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Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlıklı kadınlarda topuklu ayakkabı kullanım sıklığının değerlendirilmesi ve topuklu 
ayakkabı kullanım sıklığının dengeye olan etkisini araştırmaktır. 
Yöntem: Çalışmaya yaşları 18-50 arasında değişen 110 sağlıklı kadın dahil edildi. Ayak deformitelerinin 
değerlendirilmesinde Toplam Ayak Deformite Skorlaması kullanıldı. Dengeyi değerlendirmek için Fonksiyonel Öne 
Uzanma Testi ve Berg Denge Ölçeği kullanıldı. Ölçümler topuklu ayakkabılı ve ayakkabısız olarak tekrarlandı. Bireyler 
haftada bir gün topuklu ayakkabı kullananlar normal, iki ve üzeri gün kullananlar ise sık giyenler olarak 2 gruba ayrıldı.  
Bulgular: Topuklu ayakkabı kullanım sıklığına göre ayrılan gruplarımız normal (n=84, ortalama yaş; 24.0±8.6 yıl, vücut 
kütle indeksi; 22.0±3.1 kg/m2) ve sık giyenler (n=26, ortalama yaş; 25.5±8.1 yıl, vücut kütle indeksi 21.6±3.1 kg/m2) 
demografik ve fiziki özellikleri benzer bulundu (p>0,05). Topuklu ayakkabılı ve ayakkabısız olarak yapılan fonksiyonel 
uzanma ve Berg Denge Ölçeği sonuçları karşılaştırıldığında gruplar arası anlamlı bir farkın olmadığı görüldü (p>0,05). 
Gruplar kendi içerisinde değerlendirildiğinde ise dengenin aynı parametreleri açısından anlamlı fark bulundu (p<0,05)  
Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlarda, topuklu ayakkabı kullanım sıklığının dengeyi etkilemediği görüldü. 
Ayakkabılı ve ayakkabısız dengedeki değişim topuklu ayakkabı kullanımının anlık etkisinin göstergesi olabilir. Topuklu 
ayakkabı kullanımının günlük yaşam aktivitelerine veya iş performansına olan etkilerini araştıran daha fazla çalışmaya 
ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: Topuklu ayakkabı, denge, ayak. 
 

Investigating the effects of heeled shoe use frequency on balance in healthy 
women 

Purpose: The purpose of this study is to assess the frequency of use of heeled shoes in healthy women and to investigate 
the effect of heeled shoes on balance. 
Methods: 110 healthy women aged between 18-50 years were included in the study. Total Foot Deformity Scoring was 
used to evaluate foot deformities. The Functional Forward Reach Test and Berg Balance Scale were used to evaluate 
the balance. Measurements were repeated with and without shoes. The participants who use 1 day heeled shoes per 
week were in “normal wearer” group, while those who use 2 or more days were in “frequent wearer” group.  
Results: The demographic and physical properties were found similar in our groups (p>0.05) that separated according 
to the frequency of using heeled shoes as normal (n=84, average age: 24.0±8.6 years, body mass index: 22.0±3.1 kg/m2) 
and frequent wearers (n=26, average age: 25.5±8.1 year, body mass index: 21.6±3.1 kg/m2). The functional reach and 
Berg Balance Scale results (with and without shoes) were compared between groups, there was no significant differences 
(p>0.05). When the groups were analyzed within themselves, there were found significant differences in terms of the 
same parameters (p<0.05).  
Conclusion: The results of this study showed that the frequency of using high heels did not affect the balance. The 
change in balance with and without shoes may be an indication of the immediate effect of the use of heels. More studies 
are needed to investigate the effects of such shoes on daily life activities or working performance. 
Keywords: Heeled shoes, balance, foot 
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yağın morfolojik ve fonksiyonel gelişimini internal (cinsiyet, genetik vb.) ve eksternal (ayakkabı 

giyme alışkanlıkları vb.) faktörler etkilemektedir. Ayakkabı, ayağı dış etkenlerden korumak 

amacıyla icat edilmiştir. Medeniyetlerin gelişmesi ayakkabıyı, ayağı koruma fonksiyonunun 

yanı sıra modanın belirleyicisi bir ürünü haline getirmiştir. Gelinen son noktada, ayakkabının ayağı 

destekleyici kısımları çoğu zaman moda uğruna göz ardı edilmektedir [1,2]. 

Ayakkabı, tıpkı ayak gibi, vücut ile zemin arasında bir bağlantı görevi görmekte ve vücuda taktil ve 

propriyoseptif sistem aracılığıyla somatosensoryal girdi oluşturmaktadır [3]. Bu girdilerin kalitesi ise 

ayak ve bacaktaki kas aktivasyonunu değiştirip bireyin hem kinematiğini hem de iskelet dizilimini 

etkilemektedir [3,4]. Yapılan çalışmalarda uygun olmayan ayakkabı kullanımının ayağın normal 

gelişimini önleyerek, çocukluk ve ergenlik çağında çeşitli ayak patolojilerine yol açtığı 

vurgulanmaktadır [5,6]. Ayak üzerine binen yükleri karşılayabilecek statik bir yapı olsa da aynı 

zamanda her türlü zemine uyum sağlayabilecek dinamik bir yapıdır [7]. Ayağın bu fonksiyonları, 

ayağı oluşturan eklemler ile kuvvetlerin oluşumunu ve kontrolünü sağlayan yumuşak dokular 

arasında karmaşık bir ilişkiye neden olmaktadır [8,9]. Ayağın biyomekanik özellikleri ve uygun 

olmayan ayakkabı seçimi mikrotravmalara dolayısıyla mekanik bir patolojiye neden olabilmektedir. 

Günümüzde özellikle yüksek (7-10 santimetre (cm)) ve alçak topuklu (3-6 cm) ayakkabılar 

ayak ağrısı ve düşme ile doğrudan ilişkilidir [10]. Aynı zamanda yüksek topuklu ayakkabı giymenin 

bel ağrısı, diz osteoartriti ve halluks valgus deformitesinin oluşumuna yol açtığı düşünülmektedir [10-

12]. Yıllarca düzenli olarak yüksek topuklu ayakkabı giymek, alt bacak kaslarında kalıcı kasılma 

yaratmakta ve düz bir ayakkabıyla hatta çıplak ayakla yürümeyi zorlaştırmaktadır [2,13]. Yaşlı 

kadınlarda topuklu ayakkabının dinamik denge, sıçrama yüksekliği, yürüme hızı ve plantar 

fleksörlerin aktivitesinde negatif etkisi olduğu, statik dengeye ise bir etkisinin olmadığı gösterilmiştir 

[14]. 

Ayakkabı üretimindeki çeşitlilik ve artış her yaş grubunu etkilemekte, bazı patolojilerin bu 

çeşitlilikten kaynaklandığı söylenmektedir [15]. Ayakkabının deformite, performans ve denge üzerine 

olan etkilerini araştıran çalışmaların çoğunlukla yaşlı bireyler üzerinde yapıldığı görülmektedir 

[13,14,16]. Topuklu ayakkabı kullanım sıklığının denge üzerine etkisini araştıran az sayıda çalışma 

bulunmaktadır [17]. 

Bu çalışmanın amacı sağlıklı kadınlarda topuklu ayakkabı kullanım sıklığının 

değerlendirilmesi ve dengeye olan etkisinin araştırılmasıdır. 

 
YÖNTEM 

 
Çalışmaya 18-50 yaş aralığında toplam 110 gönüllü kadın bireyler dahil edildi. Çalışmaya 

dahil edilme kriterleri; Son 6 ay içerisinde alt ekstremitesinde kırık veya spraini bulunmayan, cerrahi 

geçirmeyen, ağrısız bir şekilde günlük yaşamına devam eden, sağlıklı kadınlar olarak belirlendi. Son 

6 ay içerisinde alt ekstremiteyi ilgilendiren ortopedik yaralanması veya cerrahisi olan, dengesini 

etkileyecek nörolojik veya sistemik rahatsızlığı bulunan, alkol bağımlılığı veya psikolojik problemleri 

bulunan bireyler çalışmadan çıkarıldı.  

Bireyler ayakkabı kullanım sıklığı değerlendirme formuna verdikleri cevaplara göre günde en 

az 8 saat olmak kaydıyla haftada 1 gün topuklu ayakkabı kullananlar (normal), haftada 2 ve üzeri 

gün kullananlar (sık giyen) olmak üzere 2 gruba ayrıldı.  Değerlendirme öncesi çalışmanın amacı ve 

niteliği ile ilgili bireylere yazılı ve sözlü olarak bilgi verildi. Aydınlatılmış onam formu imzalatıldı. 

Çalışmamızın etik onayı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan 

Araştırmalar Etik Kurulundan 18.04.2017 tarih ve 2017/4 numarasıyla alındı. 

Çalışma başlangıcında bireylerin demografik bilgileri, ayak tipi, ayakkabı kullanım sıklığı 

değerlendirme formu ile alındı. Aktivite düzeyi değerlendirme formunda sedanter, orta düzeyde aktif, 

düzenli spor yapan ve sporcu maddelerinin sorgulanmasıyla değerlendirildi. Topuklu ayakkabı 

kullanma sıklığının deformite etkisini ölçmek için Toplam Ayak Deformite Skorlaması (TADS), 

dengeye olan etkisini ölçmek için Berg Denge Ölçeği ve Fonksiyonel Öne Uzanma Testi kullanıldı. 

Denge, bireyler ayakkabılı ve ayakkabısız olarak iki farklı koşul altında değerlendirildi. 

 

A 
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Toplam Ayak Deformite Skorlaması (TADS) 

Pes planus, pes kavus, halluks valgus, transvers ark düşüklüğü, çekiç parmak, pençe parmak, 

sindaktili, polidaktili, pes ekinovarus, metatarsus primis varus gibi ayak deformitelerini 

değerlendiren bir skaladır. Değerlendirme bilateral ve ‘var’ veya ‘yok’ şeklinde yapılmaktadır [17]. 

Berg Denge Ölçeği 

Otururken ayağa kalkma, desteksiz ayakta durma, sırt desteksiz ve ayak yerde veya 

basamakta destekli oturma, ayakta iken oturma, transferler, gözler kapalı desteksiz ayakta durma, 

ayaklar bitişik desteksiz ayakta durma, ayaktayken kollarla öne uzanma, ayaktayken eğilip yerden 

cisim alma, ayaklar sabitken gövdeyi çevirme, 360 derece dönme, basamak inip çıkma, bir ayak önde 

desteksiz ayakta durma (tandem duruşu), tek ayak üstünde durma şeklinde olmak üzere 14 ana başlık 

altında denge değerlendirmesi yapan bir ölçektir [18]. Ölçekteki maddeler 0-4 arasında puanlanır ve 

maksimum 56 puan alınır. Yüksek puan ve total skor dengenin iyi olduğunu ifade eder. 

Fonksiyonel Öne Uzanma Testi 

Birey kollarını 90 derece fleksiyona alır ve parmaklarıyla öne doğru uzanabildiği kadar uzanır. 

Öne uzanırken hastanın parmakları ile cetvel üzerinde katettiği mesafe santimetre (cm) olarak 

kaydedilir.  

İstatistiksel Analiz 

Verilerin analizinde SPSS for Windows 16.0 programı kullanıldı. Sayılarla belirtilen veriler n 

(%) olarak, ölçümle belirtilen veriler ise aritmetik ortalama olarak ± standart sapma (X±SD) olarak 

ifade edildi. Yapılan istatistiklerde p anlamlılık değeri 0,05 olarak alındı. Grupların 

karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi kullanıldı. Ayakkabılı ve ayakkabısız değerlendirilen Berg 

Denge Ölçeği ve Fonksiyonel Öne Uzanma testi verilerinin karşılaştırılmasında Wilcoxon Signed 

Ranks testi kullanıldı. Korelasyon analizinde ise Spearman Rho testi kullanıldı. 

 
BULGULAR 

 
Çalışmaya alınan 110 bireyden çıkarılma olmadı. Ayakkabı kullanım sıklığına bağlı olarak 

normal (n=84) ve sık giyen (n=26) olarak 2 gruba ayrıldı. Gruplara ait demografik özellikler benzerdi 

(p>0,05) (Tablo 1). Fiziksel özellikler açısından deformite ve aktivite düzeyi benzer bulundu (p>0,05) 

(Tablo 2). 

Tablo 1. Demografik özelliklerin karşılaştırılması  

 Normal Sık giyen   

 X±SD X±SD z p 

Yaş (yıl) 24,0±8,7 25,5±8,1 -1,25 0,21 

Boy (cm) 164,3±4,8 163,4±5,3 -0,90 0,37 

Vücut ağırlığı (kg) 59,3±7,3 57,8±8,4 -1,14 0,25 

VKİ (kg/m2) 22,0±3,1 21,6±3,0 -0,67 0,50 

*p< 0,05. Kısaltmalar; cm; Santimetre, kg; Kilogram, VKİ; Vücut Kütle İndeksi, kg/m2; kilogram/metre kare. 

 

Grupların topuklu ayakkabılı ve ayakkabısız olarak yaptıkları Berg Denge Ölçeği ve fonksiyonel 

öne uzanma testi sonuçları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir farkın olmadığı görüldü 

(p>0,05) (Tablo 3). Gruplar kendi içerisinde her iki denge testi açısından karşılaştırıldığında ise 

ayakkabısız denge değerlerinin ayakkabılı denge değerlerinden daha yüksek olduğu görüldü (p<0,05) 

(Tablo 3).  
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Tablo 2. Fiziksel özelliklerin karşılaştırılması  

 Normal Sık giyen   

 X±SD X±SD z p 

Sağ deformite (skor) 0,5±0,7 0,7±0,8 -1,06 0,29 

Sol deformite (skor) 0,5±0,7 0,7±0,8 -1,06 0,29 

Aktive düzeyi 2,0±0,4 2,1±0,5 -1,33 0,19 

* Aktivite düzeyi; (1) sedanter, (2) orta düzeyde aktif, (3) düzenli spor yapan ve (4) sporcu 

Tablo 3. Gruplar arasında denge parametrelerinin karşılaştırılması  

 Normal Sık giyen   

 X±SD X±SD z p 

Berg denge ölçeği (ayakkabısız) (skor) 55,3±1,7¥ 55,5±0,9¥ -0,40 0,69 

Berg denge ölçeği (ayakkabılı) (skor) 54,3±1,7 54,4±1,5 -0,22 0,96 

Fonksiyonel öne uzanma (ayakkabısız) 

(cm) 
26,7±6,6¥ 27,7±5,2¥ -0,73 0,46 

Fonksiyonel öne uzanma (ayakkabılı) 

(cm) 
22,7±6,1 24,2±5,9 -0,73 0,46 

* p<0,05. Kısaltmalar; cm: Santimetre. 

¥ Grupların kendi içerisindeki karşılaştırılması, istatiksel anlamlılık düzeyi, p<0,05. 

 

TARTIŞMA 
 

 Sağlıklı kadınlarda topuklu ayakkabı kullanım sıklığının dengeye olan etkisini araştırmak 

amacıyla yaptığımız çalışmada; Sık yüksek topuklu ayakkabı kullananlarla daha az sıklıkta yüksek 

topuklu ayakkabı giyenler arasında denge açısından fark bulunmadı. 

 Ayağın rahat bir ayakkabı içinde olması, dengeli hareket edebilme yeteneğini arttıran en önemli 

faktördür [19]. Topuklu ayakkabıların, ayak bileği burkulmaları, sırt ağrıları, yer reaksiyon 

kuvvetlerinin artması nedeniyle bacak ağrısı, yorgunluk, adım uzunluğunda, yürüme hızında, 

mobilitede azalma ve dizde dejeneratif osteoartrite yatkınlığı artırdığı gibi negatif etkileri vardır [12].  

 Topuklu ayakkabı kullanım sıklığının ayakta deformite oluşumu açısından (TADS skorları) etkisi 

bulunmadı. Bu sonuç bireylerimizdeki ayak deformitelerinin homojen olmasına ve dolayısıyla 

dengenin etkilenmesinde bir faktör olmayacağını gösterebilir. Çin populasyonunda ayakkabı 

giymeyen bireylerin ayak mobilitelerinin daha iyi olduğu, ayakkabı giyen bireylerin ise ayaklarında 

farklı deformitelere sahip olduğu ortaya konulmuştur. Ayakkabı giymenin ayak mobilitesini azaltarak 

ayak deformitelerine yol açtığı bildirilmiştir [20]. Çalışmamızda ayak deformitelerinin benzer olması 

bireylerin deformite oluşturacak kadar uzun süre ve aşırı sıklıkta topuklu ayakkabı 

kullanmadıklarından kaynaklandığını düşündük. Ayakkabı alışkanlığı ile deformite gelişimi arasında 

tespit edilen farklı düzeydeki ilişkiler 70 sağlıklı birey üzerinde yapılan çalışmaya benzerdir. 

Ayakkabı kullanım sıklığına bağlı ayak deformite skorlamalarında bireylerin minimum 1, maksimum 

3 deformiteye sahip oldukları bildirilmiştir [17]. 

 Ayakkabı kullanım sıklığının Berg Denge Ölçeği ve Fonksiyonel Öne Uzanma testi ile 

değerlendirilen dengeye olan etkileri gruplarımızda benzerdi. Yine iki farklı test koşulunda 

(ayakkabılı-ayakkabısız) bir etkisinin olmadığı gösterildi. Ayakkabı ile yürüme hızının arttığı, dikey 

sıçrama mesafesinin (patlayıcı kuvvet) azaldığı, statik denge ile yıldız denge testinin bazı 
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parametrelerinin değişmediği daha önce gösterilmiştir [17]. Çalışmamıza benzer topuklu ayakkabı 

kullanımının dengeyi etkilemediğini destekleyen başka çalışmalarda mevcuttur [21]. 

 Ayakkabısız yapılan Berg Denge Ölçeği ve Fonksiyonel Öne Uzanma performansları her iki 

grubumuzda daha iyiydi. Topuklu ayakkabı kullanımı vücutta özellikle gövde ve alt ekstremite 

biyomekaniğinde dezavantaj yaratmaktadır. Farklı topuk yükseklikleri (0 cm, 4.5 cm ve 8 cm) özellikle 

topuk boyunun artmasıyla gövde fleksiyonunda azalma ve vücut kütle merkezinin dikey yer 

değişimine neden olmaktadır [12]. Genç kadınlarda ayakkabısız ve yüksek topuklu ayakkabı 

radyolojik olarak değerlendirildiğinde anterior pelvik tilt’in topuklu ayakkabı kullananlarda arttığı 

gösterilmiştir [22]. Topuk yüksekliğinin (1 cm, 4 cm, 7 cm ve 10 cm)  denge ve foksiyonel mobiliteye 

etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, 10 cm topuk boyunun dengeyi daha kötü etkilediği bulunmuştır. 

[23]. Düşük (4 cm) ve yüksek topuklu (10 cm) ayakkabı ile yürüme incelendiğinde yüksek topuklu 

giyenlerin eversiyonunda azalma, diz fleksiyonunda artış gösterilmiştir [24]. Çalışmamızda her iki 

grubumuzda ayakkabısız Berg Denge Ölçeği ve Fonksiyonel öne uzanma testi performanslarının daha 

iyi çıkmasının yukarıdaki çalışmalarla açıklanan topuklu ayakkabıların yarattığı motor kontrolde 

azalma, biyomekanik ve gravite merkezindeki değişimlerden kaynaklanabileceğini düşündük.  

 Çalışmanın Limitasyonları 

 Çalışmamızda dengeyi etkileyebilecek kas kuvveti veya ayakbileği mobilitesinin (normal eklem 

hareketi) değerlendirilmemesi, ayrıca bireylerimizin yaş olarak genç olması dolayısıyla topuklu 

ayakkabı kullanımlarındaki dneyimini azaltması bakımından dengeyle olan ilişkiyi anlamamızı 

limitlemiştir. Üç günden fazla topuklu ayakkabı giyen veya daha yaşlı bireylerden gruplar 

oluşturabilinir dengeye olan etki daha net açıklanabilir. Yinede ayakkabılı ve ayakkabısız ölçümlerin 

her iki grupta dengeyi etkilemesinin önemli bir bulgu olduğu düşüncesindeyiz. 

 

SONUÇ 
 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlarda, topuklu ayakkabı kullanım sıklığının dengeyi etkilemediği 

görüldü. Ayakkabılı ve ayakkabısız dengedeki değişim topuklu ayakkabı kullanımının anlık etkisinin 

göstergesi olabilir. Yapılacak denge değerlendirmelerinde ayakkabının etkileri göz önünde 

bulundurulmalı ve ayakkabısız yapılmalıdır. Topuklu ayakkabı kullanımının günlük yaşam 

aktivitelerine veya iş performansına olan etkilerini araştıran daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

 
 

Teşekkür: Yok. 
 
Çıkar çatışması: Yok. 
 
Finans: Yok. 
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