlanan araştırmalarda kullanılan yöntemleri incelemiş ve 20 yıl 
içinde, laboratuvar, alan deneyleri ve anket çalışmalarının en yaygın olarak kulla-
nılan iki araştırma yöntemi olduğunu ve bunları kuramsal makalelerin izlediğini 
vurgulamıştır  (Morris, 1999).

Uygulamalı çalışmalarda, spor psikologları anketleri yoğun olarak kullanırlar. 
Sporcular, antrenörler, eğitimciler ve yöneticilerle yapılan gözlem ve doğrudan gö-
rüşmeler gibi diğer teknikler de kullanılan yöntemler arasındadır. Son zamanlarda, 
spor ve egzersiz davranışlarını daha iyi açıklamak için araştırma ve uygulamada 
nicel ve nitel araştırmalarda elde edilen veriler de kullanılmıştır (Hanrahan ve An-
dersen, 2010). Ostrow (1996), özellikle spor ve egzersiz psikolojisi alanında kulla-
nılmak üzere geliştirilmiş, psikometrik olarak doğrulanmış 314 test çalışması ya-
pıldığını vurgulamıştır. Duda (1998), Tenenbaum, Eklund ve Kamata (2011) tara-
fından güncellenen ve önemli ölçüde genişletilen spor ve egzersiz psikolojisindeki 
farklı ölçme yaklaşımlarını kullanmışlardır(Tenenbaum, ve diğ.,2011). Hackfort ve 
Munzert’e (2005) göre, fiziksel yeterlilikler, fizyolojik durumlar ve motor beceri-
ler sporda yüksek performans için gerekli olan özel temeller değildir (Hackfort ve 
Munzert, 2005:3-18). Hackfort, yüksek performansa ulaşmak için zihinsel yete-
neklerin yanı sıra çeşitli psikolojik faktörlerin de gerekli olduğunu vurgulamaktadır 
(Hackfort, 2006). Son birkaç yılda araştırma yöntemleri ve istatistiksel prosedürler 
gelişmiştir. Spor ve egzersiz psikolojisinin gelecekteki uygulamaları eğitimsel, pro-
fesyonel, organizasyonel ve bilimsel açıdan değerlendirilmelidir. Çünkü spor bi-
limlerinde çok yönlü ve disiplinlerarası yaklaşımlara doğru artan bir eğilim vardır. 
Bu spor ve egzersiz psikolojisine artan bu eğilim kültürlerarasında da çeşitli bilim 
adamları ve uygulayıcıların da ilgisini oldukça artmıştır. Çeşitli şekillerde baskıya 
neden olan koşullar altında duygusal, bilişsel ve motor sistemler arasındaki bağlan-
tıyı daha iyi anlamak için daha fazla bilimsel çabaya ve çalışmaya ihtiyaç vardır. 
Ayrıca, performans danışmanlığını daha da geliştirmek için vaka çalışmalarına ve 
doğal gözlemlere dayanan uygulamalara yönelik daha fazla araştırma yapılması 
gerekmektedir. Sağlıklı yaşam tarzını anlamak ve buna katkıda bulunmak, birinin 
hayatının niteliğini geliştirmek çok önemlidir. Burada zor olan daha fazla insanı bu 
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düzenli fiziksel aktivite programlarına dahil etmenin yollarını belirlemektir. Ancak 
psikolojik yararlar çok belirli değildir ve kolay ölçülemez. 

Eğzersiz ve Spor Psikologlarının Çalışma Alanları
Spor ve egzersiz psikologları kendi yeteneklerini vu uzmanlık alnalarını anla-

malıdır. Profesyonelliğin kabul edilebilirliği ve saygınlığı birinin bilgisinin sınır-
larını fark etmenin önemi belki birinin neyi daha iyi yapabileceğini anlamasından 
daha önemlidir. Spor ve egzersiz psikologları hem spor da hem de fiziksel aktivi-
telerde çok farklı sayıda rollere sahiptir. Bu roller araştırmaların yönetilmesi, öğ-
retmenlik ve sporcu ve egzersizlere katılan kişilere verilen danışmanlıktır. Ancak 
bu rollerde spor ve egzersiz psikologları aynı eğitimi almazlar. Kliniksel spor ve 
egzersiz psikologları aşırı zorlanma ve aşırı duygusal bozoklukları olan sporcu 
ve egzersizlere katılanların tedavisi için psikoloji alanında özel bir eğitime sahip-
lerdir. Eğitimsel spor psikologları spor ve egzersiz alanında özel bir eğitim alırlar 
ve eğitim aldıkları eğitimle ilgili olarak zihinsel antrenör olarak görev yaparlar 
ve sporcu ve eğzersize katılanların psikolojik becerileri ve onların geliştirilmesi 
konusunda eğitilirler. Onlar çeşitli duygusal rahatsızlıkları olan insanlara yardım 
etmek için eğitim almamışlardır.     

Şekil 2. Spor ve Egzersiz Psikologlarının Rolleri

Günümüzde egzersiz ve spor psikologları değişik alanlarda çalışırlar. Bu alan-
lara ilişkin örnekler; 

a- “Sportmen gençlik” (gelişme, motivasyonel etkiler, öğrenme, deneyim 
kazanma.

b- Grup dinamikleri (ahlak, üretkenlik, liderlik) 
c- Öğrenme ve uzmanlaşma ( öğrenme, alıştırmalar ve uzmanlaşma) 
d- Danışmanlık (problemlerle mücadele etme ve yanlış davranışlar) 
e- Psikolojik ölçme ( spora özel psikolojik test hazırlama, teşhis, seçme, ba-

şarı tahmini) 
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f- Performans geliştirme (zihinsel hazırlık, mücadele teknikleri, motivas-
yon, self-regulation yaklaşımları )

g- Durumsal faktörler (sahiplik ve hayatın niteliği, motivasyonel faktörler, 
psikolojik faydalar)

Bazı spor ve egzersiz psikologları bunlardan yalnızca en azından birine önce-
lik verip yoğunlaşırlar. Bazıları da pek çok görevi en iyi şekilde yerine getirebilir. 
Ancak uzmanlar ve katılımcılar şunu çok iyi bilmelidir ki spor ve egzersiz psiko-
loğu herkes için her şeyi yapamaz. Özellikle birçok yönden, rekabetçi sporcular-
la çalışmak, uygulamalı spor psikolojisinin göz alıcı yanıdır. Hem sporcular hem 
de spor psikologları için şampiyonluklar, zaferler ve medyanın ilgisi başarıya 
katkıda bulunur. Bununla birlikte, rekabetçi sporcularla uygulamalı çalışma spor 
psikologları için zor olabilir. Çalışma saatleri, performans talepleri, kötü şöhret, 
sporculara erişimdeki kısıtlamalar ve medya ilişkileri üretken çalışmayı daha da 
zorlaştırabilir. Birçok rekabetçi sporcu, sporda başarmak için yoğun bir istek, 
“kazanmak için her şey” tutumu geliştirmiştir. Rekabetçi spor ortamının elveriş-
siz doğası, sporcuların deneyimler ve sosyal destek yolları ile etkileşime girme 
olasılığını azaltır. Rekabetçi sporcuların üzerindeki baskı, medyanın ilgisiyle yo-
ğunlaşabilir ve sporcuların endişelerini artırabilir.
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Şekil 3. Psikoloji ve Spor Bilimlerinin Spor Psikolojisi İle İlgili Alanlara Et-
kisi (Henschen, Staraub, 1995).
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Şekil 3. de görüldüğü gibi spor psikolojisinin alanı oldukça geniş ve çeşitli-
dir. Spor psikolojisinin gelişmesindeki en önemli neden sahip olduğu bölümlerin 
zenginliğidir. Burada birçok birey için çekici ilgi alanları vardır. Öyle ki spor psi-
kologların toplumca paylaşılan işler yaptıklarını hissetmeleri için onları bağlayan 
bir şeyler olmalıdır.

Toplumsal paylaşım kişi başarısının ve mutlu olmasının hareket merkezindeki 
ilgidir. Bu merkezi spor, egzersiz, hoşlanma ve oyun oluşturur. Kendini aşabil-
me ve mutlu olmakla birlikte, yeter dereceden kusursuz performansa ulaşmakta 
yardımcı olmak asıl hizmet vermede temel amacı meydana getirir. Bu hizmetleri 
açıklamayı hedefleyen daha önce tarif edilen diğer spor psikologlarının görüşle-
riyle birlikte spor psikolojisinin farklı yapısını güçlendirip aynı zamanda sosyal 
bir güç olarak önemini vurgulanmasının sağlanmasıdır. 

Spor ve egzersiz psikologları için sporcularla çalışmak, diğer ortamlardaki 
insanlarla çalışmaktan çok daha zordur. Çünkü antrenörler, sporcuların spor için-
de deneyimler kazanmalarına aracı kişiler oldukları ve genellikle sporculardan 
takıma % 110 performans göstermelerini isteyerek sporcularını mükemmelliğe 
teşvik ederler. Antrenörlerin, sporcuların beslenmeleri, yarışmadan önce katıla-
bilecekleri aktiviteleri ve ilişki kurdukları insanları kısıtlayan politikaları ve tarz-
ları olabilir. Spor psikologları, antrenörleri etkileyen dış baskılarına karşı duyarlı 
olmalıdır. Sporcularla güç dengesi kurmak için antrenörlerle de çalışmak bazı 
durumlarda gerekebilir. Spor ve egzersiz psikologları için rekabetçi sporun ka-
palı dünyasına girmenin kolay bir yolu yoktur. Takım içinden birini veya birile-
rini tanıyan spor psikologları açıkça daha büyük bir avantaja sahiptir. Bu amaçla 
antrenmanları ve yarışmaları izlemek, dışarıdan içeriye geçişi kolaylaştırabilir. 
Sabır ve sebat spor arenasına girmek için yararlı araçlardır (Van Raalte, 1998: 
102-103).

Sporcuların bir spor psikoloğu ile ilk karşılaştıklarında bazı endişeleri olması 
doğaldır. Her sporcu ve antrenör farklı olsa da, sporcuları ve antrenörleri rahat-
latmak için yapılabilecek birçok yöntem vardır. Bunlar dört çalışma tekniği diye 
adlandırılan,

 
 a-Spor geçmişini öğrenmek, 
  b-Zaman kısıtlamalarının farkında olmak, 
  c-Değerlendirme araçlarını dikkatle seçmek ve
  d- teknik olarak psikolojik dilin kullanımını sınırlamak olarak açıklanabilir.
 
Örneğin, bir spor psikoloğu, bir sporcunun spora nasıl başladığını, ne kadar 

süredir yarıştığını, güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunu, sporlarda en çok 
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neyi sevdiklerini ve mevcut endişelerinin neler olduğunu öğrenmelidir. Spor ve 
egzersiz psikologlarının kariyer seçenekleri çeşitlidir. Bu çeşitlilik fırsat olarak 
yorumlanabilir. Araştırma yapmak için pek çok fırsat olduğu gibi ve eğitimci ol-
mak içinde fırsatlar vardır.

Profesyonel Danışmanlık Kavramı
Danışmanlığın amacı, antrenörlerin ve sporcuların psikolojik ve sosyal so-

runlarını anlamalarına ve çözmelerine yardımcı olmaktır. Hem bireysel hem de 
takım sporcularının yarışma ve antrenman performansını artırmak için yapılan 
çalışmalardır. Özellikle olimpiyat komiteleri, kulüpler ve bazı üniversiteler spor 
psikolojisi danışmalarıyla çalışmakta ve yüzlerce kulüp ve sporcu antrenmanlar 
ve müsabakalardaki psikolojik becerilerinin geliştirilmesi için part-time danış-
malar kullanmaktadır. Günümüzde spor ve egzersiz psikologları sağlık endüst-
risi, fiziksel ve psikolojik rahatlık ve katılımı üst düzeye çıkarabilmek için eg-
zersiz programlarının organizasyonlarında çalışmaktadır. Bazı spor ve egzersiz 
psikologları ise, spor tıbbına yönelik fiziksel terapi kliniklerine yardımcı olmak 
ve sakatlanan sporculara yönelik psikolojik çalışmalar yapmaktadır. Danışman-
lık özel durumlarda sporculara duygusal destek sağlayabilir. Spor psikologları, 
danışmanlar olarak sporcu ile kurdukları etkileşim yoluyla, sporcunun farkında-
lık yaratması ve kendini gerçekleştirmenin ortaya çıkmasına izin veren ortamları 
sağlayabilir. Henschen’e (2005) göre danışman ve sporcu ilişkilerinin özellikleri; 
samimiyet, empati, güven, saygı, olumlu tutum, olumlu duygusal destek, etkili 
dinleme ve etkili iletişimdir. Endişe ve kaygının kontrol altına alınması kendine 
güven duygusunun gelişmesi ve iletişimin iyileştirilmesi spor psikologlarının ça-
lıştığı bazı alanlardır. Bu sebeple spor ve egzersiz psikologları hem psikoloji ve 
egzersiz hem de spor bilimi ile ilgili bilgilere sahip olmalıdır (Tablo 1). 

Tablo 1. Spor Bilimi ve Psikoloji Bilgisinin Egzersiz Psikoloji ile İlişkisi
Spor Bilimi (ağırlıklı olan alanlar)

Spor ve 
Egzersiz 
Psikoljisi

Psikoloji Bilimi(ağırlıklı olan alanlar) 
Biomekanik

Egzersiz Psikolojisi

Motor Gelişim

Motor Öğrenme

Spor Pedagojisi

Spor Sosyolojisi 

Klinik Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Deneysel Psikoloji

Bireysel Psikoloji

Fizyolojik Psikoloji

Fiziksel Psikoloji
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Spor ve egzersiz psikolojisinde profesyonel davranışın altı kuralı şunlardır 
(Leunes,2008);

a- Yeterlilik
b- Bütünlük
c- Profesyonel ve bilimsel sorumluluk
d- İnsanların haklarına saygı
e- İnsanların zihinsel ve fiziksel sağlığını göz önünde bulundurmak
f- Sosyal sorumluluk

Spor ve egzersiz psikologları yaşadıkları ve çalıştıkları topluma karşı profes-
yonel ve bilimsel sorumluluklarının farkındadırlar. Sporcuların ve spora katılan-
ların sağlığına katkıda bulunmak için kendi bilgilerini topluma sunarlar. Katılan-
ların haklarını her zaman korurken, insanların sağlığını korumak ve yaşam kali-
telerini arttırmak için çalışırlar. Spor psikolojisi diğer profesyonel alanlar gibi,  
profesyonel olarak davranışların gelişimi için en iyi hizmeti verebilir. Spor ve 
egzersiz psikologları devamlı olarak profesyonel olarak karşılıklı ilişkide bulun-
duğu kişilerin refahına katkıda bulunma yollarını arar. Yaptıkları çalışmalar ile 
herhangi bir problem çıkarsa,  bu problem en az zararla çözmeye çalışırlar. Ger-
çeğe karşı duyarlı,  kendileri ve diğerleri arasındaki güç farklılıklarını profesyo-
nel ilişkileri sırasında ve sonrasında diğer insanları yanlış yönlendirmezler. Spor 
ve egzersiz psikologları temel haklara, saygınlığa ve bütün insanların değerleri-
ne, kişilerin özel yaşamına,  gizliliğine,  karalarına ve özerkliğine saygı gösterir-
ler.  Kültürel,  özel ve diğer ayrıcalıkların (yaş,  cinsiyet,  ırk,  etnik,  dil,   ekono-
mik durum) farkındadırlar. Bu faktörlere dayalı eğilimleri işlerini yaparken göz 
ardı etmeye çalışırlar ve bilerek bu tür ayırımlara katılmazlar. Spor ve egzersiz 
psikologları toplum sağlığını korumakta ve ahlaki davranışlarındaki yanlışlıklar-
dan sorumludurlar. Onlar profesyonelce davranırlar ve davranışlarından dolayı 
sorumlulukları kabul ederler. Diğer profesyoneller ve kurumlardan ihtiyaç du-
yulduğunda yardım alırlar. Ahlak standartları ve davranışları herhangi bir nor-
mal insan gibi sadece kendi problemleridir. Fakat davranışları kendi profesyonel 
sorumluluklarını kapsamıyorsa ve halkın kendilerine ve organizasyona olan gö-
revini düşünmüyorsa,  iş arkadaşlarının bilimsel ve profesyonel davranışlarının 
ahlaki kurallara uygunluğuyla ilgilenirler. Gerektiğinde arkadaşlarıyla ilgili ahla-
ki olmayan davranışların önlemek,  kaçınmak veya sona erdirmek için görüş bil-
dirirler.  Spor ve egzersiz psikologları, öğretimde ve kendi uzmanlık alanlarında 
uygulama yaparak bütünleşmiş eğitim yollarını ararlar. Bu etkinliklerde dürüst 
ve adildirler.  Kendilerinin niteliklerini, hizmetlerini, araştırmalarını tanımlarken 
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yanlış ve aldatıcı açıklamalarda bulunamazlar. Yapılabirliği yaymak için yaptık-
ları işleri ve zorunlulukların üstesinden gelmek için girişiminde bulunurlar. Bu 
kural ve zorunluluklara göre yerinde faaliyet gösterirler ve yerinde olmayan ve 
zararlı olabilecek ikili ilişkilerden kaçınırlar. Spor ve egzersiz psikologları çalış-
malarında yeterliliğin yüksek standartlarını korumaya uğraşırlar.  Onlar yeterli-
liklerinin sınırlarını ve uzmanlık kapasitelerini bilirler. Verdikleri hizmetle ilgili 
bilgileri besler ve gelecekteki eğitimlerinin gereklerini belirler. Spor ve egzersiz 
psikologları bilimsel,  profesyonel,  teknik ve yönetimsel kaynakları yerinde kul-
lanırlar. Onlar eğitimleri ile elde ettikleri niteliklerle bu servisleri sağlar ve sade-
ce bu teknikleri kullanırlar. Çalışmalarında yeterliliğin gerekliliğini,  öğretmenin 
ve farklı karakterdeki insanlardan oluşan grup çalışmasının gerektiğinin farkın-
dadırlar. Dikkatli karar verme ve birlikte çalıştıkları kişilerin refahı ile ilgili ko-
nularda yerinde karar alırlar. 

İyi bir spor psikoloji danışmanı;
• Hoşlanılabilir, başvurulabilecek bilgisi olması ve konsantrasyonu sağla-

malıdır.
• Kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikle bilgi birikimi ve anla-

yışla olmalı.
• Erişilebilir ve sporcu ile dostça ilişki kurup,  devam ettirebilir. 
• Yarışma öncesi ve sonrasında zihinsel çalışmayı kolaylaştırıcı özellikleri 

olmalı.

 Kötü bir danışmanın özellikleri; 
• Zayıf kişilik ve tutarsız kişilik, aşırı otoriter
• Çeşitli psikolojik becerileri sporlara uygulamada yetersizlik.
• Sporcuların ihtiyaçlarını uygun şekilde karşılayamama.
• Sporcu ile karşılıklı birebir ilişkilerin sınırlı olması.
•  Yarışmalarda ve antrenmanlarda yerinde olmayan veya uygunsuz öğütler 

verme.
• Çok az veya hiç geri besleme sağlamama. 

Sporcular, toplumda benzer gruplarda olduğu gibi, aynı tarzda problemlere 
maruz kalmaktadırlar. Spor psikologları sporcuların seks, sigara, uyuşturucu ve 
alkolü de içeren önemli seçimlerle ve yaralanma olasılıklarıyla da ilgilenme ge-
reği duymaktadırlar. Aynı zamanda, sporcuların antrenmanlarda, uzun ve gergin 
yarışmalarla ilgili olan problemleri de yasabileceklerini unutmamalıdır (Lanning 
1987). Mücadele ilkeleri, sporcunun spordaki rekabeti ve işbirliği taleplerini, 
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antrenörle iletişim tarzlarını ve rol modeli olmak için beklentileri ayarlaması-
na yardımcı olabilir. Danışman, sporu aynı zamanda, sporcunun hayat tarzına 
da yerleştirmeye de yardımcı olmalıdır. Burada, spor psikologlarının bir spor-
cuya, antrenöre ya da bir takıma yardım etmeye çalıştıkları zaman karşı karşıya 
geldikleri şartların çeşitliliğinin ve öneminin incelenmesi olanaksızdır. Aynı şey 
hazırda bulunan ve spor psikologları tarafından yönetilen farklı performans artır-
ma ve danışma teknikleri için de geçerlidir. Aslında, bir problemle ilgilenirken 
değişik tekniklerin de kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin 
aşırı baskı ve stresi yönetme ile ilgilenmek için çeşitli teknikler öne sürülebilir. 
Birçok performans artırma, eğitim ve danışman programları, bireylere gizli per-
formansını ve tamamlama duyusunu tecrübe etmeye yardımcı olmak için oluş-
turulmaktadır. Bundan başka, düzenli katılımın sporda psikolojik kazançları ve 
yaratıcılıkları için en iyi olanakları nasıl yaratılacağı ile ilgilenirse yararları çok 
daha büyük olur. 

Disiplinlerarası İşbirliği Modeli
Spor psikolojisi uygulamalarında yaşanabilecek problemlerdeki ve profesyo-

nel uygulamadaki eğilimler, çeşitli disiplinlerden profesyonellerle işbirliği yap-
madan sporculara ve fiziksel aktivitelere katılan bireylere etkili bir şekilde hizmet 
vermeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Berg-Weger ve Schneider (1998), di-
siplinlerarası işbirliğini “farklı disiplinlerin üyelerinin ortak bir ürün veya hedefe 
katkıda bulunduğu kişiler arası bir süreç” olarak tanımlamaktadır. Farklı bir ta-
nımlamada ise, disiplinlerarası işbirliği, “profesyoneller kendi başlarına hareket 
ettiğinde ulaşılamayan hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıran etkili bir kişilerarası 
süreç olduğu ”dur (Bruner, 1991). Bu tanımlar, disiplinlerarası işbirliğinin işbir-
liği, iletişim, koordinasyon ve ortaklık gibi yakından ilişkili diğer kişilerarası sü-
reçler olarak da ele alınmasını vurgulamaktadır. Günümüzde spor biliminin mo-
dern spora katkısı tartışılmazdır. Fizyologlar, beslenme uzmanları, fizyoterapist-
ler, biyomekanikler ve doktorlar gibi uzman profesyonellerin katılımı tüm spor-
larda artan rekabet için büyük önem taşımaktadır. Spor psikoloğu disiplinler arası 
işbirliği modeli ile takıma çeşitli şekillerde destek sağlamak zorundadırlar (Şekil 
3). Spor psikoloğu, performansı artırmak ve artan performansın devamlılı için 
antrenmanın çeşitli aşamalarında sporcu, antrenör ve takıma büyük katkı sağlar. 
Spor psikologları sakatlanan sporcuların iyileşme sürecini hızlandırmak için, fiz-
yoterapistlerle işbirliği yaparak rehabilitasyon için zihinsel teknikler uygulaya-
bilir. Spor psikologlarının, baş antrenör ve antrenör ekibinin diğer üyeleri ile iyi 
bir çalışma ilişkisi ve iletişim geliştirmeleri sporculardaki psikolojik yetenekleri 
geliştirmesi için önemlidir. Burada önemli olan bilişsel, davranışsal ve sosyal ni-
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teliklerin dikkate alınmasıdır (Şekil 4). 
Düzenli spor yapmanın sporcuların fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerinde 

olumlu bir etkisi vardır. Spor performansı sadece sporcuların fiziksel özellikle-
rine değil psikolojik değişkenlere de bağlıdır. Rekabetçi bir bağlamda, dikkat, 
kendine güven, stres kontrolü, kaygı, motivasyon, uyum, öz kontrol veya duygu-
sal öz düzenleme, ruh halleri ve kişilerarası beceriler gibi psikolojik değişkenler 
sporcunun performansını etkileyebilir. 

Şekil 4. Disiplinlerarası İşbirliği Modeli

Spor yapmak bile başarısızlık korkusu ve utanç duygularının ortaya çıkmasına 
neden olabilir ve sporcularda belirli bir derecede güvensizlik, endişe veya stres 
ve kaçınma davranışları yaratabilir. Bu da sporcuların refahını, kişilerarası dav-
ranışlarını ve spor performansını etkileyebilir. Sporcunun antrenmanı, dengeli bir 
spor ortamının teşviki ve spor yapmaya devam etme niyeti üzerinde etkisi olan 
sosyalleşme etkilerinin bir aracıdır. Dolayısıyla sporcuların fiziksel ve psikolojik 
iyi oluşları, sporun yapıldığı sosyal ortamlara yani çevre ile ilişkilidir.  

Psikolojik Yeteneklerin Belirlenmesi ve Sorunların En Aza İndirilmesi
İnsan sadece fiziksel ve fizyolojik bir varlık değil aynı zamanda psikolojik, 

sosyolojik ve kültürel özelliklere sahip olan bir canlıdır. Bu nedenle spor orta-
mında sporcunun zihinsel ve duygusal olarak bulunduğu durum, performansı ile 
yakından ilişkili olmaktadır. Günümüzde sporda performans, sporcunun aktivi-
te sırasında göstermiş olduğu fizyolojik, biyomekanik ve psikolojik verim ola-
rak tanımlanmaktadır. Optimal ve üstün bir performansa ulaşmak ise sporcunun 
hem psikolojik hem de fizyolojik yetilerinin geliştirilmesine ve amaca uygun 
bir biçimde belirli düzeye yükseltilmesine bağlı olmaktadır( Altıntaş ve Aka-
lan,2008:39).Spor ve egzersiz psikolojisi, spor ve egzersiz aktiviteleriyle meşgul 
olan insanların davranışlarıyla ilgilenen bilimsel bir alandır. Bu alandaki araştır-
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malar iki ana konuyla ilgilenir. Bunlar;
• Psikolojik faktörlerin bir kişinin motor performansını nasıl etkilediğinin 

anlaşılması,
• Fiziksel aktivitelere katılımın bir kişinin psikolojik gelişimini nasıl etkile-

diğinin anlaşılması. 
Spor ve egzersiz psikologlarının temel amacı, sporcuların, antrenörlerin ve 

takımların bilişsel, duygusal, motivasyonel ve sosyal becerilerini geliştirmek ve 
iyileştirmek; yarışmalarda duyguları kontrol etme (duygusal öz kontrol); rehabi-
litasyon ve iyileşme sürecini hızlandırmak; liderlik ve iletişim süreçlerini iyileş-
tirmek; grup uyumunu oluşturmak ve geliştirmektir. Sporcular, spor psikolojisi 
alanında bir uzman tarafından yönlendirilen ve denetlenen sistematik ve uzun 
süreli psikolojik antrenmanlarla duygusal, psikolojik ve sosyal becerileri kaza-
nabilirler. Bu nedenle, sporculara aynı anda nasıl koçluk ve danışmanlık yapı-
lacağını bilmek önemlidir. Psikoloji, bir sporcunun iyi performansının temel bir 
unsurudur. Bu sebeple spor ve egzersiz programları katılımcıların ihtiyaçlarına 
göre birçok farklı şekilde uygulanabilir. Psikolojik yeteneklerin belirlenmesi, bir 
bütün olarak spor psikolojisindeki çalışmanın başarısı için belirleyici bir faktör-
dür. Amacı, antrenörler için gereken alanları belirtmektir. Hangi testlerin uygula-
nacağına karar verilirken sporcuların özellikleri dikkate alınmalıdır. Başlangıçta, 
her sporcu için bir profil oluşturmak ve grubun bireysel ve takım gereksinimleri 
hakkında ilk bilgileri elde etmek için görüşmelerin ve temel psikometrik araçla-
rın kullanılması önerilmektedir. Yapılan çalışmalar bilişsel, davranışsal ve sosyal 
alanlar olarak organize edilebilir. Bunlar karar verme, dikkat ve algı süreçleri 
ile teknik ve taktiksel düşünme olarak değerlendirilebilir. Psikolojik yeteneklerin 
belirlenmesi ve sorunların en aza indirilmesi sporcu ve katılımcılar için tanımla-
nan gereksinimlere göre uyarlanır. Ancak açıkça görülüyor ki, spor psikologları-
nın, rekabetçi sporcuların yaşamlarında sporun merkez olduğunu kabul etmeleri 
gerekiyor. Birçok rekabetçi sporcu için spor bir iş, bir kimlik ve sosyal bir rol-
dür. Bu çalışmalar sporcuların ve katılımcıların performansını artırmayı amaçla-
yan bir danışmanlık hizmetleri uygulamasını açıklayan tanımlayıcı bir çerçeve 
ile gerçekleşebilir. Çerçeve, takımlar, bireysel sporcular ve katılımcılarla yapılan 
çalışmalara uygulanabilir ve ayrıca antrenörlerle çalışmak içinde temel olarak 
kullanılabilir.
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Şekil 5. Sporcular ve Katılımcılar İçin Performansa Yönelik Bir Çerçeve 
(Bull, 1999)

1.Temas ve Görüşme: Süreçte ilk basamak, sporcular ve katılımcılarla ve 
spor psikoloğunun temas kurması istenen ve uygun görülen yardım programı-
nın görüşülmesini kapsar. Bu ilk aşamada spor psikoloğu gerekli olan çalışmayı 
tamamlamak için uzmanlığına göre kendinin yeterli olmadığını hissedebilir ve 
sporcuyu veya katılımcıları başka bir meslektaşına yönlendirebilir. Veya sporcu 
ve katılımcılar da spor psikoloğunu kendilerine uygun olmadığını hissedebilir 
ve yardım için başka bir çözüm aramaya karar verebilir. Bununla birlikte eğer 
sporcu ve katılımcıların spor psikoloğu arasında ortak bir görüş birliği olursa 2. 
basamak başlar.

2. İletişim Kurma: Bu basamak, spor psikoloğunun etkili olup olmaması açı-
sından çok önemlidir. Her iki birey arasında karşılıklı saygı ve güven olmalıdır. 
Sporcu veya katılımcı spor psikoloğuna güvenmek için kendilerini özgür hisset-
melidir. Spor psikoloğunun antrenörle yer değiştirmesinden ziyade, yardımcı ol-
duğu kabul edilmelidir. Bunun gibi, daima ofiste çalışmaktan ziyade sporcunun 
antrenman ve müsabakasında bulunmak spor psikoloğunun sorumluluğudur. En 
başarılı spor psikolojisi müdahalelerinin bazıları spor salonunda yapılmaktadır. 
Zihinsel becerilerin uygun, anlamlı ve yararlı olarak görülebildiği durumlar eg-
zersiz yapılan alanda meydana gelmektedir.

3. Bireysel Profil Geliştirme: Sporcu ve spor psikoloğu arasında bir ilişki 
kurulduğunda, profil oluşturma prosedürü başlayabilir. Spor psikoloğunun, etki-
li bir antrenman programı oluşturmadan önce çeşitli sporlara ilişkin sporcunun 
psikolojik gücü ve zayıflığını tanımlamaya ihtiyacı vardır. Bu, kuvvet antrenman 
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programı ya da bir egzersizden önce uygunluk (fitness) testi yapılmasına benzer. 
Spor psikologları, sporcunun yaptığı spora ilişkin psikolojik profil ile ilgili bil-
giyi sağlamak için çeşitli metotlar kullanabilir. Bazıları da sporcuyla görüşmeyi 
tercih ederler. Müsabakada ve antrenmanlarda sporcuyu gözlemek, sıklıkla kulla-
nılan bir tekniktir ve şüphesiz antrenörden sporcu hakkında bilgi almak da yararlı 
olabilir. Olabildiğince daha çok bilgi sağlamak için bu metotların bir kombinas-
yonunu kullanmak olağandır. Birçok sporcu zihinsel becerilerin performansı na-
sıl arttırdığını bilmedikleri için, uygulanacak spor ve egzersiz programının eğitim 
aşaması çok önemlidir. Bu aşamada sporcu veya katılımcılara, spor ve egzersiz 
programının öğreniminin önemi ve zihinsel becerilerin performansı nasıl etkile-
diği anlatılmalıdır.  Bu aşamada katılımcılara zihinsel becerilerin performans için 
ne kadar önemli olduklarını sorun,  “Zihinsel becerilerinizi geliştirmek için ne 
kadar uygulama yapıyorsunuz ?” genellikle verilen cevaplar hemen hemen “hiç” 
olacaktır. Bu, fiziksel beceriler gibi psikolojik becerilerin de öğrenebileceği an-
lamına gelmektedir. Eğitim aşamasının amacı, psikolojik becerilerin geliştirilme-
sinin önemini kavramaktır. Örneğin, endişenin sebepleri ve performans arasında-
ki ilişkiden de bahsetmek gerekir. Sporculara kendi optimum seviyelerini nasıl 
bulacakları öğretilmelidir. Bazı sporcular üzerlerindeki endişe ve gerginliği po-
zitif enerjiye dönüştürmeyi öğrenmişlerdir. Zihinsel becerilerin geliştirilmesinin 
önemini kanıtlamak için tanınmış pek çok sporcu örnek olarak gösterilebilir. Sa-
mulski’ye (2009), “psikolojik bir uygulama, sporcuların duygusal davranışlarını 
düzenlemek ve dikkatlerini gerçekleştirilecek görevle ilgili uyaranlara yönlendir-
melerine yardımcı olmak amacıyla farklı fizyolojik ve psikolojik tekniklerin bir 
bileşimidir” ve yarışma öncesi veya sırasında zihinsel hazırlık uygulayan sporcu-
ların, zihinsel hazırlık yapmayan sporculardan daha iyi performans gösterdiğini 
vurgulamıştır.

Psikolojik bir uygulamanın unsurları şunlar olabilir:
• Hedef belirleme,
• Stres ve aktivasyon seviyelerinin düzenlenmesi,
• İmgeleme ve görselleştirme teknikleri,
• Zihinsel dikkat ve konsantrasyon teknikleri,
• Belirleyici durumlarda olumlu öz-motivasyon ifadeleri.

4. Bireyselleştirilmiş Zihinsel Antrenman Programı: Sporcunun profili 
oluşturulduğunda, neler yapılmasına yönelik özel gereksinimlerini incelemek ge-
reklidir. Golf teki vuruş ile buz hokeyindeki psikolojik gereksinimler oldukça 
farklıdır. Bunun gibi cimnastik sporcularının müsabaka öncesi rutinleri, maraton 
koşucularınkinden çok daha farklıdır. Bu nedenle bireyselleştirilmiş bir zihinsel 
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antrenman programının geliştirilmesi, sporcu profili ve sporun gereksinimleri-
nin bir kombinasyonuna dayanacaktır. Bunun sonucu, çoğunlukla gevşeme ve 
görselleştirme egzersizlerine yönelik bir antrenman programı olabilir. Bir baş-
ka sonuç, tamamen olumlu düşünme ve kendi kendine konuşma şeklinde olabi-
lir. Bu aşamada yapılan çalışmaların öğrenilmesi ve kavranması çok önemlidir. 
Bunlar genellikle psikolojik becerilerin öğrenilmesi için gerekli olan strateji ve 
tekniklerdir. Örneğin zorlu müsabakalarda ortaya çıkan negatif ifadelerin yeri-
ne pozitif ifadeler kullanabilmesini öğrenmektir. Sporculara müsabakalarda na-
sıl pozitif olabileceklerini öğretmek sporcu veya katılımcı performansı için çok 
önemlidir. Bu nedenle her bir sporcunun bireysel ihtiyaçları ve yeteneklerine 
göre çok özel stratejiler öğretmek gerekebilir. Örneğin bir sporcu takım arkadaş-
ları ile ilişkilerinde başarısız olma endişesi duymuş olabilir. Bu sporcu için başa-
rısız olma düşüncesini değiştirebilecek psikolojik eğitim temelli bir strateji daha 
uygun olacaktır. Başka bir sporcu, artan kas gerginliğinden şikayetçi olabilir. Bu 
kişi için ise fiziksel temelli gevşeme tekniği en iyi seçim olacaktır (Samulski ve 
diğ.,2011:201). 

5. Değerlendirme: Zihinsel antrenman programı yürütülürken, antrenörle 
performansın gelişimini tartışacak olan spor psikoloğu tarafından zihinsel antren-
manın etkililiği yakından izlenmelidir. Periyodik olarak programa uyarlamalar 
yapılarak ve sporcunun zihinsel antrenman yetenekleri geliştikçe progresif olarak 
beceriler de gelişecektir. Sıklıkla sakatlık, performansın ani düşüşü ya da takım-
daki iki sporcu arasında çatışma gibi problemler meydana geldiğinde spor psiko-
loğuna ihtiyaç duyulur. Bu zihinsel antrenman programına ilave beceriler dahil 
edilmesi ihtiyacını doğurabilir ve 4. basamağa geçici bir dönüş gerekli olabilir.

6. Çekilme: Sporcu zihinsel becerileri ne kadar çok öğrenirse ve teknikleri 
başarılı bir şekilde ne kadar çok uygularsa, spor psikoloğu da programa o kadar 
az dahil olacaktır. Sporcu spor psikologlunun hizmetlerine bağımlı kalmamalıdır 
ama kendi kendini kontrolle ilişkin becerileri de geliştirmelidir. O zaman bunla-
rın uygulaması için kişisel sorumluluğu alabilir. Spor psikoloğu o zaman çekile-
bilir ve diğer sporcularla çalışmaya başlayabilir. Yine de spor psikoloğu gerekirse 
danışılabilmesi için her zaman mevcut olmalıdır.
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Giriş
Yetenek, bir kimsenin bir şeyi yapabilme, anlayabilme ve bir şeyi yapabilmek-

teki doğal güç ve beceri olarak açıklanmaktadır (Özal ve ark., 2003). Bazı kişiler 
belirli alanda normal seviyenin üzerinde başarılıdır ve o alanda kendini geliştirme-
ye uygun bir yapısı vardır. Spor bilimi yeteneği tanımlarken bu yönüne dikkat çek-
miştir. Spor bilimine göre yetenek, belli bir alanda normalin üstünde başarılı ancak 
tam istenen seviyeye ulaşamamış özellikler bütünüdür (Röthig, 1972).

Uluslararası göç, genellikle alanları belli olan bir yerden başka bir yere hare-
keti temsil eder (Castles, 2000). Uluslararası spor göçü, göç tarihinde farklı bir 
yere sahiptir. Bu spor göçü, evrensel göç kaidelerinden ayrılarak spor ve göç gibi 
birbirinden farklı iki kavramın temas kurup evrensel göçe başka bir bakış açısı 
getirmiş ve göçe dair kavramların farklılaşmasına ve gelişmesine yol açmıştır. 
Ortaya çıkan bu göç sebebiyle sadece sporcular değil farklı bireyler ve kurum-
lar da ekonomik getiri elde etmiştir. Sadece futbolda değil, birçok spor dalında 
bu göçlerin varlığı görülmüştür. Kısacası sporcuların kabiliyetleri ve ülkelerin 
başarılı olma arzusu uluslararası göçe sebep olmuştur (Bale ve Maguire, 1994). 
Sporcuların bir ülkeden diğerine hareketini ifade eden sporda yetenek göçü, spor-
cuların daha fazla maddi gelire ulaşabilmek, daha iyi antrenör eğitimi alabilmek, 
daha iyi tesis ve araç gereçler ile antrene olabilmek adına tercih ettikleri bir süreç-
tir (Bale ve Maguire, 1994; Lafranchi ve Taylor, 2001). Örneğin 2000’li yılların 
başından itibaren Amerika’ya farklı ülkelerden ve çeşitli branşlardan sporcular 
üniversite eğitimi almaya ve spor hayatlarını sürdürmeye gelmişlerdir (Love ve 
Kim, 2011). Genişleyen sporda yetenek pazarı, bu durumu hayranlık ile izleyen 
tüketici grupları açısından rekabetin kalitesini ve kolejlerdeki ve üniversitelerde-
ki spor programların gücünü de giderek arttırmaktadır (Weston, 2006). Bununla 
birlikte sporda yetenek göçü, sporcunun bir ülkenin olimpiyat takımına seçilme 
veya profesyonel bir lige katılma hedefine ulaşmak amacıyla da gerçekleşmekte-
dir (Thibault, 2009). 

Bazı araştırmalarda “göçmen” tabiri yerine “yabancı” veya sonradan Türk va-
tandaşı olan sporcular için Osmanlıda kullanılan “devşirme” sıfatının, yetenek 
göçü ifadesinin ise “emek göçü” şeklinde kullanıldığı görülmektedir (Bulmuş, 
2018; Altunsöz ve Koçak, 2017; Özer, 2015). Sporda emek göçü ve devşirme 
sporcular devletlerin spor politikalarındaki değişimler sonucunda, sporun amatör 
kısmını bir kenara koyarak ve tamamıyla profesyonelleşerek başarının ön planda 
olduğu ve politik süreçleri de kapsayan bir durum ortaya çıkmıştır. Bu durum-
da, milletlerarası platformlarda saygınlık kazanmak ve evrensel sporun getirdiği 
ekonomik kârdan bir paya sahip olabilmek için yeni uygulamalar kullanılmaya 
başlanmış, dünyanın birçok yerinde yaygınlaşan süreç “bir sınıra ait olmayan, 



170

bir mekânla özdeşleşmeyen sporcular” olarak tanımlanan devşirme sporcuları or-
taya çıkarmıştır (Chiba, Ebihara ve Morino, 2001). Devşirme sporcunun tanımı 
ise farklı ülkelerden transfer edilerek, transfer yapan devletin vatandaşlığına ge-
çirildikten sonra o milleti temsil etmeye başlamış ve milletlerarası yarışmalar-
da o millet adına yarışma statüsüne sahip sporcular olarak adlandırılmaktadır. 
Geçmişten günümüze kadar devşirme sporculara farklı isimler verilmiştir. Bun-
lar arasından en sık ifade edilen isimler “paralı asker”, “göçmen işçi” (Wilson ve 
Lehren, 2020) ve “plastik sporcular” (Bigg, 2020) şeklindedir. 

Modern sporlar sporda yetenek göçünü başlatan etken olmuş, küresel ekonomi 
sporda emek göçünün giderek artışına neden olmuştur. Rekabet içerisinde yerini 
almak isteyen dünya ülkeleri ise bu süreci takip ederek faydalanma yolunu seç-
miştir (Yıldız, Ilıkkan, Yıldız, 2021). Günümüzde devletler hudutlarını korumak 
ve göçleri engellemek maksadıyla sert tedbirler uygulasa bile ortaya çıkan eko-
nomik, siyasal, sosyal ve teknolojik gelişmeler neticesinde daha önce görülme-
miş göçler meydana gelmektedir (Gold ve Nawyn, 2013). Avrupalı ülkelerin, 15. 
yüzyıl itibarıyla Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında ziyadeleşen kolonizasyon 
süreçleri ile nitelenmiş dünya hegemonyasının neticesinde oluşturulan kültürel 
değişimlerden hem ekonomik yapılar hem de spor etkilenmiştir. Batı’da yer alan 
değerler ve uygulamalar bu alanlarda etkili olmuştur (Magee ve Sugden, 2002). 

1980 öncesinde ortaya çıkan neo-liberal politikalar sporda profesyonelleşme-
yi ve bir spor piyasasının oluşmasını tetiklemiştir. Yine bu süreçte sporun her da-
lında ulusal yarışmalara oyuncu yetiştirmek, spor alanlarını genişletmek ve ulus-
lararası yarışmalar için farklı kökene sahip oyuncuları harekete geçirmek hedef-
lenmiştir. 1980 ile 2000 yılları arasında devletçi gelenek ve korumacı politikalar 
ortaya çıkmış, piyasa önündeki sıkıntıların yok edilmesi amaçlanmıştır. 2000 se-
nesinden başlayarak birincil amaç neo-liberal yenilikleri kurumsallaştırmak ve 
muhafaza etmek olmuştur. Buna bağlı olarak sporda kulüplerin profesyonelleş-
mesi ile beraber sporcular, takımlar, takımların yönetim biçimleri, oyunun alan-
ları ve yöneticileri de değişmek zorunda kalmıştır. Sporcuların, ülkelerin ulusla-
rarası arenada rekabet halinde olmalarının bir parçası olarak sporcu devşirmeleri 
yeni bir durum değildir. Özellikle 1990’lı yıllardaki olimpiyat oyunlarında dev-
şirme sporcu sayısı giderek artmıştır (Jansen, Oonk ve Engbersen, 2018). Genel 
olarak devşirme sporcular kıta içerisinde ya da kıtalararasında ülke değiştirmek-
tedirler. Örnek olarak, cimnastikçi Oxana Chusovitina 1992 Olimpiyat Oyunla-
rı’nda Sovyetler Birliği’ni, 1996, 2000 ve 2004 Olimpiyat Oyunları’nda Özbekis-
tan’ı, 2008 Olimpiyat Oyunları’nda ise Almanya’yı temsil etmiştir. 
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Sosyo-Kültürel Boyutları
Birçok sporcunun özellikle futbolcuların göç etme nedenleri incelendiğinde, 

ana sebebin ekonomik nedenler olduğu görülmektedir. Fakat bu sebebin yanın-
da sosyal yaşantılar, kültürel durumlar ve politikaya ait sebeplerin varlığı da ya-
dsınamayacak derecede etkili olmuştur (Sekot, 2004). Maquire ve Bale (1994) 
“Sporcular neden kendi topraklarını terk etmeye karar verirler?” diyerek klasik 
bir soru sormuşlar, bilim adamları ise bu soruyu çeşitli faktörler açısından ele al-
mışlardır. Bazı bilim adamları sporcuları diğer uluslara iten ekonomik sorunlara 
işaret ederken, diğerleri ise sosyal ve kültürel faktörlere işaret etmişlerdir. Spor 
endüstrisi ticarileştikçe ve dolayısıyla küreselleştikçe, her geçen gün daha faz-
la sporcu ve antrenör ulusal sınırları kolayca aşmaktadır. Sporda yetenek göçü, 
sporda küreselleşmenin her yerde ve canlı bir işareti haline gelmektedir (Lee, 
2010). Devşirme sporcu uygulamasını izleyen ülkelerde son zamanlarda olduk-
ça artış gözlemlenmiştir. Bazı ülkeler devşirme yolu ile sporcu kazanmayı uygun 
görmemekle birlikte, son yıllarda rekabetin artması, herkesin bu rekabete paydaş 
olma arzusu zamanla bu uygulamayı kabul etme ve devşirme yolu ile oyuncu al-
manın mecburi bir durummuş gibi algılanmasına sebep olmuştur. Özellikle dev-
şirme yolu ile başarı kazanan ülke sayısındaki artış hükümetleri bu yolla başarı 
kazanabileceği kanaatine itmiş ve bu süreç politik bir hal almıştır. Birçok ülke-
nin milletlerarası faaliyetlerde bu yöntemle başarı kazanması, diğer ülkeleri de 
cezbetmiştir. Sporcu devşiren ülkenin başarılı olma ihtimali her geçen gün daha 
da artmıştır. Fakat diğer ülkelerin kazanma potansiyeli zaman içinde azalmıştır. 
Bundan dolayı, devşirme sporcu pratiği dünyadaki birçok ülke için zorunluluk 
haline gelmiştir (Bulmuş, 2018). Diğer yandan Fransa, Portekiz ve Birleşik Kral-
lık geçmişte sömürgelerinde bulunan ülkelerin yetenekli sporcularını ülkelerine 
davet ederek aralarından en iyilerine vatandaş olma fırsatı sunmaktadır. Bu yak-
laşım yoluyla verilen vatandaşlık hakkı ve bu sporcuların yeni ülkelerini spor 
dünyasında temsil etmesi ‘kimlik’ probleminin yanı sıra bambaşka bir tartışma 
ortamını da yaratmaktadır. Bundan dolayı, olimpik düzeyde sporcuların ekono-
mik, kültürel, sosyal sebepler nedeniyle kendi millî kimliklerini terk etmeleri ve 
vatandaşı oldukları ülkeler adına yarışmalarının uygun olmadığını IOC Başkanı 
Jacques Rogge’da ifade etmiştir (Akt. Connor ve Griffin, 2009). Vatandaşlık al-
dıkları ülkenin, soy veya doğum yoluyla önceden bir ilişkisi olmayan sporcuların 
çoğu, temsil ettikleri ülkenin dilini konuşmamakta ve bu kişilerin temsil ettik-
leri ülke ile herhangi bir kültürel veya dini kimlik bağları da bulunmamaktadır. 
Devşirme sporcuyu kabul eden ülkeler, bu sporcuların madalya kazanabilme ye-
tenekleri karşılığında kendilerini müsabakalarda temsil etmelerine izin vermek-
tedir. Bireysel sporcular, para ve mümkün olan en üst seviyede rekabet edebilme 
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imkânları karşılığında ulusal kimliklerini yani pasaportlarını değiştirmeye son 
derece istekli görünmektedirler (Oonk, 2020). Pasaport değiştirme konusundaki 
tartışmanın bir başka boyutu, bir devleti kimin temsil edebileceği veya edemeye-
ceği ahlaki sorusu etrafında dönmektedir. Bu soru ise “Kim gerçekten topluluğa 
aittir ve dünyadaki en büyük spor etkinliği sırasında formasını giymeye, bay-
rağını dalgalandırmaya ve millî marşını söylemeye uygun olmalıdır?” sorusunu 
doğurmaktadır. Ülkelerin artık giderek artan yabancı sporcu istihdam etmeleri, 
kimileri için ulusallığın bir parçası olabileceği gibi kimileri için ise milleti etnik-
sizleştirme çalışmaları olarak görülmektedir (Poli, 2007). 

1978-2017 yılları arasında vatandaşlık değiştiren olimpiyat sporcuları İngiliz-
ce yayın yapan medyada her zaman yer almıştır. Her dört yılda bir Yaz Olimpiyat 
Oyunlarının düzenlendiği aynı takvim yılında, bu tür durumlara ayrılmış gazete 
makalelerinin sayısı oldukça fazladır. İlginç bir şekilde Kış Olimpiyat Oyunları-
nın düzenlendiği yıllarda vatandaşlık değişimi medya tarafından daha az ilgi gör-
mektedir. Genel olarak, sporcuların vatandaşlık değişimlerine medyanın giderek 
artan ilgisini görülmektedir. 2000 Sidney ve 2012 Londra Olimpiyatları bu tür 
gazete makalelerinin en fazla yer aldığı olimpiyatlar olarak yer almıştır. Bunun 
sebebi ise kısmen olsa da bu ülkelerin ana dillerinin İngilizce olmasından kay-
naklanabilir (Jansen, 2019). Sporculardaki yetenek göçünde daha az vurgu ya-
pılan konulardan birisi de göçmen sporcuların evlerini terk etmelerinden dolayı 
göçmen ailelere verilen gerçek ve potansiyel zarara özellikle dikkat çekilmesidir 
(Andrews ve Jackson, 2001; Nakamura, 2005; Smart, 2005). Bu riskler arasında 
göçmen sporcu ailelerinin dağılması, devşirme sporcunun değişen sosyal statüsü 
nedeniyle ailelerin yaşadıkları çevrede değişen sosyal ilişkiler ve aile üyelerinin 
göçmen statüsü nedeniyle çeşitli şiddet içeren suç eylemlerinin hedefi haline gel-
mesi sayılabilir (Carter, 2007). 

Ekonomik Boyutları
Ülkeler; devşirme sporcular sayesinde başarılı olamadıkları spor dallarında 

başarılı olmayı hedeflemişler ve tüm dünyada devşirme yolu ile sporcu elde et-
mek giderek artış göstermiştir. Birçok ülke devşirme sporcular için büyük büt-
çeler ayırmakta ve muvaffak olmak istediği spor dallarına yönelik güçlendirme 
ve var olan sıkıntıları ortadan kaldırmaya yönelik hamleler yapmaktadır. Amaç 
kısa vadede başarıya ulaşmak, ülkenin madalyalar kazanmasına vesile olmaktır. 
Her ülke bu mevcut problemleri çözmek için farklı arayışlara girmiştir. Yabancı 
bir sporcunun doğup büyüdüğü ülkesini ve başka bir ülke vatandaşlığına geçme 
kararı bir hayli zor olmakla birlikte, günümüz dünyasında artık sporcuların pro-
fesyonelce davrandıkları, hem spor yaşamlarına hem de ailelerinin menfaatleri-
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ne yönelik hamleler yaptıkları gözlenmektedir. Bundan dolayı, sporcunun kendi 
ülkesini ve milliyetini değiştirme kararını etkileyen ilk sebebin daha fazla para 
kazanabilme eğilimi varsayılabilir. Böylece sporcunun hem oyuncusu olduğu ku-
lüpten hem de madalya kazanması durumunda takım ya da ferdi olarak vatan-
daşlık aldığı ülke millî takımından maddi gelir elde edebileceği bir sistem ortaya 
çıkmaktadır (Bulmuş, 2018). 

Ülkemiz sporcularının millî takım müsabakalarından kazanabileceği ekono-
mik getiri, yabancı sporcuların Türk vatandaşlığına geçme kararını etkilemede 
son derece önemli görülmekte ve bu konuya ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. 
Bireysel yarışmalarda birinci olan sporcuya en fazla 1000 adet cumhuriyet altını 
karşılığı Türk lirası, ikinci olan sporcuya en fazla 600 cumhuriyet altını karşılığı 
Türk lirası, üçüncü olan sporcular için ise 300 cumhuriyet altını karşılığı Türk li-
rası ödül verilmektedir. Takım sporlarında takımın her sporcusuna verilen ödüller 
de farklılık göstermektedir. Takım birinci olmuş ise takımdaki her sporcuya en 
fazla 500 adet, takım ikinci olmuş ise her sporcuya en fazla 300 adet, takım üçün-
cü olmuş ise her sporcuya en fazla 150 adet cumhuriyet altını karşılığı Türk lirası 
ödül dağıtılmaktadır. Bunların dışında olimpik ve paralimpik branşların Dünya, 
Avrupa, Üniversite, Akdeniz Oyunları ve çoklu uluslararası müsabakalarda başa-
rı elde eden sporcularına farklı sayılarda cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası 
ödül verilmektedir (Erişim 1). Millî sporcusuna teşvik veren tek ülke Türkiye de-
ğildir. Dünyanın birçok ülkesinde sporculara verilen teşvik ödüllerinin var oldu-
ğu görülmektedir. CNN yaptığı bir haberde bazı ülkelerin sporculara verdiği para 
miktarlarını paylaşmıştır. Buna göre; Tayvan devleti olimpiyatlarda altın madal-
ya kazanan millî sporcusuna 952 bin dolar, Singapur 746 bin dolar, Endonezya 
ise 382 bin dolar gibi yüksek düzeyde para ödülü vermektedirler. Güney Kore, 
Fransa, Çin, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler de sporcularına 
çeşitli mükâfatlar vermektedir. Bu ülkelerin sporculara verdiği ödüller, diğer ül-
kelere nazaran daha az (25.000-36.000 dolar) olmaktadır (Erişim 2). Son yıllarda 
ülkeler milletlerarası faaliyetlere daha fazla devşirme sporcu ile katılmaya başla-
mıştır. IAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği)’ın yaptığı açıklama-
lara göre 2012-2016 yılları arasında 333 sporcu devşirme yoluyla başka ülkeler 
adına yarışmalara katılmıştır. 

 Katar ve Bahreyn gibi ekonomik yönden zengin devletler de, birçoğu Afrika 
ülkelerinden pek çok yabancı sporcuya farklı ödüllerle vatandaşlık vererek kendi 
ulusal takımlarını temsilen yarışmalara katılmaktadırlar (Bulmuş, 2018).  Andreff 
(2012) yerli bir sporcuyu yetiştirmenin genellikle çok masraflı olduğunu, spor-
daki başarısı üst düzeye varmış bir başka ülke sporcusunu devşirmenin ise riskli 
olmadığını üstelik başarı elde etme olasılığının da fazla olduğu düşünülmekte-
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dir. Şüphesiz, sporcular istedikleri ülkeye gidip istedikleri ülkenin vatandaşlığına 
geçebilirler. Ancak dünyadaki tüm örnekler göze çarpan bir şekilde ekonomik 
eşitsizlikler dolayısıyla ülkelerin “millî” kabiliyetlerinin köklerini yitirdiklerini 
göstermektedir (Bairner, 2003).

Dünyada Sporda Yetenek Göçü
Sporda milliyet değişimi, eski Yunanlılara kadar uzandığı için bu durum yeni 

bir olgu değildir (Van Nijf, 2012). Tarihteki bilinen en eski milliyet değişimi, Gi-
ritli uzun mesafe koşucusu Sotades tarafından gerçekleştirilmiştir. Sotades An-
tik Olimpiyat Oyunlarında uzun mesafe koşularında yarışları kazandıktan sonra 
Efes adına yarışmak için rüşvet alarak vatandaşlığını değiştirmiştir. Bu olaydan 
sonra Sotades Girit’ten sürülmüştür (Kyle, 2015). Sporda yetenek göçü olimpi-
yat oyunları açısından 1920’lere kadar uzanan bir gelenektir. 1920 Yaz Olimpiyat 
Oyunları’nda Britanya büyük çoğunluğu Kanadalılardan oluşan buz hokeyi takı-
mı ile mücadele etmiş, 1936 Olimpiyat Oyunları’nda ise İngilizler, 13 oyuncunun 
dokuzunun Kanada’da büyüdüğü bir ekiple altın madalya kazanmıştır (Sheinin, 
2014). Portekiz millî takımı da sömürgecilik döneminde Afrika kökenli futbolcu-
ların yeteneğinden faydalanmışlardır. Portekizli diktatör Antonio Salazar’ın ge-
tirdiği ‘Yerli Halkın Kuralı’ kültürel olarak “Avrupalılaşmış” Afrikalılara “asi-
mile” statüsü veren Portekiz›in sömürge topraklarından gelen bazı futbolculara 
istisnai olarak izin vermiştir. Bu sayede Afrika, Portekiz’i uluslararası arenada 
temsil etme hakkı kazanmıştır (Lanfranchi ve Taylor, 2001). Kenyalı kırk atle-
tin yalnızca Katar ve Bahreyn’e vatandaşlık için başvurduğu bildirilmiş; IAAF’a 
göre, 1998 ile 2007 arasında en az 258 vatandaşlık transferini onaylamıştır (Adja-
ye, 2010). Kenyalı atletlerin Katar ve Bahreyn gibi zengin ülkelere kitlesel göçü 
ve yetenek havuzlarının boşaltılması konusunda Kenyalı yetkililer endişelerini 
ifade etmişlerdir. Katar ve Bahreyn bu atletleri ömür boyu sürecek maddi teklif-
ler ve emekli maaşı vaatleri ile ülkeleri adına yarışmaya ikna etmiştir. 2004 Atina 
Olimpiyat Oyunları’nda Yunan softbol ve beyzbol takımlarındaki sporcuların ço-
ğunun ABD’de doğduğu bir başka örnektir. Beyzbol takımının 20’si Amerikalı, 
1’i Kanadalı, 2’si ise Yunanlı oyunculardan, Softbol takımının 14’ü Amerikan, 
2’si Yunan oyunculardan oluşmuştur (Akt. Thibault, 2009).

Katar’ın altyapı yatırımlarına daha da önem vererek uzun vadede iyi sonuç-
lar elde etmek için dünyanın en iyi antrenörlerini Katar millî takımı için transfer 
ettikleri ve her spor branşının yer aldığı Aspire Academy isminde sporun bütün 
branşlarını kapsayan bir yapı olmasına rağmen bazı alanlarda devşirme yoluyla 
sporcu elde etmeye devam ediyor olması ayrı bir tartışma konusudur. Azerbaycan 
da farklı branşlarda devşirme yoluyla çok fazla sporcu transferi yapan bir ülke-
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dir. Bazı ulusal medya kuruluşları Azerbaycan’ın çok fazla olan devşirme sporcu 
politikasını eleştirmişlerdir. Azerbaycan’ın 2012 Londra Olimpiyatları Oyunla-
rına 50’nin üzerinde devşirme sporcu ile katıldığı görülmüştür (Erişim 3). 2014 
Soçi Kış Olimpiyat Oyunları da pasaport takası yoluyla sporcuların farklı ülkeler 
adına yarışmasının giderek artış gösterdiği oyunlar olarak gösterilmektedir (She-
inin, 2014). Son yıllarda kadın futbolunda Nijeryalı kadın futbolcuların ülkele-
rinden İskandinav futbol kulüplerine göç ettikleri de bilinmektedir. Afrika’dan 
sporcu göçünü şekillendiren güç ilişkileri sömürü olarak adlandırılabilir ancak 
sporcuların istismarında yalnızca tarihi, siyasi ve ekonomik yapılar değil farklı 
etkenlerde önem teşkil etmektedir. Afrikalı göçmenler hem göç yollarının üre-
tilmesinde hem de sürdürülmesinde çok aktif ve önemli rollere sahiptir (Engh 
ve Agergaard, 2013). Bu bağlamda, Avrupa’ya özellikle Afrika’dan futbol göçü 
neo-sömürgecilik tarafından şekillendirilmiş ve Afrika futbolunun sömürülmesi 
olarak tanımlanmıştır (Bale, 2004; Darby ve ark., 2007; Lanfranchi ve Taylor, 
2001; Poli, 2006).

Türkiye’de Yetenek Göçü
Uluslararası saygınlık kazanma hedefiyle, anavatanı Türkiye olmayan sporcu-

lar Türk vatandaşı yapılmaktayken, sporcular da ekonomik ve spor kariyerleriy-
le ilgili sebeplerle vatandaşlıklarını değiştirmektedirler (Reiche ve Tinaz, 2019). 
Ülkemizde Türk sporunun içerisinde amatör ve profesyonel anlamda spor yapan 
yabancı uyruklu sporcular bulunmaktadır. Bu sporcular sonradan Türk vatandaş-
lığına geçerek devşirme sporcu olarak adlandırılmışlardır. Ülkemizde bulunma 
nedenleri ise maddi kazanç karşılığında ülkemizdeki spor kulüplerine katkı sağ-
lamak ve ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil ederek madalya 
kazandırmak, bu sayede spor vasıtasıyla ülkemizin adını dünyaya duyurmaktır 
(Öztek, 2018). Bazı kaynaklara göre, Ömer Besim Koşalay, ülkemizin ilk devşir-
me sporcusudur. Kendisi aslen Afrika kökenli olup Türkiye için çeşitli branşlarda 
yarışmıştır. 1899 senesinde İstanbul’da doğan Ömer Besim Koşalay güreş, atle-
tizm, futbol gibi birçok spor dalı ile uğraşmış ve Türkiye’yi uluslararası müsa-
bakalarda temsil eden ilk sporcu olmuştur (Erişim 4). Ömer Besim Koşalay anı-
sına kros yarışmaları düzenlense de, Koşalay’ın günümüz devşirme atletlerinin 
yanında pek öne çıkmadığı söylenebilir. Son yıllarda devşirme sporcuların ismi 
daha fazla duyulmaya ve öne çıkmaya başlamıştır. Çünkü günümüzde medya çok 
daha etkin ve devşirme sporcular medya vesilesiyle daha görünür durumdadır 
(Bulmuş, 2018). 

Manevi yönü önemseyen bazı Müslüman sporcular, dinlerini daha yaşaya-
bilmek adına ve başka sebeplerden ötürü Türkiye’yi seçtiklerini söylemektedir-
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ler. Yulia Rekvava 2011 senesinde Türk vatandaşlığı almıştır. Şimdiki adıyla Elif 
Jale Yeşilırmak 2007 senesinde dinini değiştirerek Müslüman olmuş, Türkiye’ye 
gelme nedenlerinden birinin de Türkiye’nin Müslüman bir ülke olmasından do-
layı olduğunu belirtmiştir (Erişim 5). Devşirme sporcu pratiğini cezbedici hale 
getiren en önemli etmenlerden birisi kısa sürede sonuç alabilme potansiyeline ek 
olarak, uzun vadede yerli sporculara örnek olarak başarılı olmalarına katkı sun-
malarıdır. Türkiye de diğer dünya ülkeleri gibi devşirme sporcular yoluyla ulusla-
rarası saygınlığını ve görünürlüğünü arttırmayı hedeflemektedir (Bulmuş, 2018). 
Ülkemizde takriben 6 bin 500 lisanslı devşirme sporcu bulunmakta ve devşirilen 
sporculardan yaklaşık 800’ü ise halen spor hayatlarını aktif olarak sürdürmekte-
dir (Erişim 6). Ülkemizdeki gelmiş geçmiş en başarılı devşirme sporcuya örnek 
olarak Naim Süleymanoğlu (Naum Shalamanov) verilebilir. 1984 Los Angeles 
Olimpiyat Oyunlarında Türk Büyükelçiliği’ne iltica etmiş, Türk vatandaşlığı ala-
rak Naim Süleymanoğlu ismini almış, 1986 senesinde Dünya Halter Şampiyona-
sı’nda Melbourne’de ilk defa Türkiye adına yarışmış ve uzun yıllar Türkiye adı-
na Uluslararası arenada yarışmıştır (Erişim 7). Aşağıda Türkiye adına Olimpiyat 
Oyunlarında yarışan Türk ve devşirme sporcuların sayısal dağılımı yer almakta-
dır (Erişim 8).

Tablo 1. Türkiye’nin Olimpiyat Oyunları’na Gönderdiği Sporcu ve Devşirme 
Sporcu Sayıları

Olimpiyat 
Oyunları 
Yılı

Kaç Branşta 
sporcu 
Yolladığı

Sporcu 
Sayıları      Devşirme Sporcu Sayısı

2020 18 108 13 (Atletizm 8, Judo 3, Cimnastik 1, Yüzme 1)

 2016 21  103
29 (Atletizm 18, Boks 1, Basketbol 1, Güreş 
1, Halter 1, Judo 2, Kano 1, Masa Tenisi 2, 
Yüzme 2,)

2012 16 114 10 (Atletizm )

2008 12 68 12 (Atletizm 4, Boks 1, Masa Tenisi 2,
Yüzme 4, Güreş 1)

2004 10 66 4 (Atletizm 3, Okçuluk 1)

2000 10 59 9 (Atletizm 1, Boks 5, Halter 1, Güreş 1, 
Okçuluk 1)

1996  9 54 6 (Boks 2, Halter 2, Judo 1, Okçuluk 1)
1992 10 47 3 (Halter 2, Okçuluk 1)
1988  9 50 1 (Halter)
1984  9 48 1 (Yelken)
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Sonuç
Sporda yetenek göçünün geçmişten bu yana süregelmesine rağmen günümüz-

de birçok ülkede son yıllarda giderek yaygınlaştığı ve bu ülkelerin de yeni dev-
şirdikleri sporcular sayesinde uluslararası organizasyonlarda isimlerini duyurma 
rekabeti halinde oldukları görülmektedir. Yasalarda vatandaşlık değişikliği için 
herhangi bir zorluk olmadığı, bundan dolayı ülkelerin kısa sürede spor müsaba-
kalarında başarıya ulaşmaları için devşirme sistemini tercih ettiği söylenebilir. 
Sporcuların ise ekonomik nedenler, spor kariyerleri açısından daha iyi bir çalış-
ma ortamı, kendileri ve aileleri adına daha iyi bir gelecek için vatandaşlık de-
ğiştirdikleri görülmektedir. Özellikle Avrupa’da son yıllarda artarak süren spor-
cu göçü aslında sporcuların kulüpleri ve ülkeleri adına başarılı performanslarına 
bağlı olarak sözleşmelerini veya vatandaşlıklarını güvence altına almalarına ve 
peşlerinden gelecek kimselere de yeni istihdam alanları oluşturmalarına neden 
olmaktadır. 

Sporda yetenek göçü bağlamında, gelişmiş devletlerin vasıflı işgücü kaynak-
ları arayışına odaklandığı söylenebilir. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
farklı spor branşlarındaki yeteneklerini gelişmiş (zengin) ülkelerin toplaması ve 
bu durumun gün geçtikçe artması ve olağan karşılanması endişe verici boyutlara 
ulaşmıştır. Özellikle futbolda Latin ve Orta Amerika ülkeleri ile Afrika ülkeleri 
futbolcu göçünü hem vatandaşlık hem de futbol kulüpleri boyutuyla yaşamakta-
dırlar. Aslında sporcu yetenek göçünde sporcular kişisel olarak kazanmış olarak 
görünseler de, bu durumu kendi menfaatlerine kullananlar gelişmiş ülkeler ve 
spor kulüpleridir.

Sonuç olarak sporda yetenek göçü sadece ekonomik boyutları ile açıklanabi-
lecek bir toplumsal olgu olarak görülmemeli, sosyo-kültürel ve politik boyutları 
ile de değerlendirilmelidir.   
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GİRİŞ 
Bireyler, sağlıklı yaşam ve bedensel olarak iyi görünme istemlerini 

karşılamak için profesyonel ya da bireysel çabalarıyla egzersiz yapmaktadırlar. 
Spor salonlarında egzersiz yapabilmek amaçlı alınan desteklerin genelde kas 
kütlesini artırma yönünde olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, dayanıklılık, 
kuvvet ve güç temelli çalışmalarla kendini daha özel alanlara ya da performans 
sporuna hazırlayanlar da olmaktadır.  

İskelet kas kütlesi, kuvvet ve gücün belirleyici olduğu spor branşları için 
önemli performans göstergesidir. Genel sağlık yönünden bakıldığında ise ortaya 
çıkabilecek patolojik sorunlar, minimum düzeyde kat kütlesine sahip olmakla 
yakından ilgilidir. Önemli sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilecek bu tip 
durumlara karşı alınacak önlemlerin temelinde doğru egzersiz ve doğru beslenme 
programları yatmaktadır. 

Beslenme ve egzersiz programının entegre yapılması, bunun da günlük yaşam 
tarzına uydurulması gereklidir. Her bir bireyin genel sağlık durumu, vücut profili, 
fizyolojik çıktı ve genetik faktörleri dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. 
Antrenman öncesi ve sonrası, bireyin kendini iyi hissetme haline kavuşabilmesi 
için ilgili gün/günlerde gerekli enerji ve alım kaynağını netleştirecek tercihler 
hazırlanmalıdır. Planlamanın egzersiz kısmında, temel motorik özelliklerin belli 
düzeyde geliştirilmesinin yanı sıra daha çok kuvvet/direnç antrenmanlarının 
dominant olduğu programlar tercih edilmelidir. 

 
Kuvvet ve Direnç Temelli Egzersizlerin Kas Gelişimindeki Etkileri 
Kuvvet antrenmanları, birçok eklemi devreye sokarak maksimum düzeye 

ulaşmayı gerektiren, rekabetçi bir antrenman biçimidir. Vücut yapısına göre kas 
kuvveti oluşturmak için oldukça çaba harcanır. İyi düzeyde antrenman yapmak 
ve yarışmacı düzeyinde olabilmek içinse kapsamlı ve iyi planlanmış 
antrenmanlara ihtiyaç vardır (Ostrander, Huson & Ostrander, 2009; Pitsiladis & 
ark., 2013). 

Direnç egzersizi, genellikle ağırlık kullanılarak gerçekleştirilir. Birçok branşın 
temelinde ve devamında, performansın korunması için yapılan kuvvet 
antrenmanları da ağırlık kaldırmaların aynı/varyasyonlarını içermektedir. Çünkü, 
uygun şekilde yapılandırılmış direnç antrenmanları, kas kütlesindeki kısmen 
değişimler yoluyla, kas gücünün de artmasına katkı sağlamaktadır (Faigenbaum 
& ark., 2015). İzometrik olarak yapılan kuvvet antrenmanlarınında kuvvet 
gelişiminde etkili olduğu bilinmektedir (Ölmez & Akcan, 2021). 
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Bununla birlikte yapılan dinamik antrenman programları sonucunda bir 
kuvvet gelişiminin yanı sıra kaslarda hipertrofi olasılığının da güçlendireceği 
düşünülmüştür (Akcan, Ölmez & Öztaş, 2021). 

Yapılan direnç antrenmanları, kas proteinlerinin yeniden şekillenmesini 
sağlayarak, iskelet kası protein sentezini bir sonraki antrenmana duyarlı hale 
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Egzersiz programlarında dikkate alınması gereken en önemli noktalardan biri 
yapılacak programın hangi ilke ve prensipler üzerine kurulacağıdır. Egzersiz 
programının içinde egzersizin kapsam ve şiddeti arttırılmalıdır. Uyuma göre 
yaptırılan bu artırım ilerdeki gelişmelerin temeli olacaktır. Bu programın ve 
program sonucunda gelecek olan ilerlemenin düzeyi o denli önemlidir ki, plansız 
bir ilerlemenin yol açacağı sakatlıkları ve problemleri de önlemeye yönelik 
olacaktır (Gönülateş ve Dündar, 2019). 

Yapılan araştırmalarda, önce kasın enine kesit alanının genişlediği (hipertrofi) 
ve çalışma kapasitesinin (kuvvet üretim kapasitesini) arttığı, daha sonra fazik bir 
ilerlemenin olabileceği belirtilmiştir (Minetti, 2002; Stone & ark., 1982; 2006; 
Bompa & Haff, 2009). 

İskelet kası hipertrofisindeki değişiklikler, bir kasın kuvvet ve güç üretme 
yeteneğini büyük ölçüde etkileyebilir. Yani, enine kesit alanı daha büyük bir kas 
lifi (özellikle tip II liflerin), tüm kasın hız ve kuvvet özelliklerini 
değiştirebilmektedir (Stone & ark., 2016; Campos & ark., 2002). 

Nispeten antrenmansız bireyler üzerinde yapılan bir araştırmada, katılımcılara 
kısa süreli direnç egzersizleri yaptırılmış ve kasın enine kesit alanında artışlar 
görülmüştür. Bu artışın, kuvvet üretimindeki değişikliği 50-60% oranında açıklar 
nitelikte olduğu savunulmuştur (Narici & ark., 1989).  

Fizyolojik olarak, kasın enine kesit alanındaki artışlar, daha önce ve yeni 
oluşturulmuş sarkomerlerde, aktin ve miyozin arasındaki çapraz köprü 
etkileşimlerinin sayısındaki artıştan dolayı kuvvet üretimini iyileştirebilir. Daha 
büyük pennasyon açıları (kas liflerinin tendona geliş açısı), alan içinde daha fazla 
kas fasikülünün birleşmesi nedeniyle çapraz köprü etkileşimlerinin sayısını 
artırabilir (Kawakami, Abe & Fukunaga, 1993). 

Bir kere yapılmış direnç egzersizi sonucunda bile, protein sentezi ve 
parçalanma oranlarının arttığı, yani kas proteininin dönüşümünü değiştirebildiği 
bildirilmiştir (Biolo & ark., 1995, 1997; Tipton & ark., 1999). Protein 
döngüsündeki bu yükselme, kas hücresindeki serbest amino asit (AA) 
konsantrasyonundaki değişiklikle ilişkili olarak açıklanmaktadır. Örneğin; hücre 
içi lösin konsantrasyonu, direnç egzersizinden hemen sonra artar, ancak sonraki 
2 saatlik toparlanma sırasında egzersizden önce bulunan seviyesinden daha düşük 
bir seviyeye iner (Dreyer & ark., 2006). 

Kas hipertrofisi ve gücü arasındaki ilişkiyi destekleyen bu çalışmalara 
rağmen, kas boyutu ve gücündeki değişikliklerin bireyler arasında değişiklik 
gösterebileceği unutulmamalıdır. 
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Protein Sentezi ve Kas Gelişiminde Beslenme Etkisi  
Kuvvet antrenmanlarının temel parametrelerinden olan hipertrofi, proteinin 

fraksiyonel sentez hızı, fraksiyonel parçalanma oranını aştığında protein birikimi 
yoluyla meydana gelir (Goll & ark., 2008; Kumar & ark., 2009). Bu bağlamda, 
kuvvet gelişimi için kas hipertrofisi, hipertrofi için ise protein metabolizması 
oldukça önemlidir. 

 

 
Şekil 2. Yetersiz Protein Alımında Olası Sonuçlar (Lochlainn & ark., 2018). 
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Şekil 3. Yetersiz Protein Alımı Sonucu Oluşan Kas Kaybı Nedenleri  

(Lochlainn & ark., 2018). 
 
Bir araştırmada, beslenme düzeninin, sığırların hangi büyüme aşamasında 

olduğuna bağlı olarak vücut kompozisyonunu farklı şekilde etkilediği 
belirtilmiştir (Owens & ark.,1995). Bir başka araştırmada, büyüyen besi 
sığırlarında, vücut ağırlığının protein birikimi ile yağ birikiminin ise tüketilen 
besin grubu ile ilişkili olduğu ifade edilmiştir (Gill & ark.,1993).  

Yetişkinlerde, beslenme esnasında protein ve EAA tüketilmesinin kas 
proteinlerini desteklediği bildirilmiştir (Hulmi, Lockwood, & Stout, 2010). 
Beslenmede AA bileşimi, mikrobiyal protein sentezi yoluyla oluşur ve AA 
bileşiminin ruminal modifikasyonu nedeniyle, ince bağırsakta emilen AA ile aynı 
olmadığından, geviş getiren türlerde bu daha az anlaşılır.  

Hayvan türlerinde, yağsız büyüme artışını amaçlayan çeşitli yaklaşımlarda, 
diyetteki protein miktarı ya da protein/enerji oranı araştırılmıştır (Mitchell, 2007). 

Büyüyen domuzlarda, diyetin protein içeriğinin 15,5%’ten 17,4%’e 
yükselmesiyle büyüme oranının da arttığı bildirilmiştir. Aynı çalışma, 22,3%’lük 
saf protein oranının, beslenmenin maksimum büyüme performansı ve yağsız 
içerik etkisiyle sonuçlandığını göstermiştir. Fakat 25,3% ve 27,3%’lük saf protein 
içeriğinin büyümede düşüşe neden olduğu da ifade edilmiştir. Bununla birlikte, 
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beslenme içeriğinde protein konsantrasyonu ve ağırlığı arttıkça yağ birikme 
hızının azaldığı, buna bağlı yağ miktarında azalmalara neden olduğu belirtilmiştir 
(Cooke, Lodge & Lewis, 1972). 

Metabolize edilebilir proteinin günlük gereksiniminin 85%, 100% veya 
115%’i ile beslenerek ön koşullandırmaya tabi tutulan danaların vücut ağırlığında 
lineer bir artış olduğu belirtilmiştir (Moriel & ark., 2015). 

Çalışma sonuçlarına göre, optimal iskelet kası büyümesi için; büyüyen 
hayvanların beslenmesinde protein konsantrasyonunun önemini 
vurgulanmaktadır.  

AA’ların hücre sinyal molekülleri, gen ekspresyonunun (gen ifadesi) 
regülatörleri (düzenleyici) ve protein fosforilasyon kaskadları (bir reaksiyon 
ürününün sonraki reaksiyonlarda yakıldığı kimyasal tepkime dizisi) olarak işlev 
gördükleri için iskelet kası büyümesinde rol oynadığı bilinmektedir (Wu, 2009) 

Hem insanlarda hem de kemirgenlerde yürütülen çalışmalar, lösinin, 
rapamisin protein kompleksinin memeli hedefini nihai olarak aktive ettiğini ve 
iskelet kasında protein sentezini artıran başlatma faktörü 4 kompleksinin 
inhibisyonunu (baskılamak) serbest bırakarak protein sentezini düzenlediğini 
göstermiştir (Gautsch & ark., 1998; Norton & Layman, 2006). 

Yenidoğan domuz yavrularında yapılan bir çalışmada, iskelet kası 
büyümesinin hem AA hem de insülin konsantrasyonları ile kontrol edildiği 
gösterilmiştir (Davis & ark., 2002). Spesifik olarak, yenidoğan domuz 
yavrularında arjinin takviyesinin, mTOR (rapamisinin memeli/mekanik hedefi) 
sinyal yolunun modülasyonu yoluyla iskelet kasını artırdığı bildirilmiştir (Wu, 
Knabe, & Kim, 2004; Yao & ark., 2008). 

Esansiyel olmayan AA’ların (glutamin, glutamat, prolin, glisin ve arginin), 
hücre büyümesi ve farklılaşması, protein bozulması, hücre sinyali, gen 
ekspresyonu ve besin metabolizmasının yanı sıra diğer birçok fizyolojik 
fonksiyon için önemli olduğu bilinmektedir (Wu & ark., 2013). Glutaminin 
ayrıca insanlarda ve hayvanlarda hem mTOR sinyalini hem de iskelet kasının 
protein sentezini artırdığı gösterilmiştir (Xi & ark., 2011). 

Dayanıklılık egzersizinde olduğu gibi beslenme, direnç egzersizinden gelen 
uyarlanabilir uyaranı artırmada kritik bir rol oynayabilir (Cermak & ark., 2012). 

Dayanıklılık egzersizlerine adaptasyon, öncelikle transkripsiyonel (DNA’dan 
RNA’ya genetik bilgi aktarımı) yanıtlar tarafından yönlendirilir (Egan & Zierath, 
2013; Perry & ark., 2010). Yine yapılan dayanıklılık antrenman sonuçlarında 
plazma inflamatuar ve immün yanıt belirteçlerinin egzersiz dozuna bağlı bir 
şekilde artarken, PLT ve MPV arasındaki anlamlı ilişkinin, düşük MPV'nin yeni 
üretilen trombosit eksikliğini gösterdiği ve bu ilişkinin doğru orantılı olduğu 
düşünüldüğü bildirilmiştir (Gönülateş & ark., 2017). 
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Direnç egzersizlerine yanıt olarak kas büyümesindeki adaptasyon ise temel 

olarak translasyondaki (polipeptit sentezi süreci) değişiklikler (özellikle mRNA 
aktivitesindeki (mRNA birimi başına üretilen protein) artışlar) tarafından 
yönlendirilir (Baar & Esser, 1999; Chesley & ark., 1992). Çok proteinli rapamisin 
mekanik hedef kompleksi-1 (mTORC1), protein translasyon başlangıcını 
artırarak, mRNA aktivitesi üzerinde uyguladığı kontrol yoluyla protein sentezinin 
kilit bir kontrolcüsüdür (McCarthy, & Esser, 2010). 

Kuvvet antrenmanı yapanlar, hangi miktarlarda protein almaları gerektiğini 
her zaman merak etmekte ve yeterli olmadığını düşünerek alternatif takviyelere 
(protein tozları) başvurmaktadır. 

Kuvvet antrenmanları ve direnç egzersizleri sonrasında, 20g yüksek kaliteli 
protein (yumurta beyazı proteini veya peynir altı suyu proteini gibi) alınmasının, 
miyofibriler protein sentezini (MPS) maksimum düzeyde uyardığı bildirilmiştir 
(Moore & ark., 2009; Witard & ark., 2014). 

 
Tablo 1. Sporcularda Kullanılan En Yaygın Takviyeler 
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Elektrolitler 

Vitamin D 

L-Karnitin Lösin Vitamin C 

Multivitaminler 

Glukozamin 

Balık Yağı 

Kolajen 

Efedrin 

Herbal Supplement 

L-Arginine 

Testosteron 

Herbal Supplement 

Güçlendiriciler 

Her Türlü Anabolikler 

Herbal Supplement 
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Direnç egzersizleri öncesi ya da sonrası alınan protein + karbonhidrat etkisini 
inceleyen çalışmalar sayıca istenen yeterlilikte değildir.   

Kramer ve ark., (2007), katılımcılara çalışmadan önceki 7 gün boyunca 
karbonhidrat, protein ve yağ kombinasyonu ya da plasebo etkili izoenerjik 
maltodekstrin aldırmışlardır. Her iki yükleme sonucunda, çoklu besin 
takviyesinin, 1 tekrarlı maksimumun (1RM) 80%’i ile yapılan direnç 
çalışmalarında ve dikey sıçrama gücünde tekrar sayılarının artmasına yol açtığını 
bildirmişlerdir (Kraemer & ark., 2007). 

Benzer bir çalışmada, 34 erkek üzerinde direnç antrenmanı uygulaması ve 
sonrasında; karbonhidrat (6,2%) veya karbonhidrat (6.2%) + protein (1,5%) 
solüsyon yüklemesi yapılmıştır. Çalışma sonucunda (3 set x 8 tekrar x 90% 1RM 
uygulamasında), performansın etkilenmediğini ancak karbonhidrat + protein 
kombinasyonu alanlarda yüksek düzeyde insülin, düşük düzeyde kortizol 
seviyeleri bulunduğu bildirilmiştir (Baty & ark., 2007). 

İskelet kası, bir direnç egzersizinin tamamlanmasından sonraki 24 saate kadar 
protein ve amino asitlerin etkilerine karşı duyarlı hale gelir. 20-40g protein; 10-
12g EAA, 1-3g lösin (protein tozu) pozitif nitrojen dengesinin desteklenmesine 
yardımcı olabilecek MPS’yi uyarır. EAA’lar ve lösin açısından zengin, yüksek 
kaliteli protein kaynaklarını tercih etmek, maksimum MPS oranlarına ulaşmak 
için önemlidir. MPS, net protein dengesini desteklemek için, protein içeren bir 
öğüne yanıt olarak, yaklaşık 30-100% artar. Bu yanıta katkıda bulunan ana faktör 
ise EAA içeriğidir (Jager & ark., 2017). 

Tokluk sonrası fazda (yemekten 1-4 saat sonra) MPS yükselir, bu da pozitif 
bir kas protein dengesi ile sonuçlanır. Buna karşılık, açlık durumunda MPS 
oranları daha düşüktür ve kas protein dengesi negatiftir. Protein birikimi sadece 
beslenmiş durumda gerçekleşir. Kandaki (plazma) EAA konsantrasyonu; 
dinlenme ve egzersiz sonrası kas içindeki protein sentez oranlarını düzenler 
(Coffey & ark., 2011). 

Yorucu dayanıklılık egzersizinden sonra protein-karbonhidrat takviyesinin 
direnç egzersizi gibi benzer sinyal yolları aracılığıyla kontraktil (kasılma) MPS’ 
yi uyardığı bildirilmiştir (Breen & ark., 2011). 

En önemlisi, kas direnç egzersizinden sonra, en az 24 saat boyunca protein 
beslemesine duyarlı görünmektedir. Diğer bir deyişle, tek bir direnç 
egzersizinden sonra 24 saate kadar protein içeren bir öğünün tüketilmesi, 24 saat 
hareketsizlikten sonra tüketilen aynı öğünden daha yüksek net MPS uyarımı ve 
protein birikimi ile sonuçlanır (Burd & ark., 2011). 

Düşük karbonhidrat alımı (<1.2 g/kg/gün) ile kombine edildiğinde, egzersiz 
sonrası protein uygulaması, kas glikojen geri kazanımını artırabilir ve kastaki 
hasarlanmalarda hafifletmeye yardımcı olabilir. Toplam protein ve kalori alımı, 
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Direnç egzersizleri öncesi ya da sonrası alınan protein + karbonhidrat etkisini 
inceleyen çalışmalar sayıca istenen yeterlilikte değildir.   

Kramer ve ark., (2007), katılımcılara çalışmadan önceki 7 gün boyunca 
karbonhidrat, protein ve yağ kombinasyonu ya da plasebo etkili izoenerjik 
maltodekstrin aldırmışlardır. Her iki yükleme sonucunda, çoklu besin 
takviyesinin, 1 tekrarlı maksimumun (1RM) 80%’i ile yapılan direnç 
çalışmalarında ve dikey sıçrama gücünde tekrar sayılarının artmasına yol açtığını 
bildirmişlerdir (Kraemer & ark., 2007). 

Benzer bir çalışmada, 34 erkek üzerinde direnç antrenmanı uygulaması ve 
sonrasında; karbonhidrat (6,2%) veya karbonhidrat (6.2%) + protein (1,5%) 
solüsyon yüklemesi yapılmıştır. Çalışma sonucunda (3 set x 8 tekrar x 90% 1RM 
uygulamasında), performansın etkilenmediğini ancak karbonhidrat + protein 
kombinasyonu alanlarda yüksek düzeyde insülin, düşük düzeyde kortizol 
seviyeleri bulunduğu bildirilmiştir (Baty & ark., 2007). 

İskelet kası, bir direnç egzersizinin tamamlanmasından sonraki 24 saate kadar 
protein ve amino asitlerin etkilerine karşı duyarlı hale gelir. 20-40g protein; 10-
12g EAA, 1-3g lösin (protein tozu) pozitif nitrojen dengesinin desteklenmesine 
yardımcı olabilecek MPS’yi uyarır. EAA’lar ve lösin açısından zengin, yüksek 
kaliteli protein kaynaklarını tercih etmek, maksimum MPS oranlarına ulaşmak 
için önemlidir. MPS, net protein dengesini desteklemek için, protein içeren bir 
öğüne yanıt olarak, yaklaşık 30-100% artar. Bu yanıta katkıda bulunan ana faktör 
ise EAA içeriğidir (Jager & ark., 2017). 

Tokluk sonrası fazda (yemekten 1-4 saat sonra) MPS yükselir, bu da pozitif 
bir kas protein dengesi ile sonuçlanır. Buna karşılık, açlık durumunda MPS 
oranları daha düşüktür ve kas protein dengesi negatiftir. Protein birikimi sadece 
beslenmiş durumda gerçekleşir. Kandaki (plazma) EAA konsantrasyonu; 
dinlenme ve egzersiz sonrası kas içindeki protein sentez oranlarını düzenler 
(Coffey & ark., 2011). 

Yorucu dayanıklılık egzersizinden sonra protein-karbonhidrat takviyesinin 
direnç egzersizi gibi benzer sinyal yolları aracılığıyla kontraktil (kasılma) MPS’ 
yi uyardığı bildirilmiştir (Breen & ark., 2011). 

En önemlisi, kas direnç egzersizinden sonra, en az 24 saat boyunca protein 
beslemesine duyarlı görünmektedir. Diğer bir deyişle, tek bir direnç 
egzersizinden sonra 24 saate kadar protein içeren bir öğünün tüketilmesi, 24 saat 
hareketsizlikten sonra tüketilen aynı öğünden daha yüksek net MPS uyarımı ve 
protein birikimi ile sonuçlanır (Burd & ark., 2011). 

Düşük karbonhidrat alımı (<1.2 g/kg/gün) ile kombine edildiğinde, egzersiz 
sonrası protein uygulaması, kas glikojen geri kazanımını artırabilir ve kastaki 
hasarlanmalarda hafifletmeye yardımcı olabilir. Toplam protein ve kalori alımı, 

direnç antrenmanına olumlu adaptasyonların teşvik edilmesi söz konusu 
olduğunda en önemli husus gibi görünmektedir. Atletik olmayan 
popülasyonlarda bu adaptasyonları artırmak için zamanlama stratejilerinin 
(hemen önce veya hemen sonra) etkisi minimal görünmektedir (Trommelen & 
ark., 2015). 

Antrenman sonrası karbonhidrat takviyesi, yeterli protein tüketildiği takdirde, 
kas gelişimi açısından çok az katkı sağlar. Bir karbonhidrat + protein 
kombinasyonunun MPS oranları üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, 
tek başına protein alımıyal gelişen MPS dışında herhangi bir artış oluşmadığı 
belirlenmiştir (Staples & ark., 2011). 

Sonuçlara bakıldığında, karbonhidrat yüklemesinin, üst düzey antrenman 
yapan sporcularda, protein sentezi bakımından etkili olmadığı anlaşılırken, kas 
glikojen kazanımının olumlu etkileneceği, kısa süreli yapılan direnç 
egzersizlerinin enerji metabolizmasına da katkı sağlayacağı konusu göz ardı 
edilmemelidir. 

Vücut, proteinleri yapmak için 20 AA kullanır ve bunların yedisi temeldir 
(dokuzu şartlı olarak). Günlük enerji ihtiyacını karşılamak, kimyasal 
reaksiyonları kolaylaştırmak ve organizmanın yapısını korumak için tüketilmesi 
gerekmektedir. Ek olarak, protein translasyon mekanizmasını uyarmak için, 3 
tane dallı zincirli AA (lösin, izolösin, valin) alımının (örneğin; öğün başına 
yaklaşık 1-3g lösin) oldukça başarılı olduğu bildirilmiştir. 

Genel olarak iyi bir beslenme olmadığı ve bu beslenmede kuvvet-direnç 
antrenmanları lehine protein katkısının olmadığı takdirde başarılı olmanın zor 
olacağı görülmektedir.  

Yapılan çalışma sonuçlarına göre (tablo 2 ve 3), EAA ve protein takviyeleri, 
bireylerde vücut ağırlığı ve kas kütlesi artışı ile direnç egzersizlerindeki 
performans iyileşmesine neden olduğu belirlenmiştir. Kuvvet ve direnç 
antrenmanlarını desteklemek, kuvvetin korunması ve geliştirilmesi için 
beslenmede kontrollü ve bireye özgü protein alımına dikkat edilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 
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Tablo 2. Farklı Türev ve Dozlarda Protein Tüketim Örnekleri   
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Tablo 3. Farklı Türev ve Dozlarda Protein Tüketim Örnekleri   
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1. GİRİŞ 
İnsanoğlunun yaşam süresi boyunca devam eden değişimlere ayak 

uydurabilmesi, zamanın gerektirdiği şartlara uyum sağlayabilmesi, gerekli 
davranışları kazanması eğitim ile olacağı düşünülmektedir. Bireylerin geleceğinin 
bağlı olduğu nokta toplumların geleceğidir. Amaç olarak; toplumlar, bünyesinde 
bulundurduğu bireylerim eğitimleri için gerekli olan bütün maddi ve manevi 
ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur.  Bir millet refah düzeyini arttırabilmesi için 
iyi derecede eğitim alması ve alınan bu eğitimin doğrultusunda öğrendiği bilgi ve 
becerilerle yaşadığı ülkenin ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlaması ile doğru 
orantıda olması gerektiği (Çakmak 2008) ve bu nedenle nitelikli kişilerin dolayısı 
ile nitelikli insan gücünün yetişmesi, sadece eğitim ile ortaya çıktığı 
düşünülmektedir (Şimşek ve arkadaşları 2012). 

Öğretme ve öğrenme etkinliklerinde öğretmen önemli bir role sahiptir. Çünkü 
öğretmen, çevre ve konuyla birlikte öğrenciyi merkeze almakta ve üçgenin bir 
boyutunu oluşturduğu bilinmektedir (Harrison ve Blakemore 1992). 

Çocukların organik gelişimleri için beden eğitimi, hareket ve beceri gelişimleri, 
sinir ve kas koordinasyonu gelişimleri, kişisel ve sosyal yönden uyum sağlamasının 
önemli olduğu bilinmektedir (Aktaran: Keske 2007). Yıldıran ve Yetim’e (1996) 
göre beden eğitimi ve spor, yetişmekte olan nesillerin temel kaynağı olan bireyin 
fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini amaç edinmekte olan ve genel 
eğitimin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir bütün olarak görünen bilinçli ve planlı 
faaliyetler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Genel olarak bakıldığı zaman, beden eğitimi ve spor dersinin istenilen amaçlar 
doğrultusunda olması ve modern eğitim anlayışına uygun bir biçimde öğrencilerin 
eğitilebilmesi, öğrencinin gelişimine etki etmesi, fiziksel ve ruhsal yönden 
donanımlı bireyler haline gelmeleri önemlidir. Ayrıca Öğrencilerin insanoğluna 
hizmet edebilmesi için öğretmenin kazanmış olduğu kendi niteliklerini en verimli 
şekilde eğitim alan öğrencilerine aktarmasının çok önemli bir faktör 
düşünülmektedir. Hedefe ve şartlara uygun yöntemin seçilebilmesi ve 
uygulanabilmesiyle gerçekleşebileceği ifade edilmektedir (Temelli ve Kurt 2011). 

 
1.1. *Eğitim Kavramı* 
Birden fazla değişkenin etkisi altında ortaya çıkan, karmaşık bir süreç olduğu 

ifade edilmektedir. Bahsedilen farklı değişkenler; toplumsal açıdan, politik yönden 
ve ekonomik açıdan oluşan sistemlerdir. Amaç, içerik, araç ve gereç, yöntem, 
değerlendirme gibi, program öğeleri olarak da karşımıza çıkabilir (Açıkalın 1980). 

Genel manada, kişilerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşam 
koşullarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçleri eğitim kavramı 
kapsamaktadır (Smith 1957). Eğitim bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu 
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süreç, bir amaca yönelmiş olan sürekli değişmelerin tamamı olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bireyin almış olduğu eğitimle sürekli olarak değişmesi, yetersiz 
durumundan daha yeterli duruma gelmesi düşünülmektedir. Bu değişiklikler, 
birbirini izleyen ve birbiri üzerine biriken öğretme ve öğrenmeler sonucu 
gerçekleştiği ifade edilmektedir (Tamer ve Pulur 2001). 

 
1.2. *Öğretim Kavramı* 
Türk Dil Kurumu’nun çevrimiçi sözlüğünde “belli bir amaca göre gereken 

bilgileri verme işi, öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, bu bağlamda 
gerekli olan araçları sağlama ve kılavuzluk etme” şeklinde tanımlanan öğretim 
kavramı, her ne kadar günlük yaşamda eğitim kavramı ile eş anlamlı olarak 
kullanılsa da aslında oldukça farklı bir anlam içermektedir. Bu farklılığı daha 
anlaşılır kılmak ilgili alan yazında öğretim kavramı için yapılan tanımlamalar 
sayesinde daha da kolay olacaktır. 

Öğretimin eğitimciler tarafından farklı noktaları vurgulanmıştır. Açıkgöz (2005) 
öğretimi, öğrencilerin gelişimine yardım eden bir süreç; Mouly (1973), öğrenci 
gelişimini teşvik etme stratejileri; Sayler ve arkadaşları (1981), öğrencilerin planlı 
öğrenme etkinliklerine katılması; Glaser (1976) ise öğrencilerin belirli davranışları 
kazanabilmesi için düzenlenen planlı etkinlikler süreci olarak tanımlamışlardır 
(Aktaran: Çalışır 2008). 

 
1.3. *Beden Eğitimi ve Spor Kavramı* 
*Beden Eğitimi 
Beden eğitimi kavramı; 18. Yüzyıl ortalarında batı dillerinde sözcük olarak 

ortaya çıktığı düşünülmektedir. “Büyük eğitim reformu hareketlerini destekleyenler 
19. Yüzyılın geleneksel okul ‘turneni’ ne karsı bir tepki olarak ‘beden eğitimi’ 
yerine ‘spor’ deyimini tercih etmişlerdir” (Aktaran: Keske 2007). “İnsanın 
bedeniyle yapmış olduğu genel eğitim, etkinlik noktası kişinin vücudu; hedef ise 
bireyin tüm kişiliği ve bütünlüğüdür” (Aktaran: Keske 2007). “Beden eğitimi insan 
vücudunun genel eğitimidir ve bu eğitim anlayışında bedensel hareketlerin kendi 
özünde bir değeri olmayıp araçsal bir değeri olduğu düşünülmektedir” (Aktaran: 
Keske 2007). 

İnsan bütününü oluşturan fiziki, ruhi ve zihni vasıfların, bulunduğu yaşın ve 
genetik potansiyelin gerektirdiği verim gücüne ulaştırılması için bedensel aktiviteler 
ve oyun yoluyla rekabet olmaksızın yapılan faaliyetler bütünüdür (Şahin 2005, 
Özşaker ve Orhun 2005). 
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İnsan bütününü oluşturan fiziki, ruhi ve zihni vasıfların, bulunduğu yaşın ve 
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*Spor 
Spor kavramı; insanoğlunun yaradılışından itibaren günümüze deyin var olduğu 

düşünülmektedir (Demirhan 2006). Eski zamanlardan günümüze kadar öncelikli 
olarak kendini koruyabilme (savunma), rekabet edebilme ve belirli amaçlarla, insan 
hayatının bütün zamanlarında yer edinmiştir. Ayrıca gün geçtikçe öneminin 
artırdığı bilinmektedir (Mirzeoğlu 2013). Sporsal etkinliklere katılan bireylerin 
diğer sporcularla yarışabilme ve yarışmayı kazanabilme amacı güttüğü, fiziksel 
çaba sarf ettiği diğer bilim dallarıyla ilişkili olan bir olgudur. Ayrıca belirlenen 
kurallar çerçevesinde, istenilen hedeflere ulaşabilmek amacıyla bireysel ya da 
gruplar halinde meydana gelen aktiviteler olarak da karşımıza çıkmaktadır (Çoban 
ve Ünveren 2007). 

 
1.4. *İlk ve Ortaöğretim Düzeyinde Beden Eğitimi ve Spor Dersinin 

Amacı* 
Beden eğitimi ve spor, eğitim kavramının bünyesinde barındırdığı amaçlarına 

ulaşmasındaki en önemli etkenlerdendir. Kişiler “beden ve zihin” yönünden 
gelişebilmek amacıyla “beden eğitimi ve spor” kavramına ihtiyaçları olduğunu 
düşünmektedirler (Tamer ve Pulur 2001). Böylelikle bireyler pek çok “bilgi, beceri, 
tavır, davranış” ve deneyim kazandıkları düşülmektedir (Çöndü 2004).  

Sağlık yönünden bireyleri en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlayarak, hareket 
edebilme ve düşünebilme kapasitelerini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen, 
bireylerin “zihinsel, sosyal ve fiziksel yönden pek çok değer kazanmalarına” 
yardımcı olan kavram beden eğitimi ve spor dersidir. Bütün bu sebepler ele 
alındığında eğitim ile beden eğitimi ve spor bir bütün olduğu ortaya çıkmaktadır 
(Çöndü 2004).  

 
1.5. *İlk ve Ortaöğretim Düzeyinde Beden Eğitimi ve Spor Dersinin 

Önemi* 
İlköğretim çağı bireylerin sosyal yönden gelişip ve değiştiği en önemli 

dönemlerden biridir. Çeşitli sosyal beceri ve deneyimleri ile ilköğretime gelen 
çocuklar, beden eğitimi dersinde yapılan birden çok etkinliklere katılarak kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunurlar. Yapılan birçok araştırma incelendiğinde çocukluk 
dönemindeki sporsal etkinliklere katılımın yetişkinlik döneminde ki girişkenlikte 
çok önemli olduğu belirtilmiştir. İlköğretimde; arkadaş olabilme, gruplara uyabilme 
sevgi ve saygı gösterebilme gibi sosyal becerilerin gelişmesinde beden eğitime 
dersinin önemli olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca çocukların kendi özgür 
düşünceleriyle yapılmakta olan etkinliklere katılımlarından zevk almalarında, 
kendilerini olan güvenlerinin artmasında ve başarılı bir dönem geçirmelerindeki 
cesaret duygusunun ortaya çıktığı bilinmektedir (Aktaran: Keske 2007). 
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1.6. *Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri* 
Öğretim yöntemleri uygulanırken öğretmenin bu konuda kendini iyi bir şekilde 

geliştirmesi gerekmektedir. Birçok alanda da uygulandığı şekilde, yöntem ve 
şekillerden büyük ölçüde faydalanılmalıdır. Öğretme aşamasında yöntem seçiminin 
temelini “nasıl öğreteceğim sorusu” oluşturmakta olup öğretmen, öğretim 
yöntemleri konusunda ne kadar çok bilgi sahibi ise hedefe ulaşması o kadar kolay 
olacağı bilinmektedir. “Beden eğitimi ve spor” dersinde öğretim yöntemine karar 
verirken öğrencilerin “yaş, cinsiyet, fiziksel özellikleri, sağlık durumları” ve 
konulara dikkat edilmesi gerekmektedir (Çöndü 1999). 

 
1.6.1. *Komut Yöntemi* 

Klasik stil olarak da adlandırılan bu yöntem de öğretmen, öğrencilerin 
yapacakları harekete ne zaman başlayıp ne zaman bitireceklerini, duruşlarını, 
hareketleri ne kadar tekrar edebilecekleri ve hareketler arasında ne kadar süre 
duracakları gibi bütün kararları kendisinin verdiği bilinmektedir (Nebioğlu 2004). 
Yöntem uygulanırken; öğretmen komutu öğrenciye verir, öğrenci ise yapabileceği 
en hızlı ve doğru bir şekilde yapar ve öğrenme gerçekleşir. Öğrenci liderini yani 
öğretmenini takip eder (Garn ve Byra 2002). Örnek olarak, “15 dakika kültür-fizik 
yapınız.” veya “Kaya tırmanışı yaparken yükselme hareketlerinde ağırlığı bacaklara 
aktarınız ve kollarla dengeyi sağlayınız.” benzer ifadeler kullanılır. 

 
1.6.1.1. *Komut Yöntemin Faydaları* 

 Öğrenci kurallı hareket etmeyi öğrenir, 
 Kalabalık sınıflarda zamandan tasarruf sağlar, 
 Sınıfın alan içinde yerleşmesi daha kolay olur, 
 Sık tekrar edildiğinde konular pekişmiş olur (Aracı 2006). 
 Ders belli bir disiplin içinde işlenir, 
 Zamandan tasarruf sağlanır (Harmandar 2004). 
 

1.6.1.2. *Komut Yönteminin Sınırlılıkları* 
➢ Komutların benzer olması, öğrencilerin sıkılmasına sebep olur 
➢ Bireysel öğrenmeye uygun olmayan bir yöntem olarak bilinmektedir 
➢ Bireysel farklılıklar görmezden gelinebilir (Çöndü 2004). 
➢ İletişim yüksek seviyede olmayabilir. 
➢ Bilişsel gelişim düşük seviyede olabilir (Aracı 2006). 
➢ Öğretmen lider özelliği gösterirken, öğrenci ise söz sahibi değildir 

(Tamer ve Pulur 2001). 
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1.6.1. *Komut Yöntemi* 

Klasik stil olarak da adlandırılan bu yöntem de öğretmen, öğrencilerin 
yapacakları harekete ne zaman başlayıp ne zaman bitireceklerini, duruşlarını, 
hareketleri ne kadar tekrar edebilecekleri ve hareketler arasında ne kadar süre 
duracakları gibi bütün kararları kendisinin verdiği bilinmektedir (Nebioğlu 2004). 
Yöntem uygulanırken; öğretmen komutu öğrenciye verir, öğrenci ise yapabileceği 
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1.6.1.1. *Komut Yöntemin Faydaları* 

 Öğrenci kurallı hareket etmeyi öğrenir, 
 Kalabalık sınıflarda zamandan tasarruf sağlar, 
 Sınıfın alan içinde yerleşmesi daha kolay olur, 
 Sık tekrar edildiğinde konular pekişmiş olur (Aracı 2006). 
 Ders belli bir disiplin içinde işlenir, 
 Zamandan tasarruf sağlanır (Harmandar 2004). 
 

1.6.1.2. *Komut Yönteminin Sınırlılıkları* 
➢ Komutların benzer olması, öğrencilerin sıkılmasına sebep olur 
➢ Bireysel öğrenmeye uygun olmayan bir yöntem olarak bilinmektedir 
➢ Bireysel farklılıklar görmezden gelinebilir (Çöndü 2004). 
➢ İletişim yüksek seviyede olmayabilir. 
➢ Bilişsel gelişim düşük seviyede olabilir (Aracı 2006). 
➢ Öğretmen lider özelliği gösterirken, öğrenci ise söz sahibi değildir 

(Tamer ve Pulur 2001). 

 

1.6.2. *Gösteri Yöntemi* 
Gösteri “bir izleyici kümesinin (sınıfın) önünde, bir isin, bir davranışın nasıl 

gerçekleştirileceğini göstermek ya da bir ilkeyi, bir beceriyi açıklamak için 
başvurulan bir öğretim tekniğidir” (Sözer 1998). Gösteri yöntemi, herhangi bir 
konunun araç ve gereçler yardımıyla öğretilmesi demektir (Kemertaş 1997). 
Yöntemin amacına bakılacak olursa; bilgiyi görsel yolla sunarak, katılımcıların 
psikomotor aktiviteler yapmasına yardımcı olur. Bireyin işitsel uyaranları 
hareket ile beraber kullanılabilir. Öğretmen; planlayıcı, yorumlayıcı ve yapan 
olduğu bilinmektedir ve katılımcı olan öğrenci ise dinleyici ve alıcı rolünü 
üstlenmektedir (Tamer ve Pulur 2001). 

Hareket gösterilirken öğretmen genelde öğrenci grubuna gerekli açıklamaları 
yapar. Ardından komut ile öğrenciler istenilen hareketleri uygulamalı bir şekilde 
tekrar eder. Bu durumda öğretmen gözlemci olur. Öğretimde bu yöntemin 
kullanılması öğrencilerin dikkatlerini çekebilmede etkilidir. Öğrencilerin 
motivasyonu arttırır, gövde parçalarının birbiri ile ilişkilerini belirler, hareketin 
sırasını standartlarını ve hareketin görüntüsünü verdiği düşünülmektedir (Çöndü 
1999). 

 
1.6.2.1. *Gösteri Yönteminin Faydaları* 
❖ Öğrencilerinde becerilerinin ve tutumlarının ilişkileri 

geliştirilebilmelerinde etkili olup ve bu sayede onlarında gösteriyi 
yönetebilmelerini sağlamada önemli rol oynar. 

❖  Sözel olarak uygulanan yöntemlere göre çok daha fazla etkili bir yöntem 
olmasının sebebi, görme ve işitsel olarak öğrenmenin sağlanmasından 
dolayıdır. 

❖ Araç ve gereç ihtiyacı sadece yöntemi yapan kişiye ait olduğu için daha 
ekonomiktir. 

❖ Toplum arasında insani kaynakların kullanılması yönünden en uygun 
öğretim yöntemi olarak karşımıza çıktığı düşülmektedir (Ertürk 1998). 

❖  
1.6.2.2. *Gösteri Yönteminin Sınırlılıkları* 
✓ Planlama ve hazırlık evresinin önemli ölçüde yapılması gerekmektedir, 
✓ Bilgi ve beceri yönünden iyi bir donanıma sahip olunması iyi bir gösteri 

hazırlamada faydalı olacaktır, 
✓ Gösterilerde dönütler dikkate alınmalıdır, alınmadığı takdirde yeterli 

etkiye ulaşmada sorunla karşılaşılabilir, 
✓ Bilişsel ve duygusal öğrenme sırasında yöntemin kullanılması zor olduğu 

varsayılmaktadır (Ertürk 1998). 
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1.6.3. *Görevlendirme Yöntemi* 
Öğretmenlerin yapılacak olan görevleri planlamaları, öğrenciler ise verilmiş 

veya verilecek olan görevleri uygulamaları görevlendirme yöntemi 
kapsamındadır. Öğrenci merkezli bir yöntem olduğu ifade edilmektedir 
(Nebioğlu 2004). Bu yöntemdeki en önemli amaçlardan bazıları; öğrencilere 
becerileri öğrenmelerini, kavramların keyfedilmesini veya sorunların 
çözümlemelerine yönelik bağımsız öğrenebilme fırsatı sunmak olarak 
bilinmektedir.  

Öğrenciler, görevlendirme yönteminde öğretmenler tarafından belirlenmiş 
olan öğrenme hedeflerine ulaşabilmek için tek başına ya da belirlenecek olan 
gruplar ile planlanmış olan görevi veya görevleri başarabilmek adına çaba 
gösterirler. Öğrencilere verilen görevler genel olarak iki türlüdür. Görevler; 
“performans gösterebilme ve bilgi edinme” olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Tamer ve Pulur 2001). 

 
1.6.3.1. *Görevlendirme Yöntemi Faydaları* 
❖ “Öğrenciler için bağımsız öğrenme ortamı” oluşmasında fayda sağlar. 
❖ Öğrencilerin gelişimlerine ve istedikleri gibi ilerleyebilmelerinde katkı 

sağlar (Tamer ve Pulur 2001). 
❖ Bireysel alışkanlığının kazanılmasında etkili olan bir yöntemdir 

(Nebioğlu 2006).  
 

1.6.3.2. *Görevlendirme Yöntemi Sınırlılıkları* 
❖ Görevlendirme ile ilgili sorumlulukları öğrencilerin kişisel özellikleri, ilgi 

ve yeteneklerine uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. 
❖ Görev verilen öğrencilerin kontrollerinin sağlanması amacıyla “kendini 

değerlendirme testleri” haricinde farklı yöntemlerinde değerlendirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir (Tamer ve Pulur 2001).  
 

1.6.4. *Eşli Çalışma Yöntemi* 
İşbirliğine dayalı öpretim yöntemi olarak da karşımıza çıktığı bilinmektedir. 

Sebebi olarak; öğrenciler arasındaki eşleşmenin olması olarak bilinmektedir. 
Eşleşmeden sonra eşler verilen görevlerin her birini yapmaktadırlar. Eşlerin biri 
verilen hareketleri yapıyorken aynı zamanda hareketle ilgili kararlarını da 
vermektedir. Eşlerden bir diğeri ise, öğretmenin vermiş olduğu görevi eşi 
yaparken izleyerek eşinin performansı hakkında bilgi vermesi gerekmektedir. 
Uygulamanın yapılmasında öğrenciler sadece kararlara katkıda bulunabilirler. 
Değerlendirmelerin yapılmasında ise öğrenciler; sadece düzeltmelerle 
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pekiştirenlerin sunulması kapsamındaki kararlara katılım söz konusu olacağı 
ifade edilmektedir (Demirhan 2006). 

 
1.6.4.1. *Eşli Çalışma Yöntemi Yararları* 
➢ Yetersizlikleri bulunan sınıflar için uygun bir yöntemdir (araç ve gereç 

yetersizliği gibi) 
➢ Eş değişimlerinde yorulan öğrenciler dinlenebilir, 
➢ Ders esnasında öğrencilerin sürekli aktiftir 
➢ Etkileşim öğrenciler arasında oldukça kuvvetlidir. 
➢ Sabırlı olma, saygı duyabilme ve saygılı olabilme, hoşgörü gibi 

alışkanlıkların kazanmasında önemli etkiye sahiptir (Harmandar 2004). 
➢ Bilgi verme özellikleri, öğrencilerin gözlemleri sayesinde geliştiği 

düşünülmektedir (Çöndü 2006). 
➢ Öğrencilerin yardımlaşabilme özelliğini kazanmalarına etki eder 

(Nebioğlu 2006). 
➢ Katılımcıların sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlar (Tunçel 

2006). 
 

1.6.4.2. *Eşli Çalışma Yöntemi Sınırlılıkları* 
➢ Güven duygusunun ön planda olduğu yöntemdir, 
➢ Öğretmen ve uygulayıcı öğrenci arasında bire bir iletişim yoktur,  
➢ Öğrenciler arasında birbirlerine karşı olan eleştirilerinde incinmeler 

olabilir,  
➢ Öğrenciler düzeltmeleri yapacağından bazen eksiklikler meydana 

gelebilir (Harmandar 2004).  
➢ Değerlendirme yapacak olan bütün öğrencileri dinlenmesi öğretmenin 

zorlanmasına sebep olabilir (Tamer ve Pulur 2001).  
 

1.6.5. *Soru Cevap Yöntemi* 
Sözel bir etkileşim yönünden etkili olan bu yöntem, öğrencinin verilen 

konuları kavrayıp kavrayamadığını kontrol edebilme noktasında önemli rol 
oynamaktadır. Bu yöntem; öğrencilerin eleştirel düşünebilme yönlerini 
geliştirmede etkili olduğu gibi aynı zamanda işlenen dersin verimli olup 
olmadığı hakkında da bilgi verir (Somuncuoğlu ve Yıldırım 2000). 

Bir den çok amaç için kullanılan bilen bu yöntem, öğrencilerin 
yorumlayabilme, düşündüklerini rahat bir şekilde ifade edebilme, eleştirel 
yaklaşımda bulunabilme ve farklı görüşler hakkında da saygılı olabilme 
yeteneklerinin gelişmesinde kullanılabilir (Ocak 2015). 
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1.6.5.1. *Soru-Cevap Yönteminin Faydaları* 
 Öğrencinin aktif olarak derse katılımını sağlar, 
 Öğrenciyi düşündürür, 
 Derse odaklanmasını sağlar, 
 Öğretmene “geri bildirim” fırsatı sunar, 
 Eğitimin değerlendirilmesine yardımcı olur, 
 Öğrencinin kendini ifade edebilmesine olanak tanır, 
 Öğrencilerin yeni fikirler oluşturmasına kılavuzluk eder (Taşpınar 2014). 
 Öğrenciyi güdüler ve yorum yapma fırsatı verir, 
 Öğrencilerin düşüncelerine yön verir ve onları cesaretlendirir 
(Küçükahmet 2004). 

 Öğretmene öğrencilerin yeteneklerini tanıma fırsatı verir (Ün Açıkgöz 
1998). 
 

1.6.5.2. *Soru Cevap Yönteminin Sınırlılıkları* 
 Soruyu soranın öğretmen olması öğrencilerin düşünce özgürlüklerine 
engel olacaktır, 

 Bilgi verme bakımından, anlatım yöntemine göre daha fazla zaman 
gerektirir, 

 Diğer yöntemlerle birlikte kullanılmaz ise, öğrenciler konuyu anlamakta 
güçlük çekebilirler (Taşpınar 2014). 

 Öğrencilerin çoğunluğunun soruları cevaplandırmadığı durumlarda 
öğretim ortamı bozulabilir (Harmandar 2004). 

 Sorular anlaşılmaz olur ise öğrencilerin düşünme yetisi azalabilir, 
 Bu yöntem bazı durumlarda konunun uzamasına sebep olabilir (Balcı 
2015). 

 Ders öncesinde soru hazırlamak öğretmenin fazla zamanını alabilir (Ünlü 
2005). 

  
1.6.6. *Gösterip Yaptırma Yöntemi*  
Demonstrasyon olarak da bilinen bu yöntem; öğretmenin gösterme, 

öğrencinin yapma görevini üstlendiği yöntem, kişinin uygulama düzeyinde ki 
davranışları kazanmasına yönelik stillerden biri olarak ifade edilmektedir. 
Kazandırılacak davranışın tüm aşamalarının, öğrenciye alıştırmalar yolu ile 
uygulatılması şeklinde yapılır (Büyükkaragöz ve Çivi 1996). 

Öğrenme aşamasında başarılı olabilmesi öğrencinin, duyabilme ve 
görebilme duyularına karşılık verebilmesi çok önem arz etmektedir. Bahsi 
geçen duyulara aynı zaman hitap eden, bir iş ya da hareketin ne şekilde 
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yapılabileceğini gösterebilmek amacıyla uygulama yapılan teknik, gösterip 
yaptırma stili olarak belirtilmektedir (Çöndü 2004).  

Küçükahmet (2004) öğrencilere hareketin veya işin nasıl yapılacağını 
öğretmenin göstermesi ve açıklaması yolu ile ortaya koyulan, görsel ve işitsel 
yönden bireylerin duyularına hitap eden stilin gösterip yaptırma yöntemi olarak 
ifade etmiştir. Bu yöntem “bilişsel alanın uygulama basamağı ile devinişsel alan 
davranışlarının” öğrencilere kazandırılmasında önemli role sahip olan bir 
yöntem olarak belirtilmektedir (Taşpınar 2014).  

 
1.6.6.1. *Gösterip Yaptırma Yönteminin Faydaları* 

 Hem göze hem de kulağa hitap etmesinden dolayı öğrenmeyi 
kolaylaştırmaktadır,  

 Öğrencilerin dikkatini harekete çeker,  
 Öğrencileri güdüler (Aracı 2006). 
 Sözcükler ile ifade edilmekte güçlük çekilen durumlarda oldukça 
faydalıdır,  

 Yanlış öğrenmeye anında müdahale edilebilir,  
 Beceri öğreniminde oldukça etkindir (Küçükahmet 2004).  
 Katılımcı öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artmasında etkilidir 
(Harmandar 2004).  
 

1.6.6.2. *Gösterip Yaptırma Yönteminin Sınırlılıkları*  
 Fazla zaman alabilir,  
 Önceden hazırlık yapılmaz ise faydalı olmayabilir,  
 Kalabalık gruplarda uygulanması zor olabilir (Taşpınar 2014). 
 Gösteri belirli bir sıra dahilinde yapılmaz ise öğrencide kafa karışıklığına 
neden olabilir (Aracı 2006). 

 Bilişsel ya da duyuşsal öğrenmeler için kullanımı uygun değildir,  
 Öğretmen geri dönüt vermez ve gerekli düzeltmeleri yapmaz ise yalnızca 
uygulamalardan ibaret olup istenilen hedefe ulaşılamaz (Küçükahmet 
2004).  
 

1.6.7. *Katılım Yöntemi* 
Tunçel 2006, öğrencilerin kişisel özelliklerine göre değişik zorluk derecesine 

sahip uygulamaların hazırlanarak, öğrencilere hazırlanan bu hareketlerin 
öğretmen tarafından gösterilmesi ve bu hareketlerden öğrencilerin istediklerini 
seçmeleri ve uygulamakta özgür olduklarının ifade edilmesi ile bu yöntem 
başlar. Bahsi geçen aşamalardan sonra öğrenci kendine uygun bulduğu hareketi 
seçerek uygulamaya başlayabilir. Öğrenci hareketin hangi aşamasında daha 
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verimli olduğunun kararını bu yöntemde verebilir. Öğretmen ise öğrenciyi 
gözlemleyerek, dönüt vererek öğrenciye rehberlik yaptığını ifade etmektedir. 

Öğretmen etkinlikler sırasında; katılımcıların performansları ile ilgili 
sorularını cevaplayarak ve zaman zaman “çalışmanız nasıl gidiyor” gibi 
ifadelerle bilgi alışverişinde bulunabilir. Böylelikle katılımcılar; kendi öz 
kapasitelerini görebilirler ve bu kapasitelerine uygun hedefler koyabilirler 
(Çöndü 2004). Kişisel farklılıkları göz önünde bulundurarak 
programlandığından dolayı yönteme katılım farklı düzeylerde olabileceği 
düşünülmektedir. 

 
16.7.1. *Katılım Yönteminin Faydaları*  
✓ Öğrenciler öğretmen tarafından daha çok izlenebilir,  
✓ Yönteme katılan öğrenci sayısı daha fazla olabilir,  
✓ Etkinlik seçerken öğrencilere herhangi bir müdahale olmadığı için 

motivasyon seviyeleri üst düzeyde olur (Aracı 2006).  
✓ Özgüvenleri yüksek olduğundan öğrencilerin kaygı düzeyleri de 

azalacaktır,  
✓ Seçtikleri etkinliklere katılan öğrencilerin psikomotor yönden gelişimleri 

de olumlu açıdan etkilendiği düşünülmektedir (Ünlü 2005).  
 

16.7.2. *Katılım Yönteminin Sınırlılıkları* 
✓ Öğrenciler arasından katılım sağlamayacak olanlar olabilir 
✓ Görev verilirken farklı bireyler olmasından dolayı öğretmenler 

güçlüklerle karşılaşabilirler 
✓ İlgi ve alaka yönünden öğretmenler zorluklarla karşılaşabilecekleri 

düşünülmektedir (Aracı 2006).  
 

2. SONUÇ 
“Beden eğitimi ve spor” derslerinde kullandıkları öğretim yöntemlerinden en 

çok tercih edilen “Gösterip Yaptırma, Komut, Eşli Çalışma, Katılım ve 
Alıştırma” olarak karşımıza çıkmaktadır. 

(Yılmaz 2019). Bu bulgunu sebebi olarak; 
▪ Öğrencilerin ilgi ve dikkatini daha fazla çekmesi 
▪ Öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duyuşsal gelişmelerine katkı sağlaması 
▪ Öğrencilerin eksikliklerinin görülmesi ve giderilmesinin daha kolay 

olması  
▪ Öğrenciler ile olan iletişimin kuvvetli olmasından (Yılmaz 2019). 
Öğretmenlerin derslerinde kullandıkları yöntemlerden diğerlerine göre daha 

az kullandıkları yöntemler ise “kişisel öğrenci tasarımı, yönlendirilmiş buluş ve 
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verimli olduğunun kararını bu yöntemde verebilir. Öğretmen ise öğrenciyi 
gözlemleyerek, dönüt vererek öğrenciye rehberlik yaptığını ifade etmektedir. 
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✓ Seçtikleri etkinliklere katılan öğrencilerin psikomotor yönden gelişimleri 

de olumlu açıdan etkilendiği düşünülmektedir (Ünlü 2005).  
 

16.7.2. *Katılım Yönteminin Sınırlılıkları* 
✓ Öğrenciler arasından katılım sağlamayacak olanlar olabilir 
✓ Görev verilirken farklı bireyler olmasından dolayı öğretmenler 

güçlüklerle karşılaşabilirler 
✓ İlgi ve alaka yönünden öğretmenler zorluklarla karşılaşabilecekleri 

düşünülmektedir (Aracı 2006).  
 

2. SONUÇ 
“Beden eğitimi ve spor” derslerinde kullandıkları öğretim yöntemlerinden en 

çok tercih edilen “Gösterip Yaptırma, Komut, Eşli Çalışma, Katılım ve 
Alıştırma” olarak karşımıza çıkmaktadır. 

(Yılmaz 2019). Bu bulgunu sebebi olarak; 
▪ Öğrencilerin ilgi ve dikkatini daha fazla çekmesi 
▪ Öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duyuşsal gelişmelerine katkı sağlaması 
▪ Öğrencilerin eksikliklerinin görülmesi ve giderilmesinin daha kolay 

olması  
▪ Öğrenciler ile olan iletişimin kuvvetli olmasından (Yılmaz 2019). 
Öğretmenlerin derslerinde kullandıkları yöntemlerden diğerlerine göre daha 

az kullandıkları yöntemler ise “kişisel öğrenci tasarımı, yönlendirilmiş buluş ve 

 

kendi kendine öğrenme” yöntemleri olarak belirlenmiştir. Kullanılan 
yöntemlerin en faydalı olanları ise; alıştırma ve kendini denetleme yöntemleri 
olduğu ifade edilmektedir. 
❖ Öğrencinin pasif olması ve aktivitenin sık bölünmesi 
❖ Yeterli araç- gerecin bulunmaması 
❖ Problem seçmedeki çekilen güçlükler 
❖ Problemin çözümünün zaman bakımında uzun sürmesi  
❖ Öğretmenin disiplini kontrol etmekte güçlük çektiği 
❖ Zaman ve maliyet açısından ekonomik olmaması, 
❖ Okulların yeterli teknolojik imkanlara veya alt yapıya sahip olamamaları 

(Yılmaz 2019). 
Ünlü 2005, öğretim yöntemleri ile ilgili bir araştırmasında çok sıklıkla 

öğretmenler tarafından kullanılan yöntemin, gösteri yöntemi olduğunu ifade 
etmiştir. Daha az kullanılan yöntemin ise; “medya yardımlı öğretim yöntemi” 
olduğunu tespit etmiştir. Bu bulgular ışığında sonuç olarak; “medya yardımlı 
öğretim yöntemi” nin en az kullanılan öğretim yöntemi olmasına sebep olarak 
maddi yönden pahalı bir yöntem olması olduğu belirtilmektedir. 

Beden eğitimi dersi öğretmenlerinin, yöntemi seçmelerinin üzerindeki; 
“Öğrencilerin Bireysel Farklılıkları, Öğrencilerin Hazırbulunuşlukları, Okulun 
Fiziki Koşulları ve Donanımı, Ders Süresi, Öğrencilerin İlgi ve İstekleri, 
Öğrenci Merkezli Yöntem Seçimi, Konunun İçeriği” faktörlerin ve aynı 
zamanda karşılarına çıkan sıkıntılardan “Ders Süresinin Az Olması, Okulun 
Fiziki Şartlarının Yetersiz Olması, Araç Gereç Eksikliği, Sınıf Mevcudunun 
Fazlalığı” benzeri problemlerin önemli ölçüde etki ettiği, çok fazla kullanılan ve 
çok az sayıda kullanılan yöntemlerin kullanılmasında bahsedilen bütün 
faktörlerin önemli ölçüde direk olarak etkili olduğu ifade edilmektedir (Yılmaz 
2019). 
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Bölüm 12

Hey! Balon Futbolu ’nu Duydunuz Mu?: 
Yeni Bir Spor 

(Bubble Soccer)

Tuğba MUTLU BOZKURT1

1 Dr. Öğretim Üyesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.



220



221

 
Futbol, dünya çapındaki futbol kulüplerine kayıtlı 300 milyondan fazla 

oyuncusuyla en popüler spor branşlarından olduğu ifade edilmektedir (Dvorak, 
ve ark., 2000; Herrero, ve ark., 2014). Futbol oynayanların bir çoğu eğlence 
düzeyinde oynanmakta ve amatör turnuvalar tipik bir maç kriterlerine uygun 
olarak icra edilmektedir (Koch, ve ark., 2016; Krutsch, ve ark., 2020). Futbolun 
popülaritesinin bir sonucu olarak, giderek daha fazla futbol varyasyonu ortaya 
çıkmaktadır. Bu futbol varyasyonlarını, genellikle belirli ortamlara uyarlamalar 
oluşturmaktadır. Örnek olarak, kumlu plajlarda ve daha sıcak bölgelerde oynanan 
Plaj Futbolu; salonlarda veya spor salonlarında oynanan belirli düzenlemelere 
sahip bir tür salon futbolu olan Futsal’ı verebiliriz. Kör Futbol, kör oyuncuların 
ihtiyaçlarına göre dizayn edilen futbol çeşidi iken; Yürüyüş Futbolu yaşlı 
oyuncuların gereksinimlerine uyarlanarak oynanmaktadır (FİFA, 2015; Yürüyen 
Futbol Oyun Kuralları 2019). Bir diğer futbol türü ise küçük bir futbol sahasında 
oynanan, yeni bir spor trendi olan “Balon Futbolu”dur. 

İlk olarak Norveç'te Henrik Elvestad ve Johan Golden tarafından, Golden 
Goal adlı televizyon programlarında yer aldığında, teknoloji olsun ya da olmasın 
herkesin keyif alabileceği bir futbol olarak tasarlanmıştır 
(http://www.nationalbubblesoccer.com/bubble-ball- soccer-photes/). Balon 
futbolu, Futsal ile benzer formda oynanmakta, ancak farkları bulunmaktadır, 
oyuncunun şişirilmiş balonu giymesi takım elbise görevindedir. Balon futbolu 
birçok ülkeye yayılmıştır, bununla birlikte yöresel olarak çeşitli türlerde, farklı 
kurallarla oynanmaktadır. Günümüzde Uluslararası Balon Futbol Federasyonu 
(2015) - Internationale Bubble Football Association, çatısı altında (IBFA) “Balon 
Futbolu” olarak adlandırılmaktadır (http://www.en.ibfa.org./about-ibfa-
2/official-rules-and-standarts) ve son zamanlarda J1aponya'da popüler hale 
gelmiştir. 

Japonya çocukların egzersizlerinde şans faktörünün üstesinden gelebilmeleri 
için yeni bir spor tasarlanmayı planlamıştır. Bu sporu güçlendirme yaklaşımına 

 
1 Dr. Öğretim Üyesi Tuğba MUTLU BOZKURT, Bitlis Eren Üniversitesi, Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu. 
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ve etkileşimleri kolaylaştırmak ve sporu fiziksel sınırlamalar açısından daha adil 
hale getirmek için teknolojiyi kullanma yaklaşımına da ayrıca özen gösterilmiştir. 
Bubble Soccer’ın güçlendirilmesi ile ilgili ilk zamanlarda, araştırmaların çoğu 
Ping-Pong-Plus gibi teknolojiyi kullanarak mevcut sporların olasılığının 
genişletilmesi hedeflenmiştir (Ishii ve ark. 1999). Bununla birlikte, Augmented 
Dodgeball (Artırılmış Yakantop) (Nojima, ve ark., 2015) gibi her yerde 
oynanabilen, yeni bir spor yaratmak için bazı uygulamalar, araştırmalar yapılarak 
hedefe ulaşılmaya çalışılmıştır; Zıplayan Başlangıç Projesi (Izuta ve ark., 2010), 
Hoverball (Uçan top) (Nitta ve ark., 2014), Imaginary Reality Gaming (Hayali 
Gerçeklik Oyun) (Baudish ve ark., 2019) ve Shootball (şut topu) (Sugano ve ark., 
2007). Bunun yanı sıra, Baby Basketball (bebek basketbolu) yeni bir spor 
yaratmak için bazı algılama teknolojilerini kullanan Avrupa sporlarından da 
esinlenerek tasarlanmıştır. Daha sonra şişirilmiş simit kullanan sporlara örnek 
olarak Bubble Football (balon futbolu) tasarımı oluşmuştur. 

İskandinavya'nın trend sporu olan Bubble Soccer, sadece ABD'yi 
heyecanlandırmakla kalmadı, Almanya'da da büyük bir macera oyunu olarak 
karşılanmıştır. Ayrıca Bubble Soccer;  Bumper Ball, Loopy Ball, Zorb Ball veya 
Bubble Football olarak da ifade edilmektedir. 

 
 
Bubble Balls, tüm vücut hava yastığı gibidir ve bir Bubble'ı (balonu) sırt 

çantası gibi giyersiniz. Topun içindeki iki kemer ve iki tutamak, size dengeli bir 
tutuş sağlamaktadır. Sadece kalçaların altındaki bacaklar topun dışında 
kalmaktadır. Bu nedenle vücudunuza veya kafanıza zarar vermeden oyuna 
katılabilirsiniz. 

Bu yeni spor trendinin temel amacı, yüksek eğlence faktörü olan futbolu daha 
güvenli oynamaktır. Oynarken balonu takmak, oyuncuların vücutları mümkün 
olduğunca korunurken birbirlerine çarpmalarını sağlamaktır. Bu trend sporun 
resmi sportif amacı gol atmaktır, ancak ikincil bir amaç çarpma, düşme ve 
zemindeki balonun içinde yuvarlanma eğlencesidir (Resmi Bubble Futbol Dünya 
Kupası, 2020). 
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Bubble Soccer’ın güçlendirilmesi ile ilgili ilk zamanlarda, araştırmaların çoğu 
Ping-Pong-Plus gibi teknolojiyi kullanarak mevcut sporların olasılığının 
genişletilmesi hedeflenmiştir (Ishii ve ark. 1999). Bununla birlikte, Augmented 
Dodgeball (Artırılmış Yakantop) (Nojima, ve ark., 2015) gibi her yerde 
oynanabilen, yeni bir spor yaratmak için bazı uygulamalar, araştırmalar yapılarak 
hedefe ulaşılmaya çalışılmıştır; Zıplayan Başlangıç Projesi (Izuta ve ark., 2010), 
Hoverball (Uçan top) (Nitta ve ark., 2014), Imaginary Reality Gaming (Hayali 
Gerçeklik Oyun) (Baudish ve ark., 2019) ve Shootball (şut topu) (Sugano ve ark., 
2007). Bunun yanı sıra, Baby Basketball (bebek basketbolu) yeni bir spor 
yaratmak için bazı algılama teknolojilerini kullanan Avrupa sporlarından da 
esinlenerek tasarlanmıştır. Daha sonra şişirilmiş simit kullanan sporlara örnek 
olarak Bubble Football (balon futbolu) tasarımı oluşmuştur. 

İskandinavya'nın trend sporu olan Bubble Soccer, sadece ABD'yi 
heyecanlandırmakla kalmadı, Almanya'da da büyük bir macera oyunu olarak 
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Nispeten yeni bir spor olan Bubble Soccer, özellikle çocuklar ve gençler 
arasında çok popülerlik kazanmıştır (Grossfeld, 2013). Normal futbola benzer 
kurallarla oyuncular, yüksek etkili çarpışmalar sırasında yaralanmayı en aza 
indirmek için tam vücut kaskı görevi gören büyük, şişirilebilir plastik-polimer 
baloncuklar giyerler. Balonun sağladığı sahte güvenlik hissi, vücudun etrafındaki 
balon nedeniyle düşme mekaniğindeki değişiklik ve spora alışkın olmayan 
oyuncuların hepsi muhtemelen yaralanmaya sebebiyet vermektedir (Halani, ve 
ark., 2016). Ek olarak, katılımcıların balon tarafından daha fazla korunduğunu 
hissettikleri için, spor, eski muadili futbola kıyasla daha agresif ve şiddetli bir 
dönüşe sahiptir. 

Aslında Bubble aparatı, eksenel yüke karşı üstün korumanın olmaması 
nedeniyle katılımcıları yaralanmaya yatkın hale getirebilir. Ayrıca, bu vaka, 
balon tarafından doğrudan yüksek enerji temasından korunmuş gibi görünse de, 
darbe sporlarında ciddi nörolojik yaralanmaların tamamen önlenmesinin zor 
olduğunu göstermektedir (Halani, ve ark., 2016).  Bu tür sporlar zamanla daha 
popüler hale geldikçe, güvenlik tehlikelerini yeniden değerlendirmeli ve 
katılımcıları (ve ebeveynleri) olası riskler konusunda bilgilendirmek 
gerekmektedir. 

Eğlenmek isteyen, sporu seven, ailesi ve/veya arkadaşlarıyla paylaşımda 
bulunan kişiler, Bubble Soccer ile farklı bir şekilde eğlenebilirler ve en önemlisi 
özel anların tadını çıkarabilecekleri şekilde faydalanabilirler. Bubble Soccer ile 
eğlence, neşe ve mutluluğu aktarabilir, hizmeti satın alan kişilerin ruh hallerini 
bile değiştirebilir ve duygusal yaşamlarında bile bir değişiklik fark edebilir. 
Bubble Soccer ile eğlence hizmeti sadece aile ve/veya arkadaşlarla paylaşmak 
için değil, aynı zamanda iş arkadaşlarınızla ve hatta komşular, tanınmayan 
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kişilerle, tek amacı monotonluk ve hareketsiz yaşam tarzından kurtulmak için 
zevk ve paylaşılabilir bir oyun olarak tanımlanabilir. 

 

 
   

Bubble Soccer (Balon Futbol) Nasıl Oynanır 
Bir açık hava etkinliği olarak, balon futbolu (Bubble Soccer) çim üzerinde 

veya kapalı bir etkinlik alanında suni çim üzerinde oynanmaktadır. Bu spor 
trendinin kendi düzenlemeleri vardır ve oyuncuların gövdelerinin üzerine büyük 
bir hava ile şişirilmiş balon takmaları ve korunmak için başlarının olması gerekir 
(Resmi Bubble Futbol Dünya Kupası, 2020). Geleneksel küçük saha futbolunun 
benzersiz kombinasyonu ve olağanüstü koruma kıyafetlerinin kullanılması, 
oyuncuların birbirine çarpmasını sağlar, böylece ortaya çıkan çarpışmalar ve 
düşmeler çok az yaralanmaya neden olur veya hiç yaralanma olmayabilir. Ancak 
koruyucu giysi ve mevcut yönetmeliklerin yaralanmaları önlemeye uygun olup 
olmadığı henüz tam belli değildir. Ulusal ve uluslararası profesyonel futbol 
düzeyinde epidemiyolojik yaralanma verileri mevcuttur (Ekstrand, ve ark., 2011; 
Walden ve ark., 2007). Ancak kayıtlı eğlence amaçlı futbolda yaralanmalar nadir 
olarak görülmektedir. Küçük alan da amatör oyuncuların futbol turnuvaları 
bilimsel yaralanma verilerini yayınlanmıştır (Krutsch, ve ark., 2020) ve plaj 
futbolu ile futsal gibi diğer futbol trendlerinin yaralanma modelleri hakkında ilk 
bilimsel raporlar da bulunmaktadır (Shimakawa, ve ark., 2016; Lopes, ve ark., 
2020). Bununla birlikte, literatürde henüz balon futbolu ile ilgili bilimsel bir 
yaralanma verisi bulunmamaktadır.  
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Balon futbol kuralları oldukça basittir ve oyuncuları oynamak ve tutmak için 
tasarlanmıştır. Ekipman oldukça güvenlidir. Kabarcık futbolu, baloncuk topunun 
içine giren herkes için acemi bir oyun niteliğindedir. Kural insanların kabarcık 
toplarında koşma ve çarpma deneyimini yaşamalarına izin vermek için basit 
tutulur, ancak balon futbolunun ciddi, rekabetçi bir spor olması için 
tasarlanmıştır. Aynı zamanda kabarcık futbolu yeni başlayanlar için de uygun bir 
oyundur. Bu spor, çeşitli atletik becerilere sahip farklı becerilere sahip bireylerin 
oynaması açısından da cezbedici niteliktedir. 

Bubble Soccer, Bubble Futbol topları ile oynanır. Oyun süresi 1 x 10 
dakikadır. Bubble-Futbol sahası, bir kapalı futbol maçı sahası (23×15 metre) ile 
uyumludur. 1 takım, 1 balon kaleci ile 5 oyuncudur. Başlama vuruşu, ortadaki 
dairenin ortasında (sırasıyla futbol sahası), hakem açılış düdüğünü çaldıktan 
sonra yapılır. Her iki takım da sahanın kendi tarafında durmalıdır, bu da saha 
seçimine göre belirlenir. Top saha dışına çıktığında, vuruş yeniden başlamaktadır.     

 
Şekil: (Oyun Dizilimi) 
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Bubble Football'da önemli bir nokta da Bumping'dir (çarpma): Bubble-
Football'da birini itmek, birinin üzerinden geçmek vb. olarak ifade edilebilir. 
Ancak, bazı kurallara dikkat edilmelidir: Oyuncuların sadece önden veya yandan 
çarpmalarına izin verilir, böylece saldırıya uğrayan oyuncu pozisyona geri dönüş 
yapabilmektedir. 

Belirli bir vücut gerilimine tepki verme ve bir araya getirme yeteneği olarak 
da ifade edilmektedir. Sağlık nedenleriyle arkadan çarpmak yasaktır. Temelde, 
topa sahip olup olmadığına bakılmaksızın her oyuncuya çarpılabilir. Bu şekilde, 
bir hücum oyuncusunun, kaleye giden yolda duran bir defans oyuncusunu, topun 
defans oyuncusuna sahip olmasına gerek kalmadan uzaklaştırması mümkündür. 
Aynı şekilde, bir savunma oyuncusunun, doğrudan hedefe sorunsuz bir şekilde 
koşmasını önlemek için bir hücum eden oyuncunun uzaklaştırmasına izin 
verilmektedir. 

 

 
Şekil: Savunma oyuncusu diğer oyuncuyu uzaklaştırır. 

 
Balon futbolu için, iki takımdan katılımcılar büyük balon takımları üzerinde 

ve ardından 10 × 16 m ölçülerinde bir sahada futbol oynanır. Olympic Moves'de, 
mevcut 15 dakika çok sıkı bir şekilde şu şekilde planlanmıştır: Ekipman 
hazırlama için 2 dakika, her biri 1.5 dakikalık aralarla 3 dakikalık üç periyot ve 
ekipman temizliği için 1 dakika verilmektedir. Her takımın dört üyesi aynı anda 
oynar; Oyuncu değişiklikleri aralar sırasında gerçekleşir. Çünkü oyuncular balon 
takarken ellerini kullanamazlar (Yasumitsu, ve ark., 2018). 
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Şekil: (Oyun akışı) 

Kaleci yoktur, isteyen oyuncu geçebilir. Başlama vuruşunda, oyuncular kendi 
kale çizgileri üzerinde sıraya girerler ve ardından orta çizgiye yerleştirilen topu 
kapmalarını işaret eden düdük sesini beklerler. Top sahayı terk ederse veya bir 
kale çizgisini veya taç çizgisini geçerse, vuruş yapılır. Vuruşlar, köşe vuruşları 
ve serbest vuruşlar 4 saniye içinde yapılmalıdır, aksi takdirde bir penaltı verilir. 
Goller doğrudan bir vuruştan atılamaz. Diğer fauller arasında topu balonun üst 
kısmındaki boşluğa sokmak, balonla topa vurmak, başka bir oyuncuyla kasıtlı 
olarak çarpışmak ve bir balonu tekmelemek sayılabilir. Oyun, aksi takdirde Futsal 
oyun kurallarına göre oynanmaktadır. 

Baloncuklarda koşmak çok yorucu ve balon için de oynarken vücut sıcaklığı 
hızla artmaktadır. Böylece hedeflere giden kısa yolların denenmesi gol atma 
şansını artırmaktır. Ayrıca, takım arkadaşlarının altındaki temas artar ve balon ile 
oynamak tam olarak budur: bir temas sporu! 

 

 
Şekil: Kabarcık futbol sahası (Telif hakkı Olympic Moves'e aittir) 
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Bubble Soccer oynamak, küçük bir parça futbolla futbol oynamaya benzer. 
Bir Takım, şişme Balon Topları ile donatılacak 4 – 5 üyeden oluşur. Yedekler 
mümkündür. Normal bir futbol sahasının sadece küçük bir bölümü olan (yaklaşık 
20 x 30 metre) bir sahada oynanmaktadır. Sahayı işaretlemek için 50 direk ve 2 
esnek hedef bulunmaktadır. 

 
Bubble Soccer (Balon Futbolu) Oyun Kuralları 
Kural 1: Oyuncular 
• Takım başına 4-5 balon oyuncusu + 2-3 yedek 
• Anında veya oyunun durması sırasında oyuncu değişiklikleri yapılır 
• Kaleci yoktur. 
Not: Oyuncular kalenin önünden geçebilirler ancak kalenin önünde üç 

saniyeden fazla kalamazlar. 
Kural 2: Güvenlik ve Ekipman 
Maç esnasında bulunan hakem(ler) oyunun gözetimi ve aynı zamanda 

oyuncuların güvenliğini sağlamak için sahada bulunurlar. Topa sahip olma niyeti 
olmadan veya topun kaleye giden yolunu temizleme niyeti olmadan aşırı kuvvet 
darbeleri, hakemin takdirine bağlı olarak 2 dakika ceza ile cezalandırılabilir. 
Duruma bağlı olarak, özellikle bu tümsekler kör noktalardan kaynaklanıyorsa ve 
rakibin güvenliğini tehlikeye atıyorsa, hakem bir oyuncuyu oyundan çıkarma 
yetkisine sahiptir. Rakipleri sınır konilerinin dışında çarpmak yasal değildir. 
Oyun alanı içinde, rakibin oyun alanının dışına düşmesine neden olan bir çarpma 
yasaldır. 

Teçhizat – Malzemeler: 
Her oyuncu sahaya çıkmadan önce bir “Bubble Ball” içinde olmalıdır. 

Ekipman tamamen şişirilmiş olarak ve oyuncunun topun içinde sıkıca 
sabitlenmesini sağlamak için omuz askıları ve bel kayışı ile omuzların üzerinden 
geçmelidir. 

Oyuncular tenis ayakkabısı, çim ayakkabısı veya futbol kramponu (metal 
krampon değil) giymelidir. Tekmelikler ve dizlikler tavsiye edilir ancak gerekli 
değildir. 

Mücevher, gözlük ve diğer keskin nesneler kullanılmamalıdır. 
Oyun sırasında yere düşen oyuncular, rakip takım tarafından tekrar temas 

ettirilmeden önce ayağa kalkmalıdır. Oyuncuların yerdeyken vurulmaması ve 
ayağa kalkmasına izin verilmesi çok önemlidir. Ayağa kalkmaya çalışırken ve 
güvenliği sağlamak için oyuncunun bacakları savunmasız olduğu için hakemler 
bu kuralı uygulayacaktır. 
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Hakemler oyunu durdurmak veya bir devrenin ve/veya oyunun bittiğini 

belirtmek için arka arkaya üç kez düdük çalacaktır. Aktif oyun, oyuncu güvenlik 
endişelerine (gevşek kayış, uygun şekilde şişirilmemiş Balon Toplar veya diğer 
güvenli olmayan koşullar) yanıt vermek için hakemler tarafından durdurulacaktır. 
Oyun hakem tarafından durdurulursa, oyuna devam etmek için tek bir düdük 
çalındığında oyun yeniden başlatılacaktır. 

Kural 3: Maçın Süresi 
Maç 10 dakika sürer. Maçtan sonra bir takım, yeni bir rakibe karşı 10 

dakikalık bir maç için saha değiştirmesi gerekmektedir. 
Kural 4: Oyunun Başlaması ve Yeniden Başlaması 
Maçın başında her iki takım da hedeflerine en yakın “kale çizgisi” üzerinde 

sıralanır. Hakem, topu sahanın ortasına yerleştirecek ve oyuna başlamak için 
düdüğü bir kez çalacaktır. Bu başlangıç, oyunun başında ve atılan her golün 
ardından gerçekleşir. 

Kural 5: Topun Oyuna Girip Çıkmaması 
Bir top saha dışına çıkarsa hakemler oyunu durdurmazlar. Top, seyircilerin 

veya oyuncu veya seyirci güvenliğini tehlikeye atabilecek diğer engellerin 
yakınında saha dışına çıkmadığı sürece hala "aktif"tir. Hakemler, saha dışındaysa 
topun hala aktif olduğunu oyunculara belirtmek için "oynamaya devam et" 
diyecekler. 

Hakemler oyun sırasında ellerinde iki top olacak, bir top aktif olarak oyunda 
olacak. Top saha dışından vurulursa, hakem ikinci bir topu aşağıdaki 
durumlardan birini kullanarak oyuna sokar: 

1. Topun dışarı çıktığı noktada veya 
2. Alanın ortasına top bırakılır. 
3. Ofsayt kuralı yoktur. 
Kural 6: Puanlama Yöntemi 
En çok gol atan, en çok puanı kazanmaktadır. 
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Golü atan takım daha önce Oyun Kurallarını ihlal etmemişse, topun tamamı 
kale çizgisini, kale direkleri arasından ve üst direğin altından geçtiğinde gol olur. 

Bir maç sırasında daha fazla gol atan takım kazanır. Her iki takım da eşit 
sayıda gol atarsa veya gol olmazsa maç berabere bitmektedir. 

 
 

  



231

Golü atan takım daha önce Oyun Kurallarını ihlal etmemişse, topun tamamı 
kale çizgisini, kale direkleri arasından ve üst direğin altından geçtiğinde gol olur. 

Bir maç sırasında daha fazla gol atan takım kazanır. Her iki takım da eşit 
sayıda gol atarsa veya gol olmazsa maç berabere bitmektedir. 

 
 

  

Kaynakça 
1. (http://www.en.ibfa.org./about-ibfa-2/official-rules-and-standarts). 
2. (http://www.nationalbubblesoccer.com/bubble-ball- soccer-photes/). 
3. Dvorak, J., Graf-Baumann, T., Peterson, L., Junge, A. (2000). Football, or 

soccer, as it is called in North America, is the most popular sport 
worldwide. Am J Sports Med., 28(5), 1–2.  doi:10.1177/28.suppl_5.s-1. 

4. Ekstrand, J., Hagglund, M., Walden, M. (2011). Injury incidence and 
injury patterns in professional football: the UEFA injury study. Br J Sports 
Med. 45(7), 553–558. doi:10.1136/bjsm.2009.060582. 

5. Grossfeld, S. (2013). Bubble soccer gets the good times rollin’. Boston 
Globe. Chicago: Boston Globe. 

6. Halani, S. H., Riley, J. P., Pradilla, G., & Ahmad, F. U. (2016). How safe 
is bubble soccer?. Journal of clinical neuroscience, 34, 227-229. 

7. Herrero, H., Salinero, J. J., Del Coso, J. (2014). Injuries among Spanish 
male amateur soccer players: a retrospective population study. Am J Sports 
Med., 42(1), 78–85. doi:10.1177/03635465135077673. 

8. Internationale Buble Football Association. (2015). Beach SoccerLaws of 
the Game 2015/2016. Zurich, Switzerland: Federation Internationale de 
Football Association. 

9. Ishii, H., Wisneski, C., Orbanes, J., Chun, B., & Paradiso, J. (1999). 
PingPongPlus: design of an athletic-tangible interface for computer-
supported cooperative play. In Proceedings of the SIGCHI conference on 
Human Factors in Computing Systems, 394-401. 

10. Izuta, O., Sato, T., Kodama, S., & Koike, H. (2010). Bouncing Star project: 
design and development of augmented sports application using a ball 
including electronic and wireless modules. In Proceedings of the 1st 
Augmented Human International Conference, 1-7. 

11. Koch, M., Zellner, J., Berner, A., Grechenig, S., Krutsch, V., Nerlich, M., 
... & Krutsch, W. (2016). Influence of preparation and football skill level 
on injury incidence during an amateur football tournament. Archives of 
orthopaedic and trauma surgery, 136(3), 353-360. 

12. Krutsch, V., Clement, A., Heising, T., Achenbach, L., Zellner, J., Gesslein, 
M., ... & Krutsch, W. (2020). Influence of poor preparation and sleep 
deficit on injury incidence in amateur small field football of both gender. 
Archives of orthopaedic and trauma surgery, 140(4), 457-464. 

13. Lopes, M., Simões, D., Costa, R., Oliveira, J., & Ribeiro, F. (2020). Effects 
of the FIFA 11+ on injury prevention in amateur futsal players. 
Scandinavian journal of medicine & science in sports, 30(8), 1434-1441. 
doi:10.1111/sms.13677. 



232

14. Nitta, K., Higuchi, K., & Rekimoto, J. (2014). HoverBall: augmented 
sports with a flying ball. In Proceedings of the 5th Augmented Human 
International Conference, Article No. 13, 1-4. Kobe, Japan: ACM. 

15. Nojima, T., Phuong, N., Kai, T., Sato, T., & Koike, H. (2015). Augmented 
dodgeball: an approach to designing augmented sports. In Proceedings of 
the 6th Augmented Human International Conference,137-140. Singapore, 
Singapore: ACM. 

16. Shimakawa, T., Shimakawa, Y., Kawasoe, Y., Yoshimura, K., Chinen, Y., 
Eimon, K., ... & Ikeda, H. (2016). Beach soccer injuries during the 
Japanese national championships. Orthopaedic journal of sports medicine, 
4(1), 2325967115625636. doi:10.1177/2325967115625636. 

17. Sugano, Y., Mochizuki, Y., Usui, T., & Okude, N. (2007). Shootball: the 
ball sport using dynamic goals. In Proceedings of the international 
conference on Advances in computer entertainment technology. 262-263. 
Salzburg, Austria: ACM. 

18. The official Bubble Football World Cup. (2020). [www.thestagcompany. 
com]. The Stag Company; 2017. Available from: https://www.thestag 
company.com/bubble-football-world-cup. Accessed April 14, 2020. 

19. Waldén, M., Hägglund, M., & Ekstrand, J. (2007). Football injuries during 
European championships 2004–2005. Knee Surgery, Sports 
Traumatology, Arthroscopy, 15(9), 1155-1162. doi:10.1007/s00167-007-
0290-3. 

20. Walking Football Laws of the Game (2019). [www.walkingootball. com]. 
Walking Football Association; 2019. Available from: https:// 
www.walkingfootball.com/features/articles/the-fa-walking-
footballassociation-rules-r142/. Accessed April 14, 2020. 

21. Yasumitsu, T., Kudo, Y., & Nogawa, H. (2018). The Olympic Moves 
Program, Around the World and In Japan: Current Status and Future 
Opportunities. J Athl Enhanc 7: 4. of, 7, 2. 



233

14. Nitta, K., Higuchi, K., & Rekimoto, J. (2014). HoverBall: augmented 
sports with a flying ball. In Proceedings of the 5th Augmented Human 
International Conference, Article No. 13, 1-4. Kobe, Japan: ACM. 

15. Nojima, T., Phuong, N., Kai, T., Sato, T., & Koike, H. (2015). Augmented 
dodgeball: an approach to designing augmented sports. In Proceedings of 
the 6th Augmented Human International Conference,137-140. Singapore, 
Singapore: ACM. 

16. Shimakawa, T., Shimakawa, Y., Kawasoe, Y., Yoshimura, K., Chinen, Y., 
Eimon, K., ... & Ikeda, H. (2016). Beach soccer injuries during the 
Japanese national championships. Orthopaedic journal of sports medicine, 
4(1), 2325967115625636. doi:10.1177/2325967115625636. 

17. Sugano, Y., Mochizuki, Y., Usui, T., & Okude, N. (2007). Shootball: the 
ball sport using dynamic goals. In Proceedings of the international 
conference on Advances in computer entertainment technology. 262-263. 
Salzburg, Austria: ACM. 

18. The official Bubble Football World Cup. (2020). [www.thestagcompany. 
com]. The Stag Company; 2017. Available from: https://www.thestag 
company.com/bubble-football-world-cup. Accessed April 14, 2020. 

19. Waldén, M., Hägglund, M., & Ekstrand, J. (2007). Football injuries during 
European championships 2004–2005. Knee Surgery, Sports 
Traumatology, Arthroscopy, 15(9), 1155-1162. doi:10.1007/s00167-007-
0290-3. 

20. Walking Football Laws of the Game (2019). [www.walkingootball. com]. 
Walking Football Association; 2019. Available from: https:// 
www.walkingfootball.com/features/articles/the-fa-walking-
footballassociation-rules-r142/. Accessed April 14, 2020. 

21. Yasumitsu, T., Kudo, Y., & Nogawa, H. (2018). The Olympic Moves 
Program, Around the World and In Japan: Current Status and Future 
Opportunities. J Athl Enhanc 7: 4. of, 7, 2. 

Bölüm 13

Voleybol Branşında Denge Çalışmalarının 
Performansa Etkisi1

Duygu SEVİNÇ YILMAZ2

Ferhat GÜDER3

1 Bu çalışma 07-09 Ekim 2022 tarihleri arasında Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresinde sözel 
bildiri olarak sunulmuştur.

2 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Erzincan/ Türkiye
24duygusevinc24@gmail.com, ORCID: 0000-0002-7737-564X

3 Dr. Öğr. Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 
fguder@bayburt.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5482-2323



 



235

Voleybol, temel biyomotor yetilerin, teknik ve taktik gibi özelliklerin yüksek 
oranda kullanıldığı ve sürekli gelişim içinde olan, dünya çapında farklı yaş 
aralıklarında katılımcısı olan bir spor branşıdır (Verhagen ve ark.,2004). 
Voleybol branşı çok yönlü beceriler ve karmaşık hareketlerin sergilenmesini 
zorunlu kılmaktadır. Bu branş yüksek rekabet gerektiren, ani-hızlı yön 
değiştirmelerin olduğu, çeviklik, denge, kuvvet, dayanıklılık, hızlı bir reaksiyon 
yeteneği ve aerobik kapasite gibi özellikleri bünyesinde bulundurmaktadır 
(Forthomme ve ark., 2005; Wulf, 2007; Siedentop, 2011; Var ve Marangoz, 2018; 
Göktepe ve ark., 2018).  

Voleybol maçları zaman sınırlaması olmamasına rağmen ortalama olarak 2-3 
saat sürebilmektedir. Beş setlik bir voleybol maçında yaklaşık olarak 250-300 
adet güçlü hareket sergilenmektedir. Bu branşın yapısını %50 smaç-blok, %50 
manşet, planjon, yön değiştirme ve servisler oluşturmaktadır (Karacaoğlu, 2015). 
Bu da sporcunun fiziksel, fizyolojik ve psikolojik olarak iyi durumda olmasını 
gerektirmektedir (Sandhu, 1989). 

Bu branş blok, smaç, smaç servis gibi kapsayıcı hareketleri içermektedir. Bu 
da beraberinde güçlü kollar, güçlü bacaklar ve iyi bir denge özelliğini gerekli 
kılmaktadır. Sporcuların iyi bir performans ortaya koyabilmeleri için tüm bu 
parametrelerin kombine şekilde çalışılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bir 
voleybol antrenmanı veya maçı esnasında sergilenen her hareket güç ve denge 
gerektirmektedir (Sayers, 2000; Şahin ve Özdal, M.2020). 

Tekniklerin uygulanışında tüm branşlar iyi bir dengeye ihtiyaç duymaktadır. 
Her spor branşında olduğu gibi voleybol branşında da denge özelliği sporcuların 
performanslarında büyük önem taşımaktadır. Dengenin iyi olmaması sporcuların 
sakatlanmalarına, tekniğin kaliteli şekilde uygulanamamasına sebep 
olabilmektedir (Pappas ve ark., 2007; Hewett ve ark., 2009; Foss ve ark., 2014; 
Matthews ve ark., 2016). Ayrıca Hewett ve ark., (1999)’ na göre yapılan denge 
çalışmaları diz yaralanmalarını %72 oranında azaltabilmektedir (Hewett ve ark. 
1999). 

Temassız bir spor olarak kabul görmesine rağmen, yatay ve dikey yönlere 
yapılan sıçrama ve dinamik hareketler kas-iskelet yaralanmalarını beraberinde 
getirmektedir (Verhagen ve ark.,2004; James ve ark.,2014; Devetag ve 
ark.,2018). Buna paralel olarak ta, sıçrama ve düşüş sırasında ciddi ayak bileği 
yaralanmaları, burkulmaları ve incinmeleri görülebilmektedir. En sık görülen 
kronik ayak bileği burkulmalarıdır (Bahr, R.ve Bahr, 1997). Yapılan çalışmalar, 
voleybolcuların sakatlıkların önlenmesinde statik-dinamik denge çalışmalarının 
etkili olduğunu rapor etmektedir (Hübscher ve ark.,2010). 

Voleybol branşında sporcuların performanslarının yüksek olması sürat, 
kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık gibi parametrelerin geliştirilmesine bağlıdır 
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(İpek ve Ziyagil, 2002, Şimşek ve ark. 2007). Bunun yanı sıra sporcuların denge 
özelliklerini artırıp belirli bir seviyede tutmaları performanslarını artırmalarına 
yardımcı olmaktadır (Sayer, 2002). Voleybol sporcularında dinamik denge 
performansının geliştirilmesi alt ekstremite yaralanmalarını minimuma 
indirmektedir (O'Malley ve ark. 2014, Butler ve ark. 2013). Ayrıca alt 
ekstremitenin kuvvetli olması denge performansını önemli ölçüde etkilemektedir 
(Deniskina ve ark. 2019). Literatürden edinilen bilgilere göre hem fiziksel gelişim 
hem de sakatlıkların önlenmesi açısından denge performansı önemli bir 
parametredir ve sporcular denge performansların gelişimi için çeşitli antrenman 
programları uygulamaktadır (Aydemir ve ark., 2021).  

 
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ  
Bu araştırma, 2020-2022 yılları arasındaki bir zaman dilimine yayılmış, 

voleybolcularda denge antrenman uygulanmasının performans çıktılarına 
etkisine yönelik olarak yapılmış olan literatür çalışmalarını kapsamaktadır. 
Çalışmada, literatür araştırmalarından derlenmiş, bilgilendirme ve sonuçların 
karşılaştırılarak yorumlanmasını kapsayan mikro-analiz yöntemi kullanılmıştır. 
Literatür taramasında EBSCOhost, Google Scholar, Researchgate ve PubMed 
veri tabanlarından yararlanılmıştır.  

 
DENGE 
Denge, minimum salınım ile ağırlık merkezini koruma yeteneği olarak 

tanımlanabilmektedir (Hyrsomallis, 2011) ve sporcular için oldukça önemlidir. 
Hareketin merkezi sinir sistemi ve iskelet kasları ile işbirliği içinde yapılabilmesi 
denge özelliğine bağlıdır (Orkunoğlu, 1990). Denge, statik ve dinamik denge 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Statik denge, minimum hareketle ağırlık merkezinin 
konumunu korumayı içermektedir. Ayrıca, vücut bölümlerinin ve postürünün 
belirli bir pozisyonu sağlamak amacıyla  otonom olarak korunmasıdır (Günay  ve 
ark.,2019). Kas boylarında değişiklik olmadan vücudun sabit tutulması veya bu 
sabit pozisyonun devam ettirilmesidir. Statik denge daha az dikkat 
gerektirmektedir (Günay ve ark., 2019). Dinamik denge ise, hareket esnasında 
sabit bir pozisyonu korumayı veya yeniden oluşturmayı denemek şeklinde 
tanımlanmaktadır (Winter,1995; Horak,1987; Hyrsomallis, 2011). Gündüz 
(1995)’ e göre ise dinamik denge, bir becerinin stabil olmayan pozisyonlarda ve 
hareketli olarak sergilenebilmesidir (Gündüz,1995). Birçok sportif branş gibi 
voleybol branşında da denge parametresi performans göstergeleri arasındadır.  

Denge, sinir-kas sisteminin görsel, vestibüler ve sinirsel duyularının sürekli 
geri bildirimleri ile ağırlık merkezinin korunmasını içeren koordineli çalışma 
süreci olarak tanımlanmaktadır (Hrysomallis, 2011). Denge, hem günlük 
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gerektirmektedir (Günay ve ark., 2019). Dinamik denge ise, hareket esnasında 
sabit bir pozisyonu korumayı veya yeniden oluşturmayı denemek şeklinde 
tanımlanmaktadır (Winter,1995; Horak,1987; Hyrsomallis, 2011). Gündüz 
(1995)’ e göre ise dinamik denge, bir becerinin stabil olmayan pozisyonlarda ve 
hareketli olarak sergilenebilmesidir (Gündüz,1995). Birçok sportif branş gibi 
voleybol branşında da denge parametresi performans göstergeleri arasındadır.  

Denge, sinir-kas sisteminin görsel, vestibüler ve sinirsel duyularının sürekli 
geri bildirimleri ile ağırlık merkezinin korunmasını içeren koordineli çalışma 
süreci olarak tanımlanmaktadır (Hrysomallis, 2011). Denge, hem günlük 

aktivitelerde hem de sporda motor becerilerin ana bileşenidir (Al Eisa, 2008). 
Denge becerisinin motor becerilerin gelişiminde belirleyici faktör olduğu 
bildirilmektedir (Huxham2001). Statik ve dinamik denge, motor becerilerin 
kullanılmasında etkin rol oynamaktadır (Khasawneh, 2015; Moein ve 
Movaseghi, 2016). 

Denge, sinir ve kas sistemleri içerisinde iletici rolünü üstlenirken aynı 
zamanda da başarı için temel oluşturmaktadır. Vücut dengeyi sağlamaya 
çalışırken diğer motorik özelliklerinde gelişiminde aktif rol oynamaktadır (Aksu, 
1994).  Bütün spor branşları denge özelliğinden faydalanmaktadır (Altay, 2001).  

 
DENGE ÖLÇÜM TESTLERİ  
Sporda denge performansı değerlendirilirken kullanılan saha ve laboratuvar 

testlerinden bazıları aşağıdadır:  
 

• Fonksiyonel Uzanma Testi 
• Berg Denge Testi 
• Tinetti Denge 

Değerlendirme Yöntemi 
• Tandem Yürüyüş Testi 
• Kalk ve Yürü Testi 
• Romberg Testi 
• Y Şekilli Denge Testi  
(Üst Çeyrek-Alt çeyrek) 
• Denge Hata Puanlama 

Sistemi 
• Star Excursion Balance 

Test (SEBT) 
• Stork Stand Test (Gözler 

kapalı-açık) 

• Tandem Romberg Testi 
• Flamingo Denge Testi 
• Zamanlı Kalk ve Yürü Testi 
• Beam Walk 
•  Dört Kare Adımlama Testi 
• Stick Lengthwise Test 
• Balance Beam Test 
•  Balance Board Test 
• Bilgisayarlı Statik 

Postürografi 
• Bilgisayarlı Dinamik 

Postürografi 
• Bass Test

 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Bu bölümde denge egzersizleri ve performans ilişkisine dair yapılan 

çalışmaların egzersiz türleri, çalışmada kullanılan materyaller, tekrar sayıları 
örneklem grubu, çalışmanın kapsamı ve çalışmanın sonuçları verilmiştir. 

2022 yılında Ervüz ve Göral 12-14 yaş grubundaki voleybolcularda 
fonksiyonel hareketler üzerinde germe ve denge egzersizlerinin etkisi olup 
olmadığını incelemişlerdir. Araştırmaya 34 lisanslı kız voleybolcu katılmıştır. 
Katılımcılar kontrol ve deney grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Kontrol gurubu rutin 
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voleybol antrenmanlarına devam ederken, deney grubu voleybol antrenmanlarına 
ilaveten germe ve denge egzersizleri yapmıştır. Deney grubu haftada 5 gün olmak 
üzere 8 hafta egzersiz programını uygulamıştır. Sonuç olarak ise deney 
grubundaki sporcuların sakatlanma risklerinin düşük olduğu ve beceri 
gelişimlerinin daha iyi olduğu bulgulanmıştır (Ervüz ve Göral, 2022). 

15-17 yaş grubu erkek voleybolcularda alt ekstremitenin fonksiyonel 
performansa etkisini belirlemek için yapılan çalışmada Y- denge testi 
uygulanmıştır. Sonuç olarak da uzuvlar arasındaki fonksiyonel simetriler erkek 
voleybolcuların ekstremite yaralanma riskinin düşük olduğunu göstermektedir. 
Y- denge testi sonuçlarına göre ise, yaralanma riskini minimuma indirmek için 
nöromüsküler eğitim programının uygulanması tavsiye edilmektedir (Suzin ve 
ark., 2022). 

Genç erkek voleybolcular üzerinde yapılan başka bir çalışmada düşük yük 
kullanılarak yapılan kuvvet antrenmanı ve streching antrenmanlarının dinamik 
denge üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada haftada 2 gün olmak üzere 8 
haftalık bir program uygulanmıştır. Kontrol grubu rutin voleybol antrenmanlarına 
devam ederken, deney grubu serbest ağırlık antrenmanını %40-80 yüklenme 
şiddetinde 3-4 set ve 2-4 tekrar arasında uygulamıştır.  Katılımcılardan dinamik 
denge, dinamik streching, tek ayak sıçrama ve dikey sıçrama ölçümleri alınmıştır. 
Çalışma sonucunda ise, deney grubunun kontrol grubundan daha fazla kas gücü, 
dinamik denge ve güç performansına sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Araştırmacılar dinamik denge gelişimi için kuvvet antrenmanı ve streching 
antrenmanlarının yapılmasını tavsiye etmektedirler (Mesfar ve ark., 2022). 

Zarei ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada voleybol oyuncularının 
fonksiyonel hareket, denge ve atlama performansını değerlendirmişlerdir. 
Çalışmada Verhagen Voleybol-spesifc Nöromüsküler Egzersiz Eğitiminin 
(VVSNEE) voleybolcuların performanslarını nasıl etkilediği araştırılmıştır. 
Çalışmaya yaş ortalaması 16 olan 121 genç voleybolcu katılmıştır. Katılımcılar 
rastgele yöntemle kontrol ve deney gruplarına ayrılmıştır. Kontrol grubu rutin 
voleybol antrenmanlarına devam etmiştir. Deney grubu ise VVSNEE’ ni 8 hafta 
boyunca uygulamıştır. Katılımcılara fonksiyonel hareket, alt çeyrek Y- denge 
testi, üst çeyrek Y- denge testi, Davies testi ve atlama testleri gibi fonksiyonel 
testler yaptırılmıştır. 8 hafta sonunda alınan sonuçlar değerlendirilmiş ve kontrol 
grubu ile deney grubu fonksiyonel hareket ve üst çeyrek Y- denge testi sonuçları 
arasında anlamlı farklılık olmadığı bildirilmiştir. VVSNE eğitimi alan 
oyuncuların atlama, alt çeyrek Y- denge testi, Davies testi puanları yüksek 
çıkmıştır. VVSNEE ‘nin  voleybolcularda yaralanma riskini azalttığı tespit 
edilmiştir (Zarei ve ark., 2022). 
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Kadın voleybolcular üzerinde yapılan başka bir çalışmada, denge ve 
propriyosepsiyon eğitim programının dinamik denge ve voleybol becerileri 
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Sopa ve Pomohaci 2021 yılında kadın voleybolcular üzerinde yapmış 
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olarak denge egzersizleri yapılmasını tavsiye etmişlerdir (Sopa ve Pomohaci, 
2021).  

Zarei ve arkadaşları, futbol kalecilerine yönelik üst ekstremite 
yaralanmalarına insidansı azaltmak amacıyla uyguladıkları FIFA 11+ Omuz 
programını voleybolculara uygulamışlardır. Çalışmada uygulatılan programın 
omuz eklemi pozisyon hissi, pasif hareketi algılama eşiği ve üst çeyrek Y 
dengesine etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya İran 1. Liginde oynayan yaş ortalaması 
17 olan 32 erkek voleybolcu katılmıştır. Katılımcılar rastgele yöntemle iki gruba 
ayrılmıştır. Kontrol grubu rutin ısınma ve voleybol antrenmanlarına devam 
etmiştir. Deney grubu ise, haftada 3 gün uygulanan ısınma protokolü ve FIFA 
11+ Omuz programını sürdürmüştür. Uygulanan program oyuncuların üst çeyrek 
dinamik dengesini iyileştirmekle birlikte yaralanma riskini de azaltmıştır. Omuz 
eklemi pozisyon hissi, pasif hareketi algılama eşiğinde ise istatiksel olarak 
anlamlı fark gözlenmemiştir (Zarei ve ark., 2021). 

2021 yılında yapılan başka bir çalışmada stabil olmayan düzlemlerde 
uygulanan fizyoterapinin ayak bileği sakatlıklarına ve oyuncuların dengesine 
etkisi incelenmiştir. Yaş ortalaması 24 olan profesyonel 10 voleybol oyuncusu 
çalışmaya dahil edilmiş ve 4 haftalık fizyoterapi uygulaması yaptırılmıştır. 
Oyunculara flamingo denge testi ve yıldız denge testi uygulanmıştır. Kontrol ve 
deney grubu olarak ikiye ayrılan oyunculardan kontrol grubu verilerinde 
değişiklik gözlenmemiştir. Deney grubu oyuncularının flamingo denge testi 
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sonuçları %66.7 azalma göstermiştir. Statik ve dinamik denge sonuçları istatiksel 
olarak anlamlı bulgulanmıştır. Aynı zamanda ayak bileği sakatlanma riskinde 
önemli derecede düşüş olduğu bildirilmiştir (Stankevičius ve Sipavičienė, 2021).  

18-26 yaş aralığında olan 22 erkek, 18 kadın voleybolcu üzerinde yapılan 
çalışmada dominant üst ekstremitede izometrik kuvvetin üst çeyrek Y-denge 
performansı ile ilişkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Orta trapez, alt trapez, 
serratus anterior, iç ve dış rotator kaslarının izometrik gücü el dinamometresi ile 
değerlendirilmiştir. Katılımcılar üst çeyrek Y-dengeyi superolateral, medial ve 
inferolateral yönlerde gerçekleştirmişlerdir. Sonuç olarak voleybolcularda alt 
trapez izometrik kuvveti, baskın üst ekstremitenin inferolateral üst çeyrek Y-
denge performansı arasındaki ilişki istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(Mendez-Rebolledo, 2021). 

Ghotbi ve arkadaşları erkek voleybolcularda yapmış olduğu çalışmada belirli 
kas gruplarının yorgunluğunun dinamik denge üzerindeki etkisini 
araştırmışlardır. Katılımcılara ayak bileği plantar fleksör, diz ekstansör, diz 
fleksör, kalça abdüktör ve kalça addüktör kaslarında yorgunluk oluşmadan önce 
ve hemen sonra Star Excursion Denge Testi uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına 
göre yorgunluğun dinamik dengeyi azalttığı bulgulanmıştır. Bunun yanı sıra diz 
ekstansörlerinin ve ayak bileği plantar fleksör kas yorgunluğunun, 
voleybolcuların dengesi üzerinde diğer kaslara kıyasla daha belirgin etkiler 
sunduğu bildirilmiştir (Ghotbi ve ark., 2021). 

Erkek voleybolcularda farklı zorluk derecesine sahip denge eğitim 
programının oyuncuların denge performansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 
Çalışmaya 40 sporcu katılmış, sporculardan 20 kişi düşük zorluk, 20 kişi ise 
yüksek zorluk derecesine sahip denge antrenman programı uygulamıştır. Her iki 
grupta haftada 2 gün, 30-35 dakika sürecince 7 haftalık bir programa tabi 
tutulmuştur. Antrenman öncesi ve sonrasında oyunculardan statik-dinamik denge 
testi, Y-denge testi, Fonksiyonel uzanma testi, Timed-Up-and-Go testi ölçümleri 
alınmıştır. Araştırma sonucunda ise, düşük ve yüksek zorluk derecesiyle 
uygulanan denge antrenmanlarının voleybolcularda denge performansına etkisi 
olduğu gözlemlenmiştir. Düşük zorluk derecesinde uygulanan denge 
antrenmanlarının statik denge üzerinde, yüksek zorluk derecesinde uygulanan 
antrenmanların ise dinamik denge üzerinde daha etkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (Schedler ve ark., 2020). 

Kanbak ve Dağlıoğlu erkek voleybolcular üzerinde yapmış olduğu çalışmada 
pliometrik antrenman programının hız ve dinamik denge performansına etkisini 
incelemişlerdir. Çalışmaya düzenli olarak voleybol antrenmanı yapan yaş 
ortalaması 20 olan, 20 erkek voleybolcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma grubu 
deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Deney grubu haftada 3 gün 8 
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hafta pliometrik antrenman programı ve rutin voleybol antrenmanı uygulamıştır. 
Kontrol grubu ise rutin voleybol antrenmanlarına devam etmiştir. Deney grubu 
antrenman programında drop jump, box jump, squat jump, split squat jump, baş 
üstü slam ve pliometrik şınav olarak bilinen egzersizler uygulamıştır. Her iki 
grupta çalışma başlamadan ve çalışma bittikten sonra 30m sürat ve dinamik 
denge (Biodex Balance SD İzokinetik Denge) testi uygulamıştır. Çalışma 
sonucunda ise 30m sürat testinde anlamlılık görülmemiştir. Deney grubunun sağ-
sol bacak dinamik denge testinde ise kontrol grubuna göre anlamlılık tespit 
edilmiştir. Araştırmacıların sonuçlarına göre ise uygulanan pliometrik antrenman 
programının hız ve dinamik denge puanlarını iyileştirdiği söylenebilmektedir 
(Kanbak ve Dağlıoğu, 2020). 

Song ve arkadaşlarının ortaokul öğrencileri üzerinde yapmış olduğu 
çalışmada fiziksel stabilite egzersiz programının voleybolcuların dengesi 
üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Oyuncular 10 hafta boyunca 
programı uygulamış, çalışmanın başında- sonunda sporculara sağ-sol ayak olmak 
üzere denge testi ve fonksiyonel hareket testi uygulaması yaptırılmıştır. 
Çalışmanın sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde fonksiyonel hareket ve 
denge puanlarında istatiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. 
Araştırmacılara göre, kas grupları zayıflamış ve sakatlanma riski yüksek olan 
sporcularda denge antrenmanlarının sakatlanmayı önlediği veya azalttığı 
bulgulanmıştır (Song ve ark, 2020).  

Literatürde yapılan başka bir çalışmada, izokinetik diz kuvveti ile dinamik 
denge arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmaya elit düzeyde olan 
12 kadın voleybolcu katılmıştır. Katılımcılardan baskın olan-baskın olmayan 
izokinetik bacak kuvveti ve dinamik denge ölçümleri alınmıştır. Çalışmanın 
sonucuna göre bacak kuvvetindeki artışın denge performansını önemli ölçüde 
iyileştirdiği belirlenmiştir. Araştırmacılara göre, oyuncuların sakatlanma riskinin 
azaltılmasında kuvvet ve dengenin önemli parametreler olduğu vurgulanmıştır 
(Aka ve Altundaǧ, 2020). 

Şahin ve Özdal, 8 haftalık core antrenman uygulamalarının voleybolcularda 
denge ve dikey sıçrama performansı üzerine etkisini araştırmışlardır. Çalışmaya 
12 kişi kontrol grubu, 12 kişi deney grubu olmak üzere toplam 24 kadın 
voleybolcu dahil edilmiştir. Kontrol grubu rutin antrenmanlarını devam 
ettirirken, deney grubu haftada 3 gün, günde 1 saat core antrenmanı yapmıştır. 
Araştırma grubundaki katılımcılara çalışmanın başında ve sonunda dikey 
sıçrama, gözler açık stork denge testi, gözler kapalı stork denge testleri 
uygulatılmıştır.. Deney grubunun denge ve dikey sıçrama ön test ve son test 
sonuçlarında istatiksel olarak anlamlı farklılık gözlemlenmiştir. Çalışmanın 
sonucuna göre 8 haftalık core antrenmanı voleybol antrenmanı ile birlikte 
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uygulandığında denge ve sıçrama parametreleri üzerinde olumlu etki 
yaratmaktadır.  

 
SONUÇ  
Literatürde yapılmış çalışmalar incelendiğinde denge performansına etkisi 

olan farklı metotların antrenman programına entegre edilmesi önerilmektedir. 
Uygulanan antrenman programlarının statik veya dinamik dengeye mi etkisi 
olduğu göz önünde bulundurularak yapılması tavsiye edilmektedir.  Dinamik 
denge antrenmanlarının performansa ve sakatlık riskini minimuma indirgemede 
daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak mevcut derlemenin bulgularında 
bütün metotların genel denge üzerine olumlu katkıda bulunduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca literatürde taranan çalışmalara istinaden araştırmlarda ağırlıklı olarak 
erkek katılımcıların kullanıldığı tespit edilmiştir. Kadın katılımcılarla ilgili 
çalışmalarında artırılması tavsiye edilmektedir.  
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Giriş
İnsanın ilk keşiflerinden biri, kuşkusuz doğada birçok olgunun belirli aralıklar-

la tekrarlandığıdır. Gündüz ve gecenin birbirini izlediğine ilişkin gözlemlerin yanı 
sıra, mevsimlerin de bir döngüsünün olduğunu bilmek, hayatın sürgit devamına dair 
önemli keşiflerdendir. Bu anlamda doğadaki her şeyin dönüşümlü bir çizgiyi takip 
ettiği, mevsimlerin değiştiği, leyleklerin, kırlangıçların göç ettiği ve bunların belirli 
zaman aralıklarıyla meydana geldiği görülmektedir. Doğada meydan gelen bu de-
ğişimler, insanın yaşamında da doğumla birlikte başlayan ve ölüme kadar devam 
eden faaliyetler, devreler ve ritimler şeklinde tekrar eder (Prıbıl-Matovsek,1976). 
Bu ritimler birçok canlı türünde periyodik olarak gözlenen, bir başka ifadeyle belir-
li sürelerle (periyotlar) yinelenen biyolojik olgulardır (Canbeyli, 1997) 

Aynı şekilde insan vücudunun çeşitli işlevleri de kendine özgü periyodik bir 
yol takip ederek canlanma ve dinlenme devreleri geçirir (Sanrı,1994). 

İnsanın doğduğu andan itibaren fiziki, ruhi ve fikri durumunda sinüs eğrisine 
benzer şekilde devamlı bir değişiklik olmaktadır. Bugün fiziki yönde güçlü bir 
kimse birkaç gün sonra aynı güçte olmamakta, ruhi yönden bunalımlı bir kimse 
coşkulu bir durum göstermekte, fikri bakımdan durgun bir kimse ise daha iyi bir 
aktivite içine girebilmektedir (West,1993). Bu anlamda vücudun her iş için ideal 
bir saati vardır. 07: 00 kahvaltı saati olup sindirim organları bu saatte iyi çalışır 
ve alınan karbonhidratlar depolanmadan vücutta enerjiye çevrilir. 08: 00 da nabız 
sayısı ve tansiyon yükselir. Uyku sırasında dakikada 60 olan kalp atışı uyanınca 
72-80’ e çıkar. Saat 09: 00 - 11: 00 arası en etkili çalışma saatidir. Kısa süre bellek 
çok iyi durumdadır. Konsantrasyon ve mantıklı düşünebilme yeteneği en yüksek 
düzeydedir. Verimli çalışmak isteyenler için en ideal saat olarak önerilir. Saat 12: 
00 -14: 00 arası yorgunluk baş göstermiştir. Dikkat azalır ve uyku baskın duruma 
geçer. Beyne giden kan miktarı azalmıştır (Tarman, 2022).

Bu açıdan biyoritimi (biyolojik ritim) tespit etmek, bir anlamda yaşantıları 
etkileyen ritimlerin ve düzenli değişimlerin tanımını yapmaktır (Dündar,1993). 
Çünkü biyoritimler bireyin gelecekteki fiziksel, duygusal ve zihinsel kondisyo-
nunu ortaya çıkarır. Böylece mevcut durum ve olanakların amaçlar doğrultusun-
da daha iyi kullanılmasını sağlar (Lıoyd,1988).

Biyoritim
İnsan davranışlarının belli bir tarihte sıfırdan başlayarak olumlu yönde gide-

rek yükseldikten sonra sıfıra indiği, bu olumlu süre kadar olan müteakip devrede 
ise olumsuz yönde gittikçe alçaldıktan sonra tekrar sıfır noktasına geldiği ve bu 
ritmin hayat boyunca aynı aralıklarla sürüp gittiği tespit edilmiştir. Bu durum bi-
yoritim olarak adlandırılmaktadır (Gittelson,1988).



252

Biyoritim sözcüğü Latince Bios “Hayat” Rhythmos “Düzenli Ahenk” sözcük-
lerinden oluşmaktadır. Buna göre biyoritimin kelime anlamı “Hayatın Düzenli 
Ahengi” şeklinde ifade edilebilir (Oka,1987). 

Biyoritm, devam eden yaşamın fiziksel, duygusal ve düşünsel sistemlerini yö-
neten enerji dalgalarını hesaplayıp, tanımlama şeklidir (Lıoyd, 1988). Biyoritimi 
daha geniş anlamda ele alarak değerlendiren Yıldız ve Ünal (2017), insanlarda 
vücut biyolojisi, fizyolojisi, endokrinal sistemi, edimleri ve psikolojik tarafı olan 
birçok olayın, standart bir ritime uygun olarak meydana geldiğini vurgulamakta-
dırlar. Selvi ve arkadaşları (2011) da kişinin biyoritminde meydana gelen ilerle-
melerin, gecikmelerin ya da bozuklukların ruhsal problemlerle bilhassa iki uçlu 
depresyon, major depresyon ve mevsimle ilgili olan duygudurum bozuklukları ile 
çok önemli bir ilişkisi olduğunu söylemektedirler. 

Sinüzodial eğriler hayat boyu devam ederken bir günlük yaşamın 24 saati 
içinde ayrı ve mini bir biyoritm dengesinin varlığı söz konusudur (Dündar,1993).

Biyoritimlerin teşekküllü, canlı vücudundaki sinir sisteminin belli aralıklarla 
şarj ve deşarj olmasından kaynaklanmaktadır. Enerjinin aktif olarak kullanıldığı 
devre insanın en verimli olduğu devresidir. Enerjinin depo edildiği dönemde ise 
bu aktivite belirgin ölçüde azalır. Biyoritm eğrilerinde görülen negatif ve pozitif 
durumlar işte bu iki devrenin grafik olarak ifadesinden ibarettir (Oka,1987).

Biyolojik saatimizi belirleyen döngüsel sistemler gün içindeki enerjimizi ve 
aktivite performansımızı da etkiler. Canlılarda tüm biyolojik aktiviteler belirli 
ritimlere uygun şekilde oluşur (Karamustafaoğlu ve Baran 2012). Örneğin; ult-
radiyen ritim, bir günde birden fazla döngüsü olan ritimleridir. Rüyalar ritmiktir. 
İnfradiyen ritim, bir günden fazla süren haftalar veya aylar sürebilen ritimlerdir. 
Kadınlardaki mensturasyon bu ritme örnektir. Sirkannual ritim, yaklaşık bir yıllık 
ritimlerdir. Göç eden ve kış uykusuna yatan hayvanlardaki sıcaklık, beslenme, ısı 
değişmeleri gibi durumları düzenler (Hınçal ve Gültekin, 2018).

Biyolojik Ritim üç devreden oluşmaktadır. Bu devrelerin üçü de doğum ile 
beraber başlamaktadır. Yani doğduğu gün bir insanın her üç biyoritm devresi de 
sıfır noktasında bulunmaktadır (Schönholzer, Schilling ve Müller,1972). Doğum-
la beraber fiziksel devre yirmi üç, ruhsal devre yirmi sekiz, zihinsel devre ise 
otuz üç günlük eğrilerini çizmeye başlar ve bu zaman periyodları ile ilk yarıları 
olumlu, ikinci yarıları olumsuz yarı periyodlar halinde devam edip gider (Weine-
ck,1988). Periyot eğrilerinin “sıfır” noktasında bulundukları zamanların ise kişi 
için “Kritik Gün” sayılacağı belirtilmektedir (West,1993).

Eksi ve artı fazlar arasındaki geçiş günleri psikofiziksel verimliliğin azaldığı 
ve hataların yüksek olduğu kritik günler olarak telakki edilmektedir (Faria ve El-
liot,1980).
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Hesaplama sonucunda ortaya çıkan eğri, yüksek ve alçak dönemlerin peş peşe 
sıralanmasından oluşmuştur. Ancak şuna dikkat etmek gerekir; zayıf ve hassas 
dönemleri belirleyen dönemler eğrinin negatifte olduğu dönemler değildir. Eğri-
nin negatifte olduğu dönemler, sadece durgunluk anlarıdır (Oka,1987).

Kişinin zayıflığı ve hassasiyeti ise “kritik” diye adlandırılan negatiften pozi-
tife, pozitiften negatife geçiş dönemidir. Bu günlerde vücut ritmi iki ayrı dönem 
(enerji alımı ve boşalımı) arasında dengesiz bir durumdadır. Gerçekte de doğum, 
ölüm, kalp krizleri, ateş yükselmesi, tansiyon dalgalanmaları, hastalıklara yaka-
lanma ve bunun gibi daha pek çok olayın bu ahenkli ritim içinde değişip gittiği 
artık bir ilmi gerçek olarak kabul edilmiş bulunmaktadır (Lıoyd,1988). Bu ritim-
ler insan davranışlarını artı fazda olumlu eksi fazda olumsuz etkileyen düzenleyi-
ciler olarak anlaşılmaktadır (Wright,1981).

Negatif devre eğrileri vücudun pasif durumda olduğu ve enerji topladığı dö-
nemleri ifade etmektedir. Bu dönem içerisinde insanın yeteri kadar aktif bulun-
madığı, alıngan olduğu, fiziksel açıdan hassas durumda olduğu; pozitif dönem 
içerisinde ise vücudun, biriktirdiği enerjiyi kullandığı, bu sebeple, aktif, hoşgö-
rülü ve problemleri kolayca kavrayıp olumlu kararlara varabildiği anlaşılmış bu-
lunmaktadır. Biyoritmi eğrilerinin dönem değiştirdiği günleri başka bir deyimle 
şarj döneminden deşarj dönemine geçtiği veya aksinin vuku bulduğu günler; in-
san yaşamı için kritik gün olarak adlandırılan günlerdir. Bu günlerde vücut son 
derece kararsız bir konum içinde bulunmaktansa, ne yaptığı veya yapacağı bilin-
memektedir (Oka,1987).

Biyoritim teorisinin çeşitli yerlerde kullanılmasında bu kritik günlerin tespiti 
ve buna uygun tedbirlerin önceden alınması esas olmaktadır (Lıoyd,1988).

Biyoritim teorisinde psikofizik verimlilik için faz durumlarının yani üç dev-
renin hepsinin “toplam ritim durumu” belirleyici olacaktır. Üç biyoritm devresi 
(fiziksel, duygusal, zihinsel) üç ayrı davranış alanındaki faaliyetleri idare eder. 
Bununla beraber, bu devrelerin söz konusu faaliyetler üzerinde doğrudan bir se-
bep-sonuç etkisi yoktur (West,1993).

Tabiatta her düzenin bir kuralı mevcut bulunmakta, ama gene her kuralın bir 
de istisnası olmaktadır. Biyoritmi teorisi de bu genel çerçeve içerisinde mütalaa 
edilmektedir. Biyoritmi eğrilerinde çok olumlu bir dönem gösterildiği halde arzu 
edilmeyen olayların meydana gelebildiği, bunun aksine kritik olarak gösterilen 
günlerde ise hiçbir olayın meydana gelmediği gözlenebilmektedir (Oka,1987).

Biyoritimin Önemi
Biyoritimin ne olduğunu daha iyi anlamak için her şeyden önce önemine de-

ğinmekte yarar vardır. Periyotları dakikalardan aylara kadar varan değişiklikler 
gösteren biyoritimler, birçok canlı türünün yaşamındaki temel işlevleri doğrudan 
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ilgilendirmektedir. Çünkü biyoritimler doğadaki bütün canlılarda yaygın olarak 
görülür. Örneğin tek hücreli organizmalarda bile değişik periyotlu birden fazla 
ritiim gözlenmektedir (Canbeyli, 1997). Çünkü birçok hormonun salgılanması, 
birçok kimyasal maddenin kandaki ya da idrardaki düzeyleri (potasyum, kalsi-
yum gibi) ve beyindeki birçok elektrofizyolojik süreç de belirli – genelde yakla-
şık 24 saatlik- periyotlarla yinelenmektedir (Yardımcı ve Çağlayan, 2019).

Araştırmaların ortaya koyduğu tablo, biyoritimlerin ve bunları düzenleyen be-
yin mekanizmalarının organizmanın tümünü ilgilendiren ritimlerden (uyku-uya-
nıklık evreleri, günlük hareketlilik ritimleri, vb.) daha dar kapsamlı (belirli hor-
manların salgılanmasındaki ritimler gibi) ritimlere kadar geniş bir yelpazede fiz-
yolojik ve psikolojik süreçleri etkilediğidir (Canbeyli, 1997).

Biyolojik saatimizi belirleyen döngüsel sistemler gün içindeki enerjimizi ve 
aktivite performansımızı da etkiler. Çünkü canlılarda tüm biyolojik aktiviteler be-
lirli ritimlere uygun şekilde oluşur. Rüyalar ritmiktir. İnfradiyen ritim, bir günden 
fazla süren haftalar veya aylar sürebilen ritimlerdir. Kadınlardaki mensturasyon 
bu ritme örnektir. Sirkannual ritim, yaklaşık bir yıllık ritimlerdir. Göç eden ve kış 
uykusuna yatan hayvanlardaki sıcaklık, beslenme, ısı değişmeleri gibi durumları 
düzenler (Hınçal ve Gültekin, 2018).

Her ne kadar biyoritim deneysel bir bilim ise de, çeşitli olayların incelenmesi, 
“Biyoritim” teorisini ispatlamaktadır (West,1993). Bugün birçok ülkede, özellik-
le nakliye, sigorta, tıp ve spor alanında hassasiyetle kullanılmakta, Japonya ve 
İsviçre başta olmak üzere üretkenliklerini arttırmak ve iş kazalarını azaltmak için 
biyoritimden faydalanılmaktadır (Lıoyd,1988).

Biyoritimin Tarihsel Gelişimi
Takriben 3000 yıl önce ünlü Yunan hekimi Hipokrat, iyi ve kötü günlerin tesiri 

altında bulunduğumuzu belirtmiştir (Sevim,1992).
Biyolojinin yeni bir alanı olan biyoritm üzerine yapılan çalışmalar da 18. yüz-

yıl sonlarında Viyana Üniversitesinden Prof. Hermann Swoboda 23 ve 28 günlük 
dönemsel devreleri kanıtlamıştır. Swoboda’nın psikolojik bakış açısından araştır-
masını yürüttüğü sırada Berlin’de doktorluk yapan Wilhelm Fliess 23 ve 28 gün-
lük dönemsel davranış biçimlerini incelemiş ve yayın yolu ile duyurmuştur. 19. 
yüzyılın ilk yarısında ise 33 günlük devreyi bir mühendis olan Rexford Hersey 
ve Michael John Bennett’ da 33 günlük devreyi tanımlamışlardır. Hermann Swo-
boda, belirli insan davranışlarındaki hafif düzenliliğin farkına varmıştır. Dikkatle 
gözledikten sonra, aynı derecede önemli diğer keşifleri arasında görünüşte insanı 
ve onun davranış biçimlerini etkileyen kesin ve ritmik bir dönemselliğin (Periyo-
dikliğin) varlığını tespit etmiştir (Prıbıl ve Matovsek,1976).
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Swoboda, bu değişken fenomenin herhangi bir şekilde hesaplanarak önceden 
belirlenip belirlenemeyeceğini incelemiş ve insanın fiziksel bakımdan, davranış 
bakımından tepkilerini etkileyen 23 günlük bir devrenin varlığını belirgin bir hale 
getirmiştir. Swoboda, ayrıca tesadüfen, 28 günlük heyecansal tepki ve davranış 
devresini keşfetmiştir. Bu ikinci ritim, birincisi kadar kolay ayırt edilemiyordu, 
çünkü bazen kadınların aybaşı devresi ile çakışıyordu. Fakat aynı dönemsellik 
erkekte de gözlemlenebilir olduğundan, Swoboda, kadının doğal ritmini hesaba 
katmaksızın kesin bir ritim biçiminin mevcudiyetini ortaya koymak üzere çalış-
malarına yön vermiştir (West,1993).

Biyoritim üzerine yapılan çalışmalar 18. yüzyılın sonlarında birbirinden ha-
bersiz yürümekteydi. Swoboda’nın psikolojik bakış açısından araştırmasını yü-
rüttüğü hemen hemen aynı dönemde, başka bir doktor mesleki pratikleriyle ben-
zer malumat toplamaktaydı. Berlin’de burun-boğaz mütehassısı olan Wilhelm 
Flies, 23 ve 28 günlük dönemsel davranış biçimlerini kendi yönünden gözlem-
lemiştir. Biyoritmiler ve davranış biçimleri arasındaki bağlantıyı ilk olarak ya-
yım yoluyla duyuran Flies olmuştur.  Freud’un bir dönemlik ünlü psikoanalitik 
ideolojilerinin gelişimi sırasında, Fliess’in teorilerine sık sık müracaat edilmiş ve 
bunlar kullanılmıştır (Weineck,1988).

Berlin Bilimler Akademisi başkanlarından Wilhelm Flies, her canlının dişi ve 
erkek özelliklerini birlikte taşıdığını, bu sebeple insanın iki cinsli (Biseksüel) bir 
yaratık olduğu, 23 günlük heyecan periyodunun ise insanın dişi kalıtsal özellikle-
rinden etkilendiğini ortaya atmıştır (Palmer,1977).

1925 yılında Alfred Teltscher, bir kimsenin zihinsel faaliyetleri bakımından 
zayıf bir kavrayış ve performansa sahip olduğu ve önceden belirlenebilen peri-
yotların (tekrarlı dönemlerin) mevcut olduğunu bulmuştur. Aynı şekilde, süjenin 
yeni kavramları kolayca anlayabildiği, yüksek performans gösterdiği ve genel 
olarak zihinsel bir kesinlik sergilediği ve gene önceden belirlenebilen periyotla-
rın mevcut olduğunu ortaya koymuştur (West, 1993).

Pennsylvania Üniversitesi’nde doktor olan Rexford Hersey ve Michael John 
Bennett, benzeri araştırmayı Teltscher’den bağımsız olarak yürütmüşler ve 33 
günlük devreye ilişkin benzer sonuçlara ulaşmışlardır (Palmer,1977).

1939 yılında Zürih’teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nde Hans Schwing, 
kazalar ve kaza sonucu ölümlerin istatistiği konusunda karşılaştırmalı bir incele-
me yapmış ve bunu 78 sayfalık bir tez halinde ortaya koymuştur. Bu tip çalışma-
lar, teoriler konusunda birçok ilginç gelişmelere yol açmış ve biyoritmdik deği-
şim safhalarının belirlenmesinde doğum tarihinin değerli olduğunu kanıtlamıştır 
(Weineck,1988).
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İnsan ve Biyoritim
Biyoritimi devrelerinde olumlu veya olumsuz günlerde, insan yaşamındaki 

çevre faktörü, hastalıklar, sakatlıklar, korku, üzüntü ve depresyonlar gibi istem-
siz gelişen olaylar içerisinde o anki en iyi ve en kötü durumunu sergilemesi bek-
lenmelidir. Örneğin üç devresinin pozitifte olduğu bir günde bir yakınını kaybe-
den kişiden neşeli ve hareketli davranışlar beklenmez. Yine, müsabaka öncesi 
form düzeyi yüksek olan bir sporcunun üç ritmi pozitif olsun; müsabaka sırasın-
da aldığı bir darbe ile o anki fiziksel gücünde bir değişme olacaktır. Bu sporcu 
en son bulunduğu ortam ve şartlardaki en iyi performansını sergileyebilecektir. 
Devrelerden biri kritik ve ikisi negatif olan bir kişiden zayıf ve düzensiz dav-
ranışlar beklenir. Ancak bu kişi bir korku durumuyla karşılaştığında beden gü-
cünün üstünde bir güç sergileyebilir. Buna göre, insanın hormonal dengesinde 
ani değişmelerin, biyoritim devrelerini olumsuz olarak etkileyeceği düşünülebilir 
(Haywood,1979).

Biyoritimlerin sürelerini araştıran bilim dalına kronobiyoloji adı verilmekte-
dir. İnsan vücudundaki kimyasal faaliyetleri yürüten biyolojik saat, organlara ve 
görevlerine saatlik, günlük, aylık ya da mevsimsel ritimleri kaydeder (Yıldız ve 
Ünal, 2017). Bu bakımdan biyoritim devreleri; 23 günlük fiziksel devre, 28 gün-
lük duygusal devre ve 33 günlük zihinsel devre olarak sınırlanır ve doğum tari-
hinden itibaren olumlu-olumsuz günler gösterirler (Oka,1987). Ancak her üç bi-
yoritm devresinin sebep-sonuç etkisine sahip olmadıklarını bilmek çok önemlidir 
(Dündar, 1993). Biyoritimsel olarak olumlu günlerde olumsuz, olumsuz günlerde 
olumlu yapısallıklar görülebilir. Bu nedenle biyoritm soyut bir kavram olarak or-
taya çıkabilir (Ahlgren ve Halberg,1990).

Biyoritim Devreleri
Kısaca yukarıda ana hatlarıyla belirtilen biyoritim evrelerini fiziksel, heyecan 

ve zihinsel olmak üzere 3 başlık altında ele almak mümkündür:

- Fiziksel Devre
Fiziksel devre, insanların fiziksel performansını ve yeteneklerini temsil eder. 

Fiziksel döngülerin kas dokularından geldiğine ve adrenal bez ile vücuttaki fizik-
sel döngü arasında bir uyum olduğuna inanılmaktadır. Bu döngü 23 gün boyunca 
devam eder ve güç, hareketlilik, kararlılık, dayanıklılık ve yenilik ile ilişkilendi-
rir. Fiziksel döngü taban çizgisinin üzerinde olduğunda (2. ile 11. gün aralığında) 
fiziksel durum yüksek sayılırken fiziksel döngü taban çizgisinin altında kaldığın-
da (13. ile 23. gün aralığında) fiziksel durum düşük olarak sayılır (Kıstak ve ark. 
2020). 
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Bu devrenin yedinci gününde en yüksek seviyeye varılır. Yedinci günde fizik-
sel yetenekler en fazla potansiyele sahiptir. Bununla beraber, Pozitif dönemin bu 
aşamasında, faaliyetlerde aşırılığa kaçılabileceğinden bu eğilim fiziksel olarak 
zarar ya da rahatsızlığa sebep olabilir (Quigley,1982). Fiziksel devrenin pozitif 
döneminin geçerliliği konusunda birçok örnek vardır, ama belki bunların en etki-
leyici olanı Mark Spitz’ dir. Bu sporcu 1972 olimpiyatlarında yüzme dalında yedi 
madalya kazanmıştır. Spitz’in dünya rekoru kırdığı yarışmada fiziksel devresi ye-
dinci pozitif gününde idi (West,1993).

23 günlük periyodun ikinci yarısı ise insan bünyesinin yeniden güç kazan-
ma devresidir. Bu devrede insan daha çabuk yorulur. Fiziki tahammül ve enerji 
kapasitesi ilk döneme nazaran düşüktür (West,1993).  Bu devrede sporcu kendi-
ni yorgun ve gerilim içinde hisseder, kuvvet rezervleri, enerjik olma durumu ve 
dayanıklılığı düşer (Quigley,1982). Negatif dönem içerisinde, devrenin en alçak 
noktasına on sekizinci günde ulaşılır. Bu kademede ritim bir kez daha pozitif dö-
neme yönelir ve 24’üncü gün bu döneme girer. On sekizinci gün, uyuşukluğun 
en fazla olduğu gündür. İnsanlar bu negatif günde genellikle yapmaya muktedir 
olduklarından çok daha fazlasını yapmaya gayret etmek suretiyle kendi potansi-
yellerinin ötesine taşarlar (Oka,1987). Futbolda, belli bir takımın santrforunun 
formda olmadığı sık sık söylenir; zira alışılagelen ustalığına uygun olarak bilinen 
tarzda hareket etmediği ve o anı değerlendiremediği zamanlar, kolay golleri ya da 
diğer fırsatları kaçırmıştır. Öyle zamanlar olur ki, bir basketbolcu daha önce hiç 
olmadık şekilde, kolay sayıları kaçırır. Bir masa tenisi oyuncusu daha önce ben-
zer şekilde yüzlerce kez indiği vuruşu o gün inemez. İşte bütün bunlar, fiziksel 
devrenin negatif dönemi içerisinde ortalamanın altında fiziksel performans gös-
terme örnekleridir (Warren ve Lanning,1982).

Fiziksel davranışlarda ki etkileyici bir değişimin başka bir sebebi kritik gün 
değişimi periyodunun yaşandığı zaman olabilir. Fiziksel bir kritik gün negatiften 
pozitife hareket ederken ya da aksi yönde bir geçiş olurken kısa bir aşırı yorgun-
luk, atalet ve geçici hoşgörüsüzlük hali, yaşadıkları zaman içerisindeki bir nokta-
da, kısa süreli olmakla beraber bir güç artması söz konusu olduğu rapor edilmiştir 
(Lıoyd,1988).

Fiziksel devre itibari ile oluşan bir kritik gün ile birleşmiş diğer bir devrenin 
kritik gününde kişilerin hata ve kazalara karşı olan eğilimi çok daha fazla olmak-
tadır. Bu olaya ikili kritik gün denilmektedir (Wenieck,1988).

Fiziksel devredeki bu ritmik hareketler insandan insana değişen neticeler ve-
recektir. Zayıf bünyeli bir insanda ikinci yarım periyotta hasta olma ihtimali el-
bette sağlam bünyeli bir kişiye nazaran daha fazla olacaktır. İkisi de olumsuz 
fiziksel döneminde olan iki atletten daha çok ve ilmi çalışanın diğerine nazaran 



258

daha yüksek performans göstereceği tabiidir (Quigley,1982).
Biyoritimciler çocuğun kız veya erkek olma şansının doğrudan doğruya Bi-

yoritmlerle alakalı olduğunu ve bunları incelemek sureti ile çocuğun cinsiyetinin 
%98 doğrulukla tespit edilebildiğini beyan etmektedirler. Bebeğin ana rahmine 
düşmesi annenin fiziksel devresinin olumlu yarısında ise çocuğun erkek olacağı-
nı söylemek mümkündür. Eğer aksi olur ve bebek ana rahmine kadının fiziksel 
devresinin olumsuz yarısında düşerse çocuk kız olacaktır. Bu bulgunun hata pa-
yının %2 olduğu belirtilmektedir (Oka,1987).

- Heyecan (Duygusal) Devresi
Duygusal devre, sinir sisteminde baskın olup bir insanın duygularını temsil 

eder. Bu devre hassasiyet, duygusal sorunlar, mizaç, ruh hali, sinir sistemi ve ya-
ratıcılığı kontrol eden 28 günlük bir devredir. Bu döngü taban çizgisinin üstünde 
kaldığı sürece (2. ile 14. gün aralığında), bireyin yaratıcılığı, duyguları iyi durum-
da demektir. Daha neşeli, uyumlu ve iyimser olduğumuz duygusal ritmin birinci 
yarısı artı ya da pozitif faz olarak bilinir. Bu döngü taban çizgisinin altına düştü-
ğünde (16. ile 28. gün aralığında) insanlar kendilerini sıkılmış, huysuz ve depres-
yonda hissederler. Üç biyoritim durumu içerisinde duygusal döngü hataya ve ka-
zaya en meyilli olandır (Kıstak ve ark. 2020). Ayrıca bu devre insan yapısındaki 
kalıtımı etkileyen hücrelerin tezahürü olarak da tanımlanmaktadır (Palmer,1977).

Heyecan devresinde kişinin iyimserlik ve kötümserlik hisleri değişim içeri-
sinde olur. Bu devrenin ilk 14 günü insanın daha iyimser ve güzel mizaçlı olduğu 
dönemdir. Kişinin hislerinde olumlu yönde değişimler görülür. Yaratıcı zeka his 
alemi, sevgi, karşılıklı dayanışma ve sinir sistemi ile ilgili bütün faaliyetler bu ilk 
yarım dönemde hep olumlu yönde cereyan eder.  Kişi kendisini iyimser, neşeli ve 
yapıcı hisseder (West,1993).

Bu dönem de koordinasyon ya da düzenlemede çok etkin rol oynar. Zira si-
nir sistemi, bu tezahürle beraber her şeyin düzgün olduğunu hissetmelidir. Pozi-
tif dönemin sekizinci günü duygusal hassasiyet bakımından en üst performansın 
gösterildiği noktadır. Bu noktada kişinin kendine güveninde de artış söz konusu-
dur (Oschütz,1991).

İkinci yarım dönem ise heyecan devresinin yeniden enerji toplama ve topar-
lama dönemi olup bu ikinci yarım dönemde insanlar genellikle sinirli, davranış 
bakımından olumsuz, aşırı derecede hassas bir halde bulunurlar.  Düşme devre-
sinde, kişi daha duyarlı, alıngan ve sinirli bir duruma dönüşür. Bu devrede yarışan 
sporcular müsabakalarda birinci devreye göre daha sinirli ve heyecanlı bir ortam 
içinde yarışırlar (Weineck,1988).   Kişiyi mutat olarak gereksiz yere rahatsız et-
meyen durumlar, bu dönemde rahatsız eder. Kişi karamsar ve depresif, hassas ve 
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alıngan bir hale gelir (West,1993).
Fiziksel devrede de olduğu gibi bu devrenin başlangıç ve son günleri ile eğrinin 

bölge değiştirdiği 14’ üncü gün kritik günler olarak bilinmektedir (Lıoyd,1988). 
Bu günlerde özellikle bir nakil vasıtası kullanan kişilerin ani ve güvenli karar ve-
rebilecekleri şüpheli sayılmaktadır. Meydana gelen kazalardan kişisel nedenlere 
bağlı olanların bu kritik günlerde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Aslında koordi-
nasyon kritik dönemde büyük ölçüde yoktur (Wright,1981).

- Zihinsel Devre
Zihinsel devre 33 gün boyunca devam eder ve bireyin öğrenme yeteneğini, 

analitik düşünmesini, akıl yürütmesini, yargılamasını ve karar vermesini etki-
ler. Mantık, idrak etmek, hüküm vermek, zekâ ve sağduyu güçleri gibi tüm zi-
hinsel tepkilerimizi kontrol eder. Bu döngü taban çizgisinin üstünde kaldığında 
(2. ile 16. gün aralığında) insanlar daha akıllıca düşünebilir, sorunları daha etkin 
bir şekilde çözebilir, sınavlarda daha başarılı bir şekilde performans gösterebilir 
ve kararları daha doğru bir şekilde alabilirler. Yaratıcı düşünme ve yeni fikirler 
üretmek için uygun bir zamandır. Ancak, döngü taban çizgisinin altında ise (18. 
ile 33. gün aralığında) bireyin düşünme kapasitesi azalır, algılama bulanıktır ve 
konsantrasyon eksikliği söz konusudur. Kötü bir yargıya varırlar ve zihinsel per-
formansı düşer (Kıstak ve ark. 2020). 

Bu devre bir tam devrini 33 günde tamamlamaktadır. Zihinsel devre, ruhsal 
güçlerin ritmik değişimini temsil eder ve sporsal verimlilik için ikinci derecede 
rol oynar (Quigley,1988). 33 günlük zihinsel devrenin beyin hücreleri ile ilişkili 
olabileceği varsayılmaktadır (Lıoyd,1988).

Bu devrede kişinin zihinsel kapasitesinde yükselmeler görülmektedir. Zihin-
sel devre, mantık, idrak etmek, hüküm vermek, zekâ ve sağduyu güçleri gibi 
tüm zihinsel tepkileri kontrol eder. Zihinsel ritim; anlama, kavrayabilme ve tekrar 
aktarabilme özellikleri üzerine etkendir (Prıbıl-Matousek,1976). Bu devre, 16.5 
günlük iki yarım periyod halinde ortaya çıkmaktadır. Pozitif yöndeki ilk yarım 
devre enerjinin dışa vurulup harcandığı, negatif yöndeki diğer yarım devre ise 
enerji depo edildiği devrelerdir (West,1988).

Pozitif yarım devre esnasında bir şeyler öğrenmeye yatkınlık en üst düzey-
de bulunmakta, daha açık ve belirgin düşünülmektedir. Kişinin olumlu safhada, 
hatırlama melekesi çabuklaşmakta, kavrayabilme yeteneği daha iyi olmaktadır 
(Oka,1987).  Bu devre yeni sorunları çözme, inceleme yapma ve yaratıcı düşünce 
için en elverişli devredir (Lıoyd,1988).

Negatif yönde teşekkül eden ikinci yarı devrede ise düşünme yeteneğinin 
azaldığı müşahede edilir. Yeni şeyler öğrenmek zorlaşır. Bu dönemde yeni şeyler 
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öğrenmek yerine eskiden öğrenilenlerin gözden geçirilmesi tavsiye edilmektedir 
(Oka,1987). Zihinsel ritmin negatif kademesinde mental süreçler yavaşlamıştır, 
algılama bulanıktır, konsantrasyon eksikliği söz konusudur ve en basit zihinsel 
işler bile büyük çaba gerektirir (West,1993).

Zihinsel devrenin 33. ve 16,5’inci günleri kritik gün sayılmaktadır. Bu dev-
rede algılama çok zayıftır, yaratıcı faaliyetler görülmez, karar ve sağduyu gücü 
zayıflar (Lıoyd,1988).

Spor ve Biyoritim
İnsanlar spor alanında, tarihten bu yana hep daha hızlıya, daha uzağa, daha 

yükseğe ulaşmanın arayışı içinde olmuşlardır. Bu arayış antrenman bilimini de-
rinden etkilemiş ve tek başına antrenman yapmak veya sadece yetenek paramet-
relerinin arkasına sığınmak imkanı kalmamıştır (Dündar,1993).

Spor biliminde antrenman aracılığı ile sportif verimin artırılmasını sağlamak 
için sporcu gelişimine etki eden faktörlerle antrenmanın tam bir uyum içinde ol-
ması beklenir. Antrenmana etki eden faktörlerden birisi de biyolojik özelliklerdir 
(Oschütz,1991).

Sporda yüksek güç verimine erişmeyi amaçlayan bilimsel antrenman prog-
ramlarının hazırlanmasında, yıllık, aylık, haftalık, günlük, antrenman planı dü-
zenlenmesinde iç ve dış faktörlerle oluşan bedeni, ruhi, zihinsel ve biyolojik ha-
yat akışını ritmik değişiklikleri yani biyolojik ritim göz önüne alınmaktadır (Se-
vim,1992).

İnsan organizmasında hücre yapılarının yenilenmesi, büyüme, yaşlılık, ant-
renmanda yüklenmelere uyum periyodik bir süreç içerisinde gerçekleşmektedir 
(Oschütz,1991). Bir sporcunun yaşam biçiminin olumlu bir şekilde yönlendiril-
mesi ve onun sportif verimini arttırmak ancak yaşam fonksiyonlarının ritmik ka-
rakterine önem vermekle olasıdır (Dündar,1993).

Üst düzeyde sportif verime etki eden, birbirleri ile karşılıklı etkileşim içinde 
olan birçok faktör mevcuttur. Bu faktörlerden genetik yapı sporcunun potansiye-
lini belirlerken, antropometrik karakterler kardiovasküler sistem, kas fibril tipleri-
nin oranı da antrenman kapasitesini etkilemektedir (Macdougal, Wenger ve Gre-
en,1991). Bu nedenle üst düzeyde sportif verime ancak yüklenme, dinlenme gibi 
antrenman ölçütleri ile organizmanın doğal ritminin uyum içinde olmasıyla ulaşıla-
bilir (Hollman ve Hettinger,1980). Bunun için vücut veriminin geliştirilmesi ama-
cıyla uygulanan bütün etkinliklerde, vücut fonksiyonlarının Biyoritm özelliklerini 
tanımak, bilmek ve gerekli önlemleri almak gereklidir (Letzelter,1978).

Biyoritimlerin sportif güç üzerindeki etkinliği konusunda tam bir bilimsel ka-
nıya varamamışlardır. Bu konuda şu nedenler ileri sürülmüştür:
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1. Biyoritmin zamansal ritmi bilimsel olarak tam bir şekilde çözümleneme-
miştir.

2. Bilimsel araştırma sonuçları yetersizdir.
3. Araştırma sonuçlarının bazıları muhtemelen rastlantı olabilir (Sevim,1992).

Dünya rekoru ya da kişisel rekorların sayısı istatistiksel olarak hem pozitif 
hem de negatif fazda eşit büyüklüktedir (Weineck,1988).

Bu tercihlerin doğruluğu konusunda yine de kesin konuşmak mümkün olma-
maktadır. Çünkü bazı bilim adamları da biyoritmik akışın bilimsel antrenman dü-
zenlenmesinde önemli bir yer tuttuğunu ve sportif güç üzerinde etkin olduğunu 
savunmaktadır (Sevim,1992).

Rus bilim adamı L. P. Matwejew “Die Periodisierung des sportlichen Trainn-
gs” adlı yapıtında günlük, haftalık ve yıllık biyoritm akışa yer vererek, biyoritm 
akışın antrenman periyotlanmasında önemli bir faktör olduğunu savunmaktadır 
(Lıoyd,1988).

Leis, Ulmer ve Weis (1982)’e göre, psikofizik verimlilik için üç devrenin hep-
sinin “toplam ritim durumu” belirleyici olacaktır (Weineck,1988). Bu nedenle 
biyoritmik akışının antrenman periyotlamasında önemli bir faktör olduğu savu-
nulmuştur. Biyoritim, akışı içerisinde sporcunun en yüksek ve en düşük güç du-
rumuna eriştiğini ifade etmektedir (Sevim,1992).

Sportif Verime Etki Eden Faktörler
Motorsal yetenekler farklı spor dallarına yönelik dayanıklılık, kuvvet, sürat 

gibi sportif peformans özelliklerini belirlemektedir. Genetik ya da sonradan ka-
zanılmış davranış koşulları sebebiyle sporsal verimler için özel ya da üst düzey 
yatkınlığa sahip olduğu düşünülen bireylere ise sporsal yeteneğe sahip kişiler de-
nir. Bu da genç yaştaki sporculara sporsal verimin zirve yaşına gelmeden önce 
daha çok antrenman yapma imkanı sağlayacak ve bunun sporcunun antrenman 
ve eğitiminde olumlu yönde, kalıcı bir etkisi olacaktır. Bazı araştırmacılar bunun 
genetik olduğunu düşünürken bazıları ise çalışarak kazanıldığını iddia etmektedir 
(Hınçal, 2017).

Bu genel verilere göre, bireylerin günlük yaşantılarını, spor yapma saatlerini 
biyolojik saatlerine göre düzenlemelerini ve psikosomatik rahatsızlığı olan insan-
ların terapi ve tedavi alternatifi olarak, spora yönelmelerini faydalı olabileceğini 
söyleyebiliriz. Özellikle sporun ve fiziksel aktivitenin bireylerin somatizasyon 
düzeylerinin iyileştirilmesi ve biyolojik ritm düzeylerinin etkilerini gözönünde 
bulundurarak spor yapma durumlarını geliştirilebilmeleri ön görülebilir (Yardım-
cı ve Çağlayan 2019).
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Hınçal ve Gültekin (2018), 9-19 Yaş Arasındaki Elit Yüzücülerde Biyolojik 
Saatin Performansa Etkisi konulu çalışmada, antrenman zamanının ve yaşın de-
rece performansına olumlu yönde etki ettiği sonucunu tespit etmişlerdir. Ayrıca 
yaş ilerledikçe dinlenik nabzın düştüğünü, sabah ve akşam derece değerlerinin de 
iyileştiğini nabız, yaş ve antrenman zamanı; sabah ve akşam yapılan spor perfor-
mansına etki etmiş ancak cinsiyetler arasında sabah-akşam yüzme performansı 
arasında anlamlı değişiklikler olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Spor aktivitesi, dolayısıyla sportif verim kondisyonel ve koordinatif yetilerin 
tamamına ihtiyaç gösterir. Bu yetiler; sürat, kuvvet, dayanıklılık (Kondisyonel-
ler) çeviklik, özel durumlara uyma yetisi, kendini kabul yetisi (Koordinatifler) 
olarak ayrılırlar. Ayrıca duyumsal- bilgisel ve psikolojik yetilerde sporsa veri-
mi etkilerler. Bunlar dikkat, konsantrasyon, hareket tasarımı, hareketi düşünme, 
zeka, zihinsel verim isteği, motivasyon vb. yetilerdir (Dündar, 2017). 

Sportif verim çok sayıda tek tek öğenin, koşulların bir araya geldiği bir bütün-
dür. En iyi sportif verime ulaşmak için bütün öğelerin maksimum seviyeye ulaş-
ması gerekir (Günay- Yüce,1996). 

Sportif verim deyince üstün körü olarak bir iş anlaşılır. Örneğin: 8,35m uzun 
atlama gibi. Fiziksel olarak verim belli oranda iş ve zamandan meydana gelir, bu 
arada iş de kuvvet ve yol formülü ile ifade edildiğine göre Fiziksel Verim, L= 
kuvvet (N) x yol (m) şeklinde ifade bulur (Gündüz,1995). Ancak antrenman te-
orisi ve pedagojik açıdan bakıldığında verim sadece sonuç olarak düşünülmeyip 
her şeyden önce insanın (sporcunun) hareketi göz önünde bulundurulur. Bununla 
verim gösterenin genel kişiliğine yaklaşılır, yetenekleri, hazırlıkları, eğilimleri ve 
toplumsal bağlılıkları ile kişilik ön plana çıkarılır. Bu suretle sportif verim, sportif 
bir hareket fiilinin yapılışı ve de ölçümü ve değerlendirilmesi belli bir toplumsal 
standardın yanında bir bütünü oluştururlar. Esas itibariyle verim belirlemek için 
verim teşhisi ve verimin sistematik gelişimi sportif antrenmanda verimin yapısını 
ifade eder (Dündar, 2017).

Sportif yarışmada verimi sağlamak için bir yandan motorsal, duyumsal, zi-
hinsel, psikolojik uzun bir zaman süreci ve sosyal olgunlaşma, belirginleşme ve 
öğrenme süreci gerekirken diğer yandan antrenman önem taşır (Ziyagil,1991). 
Fiziksel performansta kronobiyoloji önemlidir. Bu görüşü destekleyen bir görüş 
ortaya koyan Manfredini ve arkadaşları (1998), Kişiye özgü sabah ve akşam kro-
notipleri arasinda uyuma-uyanma zamani, vücut sicakliği gibi özelliklerin farkli 
saatlerde sirkadiyen ritim gösterdiğini, adrenalinin sabah saatlerine göre akşam 
saatlerinde önemli artış gösterdiğini  tiplerinde akşama göre önemli bir artiş ol-
duğunu vurgulamışlardır.

Hollmann ve Hettinger (1980)’in araştırmalarına göre; antrenmansız bir insan 
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mevcut verim yeteneğinin %70 kadarını açığa çıkarabilir. Aşırı bir bedeni (spor-
tif) çalışmadan sonra kişi mobilizasyon eşiği de denilen yorgunluk sınırına gelip 
dayanır, işi devam ettiremez. Yıllarca süren antrenman vasıtası ile bu mobilizas-
yon eşiği %90’a kadar geliştirilir. Geriye kalan % 10’luk değere “otonom koru-
yucu rezerv” denilir. Mobilizasyon sınırı normalin üzerinde psikolojik yeti ile ve 
doping ile aşılabilir. Ne var ki böyle hallerde bazen ölüme kadar götüren tam tü-
kenmeyle sonuçlanır (Dündar, 2017).

          Sportif performansı futbolcunun ne kadar potansiyele sahip olduğu ile 
değil bu potansiyellerini amaca dönük olarak doğru bir şekilde açığa çıkarabil-
me yeteneği ile ilişkilidir. Bir futbolcu ne kadar yüksek motorik, teknik ve taktik 
rezervlere sahip olursa olsun bunu futbol oyunu içinde ortaya çıkartamıyorsa bu 
hiçbir anlam ifade etmez. Bu nedenle futbolcunun performansını ortaya koyabil-
mesini sadece fizyolojik bir olgu olamaz. Futbolcunun potansiyellerini kullana-
bilmesinde onun psikolojik durumu da oldukça önemlidir (Konter,1996). Bu öne-
me rağmen bir futbolcunun müsabaka süresince kullanabileceği maksimal eforu 
kendi gücünün ortalama %75i kadarıdır (Fox,1988).   

Müsabaka esnasında performansa etki eden iki temel faktör vardır. Bunlar; 

Direk Faktörler:
 1- Sporcunun biyolojik, fiziksel ve fizyolojik kapasitesi
 2- Teknik kapasite 
 3- Taktik kapasite
 4- Psikolojik kapasite
 5- Antrenörün bilgi ve beceri seviyesi

Endirek Faktörler:
 1- Rakip takımın uyguladığı taktik
 2- Sahanın durumu
 3- Hava ve iklim 
 4- Yükseklik
 5- Seyirci 
 6- Hakem
 7- Zaman
 8- Rakipten gelen baskı
 9- Oyunun önemi
 10- Aile ve çevre (Günay ve Yüce,1996).
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Örnek Bazı Biyoritim Olayları
• Biyoritim ile kazaların ilişkilerini tespit için yapılan incelemede değişik iş 

kollarını kapsayan 3000 vaka kullanıldığı ve çok ayrıntılı çalışmalar ya-
pıldığını, bu çalışmalar sonunda 3000 vakadan %70’inin yani 2100 vaka-
nın kişilerin kritik günlerine rastladığı tespit edilmiştir (Oka, 1987).

• T.C. Genel Kurmay Başkanlığı (1989), Beden Eğitimi ve Spor talimna-
mesinde; incelenen 700 kaza olayından 322 adedi tekli bir kritik günde, 
74 adedi ikili bir kritik günde, 5 adedi ise üçlü bir kritik günde meydana 
geldiğini tespit etmiştir. Bu incelemeye göre 700 kazadan 401 adedi yaşa-
mın %20’ sini teşkil eden kritik günlerde vuku bulduğu halde, geri kalan 
299 kaza kritik olmayan ve yaşamın %80’ini dolduran normal günlerde 
cereyan ettiğini bildirmiştir.

• Haywood (1979), Ölüm ile biyoritm arasındaki münasebetin incelenme-
sinde 23 ve28 günlük devrelerin etkin devreler olduğunu, incelenen 300 
ölüm vakasından 197 adedinin bu iki devrenin kritik günlerine rastladığı-
nı, dolayısıyla ölümlerin %65’inin kritik günlerde olduğunu bildirmiştir.

• Oka (1987), Norfolk Deniz Güvenlik Merkezinde yapılan araştırmada 20 
olaydan 17 tanesinin pilotların kritik günlerine rastladığını bildirmiştir.

• T.C. Genel Kurmay Başkanlığı (1989), Beden Eğitim ve Spor Talimna-
mesinde; 26 Kasım 1987 tarihinde Manyas Gölü’ne düşen uçağın pilot-
larından Kur. Bnb. Salih Güncü’nün bu tarihte fiziksel devre itibari ile en 
düşük seviyede olduğunu bildirmiştir.

• Oka (1987), 21 Temmuz 1961’ de uzay yolculuğundan dünyaya dönen 
Grisson’un içinde bulunduğu kapsül ile denize indiğinde, bilinmeyen se-
beplerle kapsülün kapısının açılarak, battığı o gün Grisson’un heyecan 
devresi itibari ile kritik günde, diğer iki devre itibari ile negatif dönem 
içinde olduğunu bildirmiştir. Buna karşılık 3 Ekim 1962 tarihinde aynı işi 
yapan Schirra’nın her üç devre itibari ile pozitif dönemde bulunduğunu 
ve dünyaya planladığı şekilde ve aksaksız olarak indiğini ifade etmiştir.

• T.C. Genel Kurmay Başkanlığı (1989), Beden Eğitimi ve Spor Talimna-
mesinde; Amerikan Hava Güvenlik Merkezi tarafından yapılan inceleme-
lerde uçak kazalarının % 80’ inin pilotların kritik günlerine rastladığı so-
nucuna varmıştır. Başkan Lyndon’un özel uçağı Başkanın çiftliğine iniş 
esnasında düşüp iki pilotunda öldüğü kazada çok tecrübeli bu kişilerin 
ikisinin de kritik günde oldukları tespit edilmiştir.

• Haywood (1979), Japonya’ da nakliyat şirketlerinin Bioritim teorilerini 
uygulayarak kazaları % 45 oranında azalttıklarını ifade etmiştir.

• Qigley (1982), Arnold Polmer adındaki golf oyuncusunun 1962 Temmu-
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zunun ilk haftasında İskoçya’ da çok iyi bir puanla birinci olduğunu, fakat 
aynı oyuncunun aynı rakipleriyle iki hafta sonra Pensilvanya’ da yaptığı 
müsabakada ancak 17’ inci olabildiğini tespit etmiştir. Başarı esnasında 
Biyoritm eğrilerinin üçünün de yüksek, başarısız olduğu müsabakada ise 
üçünün de negatif dönemde bulunduğunu ifade etmiştir.

• Wright (1981), Amerika’daki Beysbol takımları antrenörlerinin biyoritm 
teorisini çok iyi kullandıklarını, kendi takımlarının olduğu gibi, rakip ta-
kım oyuncularının da biyoritm grafiklerini incelemekte ve özel tedbirler 
almakta olduklarını ifade etmektedir.

• Quigley (1982), 3 Şubat 1962’ de sırıkla yüksek atlayıcı John Velves’in 
yeni bir dünya rekoru kırdığı, o gün üç devresinin de en yüksek dönemde 
olduğunu bildirmiştir. 

• West (1993), Yüzücü Mark Spitz’in 7 altın madalya aldığı Münih olim-
piyatlarında 3 biyoritm devresinin de en yüksek durumda olduğunu bil-
dirmiştir.

• Qigley (1982), Yugoslav Basketbol Milli Takımının, Dünya Şam-piyonu 
olduğu tarihte bütün oyuncularının biyoritm grafiklerinin yüksek olduğu-
nu bildirmiştir.  

• Oka (1987), 4 Türkiye rekoru sahibi bir atıcı olan Zeynep Oka’nın, Ak-
deniz oyunları müsabaka tarihinde Biyoritminin çok yüksek olduğunu ve 
Akdeniz oyunlarından bronz madalya ile döndüğünü bildirmiştir.

• West (1993),  Senatör Robert Kennedy’ yi Kudüs’ te yaralayan Sirhan 
isimli kişinin o gün ikili bir kritik günde olduğunu bildirmiştir. 

• West (1993),  Marilyn Moreo’nun ilk intihar teşebbüsünde ikili kritik gün-
de, öldüğü zaman ise fiziksel devre bakımından kritik günde olduğunu 
bildirmiştir.

• Qigley (1982), Satranç oyuncusu Bobby Fisher’ in maçlarını yüksek dev-
reler esnasında kazandığını, kritik günlerinde mola hakkını kullanarak du-
rumunu koruduğunu bildirmiştir.

• West (1993), 10 Haziran 1922’ de doğan ve 21 Haziran 1969’ da aşırı doz-
da uyuşturucudan ölen Aktrist Judy Garland’ın ölüm tarihindeki zihinsel 
ve duygusal devrelerinin kritik kademede olduğunu, 20 Haziran 1909’ da 
doğan Aktör Errol Flynn’in fiziksel kritik günü olan 14 Ekim 1959’ da öl-
düğünü bildirmiştir.

• Lıoyd (1988),  24 Mart 1962’ de Emile Griffit’ e nakavtla yenilerek koma-
ya giren  Boksör Benny Paret’in birkaç gün sonra kritik gününde hayatını 
kaybettiğini bildirmiştir.

• Lıoyd (1988),  31 Mart 1973’ te Muhammet Ali Clay’ ın Ken Norton’ la 
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yaptığı maçta nakavt olduğu an bütün eğrilerinin negatifte olduğunu bil-
dirmiştir.

• ¬ Gittelson (1988),  Amerika’ da United Airlines Hava Yollarında biyo-
ritm uygulamasına geçildiğinden beri iş kazalarının % 60 düştüğünü bil-
dirmiştir.

• Oka (1987),  İsviçre’ de çeşitli alanlarda kullanıldığı gibi, dünyanın belli 
başlı hava yolu şirketlerinden olan Swissair’in (İsviçre Hava Yolları) yir-
mi yıldır biyoritm teorisinden faydalandığını bildirmiştir.

• Faria ve Elliott (1980), A. Harry’ nin 100 Metre Dünya rekorunda üç ritim 
durumunda en yüksekte olduğunu bildirmiştir.



267

KAYNAKLAR
1. Ahlgren, A., Halberg, F. (1990). Cycles of nature. An ıntroduction to bio-

logical rhythms. National Science Teachers Association, 1742 Connecti-
cut Avenue, Washington, 

2. Canbeyli, R. (1997). Biyolojik saat ve biyoritimlerin psikobiyolojisi, Türk 
Psikoloji Dergisi, 12(40)

3. Dündar, U. (2017). Antrenman Teorisi (10. Baskı), Nobel Akademik Ya-
yıncılık, Ankara

4. Dündar, U. (1993). Fizyolojik parametrelere dayalı olarak circadian ritm 
ile sportif verim ilişkisinin incelenmesi, Yayınlanmış Doktora Tezi, İzmir, 
s: 1

5. Faria, I., Elliott TL. (1980). Biorhythm patterns of maximal aerobic power 
of females, J Sports Med Phys Fitness. 20(1):81-6.

6. Fox, EL., Bowers, RW., Foss, M., (1998). The Physiological Basis of Phy-
sical Education and Atletics, New York, s. 543

7. Gittelson, B., (1998). Biorhytm, Personel Science XIV, s: 11
8. Günay, M., Yüce, A., (1996). Futbol Antremanının Bilimsel Temelleri, 

Gazi Kitabevi, Ankara 1996, s. 29
9. Gündüz, N. (1995). Antrenman Bilgisi, Saray Yayınları I. Baskı, İzmir, s: 

17
10. Haywood, K., (1979). Skill performance on biorhytms theory physically 

critical day, Perceptual and Motor Skills 48, s: 373
11. Hınçal, S., Gültekin, T. (2018). 9-19 Yaş Arasındaki Elit Yüzücülerde Bi-

yolojik Saatin Performansa Etkisi. Masrop E-Dergi, 12(1), 21-34
12. Hınçal, SH. (2017). 9-19 yaş arasındaki elit yüzücülerde biyolojik saat ve 

beslenme faktörlerinin bazı değişkenlerle performans üzerine etkisi, An-
kara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji (Fizik Antropolo-
ji) Anabilim Dalı, Yüksek lisans Tezi, Ankara

13. Hollman, W., Hettinger, T. (1980). Arbeits und Training Sgrundlagen, 
New York, s: 22.

14. Karamustafalıoğlu, O., Baran, E. (2012). Agomelatin ve etki mekanizma-
sı . Journal of Mood Disorders, 2 (5)

15.  Kıstak, B., Odabaş, İ., Turan, T., Suna, N. (2020). An examination of 
performance and biorhythm of swimmers aged 13-14 years. Research in 
Sports Science, 10(1); 22-7

16. Konter, E. (1996). Spor Psikolojisi ve Futbol, Saray Yayınları, I. Baskı, 
İzmir, s: 79

17. Leis, M., Ulmer, H., Weis, P. (1982). Der Einflubdes Biorhythmus Auf Le-



268

ichtathletische Rekordleistungen Leistungssport IV, s: 28
18. Letzelter, M. (1978). Trainingsgrundlagen-Training, Technik, Taktik, Çe-

viren: Adnan Orhan, Hamburg
19. Lıoyd, D. (1988). Biological Rhythms, School-Science-Rewiev, v 69, n 

250, s:17
20. Macdougall, J D., Wenger, HA., Green, HJ. (1991). Physiological Testing 

of the High Performance Athlete, Windsor, s: 27
21. Manfredini, R., Manfredini, F., Fersini, C., Conconi, F. (1998). Circadian 

rhythms, athletic performance, and jet lag. British journal of sports medi-
cine, 32(2), 101-106

22. Oka, NC. (1987). Biyolojik ritm nedir ve askeri alanlarda nasıl kullanı-
lır?, Ankara, s: 7-14-16-18-20-24-120-121-123

23. Oschütz, H. (1991). Chronobiologie Im Sport Med. Leistungssport,. 
(4):12-15

24. Palmer, JD. (1977). Human Rhythms. Biological Sciences, 27(2), 93-99.
25. Pribil, M., Matovsek, J. (1976). Biolojsche Rhythmen Inder Sportp-roxis/

Theorie, Apraxe Telesne Vychovy I, s: 44
26. Quigley, BM. (1982). “Biorhythms” and men’s track and field world re-

cords, Medicine & Science in Sports & Exercise: 14(4) - p 303-307
27. Sanrı, M. (1994). Sporda circadian ritimler ve biyoritim, Adana, s: 4
28.  Schönholzer, G., Schilling, G., Müller, H. (1972). Biorhythmic Schweiz 

II, Sportmed I, s: 7
29. Selvi, Y., Beşiroğlu, L., Aydın, A.  (2011). Kronobiyoloji ve Duygudurum 

Bozuklukları. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(3): 
30. Sevim, Y. (1992). Antrenman Bilgisi, Gazi Büro Kitabevi, Ankara 1992, 

s: 216
31.  T.C. Genelkurmay Başkanlığı (1989). Biyolojik ritim, beden eğitimi ve 

spor talimnamesi, Genelkurmay Basımevi, Ankara, s: 3-8, 4-8
32. Tarman, S. (2022). Biyoritim, https://www.tavsiyeediyorum.com/bilgi.

php?tag= biyoritim, Erişim: 10. 03. 2022
33. Warren, J., Lanning, W. (1982). Biorhytm- It’s Relation Ship To Foootball 

İnjuries, J. Sport Behav Mobile, Alabama, s: 132
34. Weineck, T. (1988). Sportbiologie, Beitrögezur Sportmedizin, Band: 27 
35.  West, P. (1993). Bioritimler, Aksan Yayınları, Durum Matbaası, İstanbul, 

s: 13-29-45-55-56-57-85-87
36. Wright, ML. (1981). Biorhytms and Sports, J-Sports Med Phys Fitness I, 

s: 74
37. Yardımcı, A., Çağlayan, A. (2019). Spor Yapan ve Yapmayan Bireylerin 



269

Biyolojik Ritm ve Somatizasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki, Spor Eğitim 
Dergisi, 3 (1), 100-113

38. Yıldız, M., Ünal, A. (2017). Bipolar bozukluğu olan hastalarda uyku kali-
tesi, biyolojik ritim örüntüsü ve yaşam kalitesinin tedavi uyumuyla ilişki-
si. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 1(1), 10-23

39. Ziyagil, MA. (1991). Güreşçilerin antropometrik özellikleri, biomotor ye-
tenekleri ve başarıları arasındaki ilişkilerin araştırılması, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul





271

15. Bölüm

Pandemi Sürecinde Rekreatif Olarak 
Tenis Oynayan Bireylerin Yaşam Tarzı 

Alışkanlıklarında Değişiklik Var Mı?

Melek GÜLER1 

Mekki ABDİOĞLU2

1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, melekglr@kmu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-9707-7271

2 Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, mekkiabdioglu@gmail.com , ORCID: 0000-0003-4533-1594





273

1.Giriş 
Covid-19, insanlarda hafif ila şiddetli enfeksiyonlara neden olabilen SARS-

CoV-2'nin neden olduğu bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-
19’u 30 Ocak 2020'de uluslararası bir halk sağlığı acil durumu olarak (Wang ve 
ark., 2020), 11 Mart 2020'de küresel bir pandemi olarak ilan etmiştir (WHO, 
2021).  Covid-19 olarak bilinen salgının, yayılmasını yavaşlatmak amacıyla 
birçok ülke maske kullanma, sosyal mesafeyi koruma ve evde kalma gibi 
tedbirler uygulamıştır (Király ve ark., 2020). Bir pandeminin yayılmasını 
geciktirmeye veya durdurmaya yardımcı olurken fiziksel aktivite (FA) 
düzeylerinde sınırlamanın optimal bir yaklaşım olmayabileceği öne sürülmüştür 
(Amekran ve ark., 2020). 

Fiziksel aktivite dünyada karantina uygulamalarının başlamasıyla ani bir 
düşüş yaşasa da sonraları artış göstermiştir (Ding ve ark., 2021). Covid-19 
kısıtlamalarından en çok kapalı alan ve temaslı sporlar etkilenmiştir (Benzing ve 
ark., 2021). İsviçre gibi bazı ülkelerde açık havada fiziksel aktivite ve egzersiz 
yapmak yasaklanmamıştır (Prete ve ark., 2021). Ülkemizde de pandeminin 
başlarında sokağa çıkma yasağı uygulanırken normalleşme dönemi ile kapalı spor 
salonları da açılmaya başlamıştır. Genel olarak şehirde yaşayan insanların yaşam 
alanı ve yeşil alanlara sahip olmadıklarından; spor kulüplerine bağlı olarak spor 
yapma oranlarının daha yüksek olduğu söylenmektedir (Moreno ve ark., 2021). 
Pandemi ile birlikte çoğu spor tesisi kapanmış; ilerleyen zamanlarda çoğu ülkede 
tenis açık havada ve temassız oynandığından dolayı tenis kortları kapanmalardan 
sonra ilk açılan spor tesisleri olmuştur (Beranak ve ark., 2022). Tenis dünya 
nüfusunun %1,12’si (yaklaşık 87 milyon kişi) tarafından oynanan en popüler 
sporlar olmakla birlikte hem kadınlar hem de erkekler tarafından her yaşta 
oynanabilen nadir sporlardan biridir (ITF, 2019). Tenisin özellikleri, aerobik 
kondisyon avantajı için uzun süreli dayanıklılık aktivitesini içerir ve 
kardiyovasküler fonksiyon (Groppel ve DiNubile, 2009), aerobik kapasite ve kas 
kütlesi (Kovacs, 2007, Marks, 2006), üzerinde olumlu bir faydası bildirilmiştir. 
Amerikan Spor Hekimliği Koleji tarafından tenis egzersizlerinin yetenekten 
bağımsız olarak sağlıklı yetişkinlerde kardiyovasküler uygunluğun geliştirilmesi 
ve sürdürülmesi noktasında nicelik ve nitelik yönünden sağlık tavsiyeleri 
karşılayan uygulanabilirliği oldukça yüksek ve popüler bir aktivite olduğu 
söylenmektedir (Fernandez ve ark., 2009). 

Sağlıklı yaşam tarzı Covid-19’dan hastaneye yatış için bir risk faktörü olarak 
kabul edilmektedir (Hamer ve ark., 2020). Pandemide insanların kısıtlamalara 
maruz kalması fiziksel, zihinsel, duygusal ve yaşam tarzı sorunlarını da 
beraberinde getirebilmektedir (Yang ve ark., 2021). Pandemi azaldıkça, Covid-
19’un bireyler yaşam tarzı üzerindeki etkisi azalsa da tamamen ortadan kalkmıştır 
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denemez (Liu ve ark., 2021). Pandemiyle birlikte yaşam tarzında yetersiz ya da 
aşırı beslenme, TV izleme sürelerinin artışı, uyku sürelerinde azalma ve vücut 
ağırlığında değişimler görülebilir (Caroppo ve ark., 2021). Ayrıca kişilerin 
pandemi döneminde yetersiz beslenmesi vücudun hastalıklara karşı savunma 
sistemini olumsuz etkileyebilir (Detopoulou ve ark., 2021, Jayawardena ve ark., 
2020). Sağlıklı yaşam tarzı benimsemenin Covid-19 riskini azaltabileceği 
düşüncesinin yanında (Ekblom ve ark., 2021), bu ilişkiyi ortaya koyabilecek 
çalışma sayısı azdır.  Bu bağlamda bu çalışmada pandemi döneminde rekreatif 
olarak tenis oynayan sedanter bireylerin yaşam tarzı alışkanlıklarında meydana 
gelen değişiklikleri ortaya koymak amaçlanmıştır.  

 
YÖNTEM 
Araştırma Modeli; Araştırma betimsel tarama modelinde nicel bir 

araştırmadır. Araştırmadaki veriler; araştırmacılar tarafından oluşturulan 
demografik bilgiler ve yaşam tarzı değişkenliği anketinin ‘Google form’ yoluyla 
oluşturularak katılımcılardan gönüllü olarak toplanmıştır. 

Araştırma Grubu; Araştırmaya Türkiye’nin çeşitli illerinde rekreatif olarak 
tenis oynayan 206 (kadın: 67, erkek:139) gönüllü birey katılmıştır. Katılımcıların 
yaş ortalamaları (35.3±9.1), boy ortalamaları (173.5±7.7) ve kilo ortalamaları 
(71.8±14.3) değerlerindedir.  

 
Veri Toplama Araçları 
1.Demografik Bilgiler Anketi; Araştırmacılar tarafından oluşturulan 

demografik bilgiler anketinde, cinsiyet, yaş, boy, kilo, medeni durum, sigara 
kullanımı, kronik hastalık durumu, Covid-19 geçirme durumu,  TV izleme 
durumu, uyku kalitesi durumu, haftalık ve günlük tenis antrenmanı miktarı ve 
pandemi öncesindeki kilo durumu’ soruları yer almaktadır.  

2. Yaşam Tarzı Değişikliği Anketi; Çalışmada Huber ve ark. (2021)’nın 
çalışmasında kullandığı yaşam tarzı değişikliği anketi kullanılmıştır. Ankette 
porsiyon miktarı, sebze, meyve, tatlı, ekmek, et, süt, alkol, hazır gıda ve diyet 
ürünlerinin tüketiminin pandemideki değişimi ile ilgili çoktan seçmeli sorular 
bulunmaktadır.  

Verilerin Analizi; Araştırmada demografik bilgilerde “frekans (f), yüzde (%), 
aritmetik ortalama (x̄) ve standart sapma (ss)” kullanılmıştır. Yaşam tarzı 
değişiklerinde veriler % ve frekans değerleri belirlendikten sonra, grafik 
oluşturularak sunulmuştur. Her bir yaşam tarzı değişikliği cinsiyete göre tek tek 
grafiğe dönüştürülmüştür. Analizler Jamovi 2.0.0 istatistik programında 
yapılmıştır.  
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Araştırma Grubu; Araştırmaya Türkiye’nin çeşitli illerinde rekreatif olarak 
tenis oynayan 206 (kadın: 67, erkek:139) gönüllü birey katılmıştır. Katılımcıların 
yaş ortalamaları (35.3±9.1), boy ortalamaları (173.5±7.7) ve kilo ortalamaları 
(71.8±14.3) değerlerindedir.  

 
Veri Toplama Araçları 
1.Demografik Bilgiler Anketi; Araştırmacılar tarafından oluşturulan 

demografik bilgiler anketinde, cinsiyet, yaş, boy, kilo, medeni durum, sigara 
kullanımı, kronik hastalık durumu, Covid-19 geçirme durumu,  TV izleme 
durumu, uyku kalitesi durumu, haftalık ve günlük tenis antrenmanı miktarı ve 
pandemi öncesindeki kilo durumu’ soruları yer almaktadır.  

2. Yaşam Tarzı Değişikliği Anketi; Çalışmada Huber ve ark. (2021)’nın 
çalışmasında kullandığı yaşam tarzı değişikliği anketi kullanılmıştır. Ankette 
porsiyon miktarı, sebze, meyve, tatlı, ekmek, et, süt, alkol, hazır gıda ve diyet 
ürünlerinin tüketiminin pandemideki değişimi ile ilgili çoktan seçmeli sorular 
bulunmaktadır.  

Verilerin Analizi; Araştırmada demografik bilgilerde “frekans (f), yüzde (%), 
aritmetik ortalama (x̄) ve standart sapma (ss)” kullanılmıştır. Yaşam tarzı 
değişiklerinde veriler % ve frekans değerleri belirlendikten sonra, grafik 
oluşturularak sunulmuştur. Her bir yaşam tarzı değişikliği cinsiyete göre tek tek 
grafiğe dönüştürülmüştür. Analizler Jamovi 2.0.0 istatistik programında 
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BULGULAR 
Pandemi döneminde rekreatif olarak tenis oynayan bireylerin yaşam tarzı 

değişiklerinin araştırıldığı bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  
 
Tablo 1. Katılımcıların medeni durum, sigara kullanımı, kronik hastalık ve 

Covid-19 geçirme durumların ait f ve % değerleri 

 Cinsiyet f % 
Toplam 

(f) 
Toplam 

(%) 

Medeni durumunuz 
nedir? 

Evli 
Kadın 34 29,1 

117 56,8 
Erkek 83 70,9 

Bekar 
Kadın 33 37,1 

89 43,2 
Erkek 56 62,9 

Sigara kullanıyor 
musunuz? 

Evet 
Kadın 13 28,9 

45 21,8 
Erkek 32 71,1 

Hayır 
Kadın 54 33,5 

161 78,2 
Erkek 107 66,5 

Kronik hastalığınız 
var mı? 

Evet 
Kadın 9 56,3 

16 7,8 
Erkek 7 43,7 

Hayır 
Kadın 58 30,5 

190 92,2 
Erkek 132 69,5 

Covid-19 geçirdiniz 
mi? 

Evet 
Kadın 25 30,1 

83 40,3 
Erkek 58 69,9 

Hayır 
Kadın 42 34,1 

123 59,7 
Erkek 81 65,9 

 
Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %56,8’i (f:117) evli, %43,2’si (f:89) de 

bekardır. Katılımcıların %21,8’i (f:45) sigara kullanmakta, %78,2’si (f:161) de 
sigara kullanmamaktadır. Katılımcıların %7,8’inin (f:16) kronik hastalığı varken, 
%92,2’sinin de (f:190) kronik hastalığı bulunmamaktadır. Katılımcıların 
%40,3’ünün (f:83) Covid-19 geçirdiği, %59,7’sinin (f:123) de Covid-19 
geçirmediği görülmüştür.  
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Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyete göre BKİ, gün/hafta ve saat/günde tenis 
oynama ile tenis oynama yıl ortalama ve standart sapma değerleri 

 
 

Cinsiyet n x̄ ss 

BKİ  
Kadın 67 21,0 2,6 
Erkek 139 25,0 3,3 

Kaç yıldır tenis oynuyorsunuz? 
Kadın 67 4,8 6,5 
Erkek 139 7,5 6,8 

Haftada kaç gün tenis 
oynuyorsunuz? 

Kadın 67 2,3 1,0 
Erkek 139 2,9 1,7 

Günde kaç saat tenis oynuyorsunuz? 
Kadın 67 2,7 1,3 
Erkek 139 3,0 1,6 

 
Tablo 2 incelendiğinde katılımcılardan kadınların BKİ ortalamaları 

(21,0±2,6), erkeklerin BKİ ortalamaları ise (25,0±3,3) değerlerindedir. Kadın 
katılımcılar ortalama (4,8±6,5) yıldır, erkekler ise ortalama (7,5±6,8) yıldır 
rekreatif olarak tenis oynamaktadırlar. Kadın katılımcılar haftada ortalama 
(2,3±1,0) gün, erkekleri ise haftada ortalama (2,9±1,7) gün tenis oynamaktadırlar. 
Kadın katılımcılar günde ortalama (2,7±1,3) saat, erkekler ise günde ortalama 
(3,0±1,6) saat tenis oynamaktadır.  

 

 
Grafik 1. Katılımcıların Cinsiyete göre ‘Pandemi Öncesine Kıyasla Kilonuz 

Değişti mi?’ sorusuna verdiği cevapların f ve % dağılımları 
 
Grafik 1 incelendiğinde erkeklerin %39’unun (f:54) kilosunun değişmediği, 

%35’inin (f:49) kilo aldığı ve %26’sının (f:36) da kilo verdiği örülmektedir. 
Kadınların %34’ünün (f:23) kilo aldığı, %33’ünün (f:22) kilosunun değişmediği 
ve %33’ünün (f:22) de kilo verdiği görülmektedir.  
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Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyete göre BKİ, gün/hafta ve saat/günde tenis 
oynama ile tenis oynama yıl ortalama ve standart sapma değerleri 

 
 

Cinsiyet n x̄ ss 

BKİ  
Kadın 67 21,0 2,6 
Erkek 139 25,0 3,3 

Kaç yıldır tenis oynuyorsunuz? 
Kadın 67 4,8 6,5 
Erkek 139 7,5 6,8 

Haftada kaç gün tenis 
oynuyorsunuz? 

Kadın 67 2,3 1,0 
Erkek 139 2,9 1,7 

Günde kaç saat tenis oynuyorsunuz? 
Kadın 67 2,7 1,3 
Erkek 139 3,0 1,6 

 
Tablo 2 incelendiğinde katılımcılardan kadınların BKİ ortalamaları 

(21,0±2,6), erkeklerin BKİ ortalamaları ise (25,0±3,3) değerlerindedir. Kadın 
katılımcılar ortalama (4,8±6,5) yıldır, erkekler ise ortalama (7,5±6,8) yıldır 
rekreatif olarak tenis oynamaktadırlar. Kadın katılımcılar haftada ortalama 
(2,3±1,0) gün, erkekleri ise haftada ortalama (2,9±1,7) gün tenis oynamaktadırlar. 
Kadın katılımcılar günde ortalama (2,7±1,3) saat, erkekler ise günde ortalama 
(3,0±1,6) saat tenis oynamaktadır.  

 

 
Grafik 1. Katılımcıların Cinsiyete göre ‘Pandemi Öncesine Kıyasla Kilonuz 

Değişti mi?’ sorusuna verdiği cevapların f ve % dağılımları 
 
Grafik 1 incelendiğinde erkeklerin %39’unun (f:54) kilosunun değişmediği, 

%35’inin (f:49) kilo aldığı ve %26’sının (f:36) da kilo verdiği örülmektedir. 
Kadınların %34’ünün (f:23) kilo aldığı, %33’ünün (f:22) kilosunun değişmediği 
ve %33’ünün (f:22) de kilo verdiği görülmektedir.  

 
Grafik 2. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Uyku Süreniz Değişti 

mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % dağılımları 
 
Grafik 2 incelendiğinde erkeklerin %60’ının (f:84) uyku süresinin 

değişmediği, %21’inin (f:29) uyku süresinin azaldığı ve %19’unun (f:26) da uyku 
süresinin arttığı görülmektedir. Kadınların %67’sinin (f:45) uyku süresinin 
değişmediği, %22’sinin (f:15) uyku süresinin azaldığı ve %11’inin (f:7) de uyku 
süresinin arttığı görülmektedir. 

 

 
Grafik 3. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide TV İzleme Süreniz 

Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % dağılımları 
 
Grafik 3 incelendiğinde erkeklerin %46’sının (f:64) TV izleme süresinin 

değişmediği, %34’ünün (f:47) TV izleme süresinin arttığı ve %20’sinin (f:29) de 
TV izleme süresinin azaldığı görülmektedir. Kadınların %54’ünün (f:36) TV 
izleme süresinin değişmediği, %24’ünün (f:16) TV izleme süresinin azaldığı ve 
%22’sinin (f:15) de TV izleme süresinin arttığı görülmektedir. 
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Grafik 4. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Porsiyon Miktarınız 

Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % dağılımları 
 
Grafik 4 incelendiğinde erkeklerin %50’sinin (f:70) porsiyon miktarının 

değişmediği, %38’inin (f:52) porsiyon miktarının arttığı ve %12’sinin (f:17) de 
porsiyon miktarının azaldığı görülmektedir. Kadınların %54’ünün (f:36) 
porsiyon miktarının değişmediği, %17’sinin (f:17) porsiyon miktarının arttığı ve 
%21’inin (f:14) de porsiyon miktarının azaldığı görülmektedir.  

 

 
Grafik 5. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Yediğiniz Sebze Miktarı 

Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % dağılımları 
 
Grafik 5 incelendiğinde erkeklerin %65’inin (f:91) sebze tüketim miktarının 

değişmediği, %%26’sının (f:36) sebze tüketim miktarının arttığı ve %9’unun 
(f:12) da sebze tüketim miktarının azaldığı görülmektedir. Kadınların %61’inin 
(f:41) sebze tüketim miktarının değişmediği, %34’ünün (f:23) sebze tüketim 
miktarının arttığı ve %5’inin (f:3) de sebze tüketim miktarının azaldığı 
görülmektedir.  
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Grafik 4. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Porsiyon Miktarınız 

Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % dağılımları 
 
Grafik 4 incelendiğinde erkeklerin %50’sinin (f:70) porsiyon miktarının 

değişmediği, %38’inin (f:52) porsiyon miktarının arttığı ve %12’sinin (f:17) de 
porsiyon miktarının azaldığı görülmektedir. Kadınların %54’ünün (f:36) 
porsiyon miktarının değişmediği, %17’sinin (f:17) porsiyon miktarının arttığı ve 
%21’inin (f:14) de porsiyon miktarının azaldığı görülmektedir.  

 

 
Grafik 5. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Yediğiniz Sebze Miktarı 

Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % dağılımları 
 
Grafik 5 incelendiğinde erkeklerin %65’inin (f:91) sebze tüketim miktarının 

değişmediği, %%26’sının (f:36) sebze tüketim miktarının arttığı ve %9’unun 
(f:12) da sebze tüketim miktarının azaldığı görülmektedir. Kadınların %61’inin 
(f:41) sebze tüketim miktarının değişmediği, %34’ünün (f:23) sebze tüketim 
miktarının arttığı ve %5’inin (f:3) de sebze tüketim miktarının azaldığı 
görülmektedir.  

 
Grafik 6. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Yediğiniz Meyve 

Miktarı Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % dağılımları 
 
Grafik 6 incelendiğinde erkeklerin %61’inin (f:85) meyve tüketim miktarının 

değişmediği, %32’sinin (f:44) meyve tüketim miktarının arttığı ve %7’sinin 
(f:10) meyve tüketim miktarının azaldığı görülmektedir. Kadınların %72’sinin 
(f:48) meyve tüketim miktarının değişmediği, %22’sinin (f:15) meyve tüketim 
miktarının arttığı ve %6’sının (f:4) da meyve tüketim miktarının azaldığı 
görülmektedir. 

 

 
Grafik 7. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Et Tüketim Miktarınız 

Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % dağılımları 
 
Grafik 7 incelendiğinde erkeklerin %67’sinin (f:93) et tüketim miktarının 

değişmediği, %27’sinin (f:38) et tüketim miktarının arttığı ve %6’sının (f:8) et 
tüketim miktarının azaldığı görülmektedir. Kadınların %70’inin (f:47) et tüketim 
miktarının değişmediği, %25’inin (f:17) et tüketim miktarının arttığı ve %5’inin 
(f:3) de et tüketim miktarının azaldığı görülmektedir.  
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Grafik 8. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Süt Tüketim Miktarınız 

Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % dağılımları 
 
Grafik 8 incelendiğinde erkeklerin %68’inin (f:94) süt tüketim miktarının 

değişmediği, %26’sının (f:36) süt tüketim miktarının arttığı ve %6’sının (f:9) da 
süt tüketim miktarının azaldığı görülmektedir. Kadınların %79’unun (f:53) süt 
tüketim miktarının değişmediği, %15’inin (f:10) süt tüketim miktarının arttığı ve 
%6’sının (f:4) da süt tüketim miktarının azaldığı görülmektedir. 

 

 
Grafik 8. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Ekmek Tüketim 

Miktarınız Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % dağılımları 
 
Grafik 8 incelendiğinde erkeklerin %72’sinin (f:100) ekmek tüketim 

miktarının değişmediği, %15’inin (f:21) ekmek tüketim miktarının arttığı ve 
%13’ünün (f:18) de ekmek tüketim miktarının azaldığı görülmektedir. Kadınların 
%67’sinin (f:45) ekmek tüketim miktarının değişmediği, %24’ünün (f:16) ekmek 
tüketim miktarının azaldığı ve %9’unun (f:6) da ekmek tüketim miktarının arttığı 
görülmektedir.  
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Grafik 8. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Süt Tüketim Miktarınız 

Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % dağılımları 
 
Grafik 8 incelendiğinde erkeklerin %68’inin (f:94) süt tüketim miktarının 

değişmediği, %26’sının (f:36) süt tüketim miktarının arttığı ve %6’sının (f:9) da 
süt tüketim miktarının azaldığı görülmektedir. Kadınların %79’unun (f:53) süt 
tüketim miktarının değişmediği, %15’inin (f:10) süt tüketim miktarının arttığı ve 
%6’sının (f:4) da süt tüketim miktarının azaldığı görülmektedir. 

 

 
Grafik 8. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Ekmek Tüketim 

Miktarınız Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % dağılımları 
 
Grafik 8 incelendiğinde erkeklerin %72’sinin (f:100) ekmek tüketim 

miktarının değişmediği, %15’inin (f:21) ekmek tüketim miktarının arttığı ve 
%13’ünün (f:18) de ekmek tüketim miktarının azaldığı görülmektedir. Kadınların 
%67’sinin (f:45) ekmek tüketim miktarının değişmediği, %24’ünün (f:16) ekmek 
tüketim miktarının azaldığı ve %9’unun (f:6) da ekmek tüketim miktarının arttığı 
görülmektedir.  

 
Grafik 9. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Tatlı Tüketim 

Miktarınız Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % dağılımları 
 
Grafik 9 incelendiğinde erkeklerin %66’sının (f:92) tatlı tüketim miktarının 

değişmediği, %24’ünün (f:33) tatlı tüketim miktarının arttığı ve %10’unun (f:14) 
da tatlı tüketim miktarının azaldığı görülmektedir. Kadınların %51’inin (f:34) 
tatlı tüketim miktarının değişmediği, %34’ünün (f:23) tatlı tüketim miktarının 
arttığı ve %15’inin (f:10) de tatlı tüketim miktarının azaldığı görülmektedir. 

 

 
Grafik 10. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Alkol Tüketim 

Miktarınız Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % dağılımları 
 
Grafik 10 incelendiğinde erkeklerin %42’sinin (f:58) alkol tüketmediği, 

%40’ının (f:56) alkol tüketim miktarının değişmediği, %10’unun (f:14) alkol 
tüketim miktarının azaldığı ve %8’inin (f:11) de alkol tüketim miktarının arttığı 
görülmektedir. Kadınların %51’inin alkol tüketmediği, %28’inin (f:19) alkol 
tüketiminin değişmediği, %12’sinin (f:8) alkol tüketim miktarının arttığı ve 
%9’unun (f:6) da alkol tüketim miktarının azaldığı görülmektedir.  
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  Grafik 11. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Hazır Gıda Tüketim 
Miktarınız Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % dağılımları 
Grafik 11 incelendiğinde erkeklerin %54’ünün (f:75) hazır gıda tüketim 

miktarının değişmediği, %30’unun (f:42) hazır gıda tüketim miktarının arttığı ve 
%16’sının (f:22) da hazır gıda tüketim miktarının azaldığı görülmektedir. 
Kadınların %55’inin (f:37) hazır gıda tüketim miktarının değişmediği, %28’inin 
(f:19) hazır gıda tüketim miktarının azaldığı ve %17’sinin (f:11) de hazır gıda 
tüketim miktarının arttığı görülmektedir. 
 

 
Grafik 12. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Diyet Ürünleri 

Tüketim Miktarınız Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % 
dağılımları 

 Grafik 12 incelendiğinde erkeklerin %87’sinin (f:121) diyet ürünleri tüketim 
miktarının değişmediği, %9’unun (f:12) diyet ürünleri tüketim miktarının arttığı 
ve %4’ünün (f:6) diyet ürünleri tüketim miktarının azaldığı görülmektedir. 
Kadınların %67’sinin (f:45) diyet ürünleri tüketim miktarının değişmediği, 
%21’inin (f:14) diyet ürünleri tüketim miktarının arttığı ve %12’sinin (f:8) de 
diyet ürünleri tüketim miktarının azaldığı görülmektedir.  

 
 
 
 



283

 
  Grafik 11. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Hazır Gıda Tüketim 
Miktarınız Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % dağılımları 
Grafik 11 incelendiğinde erkeklerin %54’ünün (f:75) hazır gıda tüketim 

miktarının değişmediği, %30’unun (f:42) hazır gıda tüketim miktarının arttığı ve 
%16’sının (f:22) da hazır gıda tüketim miktarının azaldığı görülmektedir. 
Kadınların %55’inin (f:37) hazır gıda tüketim miktarının değişmediği, %28’inin 
(f:19) hazır gıda tüketim miktarının azaldığı ve %17’sinin (f:11) de hazır gıda 
tüketim miktarının arttığı görülmektedir. 
 

 
Grafik 12. Katılımcıların cinsiyete göre ‘Pandemide Diyet Ürünleri 

Tüketim Miktarınız Değişti mi?’ sorusuna verdikleri cevapların f ve % 
dağılımları 

 Grafik 12 incelendiğinde erkeklerin %87’sinin (f:121) diyet ürünleri tüketim 
miktarının değişmediği, %9’unun (f:12) diyet ürünleri tüketim miktarının arttığı 
ve %4’ünün (f:6) diyet ürünleri tüketim miktarının azaldığı görülmektedir. 
Kadınların %67’sinin (f:45) diyet ürünleri tüketim miktarının değişmediği, 
%21’inin (f:14) diyet ürünleri tüketim miktarının arttığı ve %12’sinin (f:8) de 
diyet ürünleri tüketim miktarının azaldığı görülmektedir.  

 
 
 
 

TARTIŞMA SONUÇ 
Pandemide rekreatif olarak tenis oynayan sedanter bireylerin yaşam tarzı 

değişikliklerinin araştırıldığı bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 
Çalışmanın ilk sonucu katılımcıların %78,2’sinin sigara kullanmadığı, 

%92,2’sinin kronik hastalığının olmadığı ve %59,7’sinin de Covid-19 
geçirmediğidir. Erkeklerin kadınlarından daha fazla sigara kullandığı ve 
erkeklerin kadınlara göre daha fazla Covid-19 geçirdiği görülmüştür. Pandemi 
döneminde yapılan araştırmalara göre; Covid-19’dan hastaneye kaldırılan ve 
hayatını kaybeden hastaların %94’ünün diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler 
hastalık, karaciğer hastalığı veya kanser gibi en az bir obezite ile ilişkili kronik 
hastalığa sahip olduğu bildirilmiştir (Moser ve ark., 2019). Yapılan çalışmalar 
yüksek yaş ve erkek olmanın Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışı ve ölüm riskini 
arttırdığı görülmüştür (Bergman ve ark., 2021, Williamson ve ark., 2021). Yakın 
zamanda yapılan geniş örneklemli bir çalışmada erkeklerin sigara içme 
oranlarının (%26,9), kadınların sigara içme oranlarından (%12,6) daha yüksek 
olduğu; kadınların %75’inin, erkeklerin ise %39,6’sının hiç sigara içmediği 
görülmüştür. Fidancı ve ark. (2021)’nın yaptıkları çalışmada erkeklerin sigara 
içme oranının (%51,9), kadınların sigara içme oranından (%48,1) fazla olduğu 
bildirilmiştir. Bu sonuçlar bizim çalışmamızın sonucuyla paralellik 
göstermektedir. Bizim çalışmamızda da katılımcıların sigara kullanmıyor olması 
ve kronik hastalığının olmaması Covid-19 geçirmemesi ile ilgili olabilir. 

Çalışmanın ikinci sonucu Katılımcıların BKİ ortalama değerlerine göre 
erkeklerin fazla kilolu sınıfta, kadınların ise normal kilolu sınıfta yer aldığıdır. 
Erkeklerin kadınlara göre yıllık tenis oynama yılı, haftalık tenis oynama gün ve 
günlük tenis antrenmanı saat miktarı kadınlardan daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Obezite Covid-19 riskini arttırdığı daha önceden bildirilmiştir 
(Freuer ve ark., 2021). Çin de yapılan bir araştırmada; Covid-19’dan hayatta 
kalanların sadece %19’unun aşırı kilolu olduğu, hayatta kalmayanların ise 
%88’inin ise daha yüksek BKİ değerlerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır 
(Peng ve ark., 2020). Skurvydas ve ark. (2021)’nın Litvanya’da yaptıkları 
çalışmada hem pandemi öncesi hem de pandemi sırasında erkeklerin BKİ 
ortalamalarının kadınlardan daha yüksek olduğu bildirmişlerdir. Karantina 
sırasında vücut kompozisyonundaki olumsuz değişiklikler; azalan enerji 
harcaması ve beslenme değişikleriyle artan kalori artışına bağlanabilir (Huber ve 
ark., 2020). Yakın zamanlı bir çalışmada 40 yaşından küçük ve erkek olmanın 
Covid-19 için risk faktörü olduğu bildirilmiştir (Gao ve ark., 2021). Bu sonuçlar 
bizim çalışmamızın sonucuyla paralellik göstermektedir. Bizim çalışmamızda da 
erkeklerin BKİ değerlerinin yüksek olması kadınlara göre daha az sağlıklı yaşam 
tarzını belirlemiş olduklarından olabilir. Düzenli fiziksel aktivitenin Covid-19’un 
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olumsuz etkilerini azaltabileceği söylenmektedir (Sallis ve ark., 2021). 
Pandemide döneminde Çin’de yapılan bir çalışmada, erkeklerin fiziksel aktivite 
düzeylerinin kadınlardan daha yüksek olduğu görülmüştür (Qi ve ark., 2020). 
Kanada’da yapılan bir çalışmada da kadınların ev temelli egzersizleri, erkeklerin 
ise açık hava egzersizlerini daha fazla tercih ettikleri görülmüştür (Colley ve ark., 
2020). Bu sonuçlar bizim çalışmamızın sonucunu destekler niteliktedir. Bizim 
çalışmamızda da erkeklerin kadınlardan daha fazla süredir tenis oynadığı ve 
haftalık ve saat olarak daha fazla tenis egzersizi yapması; kadınların evde daha 
fazla sorumluluğa sahip olduklarından kaynaklandığı düşünülebilir.  

Çalışmanın üçüncü sonucu ise katılımcıların yaşam tarzı değişikliklerine 
bakıldığında; erkeklerin çoğunluğunun pandemide kilosunun, uyku süresinin, TV 
izleme süresinin, porsiyon, sebze, meyve, et, süt, ekmek, tatlı, hazır gıda ve diyet 
ürünleri tüketim miktarının değişmediğidir. Kadınların çoğunluğunun uyku 
süresinin, TV izleme süresinin, porsiyon, sebze, meyve, et, süt, ekmek, tatlı, hazır 
gıda ve diyet ürünleri tüketim miktarının değişmediği fakat çoğunluğunun kilo 
aldığı görülmüştür. Ayrıca hem kadınların hem de erkeklerin çoğunluğunun alkol 
tüketmediği de görülmüştür. Pandemiyle birlikte değişen yaşam 
alışkanlıklarından etkilenen yeme tercihlerinde; karantina sürecinde bireylerin 
beslenme alışkanlıklarının etkileme sıklığı (%45,3) ve kilo artış sıklığı (%61) 
olduğu bildirilmiştir (Dilber ve Dilber, 2020). Pandemi döneminde bireylerin kilo 
değişimi fiziksel sağlıklarındaki değişimi yansıtmak için bir yol olabilir (Liu ve 
ark., 2021). Pandemi yapılan çalışmalarda bireylerin Covid-19 döneminde kilo 
aldıkları yönündedir (Quaresma ve ark., 2021, Wang ve ark., 2021). Pandeminin 
başında yapılan bir araştırmada 2 aylık karantina döneminde bireylerin ortalama 
(2,8) kilo aldıkları bildirilmiştir (Zeigler, 2020). Pandemide yapılan bir çalışmada 
katılımcıların %22’sinin 5-10 kilo aldıkları bildirilmiştir (Zachary ve ark., 2020). 
Yine pandemi dönemi Amerika’da yapılan boylamsal bir araştırmada; 
katılımcıların %40’ının karantina döneminde 1-5 arasında kilo aldığı, %33’ünün 
pandemi kısıtlamaları azaldığında kilo almaya devam ettiği bildirilmiştir 
(Bhutani ve ark., 2021). Bizim çalışmamızda da kadınların erkeklere göre daha 
fazla kilo almaları; kadınların uzaktan eğitim sürecinde ve pandemi genelinde de 
evde sorumluğunun artmasından, erkeklerin ise dışarıda daha çok vakit geçiriyor 
olmasından kaynaklanıyor olabilir. Hollanda’da Covid-19 pandemisinde yapılan 
bir çalışmada bireylerin çoğunluğunun pandemide daha sağlıklı bir yaşam tarzı 
benimsedikleri bildirilmiştir (Van-der Werf ve ark., 2021). Pandemi döneminde 
yapılan çalışmalarda bireylerin diyet kalitesinin iyileştiği bildirilmiştir (Di-Renzo 
ve ark., 2020, Ruiz-Roso ve ark., 2020). Benzing ve ark. (2021) yaptıkları 
çalışmada hükümetlerin kısıtlama getirmesine rağmen bireylerin spor yapmaya 
devam ettiği hatta pandemi öncesi egzersiz yapmayanların da egzersize başladığı 
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olumsuz etkilerini azaltabileceği söylenmektedir (Sallis ve ark., 2021). 
Pandemide döneminde Çin’de yapılan bir çalışmada, erkeklerin fiziksel aktivite 
düzeylerinin kadınlardan daha yüksek olduğu görülmüştür (Qi ve ark., 2020). 
Kanada’da yapılan bir çalışmada da kadınların ev temelli egzersizleri, erkeklerin 
ise açık hava egzersizlerini daha fazla tercih ettikleri görülmüştür (Colley ve ark., 
2020). Bu sonuçlar bizim çalışmamızın sonucunu destekler niteliktedir. Bizim 
çalışmamızda da erkeklerin kadınlardan daha fazla süredir tenis oynadığı ve 
haftalık ve saat olarak daha fazla tenis egzersizi yapması; kadınların evde daha 
fazla sorumluluğa sahip olduklarından kaynaklandığı düşünülebilir.  

Çalışmanın üçüncü sonucu ise katılımcıların yaşam tarzı değişikliklerine 
bakıldığında; erkeklerin çoğunluğunun pandemide kilosunun, uyku süresinin, TV 
izleme süresinin, porsiyon, sebze, meyve, et, süt, ekmek, tatlı, hazır gıda ve diyet 
ürünleri tüketim miktarının değişmediğidir. Kadınların çoğunluğunun uyku 
süresinin, TV izleme süresinin, porsiyon, sebze, meyve, et, süt, ekmek, tatlı, hazır 
gıda ve diyet ürünleri tüketim miktarının değişmediği fakat çoğunluğunun kilo 
aldığı görülmüştür. Ayrıca hem kadınların hem de erkeklerin çoğunluğunun alkol 
tüketmediği de görülmüştür. Pandemiyle birlikte değişen yaşam 
alışkanlıklarından etkilenen yeme tercihlerinde; karantina sürecinde bireylerin 
beslenme alışkanlıklarının etkileme sıklığı (%45,3) ve kilo artış sıklığı (%61) 
olduğu bildirilmiştir (Dilber ve Dilber, 2020). Pandemi döneminde bireylerin kilo 
değişimi fiziksel sağlıklarındaki değişimi yansıtmak için bir yol olabilir (Liu ve 
ark., 2021). Pandemi yapılan çalışmalarda bireylerin Covid-19 döneminde kilo 
aldıkları yönündedir (Quaresma ve ark., 2021, Wang ve ark., 2021). Pandeminin 
başında yapılan bir araştırmada 2 aylık karantina döneminde bireylerin ortalama 
(2,8) kilo aldıkları bildirilmiştir (Zeigler, 2020). Pandemide yapılan bir çalışmada 
katılımcıların %22’sinin 5-10 kilo aldıkları bildirilmiştir (Zachary ve ark., 2020). 
Yine pandemi dönemi Amerika’da yapılan boylamsal bir araştırmada; 
katılımcıların %40’ının karantina döneminde 1-5 arasında kilo aldığı, %33’ünün 
pandemi kısıtlamaları azaldığında kilo almaya devam ettiği bildirilmiştir 
(Bhutani ve ark., 2021). Bizim çalışmamızda da kadınların erkeklere göre daha 
fazla kilo almaları; kadınların uzaktan eğitim sürecinde ve pandemi genelinde de 
evde sorumluğunun artmasından, erkeklerin ise dışarıda daha çok vakit geçiriyor 
olmasından kaynaklanıyor olabilir. Hollanda’da Covid-19 pandemisinde yapılan 
bir çalışmada bireylerin çoğunluğunun pandemide daha sağlıklı bir yaşam tarzı 
benimsedikleri bildirilmiştir (Van-der Werf ve ark., 2021). Pandemi döneminde 
yapılan çalışmalarda bireylerin diyet kalitesinin iyileştiği bildirilmiştir (Di-Renzo 
ve ark., 2020, Ruiz-Roso ve ark., 2020). Benzing ve ark. (2021) yaptıkları 
çalışmada hükümetlerin kısıtlama getirmesine rağmen bireylerin spor yapmaya 
devam ettiği hatta pandemi öncesi egzersiz yapmayanların da egzersize başladığı 

sonucuna varmışlardır. Toplumda spor yapan bireylerin daha iyi uyku sağlığına 
sahip olması beklenmektedir (Beranak ve ark., 2022). Bu sonuçlar bizim 
çalışmamızın sonuçlarımı destekler niteliktedir. Bizim çalışmamızda da hem 
kadınlar hem de erkeklerin pandemi öncesi de rekreatif olarak tenis oynuyor 
olmalarından dolayı daha sağlıklı yaşam tarzını benimsedikleri ve bu 
alışkanlıkları pandemi esnasında da sürdürmeye devam ettirmeye çalıştıkları 
söylenebilir. Ayrıca katılımcıların çoğunluğunun kronik hastalığının olmaması, 
sigara ve alkol kullanmayı i tercih etmemeleri de sağlıklı yaşam tarzlarını olumlu 
etkilemiş olabilir.  

Sonuç olarak pandemi döneminde rekreatif olarak tenis oynayan bireylerin 
yaşam tarzı alışkanlıklarında olumsuz bir değişiklik görülmemiştir. Tenisin açık 
hava ve temassız bir spor olması da pandemide bireylerin tenis oynamaya devam 
etmelerini sağlamıştır diyebiliriz. Bu bağlamda bireylerin pandemide kontrollü 
normalleşmeye geçiş yapsa bile sağlıklı yaşam tarzını benimsemeleri noktasında 
her yaş ve cinsiyette bireye tavsiye edilebilir. Çalışmada tenis oynamanın mental 
sağlığı, stres ve kaygıyı nasıl etkilediği araştırılmamıştır. İlerde yapılacak 
çalışmalarda tenisin mental sağlık üzerinde etkileri de araştırılabilir. 
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