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ÖNSÖZ 

 

Günümüzde Engellilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif çalıĢmalar devam 

etmektedir. Tüm dünyada engelli çeĢitlerine ve özelliklerine göre düzenli bir çevre, 

ulaĢım, iletiĢim gibi bazı koĢullar ve olanakların sağlanması halinde engellilerin de 

bir yerden bir yere kendi baĢlarına gidebilmeleri, iĢlerini yapabilmeleri mümkün 

olacaktır. Ülkemizde spora yapılan yatırımlar ve imkanlar göz önüne alındığında, 

Engelli bireylerimizin Ģartları da düĢünülerek spor tesisleri yapılmaktadır. Görme 

engelli bir kiĢinin yaĢadığı çevrede spor yapmak istemesi ve spor alanlarına ve 

merkezlerine ulaĢımlarındaki sorunlar büyük ölçüde çözülmüĢtür. Görme engelli 

bireylerin judo sporuna ilgisi günden güne artmaktadır.  Olimpiyatlarda ve Dünya 

ġampiyonalarında önemli baĢarılara imza atmıĢlardır. Judo sporu yaparken en önemli 

unsurlardan biri dengedir. Judo zamanla vücudun her bölümünü aynı düzeyde 

çalıĢtırarak düzenli bir geliĢim sağlayarak Vücudun kuvvet ve esneklik kazanmasını 

sağlar. Görme engelli judocular rakiplerini göremedikleri için rakiplerini hissederek 

tutup dengelerini bozarak etkisiz hale getirerek kontrol altına almaları için branĢa 

özgü bireysel ve özel antrenmanlar yapılması geliĢmeyi arttıracaktır. Bu nedenle 

yapılan çalıĢmalar ve egzersizler görme engelli judocuların ani karar verme 

yeteneğini, zihin ve beden geliĢiminin yanında denge geliĢimine de katkıda 

bulunacaktır. 
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1. GĠRĠġ 

 

Dünya üzerindeki insanlar arasında pek çok konuda farklılık olduğu bir 

gerçektir. Fakat bu farklılıklar engellilik ve uzuvlarda noksanlık boyutunda olduğu 

zaman ciddiyetle üzerinde durulması gerekmektedir. Nitekim engelli bireylerin 

topluma adaptasyonlarının asgariye indirilmesi için çalıĢmalar yapılmalıdır. Çünkü 

bu konudaki farklılığın geliĢen teknolojiye rağmen sıfıra indirgenmesi mümkün 

değildir. Fakat en az seviyeye düĢürmek mümkündür. Bu da toplumsal yaĢam 

alanlarında engellilere yönelik yapılacak düzenlemelerle mümkündür. Binalarda, 

trafikte, toplu ulaĢım araçlarında yapılan düzenlemelerle engellilerin de engelsiz 

yaĢaması gerçekleĢtirilebilir. Fakat engellilerle ilgili problemler sadece yaĢam 

alanlarının düzenlenmesi ile bitmiyor. Engelli bireylerin sosyalleĢmesine ön ayak 

olacak çalıĢmalar yürütülmelidir. Zaten engelleri dolayısıyla yaĢamın bir adım 

gerisinden baĢladıkları için asosyalleĢmeye yatkınlıkları, toplumdan kendilerini 

soyutlanmıĢ hissine kapılmaları daha çabuk olmaktadır.  

 

Günümüzde gerek dünyada gerekse ülkemizde engellilerin sayısı bir hayli 

fazladır. Bunu da göz önünde bulundurarak engel düzeyine uygun öğretim metodları 

geliĢtirilmelidir. Bunun yanında engelliler sporsal ve sosyal aktiviteler içinde daha 

fazla yer almalıdır. Rehabilite ve tedavi edici etkisi nedeniyle spor; engelli bireylerde 

hem fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal geliĢim aracı olarak kullanılmakta, hem de 

günümüzde engelli sporlarına verilen önem dolayısıyla engelli sporcuların 

geliĢmesine ve büyük baĢarılar kazanmasına fırsat sağlamaktadır (Özdemir ve Ersoy 

2009). 

 

Engelli bireylerin eğitiminde pek çok yöntem, öğretim yöntemi olarak 

kullanılmaktadır. Fakat sportif beceri öğretiminde uygun yöntemi seçerken, engelli 

bireyin engel durumu göz önünde tutulmalıdır (Arslan 2014).  

 

Beden eğitimi ve spor, bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal geliĢimi 

sağlar. Bu da gösteriyor ki engellilerin topluma uyumlu bireyler haline gelmelerinde 

beden eğitimi ve sporun önemi ortadadır (Tatar 1995, Tatar 1997, Sevindi 2002, 
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BaĢer 2002). Boylu ve Terzioğlu da (2007) toplumların refah ve mutlulukları ile 

ailelerin refah ve mutlulukları arasında doğrudan bir iliĢki var olduğunu; bu nedenle 

engellilerin topluma uyumlu birer birey olması yönündeki her çalıĢmanın sağlıklı bir 

topluma ulaĢmada önemli olduğu bir basamaktır. 

 

1.1. Judo Sporu 

 

1.1.1. Judo 

 

Judo; Ju ve Do kelimelerinin kaynaĢmasından meydana gelmiĢtir. Ju; gevĢek, 

yumuĢak, sert olmayan. Do; yol, prensip anlamına gelir. Ġki kelimeyi beraber alırsak 

“Judo” yumuĢak yol demektir ki bu yol insanı, çıplak ellerle yapılan disiplinli bir 

mücadele üzerine kurulmuĢ akli ve fiziki bir eğitim metodu kullanılarak dengeli bir 

hayata götürür. Judoda mücadelenin prensibi üstün bir kuvvet karĢısında daha az bir 

kuvvetle, hatta bu üstün kuvvetten yararlanarak rakibi alt etmektir (Urartu 1998). 

 

Judo, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, denge, sürat, beceri, zamanlama ve tepki 

sürati gibi motorik özelliklerin tümünün bir arada bulunması gereken bir spor dalıdır. 

Sporcuların fiziki ve fizyolojik özelliklerinin tam olarak bilinmesi öncelikle 

antrenman bilimi açısından spora büyük ilerlemeler kazandırmıĢtır (Yılmaz ve ark 

2003). 

 

Judo bize beden ve zihin enerjimizi en üstün ve en uygun bir Ģekilde 

kullanma yöntemini öğreterek belirli bir zamanda bütün kuvvetimizi bir tek ve ayni 

amaç için kullanmamızı sağlar. Bu kural yalnız Judoda değil yaĢam süreci içinde her 

konuda geçerlidir. Tehlikeli bir spor dalı olmayıp, yaĢlı erkekler, kadınlar, küçük 

çocuklar ve kızlar tarafından yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır (EriĢim 1). 

 

Judo sporunda bedenin geliĢmesi kadar ruhun da geliĢip beslenmesi 

önemlidir. Judo, kendine güven, nefse hakimiyet ve konsantre olma duygularını 

geliĢtirir. Judonun diğer önemli felsefesi de Ģiddete yer vermemesidir. Bu nedenle 

Judo tekniklerinin temel özellikleri, rakibine karĢı koymadan fizik kurallarındaki 
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kaldıraç, moment ve merkezkaç prensiplerini içeren tekniklerle rakibin dengesini 

bozmak ve alt etmektir (Karakoç 2014). 

 

Bazı bakımlardan güreĢe benzeyen Judo, eski bir Japon dövüĢü olan Ju-

Jitsu'dan doğmuĢtur.  Ju-Jitsu’da yumrukla, tekmeyle, dizle vuruĢlar, kemik ve 

eklemlere uygulanan kilitleme ve tutuĢlar, fırlatma ve kısa süreli baygınlığa neden 

olan boğma gibi yöntemler vardır. Ju-Jitsuyu Judo'dan  ayıran temel özellik rakibe 

karĢı konmaması, direnilmemesidir. Ġki kiĢinin birbirini ittiğini düĢünelim. Bu 

durumda büyük bir olasılıkla, güçlü olan kazanacaktır. Ne var ki, rakiplerden biri 

birdenbire arkaya ya da yana doğru çekilirse, hala ilerlemesini sürdüren kiĢi, hızını 

alamayarak kolaylıkla düĢecektir. Ju-Jitsu’daki temel ilke, bu örnekte olduğu gibi, 

rakibin hamlesini kendi yararına kullanmaya dayanır (EriĢim 2). 

 

1.1.2. Judonun Tarihçesi 

 

Bütün dünyada uygulanan modern Judo 1882’den daha evvel bir tarihten 

bahsetmez. Bununla beraber 16. yüzyıla dayanan feodalite devrinde mücadele Ģekli 

değiĢikti. Bu vücut vücuda yapılan savaĢ sanatı genellikle Ju-Jitsu (yumuĢaklık ve 

çeviklik tekniği) diye adlandırılır. Bazı Japon tarihçileri de Ju-Jitsu’nun 

zamanımızdan 670 sene evvel doğduğunu iddia ederler. Bize kadar gelen en eski 

güreĢ hikâyesi M.Ö. 230’a doğru Ġmparator Sui’nin önünde cereyan eden iki 

güreĢçinin Ģüpheli mücadelesidir. Bu iki meĢhur rakip Nomi-No-Sukume ve Taimo 

No-Kueyema’nın duasız baĢladıkları mücadelede kullanılan tekmelerin bazıları 

Sumo, Ju-Jitsu ve Kareteye aittir. GüreĢ sonunda Nomi-No-Sukume rakibini bir 

tekmede öldürür (Urartu 1998). 

 

Bu çağlarda vücut vücuda mücadele hiçbir kurala uymuyordu. Çıplak elle 

mücadele daha doğmamıĢtı. Sonra epeyce karıĢık ve değiĢik teknikler günümüze 

kadar gelmiĢtir. Bunlar iki gruba ayrılıyordu. Bir tarafta temiz, saf güreĢ, diğer 

tarafta Ju-Jitsu baĢlangıcı olanlar. Birinci kuvvete karĢı, öbürü kurnazlık, beceri, 

teknik kuvveti veya silahı rakibe karĢı kullanır. Çıplak elle mücadele Çin etkisiyle 

baĢlamıĢtır. Japonlar binlerce yıl dünyadan habersiz yaĢadıktan sonra 5. yüzyıldan 
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itibaren Çin ile etkileĢim baĢladı. Bu etkileĢim haliyle kendini dövüĢ sporlarında da 

gösterdi. Çin geliĢtirilmiĢ mücadele metotlarını uyguluyordu. Bu metotlar felsefesi, 

hekimliği ve bilimselliği ile çağın koĢulları üzerine çıkmayı baĢaran bir okul teĢkil 

ediyordu (Urartu 1998). 

 

Yüzyıllarca Japon savaĢçıları bir uzun ve bir kısa kılıç taĢırlardı. Bu durum 

kılıçları giymeyi yasaklama altında 1871 yılında yasaklandı. Bununla beraber yüksek 

bir kiĢi mevcudiyetinde uzun bir kılıç giymek zordu. Özellikle Tokugama döneminde 

uzun kılıçlar Shogun mahkemesinde tabuydu. Yalnız görevde olan yüksek memurun 

ve alt memurların kısa kılıç giymelerine izin verilmiĢti. Aynı durum hapishane 

koruyucuları için de geçerliydi. Onların kendilerini koruma, onları öldürmeden kendi 

görevlerini kontrol etmek için özel bir sanata ihtiyaçları vardı. Eklemleri eğerek, 

ayağın topuğuyla, dize vurarak, avuç ve parmak uçları ile dirsek ile ani dönüĢler ve 

yer değiĢtirmeler yaparak özel metotlar ile düĢmanını silah kullanmadan alt etme 

Ģekiller çalıĢıldı ve geliĢtirildi (EriĢim 1).   

 

Meji döneminden önceki bir kaç yüzyıl içinde, feodal dönemde sınıf 

farklılığı, savaĢçı ve halktan olanlar arasında kati olarak Ģiddetlendi. Halktan 

olanların kılıç giymeleri yasaklandı. Tabii olarak kendi kendini savunmak için 

halktan olanlar bu amaçla açık elle savaĢmayı öğrenmek zorunda kaldılar. Ju-jitsu’ 

nun geliĢimine sebep olan yukarıda bahsedilen ana Ģartlar birbiriyle yakından bağlı 

olup, birbirinden ayrılmaz. Ju-jitsu 16. yüzyılın son yarısında sistemli bir yapıya 

kavuĢturularak kabul edilmeye baĢlandı ve 17. yüzyıldan 19.yüzyılın baĢlarına doğru 

çeĢitli okullar kuruldu. Ju-jitsu’nun Temel prensipleri çeĢitli okulların talimatlarında 

belirtilmiĢtir. Yani öğretmenleri yumuĢaklık, uysallık ve güçtür(EriĢim 1). Ayrıca 

dünya çapında uygulanan diğer sistemlere kaynak olarak öğretilen ve uygulanan bir 

spordur. Örneğin Tai-jitsu, Yawara, Aikido, Taido ve Karate bunlar arasındadır 

(Karakoç 2014). 

 

Japonya’da feodalitenin 1867 yıllarında sona erdiği ve ülkenin sıkı sıkıya 

kapalı kapılarının Batıya bu yıllarda açıldığı söylenir. Batıya açılma Japonya’ya yeni 

ufuklar kazandırdı. Batının tekniği kolayca benimsendi. Bu sırada Batılı fikirler de 
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Japonlar tarafından benimseniyordu. Eski Japon gelenekleri önemlerini kaybetmeye 

baĢladılar. Samurailer (gözde bir sınıftı) gözden düĢtü ve süratle azaldılar (Urartu 

1998). 1871 yılında kılıçlı hayat yasaklandı, kılıçlı giyimi yasak laması ile eski savaĢ 

sanatları gerilemeye baĢladı, buna Ju-jitsu da dahildi. O devirler Ju-jitsu’ unun birçok 

okul ve çeĢitleri vardı ve ülke boyunca bütün bölge ve Ģehirlere girmiĢ durumdaydı. 

ġimdi dahi kıyı kesimlerinde bu okulların yıkımlarını görmek mümkündür (EriĢim 

1). 

Yenilik arayanlar Ju-Jitsu’yu da bayağı olarak nitelemeye baĢladılar. O 

zamana kadar halkın saygı gösterdiği meĢhur Ju-Jitsu öğrencilerine ilgi gösterilmez 

oldu. Bunlar yaĢamlarını devam ettirebilmek için halk önünde sanatlarını yapmak ve 

geçimlerini sağlamak zorunda kaldılar. Ju-Jitsunun bu zayıf devirlerinde Jigoro Kano 

isminde birisi yeni teknikleriyle ortaya çıktı. Eğer Jigoro Kano ortaya çıkmamıĢ 

olsaydı belki de Ju-Jitsu zamanımıza kadar gelmeyecek ve Judo doğmayacaktı 

(Urartu 1998).   

 

 Bu günün “Kodokan Judo” sunun ana evi Ju-jitsu’ya dayanır. Öncekinin 

teknikleri kontrol edilip, artırılıp, simgeleĢtirilerek ve ideal hale getirilerek 

sonuncusunun teknikleri olmuĢtur, yani teknikler aynı kalmıĢtır. Böylece “Kodokan 

Judo” nun sanat, yöntem, uygulama, usul veya ilkeyi içeren Ju-jitsu’ dan yüceltilmiĢ 

olduğu söylenebilir. Genel olarak Ju-jitsu bir saldırı sanatı değil, silahsız ya da bazen 

silahlı olarak bir rakibe karĢı kendini koruma sanatı olarak tarif edilebilir. Ju-

jitsu’nun asıl kaynağı eski çağ içinde kaybolmuĢtur. Japonya’nın tarih yazarı Hihon 

Shoki tarafından bu Jui-jutsu ile aynı olan Japon GüreĢi veya Sumo’nun baĢlangıcı 

olarak birkaç tarihçi tarafından kabul edilmektedir. Jutsu RYuseroku, Takeneuchi 

Ryu, Sekiguchi Ryu, Kyushun Ryu, Kito Ryu ve Tensin-Shinyo Ryu gibi askeri ve 

eğitime yönelik okullar ile Jigoro Kano ’nun devam ettiği Jui-jutsu esasına dayalı 

Yirmi Ryu gibi okullar ve ekoller Kodokan Judo’nun kurulmasından daha önceki 

tarihlerde mevcuttu. Bu okullar arasında ihtisaslaĢmalar olmuĢtur (EriĢim 1). 

 

Kodokan Judonun baĢlangıcını incelemek için, o dönemin sosyal durumuna 

bakmak gerekir. Kodokan Judonun kurucusu Prof. Jigoro Kano, Kobe kenarındaki 

Mikaga Kasabasında 1869’da doğmuĢtur.1881 yılında ailesi ile beraber Tokyo’ya 
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hareket etmiĢtir. Bu yıllarda Japonya’ya politik, kültürel ve birçok alanda 

değiĢikliklere Ģahit olmuĢtu. Tokugawa Shogun da parçalanmıĢ ve imparatorluk 

kanunları 1868’de tekrar ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Memleketteki feodal sistemin 

çökmesi ile eskinin tüm kültür ve ananevi olayları tekrar dalgalanmaya baĢlamıĢtı. 

Bu zamanda Avrupa’da ve Amerika’da feodal bir sistem hâkimdi (EriĢim 1).  

 

Kano öğrencilik yıllarında Ju-jitsu öğrendi. Ġlk devam ettiği spor okulu 

Tenshin-Shinyo-Ryu’dur. Ju-Jitsu’da kısa süre içinde büyük ilerleme kaydetti. 

Girdiği okulların temel prensiplerini uzun süre çalıĢtı. Fakat Kano, onu düzeltmek ve 

ona bazı açılar kazandırmak gerektiğine inanıyordu. Çünkü bu eski sitil 

geliĢtirilmemiĢti ve tasarlanmamıĢtı (beden eğitimi ve ahlaksal, zihinsel çalıĢma 

için). Ju-jitsu sadece kazanmaya yönelik bir oyundu, tesadüfü Ģeyler ve Ģekilsel 

yararlar vardı. Yani zihinsel ve kültürel, ahlaki değerlerden yoksundu. Diğer taraftan 

bilinir ki Ju-jitsu okullarında herkes Ju-jitsu bilgisine ve etkisine sahipti. Kano, Ju-

jitsu’ya baĢladığında Ju-jitsu’unun müdafaaya yönelik geliĢtirilmesini düĢünüyordu. 

ÇeĢitli okullarda öğrendiklerinin iyi noktalarını alarak ve onlara kendi icadı ve 

değerlerini de ekleyerek teoriyle yeni bir sistem oluĢturdu. Yeni oyunlar ve yeni 

metodlarla ortaya yepyeni bir mücadele sistemi çıkarmıĢtı. 1880’den itibaren Judo 

adını verdiği bu metodu kendisi öğretmeye baĢladı. Ju kelimesi ile Ju-Jitsu ile olan 

akrabalık ifade edilmek isteniyordu. Do ise bilindiği gibi yol, amaç, disiplin 

anlamlarına geliyordu. 

 

Jigoro Kano’nun Ju-jitsu teriminden kaçınmasının iki nedeni vardı. 

Bunlardan bir tanesi Ju-jitsu okullarında Ģiddete hoĢgörü vardı, atma kol ve bacak 

çevirmelerinde tehlikeli teknikler vardı. Bu görünen nedenlerden dolayı birçok kiĢi 

Ju-jitsu’unun zararlı olduğuna inanıyordu. Bir egzersiz esnasında denetim yetersizdi. 

Hocalar ve eğiticiler talebeleri zevkle fırlatıyorlardı. Ju-jitsu genç insanların kavgası 

olarak görülüyordu, yani hakir görülüyordu. Judo’nun tehlikeli bir spor olmadığını 

göstermek istedi. KiĢiler gereksiz yere sakatlanmayacaklardı. Bütün bunlardan dolayı 

Ju-jitsu bazı kiĢiler tarafından tamamıyla farklı olarak görülmeye baĢlandı. Ġkinci 

neden ise Jigoro Kano, Judo’yu öğretmeye baĢladığı zaman Ju-jitsu itibarsız ve kötü 

Ģöhrete düĢmüĢtü. Ju-Jitsu’nun üst kademesindeki hocalar Ju-jitsu’yu çıkarları için 
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kullanmaya baĢlamıĢtı. Bu kötü istenmeyen nedenler Ju-jitsu teriminden sakınmasını 

gerektirdi. Onun yerine Judo terimini kabul etti. O zamanlar Jikishin Okulu da Judo 

terimini kullanıyordu. Judo terimini bu okuldan ayırt etmek için Kodokan Judo dedi           

(EriĢim 1).  

 

 Bu yeni disipline Ju-Jitsu okulları savaĢ açmakta gecikmedi. 1886’da 

gerginlik iki grubu bir yarıĢma yapmaya kadar götürdü. KarĢılaĢmada Judocular 

büyük bir baĢarı sağladılar. Ju-Jitsu hezimete uğramaktan kurtulamadı. Kano’nun 

okulu “Kandokan” kısa süre içinde büyük üne kavuĢtu. Sadece prensip olarak değil 

aynı zamanda teknik olarak ta üstünlüğünü kabul ettirdi. Kodokan Judo’unun teknik 

formülleri 1887’lerde tamamlandı. Tablo 1922’lerde mükemmel bir hale getirildi. Bu 

yılda Kodokan, kültür toplumu ve eğitim cemiyeti kuruldu ve sosyal hareketler 

böylelikle baĢladı. Judo, Japonya’da süratle yayıldı ve sonra Japonya bu zihni ve 

fiziki olgunluğa dayanan sporun dünyaya dağıtım merkezi haline geldi. Judo 1964 

yılında da olimpiyatlara alınarak uluslararası değeri kabul edilmiĢ oldu (Urartu 

1998). 

 

1.1.3. Judokaların Uyması Gereken Kurallar 

 

Judo antrenman ve müsabakaları yazılı kalıplaĢmıĢ kurallara göre yapılır. 

Bunun yanında yazılı olmayan fakat yazılı kurallar kadar önemli olan bazı kaideler 

vardır. Bunlar; 

 

 Judo tehlikesiz olmasına rağmen dikkatsizlik anında tehlikelidir. Bunu 

için sıkı disiplin ve nefis kontrolü gerekmektedir. 

 Judoyu bir insanın kendi baĢına yalnız öğrenememesidir. Judo 

tecrübeli ve bu konuda belirli, köklü eğitimciler tarafından verilir. Kendimiz, 

maharet, akıl ve kuvvetimizi karĢımızdaki judoka’ya karĢı kullanarak olgunlaĢtırırız, 

dolayısıyla ilerlememiz Hocalarımıza ve beraber antrenman yaptığımız bütün 

judokalara karĢı saygılı, düĢünceli olmalı ve ne kadar iyi bir judoka olursak olalım 

elde ettiklerimizi göz önünde bulundurarak alçak gönüllülüğü kaybetmemeliyiz. 
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 Judo’nun zihni ve fiziki bir terbiye olduğunu daima hatırlamalı ve bu 

noktaya gereken ciddi önemi vermeliyiz. MuaĢeret judoya olan hayranlığımızın bir 

neticesi olmaktan ziyade judonun bir parçasıdır. ĠĢte bu yüzdendir ki judoya 

baĢlayanlar bu geleneksel MuaĢereti öğrenmelidir. Bu sebeple Yukarıdaki hususları 

aĢağıda daha geniĢ olarak açıklayacağız (EriĢim 1). 

 

Disiplin: Burada en önemli nokta judoka’ nın kendine hakim olabilme 

yeteneğidir. Judokalar antrenman ve çalıĢmalarda sinirlerine hakim olmalıdır. Eğer 

çok sinirlenmeye baĢladıklarını hissederlerse çalıĢmayı durdurmalı ve Dojo’yu terk 

etmelidirler. Kuvvet gösterileri bir zaaftır ve buna asla müsaade edilmemelidir. 

Dojo’nun Bir idarecisi yoksa orada bulunanlardan yüksek derecede (Yüksek kemere 

sahip) olan Judoka salonun otomatikman idarecisi olur. Onun emir ve talimatları 

tartıĢılmadan yerine getirilmelidir (EriĢim 1). 

 

Atmosfer: Dojo fiziki ve aynı zamanda zihni terbiyenin yapıldığı salondur. 

Dolayısıyla gerekli ciddi atmosfer üzerinde ısrarla durulmalıdır, bu sebeple Dojo ya 

giren, çıkan her judoka tarafından geleneksel ayakta selam (Tachi-Rei) Ģekli 

tekrarlanır. Dojo içerisinde büyük selam (Za-Rei)veya küçük selam (Tachi-Rei) ın 

her biri judoka’lar tarafından ister resmi, ister antrenmanda olsun her karĢılaĢmanın 

baĢında ve sonunda tekrar edilir. Antrenman baĢlangıcında ve antrenman sonunda 

seremoni yapılarak topluca selam verilir. Dojoda sigara içmek, çiklet çiğnemek, 

konuĢmak, fısıldamak, ıslık çalmak gibi lüzumsuz hareketlere asla müsaade 

edilemez, çalıĢmayan judoka tatminin kenarında gerekli Ģekilde oturmalı veya ayakta 

durmalıdır. Fakat Tatami etrafında dolaĢmamalıdır, Tatami üzerinde hiç bir zaman 

yoruldum diye yatılmaz. Bacaklar uzatılmaz, eller arkaya atıp yaygın bir Ģekilde 

durulmaz. Hem emniyet, hem de gözlem yolu ile öğrenmek için etrafta olanlar 

dikkatle takip edilmeli, Makul sebepler olmadan Judoka ceketini (Uvagi) 

çıkarmamalı, kemerini (Obi) çözmemelidir. Hocadan izin almak kaydı ile bu 

iĢlemleri yapmalıdır (EriĢim 1). 

 

Ruh: Judokalar her zaman arkadaĢlarına saygı ve anlayıĢ göstermelidir. 

ÇalıĢmaların baĢlangıç ve sonundaki selamlaĢmalar bunun bir sembolüdür. Judoka 
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kendinden daha tecrübesiz olanları daima gözetmeli ve çalıĢmalarında ona yardım 

etmelidir. Ayrıca kendinden daha bilgili olanların tavsiyelerine canı gönülden 

uymalıdır. Makul sebepler olmadan bir Judokanın çalıĢma teklifini reddetmek 

imkânsızdır. ÇalıĢmalar anında Judokalar Bir birlerinin emniyetini gözetmeli, kazaya 

sebep olacak hareketlerden kaçınmalı ve arkadaĢını uyarmalıdır. Özellikle Randoriler 

de ve AtıĢlı çalıĢmalarda bunlara riayet etmelidirler. Judokalar antrenmanlara ve 

müsabakalara girerken kazaya sebep olacak metal halka, toka, zincir, yüksük, bilezik, 

saat vb. gibi süs eĢyaları takılmamalıdırlar. Ayrıca el ve ayak tırnakları kısa kesilmeli 

uke yi çizecek veya incitecek Ģekilde olmamalıdır. Kirli ayak ve judogillerle Tatami 

ye çıkmamalı, çıkanları uyarmalıdırlar (EriĢim 1). 

 

Sağlık: Judogiler daima temiz olmalı ve judokalar pabuç, çorap, yelek, tiĢört, 

eĢofman gibi Ģeyleri giymemelidirler. Ancak Bayan Judokalar Uvagi inin altına 

beyaz kolsuz tiĢört giyebilirler. ÇalıĢmalara baĢlamadan önce ve sonra eller, ayaklar 

yıkanmalıdır. Tatami (Minder) dıĢında terlik vb. Ģeylerle dolaĢılmalıdır. Tatami 

üzerinde ayakkabı, terlik vb. gibi Ģeylerle dolaĢılmamalıdır. Tatami ye antrenman 

esnasında yerdeki çalıĢmalar anında Judokanın direkt olarak yüzü, eli, ayağı vb. 

kısımları temas edeceğinden Tatami temiz tutulmalı çalıĢmalardan önce süpürülmeli 

ve paspaslanmadır. Judokalar gerektiğinde temizliğe yardım etmeye hazır 

olmalıdırlar. Judokalar içte olduğu kadar dıĢta da adap ve disipline önem vermelidir. 

Bir sporcuya yakıĢacak Ģekilde hareket etmelidir. Acayip kılıklı, özenti Ģahsiyete 

sahip, saygısız bir judocu düĢünülemez (EriĢim 1). 

 

1.1.4. Judonun Prensip ve Esasları 

 

Judonu iki temel prensip üzerine kurulmuĢtur. Bunlar “Denge” ve “Kuvvet”e 

karĢı koymama, karĢıdakinin kuvvetinden yararlanma prensibi: 

 

 Denge yukarıda da bahsedildiği gibi judonun prensibini oluĢturan iki temel 

esastan birini teĢkil eder. Tekniklerin uygulana bilmesi için ilk önce ukenin 

dengesizlik haline getirilmesi gerekmektedir. Dengesi bozulamayan Ukeye teknik 
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yapmak çok zor ve hemen hemen imkânsızdır. Ukenin Bu dengeli veya dengesizlik 

halini küçük bir örnekle açıklamak gerekirse bunu Ģöyle ifade edebiliriz. 

 

Örneğin ağır bir sandığı tek baĢımıza yerinden oynatıp hareket ettirebilmemiz 

oldukça zordur, çünkü sandığın dengeli olarak durmasını sağlayan dört ayak 

bulunmaktadır, bu sandığı dört ayak üzerinde döndürerek hareket ettirmek zor hatta 

imkânsızdır. ĠĢte sandığın bu dengeli hali, Ukenin iki ayağı ile dengeli durması 

haline benzetilir. Oysaki sandığı hareket ettirebilmek için onu tek köĢesi üzerine 

kaldırıp döndürmek sureti ile yön vererek hareket ettirmemiz mümkündür. ĠĢte bir 

tekniğin yapıla bilmesi için Ukenin dengeli halini, dengesiz hale getirmek gerekir. 

Bu da onu tek ayak üzerine getirmek veya Ukeyi Öne, arkaya, sağa, sola çekerek 

mümkün olacaktır. Judo da Ukenin bu dengeli halini bozup, dengesiz hale 

getirilmesine Kuzushı denir. 

 

 Judonun ikinci prensibi ise mukavemet etmemedir. Bu prensipte 

anlatılmak istenilen Ģey, Ukenin kuvvetine karĢı koymadan, onun kuvvetinden 

yararlanılarak onu yenmeyi amaçlayan prensiptir. Buna bugünkü manada zayıfın 

güçlüyü yenmesi de denebilir. Bu aĢağıdaki “Tomoe-Nage” tekniği ile daha iyi 

anlatılmaktadır. Bunu bir örnekle anlatmak gerekirse Ģöyle ifade edilebilir. “A” adlı 

Ģahıs “B” adlı Ģahsı itiyor , “B” adlı Ģahıs mukavemet göstermeden “A” adlı Ģahsı 

aynı yönde çekerek “A” adlı Ģahsın itiĢ kuvvetine kendi çekiĢ kuvvetini de ekleyerek 

“A + B “ kuvvetini elde etmiĢ oluyor (EriĢim 1). 

 

1.1.5. Tekniklerin Sınıflandırılması 

 

Judoda çok sayıda teknik uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamalar vücudun 

her bölümüne göre rakibin eylemlerine göre çok boyutlu olarak değiĢmektedir. Bu 

açıdan da judo sporunun aĢamalı bir Ģekilde öğrenilmesi gerekmektedir. Sporcuların 

seviyelerine belirleme amaçlı belli aralıklarla sınavlar yapılmaktadır. Her kuĢak için 

yapılması gereken teknikler farklıdır. Ġlerleme kaydedildikçe teknikler 

zorlaĢmaktadır (Urartu 1998). 
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Çizelge 1.1. Nage Waza - ayakta yapılan atıĢ teknikleri (Urartu 1998). 

Te Waza - Elle Yapılan AtıĢ 

Teknikleri: 

Ashi Waza - Ayakla Yapılan 

AtıĢ Teknikleri: 

Koshi Waza - Kalça ile 

Yapılan AtıĢ Teknikleri: 

Seoıi- Nage De - Ashi – Barai Uki - Goshi 

Tai- Otoshi Hiza – Guruma O - Goshi 

Kata – Guruma Sasae-Tusuri-Komi-Ashi Koshi - Guruma 

Suki – Nage O - Soto – Gari Tusuri - Komi - Goshi 

Uki – Otoshi O - Uchi – Gari Harai – Goshi 

Sumi – Otoshi Ko - Soto – Gari Tusuri – Goshi 

Obi – Otoshi Ko - Uchi- Gari Hane – Goshi 

Seoi – Otoshi Okur - Ashi – Barai Utusri – Goshi 

Yama –Arashi Uchi- Mata Ushıro - Goshi 

 Ko - Soto – Gake  

 Ashi – Guruma  

 Harai-Tusuri-Komi-Ashi  

 O – Guruma  

 O - Soto – Guruma  

 O - Soto – Otoshi  

 

Çizelge 1.2.Sutemi Waza Kendini yere atarak yapılan teknikler (Urartu 

1998). 

Ma Sutemi Waza-Kendini Sırt Üstü Atarak 

Yapılan AtıĢ Teknikleri: 

Yoko Sutemi Waza - Kendini Yan Üstü Atarak 

Yapılan AtıĢ Teknikleri: 

Tomoe – Nage Yoko - Otoshi 

Sumi – Geashi Tani - Otoshi 

Ura – Nage Hane - Maki - Komi 

Hikigomi- Geashi Soto - Maki - Komi 

Tawara – Geashi Uki - Waza 

 Yoko – Wakare 

 Yoko – Gake 

 Daki – Wakare 

 Uchi - Maki - Komi 

 

Çizelge 1.3. Kateme Waza - Yerde yapılan teknikler (Urartu 1998). 

Osaekomi Waza - Elle 

Yapılan AtıĢ Teknikleri 

Kansetsu Waza-KırıĢ 

Uygulayarak Yapılan Teknikleri 

Shime Waza- BoğuĢ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

uygulayarak Yapılan Teknikleri 

Hon - Kesa - Gateme Ude – Garami Nami - Jujı - Jıme 

Kuzure - Kesa - Gateme Ude- Hishigi -Ude-Gateme Gyaku - Jujı - Jıme 

Kami - Shiho - Gateme Ude- Hishigi -Jujı-Gateme  Kata - Juji - Jime                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ude- Hishigi -Hiza-Gateme Hadaka - Jujı - Jıme 

Kuzure-Kamı-Siho-Gateme Ude- Hishigi -Waki - Gateme Kata - Hajıme 

Tate - Shiho – Gateme Ude-Hishigi - Ashi -Gateme  Kata - Te - Jime  

Yoko - Shiho - Gateme  Ude-Hishigi-Te -Gateme Ryote - Jime 

 Ude-Hishigi-Sankaku Gateme Sode-Guruma - Jime  

 Ude-Hishigi -Hara-Gateme Tusuki-Komi - Jime 
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Çizelge 1.4. KuĢaklara göre teknik sınıflaması aĢağıdaki Ģekildedir (Karakoç 

2014). 

Beyaz-Sarı 6. Kyu Sarı 5. Kyu 

Rei waza (Selamlama teknikleri) Uki Goshi 

Obi waza (Kemer bağlama teknikleri) Kubi Nage 

Shizei waza (DuruĢ teknikleri) Ġppon Seoi Nage 

Shintai waza (yürüyüĢ teknikleri) O Goshi 

Kumi kata (tutuĢ teknikleri) Morote seoı nage 

Kuzushi (Denge bozma) O uchi gari 

Tai sabaki (Vücut dönüĢü) Kuzure kesa gatame 

Tsukuri (YerleĢme) Mune gatame 

Kake (AtıĢ) Kata Gatame 

Ukemi waza (ushiro ukemi-yoko ukemi, Mae 

Ukemi, Mae mawaei ukemi) 

Tate shiho gatame 

 

O soto otoshi  

Koshi guruma  

Kesa Gatame  

Kami shiho gatame  

 

Çizelge 1.5. KuĢaklara göre teknik sınıflaması aĢağıdaki Ģekildedir (Karakoç 

2014). 

Turuncu Kemer 4. Kyu YeĢil Kemer 3. Kyu 

O soto gari Tekniklerin dinamik, hareketli yapılması istenecektir. 

Sasae tsurı komı ashı Okuri ashi harai  

Hıza gruma Ashı gruma  

Eri seoi nage O gruma 

Ko uchi gari Uchi mata 

Kosoto gari Harai goshi 

De ashi harai Tani otoshi  

Tsuri komi goshi Tomoe nage 

Tai otoshi Ude Hishıgı Juji gatame 

Yoko shıho gatame Ude garami 

Kuzure Kami shio gatame Gyaku juji jime 

 Kata juji jime 

 Nami juji jime 
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Çizelge 1.6. KuĢaklara göre teknik sınıflaması aĢağıdaki Ģekildedir (Karakoç 

2014). 

Mavi Kemer 2. Kyu Kahverengi Kemer 1. Kyu 

Tekniklerin dinamik, hareketli yapılması istenecektir. Soto maki komi 

O soto guruma Harai maki komi 

Sode tsuri komi goshi Hane maki komi 

Haneı goshı Tsubame-gaeshi 

Tsuri goshi Harai goshi geashi 

Uki otoshi Ura nage 

Sumi otoshi Yoko gruma 

Seoi otoshi Yoko gake 

Yoko otoshi Uki waza 

Harai Tsuri komi ashi Sumi geashi 

Uchı mata skuashi Ushiro goshi 

Ude gatame Utsuri goshi 

Hiza gatame Yoko Wakare  

Hara gatame Sankaku gatame 

Koshi jıme Sankaku jime 

Hadaka jime  Sankaku garami  

Okuri Eri jime Ashi gatame 

Kata ha jime Ashi garami 

 Waki gatame 

 

1.2. Engellilik Kavramı ve Engelliler Açısından Sporun Önemi 

 

1.2.1. Engellilik Kavramı ve Engelli Çocuklar 

 

BM’den engelli tanımı: BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu’nun kabul ettiği 

Sakat KiĢilerin Hakları Bildirgesi’nde engelli tanımı Ģöyle yapılmaktadır:  

 

“Normal bir kiĢinin kiĢisel ya da sosyal yaĢantısında kendi kendisine yapması 

gereken iĢleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma 

herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar” (Koca 2010).  

 

5378 Sayılı Özürlüler (Engelliler) Kanunu: DoğuĢtan veya sonradan herhangi 

bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeĢitli 

derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaĢama uyum sağlama ve günlük 

gereksinimlerini karĢılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, 

danıĢmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kiĢi “özürlü” olarak 

tanımlanmaktadır (Koca 2010). 

 



 

 

14 

 

WHO - Dünya sağlık örgütünce yapılan engelli tanımı: Özürlülük kavramına 

Dünya Sağlık Örgütü, BirleĢmiĢ Milletler ve ILO tarafından farklı bakıĢ açılarından 

yaklaĢılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, özürlülük kavramı hakkında aĢağıdaki gibi 

hastalık sonuçlarına dayanan, sağlık yönüne ağırlık veren bir tanımlama ve sınıflama 

yapmıĢtır:  

 • Noksanlık (Impairment): “Sağlık bakımından noksanlık, psikolojik, 

anatomik veya fiziksel yapı ve fonksiyonlardaki bir noksanlığı veya dengesizliği 

ifade eder.”  

• Özürlülük (Disability): “Sağlık alanında sakatlık, bir noksanlık sonucu 

meydana gelen ve normal sayılabilecek bir insana oranla bir iĢi yapabilme 

yeteneğinin kaybedilmesi ve kısıtlanması durumunu ifade eder.”  

• Maluliyet (Handicap): “Sağlık alanında maluliyet, bir noksanlık veya 

sakatlık sonucunda, belirli bir kiĢide meydana gelen ve o kiĢinin yaĢ, cinsiyet, sosyal 

ve kültürel durumuna göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma yeteneğini 

önleyen ve sınırlayan dezavantajlı bir durumu ifade eder” (Koca 2010). 

Esasında engelli kavramını karĢılayacak Ģekilde pek çok kelime 

kullanılmaktadır. Bu sadece Türkçeye özgün bir durum değildir. Dünyada konuĢulan 

birçok dilde de engelli ve engellilik anlamına gelen birden fazla sözcük 

bulunmaktadır. Örneğin Türkçede genel düzeyde engelli, özürlü, sakat sözcükleri 

aslında aralarında anlam fakları olduğu halde aynı anlama gelmek üzere 

kullanılmaktadır. Genelde tüm engelliler için yaĢanan bu karmaĢa belirli engelli 

kümeleri için de geçerlidir. Örneğin kör, âmâ, görme engelli, görme özürlü, az gören, 

vb. Bu sözcükler değiĢik anlamlar taĢıdıkları gibi yer yer aynı anlama gelmek üzere 

de kullanılabilmektedir. Bu da bir zihin karıĢıklığı yaratabilmektedir. 

Adlandırmadaki bu farklar, zaman zaman öyle çok tartıĢmaya neden olmaktadır ki, 

bu tartıĢmalar, gerçek sorunların önüne bile geçebilmektedir (Yetim 2014). 

Görüldüğü üzere bu konuda bir kavram kargaĢası söz konusudur. Engellinin kim, 

engelliliğin de ne olduğu açık bir biçimde ortaya konmayınca, engellilere yönelik 

geliĢtirilecek politikaların, yasaların ve hizmetlerin kapsamı da belirsizleĢmektedir. 

Bu belirsizlik de uygulamada pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Adlandırmadaki karmaĢa ve tanım güçlüğü engellinin kendisini anlatmasını ve 

diğerlerinin de onları kolayca anlamasını zorlaĢtırmaktadır (Yetim 2014). 



 

 

15 

 

Engellilik konusu tıp ve rehabilitasyon boyutlarıyla daha çok incelendiği 

halde, sosyolojik bakıĢ açısıyla değerlendirme yapan çalıĢmalara rastlamak pek 

mümkün olmamakla beraber yeterli sayıda olmadığını söyleyebiliriz. Fakat durum o 

kadar da kötü değildir. Nitekim 2000 yılından itibaren bakıldığında engellilerle ilgili 

çalıĢmalar hız kazanmıĢtır. Hükümetler, belediyeler, özel kuruluĢlar, dernekler ve 

özel öğretim kurumları engellilerle ilgili ciddi çalıĢmalar yapmaya baĢlamıĢlardır 

(ġirinkan ve ark 2007). 

 

Birey çok değiĢik nedenlerden ötürü özürlü duruma ve dolayısıyla özel 

eğitime muhtaç duruma düĢebilir. Engellilik nedenlerine bakıldığında bu nedenlerin 

bir kısmı bireyin kendinden kaynaklanırken bir kısmının da çevresinden 

kaynaklandığı gözlemlenmiĢtir. Fakat genellikle engellilik nedenleri bireyin geliĢim 

aĢamaları dikkate alınarak açıklanır. Doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası 

gibi (Özsoy ve ark 2002). 

 

Kaynağına göre sınıflandırıldığında doğuĢtan gelen engellilik nedenleri 

arasında birtakım genetik nedenler, akraba evliliği, gebelik sırasında annenin 

karĢılaĢtığı travmalar, hastalıklar, ilaç kullanımı, ıĢına maruz kalmak annenin alkol 

ve madde bağımlısı olması, kötü beslenmesi gibi nedenler görülmektedir. Sayılan 

tüm bu nedenler kaçınılmaz veya önlenemez durumlar değildir. Tıp bilimince 

gerçekleĢtirilen araĢtırmalarla genetik nedenlerin bile en azından bir kısmı önceden 

bilinerek gerekli tedbirler alınabilmektedir (Koca 2010). 

 

Doğum sırasında ve sonrasında kazanılan engelliliğe gelince kötü ve yetersiz 

koĢullarda gerçekleĢtirilen doğumlar, travmalar yanlıĢ uygulamalar vb. akla 

gelmektedir. Bunların dıĢında doğum sonrasında karĢılaĢılan olaylar arasında iĢ 

kazaları, ev kazaları, trafik kazaları, savaĢlar, terör olayları, endüstriyel kazalar, 

deprem ve benzeri yıkım olayları, büyük sanayi kazaları da temel engellilik nedenleri 

arasında gösterilebilir. Bunların büyük çoğunluğunun da önlenebilir nitelikte 

nedenler olduğu anlaĢılmaktadır (Koca 2010). 
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 Engelliliğin her zaman her yerde geçerli ölçülerle tanımını yapmak zordur. 

Bu yüzden olsa gerek literatürde çok değiĢik tanımları vardır.  Fakat özetle anlatacak 

olursak engelli sözcüğü genelde hareket yeteneği sınırlanmıĢ bireyi çağrıĢtırmaktadır. 

Engellilik ile ilgili teorik yaklaĢımlardan kaynaklanan ya da bu yaklaĢımlara yol açan 

bazı engellilik kategorileri vardır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) engelliliği üç ayrı 

kategoride ele almaktadır (Yetim 2014).  

 

Yetersizlik/Bozukluk: Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için 

normal kabul edilen bir etkinliğin ya da yapımın önlenmesi, sınırlanması haline 

yetersizlik denilmektedir (Özsoy ve ark 2002) 

 

 Özürlülük: “Sağlık alanında sakatlık, bir noksanlık sonucu meydana gelen 

ve normal sayılabilecek bir insana oranla bir iĢi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi 

ve kısıtlanması durumunu ifade eder” (Mor 2009). 

 

 Engellilik: Bireyin yaĢadığı sürece yaĢ, cinsiyet sosyal ve kültürel etkenlere 

bağlı olarak toplumda oynaması gereken rollerin yetersizlik yüzünden yerine 

getirememesi durumudur. Yani birey belli bir zamanda, belli bir durumda yapması 

istenenleri yetersizlik yüzünden yapamazsa yetersizlik engele dönüĢür diyebiliriz 

(UlutaĢdemir 2007). 

 

Engellilik kavramından sonraki en önemli konu engellilerin toplumsal hakları 

ile topluma entegrasyonlarıdır. Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam 

ve eĢit Ģekilde faydalanmasını öngören Engellilerin Haklarına ĠliĢkin SözleĢme, 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıĢtır. Bu olumlu bir 

geliĢme olmakla beraber 2000’li yıllardan çok sonra atılan bir adım olması sebebiyle 

gecikmiĢ bir adımdır. SözleĢme; 3 Aralık 2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından kabul edilen 5825 sayılı Kanun ile onaylanmıĢ ve onay süreci 27 

Mayıs 2009 tarih ve 2009/15137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tamamlanmıĢtır. 

SözleĢme, onay belgelerinin BirleĢmiĢ Milletler Yazmanlığı’na 28 Eylül 2009 

tarihinde tevdi edilmesini takip eden otuzuncu günden itibaren Türkiye açısından 

bağlayıcılık kazanmıĢtır. SözleĢmeye Ek Ġhtiyari Protokol, SözleĢme’nin onay 
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belgelerinin tevdi edildiği tarih olan 28 Eylül 2009’da Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından imzalanmıĢ olmakla beraber, onaya iliĢkin süreç devam etmektedir 

(EriĢim 3). 

 

Özürlüler ve YaĢlılar Genel Müdürlüğü’nce verilen bilgilere göre 

Anayasa’nın söz konusu hükmü gereğince, usulüne uygun olarak onaylanmıĢ bir 

uluslararası anlaĢma olan Engellilerin Haklarına ĠliĢkin SözleĢme, diğer insan hakları 

sözleĢmeleri gibi, hukuki normlar hiyerarĢisi içinde Anayasa metniyle aynı 

düzeydedir. Bu çerçevede SözleĢme, Türkiye’de yapılan tüm yasal ve idari 

düzenlemelere dayanak teĢkil ettiği gibi, bağımsız Türk mahkemeleri için doğrudan 

atıf yapılabilecek bir norm niteliği de taĢımaktadır. Engellilerin Haklarına ĠliĢkin 

SözleĢme’nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanması, SözleĢme’nin kapsamı 

ve iç hukuktaki konumu itibariyle, Türkiye’de engelli haklarının korunması, teĢvik 

edilmesi ve geliĢtirilmesi için önemli fırsatlar sunmakla beraber umut verici bir 

adımdır  (EriĢim 3). 

 

Engelliler ile ilgili yapılan araĢtırma sonuçları, engellilerin çok büyük sosyal 

dezavantajlara maruz kaldıklarını ortaya koymuĢtur. Engelliler hakkında kliĢe 

görüĢler tekerlekli sandalye kullanıcıları ve görme veya iĢitme engelli insanlar gibi 

birkaç klasik grup üzerinde durur. Ancak, sağlık sorunları, kiĢisel etkenler ve 

çevresel faktörlerin etkileĢiminden ortaya çıkan engellilik deneyimleri geniĢ ölçüde 

farklılık arz eder. Örneğin engelli kadınlar, kendilerini iĢlevsiz hale getiren engellerin 

yanı sıra toplumsal cinsiyet ayrımcılığına da maruz kalmaktadırlar. Fiziksel sakatlığı 

olan çocukların durumu zihinsel ya da duyusal sakatlığı olan çocuklarınkinden daha 

iyidir. ĠĢgücü piyasasından en fazla dıĢlananlar akıl sağlığı sorunları ya da zihinsel 

sakatlığı olanlardır (EriĢim 4) . 

 

 Engelli bireylere gerekli bilgi ve beceriler kazandırıldığında, sosyal ve 

gerektiğinde fiziksel çevrede bazı değiĢikliklere gidildiğinde engellilik durumunun 

yarattığı sorunlar asgariye inmektedir (Cavkaytar 2014).  
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Toplumda yaĢayan tüm insanlar bir Ģekilde yetersizlik konusuyla karĢı 

karĢıya gelmektedir. Bu karĢı karĢıya gelme, yetersizliğin bireyin kendisini doğrudan 

etkilemesi biçiminde olabileceği gibi, aile bireylerinden, yakın akrabalardan birini ya 

da birkaçını etkilemesi biçiminde olabilir (Cavkaytar 2014).  

 

Toplum olarak engelli bireylere karĢı duyarlı davranmalıyız. Toplumsal 

destek sistemlerinin yetersizliği, toplumun dıĢlayıcı tutum ve davranıĢları engelli 

bireyin topluma eĢit bireyler olarak katılmasını önler (Yetim 2014).  

 

Esasında sorunun temeline inmek adına iĢe engelli çocukların eğitimi ile 

baĢlanmalıdır. 0–3 yaĢları arasını kapsayan erken çocukluk dönemi geliĢimde çok 

önemli ve kritik bir dönemdir. Bu yıllarda, daha sonraki geliĢimin aĢamaları üzerinde 

de etkili olacak pek çok beceri kazanılır. Bu nedenle hükümetlerin yasa, politika, 

program ve ödenek açısından üzerinde en çok çalıĢma yapmaları, en büyük önceliği 

tanımaları gereken dönem erken bebeklik/çocukluk dönemidir. Çocukluğun ilk yılları 

ana-baba, aile üyeleri ve diğer yetiĢkinlerle olan deneyim ve etkileĢimlerin çocuğun 

geliĢimini etkilediği dönemdir (UlutaĢdemir 2007).  

 

Öncelikle anne ve babalar bilinçlendirilmeli ve onlara gereken psikolojik 

yardımlar sağlanmalıdır. Bunun yanında engelli çocuklara yönelik daha fazla oyun 

geliĢtirilmelidir. Çünkü özel eğitime gereksinimi olan çocuklar da normal geliĢim 

gösteren çocuklarda olduğu gibi, gerçek hayatı model alarak bunu oyunlarına 

yansıtmaktadırlar. Bu nedenle oyunlar gerçek hayat ile empati yeteneklerini 

geliĢtirmektedir (Gönen ve ark 2006).  

 

 Her düzeydeki eğitim öğretim çalıĢmalarından tüm engelli çocukların 

yararlanması için hizmetlerin yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. Hangi yaĢta olursa 

olsun tüm engelli bireyler potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmek için parasız 

uygun eğitimden yararlanmalıdır. Her yaĢtaki parasız eğitim hakkı ailelerinin bağlı 

bulunduğu sosyal güvence gözetilmeksizin tüm çocuklara verilmelidir. Ülkemizde 

engelli bireylerin yaĢama, eğitim, çalıĢma gibi hakları yasalarca belirlenmiĢtir. 

Ancak bu hakların hayata geçirilmesinde güçlükler bulunmaktadır. Ġleriye yönelik 
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yapılacak çalıĢmalarda bu güçlüklerin ortadan kaldırılmasına çalıĢılmalıdır (EriĢim 

5). 

 

Engellilerin sorunlarına gerçekçi çözümler türetmek, engellilerin toplum ile 

olarak yaĢamasını sağlamak, pek çok destek ve yardım hizmeti sunmak ve engellinin 

bakımıyla ilgilileri desteklemek bireylerin bağımsızlığına katkıda bulunacaktır ve 

engelli insanlar ile aile üyelerinin ekonomik ve sosyal faaliyetlere katılımına olanak 

tanıyacaktır (EriĢim 4). 

 

1.2.2. Sayısal Veriler 

 

Engelli insanların sayısı gerek ülkemizde gerekse dünyada gittikçe 

artmaktadır. Bunun nedenleri nüfusun yaĢlanmasına paralel olarak yaĢlı insanlarda 

engellilik riskinin yüksek olmasıdır. Ayrıca diyabet, kalp ve damar hastalıkları ile 

akıl hastalığı gibi engellilik ile ilgili kronik sağlık sorunlarının dünya çapında artıyor 

olmasıdır (EriĢim 4). 

 

Türkiye'de toplam engelli nüfusunun % 58'ini bedensel, % 12'sini iĢitme, 

%8'ini görme, % 22'sini ise zihinsel engelliler oluĢturmaktadır. 8.5 milyon birey olan 

toplam engelli nüfusu, ortalama olarak genel nüfusun % 10'nu oluĢturmaktadır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde bu oran % 13, Avrupa Topluluğu Ülkelerinde % 5-9, üçüncü 

dünya ülkelerinde % 22'sini oluĢturmaktadır. Dünya genelinde engelli sayısı 

azımsanmayacak boyuttayken, engelli bireylerin sportif etkinliklere katılımındaki 

engelleri kaldırarak, onları sportif etkinlikler açısından engelsiz bireyler haline 

getirmek gerekmektedir (Keskin 2008). 

 

2002 yılında, Türkiye Ġstatistik Kurumu ve Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı 

tarafından yapılan “Türkiye Özürlüler AraĢtırması” sonuçlarına göre, ülkemizde 

yaklaĢık 8,4 milyon özürlü vatandaĢ vardır ve bunun toplam nüfusa oranı % 

12,29’dur. Özürlü vatandaĢların % 9,7’si süreğen hastalığı olanlar; % 1,25’i 

ortopedik, % 0,48’i zihinsel, % 0,38’i dil ve konuĢma, % 0,37’si iĢitme, % 0,6’sı 

görme özürlü bireydir (Devlet Denetleme Kurulu 2009). Buna göre ülkemizde 
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8.431.937 (12,29) kiĢi engelli olarak yaĢamlarını sürdürmektedir. % 12,29 özürlü 

oranının; % 7,092’u erkek, % 5,022’si kadın olarak ifade edilmektedir. Aynı 

araĢtırma verilerine göre, ülkemizde engellilerin en yoğun yaĢadığı bölgenin; 

Marmara Bölgesi olduğu, en az yaĢadığı bölgenin de; Ege Bölgesi olduğu tespit 

edilmiĢtir (Öztürk 2011). 

 

Dünyadaki engellilerin 2/3’ den fazlasının geliĢmekte olan ülkelerde yaĢadığı 

söylenebilir. Bunda geliĢmekte olan ülkelerdeki engellilere yönelik programların 

azlığı ve engelliliği önlemeye yönelik projelerin toplumsal projelerde fazla yer 

verilmemesi etkilidir. Ülkemizde de yaklaĢık 8-8,5 milyon engelli olduğu kabul 

edilmektedir. Bu rakam engelli birey ile yaĢayan aileleri ile birlikte yaklaĢık 25 

milyona ulaĢmaktadır. Bu rakamın 2 milyona yakını çalıĢma çağına gelmiĢ 

özürlülerdir. Engellilerin iĢgücüne katılmaları ile ilgili verilere bakıldığında yaklaĢık 

%78’inin iĢgücüne dahil olmadığı görülmektedir (Yetim 2014). 

 

2002 yılındaki Devlet Ġstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, engelli nüfusun 

% 36’sı okuma yazma bilmiyor. % 14’ü ancak lise ve dengi okuldan, % 1,2’si 

üniversiteden mezun olabilmiĢtir. Yine engelli nüfusun % 12’si ancak sosyal 

güvence kapsamında istihdam edilebilmiĢtir. Kısacası topluma kazandırılmayı 

bekleyen bir engelli grubu mevcuttur. Bu durum da konu hakkında toplumun 

yeterince bilinçli olmadığını göstermektedir (Öztürk 2011). 

 

1.2.3. Engellilerin Sınıflandırılması 

 

Zihinsel engelliler 

 

Zihinsel fonksiyonların normalin altında olması, iletiĢim, öz bakım, ev 

yaĢamı, sosyal beceriler, akademik fonksiyonlar, kendini yönlendirme, sağlık ve 

güvenlik, serbest vakitler, iĢ gibi öğrenme ve sosyal uyum ile ilgili davranıĢların iki 

ya da daha fazlasında sınırlılığa sahip olma durumunun görülmesidir (Özer 2013).  
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Doğumdan önce, doğum sırasında ve sonraki geliĢim sürecinde değiĢik 

nedenlerle geliĢim ve fonksiyonlarında oluĢan sürekli yaĢlanma, duraklama ve 

gerileme gösteren ve bunun sonucu olarak etkili uyumsal davranıĢlarda gerilik ve 

yetersizlik gösteren sürekli bir durumdur. Zihinsel engelli olan çocukların bir kısmı 

okula baĢlamadan, bir kısmı ise okula baĢladıktan sonra fark edilebilmektedir. Bunun 

nedeni ise bu çocukların bir kısmının okula baĢlamadan önce yaĢıtlarından çok 

farklılık göstermemeleridir. Çocuklar arasındaki farklılığın okul çağında daha 

belirgin ve gözlemlenebilir olmasıdır. Bir kısmının ise farklılıkları doğum öncesi, 

doğum anı ya da doğumdan hemen sonra gözlemlenebilmektedir (Vuran 2013). 

 

GeçmiĢte zihinsel engelli çocukların baĢarılı olamayacakları, eğitim 

alamayacakları yönünde olumsuz bir düĢünce hakim olmuĢtur. Bu düĢüncenin, 

toplumun bu çocuklar hakkındaki bilgi eksikliğinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Zihinsel engelli çocuklarla ilgili yapılan araĢtırma sonuçları gerekli düzenlemeler 

yapıldığında onların da öğrenebileceklerini, bir iĢ, meslek sahibi olabileceklerini 

göstermiĢtir (Tekinarslan 2008). 

 

ĠĢitme engelliler 

 

ĠĢitme duyarlılığının kiĢinin geliĢim, uyum ve özellikle iletiĢimdeki görevleri 

yeterince yerine getiremeyiĢinden ortaya çıkan duruma iĢitme engeli denir (Özsoy ve 

ark 2002).  

 

Amerikan Özürlü Bireylerin Eğitimi Yasasında (IDEA) iĢitememe, Ģöyle 

tanımlanmıĢtır: Bireyin yükseltme ya da yükseltmesiz; iĢitme yoluyla dile ait bilgileri 

toplama sürecinde yetersizliğe sahip olmasına, bu yetersizliğinin eğitsel 

performansını önemli derecede etkilemesine yol açan ağır derecede iĢitme 

yetersizliği durumudur. ĠĢitme yetersizliği ise, çocuğun eğitsel performansım önemli 

derecede etkileyen, kalıcı olarak ya da düzensiz bir Ģekilde değiĢen ancak iĢitme 

probleminin olması durumudur (Ersoy ve Avcı 2000). 
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ĠĢitme engeli, iĢitmenin iĢitsel bilgiyi anlamak için yetersiz olduğu anlamına 

gelir. ĠĢitme aleti kullansa da öğrencinin dili iĢleme yetersizliği oldukça ağırdır. Bir 

öğrencinin iĢitme engelli sayılabilmesi için iĢitme kaybının eğitsel performansı 

olumsuz yönde etkileyecek kadar ağır olması gerekir. ĠĢitme aleti kullanarak iĢitme 

engeli düzeltilen çocuklar normal beden eğitimi aktivitelerine katılabilmektedirler. 

ĠĢitme engelli çocuklar hafif dereceden çok ağır dereceye kadar çeĢitli farklılıklar 

gösterirler. Düzeltilemeyecek kadar ağır derecede iĢitme engeli olan çocuklar özel 

ilgi ve dikkat gerektirirler. Sözel girdiden ziyade görsel girdiye gereksinim duyarlar. 

Demonstrasyon, yazılı açıklama, kartlar ya da videoteyp iĢitmeyen çocuklar için 

kullanılan etkili eğitim araçlarıdır (Özer 2013). 

 

ĠĢitme yetersizliğine sahip çocukların erken tanılanmalarının, bir an önce 

iĢitmeye yardımcı teknolojilerden yaralanmaları, özellikle dil ve iletiĢim 

geliĢimlerinin sağlanması boyutlarında önemli olduğu belirtilmektedir. Erken tanı 

süreci, önce tarama ve daha sonra tanılama olarak iki boyutta düĢünülmelidir. Erken 

taramanın mutlaka bebeklerin doğumlarından hemen sonra yapılması ve bir kayıp 

durumu varsa bir an önce müdahalelerin baĢlatılması gerekmektedir (Vuran 2013) 

 

KonuĢma engelliler 

 

Milli Eğitim Bakanlığının konuya iliĢkin yönetmeliğinde konuĢma engeli 

“konuĢmanın akıĢında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin 

çıkarılıĢında, eklemleniĢinde, artikülasyonunda, anlamında bozukluğu bulunana 

konuĢma engelli denir” biçiminde tanımlanmaktadır (Özsoy ve ark 2002). 

 

KonuĢma bozukluğu denilince ilk akla gelen gerek konuĢmanın akıcılığının 

bozulması, gerekse de bazen konuĢmaya eĢlik eden uygunsuz vücut hareketlerinin 

yer alması sonucunda dinleyenlerin, ne konuĢulduğu ile ilgili olmayıp, nasıl 

konuĢulduğuna dikkat çekmesi açısından kekemelik olmaktadır. Ancak konuĢma 

bozuklukları dilin sesli sembolleri, artikülasyon, ses ve iĢitme olmak üzere geniĢ bir 

alanı kapsar. Kimi çocuğun istendik bir konuĢma yapamamasının nedeni, konuĢmaya 

karĢı bir isteğin ve hazırlığın olmamasından kaynaklanabilir. Kimi çocukta iĢitme 
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yoluyla ilk karĢılaĢtığı kelimeler onda geçici bir anlam kazanana kadar iz 

bırakmayabilir (Göksoy ve Çevik 2004).  

 

Günümüzde konuĢma engeli toplumda tam olarak anlaĢılamamıĢtır. Bir 

bireyin konuĢma engelli olarak kabul edilmesi için, aĢağıdaki durumlardan birinde 

sorun yaĢaması gerekmektedir. Bunlar; 

 

 KonuĢmanın anlaĢılır Ģekilde olmaması, 

 KonuĢmanın duyulmasında yetersizlik olması, 

 Sesin bozuk ve tırmalayıcı olması, 

 Sesin çıkarılmasının, ritminin ve vurgularının bozuk olması, 

 Dil yönünden kelime dağarcığı ve gramer yetersizliklerinin olması, 

 KonuĢmanın bireyin yaĢına ve fiziksel yapısına uygunsuzluğu 

(Göksoy ve Çevik 2004). 

 

Görme engelliler 

 

Genel bir tanım olarak görme engelli olma durumu, görme gücünün, normal 

görme gücünden düĢük olma durumudur (Ayça 2013). 

 

Görme engeli hem kısmi görüĢe sahip olan hem de görmeyen bireyleri 

kapsar. Görme kaybı olan her çocuk özel eğitime gereksinim duymaz. Görme kaybı 

çocuğun öğrenmesini engellediği zaman özel eğitime gereksinim duyulur (Özer 

2013). 

 

Görme, geliĢimin bütün alanları için önemli bir motivasyon aracıdır. 

Görmenin hiç olmaması ya da sınırlı olması, baĢ ve boyun kontrolünden baĢlayarak, 

emekleme, yürüme, dil ve kavram geliĢimi gibi geliĢim alanlarında önemli 

gecikmelere neden olabilmektedir. Görme yetersizliği olan çocukların geliĢimlerini 

normal geliĢim gösteren akranlarına yakın biçimde tamamlayabilmeleri için erken 

çocukluk döneminde etkili uygulamaların yapılması oldukça önemlidir (Vuran 

2013). 
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Ortopedik engelliler 

 

Ortopedik özürlüler ile ilgili ilk resmi tanım 1962 yılında özel eğitime muhtaç 

çocuklar yönetmeliğinde yer almaktadır. Bu tanıma göre ortopedik özürlü “Kemik ve 

mafsalların Ģekil ve yapısında özür bulunan veya adale gücü geliĢim koordinasyonu 

ve kontrolünde inhiraflar gösteren kimselerdir”. Dünya Sağlık Örgütüne göre 

ortopedik özürlü tanımı ise Ģöyledir. “Ortopedik özürlü çocuk; iskelet, sinir sistemi, 

kas ve eklemlerindeki bozukluk ve sakatlık nedeniyle eğitim ve öğretim 

çalıĢmalarından yeterli ölçüde yararlanamayan çocuktur”. Daha geniĢ tanımlama 

yapılırsa; DoğuĢtan veya herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu, iskelet, kas ve sinir 

sisteminde arıza meydana gelmesi ve buna bağlı olarak normal yaĢam aktivitelerini 

gerçekleĢtiremeyecek derecede fiziksel yetersizliğe sahip olan kiĢilere ortopedik 

özürlü denilmektedir (Çağlar 1982).  

 

Ortopedik özürlü kiĢiler kendi içinde de "Yürüyebilen özürlüler" ve 

"Tekerlekli sandalyeye bağlı özürlüler" Ģeklinde sınıflandırılmaktadır (Mutluer 

1997).  

 

"Yürüyebilen özürlüler" grubunda herhangi bir yardıma gereksinim 

duymadan yürüyebilenler, herhangi bir dayanak veya bastonla yürüyebilenler ve 

koltuk değneğiyle yürüyebilenler yer almaktadır. "Tekerlekli sandalyeye bağlı 

özürlüler" grubunda ise; tekerlekli sandalyeye bağımlı olan fakat ara sıra 

yürüyebilenler, vücudun üst kısmını tümüyle kullanabilenler ve vücudunun hiçbir 

bölümünü kullanamayan engelliler bulunmaktadır (Çağlar 1982). 

 

Diğer engelliler 

 

Kalıcı rahatsızlıkları olan ve sürekli bakım ve tedaviye ihtiyaç duyan kiĢiler 

ile yaĢlılar, hamileler ve geçici özürlüler bu karegoride yer almaktadır (Mülayim 

2009). 
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1.2.4. Engellilerde Spora Katılımın Sağlığa Yararları 

 

Sporun sağladığı yararlar Ģüphesiz engeli olan kiĢilerde de görülmektedir. 

Bunları;  

1) Fiziksel uygunlukta geliĢme (kuvvet, dayanıklılık, güç, esneklik, çeviklik, 

esneklik,  

2) Sağlık sorunlarında azalma (obezite, iskemik kalp hastalıkları, osteoporoz, 

diabet vb.)  

3) Sağlıkta farkındalığın geliĢmesi Ģeklinde sıralayabiliriz (Yılmaz ve ark 

2003). 

 

Günümüzde engellilere yönelik gerçekleĢtirilen özel eğitimin en büyük amacı 

engeli olan bireylerin mümkün olabildiği kadar normal bir yaĢam 

sürdürebilmeleridir. Bunu gerçekleĢtirebilmenin en önemli öğelerinden bir tanesi 

bireylerde “benlik” olumlu benlik imajının kazanılmasıdır. Benlik imajının geliĢmesi 

ise bireyin karĢı karĢıya kaldığı tutumların pozitif ya da negatif olmasıyla direk 

ilgilidir. Özellikle de engellilerde spor ile ilgilenmenin benlik algısı üzerinde olumlu 

bir etki bıraktığı yapılan pek çok araĢtırma ile ispatlanmıĢtır (EriĢim 6). Bu olumlu 

etki, toplumda yer alan engelli bireylerin, fiziksel geliĢimleri ile birlikte onların 

toplum içinde daha iyi iliĢkiler kurabilmesini sağlamaktadır (Fernhall 1993). 

  

Düzenli yapılan sporsal faaliyetler engelli kiĢiyi topluma ve üretime 

kazandırmasının yanı sıra onun sağlam olan vücut adalelerini güçlendirip günlük 

hayatını kolaylaĢtıracaktır. Ayrıca bazı tür engellilerde geliĢebilecek sekonder 

kontraktürleri engellenecektir. Örneğin; her iki kolu da ampute olmuĢ bir engelli de 

sürekli olarak günlük islerde ayaklarını kullanmaya bağlı olarak (ör; yemek yerken ) 

ortaya çıkan kifozun geliĢimi spor yaparak önlenebilir. Ya da tek bacağı ampute bir 

kiĢi de spor yoluyla denge hissice kabiliyeti geliĢtirilirse kalan tek bacak çok daha 

kullanıĢlı hale getirilmiĢ olur (Kalyon 1994). 

 

Spor, engellilere sosyal bütünleĢme için de bir Ģans sunmaktadır. Benlik 

saygısı, özgüven, biyolojik ve psikolojik iyi olma düzeyini de katkı sağlamaktadır. 
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Sportif yarıĢmalar ile desteklendiği zaman bu kazanımlar daha da artmaktadır. 

Engelli bireyler kazanma ve kaybetme duygusunu yaĢayarak rekabet güçleri 

geliĢecektir. YaĢamlarındaki engellerle baĢa çıkma konusunda daha güçlü 

olacaklardır (Arslan 2014).  

 

Engelli bireyin yapacağı sporun olumlu etkileri engelli kiĢinin kendisine, 

ailesine, iĢ çevresine ve topluma doğrudan yansımaktadır. Engelliler için spor, 

bireyler arası iletiĢimi artırmak, inisiyatifi ve entegrasyonu geliĢtirmek anlamına 

gelir. Planlı çalıĢma ve antrenman, engelli bireyin sağlığının düzelmesi yanı sıra, 

yaĢam sevincini artıran, on[an hayata bağlayan ve özgüvenlerini geliĢtiren bir unsur 

olarak da dikkat çekmektedir (ġirinkan ve ark 2007). 

 

Spora katılım düzeyi ile sosyalleĢme ve toplumsal uyum artıĢı 

gözlemlenebileceği gibi sağlık açısından faydaları da gözlemlenebilir. Nitekim 

haftada on saat spora katılımın, spora katılmayanlara oranla, omurilik hasarı olan 

sporcularda daha az enfeksiyon ve tıbbi komplikasyona yol açtığı belirlenmiĢtir.  

Yapılan araĢtırmalara göre biliĢsel fonksiyonların artıĢı, yüksek düzey hareketlilik ve 

iyi beslenme günlük yaĢam aktivitelerindeki iyileĢmeyi geliĢtiren faktörler olarak 

vurgulanmıĢtır (Özdemir ve Ersoy 2009). 

 

Ağır bedensel sakatlıkların çocuk ve gençlerde anormal hareket ve davranıĢ 

biçimlerinin geliĢmesine yol açtığı, onların içine kapanık, karamsar, anti sosyal 

tutum ve davranıĢ sergilemelerine neden olduğu bilinmektedir. Engelli birey spor 

yoluyla Tüm bu olumsuz durumları atlatabilir ve hayatı olduğu gibi kabul edebilir. 

Her spor etkinliği engelliler için toplumsal bir deneyimdir ve çoğunlukla duyguları 

içerir. Sportif etkinliklerle duygularını ifade etme olanağı bulan engelli gençler 

saldırganlık, öfke, utangaçlık gibi duygularda boĢalma sağlar ve bu duygularını 

kontrol etmesini öğrenir (Çevrim 2009). 

 

Engellilerin spor faaliyetlerine katılımını teĢvik etmek amacıyla, engellilerin 

spor yapmasının önündeki engelleri kaldırma, tesisleri eriĢilebilir kılma, spor eğitim 

programları ve destekleyici teknolojiler geliĢtirme, bilgilendirme ve bilinçlendirme 
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çalıĢmaları yapma görevi 2005 yılında yapılan yasa değiĢikliği ile Gençlik ve Spor 

Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda Gençlik 

ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak ĠĢitme Engelliler, Görme Engelliler, Bedensel 

Engelliler ve Özel Sporcular Spor Federasyonları kurulmuĢtur. Ayrıca Gençlik ve 

Spor Bakanlığı tarafından engellilerin sportif faaliyetlere katılımını teĢvik etmek 

üzere, 81 Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü ile özerk ve özerk olmayan federasyon 

baĢkanlıklarının spor tesislerinden ve buralarda düzenlenen spor faaliyetlerinden 

engellilerin ücretsiz veya indirimli yararlanmalarına iliĢkin olarak bir iç genelge 

yayımlanmıĢtır (EriĢim 3). 

 

Türkiye, Türk sporcularının çeĢitli dallarda baĢarı gösterdiği ve birçok 

madalya kazandığı özel olimpiyatlara 1983 yılından itibaren katılım sağlamaktadır. 

Ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün baĢarı gösteren sporculara, 

spor kulüplerine, teknik direktör ve antrenörlere ödül verilmesi ile nakdi yardım 

yapılmasına dair usul ve esasları düzenleyen 24 Haziran 2008 tarihli ve 5774 sayılı 

BaĢarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi 

Hakkında Kanun’a dayalı olarak 2010 yılında çıkarılan Spor Hizmet ve 

Faaliyetlerinde Üstün BaĢarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik 

kapsamında olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunlarındaki ilgili spor dallarında 

büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde baĢarılı olan sporcular, spor 

kulüpleri, teknik direktör ve antrenörler ile uluslararası spor faaliyet ve 

organizasyonlarında ülke tanıtımına katkıda bulunan sporcular ödüllendirilmektedir. 

2010 yılı itibari ile Türkiye’de engellilik alanında 20.556’sı lisanslı ve 9.034’ü faal 

sporcu olmak üzere toplam 29.590 sporcu bulunurken, bu rakam 2013 (Haziran) 

yılında 30.521’i lisanslı ve 11.128’i faal sporcu olmak üzere toplam 41.379’a 

yükselmiĢtir (EriĢim 3). 

 

Sonuç olarak; aktif spor, engellilerin sadece fiziksel durumunu iyileĢtirmekle 

kalmayıp, onları güçlendirmektedir. Bu nedenlerden ötürü engelli bireylerin mutlaka 

spora yönlendirilmeleri, mevcut spor alanlarından yararlanmaları sağlanmalıdır. Yeni 

yapılacak spor tesislerinde, engellilerin yararlanmasını sağlamaya yönelik 

planlamaların yapılması ve projelendirilmesi, sportif aktivitelere seyirci olarak 
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katılmak isteyen engellilere özel ve güvenli platformlar ayrılması gerekmektedir 

(Özdemir ve Ersoy 2009). Engelli sporunun temel amacı sporun her düzeyde bu 

kiĢilerce de uygulanmasının sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda engel seviyesi, 

yaĢları, cinsleri ne olursa olsun kiĢilere spor yapma olanaklarının sunulması 

sağlanmalıdır. Engelli bireyler genellikle sporda diğer alanlara göre daha 

baĢarılıdırlar. Engelli bireylerin genellikle gevĢek kas yapısına sahip oldukları, yaĢın 

da ilerlemesi ile motor geliĢimde görülen kaybın gittikçe arttığı görülmektedir. Spor 

desteği ile bu kayıp asgari düzeye indirilebilmektedir (Yılmaz ve ark. 2003).  

 

Yukarıda saymıĢ olduğumuz spor yapmanın özel gereksinimli bireylere olan 

faydalarını özetle sıralayacak olursak;  

 Gerginlikten kurtulma  

 BaĢkalarıyla anlaĢma  

 BaĢarısından memnun olma  

 Güçlüklere karĢı dirençli olma  

 Bağımsız düĢünebilme yeteneği  

 Spor dıĢındaki alanlarda da baĢarı olma isteği  

 Hareket etme yoluyla iletiĢim kurma  

 DıĢarıdaki spor çalıĢmalarında kendine güvenme  

 Eyleme geçmeden önce düĢünme  

 Öz disiplin  

 Katılımdan hoĢnut olma  

 Ġnisiyatif alma yeteneği  

 Motor koordinasyonunu geliĢtirme  

 BaĢkalarının bakıĢ açılarını anlama  

 Kendi eksikliklerinin farkına varma  

 Sorumluluk alma  

 Karakterini geliĢtirme   

 Tercih yapma, katılımcı olma gibi kiĢilik özelliklerini destekleme  

 Sporcu olmanın getirdiği kaliteli ve olumlu insan iliĢkileri, sosyal 

sorumluluk alma (ġahin ve IĢıtan 2010). 
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1.2.5. Engellilerde Spor ve Spor Eğitimi 

 

Bedensel engelliler için spor, toplumla entegrasyon ve kiĢisel rehabilitasyon 

açısından çok büyük önem taĢımaktadır. DoğuĢtan engellilerin bireysel hareket 

imkânlarının arttırılması ve sonradan engelli olanların kendilerine güvenlerinin 

sağlanması bakımından ayrı bir anlam ifade ettiği yadsınamaz bir gerçektir (Özer 

2001). 

 

Sporun, bireylerin fiziksel ve psikolojik yapısı üzerindeki olumlu etkilerinin 

öneminin vurgulanmasından bu yana, sportif etkinliklerin engelli bireyler için de son 

derece önemli olduğu gerçeği kabul edilmeye baĢlanmıĢtır. Engelli bireyler için 

fiziksel psikolojik etkilerine ek olarak entegrasyon ve rehabilitasyon süreçlerini 

direkt olarak etkileyen bir faktör olarak sportif etkinlikler giderek daha çok dikkat 

çekmektedir (Yetim 2014). 

 

Özellikle engelli çocukların sporla tanıĢtıkları dönem okullardaki beden 

eğitimi dersleridir. Bu nedenle beden eğitimi öğretmenlerine de çeĢitli görevler 

düĢmektedir. Engel çeĢidine göre sporsal aktivite yaptırabilmelidir. Örneğin görme 

engelli çocuklar için beden eğitimi programları dokunsal, kinestetik ve iĢitsel uyarıcı 

sağlayacak Ģekilde düzenlenmelidir. Görme duyusunun duyu-motor geliĢim süreci 

için en önemli duyusal girdi olduğu düĢünülür. Bu nedenle gören çocuklarla 

karĢılaĢtırıldığında görme engelli çocukların farklı geliĢim göstermeleri beklenir. Ġlk 

çalıĢmalar görme engelli çocukların geliĢimlerinin gören çocuklardan önemli 

derecede geri olduklarını ortaya koymaktadır (Yılmaz ve ark. 2003).  

 

Görme engelli öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeyleri gören akranlarına 

göre daha düĢük olmakla birlikte, fiziksel uygunluk düzeyi, gören akranlarına göre 

daha iyi olan öğrenciler de bulunmaktadır. Ancak fiziksel egzersizleri yeterli 

düzeyde yapamamaktadırlar. Birçok bireyin büyümesinin duraklaması, yetersiz 

fiziksel aktivitelere katılamamasından kaynaklanmaktadır (Yılmaz ve ark. 2003). 
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Spor, klasik tedavi edici egzersizlerle kıyaslandığında, hastaya kaliteli vakit 

geçirmesi ve hastayı hayata baĢlaması açısından oldukça önemlidir. Engellilerde 

sporun asıl amacı ise sakat insana dıĢ dünya ile temas imkanı vererek 

sosyalleĢmelerini hızlandırmasıdır. Ayrıca spor, zihni ve vücudu çalıĢtırdığı, güven, 

disiplin, rekabet ve arkadaĢlık hislerini uyandırdığı için topluma dönme ve yararlı 

olabilme imkânlarını büyük çapta artırır. Bazı spor dallarında örneğin; ok atma, 

bilardo, masa tenisi ve yüzme de engellilerin normal kiĢilerle mücadele ettikleri 

görülebilir (Çevrim 2009). 

 

Engeli olan kiĢiler arasında düzenli fiziksel aktivite ve spor yapmanın yanı 

sıra müsabaka amaçlı yapılan sporlar da önemlidir. Ancak doğuĢtan veya sonradan 

oluĢan bir hastalık veya travmaya bağlı olarak geliĢen bir bozukluk veya yetersizliğe 

bağlı olarak ortaya çıkan engellilik durumu, kiĢinin hareketlerini, günlük ve mesleki 

becerilerini etkileyeceği gibi, fiziksel aktivite ve spora iliĢkin becerilerini de 

etkileyecektir. Bunlar eğitim ile keĢfedilebilecek, anlaĢılabilecek durumlardır. Bunun 

yanında hareket eksikliği veya yanlıĢ yapılan hareketler de çeĢitli problemleri 

doğurmaktadır (Ġnal 2014). Bunlar; 

 

 Kaslarda kuvvet kaybı,  

 Gücü azalmıĢ kemikler,  

 Limitli eklem hareket miktar Kasılma kabiliyeti olmayan dokularda 

(tendon, ligament, eklem kapsülü, konnektif doku, kemik) azalmıĢ esneklik,  

 Deforme olmuĢ kemik ve eklemler,  

 AzalmıĢ kassal ve kardiyovaskuler dayanıklılık,  

 Sinir sistemi bozukluklarına neden olmaktadır (Ġnal 2014). 

 

Sportif aktivitelere katılma bireye, kasların güçlendirilmesi, koordinasyon 

geliĢimi, denge geliĢimi, duruĢ kontrol geliĢimi, esneklik geliĢimi, solunum ve 

dolaĢım sisteminin geliĢimi, spastisiteyi önleme alanlarında oldukça faydalıdır (Özer 

2013). 
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Engelli atletler için spor, 100 yılı aĢkın bir zamandır varlığı sürdürmektedir. 

18. ve 19. yüzyıllarda sportif aktiviteleri destekleyen bağıĢçılar, engelli kiĢileri 

rehabilite etmek ve yeniden eğitimi için oldukça önemli katkılarda bulunmuĢlardır. 

Birinci Dünya savaĢının ardından fizyoterapi ve spor hekimliği, ortopedi ve 

dahiliye/iç hastalıklar kadar önem kazanmıĢtır.  

 

Engelliler için beden eğitimi ve sporun en temel amaçları;  

 Hareket ihtiyaçlarını karĢılamak,  

 Ġzole edilmiĢ yaĢantılarından sıyırmak,  

 BaĢarma duygusunu geliĢtirmek,  

 SosyalleĢme fırsatları sunmak,  

 Ebeveynlerine çocuklarının neler yapabildiğini göstermek dolayısıyla engelli 

çocuğu olan ebeveynlerin umutsuzluk düzeylerini azaltmak.  

 Sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları geliĢtirmek  

 Çocukların özel eğitimlerine ve rehabilitasyon programlarına destek olmak  

 Yetenekleri doğrultusunda seçilecek çocukları performans sporlarına 

yönlendirerek kendilerini gerçekleĢtirmelerini sağlamak temel amaçlardır.  

 

Engelliler için, toplum içinde sosyal ve sportif aktiviteler yönlendirecek, 

eğitecek, tedavilerine yardımcı egzersizler yaparak vücut kaslarını güçlendirecek 

uygulamaları yaptıracak özel eğitilmiĢ spor öğretmenlerine acil ihtiyaç duyulduğu 

aĢikardır (Arslan 2014). 

 

Bir toplumda eğitimin en genel amacı o toplumun bireylerini topluma faydalı 

hale getirmektir. Bu amaca uygun olarak bireyi eğitecek öğretmenin yetiĢmesinden 

sorumlu olanı eğitim kurumu okuldur. Öğretmenlerin öğrencileri üzerinde olumlu 

etkiler yaratabilmesi, öğrencileri olumlu yönde etkileyebilmesi için bazı özelliklere 

sahip olması gerekir. Öğretmen yetiĢtirme genel eğitimin her düzeyinde önemli 

olduğu kadar, özel eğitimde de önemli bir konu ve sorundur. Özel eğitim 

hizmetlerinin baĢarısı bu hizmetleri sağlayacak olan personelin dolayısıyla da 

öğretmenlerin niteliğine bağlıdır. Nasıl ki özel eğitim genel eğitimin ayrılmaz bir 
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parçası ise de özel eğitimde öğretmen yetiĢtirme de genel eğitimde öğretmen 

yetiĢtirmeden ayrı olarak düĢünülemez (TaĢkın 2014). 

 

Milli Eğitim Bakanlığı, 573 sayılı Özel Eğitim Yönetmeliği, özel eğitimi, 

özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinimlerini karĢılamak için özel olarak 

yetiĢtirilmiĢ personel, geliĢtirilmiĢ eğitim programları ve yöntemleri ile onların özgür 

ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak tanımlamaktadır.  Bu 

amaç ve gerekçeler ile Ġnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

bünyesinde “Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü” adıyla bir bölümün 

açılması ve MEB Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

ile 07.07.2009 Tarih ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına konu 

kapsamında ihdas edilecek alan ile ilgili mesleki tanımların eklenmesinin 

sağlanmasıdır (Arslan 2014). 

 

Oyun ve spor, engeli olan ve olmayan çocukların, kiĢilerin birbirlerini daha 

iyi tanımalarına, becerilerini görmelerine, paylaĢmayı öğrenmelerine temel oluĢturan 

aktiviteler dizisini içermektedir. Çocuk okul yaĢamında oyun oynamayı ve spor 

yapmayı ne kadar sever ve bundan zevk alırsa, kendine güveni geliĢeceği gibi, ileriki 

yaĢamında aktif yaĢam tarzını benimseyen bir birey olabilecektir (Ġnal 2010). 

 

Dünyada her on çocuktan biri özel eğitime muhtaçtır. O halde bu grubu da 

spor politikası içerisinde düĢünmek gerekir. Aksi takdirde büyük bir grup dıĢlanmıĢ 

olur. Onların spora daha fazla ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Çünkü spor, fiziksel, 

psikolojik ve sosyal olarak engellilerin toplumla iletiĢime geçmesinin en kolay 

yoludur. Anne babalara, eğitim ve rehberlik hizmetleri sunan kamu ve gönüllü 

kuruluĢlar; anne babaların duygusal sorunları, engelli çocuklarına karĢı tutumları, öz 

bakım becerilerinin eğitimleri yanında, çocuklarının oyun ihtiyaçları, sportif 

etkinliklerin geliĢim süreçlerine faydaları gibi konulara eğitim programları içinde 

daha çok yer vermelidirler (Yetim 2014). 
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1.2.6. Engelliler Sporunda Öğretmen ve Antrenör Eğitiminin Önemi 

 

Son zamanlarda birçok ülkede beden eğitimi ve spora eĢit ulaĢım ve katılım 

olanaklarının sunulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda herkes için spor hareketinin, 

aktivitelerinin ve kampanyalarının içinde engellilere daha fazla yer verilmektedir. 

Yüksek performans sporu açısından bakıldığında giderek daha da artan medya ve 

toplum ilgisi söz konusudur. Bu özellikle Paralimpik Oyunlar ve Özel Oyunlar 

açısından doğrudur. Son on beĢ yıldır öğretmen ve antrenör yetiĢtirme 

programlarında büyük değiĢimler olmuĢtur. Avrupa düzeyinde, hatta son zamanlarda 

dünya düzeyinde “Thematic Network” olarak adlandırılan engelliler için fiziksel 

aktivite alanında yüksek lisans programı yürütülmektedir. Bilim, araĢtırma ve 

uygulama alanında çalıĢan uzmanların kıtasal ve uluslararası iĢbirliği bu alanın kabul 

ve farkında lığını giderek artırmaktadır (Özer 2013). 

 

Sporun kazandığı bu yeni boyut ve fonksiyonlar, özel uzmanlık gerektiren 

alanların ihtiyacını karĢılayabilecek spor elemanlarının yetiĢtirilmesini zorunlu 

kılmaktadır. Özel uzmanlık gerektiren alanların baĢında, okul içi ve dıĢı sportif 

etkinlikleri, engel tür ve düzeylerine göre düzenleyebilecek kalifiye eleman sorunu 

yaĢayan ve nüfusun yaklaĢık %12’sini oluĢturan toplumun engelli kesimi 

gelmektedir. Sorun, 2008 Spor ġurası’na da yansımıĢ ve ġura, engelliler için beden 

eğitimi öğretmeni ve antrenör yetiĢtirilmesi hususunda tavsiye kararı almıĢtır. Bu 

konu Gençlik ve Spor Bakanlığının 13-14 Nisan tarihleri arasında yapılan Spor 

ÇalıĢtayı “Engelliler Sporu” alt komisyonunda da tartıĢılmıĢtır (Konar 2014). 

 

  Ülkemizde engelliler için beden eğitimi öğretmeni ve antrenör yetiĢtiren 

program bulunmamaktadır. Oysaki engelli bireylerin yaĢam kalitelerinin 

yükseltilmesi, entegrasyon ve rehabilitasyonlarının gerçekleĢtirilebilmesi, her engel 

grubuna özgü sportif Ģartlar ve imkanlar konusunda bilgi ve donanıma sahip yetiĢmiĢ 

insan gücünün varlığıyla sağlanabilir. Bu nedenle, engelliler için beden eğitimi 

öğretmeni ve antrenör yetiĢtiren bir yüksek öğrenim programının açılması, 

engellilerin toplam nüfus içerisindeki oranı dikkate alındığında bir zorunluluk olarak 

ortaya çıkmaktadır (Konar 2014). 



 

 

34 

 

Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiĢtiren öğretim kurumlarındaki öğretim 

programları içerisinde bulunan ve teorik olarak okutulan "Engellilerde Beden Eğitimi 

ve Spor" dersinin gönüllü olarak uygulamalarında dersin çok daha verimli ve etkin 

geçtiği görülmüĢtür. Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde 2006-2007 bahar yarıyılında 

okutulan ve çeĢitli sportif etkinliklerle uygulamaya dönüĢtürülen bu dersin dönem 

sonunda uygulanan anket çalıĢmasında öğrenciler üzerinde dersin çok farklı bir etki 

bıraktığı tespit edilmiĢtir (ġirinkan ve ark 2007). 

 

GeniĢ bir yelpazeye sahip olan engellilik çeĢitlerinden dolayı spor 

eğitimlerinin diğer ayağını oluĢturan öğretim metotları her engel türüne göre farklılık 

arz etmektedir. Örneğin görme engellilerde daha çok dinleme becerisi geliĢmiĢtir. 

Körler ve az görenler için hazırlanan programlarda dinlemeden geniĢ çevreye iliĢkin 

bilgi kazandırmak için gittikçe artan bir Ģekilde yararlanılmaya çalıĢılmaktadır. 

Özellikle son zamanlarda dinlemenin öğrenmenin etkililiğini artırdığına inanılması 

nedeni ile okul çağındaki görme özürlü çocuklar için kabartma yazı ve büyütülmüĢ 

harflere oranla dinlemeye dayalı öğretime daha fazla yer verildiği izlenmektedir 

(Özyürek 1981). 

 

Asıl konumuz olan Judo sporunda da antrenör eğitimi çok önemlidir. Çünkü 

Judo sporu iyi öğrenildiğinde ve öğretildiğinde baĢarı kendiliğinden gelecektir. 

Bugünün sporcuları geleceğin hakem ve antrenörleri olacağına göre bu iĢ en 

baĢından sıkı tutulmalıdır. Sporcuların eğitimleri önemsenmeli ve ufuklarını açıcı 

çalıĢmalar yapılmalıdır. Bu doğrultuda antrenör, araĢtırma yapmalı ve kendini sürekli 

yenilemelidir. Antrenmanlara daima hazırlıklı gitmelidir. Kurallar ve yeni değiĢen 

kurallar güncellenerek öğretilmelidir (Karakoç 2014).  

 

Türkiye Judo Federasyonu BaĢkanlığı Antrenör Eğitim Talimatının 5. 

maddesine göre, “Antrenör yetiĢtirme faaliyetleri, Federasyonun, Gençlik ve Spor 

Kulüplerinin, sporla ilgili kurum ve kuruluĢların ihtiyaçları esas alınarak Judo 

Federasyonunca düzenlenir. Federasyon gerekli gördüğü hallerde kurs ve benzeri 

faaliyetleri düzenlemek için sporla ilgili kurum ve kuruluĢlar ile üniversitelerle 
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iĢbirliği yapabilir. Federasyonun resmi kurum ve kuruluĢlarla ortaklaĢa 

düzenleyeceği antrenör eğitimi kurumlar arası belirlenen protokol esaslarınca 

yürütülür.” (EriĢim 2). Aynı talimatın 14. Maddesi ise Ģu Ģekildedir : “Federasyon, 

antrenör eğitim kurslarının yanı sıra her yıl antrenör geliĢim seminerleri de düzenler. 

Antrenörler, Federasyonun açtığı ve o yıl içinde katılma zorunluluğu getirilen 

antrenör eğitim seminerlerine katılmak zorundadır. Aksi takdirde o sezon liglerde 

görev alamaz ve bir üst kademe kursuna katılmak için müracaat edemezler. Ulusal 

veya uluslararası seminerlerin sayısı yılda birden az olamaz. Antrenörlerin bu kursa 

katılamaması ile ilgili mazeretleri değerlendirmek ve sonuca bağlamak Eğitim 

Kurulunun yetkisindedir. Bu seminerlerin düzenlenmesinde federasyon sporla ilgili 

kurum ve kuruluĢlarca iĢbirliği yapabilir. GeliĢim seminerlerine katılanlara 

Federasyonca katılım belgesi verilir.” Görüldüğü üzere düzenlenen eğitim 

seminerleri ile antrenörlerin geliĢimleri, eğitimleri Federasyonca desteklenmektedir 

(EriĢim 2). 

 

1.3. Görme Engellilerde Judo ve Denge 

 

1.3.1. Görme Engelli Tanımı 

 

Görme Engelli: Tüm düzeltmelerle birlikte gören gözün olağan görme 

gücünün onda birine yani 20/200’ lük görme keskinliğine ya da daha azına sahip olan 

ya da görme açısı 20 dereceyi aĢmayan bireylere kör denilmektedir. 20/200’ün 

anlamı görme yetersizliğinden etkilenen bireyin 60 cm’ den görebildiğini, normal 

görme gücüne sahip olan bireyin 6 m’ den görebilmesidir. Görme açısının dar 

olmasının anlamı ise, normal görme keskinliği olmasına rağmen, görmenin sadece 

merkezdekilerle, 20 dereceyle sınırlı olma, 20 derecenin dıĢında kalan nesneleri 

görememedir (MEB 2008). 

 

Eğitsel Tanım: Eğitsel açıdan kör, eğitimde dokunsal ve iĢitsel materyallere 

ihtiyaç duyan kiĢidir. Birey okuma için kabartma alfabe ya da konuĢan kitaplara 

ihtiyaç duyar. Görme duyusunu öğrenme amacıyla kullanılmaz (MEGEP 2008). 
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Görme engelliler hiç görmeyenler (körler) ve az görenler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Körlükle az gören arasındaki ayrım için belli ölçütler konulmuĢtur. 

Gerekli bütün düzeltmeler yapıldıktan sonra iyi gören gözünde olağan görme 

gücünün en fazla onda biri bulunan ve görüĢ açısı yirmi dereceyi geçmeyenlere “kör” 

denilmektedir. Az görenler, bütün düzeltici tedbirlere rağmen görme gücü 20/70 

veya daha az görenler (görme keskinliği 20/70-20/200 arasında olan) ve görme 

güçlerini öğrenimlerinde kullananlar olarak tanımlanmıĢtır. Bu tanımlar bizimle 

birlikte birçok Batı ülkelerinin kullandığı yasal tanımlardır. Fakat eğitimciler bu 

tanımların çok sınırlı olduğunu savunmuĢ; körlük ve az gören kiĢi için eğitsel 

tanımlar yapmıĢlardır. Eğitim açısından kör kiĢi, görme yetersizliğinden çok ağır 

derecede etkilenen mutlaka kabartma alfabeye (Braille) ya da konuĢan 

kullanılmasına gereksinim duyan kiĢidir. Az gören ise, büyütücü araçların yardımıyla 

ya da büyük puntolu yazılı materyali okuyabilenlerdir. Görüldüğü üzere eğitsel 

tanımlar yasal tanımlar kadar kesin ve açık değildir. Bunun sebebi eğitsel 

değiĢkenlerin var olmasından ve öğretimde okuma yönteminin vurgulamıĢ 

olmasındandır (Demir ve ġen 2009). 

 

Çizelge 1.7. Görme Engelinin Okuma Yeteneğine Bağlı olarak 

Sınıflandırılması (Özer 2005). 

Tamamen görmeyenler Yazılı iletiĢimde sadece Braill’ i kullanırlar.  

Kısmi görüĢe sahip olanlar Ancak büyütülmüĢ ya da büyük harf baskılı kitapları kullanarak 

okuyabilirler. 

Görme engeli Tamamen görmeme ve kısmi görüĢü kapsar. 

 

Çizelge 1.8. Gerekli Düzeltmeler Yapıldıktan Sonra Görme Kaybına Bağlı 

Olarak Yapılan Sınıflandırma (Özer 2005). 

Yasal körlük Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bile 20/200 görme keskinliğine sahip olan 

bireylerdir. Görme açısı 20 dereceden daha fazla değildir. 

Kısmi körlük Normal gözün 60 m uzaklıktan görebileceği Ģeyleri ancak 3-6 m uzaklıktan 

görebilirler. 5/200-10/200 görme gücüne sahiptirler. 3/200-5/200 görme gücüne 

sahiptirler. 

Hareket 

algısı 

Normal gözün 60 m uzaklıktan görebileceği Ģeyleri ancak 90 cm-1.5 m uzaklıktan 

görebilirler. Bu yetenek tamamen hareket algısı ile sınırlıdır. 

IĢık algısı 3/200 ya da daha az görme gücüne sahip kiĢilerdir. Ancak 90 cm mesafedeki güçlü 

bir ıĢığı ayırt edebilirler. Fakat 90 cm uzaklıktaki bir el hareketini ayırt edemezler.  

Tamamen 

körlük 

Göze doğrudan gelen güçlü bir ıĢığı tanıyamazlar. 
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Çizelge 1.9. Spor YarıĢmalarında Görme Kaybına Bağlı Olarak Yapılan 

Sınıflandırma (Özer 2005). 

Dereceler Tanım 

B1 Tamamen görmezler. IĢık algısına sahip olabilirler ama herhangi bir mesafeden el 

Ģeklini tanıyamazlar. 

B2 El Ģeklini algılayabilirler ancak görme keskinliği 20/600’ den daha iyi değildir. Görme 

açılan görsel alanda 5 dereceden daha azdır. 

B3 Görme açıları 5-20 derece arasındadır. 20/600-60/600 görme gücüne sahiplerdir. 

 

1.3.2. Nedenleri ve BaĢlıca Yetersizlik Türleri 

 

Kalıtımsal Nedenler: Bu tür körlüğün nesilden nesile genler yoluyla geçtiğine 

inanılmaktadır. Böyle bir durumun meydana gelebilmesi için körlüğün anne, baba 

her ikisi ya da kardeĢlerde de bulunması gerekir. Bu nedenden oluĢan körlükler, tüm 

körlüklerin yaklaĢık % 8’i civarındadır. 

 

Doğum Öncesi Nedenler: Görme yetersizliğinin % 55’i doğum öncesi 

faktörler sonucu oluĢmaktadır. Kan uyuĢmazlığı: Annenin kanı Rh (-) (negatif) gebe 

kaldığı çocuğun kanın Rh (+) (pozitif) oluĢu anne karnındaki fetüse yabancı bir 

madde gibi tepki yapmasına neden olmaktadır. Bu durum diğer engellerle beraber 

körlüğün nedeni de olabilmektedir. 

 

Rubella (Alman Kızamığı): Gebeliğin ilk üç ayında anne Rubella hastalığına 

yakalanmıĢsa annenin bedeninde lekeler görülür. Hastalık hafif nezle ve ateĢ ile 

baĢlar. Eğer gebe kadın çocukluğunda bu hastalığı geçirmiĢse bağıĢıklık kazanır. 

GeçirmemiĢse anne karnındaki bebeğin kör olmasına neden olabilir. 

 

Doğal Frengi: Anne, babadan birinin veya her ikisinin gebelikten önce frengi 

mikrobu taĢımaları veya gebelik sırasında frengi hastalığına yakalanmaları ve 

mikrobun bebeğe geçmesi ile körlük de görülebilir. 

 

Doğum Travması: ÇeĢitli nedenlerle doğumun, geç olması, zor olması, 

müdahale gibi nedenlerle iki önemli sorun ortaya çıkabilir. Bunlardan biri beyin 

kanamasıdır. Bu kanama görme merkezini etkilerse körlük meydana gelebilir. 

Ġkincisi ise doğumun gecikmesi, kordonun boyuna dolanması veya baĢka nedenlerle 
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bebeğin bir süre oksijensiz kalmasıdır. Bu süre 3 dakikayı geçince beyin hücreleri 

zedelenir. Etkilenen bölgenin görme merkezi çevresinde olması körlüğü meydana 

getirebilir (MEGEP 2008). 

 

Görme engeli doğal olarak bağımsız hareketi kısıtlamaktadır. Bunun göz 

önünde tutularak, eğitim programlarında yoğun olarak iĢlenmesi ve mümkün 

olduğunca erken yaĢlarda baĢlanması gerekmektedir. Bu çocukların: 

 

Kavramsal geliĢimde ya da biliĢsel yeteneklerde gecikme gözlenebilir. 

 Özellikle soyut düĢünmeyi gerektiren becerilerde daha baĢarısız olabilirler. 

 Alan kavramını vermek güçtür. Alana iliĢkin bilgiler daha çok dokunma 

duyumu aracılığıyla kazanılmaktadır. 

 Görme yetersizliğinden kaynaklanan eksiklikleri diğer duyu organlarını 

kullanarak telafi etmeye çalıĢırlar. 

 Dikkat yoğunlaĢtırma, ince ayrıntıları fark etme yetenekleri geliĢmiĢtir. 

 Sosyal faaliyetlere ilgilidirler. 

 Müzikle yakından ilgilenirler. 

 Bedensel ve zihinsel geliĢimlerinde farklılık yoktur. 

 Bağımsız hareket edebilme becerileri sınırlıdır. 

 Bunun için eğitim programları düzenlenirken bunlara dikkat emek gerekir 

(EriĢim 7). 

 

Görme engelli bir kiĢinin yaĢadığı en önemli sorun, sadece gözlerinin 

görmemesi değil, toplumun görme özürlülerle ilgili yanlıĢ anlayıĢ ve ön yargılarıdır; 

kendisine sağlanan olanakların yetersizliği ve diğer insanlarla arasındaki fırsat 

eĢitsizliğidir. Eğer görme engellilere yaĢamın her alanında gerekli fırsat eĢitliği, ve 

yeterli olanaklar sağlanırsa, özürlü olmak o insanlar için basit bir fiziksel sorun 

düzeyine inecektir. Bugün ülkemizde görme engellilerin ulaĢmak istediği baĢlıca 

hedef herkesle eĢit hak ve olanaklara sahip olmak, toplumla kaynaĢmak ve günlük 

yaĢamlarını sürdürürken bağımsız ve özgür olabilecekleri olanaklara sahip olmaktır 

(Ataman 2003). 
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1.3.3. Eğitimleri 

 

GeçmiĢte küçük çocukların ve bebeklerin bakımı ve eğitimi akademik beceri 

gerektirmeyen bir hizmet olarak görülmüĢtür. Ancak son yıllarda risk altında olan ya 

da özürlü olan bebekler ve çocuklar için erken eğitim hızla büyüyen ilgi odağı haline 

gelmiĢ ve bu nedenle de birçok programlar geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen programlara 

ve hizmetlere bağlı olarak bu çocukların aileleri için destekleyici ve etkili hizmetler 

sağlamada özel bilgi ve beceriye sahip personele gereksinim duyulmaya baĢlanmıĢtır 

(Kanık 1993).  

 

 Erken çocukluk dönemindeki eğitim hizmetinin, ailenin bilgilendirilmesi ve 

desteklenmesi temeline dayalı olarak, evlerde ve kurumlarda verilmesi uygundur 

Engelli eğitimi amacına uygun, programlı, aileyle iĢbirliği yapılarak ve ailenin aktif 

katılımıyla yapılmalıdır. Yeni yaklaĢımlarda ailenin; sadece verilen eğitimi 

uygulayan değil iĢbirlikçi, çocuğun sorunlarına çözümler üretebilen nitelikte olması 

gerektiği savunulmaktadır. Yine kaynaklar aile-öğretmen iĢbirliğini hem çocuğun 

geliĢimine hem de aile-öğretmen iliĢkisine olumlu katkılar sağlayacağını 

vurgulamaktadır (UlutaĢdemir 2007).  

 

 Çocuklara verilecek erken eğitimin yararlarını ise Ģöyle sıralamak 

mümkündür: 

1) Erken deneyim kazanma bütün fonksiyon alanlarını etkiler. 

2) AraĢtırmalar yaĢamın ilk 3 yılında ortaya çıkan belirli becerilerin geliĢimi 

için kritik dönemlerin olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı erken eğitim çok 

önemlidir. 

3) Erken uyarıcı çevrenin sağlanmasındaki baĢarısızlık sadece geliĢimsel 

durumdaki bir devamsızlığa yol açmaz, aynı zamanda duygusal yeteneklerdeki 

zayıflığa ve geliĢimsel geriliğe de yol açar. 

4) Bir organizmanın bütün sistemleri, dinamik bir Ģekilde birbiriyle iliĢkilidir. 

Bir engelin giderilmesindeki basan sizlik, diğer geliĢimsel alanları da etkileyecektir. 

5) Erken eğitimin daha sonraki yıllarda yapılan eğitimlere göre özür yaratan 

durumların etkisini daha hızlı ve emin bir Ģekilde azalttığı kanıtlanmıĢtır. 
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6) Erken eğitim, daha ilerdeki yıllarda yapılan eğitime göre daha ekonomiktir. 

7) Anne-babanın gereksinimleri Ġlk haftalarda ve aylarda desteklenmiĢ olur. 

Böylece özürlü bir çocuğa sahip olmanın getirdiği olumsuz durumlar hızla giderilir. 

Onların çocukları ile etkili bir Ģekilde çalıĢmaları için destek sağlanır (Kanık 1993). 

 

Genel olarak konuya görme engelliler ekseninden bakacak olursak görme 

engelli kiĢilerde anlamlı kavramların oluĢturulabilmesi somut, canlı ve pratik 

yaĢantıların sağlanmasına bağlıdır. Görme yetersizliği olan kiĢilerin özel 

gereksinimleri alansal iliĢkilerde, devinimsel geliĢimde, hareket özgürlüğünde ve 

günlük yaĢam becerilerinde olması nedeniyle bu alanlarda programlarda uygulamalar 

yapmak faydalı olacaktır (Özsoy ve ark 2002). 

 

1.3.4. Önleme 

 

Engelliliğin önlenmesi; bozuklukların oluĢumunu önlemeyi, bozukluğun yol 

açtığı özürlülüğü azaltmayı ve özürlülüğün engelliliğe dönüĢmesi önlemeyi 

amaçlayan bütün önlemlerin alınmasıdır (Çevrim 2009). 

 

Engelliliğin oluĢumunda genetiğin katkısı değiĢik derecededir. Genetik ve 

çevresel faktörler birlikte etkilidir. Genetik faktörlerde genellikle birinci dereceden 

akraba evlilikleri etkilidir. Genetik olarak duyarlı kiĢilerde bu gibi durumlarda 

çevresel faktörler kontrol altına alınarak risk düĢürülebilir. Örnek olarak hamile 

kiĢiye vitamin desteği verilebilir veya koroner hastalıklara ailesel duyarlığı olan 

kiĢiler için diyet ve sigara alıĢkanlıklarını önlemek etkili önleme örnekleridir. Ancak 

birçok hastalıkta (genetik göz hastalıkları dahil) bu çevresel faktörleri önlemek ve 

bilmek mümkün değildir. Akraba evliliği sıklığı bizim ülkemizde çok yüksektir. 

Akraba evliliği yapılmaması için gerekli eğitim verilmelidir. Bu da ancak ülkemizin 

genel eğitim düzeyini yükseltmekle olacaktır (BaĢ 1993).  

 

Özürlülüğün önlenmesi toplumsal bir bilinç yaratılarak söz konusu olabilir. 

Önleme çalıĢmaları her zaman, içinde bireyleri özürlü olama durumuna karĢı koruma 
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ve özürlü bireylerin sorunlarının artmasına karĢı sosyal ve tıbbi korumayı da 

içermelidir (Çevrim 2009). 

 

Diğer taraftan engel ve sakatlıkların pek çoğu dıĢ etkenlerden zedelenme, 

darp ya da çarpma sonucu oluĢabilmektedir. Bunun önüne geçilmesi ise sağlık 

hizmetlerinin yaygınlaĢtırılmasını ve hastalıklara yol açan durumlara iliĢkin köklü 

önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. Burada erken tanı ve verilen eğitimler önem 

kazanmaktadır. Örneğin ağır derecede görme yetersizliği olan çocuklar okula 

baĢlamadan önce kolaylıkla belirlenebilmekle birlikte, bazı çocukların görme 

yetersizliğinden etkilenmiĢ olmaları yıllar sonra ortaya çıkarılabilmektedir (Özsoy ve 

ark 2002) 

 

Doğumdan beĢ yaĢına kadar olan dönemdeki yaĢantılar, izleyen yıllardaki 

geliĢmeler için önemli olmaktadır. Bu nedenle görme yetersizliği olan çocukların, 

sistemli eğitimine mümkün olduğu kadar erken baĢlamak özellikle önemlidir. Görme 

yetersizliği olan çocuklarda, engelin ortaya çıkmasını engelleyecek, görenlerle 

benzer geliĢimi göstermesine ve gerekli beceri kazanmasına imkan verecek eğitim 

programları eve ve okula dayalı olarak geliĢtirilebilir (Özsoy ve ark 2002). 

 

1.3.5. Görme Engelli Bireylerin Genel Özellikleri  

 

Yapılan araĢtırmalarda görme yetersizliğinden etkilenmiĢ çocukların, 

görenlere oranla sıklıkla karĢılaĢtıkları problemlerin basında; postür bozuklukları, 

kas geliĢimi, vücut denge yetersizliği ve yürüme bozuklukları gelmektedir (Kaya 

2003). 

 

1. DoğuĢtan görme engelli olan bireyler, ayakta dururken ya da otururken 

ileriye ya da geriye sallanma, yüzünün önünde parmaklarını ya da ellerini sallama, 

parmaklarını ya da elini sallama, parmakları ile gözlerini ovuĢturma gibi amaçsız 

hareketler gösterebilirler.  
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2. Görme engelli bireyler, insanların yüzlerini ve eĢyaların görünümlerini 

canlandıramadıkları için onlarla iletiĢimlerinde pasif ve anlamsız bir yüz ifadesine 

sahiplerdir.  

3. Gören bireylerle konuĢurken çoğu zaman duyarsız, ilgisizmiĢ gibi 

görünürler. 

4. Birçok çalıĢma, görme engelli bireylerin yer değiĢtirmelerini sağlayan 

yuvarlanma, yürüme gibi hareket becerilerini kazanmada gecikme gösterdiğini ortaya 

koymaktadır.  

5. Sonradan görme duyusunu kaybeden bireyler arasında motor gecikme 

görülmez, ancak daha önce görme duyusunu kaybetmiĢ bireylerde motor gecikme 

görülür.  

6. Tamamen görmeyen (total kör) bireylerin yürüyüĢü daha kısa adım 

Ģeklinde, belirgin bir ayak sürüme davranıĢı, yavaĢ yürüme, eğik yürüme gibi Ģekilsel 

davranıĢlar gösterirler.  

7. Kavramsal geliĢimde ya da biliĢsel yeteneklerde gecikme gözlenebilir.  

8. Özellikle soyut düĢünmeyi gerektiren becerilerde daha baĢarısız olabilirler.  

9. Alan kavramını vermek güçtür. Alana iliĢkin bilgiler daha çok dokunma 

duyusu aracılığıyla kazanılmaktadır.  

10. Görme yetersizliğinden kaynaklanan eksiklikleri diğer duyu organlarını 

kullanarak telafi etmeye çalıĢırlar.  

11. Dikkat yoğunlaĢtırma, ince ayrıntıları fark etme yetenekleri geliĢmiĢtir.  

12. Sosyal faaliyetlere ilgilidirler.  

13. Müzikle yakından ilgilenirler.  

14. Bedensel ve zihinsel geliĢimlerinde farklılık vardır.  

15. Bağımsız hareket edebilme becerileri sınırlıdır.  

16. Algısal motor ve biliĢsel geliĢimde gecikme görülür.  

17. ĠletiĢim kurarken yüz ifadesini değiĢtirmede güçlükleri olabilir (MEB 

2008). 

 

Genel olarak, görme engelli bireylerde görme kaybına karĢılık iĢitme, koku 

alma, dokunma gibi becerilerin geliĢmiĢ olduğu görüĢü savunulmaktadır. Bu düĢünce 

yapılan çalıĢmalar sonucunda Ģu Ģekilde özetlenmiĢtir: Körlerin sağlam kalan 
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duyuları, görenlerinkine göre duyarlılık açısından herhangi bir üstünlük 

göstermemektedir. Söz konusu olabilecekleri tek üstünlükleri, bu duyular yoluyla 

aldıkları uyaranları yorumlamakta edindikleri tecrübelerdir. Buradan da 

anlaĢılmaktadır ki görme engellilerin eğitiminde görme duyusu dıĢında kalan 

duyularla öğrenmeye önem vermek gerekmektedir. Öğrenciler diğer duyularını 

kullanma konusunda eğitilmelidir (Demir ve ġen 2009). 

 

Yukarıda değindiğimiz bu genel özellikler biliĢsel, duyuĢsal ve motor-fiziksel 

özellikler olmak üzere üç baĢlık altında incelenebilir. 

 

BiliĢsel özellikler 

 

BiliĢsel yeterlilik bakımından görenlerden farkları yoktur. Ancak biliĢsel 

beceriyi kullanmada zorluk çekmektedirler. Çünkü görenler birçok unsuru organize 

edip görsel unsurları ile birlikte bütünleĢtirebilmektedir. Bu unsurları kolayca 

beyinlerine kodlayabilmektedir. Görme engelli çocuklarda ise söz konusu durum 

olmadığı için bilgilerin kodlanmasında sınırlılıklar oluĢur. Kodlamayı öncelikle 

dokunma-iĢitme, sonra koku alma yoluyla gerçekleĢtirecektir (Demir ve ġen 2009). 

 

Görme, birçok temel algı, kavram ve motor becerileri öğrenmede anahtar rol 

oynar. Çocuklar iki yaĢından önce temel beden farkındalığı, duruĢa özgü 

oryantasyon, duyusal bütünleĢme ve motor örüntüleri geliĢtirirler. DoğuĢtan görme 

yeteneğine sahip olmayan bir çocuk, diğer duyuları ile öğrenmesi uyarılmazsa 

algılamada v sonraki biliĢsel geliĢimlerinde problem gösterebilir. Görme engeli ile 

doğan bir çocuk, bu alanlarda yaĢamın ileriki yıllarında görme yeteneğini kaybeden 

çocuklarda görülmeyen gecikmeler gösterir (Özer 2013). 

 

DuyuĢsal özellikler 

 

Ġnsanların birbirleriyle iletiĢim kurmalarında en önemli etmen göz kontağıdır. 

Gören insanlar arasında iletiĢim ve tepkiler yüzdeki ifadeler ile algılanabilmektedir. 

Örneğin; gülümseme, kaĢ çatma, esneme, kahkaha gibi. Görme engelli olanların dıĢ 
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dünya ile iliĢkileri diğer duyu organlarına bağlı kalmıĢtır. Gözün iĢlevini yapmaması 

çocuğun içe dönük, etrafına karĢı ilgisiz olmasına neden olabilmektedir. Görmeyenin 

yaĢamak zorunda olduğu dünya, hareket özgürlüğünün yarattığı sorunlar da 

düĢünülürse oldukça sınırlıdır. Ayrıca anne, babanın ve çevresindeki kiĢilerin çocuğa 

karĢı gösterdikleri aĢırı koruma, acıma, dıĢlama, ihmal gibi tavırlar bu çocuklarda 

iletiĢim bozukluklarına yol açarak sosyal çevreye uyumu zorlaĢtırmaktadır (MEGEP 

2008). 

 

Ayakta dururken, ya da otururken ileriye ya da geriye sallanma, yüzünün 

önünde parmaklarını ya da ellerini sallama, parmakları ile gözlerini ovuĢturma gibi 

amaçsız hareketler gösterirler. Bu davranıĢlar doğuĢtan kör olan çocuklarda daha 

yaygındır. Böyle tekrarlayan davranıĢların görsel uyarıcıdan yoksun çocuklara 

uyarıcı sağladığı düĢünülür. Bu davranıĢlar gerilimi yansıtır ve sosyal olarak kabul 

edilemez davranıĢlardır. Bu durumda, sallanan görme engelli bireyin omzuna 

dokunarak uyarmak yararlı olacaktır. Görme engelli bireylerin gören akranları ile 

kaynaĢmalarına engel olabilen bu tür tekrarlayıcı hareketleri, yaĢa uygun 

oyuncaklarla oynayacakları ya da bir iĢle meĢgul olacakları fırsatlar verilerek 

azaltılabilir (Özer 2013). 

 

Bazı görme bozukluğu olan çocuklar diğerlerinden daha kolay ve baĢarılı bir 

Ģekilde durumlarına uyum sağlayabilmektedir. Bunda yakın çevre ve çocuğun görme 

özrünün baĢlama ve geliĢme zamanı önemlidir. Ayrıca ailenin çocuğun görme 

özrünü kabul etmesi ailedeki uyumda önemlidir (MEGEP 2008). 

 

Görme engelli bireyler insanların yüzlerini ve eĢyaların görünümlerini 

canlandıramadıkları için onlarla iletiĢimlerinde pasif ve anlamsız bir yüz ifadesine 

sahiplerdir. Bununla birlikte gören bireylerle konuĢurken çoğu zaman duyarsız, 

ilgisizmiĢ gibi görünürler. Bireyler, görme duyusu olmaksızın ince duyguları ifade 

etmek için kullanılan beden dili, yüz ifadesi gibi sözel olmayan ifadelere de cevap 

veremezler. Bazı görme engelli bireyler sözel olmayan jestlerle dolu olan 

konuĢmalardaki normal duraksamalardan rahatsızlık duymaları nedeni ile çok 

konuĢabilirler. Görme engelli bireylerin anlamlı yüz ifadeleri kullanmaları ve 
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konuĢmada duraksamayı öğrenmelerine, gören bireylerin de bu ince farklılıkları 

anlaması ve kabul etmelerine yardım ederek sosyalleĢmeleri desteklenmelidir. 

Görme engelli, bazı bireyler korkak ve bağımlı davranıĢlar sergiler. Bu özellikler 

görme kaybından çok bireyin sosyalleĢme sürecinden kaynaklanır. Kaygılı ana, baba 

ve öğretmenler göreme engelli çocuklara karĢı aĢırı koruyucu olabilirler. Bu aĢırı 

koruyuculuk çocuğun çevresini araĢtırma fırsatını kısıtlar. Böylece algısal motor ve 

biliĢsel geliĢimde gecikme görülür (Özer 2013). 

 

Motor ve fiziksel özellikler 

 

Birçok çalıĢma, görme engelli çocukların yer değiĢtirmelerini sağlayan 

yuvarlanma, yürüme gibi hareket becerilerini kazanmada gecikme gösterdiğini ortaya 

koymaktadır. Bebek, bir kiĢiye dokunması ya da objeyi alması istenmeden önce 

onların varlığını fark etmelidir. Obje ve insanın sürekliliği kavramı büyük ölçüde 

görme duyusu ile öğrenilir. Bir objenin içsel imajını Ģekillendirmek için ses, kendi 

kendine yeterli bir unsur değildir. Bir bebek bu kavramları kazanıncaya kadar sadece 

ses uyarıcısına göre bir nesneye uzanmak ya da hareket etmek için motive 

olmayacaktır. Sesin yerini belirleme doğumdan sonra baĢlayan bir süreç içinde 

öğrenilir. Çok küçük yaĢtaki bir çocuk baĢını sesin yönüne doğru çevirir. Gören 

çocuk daha sonra iĢitsel-görsel bütünleĢme geliĢtirmeye baĢlar. Ancak görme engelli 

çocuk sesin kaynağını daha az araĢtırma kapasitesine sahiptir. Bu nedenle görme 

engelli çocuğun eğitiminde daha fazla iĢitsel-dokunsal bütünleĢme üzerinde 

yoğunlaĢılmalıdır. Bu bütünleĢmeyi uyarmak için ana babalara dokunsal uyarıcı ile 

görsel izlenimi telafi etmeye çalıĢmaları öğretilir. Örneğin çocuğun uyarıcıya 

dokunması için sık sık uygulama yapmaları istenir (Özer 2013). 

 

Görme engellilerin motor geliĢimi ve doğuĢtan sahip oldukları motor 

becerileri, görenlerden farklılık göstermemektedir. Bununla beraber, görme 

bozukluğu olanlar, bozukluğunun derecesine bağlı olarak hareket etme ve keĢif 

becerilerini faaliyete geçiremeyebilirler (Demir ve ġen 2009). 
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Görme engelli öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeyleri daha düĢük olmakla 

birlikte fiziksel uygunluk düzeyi gören akranlarını aĢan pek çok öğrenci de 

bulunmaktadır. Bağımsız hareket gerektirmeyen test iĢlemlerinde görme engelli 

bireylerin %25’inin gören akranlarından daha yüksek fiziksel uygunluk düzeyinde 

oldukları bulunmuĢtur. Görme engelli çocukların motor geliĢimlerindeki gecikme, 

yetenek kaybından çok deneyim eksikliğinden kaynaklandığından uygun ortam 

sağlanarak hareket etmeleri, fiziksel aktivitelere katılmaları için motive edilmeleri 

gerekmektedir. Beden eğitimi öğretmenleri her zaman ana baba ile de iĢbirliğini 

kurarak çocukların hareketleri hakkında kendilerini güvenli ve iyi hissetmelerini 

desteklemelidir (Özer 2013). 

 

1.3.6. Denge 

 

Denge kavramına çeĢitli dallarda çeĢitli Ģekillerde değinilmektedir. Örneğin 

ekonomi, politika, sosyoloji, mekanik, biyoloji vs. her yerde dengeden bahsedilir. 

Fakat bizim üzerinde duracağımız husus insan vücudunun dengesel yapısıdır. Bu 

doğrultuda denge, vücudun sabit bir pozisyonda kalma yeteneği veya dıĢ kuvvetlere 

karĢı kararlı hareketler yapabilmesidir. Ayrıca denge, kiĢinin yerçekimi merkezinin 

algısal çerçevede dayanma yüzeyi alanı içinde tutabilmesidir (EriĢim 8). 

 

Denge kavramına daha detaylı değinecek olursak; insanlarda postür, karmaĢık 

nöromüsküler sistem tarafından yoğun bir regülasyon altındadır. Bu regülasyon 

sayesinde, dinlenme ve aktivite anında, yerçekimi merkezinin değiĢikliklerine karĢı 

hızlı bir postüral uyum gerçekleĢir. Bu uyuma denge denir ve bu uyumu sağlayan 

postüral yanıtlar, vestibular, proprioseptif ve görsel verilerin, merkezi sinir 

sistemindeki entegrasyonu ile meydana gelir (Soyuer ve Ġsmailoğlu 2009). 

 

International Dictionary’ye göre “postural” terimi duruĢla ilgili olan 

anlamında tanımlanır, ancak “postür” terimi vücudun fiziksel eğilimi ve vücut 

kısımlarının bir düzende duruĢu olarak özelleĢtirilir. Postural stabilite, hareketsiz 

duruĢ sırasında dik bir postür muhafazası olarak tanımlanabilir. Ġnsan boĢluktaki 

oriyentasyonunu sağlamak için primer olarak üç duyusal sisteme ihtiyaç duyar. 
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Bunlar; görsel, vestibüler ve proprioseptif sistemlerdir. Görsel sistem, hareketlerimizi 

planlayan ve yolumuzu görmemizi engelleyen durumları bildiren ilk sistemdir. 

Vestibüler sistem, bizim doğrusal ve açısal hareketlerimizi algılayan bir yapıdır. 

Proprioseptif sistem ise, vücut segmentlerinin pozisyonlarına ve hızlarına, diğer 

objelere temaslardan ve yerçekimi yönüne duyarlı reseptörlerden oluĢur (Sucan ve 

ark 2005). 

 

Vücut dengemizi sağlayan sistem oldukça karmaĢık yapıda ve tek bir organa 

bağlı değildir. Serebrum, serebellum, medulla spinalis, eklem ve kas içindeki 

proprioseptörler, gözler ve iç kulaktaki vestibüler sistemin koordineli çalıĢmasıyla 

dengemiz sağlanmaktadır. Gözümüzü kapattığımızda bile vücudumuzun 

pozisyonundan haberdar olmayı ve düĢmeden ayakta kalabilmeyi bu karmaĢık ve bir 

o kadar da mükemmel sisteme borçluyuz. Bu nedenle ayakta duruĢ dengesi, 

proprioseptif, vestibular ve visüel olarak çeĢitli fizyolojik faktörlerden etkilendiği 

gibi motivasyon ve dikkat gibi psikolojik etkenlerden de etkilenir (Yağcı ve ark 

2004). 

 

Proprioseptif sistem; görsel, vestibüler ve proprioseptif sistemlerden gelen 

duyusal bilgi, girdi olarak kullanılır. Bununla birlikte, karmaĢık olmayan durumlarda 

üç ana sistemden sadece biri gereklidir. Periferik geri bildiriminin yokluğunda bile, 

postural düzenlemenin sağlanabileceği saptanmıĢtır. Kısa bir süre ayakta duruĢta, 

vücudun farklı bölgelerinde yapılan küçük hareketler normal dik postürü kontrol 

ederler. Dengeli bir Ģekilde ayakta duruĢ esnasında, vücut ağırlık merkezi 

izdüĢümünün, ayak tabanlarının destek alanı sınırları içerisinde muhafaza edilmesi 

gereklidir (Sucan ve ark, 2005). Vücut media-lateral (M/L) salınımının en az olduğu 

durum, destek alanının en iyi olduğu yani ayaklar arasının açık olduğu durumdur. 

Ayakta dengeli bir duruĢ pozisyonunun dıĢına çıkmak ya da duruĢ pozisyonunu 

değiĢtirmek için dengeye ihtiyaç vardır. Postural aktivite, denge görevlerine özeldir 

ve ayakta duruĢ sırasında, sinir sistemi tarafından yapılan bilinçli kas aktivitelerine 

ihtiyaç yoktur (Sucan ve ark 2005).  
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Postür statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır. Statik postür  

hareketsizdir. Kasların, eklemleri stabilize etmeleri için statik olarak kasılmalarını ve 

yerçekimine karĢı koymalarını gerektirir. Yani oturma, ayakta durma, yatma 

eylemleri sırasındaki postürdür. Dinamik postür ise herhangi bir harekete temel teĢkil 

etmek için gereklidir. Yapılan hareketin sonucu olarak devamlı değiĢen çevre 

Ģartlarına göre, uyum sağlamaya çalıĢan aktif bir postürdür (Çebi 2013). 

 

Postür ve dengenin sağlanması birbiri ile çok yakın iliĢkisi olan olaylardır, 

fakat aynı Ģeyler değildirler. Denge, postür muhafazasını da içine alır ve esas 

itibariyle kas aktivitesinin koordinasyonudur. Normal dik duruĢta vücut ağırlık 

merkezi, basınç merkezinin üzerine düĢer. Vücudun basınç merkezi, yer tepkime 

kuvvet vektörünün etki noktasıdır. Normal dik duruĢta, bir miktar baĢ hareketi 

izlenir. Bu hareket vücut ağırlık merkezinde, bir yer değiĢimine neden olur. Vücut 

ağırlık merkezindeki hafif yer değiĢtirme, yer tepkime kuvvetinde de hafif yer 

değiĢtirmeye neden olur ki buna postural salınım adı verilir (Sucan ve ark 2005). 

 

Denge geliĢim süreci ise aĢağıdaki gibi gerçekleĢmektedir: 

 Çocuklarda 15. ay - 12 yaĢa kadar: Postür kontrolü ve denge becerisi 

geliĢimi geçiĢ dönemidir. 

 Bu çağda çocukların vücut salınımları hızı ve geniĢliği küçük gövdelerine 

rağmen daha fazladır. 

 Bebeklikte ve ihtiyarlıkta yürüyüĢ benzerdir (yanlara doğru adımlama 

dengeyi kolaylaĢtırır.) 

 8 ve 9 yaĢına kadar kızlar erkeklerden daha becerikli bulunup dinamik 

denge ölçümleri aynı seviyededir. 

 8-9 yaĢa doğru statik ve dinamik denge geliĢimi yavaĢlar;12 yaĢa doğru 

yeniden hızlanır. 

 Statik denge, 2-12 yaĢ arasında geliĢir. 8-10 YaĢ arası yavaĢlar. Kız ve 

erkekler arasında bir farklılık görülmez. 

 Statik denge birçok değiĢken tarafından etkilenir. Bu yüzden tek bir denge 

testi ile kesin olarak ölçülemez (EriĢim 8). 
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Denge, iyi bir performans için temel oluĢturmaktadır. Ġnsanın denge 

sağlamadaki yeteneği, diğer motor sistemlerin geliĢmesinde belirleyici bir faktördür. 

Dengenin kontrolü, duyusal girdilerin bütünleĢmesi yanında esnek hareket 

Ģekillerinin planlanması ve uygulanmasını içeren kompleks bir motor yetenektir. 

Boy, kilo, cinsiyet ve spor aktivitesi gibi faktörler denge performansını etkileyebilir 

(Yağcı 2004). 

 

Denge üzerindeki çevresel bileĢenler ise somatosensoriyel, vizüel ve 

vestibüler sistemleri barındırır. Merkezi sinir sistemi bu sistemlerden gelen çevresel 

girdileri birleĢtirerek vücut pozisyonu ve destek tabanı üzerinde postürü kontrol 

etmek için birçok uygun kassal cevapları seçer. Denge, iyi bir performans için temel 

oluĢturmakta ve kas, sinir sistemi içinde iletici olarak tanımlanmaktadır. Ġnsanın 

denge sağlamadaki yeteneği, diğer motor sistemlerin geliĢmesinde belirleyici bir 

etmendir (Erkmen ve ark 2007). 

 

Denge aynı zamanda sportif performans ve günlük yaĢamda fiziksel 

uygunlukla birleĢimde bulunan önemli bir faktördür  (Tetik ve ark 2013).  

 

 Sportif faaliyetler denge geliĢiminde oldukça öneme sahiptir. Çünkü denge, 

hareket sırasında, vücudun istenen pozisyonunu sağlayabilme yeteneğidir. Bu da 

sportif faaliyetlerin artırılması ile daha rahat gerçekleĢtirilebilen bir durumdur. Ġyi 

geliĢmiĢ motorsal faaliyetlerde gerekli hareketin yapılabilmesi için vücudun dik 

durumda bulunması temeldir. Üst düzey sporcuların her bir disiplinin gerekleriyle 

bağlantılı olarak geliĢen denge kontrolü sergiledikleri belirtilmektedir (Tetik ve ark 

2013). 

 

Dengesel performans ve spor iliĢkisi farklı spor branĢları üzerinde yapılan 

çalıĢmalarla ortaya konmaktadır. Yapılan araĢtırmalarla üst düzey sporcuların 

baĢarılı olmaları için gereken fiziksel, fizyolojik ve psikolojik değerler tanımlanmaya 

çalıĢılmaktadır. Bu araĢtırmalara göre antrenman ve müsabakalarda yüksek seviyede 

motor hareketlerin yapılması, hem statik hem de dinamik dengenin kontrolünde 

etkilidir. Göreve en uygun duyusal-motor stratejinin seçimi ve zihinsel yetenekler, 
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sporcuların özellikle eğitim esnasında kazandıkları duyusal bilgiye dayanır. Üst 

düzey sporcuların her bir disiplinin gerekleriyle bağlantılı olarak geliĢen denge 

kontrolü sergiledikleri belirtilmektedir (Arslanoğlu ve ark 2010). 

 

Statik denge 

 

Statik denge; vücudun dengesini belli bir yerde ya da pozisyonda sağlama 

yeteneğidir  (Arslanoğlu ve ark 2010). 

 

 Stabil bir destek yüzeyinde ve eksternal hiçbir kuvvete ihtiyaç duyulmadan 

genel postürün veya vücut bölümlerinin belirli pozisyonda korunması amacıyla 

otomatik olarak sağlanan dengedir (Bakırhan 2007). 

 

 Statik denge, istirahat sırasında uygun destek alanı içinde gravite (yerçekimi) 

merkezini korurken stabil (sabit, durağan) antigravite pozisyonunu koruma 

yeteneğine karĢılık gelir (Altay 2001). 

 

Dinamik denge 

 

Dinamik denge; hareket ederken vücudun dengesini sağlama yeteneğidir 

(Arslanoğlu ve ark 2010).  

 

Dinamik denge, yerçekimi pozisyonunun merkezinin bozulmasına otomatik 

postüral cevapları içerir. Postüral salınım, dengenin sürdürülmesinin bir göstergesi 

olarak yaygın Ģekilde kullanılır. Normal denge, hem postürü devam ettirmek için 

yerçekimine ait güçlerin hem de dengeyi sürdürmek için ivmelenme güçlerinin 

kontrolünü gerektirir (Erkmen 2006). 

 

1.3.7. Görme Engellilerde Denge 

 

“Denge” baĢlığı altında da incelediğimiz üzere spor branĢları açısından 

sensör-motor sürecin postural kontrol üzerine katkıları ele alındığında, literatürdeki 
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bazı kanıtlar deneyimli sporcuların daha yüksek denge becerisine sahip olmalarının, 

daha fazla vestibüler duyarlılığa sahip olmalarından değil, motor yanıtlarına etki 

eden tekrarlayıcı antrenman deneyimlerinin sonucu olduğunu göstermektedir. Diğer 

taraftan, sporcunun daha yüksek denge becerisinin, proprioseptif ve görsel ipuçlarına 

dikkat etme yeteneğinin bir sonucu olduğu yönünde bulgular da mevcuttur. Kısacası 

hem sensör hem de motor sistemdeki değiĢimlerin denge performansına etki ettiğini 

kanıtlayan bulgular mevcuttur (ġimĢek ve Ertan 2011). 

 

Bu bakıĢ açısıyla her bir spor branĢına özgü motor becerilerin 

gerçekleĢtirilmesinde farklı düzeyde sensör-motor sürecin gerektiği ifade edilebilir. 

Örneğin; atıcılık sporunda statik denge çok büyük öneme sahipken, eskrim sporunda 

dinamik dengenin daha büyük öneme sahip olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında, 

her iki spor branĢı için de vücut hareketlerinin ince kontrolü ve görsel sistemin 

spesifik kullanımı hedef noktalar için çok büyük öneme sahiptir (ġimĢek ve Ertan 

2011). 

Dengede görsel uyarıcılar bu denli önemliyken görme engellilerin denge 

seviyeleri ya da sportif faaliyetlerdeki baĢarılı olma düzeyleri tartıĢma konusudur. 

Fakat yapılan araĢtırmalar yeterli olmamakla beraber çeĢitli bulgular mevcuttur. 

Örneğin Murphy (1989) görme engelli çocukların statik ve yavaĢ harekete karĢı 

eğilimli olduklarını gözlemlemiĢtir. Nobles ve Bink, görme özürlülerde, zayıf 

dengenin önemli bir problem olarak görüldüğünü ifade etmektedirler. Çünkü görsel 

uyarıların algılanması ve dengenin sağlanmasını içeren mekanizmadaki herhangi bir 

bozukluk, hareketlerde koordinasyonun bozulmasına neden olmaktadır  (Kaya 2003). 

Ayrıca Murphy, 5-6 yaslarındaki 6 görme engelli çocuk üzerinde video kaydıyla 

yapmıĢ olduğu incelemelerde, düĢük egzersiz toleransının yanı sıra bu çocuklarda 

koĢma, sıçrama, tırmanma, atma, atlama, denge gibi motor yeteneklerde de 

yetersizlik gözlediğini belirtmiĢtir. Görme engelliler için seçilecek uygun aktiviteler 

motor yeteneklerin geliĢtirilmesine katkı sağlayarak denge durumunu daha iyi 

seviyelere çıkaracaktır (Murphy 1989).  
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Yapılan çalıĢmalara göre, spor yapan görme engellilerde geliĢen bir takım 

motorik özellikler sonucunda, dengenin de, spor yapmayan görme engellilere göre 

daha üst seviyeye geldiği görülmektedir (Kaya 2003). 

 

1.3.8. Görme Engelliler ve Judo 

 

Görme engellilerin daha fazla görünür olması ve sosyal hayata katılımlarının 

artması toplum genelinde yaĢam kalitesinin artırılması için çok önemlidir. Görme 

engelliler ve görme engellilerin sosyal katılımını artırma yönünde faaliyet gösteren 

örgütler genel kamuoyu desteği alıyor olsalar dahi, sivil toplum kuruluĢlarının tek 

baĢlarına yapabilecekleri oldukça sınırlıdır (Ceylan ve ark 2014). 

 

Ülkemizde gecikerek baĢlayan engellilerin sportif etkinlikleri, Engelliler Spor 

Federasyonunun (Ģu anda 4 farklı federasyon; Görme engelliler spor federasyonu, 

ĠĢitme Engelliler Spor Federasyonu, Fiziksel Engelliler Spor Federasyonu ve 

Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu) kurulmasından sonra hız kazanmıĢ ve kısa 

zamanda önemli aĢamalar katedilmiĢtir (ġirinkan ve ark 2007). 

  

Türkiye’de 1980 yılında Spor Eğitimi Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde engelli 

gruplarda spor faaliyetlerine baĢlanmıĢ 1990 yılında ise Türkiye Özürlüler 

Federasyonu kurulmuĢ ve tüm engelliler bir çatı altında toplanmıĢtır. 7 Mart 2000 

tarihinde ĠĢitme ve Görme Engelliler Federasyonu olarak ayrı bir federasyon haline 

getirilmiĢtir. Avrupa ülkelerindeki yapılanmaya uygun hale getirmek için Bakanlık 

Makamının 12 Temmuz 2000 tarih ve 05812 sayılı onayları ile Türkiye Görme 

Engelliler Spor Federasyonu kurularak faaliyetlerine baĢlamıĢtır. Federasyon, 

Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) ile Uluslararası Görme Engelliler 

Santranç Birliği (IBCA) üyesidir (EriĢim 9). 

 

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu halen atletizm, Goalboll, Futsal, 

Satranç, Ağırlık Kaldırma (Halter), Judo, Yüzme, Bisiklet dallarında faaliyet 

göstermekte olup, ayrıca, görme engelli sporcuların eğitimi ve aktiviteleri 

konularında çalıĢmalar yapmaktadır. Federasyonun baĢlıca görevleri Ģunlardır: 
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1. Sorumluluğu altında olan spor dallarının geliĢtirilmesini sağlamak, bu 

yolda çeĢitli çalıĢmalar yaparak her türlü önlemi almak, 

2. Görme engelli vatandaĢlarımızı spora kanalize ederek, moral ve 

motivasyonlarını yükseltmek, 

3. Uluslararası alanda ülkemizi en üst düzeyde temsil etmek ve bu alanda 

sporcu ve spor yöneticilerini yetiĢtirmek, 

4. Bünyesinde bulunan branĢların teknik yönetimi ve denetimini yapmak, 

5. BaĢarılı sporcuları ödüllendirmek, 

6. Görme engellilerin yapabileceği spor branĢlarını geliĢtirip yayılmasını 

sağlamak, 

7. Ülke genelinde Kulüp sayısını arttırarak, Lisanslı sporcu sayısını 

arttırmak, 

8. GeliĢim ve eğitim kampları açmak, 

9. Görme engellilerin spor bilincini geliĢtirmek, 

10. Görme engellilerde sporu tabana yayarak, alt yapıya önem vermek, 

11. 81 Ġlde Görme engelli spor faaliyetleri yaptırabilmektir. 

12. Avrupa’ da dünyada ve paralimpiklerde en iyi dereceyi elde etmek 

(EriĢim 9 ). 

 

Görme engelli Judo takımımız ülkemizde baĢarılı iĢler çıkardığı gibi 

uluslararası platformlarda ve paralimpikte de ülkemizi en iyi Ģekilde temsil 

etmektedir. Örneğin Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) 

tarafından 2014 yılında ABD’de düzenlenen Dünya Judo ġampiyonası’nda Türkiye 

Kadın Milli Takımı bronz madalya kazandı (EriĢim 10).  

 

2013yılında ise Kocaeli BüyükĢehir Belediye Kağıtspor’un dört görme 

engelli Judocusu, Türkiye Ģampiyonasında iki Ģampiyonluk, bir ikincilik, bir 

üçüncülük kazanmıĢtır (EriĢim 11).  

 

Ayrıca Türkiye 2012 Londra Paralimpik Oyunları’na da katılarak 5 farklı 

kategoride 10 madalya kazanmıĢtır. 150 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı 



 

 

54 

 

Paralimpik Oyunları'nda 74 ülke madalya toplamıĢtır. Türkiye, elde ettiği 1 altın, 5 

gümüĢ, 4 de bronz madalya ile madalya sırlamasında 43. olmuĢtur. Judo’da 

sporcularımızdan Nazan Akın GümüĢ Madalya, Duygu Çete ise Bronz Madalya 

kazanmıĢtır (EriĢim 12). 

 

Judo engelliler için kendine hâkim olma (oto kontrol), bağımsızlık ve kas 

yeteneklerini geliĢtirmek için aktivite olarak kullanıldı. Giderek rekabet niteliği olan 

bir spor dalı olarak geliĢti. Ġlk Pan-European Görme Engelli Judo ġampiyonası ve 

1.Uluslararası Turnuva 1987'de yapıldı. Judo Asya orijinli ve 1988 Seul Paralimpik 

Oyunlarından beri programa dâhil edilen tek paralimpik spor dalıdır. Görme engelli 

bayan ve erkek sporcular çeĢitli vücut ağırlık kategorilerinde yarıĢırlar. Erkek atletler 

7 ağırlık kategorisinde (60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90kg, 100kg. ve +100 kg.) 

yarıĢırken; bayanlar 6 ağırlık kategorisinde (48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg ve +70 

kg.) yarıĢırlar. Sporcular denge, dokunma, hassasiyet ve içgüdü ilkelerinin 

odaklandığı sınıflarda yer alırlar. Bir baĢhakem ve iki yardımcı hakem Judo 

müsabakasına hakemlik eder. Tüm resmi heyet eĢit statüdedir ve oylamayla karar 

verilir. BaĢhakem tüm puanları ve cezaları anons eder. Maçın baĢlaması için 2 atlet 

aralarındaki mesafeyi (grip) hesaplamak için birbirlerinin omzuna dokunduktan 

sonra, hakem “hajime” (baĢla) iĢaretini verir. Olimpik ve Paralimpik Judo arasındaki 

tek fark; maç baĢlamadan önce sporcular judogilerine (Japonca judo kıyafeti) 

dokunurlar (EriĢim 13). 

 

1.3.9.  Görme Engelli Sporcuların Denge Performansı 

 

Denge yeteneğinin sporcuların performansı üzerinde ve sakatlıkları önlemede 

çok büyük rolü olduğu görülmektedir. Özel denge antrenmanı olmaksızın düzenli 

antrenman yapmanın ve sportif aktivitelere katılmanın denge yeteneğini değiĢtirip 

değiĢtirmediği net değildir (Hrysomallis 2008). 

 

Sporsal faaliyetlerle ilgili sıkılıkla karĢımıza çıkan kavramlardan biri de 

performans kavramıdır. Performans düzeyi spor alanında baĢarının anahtarı gibidir. 

KiĢide performans düzeyi arttıkça spor dalındaki baĢarısı da doğru orantılı olarak 
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artmaktadır. Performans, sporcunun fiziksel, fizyolojik, biyomotorik ve psiko-sosyal 

özelliklerinin bileĢkesinin sonucu olarak ortaya koyduğu verim düzeyidir. Buna bağlı 

olarak performansı tek bir kritere dayandırmak oldukça güçtür. Çünkü performansı 

etkileyen birden çok iç ve dıĢ faktörler bulunmaktadır (Kılınç 2007).  

 

Denge öncelikle destek alanı tarafından belirlenen stabilite sınırları içinde 

vücut ağırlık merkezini koruma yeteneği olarak tanımlanır. Diğer bir değiĢle denge, 

minimal salınım ya da maksimal kararlılık ile destek merkezi üzerinde vücudun 

ağırlık merkezini koruyabilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Ayakta dururken 

dengeyi sağlamak oldukça kolay bir motor beceri olarak görülür, oysaki denge 

kompleks bir motor beceridir. Denge hareketleri; ayak bileği, diz, kalça eklem 

hareketlerini ve kinetik zincir ile koordine edilen hareketleri içermektedir. Bu süreç 

sporla iliĢkili “akıcı” hareketlerin ortaya çıkarılmasında çok büyük öneme sahiptir. 

Dengenin sağlanabilmesi için gerekli postural yanıtlar, görsel, vestibular, 

proprioresptif ve birçok eklemin koordine edilmiĢ spesifik motor çıktısı gibi birkaç 

sensor yapının kompleks etkileĢimini gerektirmektedir (ġimĢek ve Ertan 2011). 

 

Denge, vücut parçalarının relative pozisyonunun korunmasını ile ilgili 

karmaĢık bir sistemdir. Çok sayıda kasın optimal kullanımı ve farklı duyusal algıların 

entegrasyonu (görsel, iĢitsel, duyusal) bu sistemin karmaĢık yapısıdır. Denge becerisi 

çocukluk döneminde hala geliĢmektedir ve yaklaĢık olarak 10 yaĢında eriĢkinlerin 

düzeyine eriĢir (Atılgan ve ark 2012). 

 

Normal ayakta duruĢ postüründe, sağlıklı insanlar vücutlarının değiĢik 

kısımlarında minimal hareketler yaparak denge kontrolünü sağlarlar. Dengenin 

sağlanması için vücut ağırlık merkezinin ayak tabanında uygun bir noktadan geçmesi 

gereklidir. Örneğin ayakların birbirinden hafif ayrık durması sağ- sol dengesi için 

4önemlidir. Omuzlar kalçanın üzerinde, bas ve gövde dik olmalıdır. Ayakta durma 

sırasında dengenin sağlanması aynı zamanda bu postürden kollarla herhangi bir 

yerden destek almadan harekete geçmeyi de içermektedir. Bu da ön- arka, sağ - sol 

yönlerinde dengeli bir ağırlık aktarımını gerektirir. Yani postüral aktivite denge ile 
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iliĢkilidir ve normal ayakta duruĢ fazında kas ve sinir sisteminin üst düzeyde bir 

aktivitesi söz konusu değildir (Çebi 2013). 

 

Ayrıca spor yapmanın, postür kontrolünü olumlu yönde etkilediği pek çok 

araĢtırmada belirtilmiĢtir (Perrin ve ark 2002). Uzun bir zaman periyodunda sportif 

becerinin öğrenimi ve düzenli egzersiz yapmak, günlük yaĢam aktivitelerinde 

dinamik ve statik postural kontrolün etkinliğini geliĢtirir (Atılgan ve ark 2012). 

  

Postural kontrol, dinamik sensör-motor sürecin etkileĢimine dayanan 

kompleks motor bir beceridir ve denge fonksiyonu verilen görev doğrultusunda 

postural kontrol altındaki tüm sistemlerin etkili kullanımını gerektirmektedir. Bu 

nedenle postural stabilitenin sportif performans açısından rolünün belirlenmesine 

yönelik birçok araĢtırmanın yürütüldüğü görülmektedir. Bu araĢtırmalar sonucu 

dinamik ve statik koĢullar altında postural stabilitenin değerlendirilebilmesi için 

çeĢitli metotlar ortaya çıkarılmıĢtır. Bu metotlar kullanılarak her bir spor branĢının 

gereklilikleri ile iliĢkili farklı postural sensör-motor stratejiler geliĢtirilmiĢtir (ġimĢek 

ve Ertan 2011). 

 

Bu görevin en az efor ile gerçekleĢtirilebilmesi için, devam eden duruĢ 

sırasında postural değiĢimler ve vücut salınımındaki artıĢa en etkili yanıtın verilmesi 

gerekmektedir. Bu yanıt ise sensör (somatosensör, görsel ve vestibular) ve motor 

sistemin oldukça kompleks bağlantısını gerektiren postural kontrol sisteminin 

devreye girmesi ile gerçekleĢmektedir (ġimĢek ve Ertan 2011).  

 

Denge hususunda vestibüler refleks ise (vestibulo-ocular, otolith, vestibulo-

spinal), baĢ hareketi sırasında gözleri ve gövdeyi sabitleyerek dengeye katkıda 

bulunur. Görsel bilgi ise beyin içerisinde retina aracılığıyla en az iki noktaya 

dağıtılmaktadır. Bu noktalara ulaĢabilmek için kullanılan yolların, objenin 

tanımlanabilmesi için odak sistem ile ve hareket kontrolü için dıĢ çevre ile özelleĢmiĢ 

olduğu varsayılır. Görmenin postural kontrol üzerindeki etkisi, retina üzerinde bir 

görüntünün relatif değiĢiminin sağlanması ve bu durumun postural ayarlamalar için 

kassal aktivasyonu içeren vücudun telafi edici motor reaksiyonları baĢlatması ile 
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gerçekleĢmektedir. Görsel aktivite, görsel kontrast, objelerin mesafesi, bulunulan 

ortamdaki ıĢık postural kontrol üzerine görmenin etkinliğini arttıran faktörlerdir 

(ġimĢek ve Ertan 2011).   

 

Denge sağlama hususunda görme duyusu bu denli bir iĢleve sahip 

olduğundan dolayı görme duyusunda oluĢabilecek herhangi bir hasar ya da noksanlık 

dengenin bozulmasına ya da denge sağlama hususunda aksaklıklara yol açacaktır. 

Hatta görsel keskinlik, görme alanı, derinlik algısı, ıĢığa hassasiyet ve karanlığa 

uyumda, ilerleyen yaĢla birlikte oluĢan değiĢiklikler de, denge sistemine görsel 

inputu etkileyebileceğinden ve görme duyusu zayıflayacağından ötürü yaĢlılarda 

dengenin bozulmasına neden olmaktadır (Soyuer ve Ġsmailoğulları 2009). Görme 

engelli bireyler postural bozukluklar gösterirler. Birey yeterli Ģekilde hareket etmek 

için uygun mekansal ve bedensel farkındalığına gereksinim duyar. Yürüme, duruĢ, 

beden kontrolü ve beden yönetiminin hepsi bağımsız hareketin bir parçasıdır  

(Yılmaz ve ark 2003). 

 

Görme duyusu görüldüğü üzere denge üzerinde etkili olmakla beraber 

tamamen çözümsüz bir konu da değildir. Öyle ki yapılan araĢtırmalara göre 

antrenmanlar yoluyla motor beceri geliĢiminin arttığı gözlemlenmiĢtir. Bu nedenle 

sporcularda statik ve dinamik denge, spor yapmayanlara göre daha yüksektir. Aynı 

Ģekilde görme engellilerde de spor yapanlar yapmayanlara göre daha dengelidir. Bu 

arada sportif branĢların özelliklerine göre postüral değiĢiklikler farklılık gösterir. 

Örneğin; judo antrenmanının somato sensorial bilginin yerleĢmesinde önemli oranda 

etkisi varken, dans antrenmanı görsel olarak dikkatin geliĢmesini sağlamaktadır. 

(Perrin ve ark 2002). Yani her bir spor branĢı kendine özgü özel postüral 

adaptasyonlar geliĢtirir ve spor yapma yılı arttıkça denge yeteneğinde de artıĢ 

görülmektedir (Atılgan ve ark 2012). Bu bağlamda, her bir spor branĢının spesifik 

postural adaptasyonları geliĢtirdiği ifade edilebilir (ġimĢek ve Ertan 2011). 

 

Örneğin Cimnastikdeki denge kontrolü diğer spor dallarından farklı 

görülebilir, çünkü akrobatik hareketlerdeki dönüĢ anında jimnastikçinin görüĢ alanı 

sınırlıdır. Denge aleti üzerinde bayan jimnastikçinin akrobatik ve dans hareketlerini 
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hatasız olarak uygulayabilmesi için denge becerisinin geliĢmiĢ olması gerekmektedir. 

Robertson ve ark (1996) elit jimnastikçilerin gözler açık ya da kapalı durumlarda 

denge aletinde bir uçtan diğer uca en hızlı yürüme sürelerinde değiĢim olmadığını 

bulmuĢlardır. Ancak Bardy ve ark (1998) geriye salto elementinde gözlerin kapalı ya 

da açık olmasının jimnastikçiyi etkilediğini gözlemiĢtir Golomer ve ark. (1999) 

profesyonel dansçıların denge testlerinde görüĢ alanının azalmasıyla birlikte postüral 

salınımlarının arttığını bulmuĢlardır (Atılgan ve ark 2012). 

 

Yapılan bazı araĢtırmalara göre jimnastikçilerin, düz bir hatta yürüyüĢ 

stabilometrede ayakta duruĢ ve denge aletinde yürüyüĢte antrenmansız kiĢilere göre 

daha az görme duyusundan etkilendiğini bulunmuĢtur. Denge testlerinde, görüĢ 

alanının kapalı veya açık olmasından, jimnastikçiler antrenmansız kiĢilere göre daha 

az etkilenmektedirler. Bunun nedeni jimnastik hareketlerinin zor-karmaĢık yapısı ile 

ilgilidir. Kompleks akrobatik hareketler öğrenilirken, yetersiz görme duyu bilgisi ve 

hareketlerin birçok kez tekrar edilmesi sonucu jimnastikçilerde bu özelliğin 

geliĢtirmiĢ olduğu düĢünülebilir (Atılgan ve ark 2012). 

 

Dengenin sporsal becerilerde, iyi performans sergileyenler ve sergilemeyenler 

arasında ayrım yapılmasında bir etken olduğu ve motor becerilerin sergilendiği 

bedensel geliĢim için pozitif yönde bir ivme kazandırdığı düĢünülmektedir. Dengenin 

sporda iyi bir performans için gerekli olan vücut kompozisyonunu koruyabilmede 

önemli bir rol üstlendiği bilinmektedir. Bu nedenle hareket örüntüsünde ani 

değiĢiklikler içeren dinamik sporlar için temeldir. Bu doğrultuda tüm sporlar belirli 

düzeyde denge içermektedir (Çebi 2013).  

 

 Eskrim, dinamik bir spor branĢı olarak motor becerilerin yüksek hızda 

sergilenmesi sırasında hem yüksek düzeyde görsel kontrolü hem de denge 

kontrolünü gerektirmektedir. Oysa statik bir aktivite olarak tabanca atıĢı ise vücut 

salınımının yüksek düzeyde kontrolünü gerektirir. Bir baĢka örnek olarak 

bisikletçiler ele alınabilir. Dağ bisikletçileri ve yol bisikletçileri karĢılaĢtırıldığında, 

dağ bisikletçilerinin denge kayıplarına karĢı hızlı motor cevaplar verebilmek için 

somestetik bilgiye ihtiyaç duyarken; yol bisikletçileri ise daha çok görsel bilgiye 
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ihtiyaç duyduğu gözlemlenmiĢtir. Futbol açısından bu durum incelendiğinde, 

oyuncular motor becerileri uygularken postürlerini kontrol etmek zorundadırlar. Aynı 

zamanda görsel bilgiyi kullanarak takım arkadaĢlarını ve rakip takım oyuncularını 

takip etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle engel düzeyine uygun spor branĢlarının 

seçilmesi de önemlidir. Esas konu baĢlığımızı da oluĢturan Judo sporu görme engelli 

bireylerin öğrenimi için elveriĢli bir spor dalıdır. Hatta Paralimpikte ülkemizi baĢarı 

ile temsil eden görme engelli sporcularımız vardır (ġimĢek ve Ertan 2011). 

 

Ayrıca uzun bir zaman periyodunda bir spor öğrenme ve antrenman yapmak 

günlük yaĢam aktivitelerinde dinamik ve statik postüral kontrolün etkinliğini 

geliĢtirir. Sporda denge ise iç ve dıĢ girdilerin bütünleĢtirilmesini gerektirir. Üst 

düzey sporcuların branĢı ile bağlantılı olarak geliĢen denge kontrolü sergiledikleri 

belirtilmektedir (Perrin ve ark 2002).  

 

Elit sporcular, branĢlarının gereklerine göre postürü düzenlemek için kesin 

duyusal bilgiyi baskın olarak kullanırlar. Örneğin tecrübeli jimnastikçilerde vücut 

oryantasyonu için somatosensoriyel iĢaretler, otolitik iĢaretlerden daha fazla 

bilgilendiricidir, oysa uzman dansçılarda postür düzenlenmesinde görme güçlü bir 

unsurdur (ġimĢek ve Ertan 2011). 

 

Görme engelli bir kiĢinin duyularının geliĢtirilmesinde ve denge konusunda 

sportif faaliyetler etkili olduğu gibi yürüme, oturma, dolaĢma, koklama, hissetme vb. 

gibi pratikler de etkilidir ve kiĢinin güven duygusunu geliĢtirir. Görme engelli kiĢiye 

sportif faaliyetler ve ativitelerde günlük yaĢamında seslerin kullanılmasıyla yardımcı 

olunabilir (MEGEP 2008). Ayrıca, Görme engellilere yönelik çeĢitli öğretim 

metotları da kullanmak yararlıdır (Erkmen ve ark 2007). 

 

Diğer engelli gruplarının denge düzeyi konusunda pek çok akademik 

araĢtırma yapılmasına rağmen görme engellilerin dengesiyle alakalı olarak yeterli 

akademik çalıĢma mevcut değildir. Bu konuyla ilgili olarak Perrin ve arkadaĢlarının 

yapmıĢ olduğu çalıĢmada judo antrenmanları yapılan grup için judocuların dengesini 

önemli ölçüde iyi duruĢla muhafaza ettikleri belirtilmiĢtir. Ayrıca judo eğitiminin 
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duyusal adaptasyonda olumlu bir etkiye sahip olduğu vurgulanarak, denge 

kontrolünün önemli bir bileĢeni olduğu üzerinde durulmuĢtur. Bu durumda judo 

sporunun denge düzeyi konusunda önemli katkısının olduğu anlaĢılmaktadır. Bu 

nedenle görme bozukluğunun yol açacağı dengesizlik judo sporu ile azaltılabilir. 

Görme engelli bireyler bu spora daha çok teĢvik edilmelidir (Perrin ve ark 2002). 

 

Bu araĢtırmanın amacı, görme engelli judocular ile görme engelli ve görme 

engelli olmayan sedanter erkeklerin denge performanslarının karĢılaĢtırılmasıdır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

2.1. Denekler 

 

Türkiye Görme Engelliler Judo Milli Takımından 10 erkek judocu, görme 

engelli sedanter 15 erkek ve görme engelli olmayan 18 sedanter erkek toplam 43 kiĢi 

bu araĢtırma için gönüllü olmuĢtur (B1:7 kiĢi, B2:8 kiĢi, B3:10 kiĢi). Katılımcıların 

yaĢ ortalaması 28,67 ± 5,83 yıl, boy uzunluğu ortalaması 1,73 ± 0,1 m ve 76,84 ± 

13,11 kg’dır. AraĢtırma öncesinde deneklere araĢtırma hakkında gerekli 

bilgilendirme yapılmıĢ ve gönüllü onam formu imzalatılmıĢtır. 

    

2.2. Denge Hata Puanlama Sistemi 

 

AraĢtırmaya katılan deneklerin denge performanslarının tespit edilmesinde 

Denge Hata Puanlama Sistemi (DHPS) kullanılmıĢtır. Orijinal ismi Balance Error 

Scoring System (BESS) olan bu teste denekler düz zemin ve köpük zeminde olmak 

üzere 2 koĢulda 3 ayrı test pozisyonunda ölçüme alınmıĢlardır: Çift bacak, tek bacak, 

tandem duruĢ. Her bir test duruĢunun 20 sn boyunca gözler kapalı olarak 

sürdürülmesini içermekte ve test duruĢları sırasında hata puanlarının tespit edilmesini 

kapsamaktadır. Her hata 1 hata puanı olarak kaydedilmiĢtir. Test sırasında 

kaydedilecek hatalar Ģunlardır: (1) Elleri iliac’ın üst kısmından kaldırmak, (2) gözleri 

açmak, (3) adım atmak, sendelemek veya düĢmek (4) kalça eklemini 30
°
 den daha 

fazla bir açıda fleksiyon veya abdüksiyon yapmak, (5) ayağın ön kısmını veya 

topuğu yerden kaldırmak, (6) beĢ saniyeden daha fazla bir süre boyunca test 

pozisyonunun dıĢında kalmak (Riemann ve Guskiewicz 2000, Erkmen ve ark 2009, 

Valovich ve ark 2003). Her bir test duruĢundaki maksimum hata skoru 10’dur. 

Köpük yüzey olarak 50 x 41 x 6 cm ebatlarında orta yoğunluklu bir köpük blok 

kullanılacaktır (Airex Balance Pad, Alcan Airex AG, CH-5643 Sins/Switzerland). 

Denekler denge testine yalın olarak ve uygun bir spor kıyafetiyle alınmıĢtır. 

 

Hata puanları her bir koĢul için ayrı ayrı hesaplanacak ve toplam hata puanı 6 

koĢula ait puanların toplanmasıyla elde edilmiĢtir. Testin puanlaması ve güvenilirliği 
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Riemann ve Guskiewicz (2000) tarafından yayınlanmıĢtır. Test öncesinde farklı 

koĢullara alıĢılması amacıyla deneklerin yeterince tekrar yapmalarına izin verilmiĢtir. 

 

2.3. Veri Analizi 

 

AraĢtırmada elde edilen veriler ortalama ve standart sapma olarak 

sunulmuĢtur. Grupların karĢılaĢtırılmasında normallik analizi sonuçlarına göre Tek 

Yönlü Varyans Analizi (Anova) ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıĢtır. Ġstatistik 

önem düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiĢtir. Ġstatistiksel analizlerde SPSS 15.0 paket 

programı kullanılmıĢtır. 
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3. BULGULAR 

 

Çizelge 3.1. Deneklere ait tanımlayıcı istatistik 

DeğiĢkenler  Gruplar N Ortalama Std. Sapma 

     

YaĢ (Yıl) Görme Engelli Judocular 10 25,10 3,98 

  Görme Engelli Sedanter 15 29,60 7,17 

  Spor Yapmayan Sedanter 18 29,89 4,85 

  Toplam 43 28,67 5,83 

     

Boy Uzunluğu (m) Görme Engelli Judocular 10 1,72 0,06 

  Görme Engelli Sedanter 15 1,71 0,04 

  Spor Yapmayan Sedanter 18 1,76 0,06 

  Toplam 43 1,73 0,06 

     

Vücut Ağırlığı (kg) Görme Engelli Judocular 10 77,60 12,56 

  Görme Engelli Sedanter 15 73,87 13,42 

  Spor Yapmayan Sedanter 18 78,89 13,42 

  Toplam 43 76,84 13,11 

 

 

AraĢtırmaya katılan deneklere ait yaĢ, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı 

ortalamaları çizelge 1’de verilmiĢtir. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonuçlarına göre Görme Engelli Judocular, görme engelli sedanterler ve spor 

yapmayan sedanterlerin yaĢ (F[2-40]=2,649; p>0,05), boy uzunluğu (F[2-40]=2,969; 

p>0,05) ve vücut ağırlığı (F[2-40]=0,611; p>0,05) ortalamalarının anlamlı düzeyde 

farklı olmadığı görülmüĢtür. Görme engelli judocuların spor deneyimi ortalamaları 

ise 8,2 ± 3,1 yıl’dır.  
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Çizelge 3.2. AraĢtırma gruplarının yaĢ, boy uzunluğu ve vücut ağırlıklarının karĢılaĢtırılması. 

DeğiĢkenler   Karelerin Toplamı SD Kareler Ortalaması F p 

       

YaĢ Gruplar Arası 167,16 2 83,582 2,649 0,083 

  Gruplar Ġçi 1262,28 40 31,557   

  Toplam 1429,44 42    

       

Boy Uzunluğu Gruplar Arası 0,02 2 0,009 2,969 0,063 

  Gruplar Ġçi 0,12 40 0,003   

  Toplam 0,13 42    

       

Vücut Ağırlığı Gruplar Arası 213,94 2 106,975 0,611 0,548 

  Gruplar Ġçi 7003,91 40 175,098   

  Toplam 7217,86 42    

 

Çizelge 3.3. Deneklerin düz zemin, köpük zemin ve toplam denge skorlarının ortalamaları. 

 DeğiĢkenler Gruplar  N Ortalama Std. Sapma 

     

Düz Zemin Görme Engelli Judocular 10 3,70 3,95 

  Görme Engelli Sedanter 15 3,33 2,41 

  Spor Yapmayan Sedanter 18 3,83 2,55 

  Toplam 43 3,63 2,82 

     

Köpük Zemin Görme Engelli Judocular 10 16,50 3,54 

  Görme Engelli Sedanter 15 16,00 3,66 

  Spor Yapmayan Sedanter 18 18,06 2,58 

  Toplam 43 16,98 3,28 

     

Toplam DHPS Görme Engelli Judocular 10 20,20 6,56 

  Görme Engelli Sedanter 15 19,33 5,35 

  Spor Yapmayan Sedanter 18 21,89 3,94 

  Toplam 43 20,60 5,14 

 

AraĢtırma gruplarına göre deneklerin düz zemin, köpük zemin ve toplam 

denge skorlarının ortalama ve standart sapma değerleri çizelge 3’de sunulmuĢtur. 

Çizelge 4 ise denge skorlarının görme engelli judocular, görme engelli sedanterler ve 

spor yapmayan sedanterler arasında gerçekleĢtirilen istatistiksel analiz sonuçları 

verilmiĢtir. KarĢılaĢtırma sonucunda düz zemin, köpük zemin ve toplam denge 

skorlarının görme engelli judocu, görme engelli sedanter ve spor yapmayan sedanter 

bireyler arasında anlamlı düzeyde farklı olmadığı tespit edilmiĢtir (p>0,05). 
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Çizelge 3.4. Düz zemin, köpük zemin ve toplam denge skorlarının gruplara göre 

karĢılaĢtırılması. 

DeğiĢkenler Grup N Sıra Toplamı Ki-Kare p 

      

Düz Zemin Görme Engelli Judocular 10 20,45 0,520 0,771 

  Görme Engelli Sedanter 15 21,13   

  Spor Yapmayan Sedanter 18 23,58   

  Toplam 43    

      

Köpük Zemin Görme Engelli Judocular 10 20,15 2,703 0,259 

  Görme Engelli Sedanter 15 18,97   

  Spor Yapmayan Sedanter 18 25,56   

  Toplam 43    

      

Toplam DHPS Görme Engelli Judocular 10 21,30 1,364 0,442 

  Görme Engelli Sedanter 15 19,20   

  Spor Yapmayan Sedanter 18 24,72   

  Toplam 43    
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4. TARTIġMA 

 

Bu araĢtırmada görme engelli milli judocular ile görme engelli sedanter ve 

görme engelli olmayan sedanter bireylerin denge performanslarının karĢılaĢtırılması 

amaçlanmıĢtır. AraĢtırmaya katılan görme engelli judocuların yaĢ ortalamasının 

25,10 ± 3,98 yıl, boy uzunluklarının 1,72 ± 0,06 m ve vücut ağırlıklarının 77,60 ± 

12,56 kg olarak tespit edilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan deneklerin yaĢ, boy uzunluğu 

ve vücut ağırlığı ortalamalarının araĢtırma gruplarında benzer olduğu görülmüĢtür.  

 

Çebi (2013) görme engelli sporcuların yaĢ ortalamasını 24,23 yıl, boy 

uzunluğunu 1,70 cm ve vücut ağırlığını 67,12 kg olarak bildirmiĢtir. Borba-Pinheiro 

ve ark (2012)’ı judo antrenmanı yapan bayanlar üzerinde yapmıĢ oldukları 

çalıĢmada, deney grubunda vücut ağırlığı ortalamalarını 58.09±12.88 kg ve kontrol 

grubunda 61.78±12.17 kg olarak bildirmiĢtir.  

 

Karakoç (2014) iĢitme engelli Judo Milli takımı sporcularında deney grubu 

yaĢ ortalamasını 20,27 ± 4,95yıl, kontrol grubu yaĢ ortalamasını 20,87 ± 7,94 yıl 

olarak, vücut ağırlığını kontrol grubunda 61.59±3.18 kg olarak, deney grubunda 

63.78±13.74 kg olarak bildirilmiĢtir. 

 

Vücudun denge kontrolünde somatosensory (duyusal), visual (görsel) ve 

vestibüler (iĢitsel) sistemler rol oynar. Bu sistemlerden gelen bilgileri birleĢtiren 

merkezi sinir sistemi vücut pozisyonun sağlanması ve dengeli bir pozisyonun 

sürdürülmesi için uygun kassal cevapları seçer (Nashner ve ark 1982, Shumway-

Cook ve Horak 1986). Görsel sistemler duruĢ kontrolünde önemli bir rol 

oynamaktadır ve görsel girdi olmadığı koĢulda gerçekleĢtirilen duruĢ sırasında vücut 

salınımı artmaktadır  (Blomqvist ve Rehm 2007, Giagazoglou ve ark 2009). Görme 

bozukluğu, posturün kontrolünde azalma ile iliĢkilidir (Sforza ve Ferrario 2000) ve 

düĢme ile ilgili yaralanmalarda önemli bir etkendir (Aydoğ ve ark 2006, Anand ve 

ark 2003). 
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Bu araĢtırmada deneklerin denge performansının tespit edilmesinde DHPS 

testi kullanılmıĢtır. Test gözler kapalı koĢullarda denge skorlarının tespitine 

dayanmaktadır. Test sonuçlarına göre görme engelli judocular, görme engelli 

olmayan sedanterler ve spor yapmayan sedanter bireylerin düz zemin denge 

skorlarının benzer olduğu saptanmıĢtır. Benzer sonucun köpük zemin denge skoru ve 

toplam denge skorunda da elde edildiği görülmektedir. Bu sonuçlar görme engelli 

olarak spor yapan ve yapmayan bireylerin denge sağlamada görsel bilgiyi 

kullanamamalarından dolayı vestibüler ve somatosensoriyel sistemi daha etkin olarak 

kullanıyor olabileceklerini iĢaret etmektedir. Literatürde yer alan araĢtırmalar dikkate 

alındığında birbiri ile tutarsız sonuçların bildirildiği görülmektedir.  

 

Postural kontrolün iki fonksiyonel yönü vardır: postüral oryantasyon ve 

postüral stabilite (Shumway-Cook ve Woollacott 2001). Görsel, proprioseptif ve 

vestibüler sistemlerden gelen çevresel bilgi postüral kontrolü etkiler (Black ve Wood 

2005). Görsel bozukluğu olan bireyler somatosensory ve vestibular bilgilere daha 

fazla bağımlıdırlar. Bu sayede dengeli bir duruĢ pozisyonunu sürdürebiliriler. Bu 

Ģekilde hareket Ģekillerini kurup devam ettirebilirler ve görme sistemlerinin 

yetersizliğini telafi etmeye çalıĢabilirler (Anand ve ark 2003, Shumway-Cook ve 

Woollacott 2003, Friedrich ve ark 2008). 

 

Bu araĢtırmanın sonuçlarına paralel olarak yapılan bir araĢtırmada farklı engel 

gruplarındaki sporcuların denge, solunum kapasitesi ve reaksiyon zamanlarının 

karĢılaĢtırılması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu araĢtırmanın sonuçlarına göre; görme engelli 

sporcuların yatay ve dikey denge skorlarının görme engelli olmayan sedanterler ve 

görme engelli olmayan sporculardan anlamlı düzeyde farklı olmadığı bildirilmiĢtir 

(Çebi 2013).  

 

Tomomitsu ve ark (2013) normal görüĢe sahip yetiĢkinler ile düĢük görüĢe 

sahip yetiĢkinlerin duruĢ kontrolleri karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda; dinamik 

görevler ve köpük yüzeyler için dengenin belirlenmesinde görsel geri bildirimin 

kritik bir öneme sahip olduğu öne sürülmüĢtür. DüĢük görüĢe sahip bireylerin 
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dinamik testlerde ve köpüklü yüzeylerde normal görüĢe sahip yetiĢkinlere göre daha 

kötü denge duruĢu gerçekleĢtirmiĢlerdir. 

 

Duarte ve Zatsiorsky (2002)’e göre göre ayak tabanı üzerindeki 

mekanoreseptörlerden gelen proprioseptif bilgiler büyük olasılıkla zorlu görevler 

esnasında azalacaktır ve postural kontrol sistemi eğimli pozisyondaki ve sadece 

düĢük görüĢ veya görüĢ olmama durumlarındaki vestibüler bilgi üzerindeki dengeyi 

kontrol etmek için daha çok görsel ve vestibüler bilgiye güvenmeye ihtiyaç duyar.  

 

Yılmaz ve ark (2003) yaptıkları araĢtırma sonucunda, görme engelli 

öğrenciler üzerinde gerçekleĢtirilen iki aylık judo temel eğitiminin, engelli 

öğrencilerin fiziksel geliĢimleri üzerinde olumlu etkilerinin olduğu tespit etmiĢlerdir. 

 

Hatipoğlu (2005) normal ve iĢitme engelli çocuklarda denge egzersizlerinin 

denge becerilerine etkisini incelediği çalıĢmada çalıĢma öncesi elde edilen bulgulara 

göre normal ve iĢitme engelli çocukların statik ve dinamik denge performansları 

arasında farklılık olmadığını belirlemiĢtir. 

 

Çocuklarda yapılan araĢtırmalarda; aynı yaĢ grubu ile eĢleĢtirildiğinde görme 

engelli olan veya az gören çocukların postural kontrollerinde gecikme olduğu 

bildirilmiĢtir (Bouchard ve Tetrault 2000). Bu gecikmelerin özellikle dinamik denge 

görevlerinde görülmektedir. Dinamik ve statik denge arasındaki bu farklılık 

muhtemelen diğer algısal sistemlerin (vestibuler ve proprioseptif sistemler) 

katkılarının artmasından kaynaklanmaktadır (Brambring 2006).   Görsel bozukluğu 

olan ve olmayan çocuklarda dengedeki bu farklılığın çocukluk sonrasında sürüp 

sürmediği bilinmemektedir (Haibach ve ark 2011). 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bu araĢtırmanın sonuçları görme engelli judocuların spor yapmayan görme 

engelli bireylerden ve görme engelli olmayan sedanterler ile benzer denge 

performansı sergilediklerini göstermektedir. Bu sonuçlar denge performansının 

sadece belirli bir spor branĢının çalıĢmalarına katılmak suretiyle geliĢmeyebileceği, 

görme engelli bireylerin özellikle geliĢim dönemindeki sosyal yaĢama katılım 

düzeylerinin denge performansını etkileyen sistemlerin geliĢmesinde önemli bir rol 

oynayabileceği düĢünülmektedir.   

 

Bu araĢtırmanın sonuçlarına göre sonraki araĢtırmalarda:  

 

 Görme engelli veya düĢük seviyede görme özelliğindeki bireylerde 

yapılan çalıĢmalarda her 3 algılayıcı sistemin de postural kontrole 

etkisini yansıtabilen ölçüm yöntemlerinin tercih edilmesi,  

 Engelli bireylerin denge performanslarının karĢılaĢtırılmasında 

geliĢme dönemlerindeki fiziksel aktivite düzeylerinin iyi 

yansıtılabilmesi,  

  Farklı algı sistemlerini etkileyebileceği düĢünülen spor branĢından 

sporcuların incelenmesi önerilebilir. 
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6.ÖZET 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

Görme Engelli Judocuların Denge Performanslarının Ġncelenmesi 

 

Yalçın TÜKEL 

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ/KONYA–2015 

 

Bu araĢtırmanın amacı, görme engelli judocular ile görme engelli ve görme engelli olmayan 

sedanter erkeklerin denge performanslarının karĢılaĢtırılmasıdır. 

 

Türkiye Görme Engelliler Judo Milli Takımından 10 erkek judocu, görme engelli sedanter 15 

erkek ve görme engelli olmayan 18 sedanter erkek toplam 43 kiĢi bu araĢtırma için gönüllü olmuĢtur. 

Katılımcıların yaĢ ortalaması 28,67 ± 5,83 yıl, boy uzunluğu ortalaması 1,73 ± 0,1 m ve 76,84 ± 13,11 

kg’dır.  

 

AraĢtırmaya katılan deneklerin denge performanslarının tespit edilmesinde Denge Hata 

Puanlama Sistemi (DHPS) kullanılmıĢtır. Orijinal ismi Balance Error Scoring System (BESS) olan bu 

teste denekler düz zemin ve köpük zeminde olmak üzere 2 koĢulda 3 ayrı test pozisyonunda ölçüme 

alınmıĢlardır: Çift bacak, tek bacak, tandem duruĢ. Her bir test duruĢunun 20 sn boyunca gözler kapalı 

olarak sürdürülmesini içermekte ve test duruĢları sırasında hata puanlarının tespit edilmesini 

kapsamaktadır. Köpük yüzey olarak 50 x 41 x 6 cm ebatlarında orta yoğunluklu bir köpük blok 

kullanılmıĢtır (Airex Balance Pad, Alcan Airex AG, CH-5643 Sins/Switzerland). Denekler denge 

testine yalın olarak ve uygun bir spor kıyafetiyle alınmıĢtır. Grupların karĢılaĢtırılmasında normallik 

analizi sonuçlarına göre Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıĢtır. 

Ġstatistik önem düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiĢtir. Ġstatistiksel analizlerde SPSS 15.0 paket programı 

kullanılmıĢtır. 

 

KarĢılaĢtırma sonucunda düz zemin (Ki-kare=0,520; p>0,05), köpük zemin (Ki-kare=2,703; 

p>0,05) ve toplam denge (Ki-kare=1,364; p>0,05) skorlarının görme engelli judocu, görme engelli 
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sedanter ve spor yapmayan sedanter bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı 

olmadığı tespit edilmiĢtir. 

 

Bu araĢtırmanın sonuçları görme engelli judocuların spor yapmayan görme engelli 

bireylerden ve görme engelli olmayan sedanterler ile benzer denge performansı sergilediklerini 

göstermektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Denge, görme engelli, judo , spor. 
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7. SUMMARY 

 

Examining Balance Performance in Judoist with Visual Disabilities  

 

The purpose of this research is to compare the balance performances of visually impaired 

judokas and the men who are not visually impaired. 

 

43 People, consist of 10 Male judoka from Turkey Blind Judo National Team, 15 visually 

impaired sedentary men and  18 non-disabled sedentary men have been volunteered for this study. The 

average age of the participants 28.67 ± 5.83 years, the average height is 1.73 ± 0.1 m and the average 

weight is 76.84 ± 13.11 kg. 

 

In determining the balance performances of the subjects in the study the balance of Balance 

Error Scoring System (BESS) was used.In this test system, the subjects were taken to measure in two 

conditions, flat ground and foam ground, in three different test positions. These positios are double 

leg, single leg, tandem stance. Every test position take place for 20 seconds and eyes are closed in this 

position. As foam ground, a medium density foam block which has 50 x 41 x 6 cm dimensions was 

used. (Airex Balance Pad, Alcan Airex AG, CH-5643 Sins/Switzerland). The subjects were taken to 

the balance test as bare and with sport duffle. In order to compare the groups accordint to the nomality 

analyses One Way Variance Analyses (Anova) and Kruskal-Wallis H test were used. Statistical 

significance level was accepted as 0.05. SPSS 15.0 software package was used for statistical analysis. 

 

In comparison results, flat ground (Ki-kare=0,520; p>0,05), foam ground (Ki-kare=2,703; 

p>0,05) and total balance (Ki-kare=1,364; p>0,05) scores showed that there is no siginificant 

difference visually impaired judoakes, visually impaired sedantary and sedantary indivuals who do not 

do sport. 

 

The results of this study shows that visually impaired judokas, visually impaired indiviudal 

who do not do sport and sedantary indiviudals who are not viusally impaired exhibit similar balance 

perfomances. 

 

Key Words: Balance, judo, sport, visually impaired. 
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13.03.1979 tarihinde Konya ilinin Ilgın ilçesinin Ormanözü köyünde doğdu. 

Ġlköğretimini 1990 tarihinde AkĢehir Ulupınar Köyü Ġlköğretim Okulunda bitirdikten 
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zamanda  S.H.Ç.E.K Spor Kulübünde sporcu olarak Judo çalıĢmalarına baĢladı.1996 

yılında Özel Elmas Kolejinden mezun oldu. 1996 yılında Ümitler Türkiye Judo 

ġampiyonasında 55 kg da Türkiye 2. oldu. Türk Judo milli takımına seçilerek 

ülkemizi Uluslararası müsabakalarda temsil etti. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi 
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arası Konya Judo Federasyon Ġl Temsilciliği görevi yaptı. Halen Konya Aile ve 
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Judo Antrenörü ve Judo Ġl Hakem Komitesi BaĢkanı olarak görev yapmaktadır.  
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 1.Kademe Tekerlekli Sandalye Tenis Antrenörlüğü 
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 1.Kademe Bedensel Engelliler Badminton Antrenörlüğü 
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