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Özet: Bu çalışmanın amacı kinezyoband uygulamasının bacak kuvveti, dikey ve derinlik sıçrama değerleri üzerine 
etkisini incelemekti. Çalışmaya 16 denek ( X yaş: 21,87±2,02 yıl) ve 15 kontrol ( X yaş: 21,66±1,67 yıl) grubu 
olmak üzere toplam 31 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Deneklerin bacak kuvveti değerleri dinamometre ile 
dikey ve derinlik sıçrama yükseklik ve güç değerleri new test power timer 300-series test sistemi ile belirlenmiştir. 
İstatistiksel yöntem olarak eşleştirilmiş iki grup arasındaki farklılıkları belirlemede =0.05 anlamlılık düzeyinde 
(Paired-Samples t testi) uygulanmştır. Test sonuçları denek ve kontrol grubunun kinezyoband uygulması 
yapılmadan önce alınan bacak kuvveti ( X 137,31±30,2 kg; 162,46±35,3 kg) ile kinezyoband kullanıldıktan sonraki 
bacak kuvveti ( X 147,87±33,2 kg; 156,53±29,0 kg) değerleri arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermiştir 
(p>0,05). Deneklerin kinezyoband uygulaması yapılmadan önce tekli sıçramaya ait yükseklik ( X 42,91±4,7 cm; 
40,36±8,9 cm), tekli sıçramaya ait güç ( X 4022,31±391,4 watt; 3912,40±534,9 watt), derinlik sıçrama yükseklik 
( X 38,69±4,1 cm; 40,78±8,6 cm), derinlik sıçrama güç ( X 2994,81±578,5 watt; 2968,00±917,5 watt) değerleri 
ile kinezyoband uygulaması sonrasındaki tekli sıçramaya ait yükseklik ( X 43,13±4,3 cm; 43,43±5,2 cm), tekli 
sıçramaya ait güç ( X 4126,06±275,9 watt; 4114,66±317,1 watt), derinlik sıçrama yükseklik ( X 39,59±5,2 cm; 
42,80±5,0 cm), derinlik sıçrama güç ( X 3161,00±770,6 watt; 2882,26±488,8 watt) değerleri arasındaki farkın 
anlamlı olmadığını göstermiştir (p>0,05). Sonuç olarak kinezyoband uygulamasının sağlıklı genç sporcuların 
bacak kuvveti, dikey ve derinlik sıçrama değerleri üzerine etkisinin olmadığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kinezyoband, Bacak Kuvveti, Dikey Sıçrama, Derinlik sıçrama.

EFFECTS OF KINESIO TAPING ON LEG STRENGTH, VERTICAL AND 
DEPTH JUMP PERFORMANCE SCORES

Abstract : The aim of this study was to examine efects of kinesio taping on leg strength, squat and depth jump 
performance scores. 16 subject ( X age: 21,87±2,02 year) as test group and 15 subject ( X age: 21,66±1,67 year) 
as control group totally 31 male sportsman voluntarily participated in this study. Muscle strength scores of the 
subjects was determined by the isokinetic dynamometer, squat and depth jump height and strength scores of 
the subjects was determined by the new test power timer 300-series testing system. As a statistical method, to 
determine differences between paired two groups, Paired Samples T-Test was performed in the level of significant 
=0.05. Test results showed that there is not significant differences between before kinesio taping leg strength 
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scores( X 137,31±30,2 kg; 162,46±35,3 kg) and after kinesio taping leg strength scores( X 147,87±33,2 kg; 
156,53±29,0 kg) of test group and control group (p>0,05). Test results revealed no significant differences between 
before kinesio taping squat jump height scores( X 42,91±4,7 cm; 40,36±8,9 cm), squat jump strength scores( X
4022,31±391,4 watt; 3912,40±534,9 watt), depth jump height scores ( X 38,69±4,1 cm; 40,78±8,6 cm), depth 
jump strength scores( X 2994,81±578,5 watt; 2968,00±917,5 watt) and after kinesio taping squat jump height 
scores( X 43,13±4,3 cm; 43,43±5,2 cm), squat jump strength scores( X 4126,06±275,9 watt; 4114,66±317,1 
watt), depth jump height scores( X 39,59±5,2 cm; 42,80±5,0 cm), depth jump strength scores( X 3161,00±770,6 
watt; 2882,26±488,8 watt) of test group and control group (p>0,05). As a result kinesio taping does not effect leg 
strength, squat and depth jump performance scores of healthy young athletes. 

Key Words: Kinesio tape, Leg Strength, Squat Jump, Depth jump. 

GİRİŞ

Kinezyo bant, Japonyada yaklaşık 25 yıl önce 
geliştirilmiş, fakat Avrupa ve Amerikada olduğu 
gibi ülkemizde de son yıllarda tanınmış özel bir 
bantlama yöntemidir (Yoshida et al. 2007: 103). 
Kinezyo bantlama 1996 yılında yeni bir bantlama 
uygulaması olarak Kenzo Kase tarafından icat 
edilmiştir. Geleneksel bant ile karşılaştırıldığında, 
orjinal uzunluğunun % 120-140’ına kadar uzatı-
labilir ince ve elastik bir banttır. Kase, Kinazyo 
bantlamanın ağrıyı azaltmak, şişkinlik ve kas 
spazmları gibi spor yaralanmalarını önlemek için 
kullanılan organize bir sarma tekniği olduğunu iddia 
etmektedir (Halseth et al., 2004).  Kinezyo bantın 
fizyolojik etkisi doğrudan dolaşım sistemi ve sinir 
sistemi üzerine olup, hareket ile aktivasyonu açığa 
çıkartılabilen bir yöntemdir (Diana 2004: 267).

Kinezyo bantlama fizyoterapistler tarafından 
rehabilitasyon ve bazı fizyolojik süreçleri mo-
düler destekleyen bir yöntem olarak kabul edilir. 
Kinezyo bantlama spor hekimliği ve ortopedi 
de kullanılır (Slupik et al. 2007: 644). Kinezyo 
bantlama diğer terapatik tekniklerle birlikte 
çeşitli kas iskelet ve sinir-kas yaralanmalarında 
iyileştirme ve rehabilitasyon metodu olarak 
kullanılmaktadır. Kinezyo bantlamanın mesleki 

terapistler, fizyoterapistler, antrenörler ve diğer 
eğitimli sağlık personelleri  tarafından eklem 
burkulması ve eklem instabilitesinde, yumuşak 
doku inflamasyonunda, kas zayıflığında ve kas 
ağrısının tedavisinde uzun bir kullanım geçmişi 
vardır (Ewa et al. 2006: 31).

Bantlama yaygın olarak sporcularda yaralanmayı 
önlemek için de kullanılır (Cools et al. 2002: 
154). Duyusal yöntem mikrosirkülasyon (küçük 
damarlardaki kan dolaşımı) iyileştirmesinin yanı 
sıra lenfatik sistem faaliyetleri ve endojen anal-
jezik mekanizmaları geliştirerek, kas fonksiyonu 
üzerine bir etki uygulayarak eklem fonksiyonunu 
destekler (Slupik et al.2007: 644). 

Bantlama kas gücünü artırabilir yada azaltabilir 
ve birçok araştırmacının nörofasilitasyon ve 
mekaniksel sınırlamayı içeren bu mekanizmayı 
açıklayabilmek için kuteneal afferent stimulasyonu 
ile motor ünitenin devreye girmesi arasındaki 
ilişkiyi gösteren hipotezleri oluşturdukları görül-
müştür (Macgregor et al. 2005: 351).

Kinezyo tex bant klasik sert bantla karşılaştı-
rıldığında daha elastiktir. Gergin olmayan sert 
bant istenmeyen eklem hareketini kısıtlamada, 
korumada ya da eklem yapısını desteklemede 
kullanılır (Grelsamer  et al. 1998).
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AMAÇ

Bu çalışanın amacı, Kinezyoband uygulamasının 
bacak kuvveti, dikey ve derinlik sıçrama değerleri 
üzerine etkisini incelemektir.

YÖNTEM

Araştırma Grubu: Çalışmaya 16 denek ( X yaş: 
21,87±2,02 yıl) ve 15 kontrol ( X yaş: 21,66±1,67 
yıl) grubu olmak üzere toplam 31 erkek sporcu 
gönüllü olarak katılmıştır.

Veri Toplama Araçları:  Deneklerin bacak kuvveti 
değerlerini tespit etmek için dinomometre cihazı 
kullanılmıştır. Deneklerin sıçrama yüksekliğinin 
ve gücünün elde edildiği statik sıçrama ve derinlik 
sıçrama ölçümleri Newtest Powertimer 300-series 
sıçrama platformu üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Derinlik sıçrama ölçümünde denekler 40 cm 
yüksekliğindeki platformun üzerinden sıçrama 
matının üzerine düşerek sıçramayı gerçekleş-
tirmiştir. Statik sıçrama ölçümleri ise sıçrama 
matının üzerinde yapılmıştır. Sıçramaya ait güç 
ve yükseklik parametreleri bilgisayardaki yazılım 
programı tarafından hesaplanmıştır.

UYGULAMA

 Kinezyo bant Kenzo Kase’in Kinezyo bantlama 
manuel 7 ye göre kuadriseps kasına Y-şeklinde 

hekim tarafından yapıştırıldı. Deneklerin baskın 
olarak kullandıkları dize bantlama yapıldı. De-
neklerin kalçası yatar pozisyondayken 30 derece 
fleksiyonda diz ise 60 derece fleksiyondayken 
bantlama yapıldı. Bant, kuadriseps femoris tendonu 
patella arasındaki birleşme yerinden iki eşit parçaya 
bölündü ve patellayı çevreleyip anterior superior 
iliac spine ın  10 cm altına yapıştırıldı. Bantın 
ilk 5 cm’si sabitleyici olarak gergin ve hareketli 
değildi. Sabitleme noktası ve patella arasındaki 
kısım % 120 uzatılmış oldu. Patella çevresinde 
kalan bant gerdirilmeden serbest bırakıldı.

Verilerin Analizi: Verilerin analizinde Windows 
için SPSS (17) paket programı kullanılmıştır. 
İstatistiksel yöntem olarak eşleştirilmiş iki grup 
arasındaki farklılıkları belirlemede =0.05 
anlamlılık düzeyinde (Paired-Samples t testi) 
uygulanmştır.

BULGULAR

Çalışmaya katılan deneklere ait fiziksel özellikler Tablo 
1 de gösterilmiştir. Deney grubunun yaş ortalaması 
21,87 yıl, boy ortalaması 177,66 cm, vücut ağırlıkları 
77,03 kg; Kontrol grubunun yaş ortalaması 21,66 yıl, 
boy ortalaması 184,86 cm, vücut ağırlıkları 85,88 kg 
olarak bulunmuştur (Bak Tablo 1).

Tablo 1:  Çalışmaya katılan deneklere ait fiziksel özellikler

Değişkenler

Ortalama (X) Standart Sapma (SS) Ortalama (X) Standart Sapma (SS)

Yaş (y ıl) 21,87 2,02 21,66 1,67

Boy  (cm) 177,66 8,99 184,86 9,46

Vücut Ağırlığı (kg) 77,03 11,98 85,88 15,89

Deney  Grubu (n=16) Kontrol Grubu (n=15)
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Çalışmaya katılan deney ve kontrol grubunun 
bacak kuvveti, statik sıçrama yüksekliği, statik 
sıçrama gücü, derinlik sıçrama yüksekliği ve 
derinlik sıçrama gücüne ait değerler arasındaki 
farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için 
α=0.05 düzeyinde tekrarlı ölçümlerde t testi 
(Paired Samples T test) uygulandı. 

Test sonuçları deney ve kontrol grubuna ait 
deneklerin kinezyoband uygulaması öncesi ve 
kinezyoband uygulaması sonrası; bacak kuvveti, 
statik sıçrama yüksekliği, statik sıçrama gücü, 
derinlik sıçrama yüksekliği ve derinlik sıçrama 
gücüne ait değerler arasındaki farkın anlamlı 
olmadığını gösterdi (p>0,05) (Bak Tablo 2).

Tablo 2:  Çalışmaya katılan deneklerin kinezyoband uygulama öncesi ve sonrası bacak kuv-
veti, statik sıçrama yüksekliği, statik sıçrama gücü, derinlik sıçrama yüksekliği ve derinlik 

sıçrama gücüne ait değerler

Uy gulaması Öncesi  Uy gulaması Sonrası T P

(X±SS) (X±SS)

Bacak kuv v eti 137,31±30,25 147,87±33,25 -1,787 >0,05

Statik sıçrama y üksekliği 42,91±4,77 43,13±4,38 -0,271 >0,05

Statik sıçrama gücü 4022,31±391,43 4126,06±275,95 -1,05 >0,05

Derinlik sıçrama y üksekliği 38,69±4,11 39,59±5,23 -0,722 >0,05

Derinlik sıçrama gücü 2994,81±578,52 3161,00±770,61 -0,682 >0,05

Bacak kuv v eti 162,46±35,35 156,53±29,08 1,043 >0,05

Statik sıçrama y üksekliği 40,36±8,93 43,43±5,23 -1,906 >0,05

Statik sıçrama gücü 3912,40±534,96 4114,66±317,17 -2,108 >0,05

Derinlik sıçrama y üksekliği 40,78±8,64 42,80±5,09 -1,366 >0,05

Derinlik sıçrama gücü 2968,00±917,59 2882,26±488,82 0,462 >0,05

Kontrol Grubu

Deney  grubu

Değişkenler

SONUÇ

Bu çalışmada sağlıklı sporcuların üst bacak 
ve diz çevresine uygulanan kinezyo bantlama 
tekniğinin sporcuların bacak kuvveti, dikey ve 
derinlik sıçrama değerleri üzerine etkisini olup 
olmadığı araştırılmıştır.

Araştırmamızın sonuçları sağlıklı sporcular 
üzerinde uygulanan kinezyo bantlama tekniği-
nin bacak kuvveti, dikey ve derinlik sıçrama 
değerleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olma-
dığını ortaya koymuştur. Benzer şekilde Cabri 
ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada Kinezyo 
bantın normal denekler üzerinde maksimum 

bacak presine etkisi olup olmadığı araştırılmıştır 
ve etkisinin olmadığı görülmüştür (Cabri et al. 
2002: 595–596). Morrissey yaptığı araştırmada 
Kinezyo bantlamanın sağlıklı sporcuların uyluk 
ve dizlerine uygulandığında kas kuvvetini artırma-
dığı ya da kısıtlamadığı görülmüştür (Morrissey, 
2000: 189). Fu ve arkadaşları ise çalışmalarında 
kinezyo bantlamasının kuadriseps ve hamstring 
kas kuvvetini etkileyip etkilemediğini araştır-
mışlardır. Bantlama yapılmadan, bantlamadan 
hemen sonra ve bantlamadan 12 saat sonra ya-
pılan değerlendirmelerde kas kuvvetinde önemli 
bir fark bulamamışlar ve kinezyo bantlamasının 
sağlıklı sporcuların kuadriseps ve hamstring kas 
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kuvvetleri üzerine herhangi bir etkisi olmadığını 
rapor etmişlerdir (Fu et al., 2008: 198).

Yapılan literatür taramasında Kinezyo bant 
uygulamasının sağlıklı sporcuların performans 
değerleri üzerine kısıtlayıcı yada artırıcı bir etki-
sinin olmadığı ancak çeşitli spor yaralanmalarının 
rehabilitasyonunda Kinezyo bant uygulamaları-
nın ağrıyı azaltıcı ve rahatlatıcı etkisinin olduğu 
görülmüştür.

Osterhues yaptığı çalışmada Elastik bant uygula-
masının yüksek fonksiyonel aktivite seviyesinde 
oluşan ağrının azaltılmasına katkıda bulunabile-
ceğini ileri sürmüştür (Diana et al. 2004: 267). 
Jaraczewska ve Long  Kinezyo eğer düzgün bir 
şekilde uygulanırsa kas fonksiyonunu desteklen-
mesinde yada kısıtlanmasında, eklem yapısının 
desteklenmesinde, yumşak doku inflamasyo-
nunun azaltılmasında ve ağrının azaltılmasında 
yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca 
Kinezyo ® Tex bantın düzgün postüral duruşun 
sürdürülmesinde kaslara destek sağlayabilir 
(Ewa et al., 2006: 31). Diğer bir çalışmada iyi 
profriyosepsiyona sahip olan sağlıklı deneklerde 
diz ekleminde patellar bantlamadan yarar gör-
medikleri görülmüştür (Callaghan et al. 2002: 
19). Cools ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 
sağlıklı deneklerde bantlamanın kürek kemiği 
kaslarının elektromiyografi aktivitesinde anlamı 
etkisinin olmadığını gözlemlemişlerdir (Fu et al., 
2008: 198). 

Sonuç olarak sağlıklı sporcuların üst bacak ve diz 
çevresine uygulanan kinezyo bantlama tekniğinin 
sporcuların bacak kuvveti, dikey ve derinlik sıç-
rama değerleri üzerine etkisi bulunmamaktadır. 
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