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Atletizm atlama sporcularında gastrocnemius kasına 
uygulanan kinezyo bantlamanın sıçrama yüksekliğine  

akut etkisinin incelenmesi 
 

Tuğba KOCAHAN1, Ender KAYA1, Banu KABAK1, Aydın BALCI2, Bihter AKINOĞLU3, Adnan HASANOĞLU1 
 

Amaç: Bu çalışmanın amacı atletizm atlamalar branşı sporcularında gastrocnemius kasına uygulanan kinezyo bantlama 
fasilitasyon ve inhibisyon kas tekniklerinin sıçrama yüksekliğine akut etkisinin incelenmesiydi. 
Yöntem: Araştırmaya 17 atletizm atlamalar branşı sporcusu dâhil edildi. Sporcular rastgele fasilitasyon ve inhibisyon grubuna 
ayrıldı ve sporcuların her iki gastrocnemius kasına kinezyo bant uygulaması yapıldı. Sporcuların squat, serbest ve aktif sıçrama 
yükseklikleri Microgate Optojump® ölçüm aleti ile bantlama öncesi ve bantlamadan 24 saat sonra bant çıkarılmadan 
değerlendirildi. 
Bulgular: Fasilitasyon ve inhibisyon gruplarının yaş, vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve vücut kütle indeksi değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). Fasilitasyon ve inhibisyon gruplarının bantlama öncesi ve bantlama sonrası 
squat, serbest ve aktif sıçrama yükseklikleri ve bu sıçramalar sırasında üretilen güç değerlerinin benzer olduğu ve gruplar 
arasında fark olmadığı belirlendi (p>0,05). 
Sonuç: Çalışmamızın sonucunda atletizm atlamalar branşı sporcularında gastrocnemius kasına uygulanan kinezyo bantlama 
fasilitasyon ve inhibisyon kas tekniklerinin dikey sıçrama performansına etkisinin olmadığı belirlendi. 
Anahtar kelimeler: Gastrocnemius kası, Atletizm, Kinezyo bant. 
 

Investigation of acute effect of kinesio taping applied to gastrocnemius muscle  
on jumping height in track and field jumping athletes  

Purpose: The aim of this study was to investigate the acute effect of facilitation and inhibition kinesio tape application 
techniques applied to the gastrocnemius muscle of track and field jumping athletes on jumping height. 
Methods: Seventeen track and field jumping athletes were included in the study. The athletes were randomly allocated to the 
facilitation or inhibition group and the kinesio tape was applied to both gastrocnemius muscles of the athletes. The squat, free 
jump, and active jump heights of the athletes were assessed with the Microgate Optojump® measuring device before taping 
and 24 hours after taping while the tape was on. 
Results: There was no statistically significant difference between the groups in age, body weight, height, and body mass index 
values (p> 0.05). It was determined that the squat, free and active jump heights before and after banding of the facilitation and 
inhibition groups and the power values produced during these jumps were similar and there was no difference between the 
groups (p> 0.05). 
Conclusion: As a result of our study, it was determined that the application of facilitation and inhibition kinesio tape applied to 
the gastrocnemius muscle on athletics jumpers did not affect the vertical jump performance. 
Keywords: Gastrocnemius muscle, Track and field, Kinesio tape. 
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inezyo bantlama hareket sırasında 
nörolojik ve dolaşım sistemini aktive 
ederek etkisini gösteren bir uygulama 

biçimidir.1,2 Sporcularda ödemi azaltma, ağrı 
tedavisi, motor aktivitenin inhibisyonu veya 
stimulasyonu gibi amaçlarla kullanılmaktadır.1 
Kinezyo bantlar aynı zamanda hareketi, 
esnekliği ve gücü arttırmak, stabilite sağlamak 
ve diğer atletik performans ölçümlerini 
iyileştirmek amacıyla da kullanılmaktadır.3 
Böylece kassal fonksiyonları arttırarak spor 
performansını arttırmada etkili olabileceği 
düşünülmektedir.1 

Kinezyo bantlama ile ilgili yapılan 
çalışmalar, bantlama yönünün kas aktivitesini 
değiştirebileceği4,5 ve bantlamanın kas kuvveti 
üzerine etkileri olabileceği belirtilirken6-8; bazı 
çalışmalarda ise bantlama yönü ile kas 
aktivitesi arasında ilişki olmadığı 
belirtilmektedir.9-11 Kinezyo bantlama 
uygulaması kasın origosundan başlanarak 
insersiyo yönünde uygulandığında kas 
aktivitesini kolaylaştırdığı varsayılır, benzer 
şekilde kasın insersiyosundan origo yönüne 
doğru yapılan uygulamaların inhibe edici bir 
etkisinin olacağı da bildirilmiştir.2 Bu etkinin 
kinezyo bantlamanın fasya üzerinde 
oluşturduğu çekme gücü ile ortaya çıktığı ifade 
edilmektedir.12,13 Diğer bir varsayım da kinezyo 
bantlamanın kas aktivitesi üzerinden kas 
kuvvetini etkilediğidir. Kas aktivitesindeki 
azalma, kinezyo bantın inhibe edici etkisini 
gösterirken; kas aktivitesindeki artma kinezyo 
bantın fasilite edici etkisini gösterir. Yapılan 
bazı çalışmalarda, kinezyo bantlama ile kas 
kuvvetinin arttığı belirtilmiştir.14-19 Kinezyo 
bantlama uygulamasının kutaneomusküler 
stimülasyon etkisi ile kaslarda güç üretimini 
olumlu etkilediği ve dolaylı olarak kas 
performansını artırdığı belirtilmiştir.18,19 

Atlamalar branşında yüksek anaerobik güç 
ve patlayıcı kuvvet yetenek seçiminin önemli 
parametrelerindendir.20 Literatürde anaerobik 
güç ve patlayıcı kuvveti değerlendirmek için 
kullanılan sıçrama yüksekliği ile kas kuvveti 
arasında ilişki olduğu gösterilmiştir.18,21,22 
Dikey sıçrama, kalça, diz ve ayak bileği 
eklemlerinin hızlı bir şekilde ekstansiyona 
getirilmesi ile gerçekleştirilir23 ve quadriceps 
femoris, gastrosoleus, tibialis anterior gibi 
birçok alt ekstremite kasının karmaşık 
aktivitesini içeren kompleks bir motor 
beceridir.24 Sedanter öğrenciler ile yapılan bir 

çalışmada gastrocnemius ve hamstring 
kaslarına uygulanan kinezyo bantlama 
fasilitasyon kas tekniklerinin ilgili kaslarda 
kuvvet artışı sağladığı bulunmuştur.21 Yetişkin 
erkekler ile yapılan başka bir çalışmada kinezyo 
banlamanın yönünün kas kuvveti üzerine olan 
etkilerinin farklı olduğu belirtilmektedir.15 
Bununla birlikte sporcularda gastrocnemius 
kas grubuna yapılan kinezyo bantlama 
inhibisyon kas tekniğinin tek bacak sıçrama 
esnasında kas aktivitesini azalttığı 
belirtilmektedir.25 Ancak literatürde 
sporcularda gastrocnemius kas grubuna 
uygulanan kinezyo bantlama fasilitasyon ve 
inhibisyon kas tekniklerinin sıçrama yüksekliği 
gibi spor performansına etkisini inceleyen 
çalışmalar sınırlıdır. Bu bilgiler ışığında 
sıçramada aktif olarak rol alan gastrocnemius 
kasına26 uygulanan iki farklı kinezyo bantlama 
tekniğinin sıçrama yüksekliğine ve alt 
ekstremite patlayıcı gücüne etkisi olacağı 
hipotezi ortaya çıkmaktadır. Çalışma 
sonucunda elde edilecek bulguların 
gastrocnemius kasına uygulanan kinezyo 
banlamanın ve kinezyo bantlama yönünün 
sıçrama performansına etkisi olup olmadığı 
durumuna açıklık getirmesi beklenmektedir. 
Çalışmamızın amacı atletizm atlamalar branşı 
sporcularında gastrocnemius kas grubuna 
uygulanan kinezyo bantlama fasilitasyon ve 
inhibisyon kas tekniklerinin sıçrama 
yüksekliğine akut etkisinin incelenmesidir. 

 
YÖNTEM 

 
Araştırma T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

sporcu eğitim sağlık ve araştırma merkezinde 
yapıldı. Araştırmaya lisanslı olan, düzenli 
antrenman yapan, ulusal veya uluslararası en 
az bir müsabaka deneyimi olan, 17 atletizm 
atlamalar branşı sporcusu dahil edildi. 
Çalışmaya dâhil edilme kriterleri; en az üç yıldır 
atletizm atlamalar branşı sporcusu olmak, alt 
ekstremite ile ilgili herhangi bir ortopedik veya 
nörolojik problemi olmamak ve çalışmaya 
gönüllü olarak katılmaktır. Bu kriterlere 
uymayan sporcular çalışmaya dâhil edilmedi. 
Çalışmaya katılan sporculara çalışma hakkında 
bilgi verildi. Çalışmaya katılmayı kabul eden 
tüm sporculardan sözlü ve yazılı onam alındı. 
Çalışma 2008 Helsinki Deklarasyon 
prensiplerine uygun olarak yapıldı ve 

K



Kocahan et al 

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation 

103 

çalışmanın yapılabilmesi için Üniversite Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Etik kurulundan onay alındı 
(72-18/02/2020/31). 

Sporcuların doğum tarihi bilgileri sözel 
olarak, boy uzunluğu stadiometre ile ve vücut 
ağırlığı dijital tartı ile ölçülerek alındı. Her bir 
sporcunun değerlendirmesi üç gün içerisinde 
tamamlandı. İlk gün sporcuların sıçrama 
yükseklikleri değerlendirildi. Ardından 
sporcular rastgele fasilitasyon ve inhibisyon 
grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Sporcuların 
demografik bilgileri ve karşılaştırmaları tablo 1 
de verildi (Tablo 1). Sporcuların gastrocnemius 
kasına kinezyo bantlama fasilitasyon ve 
inhibisyon kas teknikleri kinezyo banlama 
eğitimi almış aynı fizyoterapist tarafından 
yapıldı. Bantlama yapıldıktan 24 saat sonra 
bantlar çıkarılmadan sıçrama yükseklikleri 
tekrar değerlendirildi. 

Dikey sıçrama performansının 
değerlendirilmesi 

Sporcuların sıçrama yükseklikleri 
Microgate Optojump® (Microgate, Bolzano, 
Italy) ölçüm aleti ile squat, serbest ve aktif 
sıçrama performansı ile değerlendirildi. Dikey 
sıçrama performansı öncesi sporcuların 10 dk 
boyunca dinamik olarak ısınmaları sağlandı. 
Testler iki defa yapıldı ve sporcuların daha iyi 
olan testlerinin sıçrama yükseklikleri ve 
sıçrama esnasında ürettikleri güç değerleri 
istatistiksel analizde kullanıldı. 

Squat sıçrama: Bacak kaslarının maksimal 
kuvvete bağlı olarak sergilediği patlayıcı kuvvet 
özelliğinin ölçüldüğü squat sıçrama testinde, 
dizler 900 fleksiyonda squat pozisyonunda ve 
eller belde iken yukarı doğru tam bir sıçrama 
gerçekleştirme şeklinde uygulandı. 

Serbest sıçrama: Bacak kaslarının patlayıcı 
kuvvet özelliğinin ölçülmesinin yanı sıra 
sıçramada patlayıcı kuvveti etkileyen elastik 
kuvvet özelliğini de test eden aktif sıçrama 
testinde eller serbest, dizler tam ekstansiyonda 
ve dik pozisyonda iken dizlerden hızla çöküp 
dikey olarak sıçrama gerçekleştirme şeklinde 
uygulandı. 

Aktif sıçrama: Bacak kaslarının patlayıcı 
kuvvet özelliğinin ölçülmesinin yanı sıra 
sıçramada patlayıcı kuvveti etkileyen elastik 
kuvvet özelliğini de test eden aktif sıçrama 
testinde eller belde, dizler tam ekstansiyonda ve 
dik pozisyonda iken dizlerden hızla çöküp dikey 
olarak sıçrama gerçekleştirme şeklinde 
uygulandı. 

Kinezyo bantlama uygulaması 
Kinezyo bantlama standartlarına uygun 

olarak fasilitasyon tekniği için gastrocnemius 
kasına “Y" bandı uygulandı. Bu teknik için 
femurun medial ve lateral kondillerinden 
kalkaneusun plantar yüzeyine kadar bant 
uzunluğu belirlenerek bir adet Y bandı 
hazırlandı. Popliteal bölgeden gerimsiz olarak 
başlanarak bantın her bir ucu plantar fleksiyon 
pozisyonunda sabitlenmiş ayağa, kas boyunca 
%25-50 gerim verilerek yapıştırıldı. 
Kalkaneusun plantar yüzeyine varınca uç kısmı 
gerimsiz şekilde yapıştırıldı.2 

Kinezyo bantlama fasilitasyon ve 
inhibisyon kas teknikleri Kinezyo bantlama 
standartlarına uygun olarak inhibisyon tekniği 
için gastrocnemius kasına “Y" bandı uygulandı. 
Bant kalkaneus tabanından popliteal fossa 
ortasına kadar ölçüldü ve bandın bir ucu 
gerilmeden kalkaneusun plantar yüzeyine 
yapıştırıldı. Ardından ayak bileği pasif olarak 
dorsi fleksiyona alınıp Y bandın diğer iki ucu 
gerimsiz şekilde kas boyunca yapıştırıldı 
Bantların uç kısımları femur medial ve lateral 
kondillerine gerimsiz olarak yapıştırıldı.27 

İstatistiksel analiz 
Değerlendirmelerden elde edilen verilerin 

istatistiksel analizi “IBM® SPSS Statistics® 
Version 20” istatistiksel paket programı ile 
yapıldı. Gruplar arası bantlama öncesi ve 
sonrası veriler Mann-Whitney-U testi ile, grup 
içi bantlama öncesi-sonrası veriler Wilcoxon 
Signed Rank testi ile karşılaştırıldı. Tüm 
istatistiklerde p anlamlılık değeri 0,05 olarak 
alındı. 

 

BULGULAR 
 
Fasilitasyon ve inhibisyon grubunun yaş, 

vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve vücut kütle 
indeksi (VKİ) değerleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05) (Tablo 1). 

Fasilitasyon ve inhibisyon grubunun 
bantlama öncesi ve bantlama sonrası squat, 
serbest ve aktif sıçrama yükseklikleri ve bu 
sıçramalar sırasında üretilen güç değerleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklı 
olmadığı belirlendi (p>0,05) (Tablo 2). 

Bantlama öncesi ve sonrası squat, serbest 
ve aktif sıçrama yükseklikleri ve üretilen güç 
değerleri arasında grup içinde de istatistiksel 
olarak anlamlı farklı olmadığı belirlendi 
(p>0,05) (Tablo 3). 
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Tablo 1. Fasilitasyon ve inhibisyon grubu sporcularının demografik özelliklerinin karşılaştırılması. 
 

 Fasilitasyon Grubu (N=8) İnhibisyon Grubu (N=9)  
 X±SD X±SD p 

Yaş (yıl) 17,25±1,39 17,67±1,58 0,743 
Vücut ağırlığı (kg) 64,5±5,98 65,67±10,17 1,000 
Boy (cm) 179,5±9,02 177,78±9,87 0,370 

Vücut kütle indeksi (kg/m2) 20,11±2,53 20,67±1,44 0,321 
    

 
Tablo 2. Fasilitasyon ve inhibisyon grubu sporcularının bantlama öncesi ve sonrası sıçrama yüksekliklerinin karşılaştırılması. 
 

 Fasilitasyon grubu  İnhibisyon grubu   
 X±SD X±SD p 
Öncesi    

Squat sıçrama (cm) 35,45±4,17 40,33±6,85 0,114 
Aktif sıçrama (cm) 38,35±4,95 41,46±7,21 0,277 
Serbest sıçrama (cm) 45,21±7,04 50,47±10,29 0,321 
Squat sıçrama gücü (Watt) 13,9±0,7 14,53±1,29 0,321 
Aktif sıçrama gücü (Watt) 14,48±0,93 14,7±1,38 0,673 
Serbest sıçrama gücü (Watt) 15,72±1,37 16,23±1,54 0,423 

Sonrası    
Squat sıçrama (cm) 35,64±3,89 39,67±6,79 0,277 
Aktif sıçrama (cm) 38,46±4,95 41,82±7,86 0,277 
Serbest sıçrama (cm) 44±6,15 51,78±11,29 0,139 
Squat sıçrama gücü (Watt) 13,87±0,5 14,57±1,24 0,093 
Aktif sıçrama gücü (Watt) 14,58±0,87 14,94±1,6 0,370 

Serbest sıçrama gücü (Watt) 15,41±0,83 16,53±1,84 0,321 
    

 
Tablo 3. Fasilitasyon ve inhibisyon grupların bantlama öncesi ve sonrası sıçrama yüksekliklerinin karşılaştırılması. 
 

 Öncesi Sonrası  
 X±SD X±SD p 
Fasilitasyon Grubu (n=8)    

Squat sıçrama 35,45±4,17 35,64±3,89 0,944 
Squat sıçrama (cm) 38,35±4,95 38,46±4,95 0,889 
Aktif sıçrama (cm) 45,21±7,04 44±6,15 0,327 
Serbest sıçrama (cm) 13,9±0,7 13,87±0,5 0,673 
Squat sıçrama gücü (Watt) 14,48±0,93 14,58±0,87 0,674 
Aktif sıçrama gücü (Watt) 15,72±1,37 15,41±0,83 0,208 

İnhibisyon Grubu (n=9)    
Squat sıçrama (cm) 40,33±6,85 39,67±6,79 0,286 
Aktif sıçrama (cm) 41,46±7,21 41,82±7,86 0,779 
Serbest sıçrama (cm) 50,47±10,29 51,78±11,29 0,050 
Squat sıçrama gücü (Watt) 14,53±1,29 14,57±1,24 0,678 
Aktif sıçrama gücü (Watt) 14,7±1,38 14,94±1,6 0,441 
Serbest sıçrama gücü (Watt) 16,23±1,54 16,53±1,84 0,173 
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TARTIŞMA 
 
Atletizm atlamalar branşı sporcularında 

gastrocnemius kasına uygulanan kinezyo 
bantlama fasilitasyon ve inhibisyon kas 
tekniklerinin sıçrama yüksekliğine akut 
etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen 
bu çalışma sonucunda, atletizm atlamalar 
branşı sporcularında gastrocnemius kasına 
uygulanan kinezyo bantlama fasilitasyon ve 
inhibisyon kas tekniklerinin dikey sıçrama 
yüksekliğine ve alt ekstremite patlayıcı gücü 
üzerine etkisinin olmadığı belirlendi. 

Profesyonel sporcularda performansı 
etkileyebilecek faktörler göz önüne alındığında, 
minimal değişikliklerin bile sporcuya avantaj 
sağlayabileceği düşünülebilir. Literatürde 
kinezyo bant uygulamasının kas kuvvetine 
etkileri konusunda farklı bulgular mevcuttur. 
Bu etkilerin, bandın uygulandığı belirli kaslara 
ve uygulama tekniklerindeki farklılıklara bağlı 
olarak değişebileceği düşünülmektedir.5,10,28 

MacDowall vd., yaptıkları çalışmada 
gastrosoleus kas grubuna uygulanan kinezyo 
bant uygulamasının dikey sıçrama esnasında 
yapılan EMG ölçümünde küçük bir performans 
artışı yarattığını bulmuşlardır.27 Yapılan diğer 
bir çalışmada ise bantlama sonrası sıçrama 
yüksekliğinde anlamlı fark olmamasına rağmen 
yer reaksiyon kuvvetinin vertikal yönde arttığı 
belirlenmiştir.29 Benzer şekilde Huang vd., 
gastrosoleus kas grubuna Y-bandı şeklinde 
kinezyo bantlama uygulamasının dikey sıçrama 
yüksekliğinin artmasını sağladığı ve 
gastrocnemius ve soleus kaslarının kas 
aktivitesinin de arttığını bildirilmişlerdir.29 
Çalışmamızda ise gastrocnemius kasına 
uygulanan kinezyo bantlama fasilitasyon ve 
inhibisyon kas tekniklerinin dikey sıçrama 
yüksekliğine ve alt ekstremite patlayıcı gücü 
üzerine etkisinin olmadığını belirledik.  

Huang vd., yaptıkları çalışma yöntem 
olarak bizim çalışmamıza benzer olmasına 
rağmen, çalışmalarına dahil edilen denek grubu 
sedanter bireylerdir. Bizim çalışmamıza ise en 
az üç yıldır atletizm atlamalar branşı sporcusu 
dahil edildi. Literatürde kinezyo bantlama 
uygulamasının kas kuvvetine etkisinin seçilen 
olgulara bağlı olarak farklılık gösterebileceği 
belirtilmiştir.28 Bu bilgi çalışmamızın 
sonuçlarının Huang vd.’nin çalışmasından 
farklı olmasını açıklayabilir. 

Literatürde kinezyo bantlama 
uygulamasının venöz kan akımına30 ve kas 
kuvvetine14 olumlu etkileri olabileceği 
bildirilmiş olsa da bu uygulamanın performans 
üzerine artırıcı etkisi olduğunu bildiren yeterli 
kanıt bulunmamaktadır.  Schiffer vd. (2015) 18 
elit kadın atletizm sporcusuna (uzun atlama, 
sürat, heptatlon) yaptıkları kinezyo bantlama 
uygulamasının sıçrama performansına etkisini 
inceledikleri çalışmalarında gastrocnemius, 
hamstring, rektus femoris ve iliopsoas kaslarına 
uygulanan kinezyo bantlama fasilitasyon ve 
inhibisyon kas tekniklerinin sıçrama 
yüksekliğine ve patlayıcı güç üretimine etki 
etmediğini bildirmiştir.31 Guedes vd., 48 sağlıklı 
erkek yetişkin üzerinde yaptıkları çalışmada 
denek grubunun rektus femoris kasına yüzde 
kırk gerimle kinezyo bantlama fasilitasyon kas 
tekniği, kontrol grubuna ise gerimsiz plesebo 
uygulaması yapmışlardır. Uygulama öncesi, 
uygulamadan hemen sonra, 24 saat ve 48 saat 
sonra yaptıkları kuvvet ölçümlerinde diz 
ekstansör kaslarının kuvvetinde değişiklik 
olmadığını bildirmişlerdir.32 Cai vd. sağlıklı 
bireyler ile yaptıkları çalışmalarında kinezyo 
bantlama fasilitasyon ve inhibisyon kas 
teknikleri arasında ne kolaylaştırıcı ne de 
inhibe edici etkiler olmadığını belirlemiş ve 
klinik olarak kas aktivite modülasyonu için 
alternatif yöntem kullanılması gerektiğini 
bildirmişlerdir.33 Bizim çalışmamız sonucunda 
da atletizm atlamalar branşı sporcularında 
gastrocnemius kasına uygulanan kinezyo 
bantlama fasilitasyon ve inhibisyon kas 
tekniklerinin squat, serbest ve aktif dikey 
sıçrama yüksekliğine ve alt ekstremite patlayıcı 
güç performansına etkisinin olmadığı 
belirlenmiştir. 

Limitasyonlar 
Dikey sıçrama alt ekstremitede birçok kas 

grubu ile ilişkilidir. Çalışmamızda sadece 
gastrocnemius kas grubuna kinezyo bantlama 
uygulaması yapmış olmamız ve kinezyo 
bantlama uygulamasının akut dönem etkilerini 
incelemiş olmamız çalışmamızın 
kısıtlılıklarıdır. Bununla birlikte iki farklı 
bantlama yöntemini sıçrama aktivitesinin 
performansa etki ettiği atletizm atlamalar 
branşı sporcularında karşılaştırmış olmamız 
çalışmamızı güçlü kılmaktadır. 

Sonuç 
Çalışmamızın sonucunda atletizm 

atlamalar branşı sporcularında gastrocnemius 
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kasına uygulanan kinezyo bantlama 
fasilitasyon ve inhibisyon kas tekniklerinin 
dikey sıçrama performansına etkisinin 
olmadığını tespit ettik. Profesyonel sporda 
minimal performans artışının bile 
müsabakalarda sonucu etkileyebileceği göz 
önüne alındığında sporcuya avantaj 
sağlayabilecek her uygulama incelenmelidir. Bu 
nedenle farklı kas gruplarına yapılan kinezyo 
bantlama uygulamalarının spor performansına 
etkisinin inceleneceği çalışmalara ihtiyaç 
olduğunu düşünmekteyiz. 
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