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Abstract 

The purpose of this study is; the more careful exercise of these regions and 
the prevention of possible injuries by making distribution according to the 
body regions of the injuries that occurs in wrestling sports. 
This work was attended by Ordu Metropolitan Municipality and Sports Club 
as 67 wrestlers who actively sport in the category of young people and 
adults. 
A method of survey was used to determine the injuries. In the statistical 
evaluation, the charts were formed by benefitting from frequency and 
percent ratios. Most of the injuries suffered by the wrestlers have been 
identified and the wrestlers’s medical knowledge and also the first aid 
against the injuries and health problems during the trainings has been 
interrogated.  
Results of this work show that the injuries suffered by wrestlers mostly are 
the joint, tendon and knee injuries. Depending on these type of injuries, it has 
been observed that performing warm-up exercises for aforementioned body 
regions during trainings could reduce injuries and the rate of injuries. In 
addition, it has been found that the health care teams do not stand by 
trainings and the wrestlers learn medical information from the trainer 
instead of a specialized course. Sportsmen should be informed with seminars 
on the field of health and injuries. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı; güreş sporunda meydana gelen sakatlıkların vücut 
bölgelerine göre dağılımını yaparak, bu bölgelerin daha dikkatli çalıştırılması 
ve olası sakatlıkların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 
Bu çalışma; Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde gençler ve büyükler 
kategorisinde aktif spor yapan 67 güreşçi olarak katılmıştır. Sakatlıkların 
tespiti için anket yöntemi kullanılmıştır. İstatiksel değerlendirilmesinde 
frekans ve yüzde oranları kullanılarak tablolar şeklinde değerlendirmeye 
alınmıştır. 
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Güreşçilerin en fazla maruz kaldıkları sakatlıkların tespiti yapılmış olup 
bunun yanında sporcuların sağlık bilgileri ve antrenmanlarda sakatlanma ve 
sağlık sorunlarına karşı yapılan ilk müdahale hakkında sorulan soruların 
cevabı alınmak istenmiştir. Güreşçilerin en fazla maruz kaldıkları sakatlıklar; 
eklem sakatlıkları, tendon sakatlıkları ve diz sakatlıklarıdır. Sakatlıkları 
azaltmak için antrenmanlarda bu bölgelere yönelik  ısınma hareketlerin 
yapılması sakatlanma oranını azaltacaktır.  Bunun yanında çoğu 
antrenmanlarda sağlık ekiplerinin bulunmadığı ve sporcuların sağlık 
bilgilerini bir kurs tarafından değil de antrenörden öğrendikleri tespit 
edilmiştir.  Sporculara sağlık alanı ve sakatlanma üzerine seminerler 
verilerek bilgilendirilmeleri sağlanabilir. 

1. Giriş 

Güreş insanlık ile başlayan en eski sporlardan birisidir. İlk başlarda çeşitli 
gereksinimlerden doğan amaçsız hareketler zamanla bilinçli ve amaca göre yapılan 
hareketler haline gelmiştir. İnsanların düşmanlardan ve vahşi hayvanlardan 
korunmak amaçlı verdikleri mücadele, boğma ve devirme şeklindeki hareketleri 
daha sonraları bu hareketleri birbirleri üzerinde denemeleri sonucunda ‘‘güreş’’ 
sporu ortaya çıkmıştır (İşler, 2013).  

Güreş iki kişinin F.I.L.A kuralları dâhilinde herhangi bir araç kullanmaksızın belirli 
boyutlardaki minder üzerinde teknik beceri, psikolojik güç ve zekâlarını 
kullanarak birbirini yenme sanatı olup, bütün vücut bölgelerinin ortak çalışmasını 
gerektiren, cesaret, refleks, beceri, dayanıklılık ve kuvvet isteyen bir faaliyet olması 
nedeniyle hazırlığına erken yaşlarda başlanılması gereken bir yakın mücadele 
sporudur (Arslan, 1984).  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde 1983-87 yılları 
arasında yapılan bir araştırmada, beş yıllık periyot süresince kliniğe başvuran 
1560 spor yaralanması vakası incelenmiştir. Yaralanmaların yüzde 22’si 
kontüzyon (ezilme), yüzde 20’si fraktür (kırık) olarak bulunmuştur. En sık 
yaralanan bölgenin ise yüzde 60 ile alt ekstremite (alt taraf) olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca sporcularda sportif yaralanmaların dışında, bir de overuse (aşırı kullanma) 
kökenli çok sayıda yaralanma görülmektedir.  

Tüm spor branşlarında olduğu gibi güreş sporunda da gerek kişisel gerek çevresel 
faktörleri etkisiyle sakatlanma riski oldukça yüksektir. Spor sakatlıkları yönünden 
güreş sporu birinci grup sporlar arasında yer almaktadır. Yapılan araştırmalara 
göre güreşte sakatlanma oranı tüm spor dalları içinde %36 oranında oluşmakta, 
futbol ve hentbol den sonra üçüncü sırada yer almaktadır (Doğan, 1995 ve 
Ergen,1986). 

Spor sakatlıkları spor faaliyetleri sırasında kişisel ve çevresel etkenler nedeniyle 
vücudun bir bölümünde veya daha fazla bölgesinde normalden fazla kuvvetle 
karşılaşılması nedeniyle dokuların dayanıklılık sınırının aşılması sonucu ortaya 
çıkan bir durumdur. Spor sakatlıkları sporcunun performansını ve beceri düzeyini 
olumsuz etkileyen istenmedik bir olaydır (Kalyon, 1995). Bu sakatlanmalar 
sporcular için maç veya antrenman kaçılmasına da neden olur. 

Atay ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; güreşçilerde en fazla sakatlığın 
görüldüğü bölgeler diz(%43,4), ayak-ayak bileği (%33,6) ve omuz(%32,6) 
bölgeleridir. Bunun yanında kategorilere göre sakatlık bölgelerinin 
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değerlendirilmesinde ise el-el bileği, bel, diz ve ayak-ayak bileği sakatlık 
sıklıklarında önemli düzeyde farklılığın olduğu görülmektedir (p<0.05). 
Kategoriler yükseldikçe sakatlık oranının arttığı görülmektedir (p<0.05). (Atay, 
2017) 

Strauss (1982), toplam 1908 güreşçi üzerinde yaptığı çalışmasında diz ve ayak 
bileği sakatlıklarının oldukça yaygın olduğunu gözlemlemiş (9), Wroble (1986), 51 
güreşçide 64'ü diz olmak üzere 136 sakatlık tesbit etmiştir (10). Ancak Lorish ve 
arkadaşları (1992) ise 6- 16 yaş arasındaki 1742 güreşçi üzerinde yaptıkları bir 
araşırmada yaralanmaların daha çok üst ekstremitelerde, boyun ve sırt 
bölgelerinde olduğunu belirtmişlerdir (11). 

Açak ve arkadaşları Türkiye elit akademi futbol oynayan 398 U-19 sporcusu, 440 
U-21 sporcunın görülen yaralanmalarını anatomik bölge, sıklık ve oluş 
mekanizması değerlendirilmesi amacıyla yapmışlar.. Araştırma sonucu katılan U-
19 futbolcularından % 49.5’i antrenmanda yaralandığını belirterek % 37.3’ü lig 
maçlarında, U-21 futbolcuları ise % 48.8’i antrenmanda % 31.5’i  lig maçlarında 
yaralandığını belirtmişlerdir. Toplam yaralanma sayısı 3890 dır. Yaralanmaların % 
84.75’i yumuşak doku, % 15.25’i eklem ve kemik yaralanmalarıdır.  

Bütün spor branşlarında olduğu gibi güreş branşında da sakatlanma riski oldukça 
yüksektir. Sporcunun başarı elde edebilmesi için sakatlıklardan uzak durması 
gerekmektedir. Bu da ilgili spor branşında yaşanabilecek yaralanma ve 
sakatlıkların önceden bilinmesi, alınacak tedbirler ile sakatlığın önüne geçilmesi 
açısından önemlidir. 

Bu çalışmanın amacı; güreş sporunda meydana gelen sakatlıkların vücut 
bölgelerine göre dağılımını yaparak, bu bölgelerin daha dikkatli çalıştırılması ve 
olası sakatlıkların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.  

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışma  2017-2018 döneminde Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde 
güreş yapan gençler kategorisinde (n=32) ve büyükler kategorisinde (n=35)  aktif 
spor yapan 67 güreşçi  olarak katılmıştır. Sporcuların kas ve iskelet sistem 
sakatlıklarının belirlenmesinde Kas-İskelet Sistemi Anketi kullanılmıştır. 
Çalışmanın istatiksel değerlendirilmesinde frekans ve yüzde oranları kullanılarak 
tablolar şeklinde değerlendirmeye alınmıştır.  

3. Bulgular  

Tablo 1: Spor sakatlığına maruz kaldınız mı sorusuna  verdikleri cevaplara göre 
dağılımları (n-67) 

Değişkenler Frekans Yüzde Oranı 
Evet 65 %97,0 

Hayır 2 %3,0 

Tablo 1; de görüldüğü gibi spor sakatlığına maruz kaldınız mı sorusuna 65 kişi (% 
97) evet cevabı vermiş olup  2 sporcu ( % 3)  ise hayır cevabı vermiştir. Bu 
gösteriyor ki güreş sporu sakatlanma riski yüksek olan bir spor branşıdır. 
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Tablo 2: Kaldıysanız kaç kez spor sakatlığına maruz kaldınız sorusuna verdikleri 
cevaplara göre dağılımları (n-65) 

Değişkenler Frekanslar Yüzde Oranı  
Bir 12 %17,9 
İki 31 %46,3 
Üç 4 %6,0 

Dört 1 %1,5 
Daha fazla 17 %25.3 

Toplam  65 %97 

Tablo 2; de görüldüğü gibi sakatlanma sayıları sorulduğunda en fazla sakatlanma 
31 sporcu (%46.3) iki kez sakatlanmaya maruz kalırken en az sakatlanma 1 sporcu 
(%1,5) dört kez sakatlanmaya maruz kalmıştır. Bu da güreş sporunda sporcuların 
birçok kez sakatlanabildiklerini göstermektedir.  

Tablo 3: Kemik / Kıkırdak Doku sakatlıklarından kırık sakatlığına kaç kez maruz kaldınız 
sorusuna verdikleri cevaplara göre dağılımları (n-67) 

Değişkenler Frekans Yüzde Oranı 
Kulak 16 %23,9 

Kol 21 %32,1 
Burun 6 %9,0 
Bacak 16 %23,9 
Göğüs 6 %9,0 

Toplam 65 %97 

Tablo 3 ; Kemik-kıkırdak doku sakatlıklarına kaç kez maruz kaldınız mı 
sorulduğunda en fazla 21 sporcu (%32,1) kol kırığı sakatlığına maruz kaldığı 
görülmektedir. En az 6 sporcu (%9,0) göğüs ve burun kemik-kıkırdak doku 
sakatlığına maruz kaldığı görülmektedir. Bu güreş sporunda kemik-kıkırdak doku 
sakatlığına maruz kalınabildiğini göstermektedir. 

Tablo 4: Eklem sakatlıklarında çıkık rahatsızlığına kaç kez maruz kaldınız sorusuna 
verdikleri cevaplara göre dağılımları (n-67) 

Değişkenler Frekanslar Yüzde Oranı 
Kalmadım 8 %11,9 

Omuz 15 %22,4 
Kol 22 %32,8 

El parmağı 10 %14,9 
Ayak parmağı 4 %6,0 

Ayak bileği 8 %11,9 

Tablo 4: Sporculara eklem sakatlıklarından çıkık sakatlığına kaç kez maruz 
kaldınız mı sorusu sorulduğunda ez fazla 22 sporcu (%32,8) kol çıkığı sakatlığına 
maruz kalmış iken 4 sporcu (%6,0) ayak parmağı çıkığı sakatlığına maruz kaldığı 
görülmektedir. Bu da güreş sporcularının eklem sakatlıklarında çıkık problemine 
maruz kalabileceklerini göstermektedir. 
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Tablo 5: Tendon sakatlıklarına kaç kez maruz kaldınız sorusuna verdikleri cevaplara göre 
dağılımları (n-67) 

Değişkenler Frekans Yüzde Oranı 
Kalmadım 14 %20,9 

Bir 25 %37,3 
İki 20 %29,9 
Üç 7 %10,4 

Dört 1 %1,5 

Tablo 5: Tendon sakatlıklarına kaç kez maruz kaldınız mı sorusu sorulduğunda en 
fazla 25 sporcu (%37,3)’ünün 1 kez maruz kaldığı ortaya çıkarken en az 1 (%1,5) 
sporcunun da 4 kez tendon sakatlığına maruz kaldığı görülmektedir. Bu da güreş 
sporcularının tendon sakatlığına maruz kaldıklarını göstermektedir.   

Tablo 6: Yumuşak doku sakatlığına kaç kez maruz kaldınız sorusuna verdikleri cevaplara 
göre dağılımları (n-67) 

Değişkenler Frekans Yüzde Oranları 
Kalmadım 6 %9,0 

Bir 21 %31,3 
İki 11 %16,4 
Üç 8 %11,9 

Dört 1 %1,5 
Daha Fazla 20 %29,9 

Tablo 6: ”Yumuşak doku sakatlığına kaç kez maruz kaldınız mı sorusuna  21 
sporcu (%21) bir cevabını verirken en az 1 sporcunun (%1,5) 4 kez sakatlığa 
maruz kaldığı görülmektedir.  

Tablo 7: Kas sakatlanmasına kaç kez maruz kaldınız sorusuna verdikleri cevaplara göre 
dağılımları (n-67) 

Değişkenler Frekans Yüzde Oranı 
Kalmadım 3 %4,5 

Bir 10 %14,9 
İki 15 %22,4 
Üç 17 %25,4 

Dört 2 %3,0 
Daha Fazla 20 %29,9 

Tablo 7: Kas sakatlanmasına kaç kez maruz kaldınız mı sorulduğunda 17 sporcu 
(%25,4) 3 kere kas sakatlanmasına maruz kalmış iken en az 2 sporcu (%3,0) 4 kez 
kas sakatlanmasına maruz kalmıştır. Bu güreş sporunda sporcuların kas 
sakatlanmasına maruz kaldıklarını göstermektedir. 

Tablo 8: Kramp sakatlanmasına kaç kez maruz kaldınız sorusuna verdikleri cevaplara 
göre dağılımları (n-67) 

Değişkenler Frekans Yüzde Oranı 
Kalmadım 3 %4,5 

Bir 6 %9,0 
İki 11 %16,4 
Üç 5 %7,5 

Dört 4 %6,0 
Daha fazla 38 %56,7 
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Tablo 8: Kramp sakatlığına maruz kaldınız mı sorusu sorulduğunda en fazla 11 
sporcu (%16,4) ‘ü 2 kez en az 4 sporcu (%6,0) 4 kez kramp sakatlığına maruz 
kalmıştır. Bu güreş sporunda kramp sakatlığına maruz kalındığını göstermektedir. 

Tablo 9: Diz sakatlanmasına kaç kez maruz kaldınız sorusuna verdikleri cevaplara göre 
dağılımları (n-67) 

Değişkenler Frekans Yüzde Oranı 
Kalmadım 10 %14,9 

Bir 21 %31,3 
İki 16 %23,9 
Üç 13 %19,4 

Daha fazla 7 %10,4 

Tablo 9: Diz sakatlına kaç kez maruz kaldınız mı sorusu sorulduğunda en fazla 21 
sporcu (%31,3) ‘ü 1 kez diz sakatlığına maruz kalmış iken en az 13 sporcu 
(%19,4)’ü 3 kez diz sakatlığına maruz kaldığı görülmektedir. Bu da güreş 
sporcularının diz sakatlıklarına maruz kalabileceğini göstermektedir. 

Tablo 10: Burun kanaması sakatlığına kaç kez maruz kaldınız sorusuna verdikleri 
cevaplara göre dağılımları (n-67) 

Değişkenler Frekans Yüzde Oranı 
Kalmadım 7 %10,4 

Bir 15 %22,4 
İki 19 %28,4 
Üç 9 %13,4 

Dört 2 %3,0 
Daha Fazla 15 %22,4 

Tablo 10: Burun sakatlığına kaz kez maruz kaldınız mı sorusu sorulduğunda en 
fazla 19 sporcunun (%28,4) 2 kez maruz kaldığı görülürken en az 2 sporcunun 
(%3,0) 4 kez burun sakatlığına maruz kaldığı görülmektedir. Bu da güreş 
sporcularının burun sakatlığına maruz kaldıklarını göstermektedir. 

Tablo 11: Yüz sakatlanmasına kaç kez maruz kaldınız sorusuna verdikleri cevaplara göre 
dağılımları (n-67) 

Değişkenler Frekans Yüzde Oranı 
Kalmadım 28 %41,8 

Bir 20 %29,9 
İki 9 %13,4 
Üç 7 %10,4 

Daha Fazla 3 %4,5 

Tablo 11: Yüz sakatlığına kaç kez maruz kaldınız mı sorusu sorulduğunda en fazla 
20 sporcu (%29,9) 1 kez maruz kalmıştır. En az ise 7 sporcu (%10,4)’ü 3 kez yüz 
sakatlığına maruz kalmıştır. Bu da güreş sporunda yüz sakatlığına maruz 
kalınabileceğini göstermektedir. 
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Tablo 12: Menisküs sakatlanmasına kaç kez maruz kaldınız sorusuna verdikleri cevaplara 
göre dağılımları (n-67) 

Değişkenler Frekans Yüzde Oranı 
Kalmadım 32 %47,8 

Bir 18 %26,9 
İki 11 %16,4 
Üç 3 %4,5 

Dört 2 %3,0 
Daha fazla 1 %1,5 

Tablo 12: Menisküs sakatlanmasına kaç kez maruz kaldınız mı sorulduğunda en 
fazla 18 sporcu (%26,9) 1 kez maruz kalmış iken en az 2 sporcu (%3,0) 4 kez 
menisküs sakatlığına maruz kalmıştır. Bu da güreş sporcularının menisküs 
sakatlığına maruz kaldığını göstermektedir. 

Tablo 13: Antrenman çalışmalarınızda sağlık ekibi veya doktor bulunuyor mu sorusuna 
verdikleri cevaplara göre dağılımları (n-67) 

Değişkenler Frekans Yüzde Oranı 
Evet 11 %16,4 

Hayır 45 %67,2 
Bazen 11 %16,4 

Tablo 13; Antrenman çalışmalarında sağlık ekibi veya doktor bulunuyor mu 
sorusu sorulduğunda en fazla 43 sporcu (%64,2) hayır cevabını verirken en az 11 
sporcu (%16,4) evet veya bazen cevabını vermiştir. Bu da gösteriyor ki 
antrenmanlarda sağlık memuru veya doktor bulunmuyor. 

Tablo 14: Spor sakatlıklarında ilk müdahale ve yardımı sizlere kim yapıyor sorusuna 
verdikleri cevaplara göre dağılımları (n-67) 

Değişkenler Frekans Yüzde Oranı 
Antrenör 60 %89,6 

Sağlık ekibi ve doktor 3 %4,4 
İdareci 2 %3,0 

Takım arkadaşım 2 %3 

Tablo 14; Spor sakatlıklarında ilk müdahale ve yardımı sizlere kim yapıyor sorusu 
sorulduğunda en fazla 60 sporcu (89,6) antrenör cevabını verirken en az 2 sporcu 
(%3) takım arkadaşım cevabını vermektedir. Bu güreş sporunda ilk müdahale ve 
yardımın en fazla antrenör tarafından yapıldığını göstermektedir. 

Tablo 15: Spor sakatlıkları ile ilgili genel bilginiz var mı sorusuna verdikleri cevaplara 
göre dağılımları (n-67) 

Değişkenler Frekans Yüzde Oranı 
Var 38 %56,7 
Yok 4 % 6.0 

Kısmen 25 %37,3 

Tablo 15: Spor sakatlıkları ile ilgili genel bilginiz var mı sorusu sorulduğunda en 
fazla 38 sporcu (%56,7) var cevabını verirken en az 4 sporcu (% 6.0) yok cevabını 
vermiştir. Bu da sporcuların spor sakatlığı ile ilgili genel bilgilerinin olduğunu 
göstermektedir. 
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Tablo 16: Var ise bu bilgileri nereden edindiniz sorusuna verdikleri cevaplara göre 
dağılımları (n-67) 

Değişkenler Frekans Yüzde Oranı 
Antrenör 37 %55,2 
Öğretmen 14 %20,9 

Kurs ve seminer 7 %10,4 
Kitap ve yayınlar 5 % 7,5 

Sağlık Kurumlarından 3 %4,5 

Tablo 16: Sporculara spor sakatlıkları ile bilgileri var ise nereden edindikleri 
sorulduğunda en fazla 37 sporcu (%55,2) antrenöründen bilgi edindiği cevabını 
verirken en az  sporcu (%4,5) sağlık kurumlarından öğrendiği görülmektedir. Bu 
güreş sporcularının spor sakatlığı ile ilgili bilgileri en çok antrenöründen 
öğrendiğini göstermektedir.  

4. Tartışma ve Sonuç 

Çalışmaya Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde gençler (n=32) ve 
büyükler (n=35) kategorisinde aktif spor yapan 67 güreşçi olarak katılmıştır. 
Hemen hemen her türlü sporun kendine özgü sakatlanma riskleri vardır. 
Çalışmamız güreş sporunda meydana gelen sakatlıkları vücut bölgelerine 
dağılımını ve sakatlıklara kaç kez maruz kaldıklarını araştırmaktı. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi spor sakatlıklarına maruz kaldınız mı sorusu 
sorulduğunda 65 kişi (%97) evet cevabını vermiş olup 2 sporcu ( %3) hayır 
cevabını vermiştir. Buda bize güreşçilerin sakatlanma oranının yüksek olduğunu 
verir. Yünceviz ve ark. (1997) yaptığı araştırmada serbest ve grekoromen 
güreşçilerinin karşılaştırılmasına karşın gençler ve büyükler kategorisinde toplam 
64 güreşçinin 41’i (%64,1) gençlerde ve 16‘sı (%25) büyüklerde olmak üzere 
57’sinde çeşitli sakatlıklar meydana geldiğini bulmuşlardır. Bu da bizim 
çalışmamamızı destekler niteliktedir. 

Strauss (1982), toplam 1908 güreşçi üzerinde yaptığı çalışmasında diz ve ayak 
bileği (bilek kırığı, dirsek çıkığı, diz ve ayak bileği burkulması) sakatlıklarının 
oldukça yaygın olduğunu gözlemlemiş bu da bizim tablo 3 , tablo 4 ve tablo 9 da ki 
bulgularımızı güreş sporcularının kemik-kıkırdak doku ,çıkık ,kırık ve diz 
sakatlıklarına maruz kaldıklarını destekler niteliktedir. 

Ankete katılan sporculara antrenmanlarda sağlık ekibi veya doktor bulunuyor mu 
sorusuna evet işaretleyenlerin sayısı 11 kişi ortalaması %16,4, hayır cevabını 43 
kişi ortalaması %64,2 bazen cevabını verenler ise 11 kişi olup ortalaması %16,4 
olarak belirlenmiştir. 

Tablo 14 de görüldüğü gibi; spor sakatlıklarına ilk müdahale ve yardımı kim 
yapıyor sorusuna 60 kişi ortalaması %89,6 antrenör, sağlık ekibi ve doktor 3 kişi 
ortalaması %4.5 , idareci 2 kişi ortalaması %3,0 , takım arkadaşı 2 kişi ve 
ortalaması %3.0 olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tablo 15 de görüldüğü gibi; spor sakatlıklarıyla ilgili genel bilginiz var mı sorusuna 
36 kişi ortalaması %56,7 var cevabını, 4 kişi % 6.0 bilgim yok ve  25 kişi %37,3 ü 
ise kısmen cevabını vermiştir. 
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Tablo 16 da görüldüğü gibi; spor sakatlığı ile ilgili bilgileri nereden edindiklerine 
37 kişi ortalama %55,2 antrenöründen, 14 kişi ortalama %20,09 öğretmeninden, 7 
kişi ortalama %10,4’ ü kurs ve seminerlerden, 1 kişi ortalama %1,5 kitap ve 
yayınlardan, 3 kişi ortalama %4,5 i sağlık kurumlarından edindikleri tespit 
edilmiştir. 

Güreş sporu sakatlıklarının vücut bölgelerine göre dağılımı ve sakatlıklara kaç kez 
maruz kaldıkları araştırılması konusunda geniş çaplı bir araştırma 
bulunmamaktadır. Atay ve arkadaşları (2017) yaptıkları çalışmada; Güreşçilerde 
en fazla sakatlığın görüldüğü bölgeler diz(%43,4), ayak-ayak bileği (%33,6) ve 
omuz(%32,6) bölgeleridir. Bunun yanında kategorilere göre sakatlık bölgelerinin 
değerlendirilmesinde ise el-el bileği, bel, diz ve ayak-ayak bileği sakatlık 
sıklıklarında önemli düzeyde farklılığın olduğu görülmektedir. Kategoriler 
yükseldikçe sakatlık oranının arttığı görülmektedir.(10). 

Çalışmamızda sporcuların kıkırdak- kemik doku, yumuşak doku, diz sakatlıkları, 
kramp, burkulma, burun, yüz ve kas sakatlıklarına maruz kaldıkları ve kaç kez 
maruz kaldıkları araştırılmak istenmiştir. Bu amaçla Tablo 4 de; güreşçilerin 
eklem sakatlıklarından çıkık sakatlığına kaç kez maruz kaldınız mı sorusu 
sorulduğunda ez fazla 22 sporcu (%32,8) kol çıkığı sakatlığına maruz kalmış iken 4 
sporcu (%6,0) ayak parmağı çıkığı sakatlığına maruz kaldığı görülmektedir. 

Hemen hemen bütün sportif aktivitelerde sakatlık riskleri vardır. İstenmeyen 
sonuca yol açacak fiziksel yapı (düzgün olmayan anatomik yapı), antrenman 
eksikliği, yaş, aşırı zorlanma, ısınma yetersizliği, yapılan egzersizin sıklığı, 
dinlenme süresi, zemin, iklim ve hava koşullarının uygun olmayışı gibi birçok 
durum spor sakatlıklarının oluşumunda çok önemli risk faktörleridir. Spor 
yaralanmalarının ve sakatlıklarının önlenmesi özellikle risk faktörlerinin en az 
seviyelere indirilmesi ile mümkün olacaktır. Güreş sporu aerobik güç, kuvvet, 
denge sinir kas koordinasyonu gerektirir. Bu özelliklerdeki azalmalar sakatlık 
riskini artırır. Sporcuya teknik öğretilmeli en çok sakatlık riski taşıyan 
ekstremiteler üzerinde ekstra çalışmalar yapılmalı ve bu ekstremiteler antrenman 
sırasında çeşitli bandajlarla korunması gerektiği kanaatindeyiz. 
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