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Kinezyoloji biliminin doğuşu milattan önce 384-322 yıllarına kinezyolojinin babası olarak 
bilinen Aristotle’a kadar uzanır. Daha yakın tarihte ise Polani ve Snow akademik kinezyo-
loji ile ilgili modern ve felsefi kavramları oluşturmuşlar ve kinezyolojinin gelişimine önem-
li katkılar sağlamışlardır. Yüksek öğretim konusunda 1950 ve 1960 lı yıllarda Sputnik ve  
Conant ın etkili yaklaşımları ve 1964 yılında Franklin Henri’nin vücut mekanikleri ve fiziksel 
aktivite ile ilgili bilimleri akademik bir disiplin olarak yüksek öğretime taşıma fikri Kinezyo-
loji ve Biyomekanik alanlarına farklı bir bakış getirmiştir.

Üniversitelerin fizyoterapi rehabilitasyon, protez-ortez ve spor bilimleri gibi bölüm-
lerinde sağlık için hareket temasının ön plana çıkmaya başlaması ile birlikte hareket ve 
hareket analizlerine olan yoğun akademik ve toplumsal ilgi kinezyoloji ve biyomekaniği 
bu alanların vazgeçilmez konusu yapmıştır. Özellikle lisans üstü eğitimde kinezyoloji ve 
biyomekaniğe verilen önem giderek artmış ve Amerika’dan  başlayarak tüm dünyaya ya-
yılan kinezyoloji laboratuvarlarının kurulması ile tez araştırmalarının bu alana yönelmesi, 
kanıtlara dönüşen uygulama ve araştırma sonuçlarından söz edilmesine ve kanıtların uy-
gulanmasına yol açmıştır

Değerli hocamız ve Hacettepe Üniversitesinin onursal Rektörü Prof.Dr.İhsan  
Doğramacı’nın eşsiz vizyonu ile Hacettepe Üniversitesinde 1961 yılında ülkemizde kuru-
lan ilk Fizyoterapi Rehabilitasyon Yüksekokulu eğitim müfredatında da kinezyoloji dersi 
yerini almış ve bugün eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren tüm fizyoterapi-rehabilitas-
yon bölümlerine model oluşturmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsün-
de 1967 yılından beri yürütülen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim dalı fizik tedavi 
ve rehabilitasyon programı ile 1996 yılında açılan spor fizyoterapistliği, kardiyopulmoner 
rehabilitasyon ve protez-ortez biyomekanik programlarının eğitim programlarında da ki-
nezyoloji Biyomekanik, lokomotor analizler, hareket analizleri, uygulamalı kinezyoloji ve 
protez orteze özel Kinezyoloji ve Biyomekanik dersleri yer almaktadır.

Önemi giderek artan ve fizyoterapi-rehabilitasyon, plastik cerrahi, ortopedi, nöroloji, 
fizik tedavi, nöroşirürji, adli tıp ve kalp-damar cerrahisi gibi birçok tıp alanına katkı vermiş 
bir bilim dalı olan kinezyoloji ayrıca güzel sanatlardan spora, bale ve dans aktivitelerinden 
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günlük yaşam sırasında gerçekleştirilen tüm hareketlerin ve yürüyüşünün değerlendiril-
mesine kadar hayatın her anında yerini almıştır. Newton prensiplerinden günümüzde ge-
çerliliğini koruyan Wolf kanunu gibi çok temel kavramlara ve teknoloji ile çağdaş bilimin 
kinezyolojiye kattığı yenilikler ile fizyoterapi ve rehabilitasyonun ayrılmaz bir parçası ola-
rak tanımladığımız bir yerdedir .

Kinezyoloji öncelikle normal yapıyı, dokuları ve hareketleri daha sonra değişen para-
metreler eşliğinde yapısal ve hareketsel adaptasyonu, normal hareket paternlerini ve kişi-
nin fonksiyonel düzeyini veya limitasyonlarını inceleyerek normal ve patolojik durumlar ile 
engelli kişilerin yapısını ve hareketlerini tanımlar. Biyomekanik, nöromusküler kinezyoloji 
ve nörofizyoloji sıklıkla yararlandığı konular arasındadır.

Yaşama dair her alanda ve özellikle fizyoterapi rehabilitasyon ile sağlığın iyileştirilme-
sinde kinezyoloji ve biyomekanik bireylerin, hastaların ve engelli kişilerin egzersiz ve akti-
vite ile fiziksel duruşlarını ortaya koyabildikleri performans ve yeterliliğin tanımlanmasın-
da önem taşıyan bir zenginliktir.

Kitapta fizyoterapi ve rehabilitasyonda önemi olan mekanik /biyomekanik prensipler, 
kemik, kas, kıkırdak, kollajen doku, eklem, denge-referans düzlemleri ve koordinat sistem-
leri gibi genel kinezyoloji ve biyomekanik konuları ile hareket analizleri, normal ve pa-
tolojik yürüyüş, Kolumna vertebralis, skolyoz, pelvis, kalça eklemi, diz eklemi, ayak/ayak 
bilek eklemi, omuz kol kompleksi, dirsek eklemi ve el/elbileği eklemlerinin mekanik ve 
patomekaniği konuları işlenmiştir.

Kinezyoloji ve biyomekaniği henüz fizyoterapi öğrencisi iken bizlere sevdiren ve diğer 
bilimsel ve mesleki yaklaşımların arasındaki farklı yerini kavramamıza öncülük ederek bi-
rinci sıraya yerleştirmemizi sağlayan, klinik uygulamalar ve yaklaşımlarda kinezyoloji ve 
biyomekanikten nasıl yararlanabileceğimiz konusunda yönlendirmeler yaparak yarattığı 
farkındalıkla bu alanda yetişmemizi ve çok özel bilgi ve beceriler kazanmamızı sağlayan 
değerli hocamız Prof.Dr. Sabri Narman’a gönülden binlerce kez teşekkür ediyor ve saygı 
ve sevgilerimizi sunuyoruz. 1970 li yıllarda değerli hocamız ile birlikte kinezyoloji dersine 
katkıları olan meslekdaşımız ve hocamız Dr.Fzt. Ayşe Ardalı’ya da teşekkür ediyor, açtığı 
yol için tüm kalbimizle sevgilerimizi sunuyoruz.

Kitabın hazırlanışı sırasındaki katkı nedeniyle sevgili öğrencilerimiz ve değerli meslek-
taşlarımız araştırma görevlileri Uzman fizyoterapist Utku Berberoğlu ve Uzman fizyotera-
pist Ali İmran Yalçın’a, kitabın basımını titizlikle gerçekleştiren Hipokrat Yayınevi yetkilileri 
ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kinezyoloji ve Biyomekanik kitabının yer verdiğimiz konular itibarı ile fizyoterapi ve 
rehabilitasyon bölümü, protez-ortez ve ergoterapi bölümü öğrencileri ile bu alanların me-
zunlarının ve rehabilitasyon ekibinde görev alan profesyonellerin yararlanabilecekleri bir 
kaynak kitap olarak önemli bir boşluğu doldurabileceği inancı ile okuyucularımıza şimdi-
den teşekkür ediyor sevgilerimizi sunuyoruz.

Prof.Dr. Gül Şener    Prof.Dr. Fatih Erbahçeci
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