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ÖZET 

 

CİMNASTİKÇİLERDE HİPERMOBİLİTE SENDROMU (HMS), KUVVET VE DENGE 
İLİŞKİSİ 

 
Bu çalışmanın amacı, hipermobilite sendromuna (HMS)’na sahip ritmik cimnastikçiler 

üzerinde kuvvet ölçümleri, denge ve hipermobilite skorlaması aralarındaki ilişkinin 
incelenmesidir. 

Araştırmaya ritmik cimnastik branşında Türkiye şampiyonasına katılan yaş ortalaması 
8,43yıl, boy uzunluğu ortalaması 124,94cm, vücut ağırlığı 23,84kg olan  37 sporcu ve yaş 
ortalaması 8 yıl, boy uzunluğu ortalaması 128,6 cm vücut ağırlığı ortalaması 27,16kg olan 30 
kişi kontrol grubu gönüllü olarak katılmıştır. Hipermobilite Beighton kriterlerine göre 
belirlenmiş olup kesim noktası 5 olarak kabul edilmiştir. Dinamik denge ölçümleri Prokin Tecno 
body ölçüm düzeneği ile ölçülmüştür. Kuvvet ölçümleri La Fayette Dijital el dinamometresi ile 
belirlenmiştir. İstatistiksel analizler için, dağılım normal olmadığından dolayı ikili 
karşılaştırmalar için Mann Whitney U Testi ve ilişki durumlarını belirlemek için Spearman Sıra 
Farkları Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. 

Çalışmaya katılan tüm cimnastikçiler hipermobil olup kontrol grubu katılımcıları 
hipermobil değildir. Çift ayak dinamik denge ve kuvvet ölçümlerinin tamamında iki grup 
arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<.001) Bu farklar ritmik 
cimnastikçiler lehinedir. Ritmik cimnastikçilerin hipermobil olma durumları ile diğer 
değişkenler arasında herhangi bir ilişki gözlenmemiştir (p>.05).  Sonuç olarak hipermobil olma 
durumunun dinamik denge ve kuvvet üzerinde herhangi bir değişikliğe sebep olmadığı, 
hipermobilitenin görselde ve estetikte ritmik cimnastikçilere fayda sağladığı göz önüne 
alındığında hipermobil olmanın ritmik cimnastikçilerin performanslarına katkı sağlayabileceği 
düşünülmektedir. 

 
 

Anahtar Kelimeler: Ritmik cimnastik, hipermobilite, dinamik denge, kuvvet 
 

Danışman: Doç. Dr. Manolya AKIN, Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 
Mersin. 
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ABSTRACT 

 

THE CORRELATION BETWEEN HYPERMOBILITY SYNDROME, STRENGTH AND DYNAMIC 
BALANCE OF RHYTHMIC GYMNASTS  

 
The aim of this study was to investigate the correlation between strength, balance and 

hypermobility scores of rhythmic gymnasts with hypermobility syndrome (HMS). 
Thirty seven rhythmic gymnasts who compete in the Turkey Championships with the 

mean age of 8,43yr. mean body height 124,94cm, mean body weight 23,84kg, and thirty control 
group with the mean age of 8 years, mean body height 128.6 cm and the mean body weight 
27,16kg. participated voluntarily in this study. Hypermobility syndrome was determined by 
Beighton criteria and cut point was taken as 5. Dynamic balance ability was measured by Prokin 
Tecno body equilibrium measurement system. Strength measurement was evaluated by La 
Fayette Digital Hand Dynamometer. For statistical analysis, since the distribution was not 
normal, the Mann Whitney U Test was used for binary comparisons and the Spearman 
Correlation Coefficient was used to determine the correlations between the two groups. 

While all of the gymnasts participating in this study were hypermobile, the control 
group participants were not hypermobile. Differences in bipedal dynamic balance and strength 
measurement between two groups were found statistically significant (p <.001). These 
differences were in favor of rhythmic gymnasts. There were not any correlation between 
hypermobility syndrome of rhythmic gymnasts and the other variables (p>.05). As a result, 
hypermobility does not cause any differences on the dynamic balance and strength, and it is 
thougth to be that hypermobility may contribute to the performance of rhythmic gymnasts by 
considering its benefits in visual and aesthetics. 

 

Key Words: Rhythmic gymnastics, hypermobility, dynamic balance, strength. 

Advisor: Associate Professor Manolya AKIN, Mersin University, Department of Physical 
Education and Sports, Mersin. 
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1. GİRİŞ 

1.1. Problem Durumu 

Son yıllarda, sportif başarının üzerine etkili olan biomotor özelliklerden denge ve 

kuvvet, aşırı esneklik olarak tanımlanan hipermobiliteden etkilenmekte midir sorusu 

araştırmacılar tarafından cevaplanmaya çalışılmaktadır.  

Hipermobilite tam hareketli eklemlerin normal limitlerinden daha fazla hareket etmesi 

durumu olarak tanımlanır (Grahame ve Keer, 2003). Hipermobilite değerlendirme yöntemi 

1973’te Beighton tarafından modifiye edilmiştir (Jansson, Saartok, Werner ve Renström, 2004). 

Beighton tanın kriterlerinde başparmak, 5. Metacarpal, dirsek ve diz eklemleri ile omurga 

esnekliği değerlendirilmektedir. Beighton tanı kriterleri omuz, kalça, ayak bileği ve ayağı 

içermemesine rağmen, kapsamlı olması, kolay uygulanabilir ve eklemleri simetrik 

değerlendirmesi nedeniyle genel kabul görmüştür (Şahin ve Kavuncu, 2001).  

Estetik görselliğin kullanıldığı sporlarda hipermobilitenin avantaj sağladığı 

varsayılmaktadır. Bu da hipermobilitenin kızlarda ve erkeklerde bale gibi sporlarda pozitif 

seçici faktör oluşturduğunu göstermektedir (Hakim ve Grahame, 2003). Dolayısı ile, dansçılar ve 

estetik görsellik kullanan sporcularda hipermobilite daha fazla belirgindir. Muhtemelen bu 

alanlarda hipermobilite önemli seçici faktör olmaktadır (Rikken-Bultman ve ark, 1997).  

Estetik branşlarda avantaj olan hipermobilite aynı zamanda dezavantajda olabilir. 

Çocukların, ilgilendikleri sporu yapmak da dahil, normal bir aktivite düzeyini korumaları 

desteklenmeli, HMS’nin yaşamı tehdit etmeyen ancak spor yaralanmalarına zemin 

hazırlayabilen bir durum olduğu bilinmelidir (Uluöz, 2007). Hipermobilite yapılan 

antrenmanlarla kalıtsal olabilir ya da cimnastikçiler ve bale dansçıları gibi yıllarca yapılan 

antrenmanlardan sonra da oluşabilir (Simmonds ve Keer, 2007). Eğer çocuk futbol veya 

cimnastik gibi bazı zorlayıcı sporlar yapıyorsa ve sürekli eklem zedelenmesi gelişiyorsa eklem 

çevresindeki kasların güçlendirilmesi ve eklemleri koruma gereklidir (Uluöz, 2007). 

Denge ya da postural kontrol günlük yaşam aktiviteleri için önemlidir. Denge statik 

durumun devam edilmesinden kompleks dinamik hareketlerinin yapılmasına kadar geniş bir 

şekilde hareketlerin yapılmasına izin verir (Rombaut ve ark., 2011). Herhangi bir destek 

noktasında vücut pozisyonunu koruma yeteneği olarak tanımlanan denge (Berg ve ark.,  1989) 

koordinatif yeteneklerin ana bileşimlerinden birisidir (Ricotti, 2011). 

Eklem laksitesi, vücut stabilitesini korunmasında ve hareket oluşumunda etkili olan 

kalça, diz ve ayak bileği hareketliliğinde önemli bir rol oynayabilmektedir. Vücut stabilitesini 

koruma yeteneği, dinamik hareketler boyunca postural kontrolü devam ettirme, sıçrama ve 

vurma gibi temel hareket becerilerinin başarılı yapılması için önemlidir  (Mickle ve ark., 2011). 

Denge statik ve dinamik durumlar boyunca, duruşu korumak için vücudu stabilize etme 

yeteneğidir (Spirduso,  ve ark., 1995). Statik denge, sabit durumdayken istenilen duruşu koruma 
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yeteneğini buna karşın dinamik denge ise duruştaki değişiklikleri ifade eder (Gallahue ve  

Ozmun, 2002).  

Birçok spor branşında olduğu gibi estetik kaygıların olduğu sportif branşlarda da 

kuvvet, önemli bir biomotor yetenektir. Kuvvet, aynı zamanda maksimal güç üretimi ve tekrarlı 

kas kasılmasının korunması, diğer bir değişle kassal dayanıklılık için temelleri oluşturmaktadır. 

Kas kuvveti ve çabuk kuvvet oluşturma kapasitesi, çok sayıda spor dalında başarıyı belirleyici 

önemli etmendir. Kas kuvveti ve çabuk kuvvet, tüm takım sporlarında ve süratin belirleyici 

olduğu spor dallarında genel olarak etkimede bulunmaktadı (Bompa, 2015). 

Literatür incelendiğinde cimnastikçilerde hipermobilite ve dinamik denge ilişkisi 

açıklanmaya çalışılmış (Kesilmiş ve Akın, 2018) ancak kuvvetle ilişkisini ortaya koyan bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Hipermobilite, dinamik denge ve kuvvet ilişkisinin, estetik kaygının 

bulunduğu sportif branşlarda ortaya konulması, literatüre katkı sunması açısından önemli 

bulunmuştur.  

Bu bilgilerden hareketle görsel ve estetik sportif branşlardan biri olan ritmik cimnastik 

branşında hipermobilite, dinamik denge ve kuvvet ilişkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. 

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Ritmik cimnastikçilerde hipermobilitenin kuvvet ve denge becerilerinde ne tür bir etki 

göstereceği tam olarak bilinmemektedir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, HMS’na sahip 

ritmik cimnastikçiler üzerinde kuvvet ölçümleri, denge ve hipermobilite skorlaması 

aralarındaki ilişki anlaşılmaya çalışılmıştır. 

 

1.3. Problem Cümlesi ve Alt Problemler 

Problem Cümlesi 

1.3.1. Sporcuların hipermobilite, dinamik denge, kuvvet değişkenleri arasında ilişki var 

mıdır? 

Alt Problemler 

1.3.1.1. Hipermobilite sendromu ile dinamik denge arasında bir ilişki var mıdır? 

1.3.1.2. Hipermobilite sendromu ile bacak kuvveti arasında bir ilişki var mıdır? 

1.3.1.3. Hipermobilite sendromu ile ayak bileği kuvveti arasında ilişki var mıdır? 

 

1.4. Araştırmanın Önemi 

Estetik ve esnekliğin cimnastik braşına güzellik kattığı bilinmektedir. Ancak 

hipermobilite sendromunun sporcularda sakatlık riskinin arttırması ileriki yaşamında kalıcı 

rahatsızlıklar bırakması sıklıkla gözlenen sorunlardandır. Bu bağlamda bu çalışmada kuvvet, 
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denge ve hipermobilite ilişkisi anlaşılmaya çalışmış ve bu sorunlarla ilgili antrenman 

programlarına, literatüre katkı sunması açısından önemli bulunmuştur. 

 

1.5. Sınırlılıklar 

 
1.6.1. Bu çalışma 2017-2018 sezonu yarışmalara katılan ritmik cimnastik sporcularıyla 

sınırlıdır. 

1.6.2. Antrenmanlı grup olarak kabul edilme özelliği en az 1 yıl haftada 3 gün antrenman 

yapma esasına göre sınırlandırılmıştır. 

1.6.3. Araştırmaya alınan kontrol grubu 7-9 yaş düzenli sportif aktiviteye katılmayan kız 

çocuklarıyla sınırlıdır. 

 

1.6. Tanımlar 

Ritmik Cimnastik: Ritmik cimnastik; belli kurallar dâhilinde farklı özelliklerdeki 

aletlerin tekniklerini, estetik ve zerafeti de içerisinde barındıran, serbest vücut hareketleriyle 

bağlantılı olarak, müzik eşliğinde uyumlu ve akıcı bir şekilde sergilenmesiyle oluşan bir eğitim 

aracı ve spor dalıdır (Yayla, 1999). 

Hipermobilite (HMS): Hipermobilite ise tam hareketli eklemlerin normal limitlerinden 

daha fazla hareket etmesi durumu olarak tanımlanır (Grahame ve Keer, 2003). 

Dinamik Denge: Denge, maksimum sabitlik veya minimum yolla destek tabanı üzerinde 

vücudun ağırlık merkezini koruma yeteneği olarak tanımlanabilir (Emery, 2003). 
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2. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

2.1. Ritmik Cimnastik 

Ritmik cimnastik vücut hareketleri, dans ve ip, top, çember, labut, kurdele aletlerinin 

kullanılması birleştiren bir spordur (Santos ve ark., 2015). Ritmik cimnastik sadece kadınlar için 

tasarlanmış bir spor türü olmasından dolayı diğer sporlardan farklıdır. Diğer artistik sporlara 

göre daha fazla zarafete, akıcılığa ve müzik eşliğinde bağlantıya yönelmiş olan bir branştır 

(Jastrjembskaia, ve Titov, 1999). Cimnastik göze hitap eden estetik bir spor dalıdır. Bu estetik 

görünüm ve hareketlerin güzel sunumu başarı için önemli kriterler arasındadır. Müzik eşliğinde 

sunulan bir spor branşı olması sebebiyle de iyi bir ritim duygusu ve müzik kulağı gereklidir 

(Akdoğan, 2008). Ritmik cimnastik sporcuları başarılı bir performansa ulaşabilmek için düşük 

vücut yağ yüzdesi ve uygun bir fizik gibi özelliklere sahip olmalıdırlar (Douda ve ark., 2008). 

Uygun fizik bir ritmik cimnastikçi için; orantılı ince bir yapı, geniş omuzlar, dar kalça, 

kısa büst, uzun bacaklar, ince ayak bilekleri olarak tanımlanabilir (Çimen, 2011). Fiziksel 

özelliklerin yanında yüksek düzeyde gelişmiş motor beceriler esneklik, kuvvet, dayanıklılık, 

koordinasyon, çeviklik, ritim ve denge gereklidir. Özellikle esneklik ve kuvvet ritmik cimnastikte 

önemli rol oynamaktadır (Santos ve ark., 2015). Bu spor hız, kuvvet, dayanıklılık, çeviklik, 

esneklik ve gücün kombinasyonunu gerektirir (Serbes, 2010). Douda et all. 2008 yılında ritmik 

cimnastik performansında fizyolojik ve antropometrik belirleyiciler adı altında bir çalışma 

yapmışlardır. Çalışmaya 15 elit ve 19 elit omayan iki gruba ayrılmış toplam 34 ritmik 

cimnastikçi katılmıştır. Bir dizi antropometrik, fiziksel ve fizyolojik ölçüm yapılmıştır. Sonuç 

olarak antropometrik karakteristik, aerobik güç, esneklik ve patlayıcı gücün ritmik cimnastikte 

başarı için gerekli önemli parametreler olduğu sonucuna varılmıştır (Douda ve ark., 2008). 

Laffranchi bu performanslara detaylı planlanmış ve organize edilmiş antrenmanlarla 

ulaşılacağını belirtmiştir. Yüksek seviyede teknik hareketlerin, çok tekrarın gerekli olduğu bu 

sporda haftanın her günü çok yoğun antrenmanlar gerekmektedir (Bobo-Arce ve Mendez-Rial, 

2013). 

Cimnastikçilerin antrenman programları oldukça yoğun ve ağırdır. Elit cimnastikçiler yıl 

boyunca haftada ortalama 25–35 saat antrenman yapmaktadırlar (Serbes, 2010). Cimnastik gibi 

bir spor branşında rakibin hareket ve davranışları ile iç içe olma durumu yoktur. Burada doğal 

olarak sporcunun kendisi ile yaptığı mücadele söz konusudur. Bu mücadele, sporcudan çok zor 

gruplardan oluşan hareketleri son derece hatasız ve akıcı bir şekilde tamamlamak için, 

vücudunu kontrol altında tutabilmesi özelliği istenir. Bunun gelişimi, yıllar boyu süren çalışmayı 

gerektirir (Geylan, 2010). Cimnastikçinin bu uzun ve yorucu çalışmalara, yarışma streslerine 

katlanacak psikolojik dayanıklılığının da olması gerekir (Çimen, 2011). Bir cimnastikçinin 

fiziksel ve psikolojik olarak müsabık konuma gelebilmesi uzun bir hazırlık dönemini gerektirir. 

Bu dönem uzun yılları kapsayan bir alt yapı eğitim dönemidir. Bu dönemde çocuklar yüksek 
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düzeyde motorik özelliklerin kazandırılması hedeflenir. Çünkü bir cimnastikçinin müsabık 

olabilmesi için vücut hareketlerinin öğretilmesi, ritmik jimnastik aletlerinin kullanılması ve 

bunların birbirleriyle ilişkilerinin iyi düzeyde sergilenebilir olması gerekmektedir. Günümüzde 

yüksek seviyede motor performans elde etmek için bir çok spor disiplinine erken çocukluk 

döneminde başlanması gerekmektedir (Boraczyński ve ark., 2013). Ritmik cimnastik kemik 

olgunlaşması olmadan önce erken yaşta özelleşen bir branştır (Bobo-Arce ve Mendez-Rial, 

2013). Değerlendirilebilen performans özelliğini taşıyan ritmik cimnastik, sistemli ve düzenli 

çalışmayı gerektirmesi bakımından, küçük yaşlarda bu spora başlamanın avantaj olabileceğini 

düşündürür (Kutlay, 1999). Başarılı performans sergilemek için çok erken yaşlardan başlayarak 

ergenliğe kadar yıllar boyunca devam eden antrenmanlar gerekmektedir (Douda ve ark., 2008). 

 

2.2. Hipermobilite Sendromu (HMS) 

Hipermobilite tam hareketli eklemlerin normal limitlerinden daha fazla hareket etmesi 

durumu olarak tanımlanır (Grahame, 2003a). Hipermobilite değerlendirme yöntemi 1973’te 

Beighton tarafından modifiye edilmiştir. (Jansson ve ark., 2004). 

Eklem laksisitesinin ilk tanımı 1916 yılında Finkelstein tarafından yapılmıştır (Grahame, 

1994). Hipermobilite sendromu ise ilk kez Kirk tarafından 1967 yılında eklem laksitesine, kas 

iskelet sistemine ait semptomların eşlik etmesi durumu olarak tanımlanmıştır (Kirk ve ark. 

1967). 1973’de Beighton skoru ortaya konmuştur (Beighton ve ark., 1973) ve Beighton 

skorlaması 1998’de revize edilerek Brighton kriterleri oluşturulmuştur. 2000 yılında da bu 

kriterler revize edilerek hipermobilite sendromu için genel kabul gören tanı kriterleri 

tanımlamıştır (Grahame ve ark., 2000). 

Hipermobilite, eklemlerin normalin üzerinde hareket genişliğine sahip olması ile 

karakterize klinik bir durumdur (Grahame, 2003; Grahame ve ark., 2000; Rowe ve ark., 1993). 

Hipermobilite; Marfan Sendromu (MFS), Ehler Danlos Sendromu (EDS), Benign Eklem 

Hipermobilite Sendromu (BEHS) gibi kalıtsal bağ dokusu hastalıklarına (KBDH), bazı metabolik 

ve genetik hastalıklara eşlik edebildiği gibi, sıklıkla izole bir klinik durum olarak da ortaya 

çıkabilir (Russek, 1999). 

Yaş cinsiyet ve etnik kökenin (Grahame ve Keer, 2003) yanı sıra hormonal değişiklikler 

de hipermobilite düzeyine etki etmektedir (Jansson ve ark., 2004). Genel olarak hipermobiliteye 

bir ilgi vardır fakat hipermobilitenin zararsız olduğu düşünüldüğünden dolayı çok az sayıda 

araştırma olduğu görülmüştür (Larsson ve ark., 1993). 

Literatür incelemesi yapıldığında; yabancı kaynaklarda hipermobilite sıklıkla dizler, 

ayak ve ayak bileklerinde, günün sonunda ya da geceleri, aralıklı, derin ve tekrarlayan ağrıya 
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sebep olur. Fiziksel aktivite ve egzersiz ağrıyı tetikler veya şiddetlendirebilir. Nadiren hafif 

eklem ilişkili olabilir. 

Geçmiş yıllarda eklem hipermobilitesine semptomların eşlik etmesi durumu, eklem 

hipermobilite sendromu (EHS) veya hipermobilite sendromu (HS) olarak bilinirken, 1998 

yılından sonra bu terminoloji, benign eklem hipermobilite sendromu (BEHS) olarak 

değiştirilmiştir (Grahame, 2003; Grahame ve ark., 2000). Lokalize eklem laksitesi terimi ise 

herhangi bir eklem ya da birkaç eklemde bulunan hipermobiliteyi tanımlamak için 

kullanılmaktadır (Şahin ve Kavuncu, 2001). 

 Grahame ve ark. tarafından Beighton kriterleri revize edilerek 1998’de Brighton 

kriterleri önerilmiştir. Bu kriterlerde Beighton skorlaması ile 4’den fazla eklemde 3 aydan uzun 

süren artralji major kriterler olarak yer almış, bunun yanı sıra değişik eklem dışı klinik bulgu ve 

sendromlar da minör kriterler olarak belirtilmiştir (Şahin ve Kavuncu, 2001). 

Yaş, cinsiyet ve etnik kökenin (kaynak) yanı sıra hormonal değişiklikler de hipermobilite 

düzeyine etki eder (Jansson ve ark, 2005).  

Hipermobilite yapılan antrenmanlarla kalıtsal olabilir.  Ya da cimnastikçiler ve bale 

dansçıları gibi yıllarca yapılan antrenmanlardan sonra da oluşabilir (Simmonds ve Keer, 2007). 

Genel olarak hipermobiliteye bir merak vardır, fakat hipermobilitenin zararsız olduğu 

düşünüldüğünden dolayı son zamanlara kadar çok az sayıda araştırma olduğu görülmüştür 

(Larsson ve ark, 1993). 

Hipermobilitesi yüksek olanlar genel popülasyondan önemli derecede eklem 

laksitesinde daha iyi performans sergileyerek üst düzey çeviklik sağlar. Bu da hipermobilitenin 

kızlarda ve erkeklerde bale için pozitif seçici faktör oluşturduğunu gösterir (Hakim ve Grahame, 

2003). Dansçılar ve sporcularda hipermobilite daha fazla belirgindir. Muhtemelen bu alanlarda 

hipermobilite önemli seçici faktör olmaktadır (Rikken-Bultman ve ark, 1997). 

 

2.3. Kuvvet 

Kuvvet, sporda verimi belirleyen motorsal kabiliyetlerden birisidir. Sporcuların kassal 

etkinlik aracılığı ile dış dirençleri yenmesi, bu dış dirençlere karşı koyarak bir kütleyi hareket 

ettirmesi (kendi vücut ağırlığını ya da bir spor aracını) ve dirence kasılarak cevap vermesi 

maksimum kasılma gücü üretebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Uygulama ya da uygun 

yöntemin seçimi, ayrılabilen zamana, amaca, yaşa ve sporcunun yüklenebilirliğine bağlı olarak, 

yüklenme dönemine göre değişebilir (Akarsu, 2009; Aktaş, 2010; Weineck, 2011; Yaprak ve 

ark., 2009). Kuvvet, yön, büyüklük ya da uygulama noktası tarafından belirlenebilir. Newton’un 

ikici hareket kuramına göre, kütle ve ivmelenmenin çarpımına eşittir (Hamzaoğulları, 2009). 

6 
 



Nurçin ABDİOĞULLARI, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

Kuvvet için farklı kaynaklarda birçok tanımlar kullanılmıştır. Kuvvet, maksimum efor 

sarf edilerek kısa bir süre içerisinde yapılabilen patlayıcı güç özelliğidir. Bu güç ve hız 

sporcularında sıçrama, fırlatma ve atma gibi faaliyetlerinde kendini gösterir (Gallahue, 1982). 

Kuvvet sinir-kas yeteneğinin iç ve dış direncin üstesinden gelmeye bağlıdır, sportif yarışmalar 

için temel bir fiziksel özelliktir. Zatziorski’ye göre kuvvet; kaslar sayesinde organizmanın bir dış 

direnci karşılaması ya da onu yenmesidir. Bütün spor disiplinleri, sporcuların performanslarını 

arttırmak için kuvveti kullanırlar (Karatosun, 2010). Fizyolojik yaklaşımda ise kuvvet, kas 

kasılması sırasında ortaya çıkan gerilimi (tension) anlatır (Muratlı ve ark., 2005). Kuvvet 

biyolojik bir yaklaşımla bir kitleyi hareket ettirebilme, bir direnci yenebilme ya da kas çalışması 

ile etkileme yeteneği olarak tanımlanır. Kas kuvveti; sinir sistemi, endokrin sistem, yaş ve 

cinsiyet gibi çevresel faktörlerle birlikte ilişkilendirilmektedir (Blimkie, 1992). 

Kuvvet, bir dirence karşı koyabilme yeteneği olarak tanımlanmasının yanı sıra (Muratlı, 

2007; Sevim, 2002; Ziyagil ve ark., 1994) aynı zamanda bir kütlenin harekete geçirilmesi için de 

gerekli ön koşuldur. Harekete geçirilen bu kütlenin hızının arttırılması veya sabit tutulması, 

uygulanan kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır. Hızın çok kısa bir süre içinde arttırılması kuvvet ile 

kütle arasında bir ilişki doğurmaktadır. Kas hipertrofisi, kas kuvveti artışı sırasında gözlenen bir 

değişikliktir, bu değişiklikle beraber vücut ağırlığında ve yağsız vücut ağırlığında bir artış 

olmaktadır. Ancak, ideal olan, güç artışı sağlanırken, vücut ağırlığının sabit kalması hatta 

düşmesi, hareket etmesi gereken kütle azaldığından ekonomi sağlayacaktır (Şentürk ve ark., 

2010). 

Kuvvet dar anlamda ise, kuvvet uygulayabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Ayrıca 

kuvvet antrenmanı bir kişinin yeteneğini bir güce karşı sarf etmesi veya güce karşı koymasını 

arttırtmak için kademeli dirençli metotların kullanımı olarak da tanımlanır. Kuvvet gelişimi, yaş, 

vücut ölçüleri, fiziksel aktivite yaşı ve çeşitli büyüme fazlarına bağlıdır (Bompa, 2003). 

Antrenman programları içerisinde kuvvet antrenmanları da önemli bir yer tutmaktadır. 

Ayrıca kuvvet antrenmanı programı içerisinde bir kuvvete direnmeyi ve yetenek kullanımını 

arttırmak için uygulanan özel bir kondisyon formu içerisinde direnç metotları kullanılır ve 

kuvvet antrenmanları direnç antrenmanı olarak da tanımlanabilir (Holly ve ark., 2003). 

Kas kuvveti, eklemlerin dengeli çalışması, verimli hareket edebilme ve kas iskelet 

sistemi yaralanmaları riskini azaltması bakımından motorik özelikler bakımından önem 

taşımaktadır. Kuvvet gelişimine; antrenmansal olarak, kuvveti kazanma-kaybetme ilişkisi, 

başlangıç düzeyi, kas kasılmasının büyüklüğü, kas kasılmasının kapsamı, antrenman kalitesi, 

antrenman sıklığı, antrenman yöntemi, antrenman içeriğinin sıralanması ve uygulanması, kasın 

başlangıç uzunluğu, eklem çalışma açısı, kontrlateral antrenman etkileri ile ek gerilimler etki 

ederken, dışsal olarak da beslenme ve mevsimler etki etmektedir. Ayrıca; kuvvet, motivasyon, 

stres, hipnoz ve günlük ritim gibi anlık durumlardan da etkilenmektedir (Muratlı ve ark., 2005). 
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Kassal kuvvet, kasın tek başına üretebileceği maksimum güç miktarı olarak tanımlanır. 

Kas hücrelerinin miktarına ve kas hücrelerini harekete geçiren sinirlerin kapasitesine bağlıdır. 

Öyleyse kuvvet, kesin bir değer değil, değişen bir öznedir (Andes, 1999). 

 

2.4. Denge 

Denge, belli bir pozisyonda bir konumu devam ettirme olarak tanımlanır. Vücudun sabit 

istenen bir pozisyonda kalma yeteneğidir veya yerçekimi kuvvetine karşı koyarak kararlı 

hareketler yapabilmesidir. İlk önemli denge şekilleri, ayakta ve oturma durmadır. Dönme, 

eğilme, tek ayak üzerinde durma, yukarı doğru uzanma, çocuğun gelişimine paralel olarak 

ortaya çıkan diğer denge şekilleridir (Muratlı, 2007). 

Dengeleme, hareket etmeyi öğrenmenin en temel becerisidir. Dengeleme ile birey ayakta 

durabilme ve ayakta hareket edebilme becerisini öğrenir. Bireyler iyi geliştirilmiş denge 

becerisi ile her türlü koşulda, her türlü hareketi yaparken temelde yaptığı hareketin formunu 

koruyabilir. Bütün hareketler statik veya dinamik denge becerilerini içerir. Bu noktadan 

hareketle bütün motor ve koordinasyon becerisi gerektiren hareketlerin aynı zamanda 

dengelemeyi de içerdiği söylenebilir (Primary, 2009). 

Hareketin uygulanabilmesi için büyük önem taşıyan denge becerisi, çocukluk 

döneminden başlayarak tüm yaşam boyunca uygun programlar ile geliştirilmeli ve 

korunmalıdır. Geliştirilmeyen ve korunamayan denge yeteneği, vücut koordinasyonunun çok 

çabuk bozulmasına neden olmakta ve olumsuz etkiler meydana getirebilmektedir (Muratlı, 

2007). 

Denge, iyi bir performans için temel oluşturmakta ve kas, sinir sistemi içinde iletici 

olarak tanımlanmaktadır. İnsanın denge sağlamadaki yeteneği, diğer motor sistemlerin 

gelişmesinde belirleyici bir faktör olarak tanımlanabilir (Aksu, 1994). 

Denge, dış kuvvetler karşısında dar bir dayanma alanı içinde çabuk ve amaçlı olarak 

hareket edebilme yeteneğidir. Her hareketin temelinde denge faktörü vardır (Başöz, 1998). 

Denge, vücudun sabit bir pozisyonda kalma yeteneği veya yerçekimine karşı koyarak 

kararlı hareketler yapabilmesidir (Kirichner, 2001). 

Denge, organizmanın sensoriyel organlarından biridir ve tat alma koku alma, dokunma, 

görme ve işitme gibi duyuların içinde filogenetik olarak en eskisi fakat en az bilinenidir 

(Akyıldız, 2002). 

Denge, vücudun ağırlık merkezini en az salınım ve en yüksek durağanlıkta dayanma 

alanı üzerinde tutabilme yeteneği olarak tanımlanır (Pınar ve ark. 2006). 

Denge, yapılan spor branşına özeldir. Diğer bir deyişle, bir kişi bütün branşlarda veya 

bütün durumlarda iyi dengeyi sağlayacak genel bir denge yeteneği kazanamaz. Yani denge 

uygulanacak beceri için özeldir ve denge yapılan spor branşına dayanır (Singer, 1980). 
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Denge kontrolü, duyusal girdilerin bütünleşmesi yanında esnek hareket şekillerinin 

planlanması ve uygulanmasını içeren kompleks bir motor yetenektir (Ferdjallah ve ark., 2002). 

İnsan vücudu için denge, gövdenin yer çekimi, intemal ve ekstemal kuvvetleri etkisinde 

dizilimin korunabilmesi ve gövdeyi etkileyen kuvvetler toplamının sıfırlanabilmesidir (Akman 

ve Karataş, 2003). 

Denge hareket becerisinin gelişimi ve yaralanmaları önleyici olarak önemlidir. Her 

yaştaki kız ve erkekler için hareket becerilerine uygun bir şekilde dikkat edilmelidir. Denge 

statik ve dinamik durumlar boyunca duruşu korumak için vücudu stabilize etme yeteneğidir. 

Motor gelişimindeki çoğu önemli geçişler hayatın ilk 10 yılında oluşur. Denge kontrolü genelde 

7-10 yaş arasında oluşur.  Çocuklar için postural kontrol gelişimindeki uzmanlaşma sadece 

onların yaşlarının artmasıyla değil aynı zamanda onların çevreleriyle etkileşimi ve büyüme 

gelişim sürecinde kassal torkun ince ayarı sayesinde olur.  Ancak denge yeteneği hayatın erken 

yıllarında üst düzeye gelmezse koşma ve sıçrama gibi karmaşık ve komplike hareket 

becerilerini yapmak potansiyel olarak zorlaşır (Mickle ve ark., 2011). 

Araştırmacılar denge için farklı sonuçlar bulmuşlardır. Bazı çalışmalar dengenin 7-10 

yaşlarında yetişkinler gibi olacağını bazıları ise 15 yaşlarında en üst seviyeye geleceğini 

bildirmektedir (Steindl, ve ark., 2006). 

Denge, statik denge ve dinamik denge olarak ikiye ayrılır. Vücudun dengesini belli bir 

yerde ya da pozisyonda sağlama yeteneğine statik denge denir (Hazar ve Taşmektepligil, 2008). 

Nichols ve ark. (1995) statik dengeyi, stabil bir destek düzeyinde ve eksteral hiçbir 

kuvvete ihtiyaç duyulmadan genel postürün veya vücut bölümlerinin belirli pozisyonda 

korunması amacıyla otomatik olarak sağlanan denge olarak tanımlamışlardır. 

Vücutta etkili olan eksternal kuvvetlerin kas ve eklem çevresi yumuşak dokular 

tarafından nötralize edilmesi sonucu sağlanan dengedir. (Nichols ve ark, 1995). 

Dinamik denge, yürüme, ağırlık aktaran aktiviteler, merdiven inip çıkma, sandalyeye 

oturma-kalkma gibi günlük yaşam aktivitelerine ait farklı hareket paterneleri ile bu paterneler 

arasındaki bütünlüğü içerir. Kişi hareket halinde iken denge kontrolü dinamiktir (Chaudhari ve 

Andriacchi, 2006). 

 

2.5. Hipermobilite Sendromu, Kuvvet ve Denge ile İlgili Yapılmış Araştırmalar 

Birçok çalışma eklem hipermobilitesinin yaygınlığında geniş farklılıklar olduğunu 

gösterir. Hipermobilite çocukluktan itibaren devam eden büyüme sürecinde azalır. Kadınlarda 

erkeklere göre yaklaşık 3 kat daha fazla yaygındır (Decoster ve ark, 1997; Hakim ve Grahme, 

2003; Jansson ve ark, 2004; Larsson ve ark, 1993; Rikken ve ark, 1997; Zarita ve ark, 2009).  
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Daminarka’daki bir araştırmada kadınların her yaşta erkeklere göre daha fazla 

hipermobil olduğu görülmüştür. Yaşla birlikte hipermobilite azalma eğilimindedir (Rikken-

Button ve ark., 1997). 

Bern Hospital Üniversitesinde yapılan bir çalışmada  hipermobilite kadınların normal 

mobilite kadınlara göre mediolateral salınımlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur (Mebes ve 

ark., 1997). 

Koordinatif yeteneklerin ana bileşimlerinden biri dengedir. Bazı literatür kanıtları 

deneyimli sporcular arasında üst düzey dengenin motor becerilerin gelişimini defalarca yapılan 

antrenmanlardan sonra geliştirdiğini destekler (Ricotti, 2011). Denge ya da postural kontrol 

günlük yaşam aktiviteleri için önemlidir. Denge statik durumun devam edilmesinden kompleks 

dinamik hareketlerinin yapılmasına kadar geniş bir şekilde hareketlerin yapılmasına izin verir 

(Rombaut ve ark,. 2011). 

Araştırmacılar denge için farklı sonuçlar bulmuşlardır. Bazı çalışmalar dengenin 7-10 

yaşlarında yetişkinler gibi olacağını bazıları ise 15 yaşlarında en üst seviyeye geleceğini 

bildirmektedir (Steind ve ark., 2006). 

 2006’da yaşları 9-10 olan çocuklar arasında yapılan bir çalışmada çocukların statik ve 

dinamik dengeleri değerlendirilmiş ve kızların salınım hızı erkeklere göre daha düşük 

bulunmuştur. Kızlarda en iyi dengenin 9-10 yaşlarında olduğu görülmüştür (Ricotti, 2011).  

2006 yılında yapılan bir araştırmada 9-10 yaşları arasındaki çocukların  denge duruşu 

arasında önemli bir farkın bulunmadığı görülmüştür (Geldhof ve ark., 2006). 

Avustralya’da yapılan bir çalışmada erkekler kızlara göre her statik ve dinamik denge 

durumunda daha fazla salınım sergilemişlerdir. 8 yaş çocukları ayaklar ayrı pozisyonunda 

önemli derecede diğer yaş gruplarına göre salınım sağlamışlardır. Ayrıca ayaklar birlikteyken 

10, 11 ve 12 yaş gruplarına göre daha fazla salınım göstermişlerdir (Mickle ve ark., 2011). 

İsveç’teki okullarda yapılan bir çalışmada ise her yaş grubunda erkek çocukları kız çocuklarına 

göre daha fazla salınım göstermişlerdir (Nolan ve ark, 2005). 

2008 yılında hipermobil kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada, hipermobil gruplarda 

mediolateral salınımın kontrol grubuna göre daha fazla olduğu görülmüştür. Anteroposterior 

salınımında ise iki grup arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.(Mebes ve ark., 2008). 

Başka bir çalışmada ise dinamik denge analizinde hipermobil kişilerin kontrol grubuna göre 

daha fazla hata yaptığı görülmüştür. Ayrıca iki grubunda tek ayak üzerinde hem mediolateral 

hem de anteroposterior salınımlarının fazla olduğu, çift ayak üzerinde ise hipermobil grubun 

anteroposterior salınımının daha fazla olduğu görülmüştür.(Iatridou ve ark., 2014) 

Rombout ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada da hipermobil kişilerin dengelerinin kontrol 

grubuna göre daha kötü olduğu  ve salınım mesafesinin daha fazla olduğu görülmüştür 

(Rombaut ve ark,. 2011). 
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3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Modeli 
 

Araştırma, deneysel bir araştırma olup , araştırmada bir deney grubu (7-9 yaş grubu, en 

az 2 yıl ritmik cimnastik antrenman geçmişi ve 6 ay içinde ayak bileği yaralanması olmaması) ve 

bir kontrol grubu vardır. Deney grubu amaçlı örnekleme yöntemiyle alınırken kontrol grubu ise 

yansız atama (örnekleme) yöntemi ile oluşturulmuştur. 

Yansız atama, veri toplama işi başlamadan önce bir denek için deneysel koşullardan her 

birine atanma olasılığının eşitliğini ifade eder. Başka bir deyişle, seçkisiz atamada bir deneğin 

herhangi bir deneysel koşulda bulunma olasılığı, başka bir deneğin aynı koşulda bulunma 

olasılığına eşittir (Hovardaoğlu, 2000). 

 
3.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki minikler kategorisinde yarışlara katılan lisanslı 

ritmik cimnastikçiler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemin de ise Mersin ilinde 

düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılan ritmik cimnastikçiler ve bu sporculara benzer yaş, 

boy ve vücut ağırlığında olan kontrol grubu yer almaktadır.  

 

Tablo 3.1. Katılımcıların tanımlayıcı istatistikleri 
Gruplar N Yaş (𝐗𝐗�,SS) Boy (𝐗𝐗�, 𝐒𝐒𝐒𝐒) Vücut Ağırlığı (𝐗𝐗�, 𝐒𝐒𝐒𝐒) 

Deney Grubu 37 8,43±0,72 124,94±6,90 23,84±3,97 

Kontrol Grubu 30 8±0,83 128,60±10 27,16±7,52 

 

Mersin Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu tarafından 30201175-659 (Ek 

1) sayılı kararı ile çalışmanın etik izni alınmıştır. Ayrıca, katılımcılara Helsinki kriterlerine göre 

oluşturulmuş bilgilendirilmiş olur alma formları (Ek 2) dağıtılarak çalışmaya katılımları 

sağlanmıştır. Yapılan ölçümler sırasında yapılacak ölçümler katılımcılara anlatılmıştır. 

 
3.3. Veri Toplama Araçları  

Dinamik denge ölçümleri: Tekno Body Denge Cihazı kullanılmıştır (Tecno Body 

PK200WL). unilateral anterior, posterior, medio lateral vücut dengesini sağlamak amacıyla 

“Tecno Body” denge ölçüm düzeneğinin easy başlığı takılarak equilibrium testi kurulur. Dinamik 

dengeyi ölçmeyi amaçlayan bu teste, çocuk bilgisayarın ekranını görecek şekilde denge aletinin 

üzerine çıkar. Çocuk dengesini kurduktan sonra test başlatılır. Denek 30 saniye boyunca 

ekranda gördüğü daire içerisinde kalmaya çalışır. Aynı test sağ ve sol ayakla 10 saniye süresinde 

tekrarlanır. Bütün testler iki defa uygulanarak elde edilen sonuçlar hazırlanan ölçüm formlarına 

kaydedilir (Ek 3). İstatistiksel değerlendirme için en iyi derecesi kullanılır.  
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Resim 1. Tekno Body Denge Cihazı ve Başlıkları 

 

 
Resim 2.Equlibrium testi ekran görüntüsü 
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Resim 3. Çift Ayak Denge Ölçümü 

Hipermobilite Ölçümleri: Beighton tanı kriterleri ; 

1. Başparmağın pasif olarak ön kol iç yüzüne değmesi, 

2. Metakarpal eklemin dorsi fleksiyonu (el ayası zeminde) >90 

3. Dirseğin hiperekstansiyonu >10 

4. Dizin hiperekstansiyonu >10 

5. Ayakta ve dizler ekstansiyonda iken el ayasının yere değmesi 

*1, 2, 3 ve 4. Maddeler simetrik olarak değerlendirilir ve her taraf için 1 puan verilir. 

Değerlendirme toplam 9 puan üzerinde yapılır. Kesim noktası 4 olarak alınacaktır (0-1-

2-3=Nonhipermobil, 4-5…..-9=Hipermobil). 
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Resim 4. Beighton Tanı Kriterleri Metakarpal eklemin dorsi fleksiyonu 

 

 
Resim 5. Beighton Tanı Kriterleri Başparmağın pasif olarak ön kol iç yüzüne değmesi 
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Resim 6. Beighton Tanı Kriterleri Dirseğin hiperekstansiyonu 

 
 

 
Resim 7. Beighton Tanı Kriterleri Dizin hiperekstansiyonu 
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Kuvvet Ölçümleri:  
1. Quadriceps: Diz eklemi ekstansör kuvvet ölçümü Manual Muscle Testing System; 

(Lafayette Instrument Company, Lafayette, AB)  ile yapılmıştır. Düz bir masa 

üzerinde kalçaları ve dizleri 90º fleksiyonda, ayaklar serbest, kollar göğüs üzerinde 

çaprazlanmış ve destek almayacak şekilde oturması istenmiştir. Her denek, teste 

başlamadan testin uygulanma tekniğine yönelik sözel olarak bilgilendirilmiştir. 

Dinamometreyi malleollerin seviyesinin 1-2 cm üstüne gelecek şekilde bacağa dik 

olarak yerleştirilmiştir. Test sırasında izometrik kontraksiyonu gerektiren “make 

test” tekniği uygulanmıştır (Make test, ölçüm yapan kişi dinamometreyi sabit 

tutarken ölçüm yapılan kişinin cihaza karşı maksimum güç uygulaması 

protokolüdür). Bütün ölçümler aynı araştırmacı tarafından aynı el ile deneklerin her 

iki bacağından ikişer kez alınıp en iyi ölçüm kabul edilmiştir. 

 

 
Resim 8.Lafayette Digital El Dinamometresi ve Başlıkları 
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Resim 9. Quadriceps Ölçümü 

 

2. Ayak Bileği: Ayak bileği kuvvet ölçümü için Manual Muscle Testing System; 

(Lafayette Instrument Company, Lafayette, AB)  kullanılmıştır. Düz bir masa 

üzerinde kalçaları ve dizleri 90º fleksiyonda, ayaklar serbest, kollar göğüs üzerinde 

çaprazlanmış ve destek almayacak şekilde oturması istenmiştir. Her denek, teste 

başlamadan testin uygulanma tekniğine yönelik sözel olarak bilgilendirilmiştir. 

Dinamometreyi dorsal kuvvet ölçümü için ayağın dorsumuna, plantar kuvvet 

ölçümü için ayağın plantar yüzünün metatarsal başına üzerine dik olarak 

yerleştirilmiştir. Test sırasında izometrik kontraksiyonu gerektiren “make test” 

tekniği uygulanmıştır (Make test, ölçüm yapan kişi dinamometreyi sabit tutarken 

ölçüm yapılan kişinin cihaza karşı maksimum güç uygulaması protokolüdür). Bütün 

ölçümler aynı araştırmacı tarafından aynı el ile deneklerin her iki bacağından ikişer 

kez alınıp en iyi ölçüm kabul edilmiştir. 
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Resim 10. Ayak Bileği Ölçümü 

 

3. Hamstring: Diz eklemi fleksör kuvvet ölçümü Manual Muscle Testing System 

(Lafayette Instrument Company, Lafayette, AB) ile yapılmıştır. Düz bir masa 

üzerinde yüzüstü yatar pozisyonda dizleri 90º fleksiyonda, kollar yanda ve destek 

almayacak şekilde uzatılması istenmiştir. Her denek, teste başlamadan testin 

uygulanma tekniğine yönelik sözel olarak bilgilendirilmiştir. Dinamometreyi 

malleollerin 2-3 cm üstüne gelecek şekilde bacağa dik olarak yerleştirilmiştir. Test 

sırasında izometrik kontraksiyonu gerektiren “make test” tekniği uygulanmıştır 

(Make test, ölçüm yapan kişi dinamometreyi sabit tutarken ölçüm yapılan kişinin 

cihaza karşı maksimum güç uygulaması protokolüdür). Bütün ölçümler aynı 

araştırmacı tarafından aynı el ile deneklerin her iki bacağından ikişer kez alınıp en 

iyi ölçüm kabul edilmiştir. 
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Resim 11. Hamstring Ölçümü 

 
 

3.4. Veri Analizi 

Çalışmaya katılan grupların yaş ve denek sayısı değerlerini belirlemek için betimsel 

istatistikten yararlanılmıştır. 

Araştırmada grup büyüklüğü 20’den fazla olduğu için Kolmogorov Smirnov testi 

normallik için uygulanmıştır. Yapılan normallik testi sonucu puanların normal dağılım 

göstermediği bulunmuştur. Normallik testi Tablo 3.2. de verilmiştir. 
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Tablo 3.2. Normallik Testi Sonuçları 
Normallik Testi Sonuçları 

 Kolmogorov-Smirnov 
Statistic df Sig. 

Yaş ,292 67 ,000 
Grup ,366 67 ,000 
Boy ,107 67 ,053 
Vücut Ağırlığı ,177 67 ,000 
Hipermobilite ,261 67 ,000 
Çift Ayak Denge  ,150 67 ,001 
Sağ Ayak Dorsal Kuvvet ,133 67 ,005 
Sağ Ayak Plantar Kuvvet ,274 67 ,000 
Sağ Ayak Quadriceps Kuvveti ,126 67 ,010 
Sol Ayak Dorsal Kuvvet ,138 67 ,003 
Sol Ayak Plantar Kuvvet ,167 67 ,000 
Sol Ayak Quadriceps Kuvveti ,189 67 ,000 
Sağ Ayak Hamstring Kuvveti ,143 67 ,002 
Sol Ayak Hamstring Kuvveti ,176 67 ,000 
 

Çalışmada, anlamlılık düzeyi olarak istatistiksel işlemlerde alfa yanılma düzeyi 0.05 

olarak kabul edilmiştir.  

Deney ve kontrol grubunun hipermobilite, denge, kuvvet puanları farklarına bakmak 

için Mann Whitney U Testi, ilişkisine bakmak amacıyla ise Spearman Korelasyon Testinden 

yararlanılmıştır. Materyallerin tümü anabilim dalı tarafından temin edilmiştir. 
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4. BULGULAR 

Araştırmaya katılan ritmik cimnastikçiler ile kontrol grubu bireylerin tanımlayıcı 

istatistikleri Tablo 4.1. de verilirken, sırasıyla denge, ayak bileği ve bacak kuvveti değerleri 

grafik gösterimleri verilmiştir. Gruplarının boy ve vücut ağırlıklarının karşılaştırma verileri 

Tablo 4.2’de ayrıca, hipermobilite, denge ve kuvvet özelliklerin karşılaştırılması Tablo 4.3’te 

verilmiştir. 

Tablo 4.1. 
Tanımlayıcı İstatistikler  

 

Tablo 4.1. incelendiğinde araştırmaya katılan ritmik cimnastikçiler ile kontrol grubu 

bireylerin özellikleri birbirlerine yakın olduğu görülmektedir.  

 
 

   RİTMİK 
CİMNASTİK 

 KONTROL 

 n 𝑋𝑋� ss n 𝑋𝑋� Ss 
Yaş 37 8,53 ,54 30 8 ,83 
Boy 37 123,42 5,9 30 128,60 9,99 
Vücut Ağırlığı 37 23,2 2,8 30 27,16 7,52 
Hipermobilite 37 7,64 ,85 30 2,46 1,35 
Çift Ayak PL 37 248,85 58,43 30 577,40 196,02 
Çift Ayak AGP 37 -,27 3,97 30 22,13 11,86 
Çift Ayak MS 37 8,3 1,94 30 19,18 6,54 
Çift Ayak MECAP 37 ,59 2,41 30 ,07 2,9 
Çift Ayak MECML 37 -1,03 2,76 30 -,8 3,56 
Sağ Ayak Dorsal Kuvvet 37 18,36 3,40 30 14,26 2,50 
Sağ Ayak Plantar Kuvvet 37 19,68 4,87 30 15,96 1,61 
Sağ Ayak Quadriceps Kuvveti 37 26,87 6,92 30 21,23 3,09 
Sol Ayak Dorsal Kuvvet 37 18,31 4,04 30 14,62 1,79 
Sol Ayak Plantar Kuvvet 37 18,32 4,48 30 13,94 1,99 
Sol Ayak Quadriceps Kuvveti 37 26,09 5,94 30 22,21 1,93 
Sağ Ayak Hamstring Kuvveti 37 15,39 3,26 30 11,47 2,39 
Sol Ayak Hamstring Kuvveti 37 16,74 3,64 30 12,28 1,47 
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Grafik 1. Örneklem grubunun çift ayak denge ortalama puanları 

 

 

 
Grafik 2. Örneklem grubunun ayak bileği kuvveti ortalama puanları 
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Grafik 3. Örneklem grubunun bacak kuvveti ortalama puanları 

 

 
 
 
Tablo 4.2. 
Örneklem Grubunun boy ve Vücut Ağırlığı Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını 
Belirlemek Üzere Yapılan Mann Whitney U Testi Sonuçları 
 Gruplar N      

Boy Ritmik Cimnastik 37 31,62 1169,94 643 1,11 ,267 Kontrol 30 36,93 1107,9 
Vücut 

Ağırlığı 
Ritmik Cimnastik 37 30,41 1125,17 688 1,68 ,093 Kontrol 30 38,43 1152,9 

p>,05 
 

Tablo 4.2. incelendiğinde örneklem grubunun boy ve vücut ağırlığı değişkenine göre 

ritmik cimnastikçiler ile kontrol grubunun arasında bir farklılık bulunmamıştır. 
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Tablo 4.3. 
Örneklem Grubunun Hipermobilite, Denge, Kuvvet Değişkenlerine Göre Farklılaşıp 
Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Mann Whitney U Testi Sonuçları 
 Gruplar n      

Hipermobilite 
Ritmik Cimnastik 37 48,81 1805,9 

7 -7,22 ,00* 
Kontrol 30 15,73 471,9 

Çift Ayak Denge Ritmik Cimnastik 37 19,14 708,18 1105 6,93 ,00* Kontrol 30 52,33 1569,9 
Sağ Ayak 
Dorsal Kuvvet 

Ritmik Cimnastik 37 44,26 1637,62 175,5 -4,80 ,00* Kontrol 30 21,35 640,5 
Sağ Ayak 
Plantar Kuvvet 

Ritmik Cimnastik 37 40,51 1498,87 314 -3,04 ,00* Kontrol 30 25,97 779,1 
Sağ Ayak 
Quadriceps Kuvveti 

Ritmik Cimnastik 37 41,45 1533,65 279,5 -3,48 ,00* Kontrol 30 24,82 744,6 
Sol Ayak 
Dorsal Kuvvet 

Ritmik Cimnastik 37 43,04 1592,48 220,5 -4,23 ,00* Kontrol 30 22,85 685,5 
Sol Ayak 
Plantar Kuvvet 

Ritmik Cimnastik 37 43,59 1612,83 200 -4,49 ,00* Kontrol 30 22,17 665,1 
Sol Ayak 
Quadriceps Kuvveti 

Ritmik Cimnastik 37 40,20 1487,4 325,5 -2,90 ,00* Kontrol 30 26,35 790,5 
Sağ Ayak 
Hamstring Kuvveti 

Ritmik Cimnastik 37 44,53 1647,61 165,5 -4,92 ,00* Kontrol 30 21,02 630,6 
Sol Ayak 
Hamstring Kuvveti 

Ritmik Cimnastik 37 45,20 1672,4 140,5 -5,24 ,00* Kontrol 30 20,18 605,4 
 

Tablo 4.3. incelendiğinde ritmik cimnastikçiler ile kontrol grubunun aldığı puanlar 

hipermobilite, çift ayak denge, sağ ve sol ayak dorsal kuvvet, sağ ve sol ayak plantar kuvvet, sağ 

ve sol ayak quadriceps kuvveti, sağ ve sol ayak hamstring kuvveti iki grup arasında 

farklılaşmaktadır (p<,01). Bütün değişkenlerde farklılaşmanın ritmik cimnastikçilerin lehine 

olduğu bulunmuştur. 

Tablo 4.4. 
Ritmik Cimnastikçilerin Hipermobilite ile Denge Değişkenlerine Göre İlişkilerini Belirlemek 
Üzere Yapılan Spearman Sıra Farkları Korelasyon Testi Sonuçları 

 Hipermobilite PL AGP MS MECAP MECML 

Hipermobilite 
r 1      
p .      

PL 
r ,059 1     
p ,727 .     

AGP 
r -,113 ,449** 1    
p ,506 ,005 .    

MS 
r ,054 1,000** ,444** 1   
p ,749 ,000 ,006 .   

MECAP 
r ,250 ,433** ,125 ,433** 1  
p ,135 ,007 ,463 ,007 .  

MECML r ,042 -,130 -,089 -,129 -,065 1 
p ,805 ,443 ,602 ,446 ,702 . 

sirax ∑ sira U z p
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PL=Gezinme Uzunluğu (cm), AGP= Alan Boşluk Yüzdesi (%), MS= Ortalama Hız, MECAP= 
Anterior-Posterior Salınım, MECML= Medio-Lateral Salınım 

 

Tablo 4.4. incelendiğinde ritmik cimnastikçilerin hipermobilite durumları ile denge 

değişkenleri arasında bir ilişki bulunmamıştır (p>,05). Aynı şekilde denge ile diğer 

değişkenlerin arasında da bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir (p>,05). Kontrol grubunun ilişki 

puanları incelendiğinde hipermobilite durumları ile denge, kuvvet değişkenleri arasında bir 

ilişki bulunmamıştır (p>,05). 

 

Tablo 4.5. 
Ritmik Cimnastikçilerin Hipermobilite ile Ayak Bileği Kuvveti Değişkenlerine Göre İlişkilerini 
Belirlemek Üzere Yapılan Spearman Sıra Farkları Korelasyon Testi Sonuçları 
 

Hipermobilite 
Sağ Ayak 

Dorsal 
Kuvvet 

Sol Ayak 
Dorsal 
Kuvvet 

Sağ Ayak 
Plantar 
Kuvvet 

Sol Ayak 
Plantar 
Kuvvet 

Hipermobilite 
r 1     
p .     

Sağ Ayak 
Dorsal Kuvvet 

r ,210 1    
p ,212 .    

Sol Ayak 
Dorsal Kuvvet 

r ,232 ,641** 1   
p ,168 ,000 .   

Sağ Ayak 
Plantar Kuvvet 

r ,091 ,524** ,470** 1  
p ,594 ,001 ,003 .  

Sol Ayak 
Plantar Kuvvet 

r ,042 ,718** ,407* ,724** 1 
p ,803 ,000 ,012 ,000 . 

 

Tablo 4.5. incelendiğinde ritmik cimnastikçilerin hipermobilite durumları ile ayak bileği 

kuvveti değişkenleri arasında bir ilişki bulunmamıştır (p>,05). Grubun kuvvet puanlarının kendi 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 
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Tablo 4.6. 
Ritmik Cimnastikçilerin Hipermobilite ile Bacak Kuvveti Değişkenlerine Göre İlişkilerini 
Belirlemek Üzere Yapılan Spearman Sıra Farkları Korelasyon Testi Sonuçları 

 
Hipermobilite 

Sağ 
Quadriceps 

Kuvveti 

Sol 
Quadriceps 

Kuvveti 

Sağ 
Hamstring 

Kuvveti 

Sol 
Hamstring 

Kuvveti 

Hipermobilite 
r 1     
p .     

Sağ 
Quadriceps Kuvveti 

r ,230 1    
p ,171 .    

Sol 
Quadriceps Kuvveti 

r ,131 ,867** 1   
p ,440 ,000 .   

Sağ 
Hamstring Kuvveti 

r -,079 ,276 ,215 1  
p ,641 ,099 ,200 .  

Sol 
Hamstring Kuvveti 

r -,124 ,313 ,273 ,787** 1 
p ,466 ,059 ,102 ,000 . 

 

Tablo 4.6. incelendiğinde ritmik cimnastikçilerin hipermobilite durumları ile bacak 

kuvveti değişkenleri arasında bir ilişki bulunmamıştır (p>,05). 
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5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Çalışmada yaşları 7-9 arasında değişen 37 lisanslı cimnastikçi ve yine yaşları 7-9 

arasında değişen 30 lisanssız çocuğun hipermobilite, denge ve kuvvet durumları incelenmiştir. 

Araştırmaya katılan ritmik cimnastikçilerin çift ayak denge puanları 𝑋𝑋�=248,85±58,43; 

sağ ayak dorsal kuvvet puanları 𝑋𝑋�=18,36±3,40; sağ ayak plantar kuvvet puanları 𝑋𝑋�=19,68±4,87; 

sağ ayak quadriceps kuvvet puanları 𝑋𝑋�=26,87±6,92; sol ayak dorsal kuvvet puanları 

𝑋𝑋�=18,31±4,04; sol ayak plantar kuvvet puanları 𝑋𝑋�=18,32±4,48; sol ayak quadriceps kuvvet 

puanları 𝑋𝑋�=26,09±5,94; sağ ayak hamstring kuvvet puanları 𝑋𝑋�=15,39±3,26 ve sol ayak 

hamstring kuvvet puanları 𝑋𝑋�=16,74±3,64 olarak bulunmuştur. 

Araştırmaya katılan kontrol grubunun çift ayak denge puanları 𝑋𝑋�=577,40±196,02; sağ 

ayak dorsal kuvvet puanları 𝑋𝑋�=14,26±2,50; sağ ayak plantar kuvvet puanları 𝑋𝑋�=15,96±1,61; sağ 

ayak quadriceps kuvvet puanları 𝑋𝑋�=21,23±3,09; sol ayak dorsal kuvvet puanları 𝑋𝑋�=14,62±1,79; 

sol ayak plantar kuvvet puanları 𝑋𝑋�=13,94±1,99; sol ayak quadriceps kuvvet puanları 

𝑋𝑋�=262,21±1,93; sağ ayak hamstring kuvvet puanları 𝑋𝑋�=11,47±2,39 ve sol ayak hamstring 

kuvvet puanları ise 𝑋𝑋�=12,28±1,47 olarak bulunmuştur. 

Örneklem grubunun betimsel sonuçları incelendiğinde ritmik cimnastikçilerin 

değişkenlerden aldıkları puanlar kontrol grubuna göre daha iyi olduğu görülmüştür. Ritmik 

cimnastik antrenmanları profesyonel anlamda haftada altı gün günde en az üç saat süren 

antrenmanlardan oluşmaktadır. Benzer fiziksel özellikler ve aynı yaş grubunda olmalarına 

rağmen ritmik cimnastik sporcularının akranlarından çok daha başarılı skorlar sergilemelerinin 

sebebi antrenman programlarından kaynaklanabilir. 

Araştırmamız ile benzer şekilde, Kesilmiş ve Akın (2018) okul öncesi çocuklarda 

cimnastik antrenmana katılıma göre dinamik denge ve hipermobiliteyi değerlendirdikleri 

çalışmada cimnastik antrenmanına katılan grubun kontrol grubuna kıyasla dinamik denge 

testlerine daha başarılı olduklarını rapor etmişlerdir. Aynı çalışmada cimnastik yapan 

katılımcılarda hipermobilite görülme yüzdesi %51.1 olarak belirlenmiştir.  Cimnastik 

antrenmanları dinamik ve statik dengeyi geliştirici birçok egzersiz içermektedir. Araştırma 

sonuçlarımız ve literatürde yapılmış çalışmalarda cimnastikçiler lehine gözlenen bu farklılaşma 

maruz kalınan antrenmanların doğal bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Ek olarak; 

Kioumourtzoglou ve ark. (1997) elit cimnastikçilerin amatörlere kıyasla daha iyi dinamik ve 

statik denge skorlarına ulaştıklarını rapor etmiştir. Davlin (2004) cimnastikçilerin, kontrol, 

yüzücü ve futbolcularla karşılaştırıldığında daha iyi dinamik denge skorları elde ettiklerini 

gözlemlemişlerdir.  Araştırma sonuçlarımız literatür ile benzerlik göstermektedir. 

 

Araştırmada ritmik cimnastikçilerin hipermobilite durumları ile denge, kuvvet 

değişkenleri arasında bir ilişki bulunmamıştır (p>,05). Aynı şekilde denge ile diğer 
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değişkenlerin arasında da bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir (p>,05). Grubun kuvvet 

puanlarının kendi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Araştırma sonuçlarımız ile benzer şekilde; Kesilmiş ve Akın (2018)’ın cimnastikçiler 

üzerine yaptığı çalışmada grubun hipermobilite sendromları ile dengeleri arasında bir 

ilişki bulamamıştır. Bu durum bizim çalışma sonuçlarımızla paraleldir. Yine Kontrol 

grubunun korelasyon puanları incelendiğinde hipermobilite durumları ile denge, kuvvet 

değişkenleri arasında bir ilişki bulunmamıştır (p>,05). 

Araştırmada ritmik cimnastikçiler ile kontrol grubunun aldığı puanlar hipermobilite, çift 

ayak denge, sağ ve sol ayak dorsal kuvvet, sağ ve sol ayak plantar kuvvet, sağ ve sol ayak 

quadriceps kuvveti, sağ ve sol ayak hamstring kuvveti iki grup arasında farklılaşmaktadır 

(p<,01). Bütün değişkenlerde farklılaşmanın ritmik cimnastikçilerin lehine olduğu bulunmuştur. 

Araştırmamız ile benzer şekilde Rein ve arkadaşları (2011) profesyonel dansçıların her iki 

ayağının plantar fleksiyonunun belirgin şekilde arttığı, test edilmiş tüm pozisyonlarda kontrol 

grubuna kıyasla daha iyi bir postürel kontrol sağladıkları sonucuna ulaşmışlardır. Ayak bileği 

hareket açıklığı ritmik cimnastikte serilerde başarılı performans sergilemek için son derece 

önemlidir. Ritmik cimnastik serilerinde sıklıkla parmak ucuna yükselerek hareketler dengeli bir 

şekilde sergilenmektedir.  Jain and Rathod (2015) yaptıkları çalışmada ayak bileği hareket 

açıklığındaki azalmaların denge kontrolü ve fonksiyonunda azalma ile sonuçlanabileceğini 

vurgulamışlardır. Kesilmiş ve ark. (2017) ritmik cimnastikçilerde dinamik denge yeteneği ile 

plantar-dorsi fleksiyon hareket açıları arasındaki ilişkiyi değerlendirdikleri çalışmada ritmik 

cimnastik antrenmanlarının dinamik denge yeteneğini ve ayak bileği hareket açıklığını 

geliştirdiği ve geniş ayak bileği hareket açısının dinamik dengeyi etkilediği sonucuna 

ulaşmışlardır. Ayrıca, Kligyt, Ekman, Medeiros (2003) alt ekstremite kas kuvvetinin zayıflığının 

dinamik denge üzerinde olumsuz etkileri olduğunu bildirmişlerdir.  

Araştırmamızdan elde ettiğimiz bulgulara göre ritmik cimnastikçilerde dinamik denge, 

ayak bileği hareket açıklığı ve kuvveti kontrol grubu ile kıyaslandığında ritmik cimnastikçilerin 

tüm testlerde daha başarılı oldukları raporlanmıştır. Dolayısıyla aynı yaş grubu ve benzer 

fiziksel özelliklere sahip olmalarına rağmen cimnastiğin olumlu etkileri gözlenmiştir. Küçük 

yaştan itibaren çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda spora yönlendirilmelerinin faydalı 

olacağı düşünülmektedir. Birçok spor branşının temelini oluşturan cimnastik çocukların hem 

sosyalleşmeleri hem de sağlıklı vücut formuna kavuşmaları için faydalı olacaktır.  
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Ek 2 
 

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

Bu çalışma, Mersin Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Nurçin ABDİOĞULLARI tarafından 

yürütülen bir çalışmadır.  Çalışmanın amacı, ritmik cimnastik sporcularının hipermobilite, 

denge ve kuvvet değişkenleri ile ilgili bilgi toplamaktır.  Çalışmaya katılım tamamıyla gönüllülük 

temelinde olmalıdır.  Araştırmada, sizden kimlik belirleyici hiçbir bilgi istenmemektedir.  

Sonuçlar sadece tezde kullanılacak olup gizli tutulacak ve sadece araştırmacılar tarafından 

değerlendirilecektir; elde edilecek bilgiler bilimsel yayınlarda kullanılacaktır. 

Katılım sırasında ölçümden ya da herhangi başka bir nedenden ötürü kendinizi rahatsız 

hissederseniz ölçüm işini yarıda bırakıp çıkmakta serbestsiniz.  Böyle bir durumda ölçümü 

yapan araştırmacıya, ölçümü tamamlamak istemediğinizi söylemek yeterli olacaktır.  Ölçüm 

sonunda, bu çalışmayla ilgili sorularınız cevaplanacaktır. Bu çalışmaya katıldığınız için şimdiden 

teşekkür ederiz.   Çalışma hakkında daha fazla bilgi almak için Mersin Üniversitesi yüksek lisans 

öğrencisi Nurçin ABDİOĞULLARI (e-posta: nurcina88@gmail.com) ile iletişim kurabilirsiniz. 

Bu çalışmaya tamamen gönüllü olarak katılıyorum ve istediğim zaman yarıda kesip 

çıkabileceğimi biliyorum. Verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlı yayınlarda kullanılmasını 

kabul ediyorum. (Formu doldurup imzaladıktan sonra uygulayıcıya geri veriniz). 

Ad Soyad: 

Tarih: 

İmza: 
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 MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
   

 
 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

 

 
 YÜKSEK LİSANS TEZ ÖLÇÜMÜ 

  

 
   

    

      Adı Soyadı      : 
  

Boy        : 
 Doğum Tarihi : 

  
Kilo        :   

 

   

Antrenman yılı ve 
saati: 

 
      HİPERMOBİLİTE  

     1. ÖNE ESNEME:………... 
     2. SAĞ DİRSEK:………… 
     3. SOL DİRSEK:………… 
     4. SAĞ DİZ:………… 
     5. SOL DİZ:………… 
     6. SAĞ BAŞ PAR:………... 

    7. SOL BAŞ PAR:………... 
    8. SAĞ SERÇE PAR:………... 
    9. SOL SERÇE PAR:………... 
        

  Tecno Body Equilibrium TS 
   

 
      1.Deneme                                  2. Deneme   

                           Çift Ayak Sağ Ayak Sol Ayak 
 Çift 

Ayak Sağ Ayak Sol Ayak 

PL           
AGP           
MS           
MEC-AP           

MEC-ML           

      
       Kuvvet Testi 

     
Deneme Dorsi. Sağ 

Planter 
Sağ Quad.Sağ Dorsi. Sol 

Planter 
Sol 

1           
2           
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