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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN
FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF SELF-ESTEEM LEVELS AND SOME
DIFFERENT VARIABLES OF THE STUDENTS OF COLLEGE
OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Turan ÇETİNKAYA1
ÖZET
Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor bölümlerinde öğrenim gören
öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmaya Ahi Evran
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği ve antrenörlük eğitimi bölümlerinde öğrenim gören 212
öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik kişisel bilgi formu ve 16 maddeden oluşan
Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. İlgili verilerin karşılaştırılmasında dağılım,
frekans, t testi ve anova testi yapılmıştır. İstatistiksel analizler sonucuna katılımcıların benlik saygısı düzeyleri, cinsiyet ve bölüm değişkenleri açısından farklılık
göstermezken, lisanlı sporculuk değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Benlik Saygısı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Öğrencileri, Üniversite Öğrencileri

ABSTRACT
The aim of this research is to determine the self-esteem levels of the students
in the physical education and sports departments. 212 students attending Ahi
Evran University School of Physical Education and Sports were trained in physical
education and sport teaching, sports management and coaching education
departments. As a data collection tool, a personal information form and a 16-item
Self-Esteem Scale were used to determine the demographic characteristics of the
participants. Distribution, frequency, t test and anova test were performed in the
comparison of the related data. While statistical analysis showed no difference in
terms of self-esteem levels, gender, and departmental variables of participants.
Keywords: Self-Esteem, College of Physical Education and Sports Students,
University Students
1 Dr. Turan ÇETİNKAYA, Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.
turan.cetinkaya@windowslive.com
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GİRİŞ
Benlik kavramı, ferdin kendi kimliğinin farkında olmasıdır (İkizler,
1997). Benlik saygısı ise bireyin kendisine yönelik olumlu ve olumsuz
tutumlarıdır. (Rosenberg, 1965). Benlik saygısı şahsiyetin önemli bir boyutu
ve pozitif bir kişilik özelliğidir. Bireyin kendini yetenekli, başarılı, önemli
ve değerli olarak algılama derecesidir (Coopersmith, 1967). Benlik saygısı
insan davranışlarını belirleyen önemli bir kişilik değişkenidir (Pişkin,
1997). Yavuz (2007) benlik saygısını bireyin kendisini yetenekli, başarılı,
önemli ve değerli olarak algılama derecesi ve duygusal değerlendirmesi
şeklinde tanımlar. Çuhadaroglu (1986) ise benlik kavramını kişinin kendini
tanıması ve gerçekçi olarak değerlendirmesi ile kendi yetenek ve güçlerini
olduğu gibi kabul edip kendini benimsemesi sonucunda kendisine karşı
duyduğu sevgi, saygı ve güven duyguların şeklinde ifade eder. Benlik
saygısı, bir kişinin kendisini nasıl algıladığı ve yaptıklarını nasıl bulduğuyla
ilgilidir. Kendine güveni olan birey, hayatta genellikle başarıya odaklı
olur ve karşılaştığı olaylara olumlu tutumlar geliştirerek yaklaşır. Benlik
saygısı düşük olan bir birey ise kendine yönelik olumsuz yargılar geliştirir
ve sevgiye ve desteğe layık olmadığını düşünür. (Harter, 1990). Olumlu
(yüksek) benlik saygısı, kendimizi ve içsel dünyamızı değerli bulduğumuz
anlamına gelmektedir (Kaya, 2005). Yüksek benlik saygısına sahip olan
birey, kendini olumlu olarak değerlendirir, saldırgan tutumlardan uzak
durur ve kendini iyi hisseder. Zayıf olduğu yönlerini de keşfederek bunların
üstesinden gelmeye çalışır. Düşük benlik saygısına sahip kişinin ise kendine
olan güveni zayıftır. Bu kişiler diğerlerine bağımlı, araştırmacı ve yaratıcı
değillerdir. (Wells&Marwel, 1976).
İlgili literatür incelendiğinde benlik saygısı ile ilgili olarak yapılan
çalışmalar bu konunun ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmalar bireylerin benlik
saygılarının, kişilik özellikleri bağlamında etkin bir unsur olduğunu
bildirmektedir. Olumlu benlik saygısına sahip bireyler hayata dar pozitif
duygular geliştirerek, gerek bireysel gerekse toplumsal faydalar sağlarlar.
Bu kişiler çalışkan, üretken ve sağlıklı birey olma eğilimindedirler
(Cartledge & Milburn, 1995; Leary et all, 1995). Olumsuz benlik algısına
sahip bireyler ise düşük başarı, madde kullanımı, depresyon ve istenmeyen
hamilelik gibi durumlarla yüz yüze gelebilmektedir (Campbell, 1990; Shirk
et all, 2003). Yine Coleman ve Hendry (1990) yaptıkları çalışmada olumlu
benlik saygısına sahip kişilerin mutlu, sağlıklı, üretken ve başarılı olmak
için çaba gösterdiklerini, güçlükleri yenmek için daha azimli olduklarını
bildirirler. Düşük benlik saygısına sahip kişilerin ise endişeli, karamsar,
gelecek hakkında olumsuz düşünceleri olan ve başarısızlık eğilimleri olan
bireyler olduklarını bildirirler. Pehlivan (2010) beden eğitimi öğretmen
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adayları üzerinde yaptığı çalışmada katılımcıların benlik saygısı puanları
ile mesleğe yönelik tutumları arasında pozitif kolerasyon olduğunu bildirir.
Hein ve Caune ise (2014), beden eğitimi öğretmenlerinin benlik saygıları
ve özerklik algıları arasında pozitif kolerasyon bildirirler.
Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı beden eğitimi ve spor
yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin benlik saygılarının çeşitli
değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir.

2.YÖNTEM
2.1. Evren ve Örneklem
Bu çalışmanın evrenini, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Ahi
Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi ve
spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümünde
öğrenim gören bayan ve erkek öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma
evrenini yaklaşık 700 öğrenci, örneklemini ise 212 öğrenci oluşturmuştur.

2.2.Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Tafarodi
ve Swan (2001)’ın geliştirdiği ve Doğan’ın (2011) Türk diline uyarlayıp
geçerlilik ve güvenirliliğini yaptığı Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek
kendini sevme ve öz-yeterlik olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır.
16 madde içeren ölçek, ‘1= Hiç Uygun Değil, 2= Uygun Değil, 3= Biraz
Uygun, 4=Uygun, 5= Tamamen Uygun’ şeklinde puanlanmış ve 5’li likert
tipindedir. Çalışmamız için gerçekleştirilen güvenirlik analizinde ölçeğin
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ölçeğin toplamında 0. 790, kendini
sevme alt boyutunda 0.760, Öz-yeterlik alt boyutunda 0.710 olarak tespit
edilmiştir.

2.3. Verilerin Toplanması
Araştırmada kullanılan anket formu, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden
eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören bayan ve erkek öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmada yer alan sporculara araştırmaya katılmadan önce araştırmanın amacı ile
ilgili gerekli açıklamalar yapılmış ve veri toplama aracının doldurulması
hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir. Araştırmacı tarafından toplanan
veri toplama aracı, kontrol edilerek eksik veya yanlış doldurulanlar araştırma dışında tutulmuştur. Daha sonra, katılımcılara uygulanan veri toplama
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formundan geçerli ve kabul edilebilir nitelikte olanları (212 adet), değerlendirilmek üzere kodlanarak elektronik ortama aktarılmıştır.

2.4. Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan verilerin analizi SPSS 20.0 istatistik paket programında yapılmıştır. Verilerinin değerlendirilmesinde; dağılım, frekans, t
testi ve anova testi yapılmıştır. Verilerin analizi için yapılan testlerde; parametrik testlerin sayıltılarından varyansların eşitliği ilkesi temel olarak ele
alınmış ve varyansların eşit olmaması durumunda “p” değeri anlamlılık
düzeyinden küçük olsa dahi gruplar arasında anlamlı bir farklılık aranmamıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi α= 0.05 olarak belirlenmiştir.

3.BULGULAR
Tablo 1. Tüm Katılımcılar İçin Benlik Saygısı Puanlarının Dağılımı

Ölçek
Toplam

N
212

Ort.
3.56

Ss
0.49

Araştırma kapsamındaki katılımcıların, benlik saygısı ölçeğinden
aldıkları toplam puanların aritmetik ortalaması 3.56 ve standart sapması
0.49’dur.

Tablo 2. Tüm Katılımcılar İçin Benlik Saygısı Alt Boyutları Puanlarının Dağılımı
Alt Boyut
Kendini sevme
Öz-yeterlik

N
212
212

Ort.
3.43
3,69

Ss
0.45
0.64

Katılımcılara ait kendini sevme alt boyutunda ortalama 3.43 iken, özyeterlik alt boyutunda 3.69’dur.
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Tablo 3. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı İstatistiklerin Frekans ve Yüzdelik
Dağılımları
Değişkenler
Cinsiyet
Lisanslı
sporculuk
Bölüm

Alt Değişkenler

F

%

Erkek

119

56.1

Bayan

93

43.9

Evet

122

57.5

Hayır

90

42.5

Beden Eğ.Öğrt

38

17.9

Spor Yöneticiliği

109

51.4

Antrenörlük

65

30.7

212

100

Toplam

Araştırmaya Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu;
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor
Yöneticiliği bölümünde öğrenim gören 212 öğrenci katılmıştır. Katılım
sağlayan öğrencilerden 119’si erkek, 93 kişi ise bayandır. Lisanslı spor yapan
öğrenci sayısı 122’dir. Katılımcılardan beden eğitimi ve spor öğretmenliği
bölümünde öğrenim gören 38, spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören
109 ve antrenörlük bölümünde öğrenim gören öğrenci sayısı 65’dir. (Tablo 3)
Tablo 4. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Benlik Saygısı Düzeyleri

Cinsiyet

N

X

SS

Erkek

119

3.56

0.50

Kadın

93

3.57

0.48

T

0.20

P

0.83

Araştırma grubunda bulunan öğrencilerin cinsiyetleri ile benlik saygısı
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşmaya rastlanılmamıştır (Tablo 4).
Katılımcılardan erkek olanların ortalama benlik saygısı puanları 3.56 iken,
bayan katılımcıların ortalama puanları ise 3.57’dir.
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Tablo 5. Katılımcıların Lisanslı Sporculuk Değişkenine Göre Benlik Saygısı
Düzeyleri
Lisanslı
sporculuk

N

X

SS

Evet

122

3.68

0.59

Hayır

90

3.32

0.85

T

P

3.58

.000

Öğrencilerin lisanslı sporculuk değişkeni ile benlik saygısı düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma görülmüştür (Tablo 5). Lisanslı sporculuk yapan katılımcıların ortalamaları 3.68 iken, lisanslı sporcu
olmayan katılımcıların ortalamaları ise 3.32’dir. Lisanslı spor yapan katılımcılar lehine, benlik saygısı açısından anlamlı farklılık vardır.
Tablo 6. Katılımcıların Bölüm Değişkenine Göre Benlik Saygısı Düzeyleri
Bölüm

N

Ort.

Ss

1.Bed.Eğ.Öğr.

38

3.64

0.89

2.Spor yönet

109

3.48

0.72

3.Antrenörlük

65

3.54

0.64

Toplam

212

3.53

0.73

F

P

Anlamlı
Fark

.711

.492

___

Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre benlik saygısı düzeyleri arasındaki anlamlı farklılık görülmemiştir.
Katılımcıların puan ortalamaları istatistiksel olarak farklılaşmamıştır. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören katılımcıların
puan ortalamaları 3.64, spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören katılımcıların puan ortalamaları 3.48 ve son olarak antrenörlük eğitimi bölümünde öğrenim görenlerin ise 3.54’dür.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların benlik saygılarına dair
tespitlere yer verilmiş, bu parametrelerin cinsiyet, lisanslı sporculuk ve
bölüm değişkenleriyle ilişkisine dair sonuçlar yorumlanarak tartışılmıştır.
Araştırma bulgularımız göz önüne alındığında genel itibariyle katılımcıların yüksek benlik saygısı düzeyinde olduğu gözlenmektedir. İlgili literatür incelendiğinde katılımcıların yüksek benlik puanları bildirilen birçok
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çalışmaya rastlamak mümkündür (Furnham, & Cheng, 2000; Shackelford,
2001; Parmaksız &Avşaroğlu, 2012; Cengil, 2009). Bireyin yüksek benlik saygısının olması genel olarak kendisine ve diğer insanlara karşı daha
güvenli, kişilerarası ilişkilerini daha sağlıklı ve doyurucu, genel anlamda
uyumunu artırıcı yönde etkide bulunduğu bilinmektedir ( Weinberg ve
Gould 1995; Aşçı 1999 ). Yüksek benlik saygısına sahip bireyler hayata dar
pozitif duygular geliştirerek, gerek bireysel gerekse toplumsal faydalar sağlarlar. Bu kişiler çalışkan, üretken ve sağlıklı birey olma eğilimindedirler
(Leary et all, 1995). Olumsuz benlik algısına sahip bireyler ise düşük başarı,
madde kullanımı, depresyon ve istenmeyen hamilelik gibi durumlarla yüz
yüze gelebilmektedir (Shirk et all, 2003). Yine Coleman ve Hendry (1990)
yaptıkları çalışmada olumlu benlik saygısına sahip kişilerin mutlu, sağlıklı,
üretken ve başarılı olmak için çaba gösterdiklerini, güçlükleri yenmek için
daha azimli olduklarını bildirirler. Düşük benlik saygısına sahip kişilerin
ise endişeli, karamsar, gelecek hakkında olumsuz düşünceleri olan ve başarısızlık eğilimleri olan bireyler olduklarını bildirirler. Bulgularımız göz
önüne alındığında katılımcıların mezuniyet sonrası beden eğitimi öğretmeni, spor yöneticisi ve antrenörlük mesleklerinde yeterli benlik saygılarıyla olumlu tutumlar geliştirmesi olasıdır.
Katılımcıların cinsiyet değişkeni açısından benlik saygısı puanları karşılaştırıldığında gruplar arası anlamlı farklılaşma görülmemiştir. Cengil
(2009) yaptığı çalışmada bulgularımıza benzer sonuçlara ulaşmıştır. Yazar
cinsiyet açısından araştırma grubunda anlamlı farklılık olmadığını bildirir. Yine cinsiyet açısından benzer sonuçlara ulaşan çalışmalar mevcuttur.
Özbudak & Oksal (2012) ve Dursun vd, (2014) yaptıkları çalışmalarda
katılımcıların benlik saygısı puanlarının cinsiyet değişkeni açısından farklılaşmadığını bildirirler. Bu çalışmalar cinsiyet değişkeni açısından bulgularımıza paralel sonuçlar içermektedir. Cinsiyet değişkeni açısından farklı
bulgular ortaya koyan çalışmalarda mevcut literatürde gözlenmektedir. Le
Compte (1983), Koç (2010) ve Pehlivan (2010) yaptıkları çalışmalarda cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık bildirirler. Bayan ve erkek katılımcıların benlik saygısı düzeyleri benzer niteliktedir.
Araştırma grubumuzda lisanslı sporculuk değişkeni ile benlik saygısı
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma görülmüştür.
Vatansever (2017)’in yaptığı çalışma bulgularımız açısından örtüşmektedir.
Araştırmacı lisanslı spor yapan ve yapmayan katılımcıların benlik saygısı
puanlarının, lisanslı olarak spor yapan katılımcılar lehine farklılaştığını
bildirir. Kenneth & Fox (1999) yaptıkları çalışmada sportif katılımın
bireyin benlik saygısı pozitif yönde etkilediğini ve yüksek benlik saygısı
için önemli bir unsur olduğunu ifade ederler. Yine Kamal ve diğ (1995),
sportif katılımın sağlayan bireylerin benlik saygısı düzeylerinin diğerlerine
göre daha yüksek olduğunu belirtirler. Dodge & Lambert (2009) ve
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Tracy & Erkut (2002)’da yaptıkları çalışmalarda sportif katılım ve yüksek
benlik algısına işaret ederler. Eraslan vd. (2015) ise yaptıkları çalışmada
sportif katılım ve benlik saygısı açısından, katılımcıların puanlarının
farklılaşmadığını bildirirler.
Araştırmamıza katılan öğrencilerin bölüm değişkeni açısından
benlik saygısı puanlarının farklılaşmadığı görülmüştür. Bu durumun
araştırma grubumuzun aynı havuzdan sağlanmasından kaynaklı olduğu
düşünülmektedir. Erşan vd (2009) yaptıkları çalışmada bulgularımıza
benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Yazarlar beden eğitimi ve antrenörlük
öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada, katılımcıların bölüm değişken
açısından benlik saygısı puanlarının farklılaşmadığını ifade ederler. Bu
çalışma bulguları itibariyle çalışmamızla örtüşmektedir. İleriki çalışmaların
farklı bölümlerde yapılması ve farklı kültürel grupların araştırmalara
dahil edilmesi, konuyla ilgili kavramsal çerçevenin genişleyebileceğini
düşündürmektedir.
Sonuç itibariyle çalışmamızın kapsamı sınırlı olsa da, elde edilen
bulgular açısından mevcut literatürle uyumlu olduğu gözlenmiştir. Beden
eğitimi ve spor alanının kendine özgü yapısı ve beraberinde getirdiği
süreçlerin, katılımcılara benlik saygısı anlamında pozitif kazançlar
sağladığı söylenebilir. Günümüzde pozitif bilimlerin birçok alanında ifade
edilen, hareketli ve aktif yaşam alanlarının birey hayatına katkıları inkar
edilemez derecede önem kazanmıştır. Artık günümüzde insan bilimiyle
uğraşan birçok uzman, insan sağlığını fiziksel ve mental (zihinsel) olarak
değerlendirmekte ve her iki konuyu da bir bütün olarak görmektedirler. Bu
nedenle benlik saygısı gibi önemli bir konunun sadece psikoloji disiplini
içinde değil de, farklı disiplinlerde ve geniş bir araştırma yelpazesinde
işlenmesinin önemli olabileceği düşünülmektedir.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞME DÜZEYLERİNİN FARKLI
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF SOCIALIZATION LEVELS AND
SOME DIFFERENT VARIABLES OF THE STUDENTS OF
COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
TURAN ÇETİNKAYA1
ÖZET
Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor bölümlerinde öğrenim gören
öğrencilerin sosyalleşme düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmaya Ahi Evran
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda beden eğitimi ve spor
öğretmenliği, spor yöneticiliği ve antrenörlük eğitimi bölümlerinde öğrenim
gören 305 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcıların
demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik kişisel bilgi formu ve sosyalleşme
düzeylerinin belirlenmesi için Şahan (2007) tarafından geliştirilen Sosyalleşme
Ölçeği kullanılmıştır. İlgili verilerin karşılaştırılmasında dağılım, frekans, t testi ve
anova testi yapılmıştır. İstatistiksel analizler sonucuna katılımcıların sosyalleşme
düzeyleri, cinsiyet ve bölüm açısından farklılık göstermezken, lisanslı sporculuk
değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyalleşme, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Öğrencileri, Üniversite Öğrencileri

ABSTRACT
The aim of this research is to determine the level of socialization of the students
who are studying in physical education and sports departments. 305 students
attending Ahi Evran University Physical Education and Sports High School
attended physical education and sport teaching, sports management and coaching
education departments. The Socialization Scale developed by Şahan (2007) was
used. The Socialization Scale developed by Şahan (2007) was used. Distribution,
frequency, t test and anova test were performed in comparison of comparative
data. Statistical analyzes revealed that the levels of socialization of participants,
gender and department did not differ significantly, but were significantly different
from those of licensed sports.
Keywords: Socialization, College of Physical Education and Sports Students,
University Students
1 Dr. Turan ÇETİNKAYA, Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.
turan.cetinkaya@windowslive.com
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GİRİŞ
İnsan toplumsal bir varlık olarak bağlı bulunduğu çevreyle sürekli
iletişim ve etkileşim halindedir. Bu tür bir sosyalizasyon insanı diğer
canlılardan farklı olarak özel bir statüye eriştirir. Bu sosyal statü içinde
varlığını devam ettiren insan, birtakım çeşitli fiziksel ve maddesel
ihtiyaçlarından tutunda, özgün bir birey olarak birçok ruhsal ve zihinsel
gereksinimlerini de bu çerçeveden elde eder. Toplum içinde özgün bir
yer edinme, kendini bağlı bulunduğu çevrenin bir unsuru olarak görme
gibi temel psikolojik ihtiyaçlar, bireyin tüm bu sosyalizasyon sürecinden
sağlanan bir ürün olarak durmaktadır.
İnsan doğası gereği sosyaldir, diğer bireylerle etkileşim gereksinimi
içindedir. Bu gereksinimin temelinde bireysel yetilerini ortaya koyarak
doyum sağlama isteği bulunmaktadır. Bireysel yetiler birey yalnızken anlamlı
değildir. Bir topluluk içinde değer kazanmakta ve doyum sağlamaktadır.
Karşılıklı etkileşim ve sürekli değişim içinde olan sistem sayesinde, insan
kendisini diğer canlı türlerinden ayıran niteliklerini ortaya çıkarmakta,
sosyalleşmekte, geliştirmekte ve kültürünü yaymaktadır (Bardakçı 2010).
Şüphesiz insanlar, yaşadığı toplumda davranışlarıyla kendini ifade eder
ve bu davranışları sayesinde toplumun diğer fertlerinden ayrılırlar ve birey
olarak toplum içerisinde var olurlar. Tüm bireyler bir grup içinde doğar
ve toplumsal niteliklerini bu gruplarda kazanırlar. Bir toplumun yaşam
biçimiyle, o toplumda yaşamak için gereken bilgilerle değerler, gruplar
aracılığıyla bireye aktarılır. Bu bilgi ve değerlerin benimsetilmesiyle
birey, belirli bir toplumun üyesi olma özelliği kazanır. İnsanların fiziksel
çevrelerine uyum çabalarının neticesinde tarihsel bir gelişme ile birlikte
ortaya çıkmış örgütlere “toplum” denir. Toplumsal örgütlenme, insanın
varlığını devam ettirebilme ve çoğalma imkânını artırdığı için onun,
zaman içinde geliştirdiği bir uyum biçimidir. Toplumsal hayat sayesinde,
insan kendisini diğer canlı türlerinden ayıran niteliklerini ortaya çıkarmış,
sosyalleşmiş, geliştirmiş ve kültürünü yaymıştır (Yetim 2000, ss 148151). Bireyler içinde yaşadıkları toplumun değer yargılarını, inançlarını,
geleneklerini, yaşam tarzlarını sosyalleşme süreci ile kuşaktan kuşağa
aktarırlar. Bu süreç öğrenme yolu ile gerçeklemektedir. Bu yapısı itibari ile
sosyalleşme bireyin topluma, toplumun bireye bilgi ve teorik aktarımını
sürekli hâle getirmektir. Bireyin belli dönemlerde sosyalleşme sürecine
ilişkin etkileşim yoğunluğu artmakta ya da azalmakta fakat bu süreç asla
son bulmamaktadır (Şahan H, 2008).
Sosyalleşme, belirli sosyo kültürel normlara ve beklentilere uyma
davranışı oluşturarak toplumda yaşayan bireylerin uyma davranışı
göstereceği varsayımından yola çıkarak bireyi biçimlendirmektir. İnsanların
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benzer davranışlar göstermesi kültürün insanları biçimlendirdiğini
göstermektedir. Toplumdaki belirli bir kültürel yapı, toplumu oluşturan
bireyleri etkileyerek bireylerin toplumsal ilgileri, istekleri ve ihtiyaçların
şekillenmesine yol açmaktadır (Ertürk, 2010).
İlgili literatür incelendiğinde farklı bulgulara ulaşmış birçok çalışmaya
rastlamak mümkündür. Özellikle alandaki çalışmaların sportif katılım
ve sosyalleşme ilişkileri üzerine yoğunlaştığı gözlenmektedir. Humprey
(1993) yaptığı araştırmada sportif katılım gösteren bireylerin sosyal
ilişkileri, okul başarıları ve sosyal kontrol seviyelerinin daha yüksek
olduğunu bildirir. Yine Bulgu ve Akçan (2003), Özdinç (2005) Filiz (2010)
yaptıkları çalışmalarda spor faaliyetlerinin sosyalleşme sürecine sağladığı
katkılardan bahsederler.
Tüm bu kavramsal çerçeve içinde bu çalışmanın amacı beden eğitimi ve
spor yüksekokulu öğrencilerinin sosyalleşme düzeylerinin belirlenmesi ve
farklı demografik değişkenler açısından karşılaştırılmasıdır.

2.YÖNTEM
2.1. Evren ve Örneklem
Bu çalışmanın evrenini, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Ahi
Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi ve
spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümünde
öğrenim gören bayan ve erkek öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma
evrenini yaklaşık 700 öğrenci, örneklemini ise 305 öğrenci oluşturmuştur.

2.2.Veri Toplama Aracı
Katılımcıların sosyalleşme düzeylerinin belirlenmesi için Şahan (2007)
tarafından geliştirilen Sosyalleşme Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık
kat sayısı (Cronbach Alpha) 0.77 olarak belirlenmiştir. 34 maddeden oluşan
ölçek, 1 (kesinlikle katılmıyorum), 2 (katılmıyorum), 3 (kararsızım), 4
(katılıyorum), 5 (kesinlikle katılıyorum) şeklinde puanlanan 5’li likert tipi
bir ölçektir. Çalışmamızda ölçeğin iç tutarlılık kat sayısı (Cronbach Alpha)
0.944 olarak belirlenmiştir.

2.3. Verilerin Toplanması
Araştırmada kullanılan anket formu, 2017-2018 eğitim öğretim
döneminde Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği
bölümünde öğrenim gören bayan ve erkek öğrencilere uygulanmıştır.
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Çalışmada yer alan sporculara araştırmaya katılmadan önce araştırmanın
amacı ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmış ve veri toplama aracının
doldurulması hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir. Araştırmacı tarafından
toplanan veri toplama aracı, kontrol edilerek eksik veya yanlış doldurulanlar
araştırma dışında tutulmuştur. Daha sonra, katılımcılara uygulanan veri
toplama formundan geçerli ve kabul edilebilir nitelikte olanları (305 adet),
değerlendirilmek üzere kodlanarak elektronik ortama aktarılmıştır.

2.4. Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan verilerin analizi SPSS 20.0 istatistik paket programında yapılmıştır. Verilerinin değerlendirilmesinde; dağılım, frekans, t
testi ve anova testi yapılmıştır. Verilerin analizi için yapılan testlerde; parametrik testlerin sayıltılarından varyansların eşitliği ilkesi temel olarak ele
alınmış ve varyansların eşit olmaması durumunda “p” değeri anlamlılık
düzeyinden küçük olsa dahi gruplar arasında anlamlı bir farklılık aranmamıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi α= 0.05 olarak belirlenmiştir.

3.BULGULAR
Tablo 1. Tüm Katılımcılar İçin Sosyalleşme Puanlarının Dağılımı
Ölçek

N

Ort.

Ss

Toplam

305

3.43

0.92

Araştırma kapsmındaki katılımcıların, benlik saygısı ölçeğinden aldıkları
toplam puanların aritmetik ortalaması 3.43 ve standart sapması 0.92’dur.
Tablo 2. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı İstatistiklerin Frekans ve Yüzdelik
Dağılımları
Değişkenler
Cinsiyet
Lisanslı sporculuk
Bölüm

Alt Değişkenler
Erkek
Bayan
Evet
Hayır

F
190
115
125
180

%
62,3
37,7
41,0
59,0

Beden Eğ.Öğrt

167

54,8

Spor Yöneticiliği

74

24,3

64
305

21,0
100

Antrenörlük
Toplam
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Araştırmaya Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi
ve Spor Yöneticiliği bölümünde öğrenim gören 305 öğrenci katılmıştır.
Katılım sağlayan öğrencilerden 190’ı erkek, 115 kişi ise bayandır. Lisanslı
spor yapan öğrenci sayısı 125’dir. Katılımcılardan beden eğitimi ve spor
öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 167, spor yöneticiliği bölümünde
öğrenim gören 74 ve antrenörlük bölümünde öğrenim gören öğrenci sayısı
64’dir. (Tablo 2)
Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Sosyalleşme Düzeyleri
Cinsiyet

N

X

SS

Erkek

190

3.43

0.90

Kadın

115

3.42

0.95

T

P

0.84

0.93

Araştırma grubunda bulunan öğrencilerin cinsiyetleri ile sosyalleşme
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşmaya rastlanılmamıştır (Tablo 3).
Katılımcılardan erkek olanların ortalama benlik saygısı puanları 3.43 iken,
bayan katılımcıların ortalama puanları ise 3.42’dir.
Tablo 4. Katılımcıların Lisanslı Sporculuk Değişkenine Göre Sosyalleşme
Düzeyleri
Lisanslı sporculuk
Evet
Hayır

N

X

SS

125

3.56

0.86

180

3.33

0.94

T

2,204

P

.028

Öğrencilerin lisanslı sporculuk değişkeni ile sosyalleşme düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma görülmüştür (Tablo 4).
Lisanslı sporculuk yapan katılımcıların ortalamaları 3.56 iken, lisanslı
sporcu olmayan katılımcıların ortalamaları ise 3.33’dir. Lisanslı spor yapan
katılımcılar lehine, sosyalleşme açısından anlamlı farklılık vardır.
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Tablo 5. Katılımcıların Bölüm Değişkenine Göre Sosyalleşme Düzeyleri
Bölüm

N

Ort.

Ss

1.Bed.Eğ.Öğr.

167

3.40

0.90

2.Spor yönet

74

3.33

1,05

3.Antrenörlük

64

3.61

0.77

Toplam

305

3.43

0.92

F
1.730

P
,179

Anlamlı
Fark
_

Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere göre sosyalleşme düzeyleri arasındaki anlamlı farklılık görülmemiştir.
Katılımcıların puan ortalamaları istatistiksel olarak farklılaşmamıştır. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören katılımcıların
puan ortalamaları 3.40, spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören katılımcıların puan ortalamaları 3.33 ve son olarak antrenörlük eğitimi bölümünde öğrenim görenlerin ise 3.61’dir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların sosyalleşme düzeylerine ait
tespitlere yer verilmiş, bu parametrelerin cinsiyet, lisanslı sporculuk ve bölüm değişkenleriyle ilişkisine dair sonuçlar yorumlanarak tartışılmıştır.
Araştırma bulgularımız göz önüne alındığında genel itibariyle katılımcıların yüksek sosyalleşme düzeyinde olduğu gözlenmiştir. Katılımcıların
cinsiyet değişkeni açısından sosyalleşme puanlarında anlamlı farklılık
yoktur. Saraç (2014) yaptığı çalışmada bulgularımızı destekler niteliktedir.
Yazar araştırma grubunun cinsiyet değişkeni açısından sosyalleşme düzeylerinin farklılaşmadığını ifade eder. Bu çalışma bulguları itibariyle çalışmamızla paralellik göstermektedir. Şahan (2007) ise cinsiyet değişkeni
açısından çalışmamızdan farklı bulgulara rastlamıştır. Araştırmacı bayan
katılımcıların sosyalleşme puanlarının erkek katılımcılara oranla yüksek
olduğunu bildirir. Yılmaz’ın (2006) yaptığı çalışmada da bayan katılımcıların sosyalleşme düzeylerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu ortaya
koyulmuştur. Bu çalışmalar bulguları itibariyle bizim çalışmamızdan ayrılmaktadır.
Araştırma grubumuzda lisanslı sporculuk değişkeni ile sosyalleşme
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma görülmüştür.
Lisanslı olarak spor yapan öğrencilerin sosyalleşme düzeyleri, yapmayan
öğrencilere göre yüksek bulunmuştur. Yıldız (2015) yaptığı çalışmada
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beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin sosyalleşme düzeylerinin
diğer fakülte öğrencilerine göre yüksek olduğunu bildirir ve bunun sportif
katılımdan kaynaklandığına işaret eder. Yine yazar araştırma grubunun
spor yapıp yapmama durumlarına göre sosyalleşme puanlarında anlamlı
olarak farklılık bildirir. Bu farklılık spor yapan katılımcılar lehinedir.
Çakmakçı (2001), Yaman ve ark. (2003) ve Özdinç (2005)’de sportif
katılımın sosyalleşme düzeyine pozitif katkılar sağladığını bildirirler.
Bu bulgular çalışmamızla paralellik göstermektedir. Saraç ise (2014)
yaptığı çalışmada katılımcıların spor yapıp yapmama durumlarına göre,
sosyalleşme düzeylerinde istatistiksel olarak fark bulunmadığını belirtir.
Şahan (2007) ise sportif katılımın sosyalleşme sürecinde salt etken olmadığı,
fakat sporun sosyalleşme sürecinde vazgeçilmez bir faktör olduğunu söyler.
Araştırmamıza katılan öğrencilerin bölüm değişkeni açısından
sosyalleşme puanlarının farklılaşmadığı görülmüştür. Bu durumun
katılımcıların büyük oranda benzer sosyo-ekonomik çevrelerden
olduğundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Yıldız (2015) yaptığı
çalışmada beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri ile eğitim fakültesi
öğrencilerini karşılaştırmış ve beden eğitimi bölümü öğrencilerinin
sosyalleşme düzeylerini yüksek bulmuştur. Şahan (2007) ise farklı bir
perspektiften ele aldığı ilgili bölümde, sözel bölümlerin spor ile sosyalleşme
düzeyinin sayısal bölümlere göre daha yüksek olduğunu belirtir. Yazar
bu durumu sayısal bölüm öğrencilerinin ders müfredatının daha ağır
olması, öğrencilerin daha çok laboratuvar çalışmalarında bulunmalarının
spor aktivitelerine katılımlarını azaltabileceği şeklinde ifade eder.
Ayrıca araştırmacı sözel bölüm öğrencilerinin daha çok toplumsal
organizasyonlara ilgi göstermelerinin onların eğitim ve meslekleri ile ilgili
olabileceğini bildirir.
Sonuç itibariyle araştırma bulgularımız mevcut literatüre katkı sağlar
niteliktedir. Özellikle sportif katılım ve beraberinde getirdiği sosyalizasyon
süreci, üniversite öğrencilerinin bağlı bulundukları kritik süreci kolay
hale getirmede onlara pozitif katkılar sağlayacaktır. Öyle ki üniversite
yaşamı bireyin kişilik özelliklerinin oturmasına ve sonraki hayatının
belirlenmesinde son derece önemli bir periyodu teşkil eder. Öğrencilerin
sosyal ilişki ağlarını geliştirmeleri ve bu süreci olumlu kullanmaları, bireysel
gelişimlerine katkı sağlaması açısından önemle üzerinde durulması gereken
bir yapı olarak durmaktadır.
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RİSK YÖNETİMİ VE SPORDA RİSK YÖNETİMİ
RISK MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT IN SPORTS
Özgür KARATAŞ1, Ali Serdar YÜCEL2, Cemal GÜNDOĞDU3,
Emine ÖZTÜRK KARATAŞ4
GİRİŞ
Risk kelimesi sporun çeşitli branşlarında müsabaka ve antrenmanlarda,
spor organizasyonlarında sürekli karşılaşılan bir kavramdır. Belirsizlik, tehlike,
zarara uğrama riskin bileşenleridir. Sporcular, antrenörler, taraftarlar, spor
kulüpleri, spor kulübü çalışanları, spor yöneticileri zaman zaman çeşitli risklerle
karşılaşabilmektedirler. Spor alanlarındaki riskler yönetim alanlarına göre; sağlık
ile ilgili risk faktörleri, finans ile ilgili risk faktörleri, sosyal güvence (sigorta)
ile ilgili risk faktörleri ve tesis ile ilgili risk faktörleri olarak dört ana başlıkta
incelenebilir. Etkili bir risk yönetimi ile sporda oluşabilecek risk faktörleri
belirlenip çeşitli önlemler alınarak sporun içerisinde yer alan tüm kişiler, tesisler
ve spor kulüpleri güvence altına alınabilir ya da oluşabilecek riskin zararı en
düşük seviyeye indirilebilir. Sporda riskleri önleyebilmek için riskin kaynağı tespit
edilmeli, olasılıklar hesaplanmalı, riski fırsata dönüştürme ihtimali hesaplanmalı,
oluşabilecek riskin etki düzeyi tespit edilmeli, tespit edilen riskler hakkında nasıl
bir yol izleneceğine karar verilmelidir. Bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek içinde
kurumsal bir risk yönetimi birimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda bu
bölümde risk ve sporda risk yönetimi konuları ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Risk, Yönetim, Spor, Sporcu

ABSTRACT

The word ‘risk’ is a concept continuously encountered in various branches of
sports, competitions and trainings and sports organizations. Uncertainty, danger
and insecurity are the components of risk. Athletes, coaches, supporters, sports
clubs, sports club employees, sports managers can sometimes face various risks.
Risks in sports areas can be examined under four main headings as health related
1 İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Malatya, mail:ozgur.karatas@ inonu.
edu.tr
2 Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ, mail:asyucel@firat.edu.tr
3 İnönü Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Malatya, mail: cmlgundogdu@
hotmail.com
4 İnönü üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim
Dalı, Malatya, Doktora öğrencisi, mail: eozturkkaratas@gmail.com
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risk factors, risk factors related to finance, risk factors related to social security
(insurance) and facility related risk factors according to management areas. With
effective risk management, risk factors that can occur in sports can be determined
and various measures can be taken to secure all persons, facilities and sports clubs
involved in the sports or to reduce risk to the lowest level. In order to prevent the
risks in sports, the source of risk should be ascertained, the possibilities should
be calculated, the possibility of changing risk into an opportunity should be
measured, the effect level of the possible risk should be determined and it should
be decided on how the risks determined will be handled. A corporate management
department is required to perform these activities. In this regard, risk and risk
management in sports are addressed in this study.
Keywords: Risk, Management, Sports, Athlete

Risk ve Risk İle İlgili Genel Kavramalar
Risk Kavramı
Risk, “sonucu önceden tahmin edilemeyen ve insana bazı değerlerinin
tehlikede olduğunu düşündüren uyarı olarak gelişen olay ya da durum” biçiminde tanımlamaktadır (Yıldırım, 2007) Risk, genellikle insanların varlığını, yaşamını, amaçlarını ve sahip oldukları kaynakları tehdit edebilen,
ancak ne zaman ve ne şekilde olacağı bilinemediği için önlem alınamamış
olan durumları ifade eder (Kızıldağ, 2011).
İster eylem halinde, isterse eylemsizlik halinde olsun, bir varlığın olduğu her durumda mutlaka risk veya riskler vardır. Bireyler veya kurumlar
günlük yaşam içerisinde; bir faaliyeti gerçekleştirirken, bir karar alırken
veya başka birey ya da kurumlarla etkileşim içerisindeyken sürekli olarak
risklerle karşı karşıyadır (Polat, 2011).
İnsanlar farkında olarak ya da olmayarak riskleri ile ilgili akıl yürütür ve
korunmaya yönelik davranış sergilerler. Bu korunma davranışları bazen refleks, bazen sezgisel bazen de tecrübe ve bilgi birikimlerimizden kaynaklanarak ortaya çıkar. Bu bakımdan eğer risklerimizi sistematik olarak yönetseydik, daha az hasara ve tehlikeye maruz kalırdık ya da hasarların bizde ve sahip
olduğumuz varlıklarda yol açacağı kayıplar daha az olurdu (Turgut, 2009).
Risk için çok çeşitli ve daha farklı tanımlara da rastlamak mümkündür.
Bu farklılık, kullanılan risk yönetim metodunun, riski algılama biçiminden kaynaklanmaktadır. Ancak hangi tanım olursa olsun, risk kavramı ile
iki temel özellik anlatılmaktadır. Bu özellikler; kayıp ve olasılıktır. Kayıp
ifadesiyle; zaman, para, itibar, kalite gibi konularda karşılaşılacak zararlar
ve tehlikeler; olasılık ifadesi ile de bu zararların oluşma potansiyeli anlatılmaktadır (Eminağaoğlu, 2011).
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Risk ve Belirsizlik
Risk ve belirsizlik kavramı sıkça yan yana kullanılmaktadır. Bu kavramlar
iç içe geçmiş durumdadır. Aslında risk, belirsizliğe karşı korunmasız olma
durumudur. Risk, kesin olmamakta birlikte tecrübe ve istatistiksel veriler
ile tahmin edilebilen bir olasılığa sahip olan çıktılarla ilgilidir. Belirsizlik
ise elde edilecek sonuçların olası dağılımıdır. Dağılım ne kadar geniş ise
belirsizlik o kadar fazla olacaktır (Özcan, 2012).
Belirsizlik; riskin ortaya çıkma olasılığının bir ölçüsünü verir. Belirsizlik
arttıkça riskin ortaya çıkma ihtimali artar. Risk durumunda geleceğe dair
sonuçlar bilindiği halde belirsizlikte böyle bir olasılık yoktur. Risk, çoğu
zaman istenmeyen bir olayın oluşma olasılığına ilişkin istatistiksel verilere
dayalı olarak ölçülebilen bir kavramdır. Belirsizlik, istatistiksel verilerin
mevcut olmadığı durumlarda kullanılan, ölçülemeyen bir kavramdır
(Fıkırkoca, 2003).
Risk ve belirsizlik kavramları, beklentilerin gerçekleşmeme durumunu
ifade etmek için kullanılan ve çoğu zaman aynı anlama geldiği düşünülen
kavramlardır (Ayıkoğlu, 2007). Kimi yazarlar risk ve belirsizlik arasında
şöyle bir ayrım yaparlar. Sonuçlar konusunda uzmanlar birlikte olasılık
dağılımları çıkarabiliyorsa risk, uzmanlar bu konuda bir anlaşmaya
varamıyorsa belirsizlik söz konusudur (Sarıaslan, 1990). Risk, önceden
belli olan bir tehlikenin, gerçekleşmesi ile ilgili olasılık hesapları
yapılarak öngörülebilmedir. Bu hesaplamalar sonucunda belli maliyetlere
katlanılarak risk altındaki değerin zararına karşı önlemler alınabilir.
Belirsizlik, riskten tehlikenin öngörülebilmesi noktasında ayrılmaktadır.
Belirsizlik, ancak ani durum, şok durum ortaya çıktığında anlam
kazanmaktadır. Belirsizlikte öngörülemezlik, önlem alınamazlık öne
çıkmaktadır (Yalçınkaya, 2004).

Risk ve Olasılık
Risk gelecekle ilgili bir kavramdır. Gelecekte ortaya çıkabilecek eylem,
olay ve durumların amaçlarımız üzerindeki olumsuz etkileri kurum için
bir risktir. Ancak kurumların gelecek hakkındaki bilgilerinin yetersizliği,
yaşanan değişimler ve belirsizlikler gibi etkenler nedeniyle kurumlar
gelecekteki eylem, olay ve durumların ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini
kesin olarak bilememektedirler. Dolayısıyla kurumlar eylem, olay
ve durumların kurum amaçlarına olumsuz etkilerinin yani risklerin
gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini de kesin olarak bilememektedirler. İşte
burada karşımıza olasılık kavramı çıkmaktadır. Risk gerçekleşebilir ya da
gerçekleşmeyebilir. Riskin gerçekleşmesi yüzde yüz oranında kesin değil
ancak belli bir olasılık dâhilindedir (Ekici, 2012).
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Risk, Tehlike ve Etki
Genel anlamda risk, herhangi bir tehlikenin meydana gelme olasılığı ile
bu tehlike ile meydana gelen sonuçların bileşkesi şeklinde ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle olası risk derecesinin, tehlikenin büyüklüğü ve tehlikeden etkilenenlerin savunmasızlığıyla orantılı olduğu anlaşılmaktadır.
Görüldüğü gibi risk tanımlarında tehlike ve bu tehlikenin olasılığından ve
etkilerin varlığı söz konusudur. Günlük yaşantı içerisinde insanlar iş kazaları, trafik kazaları, spor yaralanmaları, ev kazaları, yangınlar, hastalıklar
vb. gibi birçok tehdit ve tehlike ile karşılaşılmaktadır. Tehlike kavramı; doğal süreç içerisinde gerçekleşen veya insan tarafından da meydana getirilebilen bir olayın öncelikle insanların hayatını, yaşadığı çevreyi, sosyal ve
ekonomik durumunu, mal ve hizmetlerini tehdit edici olayları ve bu olayların meydana gelme olasılığını içermektedir. Buna bağlı olarak etki ise,
tehlikenin insan, malzeme veya kurum üzerindeki sonuçlarının büyüklüğünün tespit edilmesi anlamına gelir. Tehlikenin etkisi; ölüm, yaralanma
veya hastalanma derecesi, malzeme veya teçhizatta oluşabilecek zarar veya
kayıp, çevresel zarar ve yıkım, diğer görevler üzerindeki olumsuz etkiler
şeklindeki ifadelerle gösterilebilir. Herhangi bir tehlikenin oluşturacağı etki
derecesi ise, bilgiyle ve daha önce gerçekleşmiş benzer olaylar üzerinden
elde edilmiş tecrübelerle tahmin edilebilir (Aydın ve ark., 2013).

Risk ve Fırsat
Risklerin yönetilmesi, problemlerin oluşmadan önce önlenmesini sağlamanın yanında, önemli fırsatların yakalanmasına da imkân sağlamaktadır.
Bu yönüyle risk, hem bir tehdit hem de bir fırsat olarak nitelendirilmektedir. Günümüz rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için risk almak bir
zorunluluk olarak algılanırken, bu risklerin başarılı bir şekilde yönetilmesi
durumunda hedeflere ulaşmak mümkün görülmektedir (Polat, 2011).
Örgütlerin ayakta kalması üzerindeki hayati önemine karşın yeniliklerin
başarılı olabilmesi ve yeni fikirler ortaya çıkarılabilmesi için örgütün ve örgütün tüm kademelerinde yer alan çalışanların zaman zaman riske girmeleri
gerekebilmektedir (Claver ve ark., 1998). Uzun yıllar boyunca “tehlike” olarak görülen, korkulan, sıkı denetimlerle alt kademelerce önlenmeye çalışılan
ve ölçülemeyen risk kavramı bugün; “fırsat” olarak görülebilen, üst yönetim
sorumluluğunda çeşitli risk yönetim metotlarının uygulandığı, uzmanlığı
olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Solak, 2010; Yılmaz, 2007).
Risk kavramına yüklenilen anlamın, zamana ve kullanım alanına
göre değiştiğini görmekteyiz. Önceleri sadece zararlı etkilerini gidermek
veya alt seviyeye çekmek amacıyla riskle mücadele edilmesi düşüncesi
benimsenmekteyken zamanla kavrama yeni yüklenilen anlamlarla birlikte
her riskin beraberinde bir fırsatı da getirdiği ilkesi genel kabul görmüştür.
(Bozkurt, 2010).
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Risk ve Şans
Hiçbir şekilde kontrol edemediğimiz şeyler karşılığında “şans” kavramı
kullanılmaktadır. Şans veya şanssızlık, bazen doğumla (erkek veya kadın olmak gibi), bazen şartlara bağlı olarak (zehirli atıkların bulunduğu bir yerde
yaşamak gibi) bazen de eylemlerimizin sonucunda ortaya çıkabilir. Hayatımızda bizi etkileyen şeylerin önemli bir bölümü, üzerinde kontrol kurulabilecek özelliklere sahip olduğundan, kişileri veya şirketleri etkileyen olumsuz
şeylerin tamamını “şans”a bağlı olarak açıklamak mümkün değildir. Sağlık
sorunları yaşıyor olmamızın bir sebebi anne-babamızdan miras aldığımız
genler olabilir, ama yapıp ettiklerimizin, yiyip içtiklerimizin de en az “şans”
faktörüne bağlı saydığımız şeyler kadar sağlığımızın üzerinde etkili olduğunu unutmamak gerekir. Risk değerlendirmesi yaparken yaşamın “kader”
veya “şans” kavramıyla açıklanan yönlerinin adil olduğu; eğer bir kimse bunun dışında hareket ediliyorsa bu kimsenin yapıp ettiklerinin sonucuna katlanması gerektiği veyahut da sorumlu davranarak risklerden kaçınabileceği
varsayımı vardır. Oysa gerçek yaşamda kontrolümüzün dışındaki faktörlerin
hayli karmaşık ve başımıza gelenlerin ne kadarının bu faktörlerden ne kadarının da bizim tercihlerimizden kaynaklandığını tespit etmenin oldukça güç
olduğunu biliyoruz. Eğer aksini düşünür ve riskle karşılaşan her insana, bu
senin sorumluluğundaydı dersek; bu, söz konusu insanı kontrol edemediği
şeylerin sonuçlarından dolayı suçlamak anlamına gelebilir (Pehlivan, 2008).
Futbol müsabakalarında bazen karşılaşılan durumlardan bir tanesi de penaltı atışı kullanacak olan futbolcunun topa vuracakken ayağının kayması
sonucu topu auta atması ya da topun şiddetini ayarlayamaması sonucunda
gol atamaması seyirciler tarafından ‘şansa bak ayağı kaydı düştü, penaltıyı
gole çeviremedi’ dediklerini duymuşuzdur. İşte bu gibi kimsenin müdahalesinin olmadığını durumlarda şans veya şanssızlığı belirtmiş oluruz.

Risk Kaynağı, Olay, Etki
Riskin kaynağı; riskin meydana gelmesinin temel nedenine işaret eder.
Risk kaynağının bilinmesi halinde riskin oluşmasına neden olabilecek davranışlar engellenebilir ve riskin ortaya çıkması önlenebilir. Bir riski tanımlayabilmek için öncelikle o riski oluşturacak kaynak, olay ve etkilerini belirlemek gerekir (Fıkırkoca, 2003).
Tablo 1. Sporda Riskle İlgili Kaynak - Olay - Etki Aşamaları
Kaynak
Spor sahasının zemininin
bozuk olması,
Sporcunun dikkatsizliği,
Kullanılan ayakkabının
uygun olmaması vb.

Olay
Sporcunun
sakatlanması

Etki
Sporcunun ciddi bir şekilde
sakatlanması,
Takımın önemli bir oyuncudan
faydalanamaması,
Takım arkadaşları arasında moral
bozukluğu
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Tablo 1’deki olay sporcunun sakatlanmasıdır. Sporcunun sakatlanmasına sebep olan kaynaklara baktığımızda birçok kaynağın olduğunu görmekteyiz. Bu kaynaklar müsabaka başlamadan önce belirlenmeli ve belirlenen
bu risk kaynakları ortadan kaldırılmalıdır. Eğer kaynak ortadan kaldırılırsa
sporcunun sakatlanması gerçekleşmeyecek ve takımına faydalı olmaya devam edecektir.

Risk ve Karar Verme
Yöneticiler, önceden saptanmış amaçlarına ulaşmada değişik ve sayısız
sorunlarla karşı karşıyadırlar. İşte bu sorunların varlığı onları çözüm yollarını araştırmaya ve bulmaya, daha açık bir anlatımla, onları karar vermeye
zorlamaktadır. Yöneticilerin verecekleri kararların rasyonel (akılcı) olması
gerekir. Kararlar gelecekle ilintili ve gelecek belirsizliğin aynası olduğundan, “Risk” konusu açıkça ortadadır. Bu nedenle verilen kararın “Rasyonel
Karar” niteliği taşıması önem kazanır (Demir & Gümüşoğlu, 1988).
Risk karar alma ile yakından ilgilidir. Alınan kararların uygulanmasının
sonucunda elde edilecek çıktılara ilişkin belirsizliği anlatmaktadır. Bu belirsizlik, kararların sonuçlarının kesin olmadığı ve hayal kırıklığı yaratabileceği olasılığını kapsamaktadır. İleride ortaya çıkması mümkün potansiyel
kayıplar, bu kayıpların anlamlılığı ve kayıpların belirsizliği risk olgusunun
kritik unsurlarıdır. Bu bağlamda risk arttıkça, potansiyel kayıpların belirsizliği de aynı oranda artmaktadır (Erdem, 2001). Karar verme riskin giderilmesinde önem arz etmektedir. Doğru ve erken alınan kararlar alındığı
takdirde riskler ortadan kaldırılır. Özelikle spor kulüplerinin tesisleşme, alt
yapı, kurumsallaşma vs. konularında yöneticilerin erken karar vermeleri
spor kulüplerinde oluşabilecek risklerin önüne geçecektir.

Risk ve Kayıp
Genel olarak riskten bahsedildiğinde ilk akla gelen kayıp olmakla birlikte,
bu tanımlama belki de risk konusunu en dar anlamda ele alan yaklaşımlardan
biridir. Kayıp tanımlaması kapsamında risk, hata ve yolsuzluklardan
kaynaklanan problemler, müşterilerin veya doğal sebeplerin neden olduğu
zararlar gibi olumsuz etkiye sahip olayların meydana gelmesidir. Kayıp
yaklaşımına göre risk yönetimi ise genel olarak potansiyel en kötü kayıp
senaryoları ile ilgilenmekte olup, söz konusu olumsuzlukların meydana
gelme olasılıklarını asgari seviyeye indirecek süreçlerin geliştirilmesi olarak
tanımlanabilir (TÜSİAD, 2008). Taraftarların müsabakalarda çıkarmış
oldukları olaylar neticesinde spor kulüplerine para cezalarının verilmesi,
spor sahalarının kapatılması kayıp olarak değerlendirilebilir. Spor kulüpleri
bu tür kayıpları önlemek için taraftarlara sporda fair play’in önemini
belirten seminerler ve eğitimler verilmelidir.
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Spor kulüplerinde sık sık karşılaşılan bir diğer durumda yöneticilerin sebep olduğu hatalardır. Yöneticilerin milyon dolarlar vererek yapmış oldukları
transferlerin takım ile uyuşmaması da kayıp olarak değerlendirilebilir.

Risk Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetimi
Risk Yönetimi
Risk yönetimi bir ürünün ya da hizmetin düşünce aşamasından başlayarak müşteriye sunulmasından sonraki müşteri ilişkileri yönetimi aşamasına kadar tüm aşamaları ve bu aşamalar ile ilgili tüm fonksiyonları kapsar.
Risk yönetimi, hızlı kararlar ve faaliyetlerle sürekli olarak risklerin belirlendiği, hangi risklerin öncelikle çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği,
riskleri kontrol edebilmek için stratejiler ve planların geliştirilerek uygulandığı bir düzenlemedir (Dayan, 2006).
Modern kamu yönetimi anlayışında yöneticiler, ‘iyi yönetim’ gerçekleştirmekle sorumlu tutulmaktadırlar. Risk yönetimi de iyi yönetimin önemli ve vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, en
doğru eylemlerde bulunmak, süreçler içerisinde veya sonucunda ortaya
çıkabilecek olumsuzlukları minimize edip fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmanın en iyi yolu; problemleri, olumsuzlukları veya tehditleri meydana
gelmeden önce tahmin etmek ve karşı önlem geliştirmektir. Günümüzde
kurum ya da kuruluşların amaçlarını en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri,
etkin bir şekilde faaliyet göstermeleri ve hedeflerine ulaşabilmeleri risk yönetimindeki başarıları ile paralellik arz etmektedir (Polat, 2011).
Risk yönetimi bir organizasyona, personeline ve varlıklarına yönelik
muhtemel tehlikelerin değerlendirilmesi, akılcı ve açık bir biçimde belgelenmiş bir yöntem içinde asgariye indirilme süreci olarak tanımlanmaktadır (Özeren, 2000). Başka bir deyişle risk yönetimi; olumsuzlukların ve bu
olumsuzlukların ortaya çıkaracağı risklerin analizinin yapılması ve kontrollerinin etkili bir şekilde yapılarak yeni olumsuzluklara engel olması için
gerekli olan yönetsel sistemi oluşturmaktadır. Risk yönetimi, riskin algılanmasından, doğru tanımlanmasından, analizinden ve riske karşı tedbir
alınmasından meydana gelmektedir (Almassri, 2013).
Risk yönetimini; amaçlara ulaşılmasında karşılaşılan tehlikeleri fırsat
alternatiflerine çevirerek optimum yönetim sistemi oluşturmak ve riskleri
minimize etmek veya ortadan kaldırmak için risk yönetimleri belirlemek,
değerlendirmek ve kontrol etmekten oluşan bir süreçtir olarak ifade edebiliriz. Risk yönetiminde temel yaklaşım, belirsizliklerin olumsuz etkilerini
en aza indirirken, olumlu etkilerini artırmaya çalışmak ve karşılaşılabilecek
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olumsuz durumlara planlanmış tepkiler vermek yerine gerekli tedbirleri almayı öngörmektir. Böyle bir yaklaşımla önceden planlama yaparak alternatif eylem planları seçebilecek ve beklenen hedeflere ulaşmak mümkün
olabilecektir (Kalyoncu, 2013).
İşletmelerin gelecekte karşılaşabileceği risklerin tespit edilmesi ve bu
risklerin yönetilmesi son derece önem arz etmektedir. Geleneksel denetim
surecinde sadece şirketlerin mali tabloları geçmişe dönük olarak denetlenmesi söz konusudur. Ancak sadece mali tablolara bakarak yatırımcılara
işletmenin geleceği konusunda yeterli bilgiler sağlanamamaktadır. İşletmenin içinde bulunduğu risk derecesinin tespit edilmesi ve işletmenin bu
durumdan en az zararla kurtulmasını sağlayacak politikaların geliştirilmesi
risk yönetimi ile mümkündür (Kara & Yereli, 2012). Risk yönetim süreci,
işletmenin tüm fonksiyonlarını kapsaması ve entegre edilmesi gereken bir
faaliyettir. Risk yönetim süreçlerinin işletmenin yapısına, kültürüne, büyüklüğüne, yönetim şekline, hedeflerine uygun olması gerekmektedir (Keskin, 2010). Risk yönetiminde esas olan, riskin tümüyle engellenmesi değil,
sorunlara sistematik ve dikkatli bir şekilde yaklaşılması, risklerin kabul
edilebilir düzeylere indirilmesi ve kayıpların minimize edilmesidir. Başarılı
bir risk yönetimi için, kurumun varlıklarına ve hedeflerine yönelik riskleri
belirlemek, analiz etmek, bu riskleri azaltacak kontrol mekanizmaları geliştirmek ve izlemek gereklidir. Risk yönetiminde önemli bir husus, bu işlerin
tek bir kişi veya birimin görevi olmadığının ve kurum içi ortak bir çalışma
gerektiğinin bilincine varılması gerekliliğidir (Polat, 2011).

Risk Yönetiminin Amacı ve Kapsamı
Risk yönetimi karlılığı mevcut düzeyden bir üst seviyeye taşımak için
sermaye, getiri ve riski birbirleriyle ilişkilendirirken, hızla değişen pazarın
artan taleplerini karşılayabilecek bir risk yönetim sisteminin oluşturulmasıdır (Güvenbaş, 2012).
Risk yönetiminin amacı, işletmenin kararlılık içerisinde faaliyetine devamı için gerekli düzenlemeleri sağlamak ve organizasyondaki mal ve kişilerin korunması ile işletmenin kazanma gücünü korumaktır. Böylece risk
yönetimi, organizasyonda oluşabilecek beklenmeyen kayıpların en düşük
maliyetle kontrol altına alınması için gerekli kaynakların ve faaliyetlerinin
planlanması, organizasyonu, yönetilmesi ve kontrol edilmesi olarak tanımlanabilir (Emhan, 2009). Risk yönetiminin amacı, yanlış giden işlerin
olumsuz sonuçlarını ve olasılıklarını azaltıcı planlama yaparak ve giderilemeyen risklerle ilgili sorumlulukların belirlenmesini sağlayarak; işlerin
zamanında, istenen kalitede, öngörülen bütçe sınırları içinde gerçekleştirilmesi ihtimalini arttırmaktır (Fıkırkoca, 2003).
Aslında risk yönetimini her şeyin çözümü ya da bütün sorunlara cevap
olacak bir yaklaşım aracı olarak düşünmemek gerekir. Risk yönetiminin
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sadece riskin kontrol edilmesi veya azaltılması olarak kullanılan araç
şeklinde de algılamamak gerekmektedir. Günümüzdeki bütün firmalar
aslında risk almakta ve bu risklerden bir getiri beklemektedir. Burada en
doğru kararların birimler tarafından alınıp alınmadığının, alınan riskler
karşılığında aynı doğrultuda yeterli getirinin elde edilip edilemediğinin ve
buna ayrılan kaynakları ayırmaya değip değmediğinin bir şekilde ölçülmesi
gerekmektedir. Risk yönetiminin ana felsefesi de; risk derecesini düşürmek
değil, riski yöneterek getiriyi ve sermayeyi optimum düzeyde kullanmaktır.
Belirli bir sermaye ayırarak risk kontrol edilir ve getiri de aynı sermaye ile
elde edilmeye çalışılır (Keskinlioğlu, 2012).

Risk Yönetimi İhtiyacı
Bir kurumda risk yönetimine olan ihtiyacı aşağıdaki başlıklarda özetlemek mümkündür; (TÜSİAD, 2008).
Kurumun Varlığının ve/veya Faaliyetlerinin Kesintisiz Devam Etmesi:
Etkin bir risk yönetimi, bir kurumun potansiyel kayıplarının gerçekleşme
olasılığını ve/veya bunların etkilerini arzu edilen seviyelerde tutarak, kurumun faaliyetlerinin devamlılığını önemli ölçüde güvence altına alır.
Sürprizlerin en aza indirgenmesi: Sağlıklı bir risk yönetimi sistemi ile
kurumun karşı karşıya kalabileceği olumsuzluklar, hem nitelik hem de nicelik açısından önemli ölçüde azaltılabilecektir. Böylelikle şirket üst yönetimleri enerjilerini ve ilgilerini anlık problemleri çözmek yerine kurumun
temel iş önceliklerine kanalize edebilme imkânını yakalayabilecekler ve önlerini daha net bir şekilde görebileceklerdir.
Kayıpların maliyetlerinin azaltılması: Risk yönetimi olası kayıpların
etkilerini kontrol altında tutarak maliyetlerin azaltılmasına ve dolayısı ile
şirket karının arttırılmasına yardımcı olur. Risk yönetimi, kayıpların olası
büyüklüklerine göre çok daha düşük maliyetli önlemler ile potansiyel kayıpların önüne geçer. Ciddi kayıplara yol açabilecek potansiyel tehditlerin
sigorta gibi mekanizmalarla üçüncü şahıslara transfer edilmesi ile de doğabilecek potansiyel maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur.
Gelir istikrarı: Risk yönetimi, gelirlerde ya da nakit akışında kayıplar
nedeniyle ortaya çıkabilecek azalmaların ‘kabul edilebilir’ seviyelere çekilmesine yardımcı olur. Risk yönetimi yıllık kar ve gelirlerdeki istenmeyen ve
beklenmeyen değişimleri azaltır. Nakit akışındaki bu değişimleri belirli seviyelerde tutmak uzun vadeli planlama açısından önemlidir. Aynı zamanda, yatırımcılar istikrarsız bir gelir grafiği yerine gelir seviyesini istikrarlı
bir şekilde devam ettiren şirketleri seçmektedirler.
Sürdürülebilir büyüme: Etkin bir risk yönetimi şirketlerin istikrarlı bir
şekilde büyümesine önemli ölçüde katkı sağlar. Bir şirket için sürdürülebilirlik sadece etkin bir risk yönetimi yaklaşımı ile mümkün olabilecektir.
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Aksi takdirde şirket hedeflerine giden yolda sürekli dalgalanmalara maruz
kalabilecek ve büyük bir olasılıkla da hedeflerinden önemli ölçüde sapma
gösterebilecektir.
Sosyal sorumluluk: Çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer menfaat gruplarına gelebilecek zararı minimuma indirmek, risk yönetiminin
önemli amaçlarından biridir. Bu amaç kamuoyunda iyi bir imaj yaratılması yönünde de etkili olur. Sosyal sorumluluk misyonu, diğer hedefler için
harcanmayacak ciddi miktarlarda kaynağın risk yönetimi aktivitelerine
aktarılmasını gerektirebilir. Çevre ve çalışan sağlığı önlemleri ile ilgili yapılan yatırımlar veya iş süreçlerinde/modellerinde çevre sağlığı endişeleri
ile yapılan radikal değişiklikler (Tesis kapama, taşıma, belirli iş kollarını
bırakmak gibi) bu kapsam içerisinde değerlendirilebilir.
Yasal düzenlemelere uyum: Risk yönetimi yasal ve idari gerekliliklere
uyumu sağlayan önemli bir araçtır. Kurumlar faaliyet göstermekte oldukları sektöre bağlı olarak çok farklı sayıda yasaya ve düzenlemeye tabi olarak
çalışmak zorundadırlar. Bu yasalara ve düzenlemelere aykırı olarak yürütülecek faaliyetler kurumun varlığını dahi tehdit edebilecek büyüklükte
sonuçlar doğurabilmektedir. Şirket üst yönetimleri etkin bir risk yönetim
sistemi ile bu alandaki faaliyetleri arzu edilen düzeyde kontrol altında tutabilecek alt yapıya sahip olmaktadır.
Yukarıda örnekleri verilen risk yönetimi ihtiyaçlarının sayısını arttırmak mümkündür. Kurumun özellikleri ve faaliyet göstermekte olduğu
sektörler gibi değişkenler bu ihtiyaçlar üzerinde belirleyici olmaktadır. Bu
örnekler çoğaltılabilirse de özet olarak risk yönetiminin şirketlerin var oluş
amaçlarını yerine getirebilmeleri için olmazsa olmaz bir araç olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.

Risk Yönetiminin Önemi
Günümüz çağdaş yönetim anlayışında, problemlerin oluşmadan önce
önlenmesi yaklaşımı benimsenmektedir. Bu yaklaşım, risk yönetimi çerçevesinde ele alınmakta ve kurumların başarısının risk yönetimindeki başarılarıyla paralellik arz ettiği kabul edilmektedir (Polat, 2011).
Risk yönetimi, kayıpların olası büyüklüklerine göre çok daha düşük
maliyetli önlemler ile potansiyel kayıpların önüne geçer. Ciddi kayıplara
yol açabilecek potansiyel tehditlerin sigorta gibi mekanizmalarla üçüncü
şahıslara transfer edilmesi ile de doğabilecek potansiyel maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur (TÜSİAD, 2008).
Günümüzün dinamik rekabet ortamında işletmelerin riske bakış açısı
çok farklılaşmıştır. Önceleri riske tamamen olumsuz bir anlam yüklenip
riskli faaliyetlerden kaçınılmaktayken şimdilerde riskli faaliyetlerin ekstra
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getirisinden yani risk priminden yararlanmak ön plana çıkmış, risk olup
olmamasından ziyade riskin yönetilip yönetilemeyeceği, riskin getirileri ile
götürülerinin neler olabileceği hususları ön plana çıkmıştır (Kır, 2010).
Günümüzde risk yönetimi söylevleri geniş çaplı sosyal, politik ve profesyonel alanlara destek olmaktadır (Giulianotti, 2009). İyi bir risk yönetimi kuruma şunları sağlar:
• Kurumun istediği sonucu elde etmesine artan güven
• Tehditleri kabul edilebilir seviyede sınırlamak
• Fırsatlardan yararlanma konusunda elde edilen gerekli bilgiye dayanarak kararlar almak
• Paydaşların kurumun yönetimine ve hüküm verme yeteneklerine olan
güvenlerinin artması (Arslan, 2008).

Kurumsal Risk Yönetimi ve Gelişimi
Risk yönetimi kavramının tarihi ticaretin ilk yıllarına kadar uzanır. Adına risk yönetimi denmese de insanlığın ticaret ile karşılaşması ile birlikte
risk yönetimi olgusu da ortaya çıkmıştır. Risk yönetiminin ayrı bir disiplin
olarak şekillenmesi ise A.B.D’de sigorta sektörünün gelişmesi ile hız kazanmış ve 1990’lı yıllarda yerini yavaş yavaş şirketleri etkileyen tüm risklerin
kapsandığı daha geniş ve entegre bir yaklaşıma bırakmaya başlamıştır. Toplumların büyük çok uluslu şirketlerin yarattıkları hasarların nasıl kontrol
edilebileceğini sorgulamaya başlamaları ile birlikte “Kurumsal Yönetim”
anlayışı gelişmeye başlamıştır. Kurumsal Yönetim kısaca kurumların daha
şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmeleri olgusunu savunurken, risk yönetimi bu amaca ulaşmada en önemli araçlardan biri olarak görülmeye başlamıştır. Kurumların coğrafi sınırları aşarak tüm dünyaya yayılmaları ve çok
farklı ilişki kolları içerisinde olmaları, risklerin birbirine iyi şekilde bağlanmamış bağımsız bloklar halinde yönetildiği klasik risk yönetim anlayışlarının menfaat gruplarının ihtiyaçlarının giderilmesinde yetersiz kaldığını
göstermiş ve “Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)” kavramının iş hayatının
vazgeçilmez bir unsuru olması yolunu açmıştır. Tüm bu gelişmeler başta
şirket yöneticileri, yatırımcılar ve piyasa düzenleyici kurumlar olmak üzere
bütün menfaat ve ilgi gruplarının dikkatlerinin kurumların risk yönetim
uygulamalarına çevrilmesine sebep olmuştur. İşletmelerin yüz yüze oldukları riskleri daha iyi görebilecekleri, anlayabilecekleri ve yönetebilecekleri
daha şeffaf ve entegre risk yönetim uygulamalarının oluşturulması, yöneticilerin öncelikli gündem maddeleri haline gelmiştir. Özellikle bünyesinde
farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri ve/veya farklı iş birimlerini barındıran kurumlarda risklerin daha etkin bir şekilde yönetilmesi bir ihtiyaç
olmaktan çıkmış, bir gereklilik halini almıştır (TÜSİAD, 2008).
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Kurumsal Risk Yönetimi
Kurumsal risk yönetimi şunları ihtiva eder: (Arslan, 2008).
• Risk kapasitesi ve stratejisini sıralamak: Yönetim stratejik alternatifleri değerlendirerek, ilgili hedefler koyarak ve ilişkili riskleri yönetmek için
mekanizmalar geliştirerek kurumun risk kapasitesine karar verir.
• Risklere verilecek karşılık kararlarını güçlendirmek: Kurumsal risk
yönetimi riske verilecek karşılık alternatiflerini; riskten kaçma, riski azaltma, paylaşma ve kabullenme; tanımlamayı ve seçmeyi sağlar.
• Faaliyetle ilgili sürprizleri ve kayıpları azaltmak: İşletmeler potansiyel
olayları tanımlayıp onlara verecekleri karşılıkları belirleyerek, sürprizleri ve
bunlarla ilişkili maliyet ve kayıpları azaltarak, kapasitelerini güçlendirirler.
• Çoklu ve kesişen kurumsal riskleri tanımlamak ve yönetmek: Her
kurum, kurumun farklı bölümlerini etkileyen çok sayıda riskle karşılaşır ve
kurumsal risk yönetimi birbiri ile alakalı bu risklerin kurum üzerindeki etkilerine göre uygun karşılık vermeyi kolaylaştırır. Birbirini etkileyen çoklu
(multiple) riskler için verilecek karşılıklar bütüne yönelik olduğunda çok
daha etkilidir.
• Fırsatları değerlendirmek: Potansiyel olayları tüm olasılıklarıyla değerlendirerek yönetim, fırsatları tanımlayacak ve inisiyatifi ele alarak gerçekleştirecek pozisyonda olur.
• Sermayenin gelişimini güçlendirmek: Risk ile ilgili sağlam bilgi elde
etmek kurumun genel sermaye ihtiyacını etkili bir biçimde değerlendirmesini ve sermaye tahsisini güçlendirmesini sağlar

RİSK YÖNETİMİ SÜRECİ
Günümüzde, örgütlerin başarıyı yakalamaları ve bu başarının sürdürebilirliğini sağlamaları dahası ayakta kalmaları ve misyonlarını gerçekleştirebilmeleri etkili bir biçimde yönetilmelerine ve hızla değişen koşullara
uyum sağlayabilmelerine bağlıdır. Ancak, geleneksel yönetim yaklaşımları
örgütlerin değişime ayak uydurmaları konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu
nedenle kar amacı güden ya da gütmeyen tüm kuruluşlar geleneksel yönetimden, hesap verebilir, şeffaf, adil ve sorumlu bir yönetimi simgeleyen
kurumsal yönetim anlayışına geçmektedirler. Bu değişim sırasında risk yönetimi gibi modern yönetim yaklaşımı kurumların misyonlarını gerçekleştirmeleri ve vizyonlarına ulaşabilmelerine katkı sağlamaktadır. Günümüzde risk yönetimi, kurumların yönetim sistemlerin en temel unsurlarından
biri olmuştur. Kurumsal risk yönetimi; şeffaf, hesap verebilir, strateji ve
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performans beklentileri belirlenmiş, etkin bir organizasyon yapısına sahip,
kaynaklarını etkili ve verimli kullanabilen, geleceği makul ölçüde güvence
altına almış bir kurumsal yapının oluşması için zemin hazırlamaktadır. Bu
nedenle gerek kamu gerekse özel sektör kuruluşlarında kurumsal risk yönetimi yaklaşımının anlaşılması, strateji üretme ve uygulama süreçleri ile
birlikte diğer operasyonel ve yönetsel faaliyetlerin yürütülmesinde temel
bir yönetim aracı olarak kullanılması örgütsel performansın ve verimliliğin
arttırılmasına katkı sağlayacaktır (Tunç, 2014).

Risk Yönetim Sürecinin Basamakları
Risk yönetim sürecinin basamakları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
(Çobanoğlu, 2008)
1. Risk planlama süreci
2. Risk değerlendirme süreci
•

Risk belirleme süreci

•

Risklerin analizi süreci

3. Risklerin yönetilmesi süreci
4. Risk izleme ve kontrol süreci
5. Raporlama süreci şeklindedir.

Risk Planlama Süreci
Risk planlamasının amacı, riski ortadan kaldırmak veya en aza indirgemektir. Risk planlama aşamasında, risk yönetim stratejisinin geliştirilmesi
ve dokümante edilmesi, risk yönetimini yürütmekte kullanılacak yöntemlerin, tekniklerin, gereçlerin belirlenmesi ve risk yönetiminde kullanılacak
kaynakların planlanması işlemleri yapılır (Kaba, 2013).
Planlama, yönetim sürecinin başlangıç noktasıdır. Başarmak için organizasyonların iyi bir planlamaya ihtiyaçları vardır. Organizasyon için çalışan kişilerin, ulaşacakları hedefleri, amaçları ve planları olmalıdır. Planlama, hedefleri belirleme ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağına önceden karar
verme sürecidir. Yöneticiler çalışanların işlerini programlar ve aynı zamanda bütçeyi geliştirirler. Planlama fonksiyonunu gerçekleştirmek, güçlü bir
kavram ve karar verme yeteneği gerektirir (Lussier & Kimball, 2004).
Etkili bir risk yönetimi planı yapmak, bazı önemli kararları vermeyi gerektirir. Verilecek kararın ilki bir risk yönetimi planı tasarlamak ve uygulamaktır. Ahlaki ve yasal sorumluluklar altındaki potansiyel riskleri ihmal etmek mahsurlu olacaktır. Fakat var olan uygulanabilir konular risk yönetimi
planı uygulanmadan önce belirtilmelidir. Eğer bir organizasyon planı uygulamaya karar verirse diğer birtakım kararlarda alınmalıdır (Öktem, 2011).
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Risk yönetimi planlama süreci, yapılan iş ile ilişkili riskleri belirlemeyi,
risklerin olasılığını ve çeşitliliğini belirlemek için riskleri değerlendirmeyi,
her bir risk ile başa çıkmak için uygun yöntemleri seçmeyi, transferi, dağıtmayı, azaltmayı, elde tutmayı ve bu planı uygulamaya koymak için uygun
yönetimsel prosedürleri uygulamayı içerir (Gray,1996).

Risk Değerlendirme Süreci
İşletmenin amaçlarına ulaşmasıyla ilgili içsel ve dışsal risklerin incelenmesi ve belirlenmesidir. Risk değerleme kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi
için temel teşkil eder. (Sümer Göğüş, 2012).
Etkin risk değerlendirme işlevi, işletme faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek kurumsal yapının karmaşıklığı, işletme faaliyetlerinin içeriği,
personel kalitesi, kurumsal değişiklikler gibi kurum içi faktörlerle ekonomik etkenler, sektördeki değişmeler, teknolojik gelişmeler gibi kurum dışı
tüm faktörlerin tespit edilmesini gerektirir. Risk değerlendirmesi kapsam
olarak hem işletmenin organizasyon yapısındaki tüm seviyelerde, hem de
işletme iştiraklerinin faaliyetlerini de içine alacak şekilde tüm faaliyetleri
kapsayan geniş bir yelpazede yapılmalıdır. Etkin bir risk değerlemesi, ölçülebilir ve ölçülemez tüm riskleri kapsamalı ve bu risklerin kontrolüne
ilişkin kâr ve maliyet hesaplamalarını içermelidir (Kır, 2010).
Risklerin değerlendirilmesi aşamasında yapılması gereken, tespit edilen
risklerin olası etkilerinin veya hangi büyüklükte bir zarar oluşturabileceğinin tahmin edilmeye çalışılmasıdır. Her riskin eşit aralıklarla meydana
gelmesi veya her riskin aynı seviyede zarar oluşturması mümkün değildir.
Her riskin kendine özgü etkisi olacaktır. Bu aşamada yapılması gereken bu
risklerin yaratacağı olumsuz etkilerin değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucuna göre risklerin öncelik veya önem sıralarının tespit edilmesidir (Özbek, 2012).
Risk değerlendirme risklerin belirlendiği, olasılıkların saptandığı, sonuçların belirlenerek analiz edildiği aşamadır. Aynı zamanda risk yönetiminin en karmaşık aşamasıdır. Burada amaç risklerin büyüklüklerini belirleyerek hemen kontrol altına almaktır. Belirlenen risklerin ortaya çıkma
olasılığının ve başarıyı hangi ölçüde etkileyebileceğinin yapılan analizlerle
ortaya konulması önem taşımaktadır. Risk değerlendirme, risk yönetiminin en önemli ve karmaşık faaliyetlerini kapsar. Risk yönetim planında,
risk değerlendirme öncesinde yapılacak hazırlıklar ve risklerin nasıl değerlendirileceği belirtilir (Balıkçı, 2009).
Risk; iş hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Kurumların hissedarlarına
mümkün olabilen en yüksek değeri sağlayabilmeleri faaliyet göstermekte
oldukları tüm iş kollarında karşı karşıya olunan risklerin doğru bir şekilde
yönetilmesi ile mümkün olabilecektir. Kurumların karşılaştıkları her fırsat
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beraberinde riskleri de içermektedir. Bu nedenle kurumların “sürdürülebilir büyüme” hedeflerine ulaşmalarında risklerini etkin bir şekilde belirlemek,
ölçmek ve yönetmek son derece önemli bir etkendir. (TÜSİAD, 2008).
Çalınan güvenliği açısından risk değerlendirmesi çalışanların sağlığının
korunması ve güvenli çalışma ortamlarında güvenliğin sağlanması için yapılmalıdır. Hizmet sunumu sırasında ortaya çıkması muhtemel zararların
en aza indirgenmesi amaçlanmalıdır. Amacın bu olmasına karşın, risk analizinin çıktıları çok daha geniş bir yelpazede yer alır. Çalışanın güvenliği
için yapılan risk analizi, iş performansını, verimliliği ve hizmetin etkinliğini artırır. Risk değerlendirmesi yapılarak ilgili çalışma alanında güvenlik
ile ilgili tedbirler, çalışanlar tarafından kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman, ve çalışanlara verilecek eğitimler belirlenebilir. iyi bir risk
yönetimi, çalışanların kuruma/kuruluşa duyduğu güveni de arttırır. Risk
yönetiminin etkin bir şekilde uygulandığı kurum/kuruluşta yöneticiler ve
oluşturdukları çalışan güvenliği komitesi potansiyel problemleri tanımlayıp proaktif bir yaklaşım ile iyileştirme ve/veya düzeltme çalışmaları yapmalıdır (Souksu, 2014).

Risk Belirleme Süreci
Risk belirleme, risklerin ve kaynaklarının problem haline gelmeden belirlenmesidir. Riskler belirlenmeden ve tanımlanmadan değerlendirilemez
veya yönetilemez. Risk belirleme; işletme faaliyetlerine etkide bulunabilecek riskleri belirlemek ve bunların karakteristik özelliklerini dokümante etmektir. Risk belirleme sürecinin amacı spor kulübünün ve takımının
amaçlarını etkileyebilecek faktörlerin neler olabileceği ve bunların nasıl
meydana gelebileceğini belirlemektir. Risklerin en önemli olanlarının belirlenmesi de son derece önemlidir (Gök, 2006; Küçük, 2003).
Fıkırkoca (2003)’ya göre risklerin doğru ve ayrıntılı belirlenmesi aralarındaki etkileşimin net bir şekilde ortaya çıkartılması, riskleri doğurabilecek temel nedenlerin belirlenmesine, ortadan kaldırılmasına olanak
sağlayacaktır. Risk belirlemede amaç risklerin probleme dönüşmeden önceden erken aşamalarda belirlenerek köklü çözümler bulunması, azaltma
ve karar faaliyetlerine fırsat tanımaktır. Çünkü riskler problem haline geldikten sonra çözümlenmesi, köklü çözümler bulunması zaman, maliyet ve
performans açısından daha büyük sıkıntılar içerecektir (Fıkırkoca, 2003).
Potansiyel riskler aşağıdaki faaliyetlerle belirlenir (Acuner, 2006; Fıkırkoca, 2003).
• Program yönetim değerlendirmesi
• Dokümantasyonun gözden geçirilmesi
• Geçmiş programların ve verilerin değerlendirilmesi
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• Beyin fırtınası
• Risk listeleri, dokümanları
• Çalışma grupları
• Anketler
• Görüşmeler

Risklerin Analizi süreci
Risk analizi, tüm riskleri ve bu risklerin yönetilebilmesine ilişkin kar
ve maliyet hesaplamalarını ve risklerin kontrol edilebilirlik derecesinin
belirlenmesini içerir. Risk analizinin bir sonucu risk azaltmaya gitmektir.
Bu çerçevede risklerin oluşmasını önleme ve oluşması durumunda ise etkilerini en aza indirmeye yönelik önlem alma faaliyetleri yürütülür. (Çağıl,
2006).
Belirlenen risklerin nasıl yönetilmeleri gereğinin belirlenmesi için temel oluşturmak üzere riskler değerlendirilir ve analiz edilir. Değerlendirme
ve analizinde riskin hem olma ihtimali hem de etkisi dikkate alınmaktadır
(Yılmaz, 2007).
Risk analizi risklerin sebeplerinin, olumlu/olumsuz etkilerinin ve bu etkilerin ortaya çıkma ihtimallerinin belirlenmesinden oluşur. Risk analizi
sırasında bir ön analiz yapılmasında fayda bulunmaktadır. Böylelikle daha
detaylı analize geçmeden önce aynı tip riskler bir araya toplanabilir veya
düşük önemdeki riskler kapsam dışında değerlendirilebilir. Kapsam dışında olması öngörülen riskler de kayıt altına alınmalı ve gelişimleri izlenmelidir (TÜSİAD, 2008).

Risklerin Yönetilmesi Süreci
Riskten Kaçınma
Zaman zaman riskin yönetilmesi mümkün olmayabilir. Riskin doğurabileceği sonuçlarla uğraşmak istenilmemesi, riski yönetecek uygun fiyatlı
bir tekniğin bulunmaması gibi durumlarda, riski meydana getiren olaylardan kaçınarak riskin tamamen ortandan kaldırılması tercih edilebilir.
Riskten kaçınmak, riskli bir durumda bulunmama kararı ya da riskli bir
durumdan çekilmek olarak tanımlanabilir (Aktaş, 2015).
Riskten kaçma stratejisi riskin büyüklüğüne bağlıdır. Bu stratejide
uzun dönemde karşı karşıya olunan risk elde edilecek kazanç ile kıyaslandığında, riskin daha yüksek olduğu, ortaya çıkabilecek zararın fazla,
kazancın ise düşük kaldığı durumlarda uygulanabilir. İşletmeler riskin sonuçlarını değerlendirerek riski üstlenmek istemeyebilirler. Ancak riskten
kaçarken riskin büyüklüğüyle birlikte gelebilecek fırsatların büyüklüğü de

SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

43

değerlendirilmeli ve riskin göze alınıp alınmayacağına üst yönetim tarafından karar verilmelidir (Özyurt, 2014). Riskten kaçınma, riski yok etmenin
en etkili araçlarından biridir. Diğer risk yönetim türleri riskin şiddetini ya
da sıklığını hafifleterek etkisini azaltmaktadır. Ancak, iyi bir riskten kaçınma, hasarı kesin olarak ortadan kaldırabilir (Hart ve ark., 1996).

Riski Üstlenme
Riski kabullenme stratejisi riskin şiddetinin risk tolerans seviyesinden
daha düşük olduğu durumda tercih edilmektedir. Başka bir değişle, riskin
şiddetinin hiçbir şey yapmaya gerek olmayacak kadar düşük olduğu durumu ifade etmektedir. Risk önlemek için herhangi bir uygulama yapmanın
maliyeti riskin sebep olacağı etkinin maliyetinden daha yüksek olacağından, risk için önceden değil, riskin oluşması halinde düzeltici ve sorun
çözücü uygulamalara başvurulmaktadır. Bununla birlikte riskin kabul
edilmesi risk hakkında hiçbir şey yapılmayacağı anlamına gelmemektedir
(Tunç, 2014).
Risk üstlenme yaklaşımında birey riskin farkındadır ve riskin oluşması
durumunda yaratacağı sonuçların kabul edilmesi kararı alınır. Bu yöntem
düşük risk için daha uygundur. Bu riskler daha çok azaltılmadığında, kaçınılmadığında ya da transfer edilemediğinde meydana gelir. Bu durumda
kulüp riskleri en iyi şekilde yönetmelidir (Çobanoğlu, 2008).

Riski Transfer Etme
Risk transferi, bir risk sonucu meydana gelebilecek kaybın ya da elde
edilebilecek kazancın bir başka kişi ya da kurumla paylaşılmasıdır. Risk
transferi temel olarak iki yöntemle yapılabilir: sözleşmeler ve hedging (riski azaltmaya yönelik vadeli işlemler yapılması). Sözleşme yönteminde, risk
bu konuda uzmanlaşmış bir başka organizasyona bir sözleşme aracılığı ile
devredilir. Örneğin, sigorta sözleşmelerinde, risk, belirli bir miktar para
karşılığında bir tarafça bir başka tarafa spesifik koşullar dahilinde transfer
edilir. Hedging işlemlerinde ise, bir varlığın fiyatındaki değişmelere karşı
güvence sağlamak amacıyla risk transferi söz konusudur. Daha kapsamlı
bir şekilde açıklamak gerekirse, hedging, nakit piyasada bulunan bir pozisyondan kaynaklanan fiyat riskinin gelecek değerlerinde pozisyon alınarak
transfer edilmesidir. Bu durumda, bir varlık için geçerli olan fiyat değişimi
riskine karşı, fiyatı ters yönde değişen bir başka varlığın alımı ya da satımıyla risk transfer edilmiş olur (Günal, 2015).

Risk Azaltma Süreci
Bu stratejide risk kabul edilir ve etkileri azaltılmaya çalışılır. Diğer bir
deyişle risk yönetilir. Ortaya çıkabilecek riskler tespit edilerek, risk değerlendirilir, bir takım düzenlemelerle kontrol altına alınmaya ve ortaya

44

SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

çıkabilecek zararlar en aza indirilmeye çalışılır. Riske verilecek karşılık
işletmenin riski üstlenmeye hazır olup olmamasına bağlıdır. İşletme riski
üstlenmeye hazırsa riski yönetecek yönetim modellerinden birini uygulamaya koymalıdır (Özyurt, 2014).
Riskleri en erken aşamada problem haline dönüşmeden önlemek ve öncelikle riskin oluşma olasılığını en aza indirgemektir. Amaç herhangi bir
kayıp durumunda kaynak ve faaliyetlerin bir anda etkilenmemesine yönelik düzenlemelerin yapılmasıdır. Riski azaltma stratejisi; riskin olasılığını
ve/veya etkisini en aza indirgeyerek, kuruluş açısından riski daha kabul
edilebilir hale getirilebilmek için riskin boyutlarını küçültme durumudur
(Öktem, 2011).

Bilgi ve Araştırma
Bilgi ve araştırma, gerçek bir risk azaltma tekniği değildir, sunulan değerli bilgilerle diğer tekniklere kaynak sağlar. Daha etkin risk azaltma kararlarının verilebilmesi için konuya ilişkin daha fazla bilgiye gereksinim
duyulduğunda araştırma, bilgi üretme, edinme kararı verilir (Fıkırkoca,
2003).
Riskleri araştırmak amacıyla; her bir riskin (yüksek, orta, düşük) oluşma olasılığını, sonuçlarını azaltmaya yönelik en az masraflı seçenekleri belirlemek ve seçmek için detaylı risk hareket planları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır (Australian Sports Commission, 1999).

Risk İzleme ve Kontrol Süreci
Etkin bir risk yönetimi sürecinde, risklerin net olarak tanımlanması,
değerlendirilmesi ve uygun kontrol ve aksiyonların uygulanması için bir
raporlama ve gözden geçirme yapısına ihtiyaç duyulur. Organizasyondaki değişiklikler ve faaliyette bulunulan ortam belirlenmeli ve sistemde uygun değişiklikler yapılmalıdır. İzleme süreci, organizasyonun faaliyetlerine uygun kontrollerin kullanılmasını ve prosedürlerin anlaşılmış ve takip
ediliyor olmasını sağlamalıdır. İzleme ve gözden geçirme süreçleri aynı
zamanda; uygulanan kontrollerin istenilen sonuçlara ulaşıp ulaşmayacağı, değerlendirmeyi yapabilmek için uygulanan prosedürlerin ve toplanan
bilginin uygun olup olmadığı, ve daha kapsamlı bilginin daha iyi kararlar
almaya yardımcı olup olmayacağı konularına açıklık getirir. Bu amaçla sayısal ve sayısal olmayan performans ölçüm teknikleri belirlenerek uygulamaların performansı sürekli olarak yakından izlenmelidir. Bu kapsamda
sonuçlar da riske göre ayarlanmış yöntemlerle değerlendirilmeli ve böylelikle risk yönetim uygulamalarının sonuçlarının, işletme sonuçlarına ne
derece yansıdığı belirlenmelidir (TÜSİAD, 2008).
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Riskler izlendikten sonra seçilen çözüm tarzının işleyip işlemediği ve
beklenen sonuçları verip vermediği izlenmelidir. Elde edilen çıktıları ve
beklentileri sürekli olarak karşılaştıran karar alıcı, çözümün etkinliğini izler.
Bu aynı zamanda sonraki kararlar için de bir temel oluşturur. Gerçekleşen
sonuç ile beklenilenler arasında anlamlı farklar çıktığında ise karar alıcı,
hatalı bir çözüm tarzını seçerek, hatalı karar verdiğini anlayacak ve bu
kararı düzeltmeye veya değiştirmeye çaba gösterecektir (Aktaş, 2015).

Risk Raporlama Süreci
Yönetim, risk kütüğünde ne tür değişimler meydana geldiğinden ve risk
yönetiminin ne ölçüde etkili olduğundan emin olmak için gözden geçirme
ve raporlama sürecini işletir. Bu süreçte; risklerin hala var olup olmadığı,
yeni risklerin ortaya çıkıp çıkmadığı, risklerin önemlilik düzeylerinde değişiklik olup olmadığı, kontrol faaliyetlerinin yeterliliği, yeni kontrol faaliyetlerinin gerekli olup olmadığı, iç ve dış şartlardaki değişiklikler ve risk
sorumluları ile ilgili son duruma ilişkin bilgilere risk kütüğünün değerlendirmeler bölümünde yer verilir (Sayıştay Başkanlığı, 2006).

SPORDA RİSK YÖNETİMİ
Dünyada toplumsal hayatın gelişmesi ile birlikte insanlar da yeni birçok
riskle karşı karşıya kalmıştır. Risklerle artan oranda karşı karşıya kalan insanoğlu kendilerini etkileyebilecek riskleri önceden tahmin edip, bu riskleri en aza indirgeyecek yöntem arayışı içine girmişlerdir. Zira bir hizmetin
gerçekleştirilmesinde bütün risklerden uzak durmak durumunda hiçbir işi
yerine getirememe sonucuyla karşılaşılabilecektir (Aksay & Orhan, 2013).
Risk yönetimi, gelirlerde ya da nakit akışında kayıplar nedeniyle ortaya
çıkabilecek azalmaların ‘kabul edilebilir’ seviyelere çekilmesine yardımcı
olur. Risk yönetimi yıllık kar ve gelirlerdeki istenmeyen ve beklenmeyen
değişimleri azaltır. Nakit akışındaki bu değişimleri belirli seviyelerde tutmak uzun vadeli planlama açısından önemlidir (TÜSİAD, 2008).
Sporda risk yönetimi strateji, plan ve program gerektiren yönetsel bir
yaklaşım olmakla birlikte kaybın karşılanması ve olaylar sonucundaki sorumlulukları ortadan kaldırma ile ilgilidir. Sporda risk yönetimi spor kulüplerini ve organizasyonlarını, sporcu, antrenör ve yöneticileri, spor organizasyonun gelirini ve imajını korumaya yöneliktir (Çobanoğlu & Sevil,
2013). Bütün spor branşları ya da rekreasyonel aktiviteler uygun önlemler
alınsa bile bir takım riskleri içermekte ve bunun içinde olan sporcular, antrenörler veya taraftarlar birçok tehlike ile karşılaşabilmektedirler (Nohr,
2009).
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Günümüzde rekabet koşullarının artığı, risk ve kazanç dengesinin iyi
kurulamadığı, risk yönetiminin doğru ve etkin yapılamadığı kurumlar
üzerinde olumsuz etkiler oluşabilmektedir. Bu nedenle spor kulüplerinin
varlıklarının devamlılığını sağlamada ve hedeflerine ulaşmalarında riskleri
belirlemek, ölçmek ve yönetmek günümüzde son derece önemli bir konudur (Günal,2015).
Etkili bir risk yönetimi için riskler planlanmalı, değerlendirilmeli, kontrol
edilmeli ve gerektiğinde finanse edilmelidir. Bu şekilde riskle karşı karşıya
olan her birey için riskler belirlenebilir, kontrol edilebilir ve etkili bir yönetim
sağlanır. Risk yönetimi kapsamında spor kulübünün yöneticileri kadar sporcuların ve antrenörlerin de sorumlulukları vardır ve sporcular ve antrenörlerin belirlenen amaçlara ulaşabilmek için bu sorumlukları yerine getirmeleri
gerekmektedir. Dünyada bu konuda yapılan çalışmalar ve araştırmalar, her
spor kulübünün veya kuruluşun kendi bünyesinde bir risk yönetimi departmanı oluşturmasının önemini vurgulamaktadır (Fuller & Drawer, 2004).

Yönetim Alanlarına Göre Sporda Risk Faktörleri
Sporda risk faktörleri yönetim alanlarına göre dört başlık halinde incelenir. Bunlar; Tesis ile ilgili risk faktörleri, Finans ile ilgili risk faktörleri,
Sosyal Güvence ile ilgili risk faktörleri, Sağlık ile ilgili risk faktörleridir.

Tesis İle İlgili Risk Faktörleri
Spor tesisleri denildiği zaman üzerinde sportif faaliyetlerin yapıldığı her
türlü yapılar (salon, stadyum, pist vb.) akla gelmektedir. Bunların dışında çeşitli sportif etkinliklerin yapılmasına imkân veren koru, orman, ırmak, kanyon gibi arazileri de bu kavramın içinde düşünmek mümkündür
(Doğu,1990).
Spor tesislerle ilgili ilk risk, tesisler yapılırken yer seçimi için, nüfus yoğunluğu ve okul ile çalışma yerleri, ulaşım imkânları ile kent alt yapısının
ilişkileri göz önünde bulundurulmalıdır (Kamiloğlu, 1989). Bunun için
risk analizlerine temel oluşturacak depremden etkilenebilir değişkenler,
bina yerleşim alanı zemin özellikleri, bina özellikleri, bina tahliye ve ulaşım
organizasyonu, kullanıcı sosyal demografik yapısı ve tehlikeleri gibi kriterlere göre spor tesisleri ve alanlarına yönelik analizler yapılmalıdır (Yücel &
Arun, 2010). Spor tesislerinin, yer seçimleri, zemin etütleri vb. çalışmalar
spor tesislerinin güvenlik boyutundaki tedbirlerine güç katacaktır. Pekin
2008 Yaz Olimpiyat oyunları öncesinde Çin’de yaşanan depremlere rağmen,
31 müsabaka, 43 antrenman amaçlı spor tesisi depreme dayanıklı inşa edilmiştir. Özellikle, Pekin Ulusal Stadyumu inşaatı şiddetli bir depremde, birincil yapısı elastik kalacak şekilde tasarlanmıştır. Spor tesislerinin deprem
güvenliğinin yanı sıra diğer doğal afetler sonrasında da kullanımı ayrıca
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planlanmalıdır (Amano, 2012) Spor tesisleri ve alanlarının afetlere yönelik
kullanıldığı birçok örnekle görülmüş ve bu alanlara yönelik planlamaların
daha detaylandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Spor tesisleri ve alanları planlanırken afet hizmetlerine yönelik olarak düşünülmelidir. Spor tesisleri ve alanlarının afete yönelik kullanılacağı düşünüldüğünde yapılan yatırımın birçok açıdan verimli olacağı muhtemeldir (Atalı & Sertbaş, 2014).
Spor tesisleri ile ilgili bir diğer risk faktörü ise devletin mülkiyetindeki
spor saha ve tesislerinin talepte bulunulması halinde isteyen yahut daha
güçlü olan spor kulübüne tahsis edilmesi, kiralanması, kullanım hakkının
uzun süreli devredilmesi, aynı spor branşında faaliyet gösteren diğer kulüpleri zor durumda bırakmaktadır. Zira kullanım hakkını eline geçiren
kulüp diğer kulüplerin bu spor saha ve tesislerinden yararlanmasına izin
vermemekte, ya da işin ticaretini yaparak ve tesis bakımından tekelleşerek
devletin belirlediği meblağdan daha yüksek kullanım bedeli istenmektedir
(İmamoğlu ve ark., 2007). Bu durum ise tesisleri olmayan spor kulüplerini
sıkıntıya sokabilmektedir.
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki en büyük sorun, spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve tesislerin inşası için gereken finansmanın temin
edilememesidir. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda hükûmet, spor aktivitelerinin idaresini ve finansmanını üstlenmiş durumdadır. Avrupa ve Amerika
modelinin aksine, gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda yerel yönetimlerin
spora kaynak aktarmadığı ya da aktaramadığı görülmektedir. Bunun yanı
sıra, bireyler de bütçelerinden spora pay ayıramamaktadır. Bütün bu şartlar
altında, az gelişmiş ülkelerin çoğunda devlet, federasyonlara fon sağlamakta
olup federasyonların başka geliri yoktur. Ancak sağlanan finansman o kadar
düşük seviyededir ki, pek çok federasyon faaliyetlerini sürdürememektedir.
Bu gibi ülkelerde hem yeterince spor tesisi yapılamamakta hem de mevcut
tesislerin bakım ve onarımları gerçekleştirilememektedir. Hâl böyle olunca,
büyük ölçekli spor tesisleri ancak büyük ve önemli karşılaşmalar ya da gösteriler için açık tutulmakta; normal zamanlarda ise halkın ya da spor kulüplerinin buraları kullanmalarına izin verilmemektedir. Bu ise tesislerin etkin
kullanılamaması riskine neden olmaktadır (Sloane, 2006).
Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonunun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, ülkemizde spor tesislerinin illere göre dengesiz
dağıldığı, tesislerin amacına uygun ve çok amaçlı yapılmadığı, iyi işletilemediği, bölgelerin ihtiyaçları ve özellikleri doğrultusunda planlanmadığı,
engellilerin spor yapabilecekleri ve yarışmaları izleyebilecekleri şekilde inşa
edilmediği, ilk ve ortaöğretim kurumlarında standart ölçülerde yapılmadığı, yeterli donanım ve konfora sahip olmadığı, Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı okulların birçoğunda spor tesisi bulunmadığı, var olan tesislerin
ise iyi işletilmediği ya da okul-aile birlikleri tarafından spor kulüplerine,
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otopark işletmelerine, düğün organizasyonlarına vb. eğitim dışı faaliyetlere kiralanması nedeniyle öğrencilerin bu tesislerden yeterince faydalanamadığı ortaya çıkmıştır (T.B.M.M, 2011). Bu sonuç ülkemizde spor tesislerinin kullanımı ile ilgili büyük risklerle karşıya olduğumuz sonucunu
çıkarmaktadır.
Spor tesislerinin neden olduğu bir diğer durum ise sporda şiddetin
oluşmasına neden olmasıdır. Sporda şiddetin meydana geldiği spor alanları taraftarın saldırganlığını azaltabilir veya artırabilir. Kötü bir şekilde tasarlanmış fiziksel ortamların, düşük standartta tuvaletler, aşırı kalabalık ve
yetersiz oturma alanları gibi zayıf fiziksel hizmetlerin seyirciye sunulması,
kalabalıkların huzursuzluğuna, sonuç olarak da kalabalıkların düzensizliğine ve şiddete neden olan risk faktörleri olarak karşımıza çıkarabilmektedir.
Spor tesislerinin inşasında seyirci konforu göz önüne alınarak giriş ve çıkış
sayılarının ve niteliklerinin artırılması, seyirci ihtiyaçlarını karşılayabilecek
düzenlemelerin yapılması ve hizmetlerin sunulması, spor tesislerinin yapımında tesise ulaşımın kolaylığı hedef alınarak yer seçimine dikkat edilmesi
veya ulaşım kolaylığını sağlayacak düzenlemelerin yapılması spor tesisleri
ile ilgili riskleri bertaraf edebilir (T.B.M.M., 2011).
Spor yapılan ortamın yapılan spor dalına göre düzenlenmiş olması saha
ölçülerinin, zeminin, ışıklandırmanın doğru olması sahanın branşa ve iklime göre açık veya kapalı özellikte olması, hem spor aktivitesinin verimini
artırır hem de spor yaralanması oranını olumlu ölçüde etkiler. Sporun yapıldığı ortamın yaralanma riskini en aza indirecek özellikte olması teknik
bir konudur. Spor yapılan alanların hijyenik koşullarda olması enfeksiyon,
bulaşıcı hastalık riskini azaltmak bakımından önem taşımaktadır. Bu sebeplerden dolayı sporcunun uygun fiziki ve psikolojik şartlarda antrenman
ve müsabaka yapması esastır (Yılmaz, 2011).

Finans İle İlgili Risk Faktörleri
Finansal açıdan risk, beklenen getirinin gerçekleşen getiriden sapma
ihtimalidir. Yatırımcının yapmış olduğu yatırımdan sağlayacağı getirinin,
beklenen getirinin altına düşme veya üstüne çıkma ihtimali söz konusudur.
İşte bu ihtimal, yatırımcı açısından yapmış olduğu yatırımın riskini oluşturmaktadır (Ceylan & Korkmaz, 2003).
Finansal riskler; bir kurumun finansal pozisyonunun ve tercihlerinin
sonucunda ortaya çıkan riskleri ifade eder (Bozkurt, 2010); finansal riskler,
isabetli olmayan finansal yönetim politikalarının uygulanması veya usulsüz işlemlerin gerçekleşmesi sonucu varlıkların kaybı olasılığıdır (Kepekçi,1994). Finansal risk, genellikle pazar davranışlarındaki ve kredi itibarındaki değişimlerin veya bir pozisyonun gelecekteki değerinin esnekliği ile
ilgili belirsiz olay ve beklenmeyen sonuç olarak tanımlamaktadır (Chora-
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fas, 2008). Finansal riskte parasal bir kayba maruz kalma olasılığına değinen
Demirkan (2006), finansal riskin, beklentilerdeki farklılığa bağlı olarak
kişiden kişiye veya kurumdan kuruma farklılık gösterebileceğini ileri sürmüştür.
Spor kulüpleri göstermiş oldukları faaliyetlerin özeliklerine göre idari,
mali ve sportif olarak birçok riski de bünyelerinde bulundurmaktadırlar.
Şampiyonluk hedefleri, transfer politikaları, tesisleşme, stadyum maliyetleri, altyapı yatırımları, projeler, kullanılan krediler, borçlanmalar, ticarileşme, şirketleşme, profesyonelleşme gibi birçok değişken maliyetli faaliyetlerinin yanı sıra, mali anlamda zarara uğrama, iflas etme, yönetim krizleri ve
istifalar, sportif anlamda da küme düşme riskleri taşımaktadırlar (Devecioğlu, 2013). Karabulut ve Açak (2016), Ülkemizde yeni kurulan bir amatör
futbol kulübünün 24 futbolcu, 3 antrenör, 1 masör ve 1 malzemeci ile 8 ay
süre üzerinden anlaşılmış ve 18 maçlık bir futbol sezonunda aynı ildeki
deplasmanlı amatör küme büyükler liginde müsabakalarını yapmış ve bu
takımın kuruş maliyetleri ile birlikte toplam maliyeti 191.849 Türk Lirasıdır. Bu bağlamda, spor kulüplerinin finansal durumunu tehdit eden risklere karşı spor kulüplerini koruyacak ve çalışanlarını zarara uğratabilecek
risklere karşı farkındalık seviyesini yükseltecek örgütsel bir fonksiyon olan
risk yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır (Byers & White, 2004).
Son yıllarda dünyada küreselleşme ile birlikte yaşanan hızlı değişimler spor kulüplerini de etkisi altına almış özellikle finansal açıdan birçok
risklerle karşı karşıya bırakmıştır. Bu riskleri azaltmaya çalışıp maddi ve
manevi kayıpları en aza indirgeyip finansal açıdan güçlü olmaya çalışan
spor kulüpleri yeni arayışlar içerisine girmiş, zamanla şirketleştikleri, borsalarda yer aldıkları ve dünyanın ünlü sporcularını bünyesinde bulunduran
birer işletmeye çevrildikleri görülmüştür. Bu işletmelerin başındaki profesyonel yöneticiler sayesinde değişimlere uyum sağlayan spor kulüplerinin
sürdürülebilir sportif ve finansal başarılar sağladıkları bunun neticesinde
reklam, sponsorluk, katılım payı, forma satışı, yayın ve stat gelirlerini arttırdıkları ve gelir-gider dengesini korudukları böylece kulüplerindeki finansal
riskleri sorunsuz bir şekilde çözdükleri görülmüştür. Ancak günümüzdeki
değişimlere uyum sağlayamayan spor kulüplerinde ise finansal risklerin sık
sık yaşandığı bunun nedenleri arasında ise yaşanan yönetim krizleri ve istifalar, kulübün kısıtlı olan kaynaklarını yöneticilerin etkin ve verimli bir
şekilde kullanamaması, isabetli olmayan finansal yönetim politikalarının
uygulanması, pahalı ve akılcı olmayan transfer harcamaları, farklı gelir kalemi yaratamayan spor kulüplerinin yayın gelirlerine mahkûm kalmaları,
rakipleri karşısında rekabete karşı koyamamaları spor kulüplerini günden
güne finansal darboğaza sürüklenmelerine sebebiyet vermektedir (Karataş
ve ark. 2017).
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Sosyal Güvence (Sigorta) İle İlgili Risk Faktörleri
Sporun kazanç elde edilebilen bir faaliyet haline gelmesiyle birlikte kulüpler de hızlı bir şirketleşme süreci içerisine girmişlerdir. Özellikle spor
faaliyetlerinin bir meslek olarak görülmesi spor alanında çalışanların iş ve
sosyal güvenlik hukuku bakımından konumlarının belirlenmesi ihtiyacını
ortaya çıkarmıştır. Sporun işverenlerinde yaşanan kurumsallaşmaya karşılık, çalışanları olan sporcuların haklarının savunmasının aynı oranda
kurumsallaştığını söylemek maalesef mümkün değildir. Bu sporcuların en
önde gelenlerinden biri de profesyonel futbolculardır. Özellikle profesyonelliğe genç yaşlarında adım atarak uzun süreli sözleşmeler imzalamaya
zorlanan futbolcuların çalışma şartlarının ağır, işverenlerine karşı ise pazarlık güçlerinin olmadığı yadsınmaz bir gerçektir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinin g fıkrası uyarınca İş Kanunu’nun kapsamı dışında
bırakılan diğer bütün sporcular gibi profesyonel futbolcuların da kendi faaliyet gösterdikleri spor dalına göre ilgili federasyonlarca düzenlenen mevzuat hükümlerine tabi oldukları görülmektedir. Bu doğrultuda profesyonel
futbolcular İş Kanunu’nda yer alan hizmet sözleşmesinin feshi, ihbar ve kıdem tazminatı gibi haklardan faydalanamamaktadırlar. Bu durum çalışma
ilişkilerindeki adaletsiz yapının en güzel göstergesidir (İyem, 2013). 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla; bütün vatandaşlara eşit kapsam ve kalitede sosyal güvenlik hizmeti verilen bir yapının
oluşturulmasını sağlamaktadır. Profesyonel sporcular 5510 sayılı Kanunun
kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında sigortalı sayılır. Ama amatör sporcular 5510 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli
sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında sigortalı sayılmamaktadır
(Öztuna, 2015).
Sporda risk yönetimi açısından ele alınan sigorta etkili bir risk yönetim aracıdır. Sigorta belli bir risk altındaki finansal sonuçları garanti altına
alır. Spor ile ilgili sigortalar; sporcular için ferdi kaza ve hayat sigortaları,
kulüpler için mal varlığı, kâr kaybı ve sorumluluk sigortaları, tesisler için
mal varlığı ve kâr kaybı sigortaları, tüm spor ekipmanları için mal varlığı,
kâr kaybı ve sorumluluk sigortaları olarak sıralanabilir (Çobanoğlu, 2008).
Spor kulüplerinde genelde sorumluluk sigortası poliçesi uygulanır. Spor
kulüpleri üzerine almak istemedikleri önemli riskleri, kontrat, sigorta ya da
sözleşmeler aracılığıyla başkasına transfer etmektedir. Sigortalama bir risk
transfer aracı olarak kullanılmaktadır (Gök, 2006; Çobanoğlu, 2008).
Spor sözleşmeleri öğretide, sporcular ile kulüpler arasında yapılan ve
taraflara karşılıklı sorumluluklar yükleyen rızai sözleşmeler olarak tanımlanmıştır (Hardal, 2007).
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Sağlık İle İlgili Risk Faktörleri
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sportif aktiviteler
oldukça önem kazanmıştır. Spora büyük maddi yatırımların yapılması, beraberinde sporculardan da üst düzeyde performans beklentisini gündeme
getirmiştir. Kısa süre içinde başarı beklentisi, sporcuların sezona fiziksel
ve ruhsal yönden hazırlanamadan maçlarda yer almasına neden olmaktadır. Genellikle bilinçsizce yapılan egzersizler sonucunda ve uygun olmayan
ortamlarda antrenman yapılması, uygun olmayan malzeme kullanımı spor
yaralanmaları sayısında önemli artışlara neden olmaktadır. Özellikle kontakt sporlarda antrenmanlarda koruyucu malzeme kullanımının az olması
sakatlık riskini artırmaktadır. Ayrıca tekrarlayan stres ve mikrotravmalar
sonrası görülen aşırı kullanıma bağlı yaralanmalar spor sakatlıkları içinde
önemli bir yer tutmaktadır. Profesyonel sporcularda antrenman sayısının,
antrenman süresinin ve yoğunluğunun artması aşırı kullanıma bağlı yaralanmaların sayısını da artırmıştır. Bunun yanı sıra antrenmanlara yeni
başlayanların antrenman programlarındaki ani artışlar ve uzun süre aradan sonra tekrar antrenmanlara yoğun bir şekilde başlayanlarda da spor
sakatlığı riski daha fazladır (Ünal, 2017). Açak ve ark., (2016), Türkiye Spor
Toto Süper Liginde mücadele eden 18 takımın asgari sağlık harcamalarını
tahmini olarak belirlemek için yapılmış oldukları araştırmada 2014-2015
Türkiye Spor Toto Süper Liginde yer alan 18 takımın sağlık harcamalarının
toplamı yaklaşık 12,69 milyon Euro, Karabulut ve Açak (2017), 2015-2016
Türkiye Futbol Federasyonu 1. ligi takımlarının asgari sağlık giderlerinin
tahmini ve tespiti ile ilgili araştırmalarında 18 takımın sağlık harcamalarının toplamı yaklaşık 2.460.713 milyon Euro olarak hesaplanmıştır. Sporcuların aktif spor yaşantı süreleri çok kısa bir zamanı kapsamaktadır. Bu
nedenle sporcu sağlığı konusunda eksiklerin giderilmesi, mevcut yasal düzenlemelerin güncelleştirilmesi ve denetleme mekanizmalarının etkili duruma getirilmesi gerekmektedir.
Futbolda sağlık hizmeti sunumu, kulüplere göre değişiklik göstermekle
birlikte genelde Futbol Federasyonu’nun ilgili talimatıyla istihdamı zorunlu
tutulan bir hekim-masör ikilisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu şekliyle sunulan hizmetin daha çok tedavi edici yönü ağırlıktadır. Az sayıda
kulüpte ek olarak fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog gibi koruyucu sağlık
hizmetini de verebilecek bir sağlık ekibinde yer alması gereken diğer üyeler
bulunmaktadır. Masörler için Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sertifikasyon kurslarına katlım zorunluyken hekimlerle ilgili böyle
bir koşul bulunmamaktadır. Tam zamanlı çalışma da mecburi değildir. Bu
durum birçok “Anadolu kulübünün zaten yönetim kurullarında yer alan
çok farklı branşlardan, çoğunlukla sporcu sağlığı ile ilgili bir formasyona
ve deneyime sahip olmayan hekimleri takım doktorları olarak göstererek
bu sorunu kâğıt üstünde aşma yoluna gitmesine izin vermektedir. Ana
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hatlarıyla bu şekilde tarif edilebilecek durum kulüplerde olması gerekenin
çok uzağında, koruyucu hekimliğin ilkelerinden uzak, yalnızca sakatlıkları
tedavi etmeye yönelik, hatta çoğu zaman bunda da yetersiz kalan bir hizmet sunumunu ortaya koymaktadır. Tüm tedavi giderleri normal olarak
kulüplerince karşılanan futbolcuların kendi olanaklarıyla çoğunlukla yurtdışında olmak üzere farklı tedavi arayışı içinde olmaları, bu nedenle, hiç
de nadir rastlanan bir durum değildir Kimi zaman yaralanma durumuna
bağlı olarak futbolcunun oynaması ya da oynamaması sonucunda elde edilecek/kaybedileceklerin değeri çok yüksek olabileceğinden en temel tıbbi
gereklilikler bile ikinci planda kalabilmekte, denilebilir ki bazı durumlarda
sporcunun kendi sağlık durumu ile ilgili kararlar sporcu-hekim ikilisinden
daha çok yönetici, antrenör, basın, taraftar baskısı gibi faktörlerce belirlenmektedir (Erdoğan, 2004).
Yaşamın devamı için beslenme gereksinimlerinin karşılanması önemli
bir yere sahiptir. Beslenme yetersizliği hastalıklarının (özellikle vitamin-mineral) çoğunun ağızda belirtiler vermesi ile başlar. Sporcu sağlığında ağız
ve diş sağlığı önemli bir rol oynamasına karşın sporcular tarafından önemi göz ardı edilmektedir. Özellikle sporcular tarafından sıklıkla tüketilen
enerji ve spor içeceklerinin (eroziv, asidik ve çürük yapıcı) etkileri, egzersiz
sırasında su kaybına bağlı azalan tükürük akışındaki azalma sonucu artmakta ve bu durum diş çürüklerine neden olmaktadır. Ayrıca antrenman
ve müsabakalar sırasında sporcuların (özellikle bazı spor branşlarında) ağız
koruyucularını kullanmamaları, yaralanmaların artmasına neden olmaktadır. Antrenman ve müsabakalar sırasında oluşabilecek yüz yaralanmaları,
diş çürüklerinin tedavisi ve korunması, ağız koruyucu kullanımının önemi
hakkında diş hekimleri ve beslenme uzmanları, sporcu ve antrenörleri eğitmeli ve uyarmalıdır (Özdemir & Ersoy, 2010).
Spor ortamlarında da bilhassa seyirciler tarafından oluşturulan yüksek
seviyedeki gürültü, sporcu ve seyircilerin sağlığını psikolojik ve fizyolojik
boyutta önemli oranda etkilemesi söz konusudur. Sesin şiddeti ve yoğunluğu arttıkça (85 desibelden yukarı) işitme yorgunluğu ortaya çıkmakta ve
kulakta uğultu, çınlama gibi yan etkiler ortaya çıkabilmektedir (Akgün,
1993).
Vücudumuzda fiziksel aktiviteler sonucu meydana gelen hasarlar birçok sebeple ortaya çıkabilmektedir. Bunlar; Yaralanmanın özelliği (çekme,
zorlama, kopma, kontüzyon, çıkık, kırık, çatlak, açık yara, enfeksiyon, enflamasyon), tedavinin süresi ve özelliği, spora katılamama süresi, çalışma ve
iş süresi kayıpları, kalıcı sakatlık durumları ve direkt ve indirek maliyetler
olarak sınıflandırılabilmektedir. Bir spor sakatlığının ciddiyetinin yorumlanabilmesi için bazı faktörlerin detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir
(Ergen ve ark., 2003). Bu tür hasarların oluşmaması için de riskleri önleyecek tedbirlerin alınması gerekmektedir.
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Sağlığa yönelik riskler, her spor etkinliğinde aynı değildir. Riski, sporun
türü, sporcunun, ortamın, kullanılan araç gerecin özellikleri yanında, etkinliğin önemi gibi birçok değişken belirlemektedir:
a) Seçilen spor dalı ve spor etkinliğinin sıklığı, süresi sağlık sorunun
olasılığını etkilemektedir.
b) Spor etkinlikleri, günlük yaşam içerisinde, boş vakitlerde, tatillerde,
eğitim programlarında, tedavi programlarında farklı düzeylerde yer almaktadır. Bu etkinliklere katılan farklı yaş, cins, eğitim, deneyim gibi özelliklerle, farklı düzeylerde riskle karşılaşmaktadır.
c)Spor açık havada yapılıyor ise iklim koşulları, kapalı ortamda yapılıyor ise; havalandırma, ısıtma, aydınlatma olanakları sağlığa yönelik riski
etkilemektedir.
d) Araç gereç üretiminde gelişen teknolojiden yararlanma, başarının
yanında güvenliği de artırmaktadır. Öte yandan kalitesiz ve yetersiz araç
gereç kullanımı da ek sağlık sorunlarını oluşturabilmektedir.
e) Etkinlikte yarışmanın varlığı ve önemi yine riski etkilemektedir. Burada iki yönlü risk söz konusudur. Etkinliğin önemi arttıkça sporcuların
zorlanması da artmakta, ancak öte yandan alınan güvenlik önlemleri de
artabilmektedir (Özşahin, 2002).

SONUÇ
Son yıllarda spor alanında yaşanan hızlı değişimler sporu de etkisi altına
almış özellikle tesisleşme, taraftar, finans, sporcu sağlığı, sporcuların sosyal
güvence altına alınmaları geçmiş yıllara nazaran spor alanlarında görülen
büyük değişimler arasında sayılabilir. Bu hızlı değişimler spor kulüplerini ve çalışanlarını da birçok risk faktörü ile karşı karşıya bırakmaktadır.
Çoğu spor kulübünde spor tesisleri sayısının az olması, var olan tesislerin
bakım ve onarımının zamanında yapılmaması, alt yapıya yeterli önemin
verilmemesi, yüksek rakamlı sporcuların transfer edilmesi, özellikle amatör müsabakalarda sakatlanan sporculara kulübü tarafından tedavi masraflarının karşılamaması, sporcuların, antrenörlerin ve kulüp çalışanlarının
ücretlerinin zamanında yatırılmaması veya tamamen ücretlerinin ödenmemesi sporcuların ve çalışanlarının güvenini zedeleyerek onların çalışma
motivasyonunu düşürebilmektedir. Spor yöneticilerinin olumsuz tutum ve
davranışları kulübün marka değerini düşürebilmekte, taraftarlar üzerinde
şiddet ve saldırganlığa yol açabilmektedir. Günümüzde birçok spor kulübünde profesyonel yöneticilerin olmaması kurumsallaşmayı geciktirmekle
birlikte risklerin çözümünü geciktirmektedir. Bu durum spor kulüplerini
gün geçtikçe maddi ve manevi anlamda darboğaza sürüklemektedir.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KAVRAMLARINA GENEL BAKIŞ
OVERVIEW OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
CONCEPTS
Ebru Olcay KARABULUT1
ÖZET
Günümüzde spor, dünyanın en büyük tanıtım ve iletişim kanallarından biridir.
Sporun temel amacı, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden gelişmesine
katkıda bulunmak ve toplumların gelişiminde önemli bir rol oynamaktır.
Bireylerin kişiliği, üyesi oldukları topluluktaki diğer insanlarla etkileşimlerinin sonucudur. Yani, bireyler ve toplum arasında karşılıklı bir ilişki ve etkileşim
vardır. Bu etkileşimin gerçekleştiği önemli kurumlardan biri de spordur. Çünkü
beden eğitimi ve spor faaliyetleri kişinin kendini kontrol etme mekanizmalarından
biridir ve evrensel olma özelliğinden dolayı farklı toplum ve kültürlerden birçok
insanın ortak paydasıdır.
Bireylerin fizyolojik ve biyolojik yönden gelişimine etkide bulunmak sadece
beden eğitimi ve spora özel bir amaçtır. Literatür araştırıldığında, beden eğitimi
ve spor aktivitelerinin fizyolojik ve biyolojik açıdan birçok faydası olduğu görülmektedir.
Sportif etkinliklerin etkileri değerlendirildiğinde, karakteri şekillendirdiği, takım sporlarının işbirliği yapmayı öğrettiği, bireysel sporların kişisel disiplini geliştirdiği, mücadele duygusu kazandırdığı, liderlik özelliğini ve özgüveni geliştirdiği,
tehlikeli idmanların cesareti artırdığı, iletişim becerilerini geliştirdiği, saldırgan
dürtülerini doğal yolla veya sosyal kurallara uygun olarak boşaltmayı, sporcu-antrenör ilişkisini geliştirerek, sporcunun sosyalleşme sürecini hızlandırmaktadır
Bireyler spor yoluyla sadece fiziksel ve sosyal yönden değil, psikolojik yönden de olumlu etkiler yaşarlar. Beden eğitimi bireyin bilinçaltına yerleşmiş olan
dürtü, davranış gibi psikolojik olguların açığa çıkmasına da yardımcı olur Yapılan
araştırmalar sporda başarı için sadece fiziksel olarak güçlü ve dayanıklı olmanın
yetmediğini aynı zamanda psikolojik anlamda da güçlü olmak gerektiğini, yoğun
çalışmalar ve antrenmanlara dayanabilecek psikolojik yapıya sahip olmak gerektiğini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Spor, Beden Eğitimi, Eğitim, Sporcu, Kişilik, Beden
Eğitimi ve Spor’un Faydaları

1 Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir/
TÜRKİYE
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ABSTRACT
Today, sports is one of the biggest promotional and communication channels
in the world. The main purpose of the sport is to contribute to the development of
individuals from physical, psychological and social aspects and plays an important
role in the development of the societies.
Individuals’ personality is the result of their interaction with other people in
the community where they are members. So, there is a mutual relationship and
interaction between individuals and society. One of the important institutions in
which this interaction takes place is sport. Because physical education and sports
activities are one of the self-control mechanisms of people, and because of its
universality, it is the common interest of many people from different societies and
cultures.
Physical education and spore are a special purpose only to be effective in the
development of individual’s physiological direction. When literature is searched,
it is seen that physical education and sport activities have many benefits from
physiological and biological aspects
When the effects of sportive activities are evaluated, sport improves the
athlete-coach relationship by shaping the character, teaching the cooperation,
discipline, developing leadership skills, self-confidence and communication skills,
empowering the struggle, increasing the courage, releasing the aggressive impulses
naturally or according to social rules. This situation also accelerates the athlete’s
social skills.
People have positive effects not only on the physical and social side but also
on the psychological side through sports. Physical education and sport also help
the psychological phenomena such as impulses and behaviors settled in the
subconscious. Research has shown that it is not enough for the sport to be physically
strong and durable at the same time that it must be strong psychologically and
that it must have a psychological structure that can withstand intensive work and
training.
Keywords: Sport, Physical Education, Education, Athlete, Personality, Benefit of
Physical Education and Sport
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Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence
altındadır.								
Mustafa Kemal ATATÜRK
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GİRİŞ
Beden Eğitimi
Beden eğitimi kavramının çok boyutlu oluşu ve çok geniş anlamlar barındırması nedeniyle tek yönlü ve kısa bir tanım yapmak mümkün değildir.
Bu sebepten dolayı birçok araştırmacı beden eğitiminin tanımını yaparken
bütün özelliklerini kapsamasına özen göstermektedir.
Beden eğitimi; Milli Eğitimin temel ilkelerine uygun olarak kişinin
beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. Beden eğitimi bireyin beden
sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel
koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen esnek kurallara
dayalı oyuna, jimnastiğe, spora dönük alıştırma ve çalışmaların tümünü
kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir (Aracı, 1998).
Beden eğitimi, vücudun dengeli gelişimi için yapılan alıştırmaların
tümü ve dolaylı olarak iyi birtakım alışkanlıklar kazandırma; sporda ve
toplu çalışmalarda kendine güvenle birlikte başarma ruhu ve centilmenlik
duygularını geliştirme işidir (MEB, 2000: 126).
Beden eğitimi, kişinin fiziksel etkinliklere iştirak etmek suretiyle davranışlarında maksatlı olarak beden eğitimin amaçlarına uygun bedensel,
duygusal, sosyal ve zihinsel değişim ve gelişimi meydana getirme sürecidir
(Tamer & Pulur, 2001).

Açak (2005)’a göre beden eğitimi, insanları hem manen hem fikren ve
bedenen olgunlaştıran, geliştiren, en az yorgunluğa karşılık en çok fayda
sağlayan cimnastik, oyun ve spor etkinliklerini kapsayan bir bilimdir.
Beden eğitimi oyun, cimnastik ve spor gibi eğitici tüm sportif etkinlikler
yardımıyla yapılan bir eğitimdir. İnsanların bedenen, ruhen ve fikren
gelişmesini, organizmaya zarar vermeden dengeli bir şekilde gelişmesini
sağlayan, kişiyi kendisine ve yaşadığı topluma faydalı bir birey olarak
yetiştiren bilimsel beden aktivitelerine beden eğitimi denir .
Beden eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini oluşturup doğru
bir çizgi üzerinde yol almasında önemli rol oynar. Bireyin beden sağlığını,
ruh sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Gerektiğinde
çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen esnek
kurallara dayalı, oyuna, cimnastiğe, spora dönük alıştırma ve çalışmaların
tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir (Yamaner, 2001).

Spor
Spor tarih boyunca bir ahlâk, disiplin, kültür öğreten bir kurum
niteliğinde olmuştur. Bireylere, iradenin kontrolü, macera hevesi, tanınma,
ün kazanma, kendini gerçekleştirme, başarma isteği gibi duyguları
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kazandırarak, yine insanın doğasında var olan yıkıcı, saldırgan, kırıcı, ilkel
dürtülerini olumlu yöne çevirerek bireysel ve toplumsal gelişmenin yanı sıra
bireylere demokratik kişilik kazandıran önemli bir sosyal olgudur(Kuru, 1995).
Spor, insanın, kendi doğayla savaşırken kazandığı ana becerileri ve geliştirdiği araçlı, araçsız savaş ve savunma yöntemlerini, ne kadar boş zaman
olduğuna bağlı olarak, bireysel veya grup halinde, barışçı biçimde ve benzetim yoluyla, oyun, oyalanma ve sosyal hayatın karmaşasından uzaklaşma
için kullanılmasına dayalı estetik, teknik, fizik, yarışmacı ve toplumsal bir
süreçtir (Fişek, 1998) .
Grupe ve Mieth (1999) spor’u “kurallara bağlı olarak çeşitli, küçük ve
özel çevrelerde uygulanabildiği gibi büyük ve uluslararası organizasyonlar,
kurumların bir parçası olarak uygulanan bedensel alıştırmalar, oyunlar ve
müsabakalar şeklindeki oluşumlar” olarak da açıklanmaktadır(Akt. Tokat, 2013) .
Spor, uğraşan (sporcu) bakımından kazanmaya yönelik teknik ve fizik
bir çaba; seyirci açısından mücadele ve yarışmaya dayalı estetik bir süreç;
toplum genelince oluşturulan bütün içinde de, yerine göre o toplumun çelişki ve özelliklerini olduğu gibi yansıtan bir ayna (ya da bağımlı değişken),
yerine göre onu yönlendirebilen etkili bir araç, ama son tahlilde, önemli bir
toplumsal kurumdur ( Fişek, 1998) .
Spor genel anlamıyla, organizmanın bütünlüğü ilkesine dayalı olarak
tüm kişiliğin eğitimi, genel eğitimin tamamlayıcısı ve onun ayrılmaz bir
parçası olup, amacı insanların fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmaktır (Doğar, 1997).

Beden Eğitimi ve Spor
Hızlı teknolojik gelişmeler ile birlikte, insan yaşamındaki önemi giderek
artmakta olan beden eğitimi ve spor, eğitim amaçlarının tamamına yakınının kazandırılabileceği tek disiplin durumundadır. Çünkü beden eğitimi ve
spor, bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimlerini sağlayan bir alandır (Turgut ve ark. 2004) .
Beden eğitimi ve spor insanın var oluş tarihi kadar eski bir olgudur. İlk
çağlardan beri insan bedeninin istenilen amaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve eğitilmesi amaçlanmıştır(Tamer ve Pulur, 2001). Ancak genel eğitimle ilgili açıklamalar, kavramlar ve tanımları beden eğitimi ve spor alanıyla ilişkilendirerek,
özel tanımlamalar yapmak, bir gereksinim arz etmektedir (Silverman ve ark., 1999) .
Tamer ve Pulur’a göre (2001) ‘beden eğitiminde eğitimin diğer alanlarından farklı olarak, ‘hareket öğrenme ve hareket yoluyla öğrenme’ esas
alınmaktadır. Bir başka değişle beden eğitimi, fiziksel hareket yoluyla insanın eğitilmesidir’.
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Beden Eğitimi ve Spor insanın hayatının önemli bir bölümünü hatta
bir parçasını oluşturmaktadır. Gerçekte Beden Eğitimi ve Spor kişinin hem
ruh ve hem de beden yapısını, sağlığını güçlendirerek dengeli bir kişiliğe
sahip olmasını sağladığını bilimsel gerçekler ortaya koymuş durumdadır
(Akkoyunlu,2017 )

Günümüz dünyasında spor, insanların kişilik oluşumunun ve kişisel
kabiliyetlerinin gelişimlerini sağlamak amacıyla eğiticiler tarafından
önerilen planlı çalışmalar tamamı olarak kabul görmekte ve her geçen gün
önemini daha da artırmaktadır. Birçok kavramda olduğu gibi beden eğitimi
ve spor kavramları da toplumumuz tarafından yanlış kullanılmaktadır.
İki kavramın benzer yönleri olmasına rağmen kesinlikle aynı anlama
gelmemektedir. Her iki kelimeyi karşılaştıracak olursak benzer ve farklı
yönleri daha açık bir şekilde ortaya çıkacaktır (İnal, 2003) .

SPOR

BEDEN
EĞITIMI

Yarışmadır

Yarışmadır

Reklam aracıdır

Reklam aracıdır

Bir meslektir

Bir meslektir

Üretime Katkı sağlar

Üretime Katkı sağlar

Bir seyir vasıtasıdır

Bir seyir vasıtasıdır

Kişilerarası ilişkileri artırır

Kişilerarası ilişkileri artırır

Eğitim ve eğlence aracıdır

Eğitim ve eğlence aracıdır

Boş zaman faaliyetidir

Boş zaman faaliyetidir

Bir bilim ve bir tekniktir

Bir bilim ve bir tekniktir

Zevk ve estetiktir

Zevk ve estetiktir

Politika aracı olarak kullanılabilir

Politika aracı olarak kullanılabilir

Profesyonel olarak yapılabilir

Profesyonel olarak yapılabilir

Toplumlar arası ilişkilerin
artmasına katkı sağlar

Kaynak: (İşler ve Tuzcu, 2002)

Toplumlar arası ilişkilerin
artmasına katkı sağlar
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Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları
Genel olarak Milli Eğitim; Bir ulusa belirlenmiş bir eğitim sistemini benimsetmek, ortak bir kültür ve dil çatısı altında, bireylerin eşit şartlar altında eğitim alması demektir. Ülkemizde Türk Millî Eğitiminin amaçlarının
temel ilkeler doğrultusunda Devlet adına gerçekleştirilmesi görevi Millî
Eğitim Bakanlığı’na aittir.
1973 yılında kabul edilen ve 2009 yılında bir takım eklemeler ve değişiklikler yapılan Milli Eğitim Kanununda, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları,
şu şekilde yer almaktadır ( Milli Eğitim Temel Kanunu No: 1739, 1973)
1. Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli,
ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan
haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar
olarak yetiştirmek;
2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı
şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne,
geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse
değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli
kişiler olarak yetiştirmek;
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak
ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda
bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan Türk
vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte
yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın
yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır

Beden Eğitimi ve Sporun Genel Amaçları
Beden eğitimi ve spor, genel eğitimin çok önemli bir parçasıdır. Bir
yandan çocukların fiziksel etkinlikler yani hareketler yolu ile eğitimini
sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye çıkmasına
yardımcı olmakta, diğer yandan çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve
duygusal gelişimlerinin en üst düzeye çıkarılmasına katkıda bulunmaktır.
Beden eğitimi dersinin bu işlevleri yerine getirebilmesi için gereken temel
ögeleri öğrenci, ders için gerekli giysi, dersi işleyecek branş öğretmeni,
dersin sağlıklı işlenmesi için gerekli malzame, uygulamalar için uygun alan
ve ders programı olarak genelleyebiliriz (Tamer ve Pulur, 2001; Erhan ve Tamer, 2009).
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Daha fazla sayıda öğrenci, daha fazla sayıda eğitsel hedefe ulaştıklarında
nitelik yükselir (Tokat, 2013) . İlköğretim okullarında; Beden Eğitimi dersinin,
daha etkin ve yaygın duruma getirilebilmesi ve çocukların bir bütün olarak
gelişmesi, bu öğeler arasındaki ilişkinin sağlıklı ve uyumlu olmasına bağlı
görünmektedir Bireyi toplumsal etkinliklere yönelten etkenlere ya da
sporun değişik açılardan anlamı üzerinde genel kanıtlara bakıldığında;
(Tamer ve Pulur, 2011)

 Sağlık ve dinçlik,
 Eğlence ve deneyim,
 Estetik, gösteri, biçimlendirme,
 Verim, etkinlik,
 Gerilim, macera,
 Birliktelik, kurumsallık, toplumsallık olduğu görülür.

Beden Eğitimin İlk ve Ortaöğretim Okullarındaki Genel
Amaçları (MEB, 2013).
1. Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda
söyledikleri sözleri açıklayabilme,
2. Bütün organ ve sistemlerinin seviyesine uygun olarak güçlendirme
ve geliştirme,
3. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu sağlayabilme,
4. İyi duruş alışkanlığı edinebilme,
5. Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar
edinebilme,
6. Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme,
7. Halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinebilme ve bunları
uygulamaya istekli olabilme,
8. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrama,
törenlere katılmaya istekli olabilme,
9. Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest
zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye istekli olabilme,
10. Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve
alışkanlıklar edinebilme,
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11. Tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten faydalanabilme,
12. İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme,
13. Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme,
14. Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme,
15. Dostça oynama ve yarışma, kazanma takdir etme, kaybetmeyi
kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olabilme,
16. Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme,
17. Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme,
18. Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği
gibi kullanabilme.

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ve
Fakülteleri
Ülkemizdeki üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksek okulları ve
fakülteleri, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor
yöneticiliği ve rekreasyon olmaz üzere dört farklı bölüm ile eğitim-öğretim
vermektedir.
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümleri boyutunda; öncelikli
amaç nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmeni ve akademisyenler yetiştirmektir. Bununla beraber çağdaş bilgilerle donatılmış ve bu bilgileri başkalarına iletebilecek yeteneğe sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı, topluma ve
toplumsal sorunlara karşı sorumlu, yenilikçi ve yeniliğe açık, insan haklarına saygılı özelliklere sahip, dinamik ve profesyonel bireyleri Cumhuriyetin
temel ilkelerine bağlı, çağdaş ve laik Türk gençleri olarak sporumuzun hizmetine kazandırmak bu bölümlerin misyonları arasındadır.
Antrenörlük Eğitimi bölümleri boyutunda beden eğitimi ve spor
yüksek okulları ve fakülteleri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüklerinin
merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda,
profesyonel ve amatör takımlarda veya kulüplerde, turizm sektöründe,
özel spor salonlarında ve kişisel antrenör olarak bireysel çalıştırıcı olarak
görevlendirilecek kaliteli, verimli, bilgisini aktarabilen, yaratıcı, boş zaman
aktivitelerini düzenleyebilen, insan ve spor psikolojisi hakkında bilgi
sahibi olan, antrenman bilgisi, anatomi, fizyoloji gibi temel bilgilere sahip,
lider özellikli yardımcı antrenör, antrenör ve akademisyen yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.
Spor Yöneticiliği bölümleri boyutunda ise, beden eğitimi ve spor
yüksekokulları ve fakülteleri, amatör ve profesyonel liglerdeki spor
kulüplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı il ve ilçe
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Müdürlüklerinde, kamu ve özel kuruluşlarla ilgili her türlü spor tesislerinde,
sporcu eğitim merkezlerinde, federasyonların çeşitli departmanlarında,
özel spor kurslarında, belediyelerin bedensel aktivite amaçlı açtıkları
salonlarda çalışabilecek, etkinlik yönetiminde (event management) ve spor
alanında insan kaynakları yönetiminde uzman, spor ve medya, sporcu
hukuku, marka yöneticiliği, sponsorluk, pazarlama gibi alanlarda bilgi
sahibi, ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenleyebilen ve yönetebilen
spor yöneticileri ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ve fakültelerinin Rekreasyon
bölümleri boyutunda ise amaçları, rekreasyonel organizasyonlar
düzenleyebilen ve yürütebilen orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda
görev alabilen, bedensel yönden aktif bir yaşam benimseyen toplum
oluşmasında katkıda bulunan, rekreasyon işletmeleri başta olmak üzere
temalı parklarda ve diğer turizm işletmeleri içerisinde yer alan animasyon
ve rekreasyonel hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte
olan, rekreasyon alanlarında bilgi ve beceriye sahip, iletişim becerileri
güçlü, araştırmacı, çağdaş ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen,
evrensel değerler ışığında insan haklarına saygılı, araştırmacı “rekreasyon
uzmanları” ve bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için gerekli donanımı
başka bireylere de aktarıp yetiştirebilen akademisyenler yetiştirmektir.

Beden Eğitimi ve Spor’ un Yararları
Teknolojik gelişimlerden önce bireyler çoğunlukla günlük ihtiyaçlarını
karşılamak için bedensel güçlerini daha fazla kullanırken, son dönemlerdeki
gelişmelerle orantılı olarak daha az hareketli bir yaşam tarzını benimsemeye
başladıkları görülmektedir. Bu duruma bağlı olarak toplum içerisinde
koroner hastalıklar, depresyon, tükenmişlik, obezite gibi hastalıklarda
gelişmiş, hükümetler de ortaya çıkan bu sağlık sorunlarını ortadan
kaldırmak ve daha sağlıklı toplumlara sahip olmak adına bireylerin daha
hareketli bir yaşam benimsemesini sağlayıcı politikalar geliştirmeye ve
uygulamaya başlamıştır (Açak, 2006). Bu uygulamaların önemli bir bölümünü
beden eğitimi ve spor uygulamaları oluşturmaktadır. Yapılan bilimsel
araştırmalar travma sonucunda oluşan sağlık sorunları hariç olmak üzere
beden eğitimi ve spor etkinliklerinin birçok sağlık sorunu ile mücadelede
etkin bir role sahip olduğunu göstermektedir
“Amerika Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Birliği" bireylerin beden
eğitimi ve spor faaliyetleri yolu ile kazandığı faydalar geniş çaplı bir rapor
hazırlamıştır. Bu rapora göre beden eğitimi ve sporun genel yararları şu
şekilde sıralanmıştır:
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• Beden eğitimi ve spor, insanların günlük yaşam içerisinde bedensel
açıdan daha aktif olmalarına katkı sağlamaktadır.
• İnsanlar beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katıldıkları zaman bazı
hareket becerilerini uygulamak durumundadırlar. Bu durum insanların
beden eğitimi ve spor faaliyetleri sayesinde yeni hareket becerileri kazanmalarına katkı sağlamaktadır.
• Beden eğitimi ve spor etkinliklerinde temel hareket becerilerinin yanında dans, jimnastik ya da spor dallarına yönelik hareket becerileri de yer
almaktadır. Bu durum beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılan bireylerin spor dallarına özgü hareket becerileri kazanmalarına katkı sağlamaktadır.
• Beden eğitimi ve spora katılım bazı uzmanlık gerektiren hareket becerilerinin yanında herhangi bir uzmanlık gerektirmeyen hareket becerilerinin de kazanılmasına destek olmaktadır.
• Beden eğitimi ve spor faaliyetleri insanların fiziksel aktivitenin önemini kavramalarına, bunun yanında sağlıklarını geliştirmek adına spora
yönelmelerine katkı sağlamaktadır.
• Eğitim sistemi içerisinde ele alındığı zaman beden eğitimi dersleri
çocuklara sağlıklı bir birey olmayı, bunun yanında zararlı alışkanlıklardan
uzak duran bilinçli birer tüketici olmayı öğretmektedir.
• Beden eğitimi dersleri çocukların hem fiziksel hem de fonksiyonel açıdan psikomotor gelişimlerinin desteklenmesine yardımcı olmaktadır.
• Beden eğitimi dersleri çocukların spor dalları hakkındaki bilgi ve beceri düzeylerinin artmasına katkı sağlamaktadır.
• Beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılım bireyin kişilik gelişimini
olumlu yönde etkilemektedir.
• Beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılım ile bireyler hareket becerilerinin temel niteliklerini ve estetik özelliklerini öğrenmektedirler (Heper, 2012).
Özetle, beden eğitimi ve spor faaliyetleri, bireylerin gelişiminde çok
yönlü bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu bilgiden hareketle beden eğitimi ve sporun kişiye sağladığı yararları daha özel olarak ele alıp incelemek
doğru bir yaklaşım olacaktır.
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Fizyolojik ve Biyolojik Yönden Yararları
Bireylerin fizyolojik ve biyolojik
yönden gelişimine etkide bulunmak sadece beden eğitimi ve spora özel bir amaçtır (Tamer ve Pulur, 2011).
Beden eğitimi ve spor faaliyetleri
bireylerin kaslarını kuvvetlendirme, yorgunluğa karşı direnci
artırma, iskeletin yapısını güçlendirme, bağ dokuların esnekliğini
artırma, vücut yağ kütlesini azaltma gibi fiziksel açıdan gelişmelerine katkıda bulunduğu gibi aynı
zamanda kalbin fonksiyonlarını
ve bağışıklık sistemini güçlendirerek, iç salgı bezlerinin düzenli
çalışmasını sağlayarak, fazla kalori yakımında, kanda ve kaslardaki
laktik asit birikimlerinin geç oluşmasında ve birikimin erken dağılmasında, hipertansiyon riskini azaltarak, kılcal damarların sayısını artırarak biyolojik yönden de gelişimini sağlar.
Literatür tarandığında beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin fizyolojik ve
biyolojik yönden birçok yararları olduğu görülmektedir (Tamer ve Pulur, 2001; Zorba,
2014; Tunç, 2010; Günay ve ark. 2017)
. Bu yararlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;
• Organizmaya enerji kazandırır.
• Yorgunluğa karşı direncin artmasını sağlar.
• Vücut yağ oranının düşmesine paralel olarak sağlıklı kilo kaybına
yardımcı olur,
• Bireylerin geç yorulup, erken toparlanmasına yardımcı olur.
• Kalp damarlarının yağlanmasını önler.
• Bireyin düzenli ve sağlıklı bir uykuya sahip olmasını sağlar.
• Akciğer kapasitesini genişletir.
• Kan hacminin artmasına yardımcı olur.
• Sürat, dayanıklılık, kuvvet gibi özelliklerin gelişimini sağlar.
• Reaksiyon hızını artırır.
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• Kas kütlesinin büyümesinde rol oynar.
• Bağışıklık sistemini düzenleyerek, hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.
• Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.
• İskelet yapısını güçlendirir.
• Sinir sistemini uyararak, bireylerin hareketlerinde kontrol ve
koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olur,
• Kalp krizinden sonra hayatta kalma şansını artırır.
• Kandaki yoğunlaşmayı azaltır.
• Vücut ağrılarının giderilmesinde yardımcı olur.
• Bağ ve bağ dokularını güçlendirerek sakatlanma riskini azaltır.

Psikolojik Yönden Yararları
Çağdaş anlayışında beden eğitimi ve spor, bireyler için yaşam kalitesini
artıran, sosyalleştiren, günlük yaşamın sıkıntılarından kurtulup rahat bir
nefes aldıran, günlük aktivite içerisinde olması gereken doğal bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyler spor yoluyla sadece fiziksel ve sosyal
yönden değil, psikolojik yönden de olumlu etkiler yaşarlar.
Beden eğitimi bireyin bilinçaltına yerleşmiş olan dürtü, davranış gibi
psikolojik olguların açığa çıkmasına da yardımcı olur (Karaşahinoğlu, 2015). Bireyin,
hırs, azim, mücadele, kıskançlık, saldırganlık, korku, kaygı, stres gibi duygu
durumları hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak verir.
Yapılan araştırmalar sporda başarı için sadece fiziksel olarak güçlü ve
dayanıklı olmanın yetmediğini aynı zamanda psikolojik anlamda da güçlü
olmak gerektiğini, yoğun çalışmalar ve antrenmanlara dayanabilecek psikolojik yapıya sahip olmak gerektiğini belirtmişlerdir.
Beden eğitimi ve spor’un psikolojik yönden bireye katkılarını genelleyecek olursak;
• Bireye psikolojik yönden rahatlık sağlar.
• Bireyin kişilik özelliklerini geliştirir.
• Bireyin özgüven duygusunu geliştirir.
• Bireyin stresli durumlarla baş etmesinde yardımcı olur.
• Düzenli spor mutluluk hormonlarını açığa çıkardığı için doğal bir
depresyon önleyicidir.
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• Alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar edinmeye engel olur.
• Öfke kontrolüne yardımcı olur.
• Problem çözme becerilerini geliştirdiği için, karşılaşılan sorunlara
daha kolay çözüm yolu bulmaya yardımcı olur.
• Bireylere benlik saygısı kazandırır.
• Psikolojik zindeliği artırır.
• Obeziteyi engeller.
• Sportif etkinlikler yoluyla sağlıklı vücut görünümü elde edildiği için
bireylerin olumlu beden algıları kazanmasında yardımcı olur.
• Karar verme kabiliyetini artırır.

Sosyal Yönden Yararları
Spor, boş zaman faaliyeti olmanın yanında, sosyal,
politik ve ekonomik özellikleri ile büyük bir propoganda etkisine sahip toplumsal bir kurumdur (Kuru,
2002).
Bu kurum içerisinde
bulunan bireyler kendini
gerçekleştirmek, tanınmak,
yeni arkadaş çevresi edinmek, sosyal hayatın karmaşasından uzaklaşmak, bir
gurup üyesi olmak, farklı
kültürler tanımak amacı ile
bir sosyal hareketlilik aracı
olarak sporu seçerler (Yetim,
2010).

Spor, toplumların sosyal bakımdan sağlıklı olmaları sağladığı gibi, bir
yandan refah seviyesinin yükselmesini sağlarken diğer yandan da geleceğin
mimarı olan gençlere sağlam, mücadele eden, araştırmacı, iletişimi kuvvetli
özellikler kazandırarak olumlu etkilerde bulunmaktadır.
Beden eğitimi ve spor’un sosyal yönden bireye katkılarını özetleyecek
olursak (Yetim, 2010) ;

SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

75

• Bireylerin sağlıklı, güçlü ve mutlu olmalarını sağlar.
• Sosyal ve kültürel zevkler ve duyarlılıklar kazandırır.
• Boş zamanlarının yararlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.
• Arkadaşlık, hoşgörü, liderlik, takdir etme ve edilme özellikleri kazandırır.
• Bireylerin kendilerini kontrol etmelerini sağlar.
• Kendisine be başkalarına karşı saygılı ve sevgili olmalarını sağlar.
• Planlı ve ölçülü bir çalışma ve dinleme alışkanlığı kazandırır.
• Birlikte çalışma alışkanlıkları kazandırır.
• Diplomasiyi ve turizmi artırır.
• Profesyonel boyutta ekonomik kazanç sağlar.
• Toplumsal sorumluluklar geliştirir.
• Toplumların kültürel seviyesini artırır.
• Bireylerin tanınma ve ün kazanma gibi ihtiyaçlarını karşılamalarına
katkı sağlar.
• Mücadele ve rekabet gücünü artırır.
• Ülkelerin tanınmasında yardımcı olur.
• Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlar.
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR, FAYDALARI, ÖNEMİ VE
SINIFLANDIRILMASI
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS, BENEFITS,
IMPORTANT AND CLASSIFICATION
Serhat ÖZDENK1
ÖZET
İnsan organizması hareket potansiyeli ile yaratılmıştır. Canlılığın en belirgin
özelliği olan hareket aynı zamanda beden eğitiminin de başlıca araçlarından biridir.
Hareket, insan organizmasının normal fonksiyonlarının devam ettirilmesi ve
insanların sağlıklı olması noktasında çok önemlidir (Akgün, 1982 ).
Hareketin olmadığı yerde yaşam belirtisi yoktur. İnsan sağlığını geliştirmenin
ve insanların kendisini huzurlu hissetmesinin en etkili ve en ucuz yolu fiziksel
aktiviteyi arttırmaktır. En hafif düzeyde yapılan fiziksel aktivite bile, ilk andan
itibaren insanın sinirlerini yatıştırır, moralini yükseltir, zihnini dinlendirir,
iyimserlik ve neşe yaratır.
Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi,Spor, Spor Çeşitleri

ABSTRACT
The human organism has been created with the potential for motion. The
movement, which is the most prominent feature of life, is also one of the main
means of physical education at the same time.
The movement is very important in terms of maintaining the normal functions
of the human organism and making people healthy (Akgün, 1982).
There is no sign of life where there is no movement. The most effective and
cheapest way to improve human health and make people feel at ease is to increase
physical activity. Even the most mild physical activity calms people's nerves from
the first moment, raises morale, restores the mind, creates optimism and joy.
Keywords: Physical Education, Sports, Sports Types

1 Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Y.O, Universityof Ahi Evran,
Faculty of Sports Sciences, Kirsehir, Turkey sozdenk@hotmail.com
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GİRİŞ
İnsan organizması hareket potansiyeli ile yaratılmıştır. Canlılığın en
belirgin özelliği olan hareket aynı zamanda beden eğitiminin de başlıca
araçlarından biridir.
Hareket, insan organizmasının normal fonksiyonlarının devam ettirilmesi
ve insanların sağlıklı olması noktasında çok önemlidir (Akgün, 1982 ).
Hareketin olmadığı yerde yaşam belirtisi yoktur. İnsan sağlığını
geliştirmenin ve insanların kendisini huzurlu hissetmesinin en etkili
ve en ucuz yolu fiziksel aktiviteyi arttırmaktır. En hafif düzeyde yapılan
fiziksel aktivite bile, ilk andan itibaren insanın sinirlerini yatıştırır, moralini
yükseltir, zihnini dinlendirir, iyimserlik ve neşe yaratır.
Çağlar boyunca insanlığın yaşam şartlarını iyileştirerek daha iyiye, daha
güzele doğru taşıma arzusu insanın hareket tarzlarında da değişikliklere
yol açmıştır. Bu değişiklikler, beden eğitimi ve sporun da amaçlarının
şekillenmesi ve gelişmesini sağlamıştır. İnsan yüzyıllar önce kendi bedenini
kullanarak iş görürken günümüzde teknolojinin kendisine sunduğu
imkanlar ile hareketliliğini yitirmiştir.
Nitelikli insan gücü sağlıklı olmadan verimli olamaz ve kendinden
beklenenleri gerçekleştiremez. İnsanların özellikle gençlerin beden ve ruh
yapısının eğitilerek geliştirilmesi için en uygun ve en tesirli araç hareket
faktörünün her çeşidini ve prensiplerini kapsayan beden eğitimi ve spor
eğitimidir (Açıkada, 1990).
Beden eğitimi ve spor; insanların zihni ve fikri gelişimle birlikte bedeni
gelişimlerinin uyumlu olması, insanların içinde yasadıkları toplumlarda daha
sağlıklı, dengeli, verimli ve daha mutlu olmalarında önemli bir rol oynar.
İnsanların, özellikle çocukların ve gençlerin beden ve ruh yapısının
eğitilip geliştirilmesinde en uygun ve önemli eğitim aracı olarak beden
eğitimi ve spor faaliyetleri gösterilebilir. Sporun, özellikle genç nesillerin
yapıcı, nitelikli, yaratıcı, millî birlik ve beraberlik duygusu ve davranışı
yüksek bir biçimde yetiştirilmelerine ve böylece ekonomik, sosyal ve
kültürel kalkınmaya önemli katkı sağlar (Yetim, 2015).
Çocuk ve gençler açısından spor, fiziksel gelişimin yanı sıra sosyal ve
psikolojik açıdan da çok önemlidir. Çocuk spor yoluyla çevresini tanır,
iletişim kurar, kendine olan özgüveni artar, toplum içindeki sahip olduğu
yerini sağlamlaştırır.
Psikolojik açıdan ise, kendini kontrol etmeyi, bir konuda konsantre
olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi, başarıya güdülenme vb. gibi pek çok
olumlu gelişim gösterir (Sevim, 1997).
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Günümüzde sportif faaliyette bulunan kişilerin spor yapma hedefleri
incelendiğinde sporun, sağlıklı olma, eğlenceli olması, iş verimini arttırması, sosyallik ve yeni arkadaş çevresi oluşturması gibi birçok neden sıralanmaktadır.
İnsanları spor yapmaya iten arka plandaki nedenler ise, boş zamanın
olması, yaşlılık, rekabetçi çıkarlar ve hastalıklar olarak sıralanmaktadır.
Bugün birçok ülkede insanları tekrar hareketli bir yaşam tarzına
yönlendirmek bir devlet politikası olmuştur (Açıkada , 1990).
Uygulanacak doğru spor politikaları sayesinde spor ve fiziksel aktivite,
sadece sağlığın iyileştirilmesi amacıyla değil fiziksel refah ve aynı zamanda
sosyal uyumu ve eğitim alanında birçok olumlu davranış ve değerleri de
küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırabilir.

BEDEN EĞİTİMİ
Beden eğitimi, insanın bedeni ile yapılan genel eğitim, etkinlik noktası
insan vücudu; hedef ise insanın tüm kişiliği ve bütünlüğüdür. Beden eğitimi insan vücudunun eğitimidir ve bu eğitim anlayışında bedensel hareketlerin kendi özünde bir değeri olmayıp araç sal bir değeri vardır.
Beden eğitimi, sağlıklı, güçlü, mutlu, kişilik ve ahlak kazandırma, kültürleşme, toplumlaşma, vatandaşlık eğitimidir. Ferdin büyüme, gelişme ve
davranışlarını sağlayan güçlü bir eğitim alanıdır (Strchmeyer , 1983).
Eğitim faaliyetlerinin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçası olan beden
eğitimi, aynı zamanda kişiliğin de eğitimidir. Başka bir deyişle öğrencilerin
gelişim özellikleri göz önünde tutularak onların, birey ve toplum önünde
sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik olmalarını sağlar. Beden eğitimi derslerinde kazandırılması amaçlanan bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkların tamamının değerlendirilmesi gerekir (Başoğlu, 1995 ).
Bazı araştırıcıların ise beden eğitimiyle ilgili yapmış oldukları tanımlardan bazıları şöyledir:
Özmen’e göre genel eğilimin bir parçası olan beden eğitimi kişinin bedensel ve ruhsal eğitimini sağlayarak, sportif etkinliklerden zevk almasını
mümkün kılar. “Her öğrenci beden eğitimi dersi içinde yeteneklerinin geliştirilmesi ve düzensiz gelişiminin giderilmesi hakkına sahiptir” (Özmen,
1976 ).
Beden eğitimini hareket etmeyi öğretmek ve hareket yoluyla öğrenmek biçiminde tanımlayan Tamer “fiziksel hareketlerin planlı bir gelişme
doğrultusunda yaşantıya dönüştürülmesi gerektiğini söylemiştir” (Tamer,
1987).
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Beden eğitimi ve spor sıkı organik bağlarla birbirine bağlı bulunan iki
olgudur. Çok farklı kavramlar olarak düşünmek, aralarına kesin sınırlar
koymak oldukça güçtür. Kimi kuramcılar organik bağların güçlülüğüne
karsın sporun beden eğitiminden farklı büyük bir cazibeye sahip olduğunu
öne sürmüşlerdir. (İnal, 2003).

SPOR
Spor sözlük anlamı olarak Latince disportare ve desport biçiminde “dağıtmak, bir birinden ayırmak, eğlence, neşe” anlamına gelen sözcüklerden,
daha sonraları 17. Yüzyıldan günümüze gelinceye kadar ilk hecesi alınarak
“Sport” biçimine dönüştüğü çeşitli araştırmacılar tarafından öne sürülmektedir.
İnsanlığın tarihi gelişimi içinde ölüm kalım mücadelelerinin barışçı
benzetimi olarak ortaya çıkmış olan spor, önceleri savunma ve saldırıya
dayalı sporlar olarak yapılırken daha sonraları bireysel sporlar olarak yapılmıştır. Sporun tarihsel gelişim süreci ilerledikçe spor; bireysel sporlar
ve takım sporları olarak gündeme gelmiş yarışma ve müsabakalar halinde
insanların üstün gelme arzularını sergileyebilecekleri bir disiplin olarak yapılmaya başlanmıştır (İnal, 2003).
Spor çok yönlü bir kavram olduğundan, sporun tanımı konusunda araştırmacılar farklı tanım ve görüşler ortaya koymuşlardır. Bunun sebebi ise,
sporun kapsamı, branşları, hedefleri, içerikleri ve yapılış biçimlerinin farklı
biçimde algılanıp değerlendirilmesindendir (Amman,2000).

Sporun tanımlarından bazıları şöyledir:
Spor, tek başına veya toplu olarak yapılan, kendine özgü kuralları
olan, genelde yarışmaya dayanan bedensel ve zihinsel yeteneklerinin
gelişimini sağlayan, eğitici ve eğlendirici uğraşlardır (Açıkada ,
1990).
Spor, bireyin tabii çevresini beşeri çevre haline getirirken elde
ettiği yetenekleri geliştiren, belirli kurallar altında araçlı veya araçsız,
bireysel ya da toplu olarak bos zaman faaliyeti kapsamı içinde veya
profesyonelce melekleştirerek yaptığı, sosyalleştirişi toplumla
bütünleştirici, ruh ve fiziği geliştiren rekabetçi, dayanışmacı ve
kültürel bir olgudur (Amman,2000).
Spor, bireyin fizyolojik ve psikolojik yönden sağlığını geliştiren,
sosyal davranışlarını düzenleyen, zihinsel ve motorik belirli bir düzeye
getiren biyolojik, pedagojik ve sosyal bir olgudur. Diğer bir ifadeyle
spor, bireyin fikir, ruh ve bedenen gelişmesini ve bu öğeler arasında
koordinasyonu ve sosyalleşmeyi sağlayan bir olgudur (Yetim, 2015).
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Yıldıran ve Yetim’e göre beden eğitimi ve spor yetişmekte olan
nesillerin temel kaynağı olan insanın fiziksel, zihinsel, sosyal ve
duygusal gelişimini amaç edinen ve genel eğitimin tamamlayıcısı ve
ayrılmaz bir parçası olarak görünen bilinçli ve planlı faaliyetlerdir
(Yıldıran,1996).
Psikologlara göre spor; bireylerin topluma uyum sağlamalarını
kolaylaştıran, aynı zamanda ruhen ve bedenen sağlıklı bir gelişim
göstermelerine de yardımcı olan bir faaliyettir (Kara, 1991).
Tüm tanımlar analiz edildiğinde; spor, haz unsuru önde gelmekle
birlikte farklı amaçlar, değerler ve yaptırımlar tarafından yönlendirilen, az ya da performans ilkesine dayalı, bilinçli olarak zorlukların
oluşturulmasını ve bunların asılmasını hedefleyen bedensel faaliyetlerdir (Amman,2000).

DÜZENLİ EGZERSİZ VE SPORUN ÖNEMİ
Hareketsizliğin insan organizması üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu çok eski zamanlardan itibaren bilinmektedir. İnsan bedeni doğuştan
var olan özelliklerinden dolayı devamlı hareket etme ihtiyacı duyar. (Erkal,
1992 ).
İnsanın; anatomik, fizyolojik ve psikolojik yönden iyi durumda olması,
etkinlikleri sürdürmesi ve gereken hallerde, yedek gücünü kuvvetini ortaya
koyabilmesi için spor yapma ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç mutlaka yerine getirilmelidir. Bu koşullar sağlandığında spor koruyucu hekimliğin bir aracı
olmakta bireyin sağlığını geliştirmekte, hastalıklara karsı dirençli olmasına
yardım etmektedir.
Bireylerde, kendine güven, grup bilinci, toplumsal dayanışma, paylaşma gibi özelliklerin gelişmesi ve yerleşmesini sağlayan spor, sosyalleşme ve
toplumun kültür seviyesinin yükselmesine de aracılık etmektedir (Erkal,
1992).
Sağlık için egzersizin temel amacı; hareketsiz bir yaşantının neden olduğu organik ve fiziki bozuklukları önlemek veya yavaşlatmak beden sağlığının temeli olan fizyolojik kapasitesini yükseltmek, fiziksel uygunluğu ve
sağlığı uzun yıllar muhafaza etmektir (İnal, 2003).
Günümüzde spor yapan kişilerin spor yapma amaçlarına bakıldığında
sporun sağlığı koruma, zevk ve eğlence olması, çalışma verimini arttırması, sosyal ve yeni arkadaş çevresi oluşturması gibi nedenler sıralanmaktadır.
İnsanları spor yapmaya iten arka plandaki nedenler ise, boş zamanın olması,
yaşlılık, rekabetçi çıkarlar ve hastalıklar olarak sıralanmaktadır (İnal, 2003).
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İnsan bedeni özel yetenekleri olan mükemmel bir varlıktır. Merkezi
sinir sistemi yasam dinamizmini kontrol eder. Kalp, yasam boyu düzenli
olarak vücuda kan pompalar. Sürekli egzersizlerle solunum, sindirim,
boşaltım ve iskelet kas sistemlerinin istenen düzeyde tutulması sağlanır.
Uzun süre hareketsiz kalan insan bedeni hareket yeteneğini kaybeder ve
sağlık problemleri doğurabilir (Erkal, 1998).
Her geçen gün düzenli yapılan bedensel egzersizlerin sağlık için önemi
daha da belirginleşmektedir. Egzersizler; kasların, kemiklerin, eklemlerin,
kalp-damar sistemi ve fonksiyonlarının en uygun şekilde çalışmasını
sağlamaktadır. Dayanıklılık sporları (uzun mesafe koşuları, bisiklet, uzun
mesafe yüzme vb.) yapanlarda koroner arter hastalığı hipertansiyon ve
seker hastalığı daha az görülür (Akgün, 1989).
Beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin, kişileri sağlıklı ve dinamik
yasama kavuşturmasından, günümüz yaşamının yorgunluğunu ve stresini
azaltmasındaki etkisinden dolayı günümüzde ki önemi gittikçe artmaktadır.
Kişilerin içinde yasadığı topluma uyum sağlaması, birbirleriyle ilişkilerini
iyi bir şekilde düzenlenmesi ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı
olmasına bağlıdır.
Beden eğitimi bu noktada bireyin sosyalleşmesine yardımcı olarak onun
kişiliğinin gelişmesinde büyük rol oynar, milletçe ihtiyaç duyulan karşılıklı
sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirir. Kötü alışkanlıklardan uzak tutar,
toplum dışı fertleri topluma kazandırır. İnsanların çalışma ortamlarında
yasadıkları stres ve baskılardan kurtulmalarında bir araçtır. Sonuçta da
ferdin sosyalleşmesine katkıda bulunur. (İnal, 2003).
Bu açıdan bakıldığında beden eğitiminin bireyin çok yönlü
gelişmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Spor yapmanın yalnızca
bedensel bir uğraş olmayıp, aynı zamanda bir sosyalleşme ve topluma uyum
süreci olarak görülmüştür . Sporun, bireyin fiziksel, psikolojik dinamizmine
olan katkısının yanında, toplumsal ve çalışma hayatına getirdiği katkı da
bugün birçok bilim tarafından kabul edilmektedir (Erkal, 1992 ).

KİŞİLERİN SPOR YAPMA AMAÇLARI
Spor ve fiziksel aktivitenin önemi hemen her kesim tarafından kabul
edilmektedir. İnsanlar, başta sağlıkla ilgili olmak üzere, çeşitli nedenlerle
spor yapmanın gerekliliğini kabul ederler.
Sporla ilgilenenlerin amacı kişinin beden ve ruh sağlığını geliştirmek
kendine güven kazanmasını sağlamak ve üst düzey performansı elde
etmektir (Bilge,2000). Bireyleri spor yapmaya iten nedenlerin araştırılması,
bazı yöntemsel zorluklar içerir. Bu, insanların hangi gereksinimler
doğrultusunda spor yaptıklarına ilişkin sorular içinde geçerlidir. Burada,
gereksinimler belirleyici bir rol oynamaktadır.
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Birçok araştırma, bu soruya cevap bulmak için yapılmıştır. Bireyleri
spor yapmaya iten nedenler bazen çok farklı bazen de çok benzerdir.
İnsanları spor yapmaya iten bazı nedenleri şöyle sıralayabiliriz:
-- Sağlıklı olma veya sağlığı korumak,
-- Sosyal ilişki kurma çabası,
-- Eğlence, haz, neşe,
-- Kendini gerçekleştirme,
-- Yeni deneyimler ve arkadaşlıklar kazanma,
-- Maddi ve kişisel kazanç,
-- Özgüven kazanma,
-- Şişmanlıktan kurtulmak için kilo verme,
-- Mutlu olma,
-- Stres ve hastalıklara karşı direnç kazanma,
-- Gençlik ve güzellik elde etmek olarak sıralanmıştır. (İnal, 2003).
Yapılan araştırmalara göre düzenli spor yapmanın kişilerin, fizyolojik ve
biyolojik, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik faydaları vardır (İnal, 2003).
Bu faydalar genel olarak şunlardır;

Fizyolojik Faydaları
Sporun bilinen en eski özelliği fiziksel gelişimdir. İlkçağlarda insanın
hayatta kalmak için yaptığı ilkel bedensel faaliyetlerin genelinin onu güçlü
tutma amacına yönelik olduğu bilinmektedir. Yerleşik topluma geçiş ve bos
zamanın ortaya çıkmasından sonra insanlar bedensel faaliyetlerin, fiziksel
ve biyolojik yararlarını fark etmişlerdir.
Geçmişten günümüze gelinceye kadar insanlar sporun fayda ve
yararlarının farkında olmuş ve sportif faaliyetlere yönelmişlerdir. Spor
yapan kişilerde meydana gelen bazı fizyolojik değişimlerinden bazılarını
maddeler halinde söyle sıralayabiliriz:
- Bireylerin daha enerjik bir yapıya sahip olmasını sağlar.
- Fizyolojik ve psikolojik yorgunluklara karşı vücut direncini arttırır.
- Obeziteyi önler.
- Vücutta kılcal damar sayısı artar.
- Kalp krizi geçirme riskini azaltır.
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- Kalbin pompaladığı kan miktarı artar ve kalbi besleyen kroner
damarlar genişler (İnal, 2003).

Sosyolojik Faydaları
İnsanın beden ve ruh sağlığını geliştirmek ve iradesini güçlü kılmak,
beden eğitimi ve sporun temel amaçları arasında yer aldığı gibi, aynı zamanda da sosyal ve ekonomik kalkınmanın da temel unsurları arasında yer
alır (Erkal, 1992 ).
Spor bir yasam biçimidir. Bu yasam biçimini tamamlayan, etkileyen ve
sahip olduğu güçleri bireylerde özelleşen bir bütünlüğü olan sporun insan
yaşamına yön vermesinin bir anlamı vardır. Fakat unutmamak gerekir ki
spor yasamın tümü değildir, onsuz olunduğunda da yasam devam eder fakat eksik bir yasam olmaktadır (Kılcıgil, 1998 ).
Nitelikli insan gücüne ulaşmanın yolu sağlıklı olmaktan geçer, insanın
iradesini güçlendiren beden eğitimi ve spor aynı zamanda insanın kendine
güven duymasında ve kişiliğinin oluşmasında da etkin bir rol oynar. İnsanların grup çalışmasını kolaylaştırarak, karşılıklı dayanışmayı sağlar .
Günümüzde başlı başına meslek haline gelmiş ve tam gün katılımı gerektiren spor olgusu ve eğitim sürecinin bir parçası olan beden eğitimi, ister
istemez sosyal bir etkileşimi ve gelişimi de beraberinde getirir. Ortak özellikler taşıdığı varsayılarak oluşturulmuş sınıf ortamındaki bireylerin eğitim
yaşantıları sırasında yardımlaşma, güç gösterme, kendini görsel açıdan beğendirme arzuları ve bunların diğer bireylerde karşılık bulması sosyal bir
gelişim sağlamaktadır (İnal, 2003).
Ortaöğretim sırasında sosyal bir gruba ait olma ve kimlik bulma arayışının yoğun olduğu gençlerin bu ihtiyaçlarının beden eğitimi ve spor yoluyla
yararlı ve sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesi sağlıklı bir toplum oluşturma
ve ulusal değerlere bağlı nesiller yetiştirme sürecine katkıda bulunacaktır .
Beden eğitimi ve spor kişilik ve karakter gelişimine de katkıda
bulunur. Güçlü bağlar kurabilme, takım ruhu, grup etkileşimi, oyun ve
spor alanlarında görülen özelliklerdir. Bu özelliklerin kişilik gelişimine
katkıları vardır. Takım arkadaşlarına ve rakibe uyum toplumsal uyumun
sağlanmasına etkili olur (İnal, 2003).

Psikolojik Faydaları
Bedenin, bireyin duygularını ifadede kullanılması beden eğitimi ve
spor davranışları ile mümkündür. Beden eğitimi ve spor ortamındaki etkileşim, duyguların kontrolü ve boşalımı için uygun imkânlar sağlar. İradeyi
kuvvetlendirir, zekâyı geliştirir. Telafi mekanizması olarak kompleksli insanların tedavisine katkı sağlar. Kişiliği olumlu yönde geliştirir, mücadele
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ve dayanma gücünü arttırır. Kendini ifade etme ve neleri gerçekleştirebileceğini ispatlama konusunda imkânlar sağlar.
Bireylerin psikolojik olarak gelişimine, spor yapmanın olumlu etkileri
olacağı gibi, spor branşının türü, içerisinde barındırdığı bir takım psikolojik özellikleri de (motivasyon, bireysel mücadele, takım ruhu, konsantrasyon ve motivasyon vb.) bireyin psikolojik ve duygusal durumuna farklı
yönde etkiler yapabilir (Salar, Hekim ve Tokgöz, 2012, s.123-135).
Örneğin takım sporu ile ilgilenen bireyler ile ferdi spor dalları ile ilgilenen bireylerin psikolojik ve duygusal özellikleri yaptıkları spor dalının
içeriğine göre birbirlerinden farklı olabilir Takım sporları bireyin, sosyalleşme, insanlarla iyi iletişim kurma, birlikte kazanma ve kaybetme, ekip çalışması yapma ve yardımlaşma gibi özelliklerinin gelişmesine katkı sağlar.
Bireysel sporlar ise bireyin, irade gelişimi, kendini aşma becerisi, kendisiyle
mücadele etme ve özgüven kazanma gibi özelliklerini geliştirir (Salar vd.,
2012, s.123-135).
Pozisyonlara ve sürpriz gelişen durumlara uyum sağlayabilme ve anında karar verebilme özelliklerini geliştirir. Bireyin duygularını kontrol edebilmesinde katkısı büyüktür. Sorumluluk duygusunun oluşmasını sağlar.
İnsanın kendini yenilemesine yol açar ve hoşgörü duygularını geliştirir.
(İnal, 2003).

Ekonomik Faydaları
Sportif faaliyetlere yarışmacı olarak katılım gösteren tüm insanların,
katıldıkları spor dalı gereği kullanmak zorunda oldukları araç, gereç ve
malzemelere ihtiyaçları kaçınılmazdır. Kullanılan bu malzemelerin üretiminde rol oynayan tüm birimlerin bu sanayi içinde ekonomik olarak rant
elde etmeleri sporun ekonomik yönden katkılarının açık bir göstergesidir
(İnal, 2003).
Sportif organizasyonlara yarışmacı ya da izleyici olarak katılan kişilerin
bu aktivitelerden gelir elde etmesi, aktivitelerin farklı merkezlerde gerçekleştirilmesi durumunda katılımcı ve seyirci olarak bu merkezlere yapılan
seyahatlerin turizm sektörünün hareketlenmesine yol açması, bu hareketlilik sonucunda da parasal harcamalarda bulunulması sporun bir başka şekilde ekonomiye katkısını ortaya koymaktadır.
Sportif faaliyetler iç ve dış turizmin artmasına yol açar, insanları spora
ve o bölgeye katkı sağlayacak harcamalara sevk eder. Spor yeni bir sanayi
ve is ortamı oluşturduğu için, ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlar
(İnal, 2003).
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SPORUN SINIFLANDIRILMASI
Spor, insanlar tarafından ortaya çıkarılan ve onları meşgul eden bir
etkinlik olduğu için, insanların genel yapısının çok iyi analiz edilip, varoluş
ve onun anlamlı karakterine atıfta bulunmaksızın anlaşılamaz.
Spor türü ve yoğunluğuna göre sınıflandırılabilir. Spor kendi içerisinde
performans sporu, kitle sporu, okul sporu, özel gruplarda spor olmak üzere
dört ana başlıkta incelenmektedir.

Performans Sporu
Fiziksel aktivite esnasında, yapılan fiziksel aktivitenin gerektirdiği psikolojik, biyo-mekanik ve fizyolojik, verime ‘‘performans’’ adı verilir .
Mutlak başarıyı elde etmek, başarıyı sürdürmek ve daha iyisine ulaşmak
için yapılan sportif faaliyettir. Performans sporu yapan sporcular bu alanda
çalışan profesyonel kişilerdir (İnal, 2003).
Performans sporu elit spor olarak da ifade edilmektedir. Performans
sporu mevcut sınırları zorlayan uzun ve yoğun çalışmalarla ve ekonomik
faktörlerle beslenen, yapısı, seçiciliği ve sınırlayıcılığı nedeniyle herkesin
başarılı olamayacağı bir düzlemdedir. Günümüzde performans sporu siyasi, ekonomik ve kültürel faktörlerin etkisi altında sporun diğer sınıflarından farklı bir alanda değerlendirilmektedir (İnal, 2003).

Kitle Sporu
Nitelikli insan gücüne ulaşmanın yolu sağlıklı olmaktan geçer, insanın
iradesini güçlendiren beden eğitimi ve spor aynı zamanda insanın kendine
güven duymasında ve kişiliğinin oluşmasında da etkin bir rol oynar.
İnsanların grup çalışmasını kolaylaştırarak, karşılıklı dayanışmayı sağlar
(İnal, 2003).
Kitle sporu kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalan serbest
zamanında haz, dinlenme, eğlenme, sağlık amaçlarını güderek isteyerek
yaptığı bedeni faaliyetlerdir (Amman,2000).
Kitle sporu slogan sekliyle, herkes için spor olarak ifade edilmektedir.
“Kitle sporu” yerine genellikle bu sporun mesleki çalışma saatleri dışında
gerçekleştirilen bir faaliyet olmasına işaret eden “serbest zaman sporu”
terimi de kullanılmaktadır (Amman,2000).
Günümüzde spor ve spor etkinliklerinin büyük bir çoğunluğu, boş
zaman sporu haline gelmiştir. Boş zamanlarında sportif faaliyetleri tercih
eden insanların sayısının diğer faaliyetlere katılanların sayısından daha
fazla olduğu belirtilmektedir (Yıldıran, Yetim, 1996).
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Boş zamanlarda sportif faaliyetlere aktif katılmayı tercih etme
oranının yüksek olmasındaki temel nedenler, sporun kişisel ve toplumsal
özelliklerinden ve faydalarından kaynaklanmaktadır.

Okul Sporu
Eğitim-Öğretim gören öğrenciler günlerinin çoğunu okulda geçirmektedirler. Okullarda beden eğitimi ve spor faaliyetleri ile öğrencilerin fiziki
kabiliyetlerini ve kişilik özelliklerini geliştirici çalışmalar yapılmaktadır.
Duygu ve heyecanlarını kontrol etme, onları rahatça ifade etme, duygularını istikrarlı hale getirme ve bu olgulara karşı duyarlılık kazanma, okul
sporunun kişiye sağladığı katkılardan bazılarıdır ( Baumann, 1994 ). Okul
sporu olarak
Beden eğitimi ve spor eğitimi; ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim
kurumlarında gerçekleştirilen planlı eğitimsel faaliyetleri içermektedir.
İlköğretim ve ortaöğretimin tamamında, yükseköğretimin ise bir kısmında
bu faaliyetler müfredat içerisinde yer alan ders etkinlikleridir.
Bunun yanında, derslere ek olarak çeşitli spor ve fiziksel etkinlikleri
içeren çeşitli faaliyetler de gerçekleştirilmektedir. Beden eğitimi ve sporun,
eğitim yoluyla bireylere sunulmasındaki temel amaç, bireylerin fiziksel ve
ruhsal açıdan sağlıklı olarak yetiştirilmesidir (Yıldız, 2009).

Özel Gruplarda Spor
Toplumda bazı kimseler özel durumlarından dolayı spor faaliyetlerine
her zaman katılamazlar. Çeşitli fiziksel, ruhsal engellere sahip bu bireylere
özel ortamlar ve şartlar hazırlanarak onların kurallarında, imkân ve kabiliyetlerinde spor ortamı hazırlanır (Baumann, 1994).
Dünya nüfusunun %25’ i doğrudan (sahip oldukları) ya da dolaylı olarak (bir aile üyesinin sahip olduğu) bir çeşit engellilikten etkilenmektedir.
Boş zaman aktiviteleri, engeli olan kişiler için büyük önem arz etmektedir.
Bazıları için bu durum sadece pasif olarak rahatlama anlamına gelirken,
bazıları için çoğu zaman elit seviyede fiziksel aktivitelerdir.
Engeli olan insanların spor yapma sebepleri kişiden kişiye değişiklik
gösterebilir. Ayrıca yetersizliği olan bireylerde eğitim bireysel olduğu için
kişinin bulunduğu noktadan ileriye gidebilmesi ona belirlenecek kısa ve
uzun süreli hedeflerle olmaktadır ve spor bunun için güzel bir araçtır (Çınarlı, S., & Ersöz, G., 2010).
Spor yapmanın önemli fiziksel yararları olduğu bilinmektedir. Örneğin
fiziksel yeterliliği arttırır ve fiziksel görünüş üzerinde olumlu etkileri vardır.
Kişinin fiziksel bağımsızlığını ve bireysel yeterlilik kazanmasına ve fiziksel
engelin potansiyel zararlarının kontrol altında tutulmasında yardımı vardır.
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Ayrıca, spor yapmanın bazı göz ardı edilemeyecek yararları vardır.
Kişilerin tekrar kimlik kazanmalarına, engelli bir bedene sahip olmanın
verdiği duyguyla mücadele etmeye, hedefler koymaya, bir yeterlilik ve
başarı duygusu geliştirmelerine katkıda bulunur (Çınarlı, S., & Ersöz, G.,
2010).
Sosyal açıdan ise, spor aynı sorundan muzdarip bu kişileri bir aile olarak
bir araya getirir ve sosyal hareketlilik için bir araç oluşturur. Bir engeli olan
insanlar sporla hem bir hobi olarak uğraşırlar hem de yarışma boyutunda
yarışmalara katılırlar. Dünyanın dört bir yanındaki engelli sporcular
ekonomik açıdan boş zamanlarını, isteğe bağlı gelirlerini ve enerjilerini
spor yapmaya adarlar (Çınarlı, S., & Ersöz, G., 2010).
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ENGELLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ
VE SPOR DERSİNE YÖNELİK SORUNLAR ÖLÇEĞİ
PROBLEMS TOWARDS PHYSICAL EDUCATION AND
SPORT SCALE IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH
DISABILITIES
Bengü GÜVEN1, Emin KURU2
ÖZET
Daha önce egzersiz yapmamış engelli çocuklar için beden eğitimi ve sporun
bir fırsat olduğu bilinmektedir. Beden eğitimi dersleri engelli çocuklar için fiziksel
olarak aktif bir yaşam sağlayabilir. Bu nedenle engelli öğrencilerin beden eğitimine
yönelik sorunlarını belirlemek ve çözmek son derece önemlidir. Buradan hareketle
bu çalışmanın amacı, engelli öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik
algıladıkları sorunları belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Çalışmaya 55
ortopedik, 65 görme, 59 işitme engelli olmak üzere toplam 179 ortaokul öğrencisi
gönüllü olarak katılmıştır. Engelli öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik
sorunlarını belirlemek için geliştirilen “Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi
Sorunlar Ölçeği (EBESSO)” 5’li likert tipi olarak düzenlenmiş 22 maddeden
oluşmaktadır. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için yapılan Temel Bileşenler
(Principle Component) Analizi, döndürme işlemi olarak dik döndürme (varimax
rotation) tekniği kullanılmıştır. Analizler sonucunda 179 engelli ortaokul öğrencisi
için ölçek üç faktörlü yapı ile desteklenmiş ve üç faktörün açıkladığı varyans % 45
olarak bulunmuştur. Faktörler altındaki maddelerin sözel yapılarına bakıldığında
ilk faktör Sosyal Çevre, ikinci faktör Ders İşlenişi ve üçüncü faktör Fiziki Çevre
olarak adlandırılmıştır. Sosyal Çevre alt ölçeğinin güvenirliği 0.85, Ders İşlenişi alt
ölçeğinin güvenirliği 0.80 ve Fiziki Çevre alt ölçeğinin güvenirliği 0.60’dır. Sonuç
olarak, “Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sorunlar Ölçeği (EBESSO)” işitme,
görme ve bedensel engelli ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine
yönelik sorunları nasıl algıladıklarını değerlendirmek için geçerli ve güvenilir
olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, sorunlar, engelli öğrenciler

ABSTRACT
It is known that physical education and sport gives an opportunity to exist
different physical experiences for children with disabilities who had never exercise
before. Physical education courses can obtain the disabled students physically
active life. Hence it is important to determine and solve students’ problems towards
1 Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
2 Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara, TÜRKİYE
- Bu çalışma Bengü GÜVEN’in Doktora tezinden üretilmiştir.
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physical education. The aim of this study was to develop a scale to assess problems
toward physical education for secondary school students with disabilities. 55
physically, 65 visually, 59 hearing disabled students (totally 179) voluntarily
participated in this study. “Physical Education Problems Scale for Students with
Disabilities” (PEPSD) was developed for determining the problems toward physical
education. PEPSD consist of 22 problem items. Participants were asked to rate
each item on a 5-point Likert scale ranging from 1 (strongly agree) to 5 (strongly
disagree). Principle Component Factor Analysis with Varimax Rotation for testing
factor structure of PEPSD supported three factor structures for 179 disabled
middle school students and items explained 45% of the variance. With regard to
statement structure and its meaning, first factor is called Social Environment, the
second factor is called Course Execution and the third factor is called as Physical
environment. The internal consistency (Cronbach Alpha) was 0.85 for first factor,
0.80 for the second factor and 0.60 for the third factor. It can be concluded that
the “Physical Education Problems Scale for Students with Disabilities” is a reliable
and valid instrument to assess disabled middle school students’ problems towards
physical education.
Keywords: Physical Education, Problems, Disabled Students

GİRİŞ
Bir çocuğun doğumu genellikle sevinç kaynağıdır. Anne-Baba, çocuğunun başarılı olacağını ve gelecekle ilgili beklentilerini gerçekleştireceğini
düşünür. Engelli bir çocuğun doğumu ise genellikle ailelerin bu rüyalarını
yıkmaktadır. Bununla birlikte engellilik doğuştan olabildiği gibi sonradan
da olabilecek bir olaydır. Örneğin küçük bir kaza veya ani bir hastalık insanı başkalarına muhtaç duruma düşürebilir. Bu insan hayatının gerçeklerindendir. Bu durumda gündelik hayatı, toplumsal yaşamı, fiziksel yetenekleri
ve zihinsel işlevleri eksik olan insanların durumuna göre düzenlemek, özellikle engelli bireyleri korumak, kollamak ve toplumsal etkinliklere daha
çok katılımcı hale getirmek gerekir.
Engellilerin sosyal yaşama katılabilmeleri, bağımsız yaşam sürdürebilmelerine bağlıdır. Bu gerçekleştirilebildiği ölçüde “kendisine yardımcı
olabilen” engelliler çoğalacaktır. Yardım ve hizmetlerin hedefi, engellileri
başkalarına ve kurumlara bağımlı kılmak değil, aksine kendileriyle ilgili
her türlü görev ve sorumluluğu üstlenebilecekleri konumlara ulaştırmaktır (Tufan ve Arun, 2002: 15). Bu yolda en temel unsurda engelli bireylere
eğitim haklarını, engelli olmayan bireylerle fırsat eşitliği sağlayabilmek için
özel düzenlemelerle vermektir.
Bilindiği gibi engelli çocuklara eğitim, özel eğitim yolu ile verilir. Özel
eğitim, ortalama öğrenci özelliklerinden önemli ölçüde farklılaşan öğrencilere sağlanan, bireysel olarak planlanmış ve bireyin bağımsız yaşama
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olasılığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetlerinin bütünüdür (Kırcaali, 1998: 3) Enç, Çağlar ve Özsoy’a (1987) göre özel eğitim,
çoklu mesleki yaşamı gerektiren bir alandır (s. 8). İlk akla gelenler hekimler, fizyoterapistler, çocuk gelişimciler, eğitimciler ve psikologlardır. Ülkemizde, diğer ülkelerde özel eğitim alanı ile ilgili ekip içinde bulunan ve bu
meslek grupları arasında önemli bir yeri olan beden eğitimcilerden pek de
faydalanılmadığı bilinmektedir (Özer, 2001: 1).
Spor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için son derece gerekli bir uğraştır ve
tüm insanlar için önemlidir. Ancak, sporun engelli bireyler için daha farklı bir önemi vardır. Engellilerde fiziksel etkinliklere katılmanın yararlarını
felsefi açıdan değerlendiren yazarlar, daha çok duyuşsal ve psiko-motor
gelişime katkılarını vurgulamaktadırlar. Özer’in (2001) aktardığına göre
Brouwer ve Ludeke (1995) ve Atar (1995), sporun hem bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı hem de engelli kişiler için son derece değerli olduğunu
ancak, engelli bireylerin spora olan gereksinimlerinin daha fazla olduğunu belirtmişlerdir (s. 88). Sporun, engelli bireylerin hareket etmekten haz
alma, eğlenme ve başarma ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir araç
olduğu ifade edilmektedir. Spor engelli bireylere, engeli ile başa çıkmasını
ve engelini hafifletmesini öğretmekte, keyif vermekte, iletişim ve paylaşım
sağlamakta, yaşam motivasyonunu artırmakta, dürüstlük, hoşgörü, işbirliği gibi olumlu kişilik özelliklerinin kazandırılmasını sağlamaktadır. Çünkü spor, zaten yaşamda birçok engelle karşılaşan ve bu engellerin yarattığı
stresle birlikte yaşayan engelli bireylere yeni bir pencere açabilmektedir.
Engel türü ve derecesi ne olursa olsun hareket etme, sportif aktivitelere
katılarak insanlarla birlikte olma, başarma duygusu insanların yaşam motivasyonunu artırmaktadır (Özer, 2001: 1).
Engelli çocukların sportif faaliyetlere katılmaları, devam ettikleri okullarda beden eğitimi dersleri ile desteklenebilir veya yönlendirilebilir. Engelli okullarında tüm okullarda olduğu gibi beden eğitimi dersleri bulunmaktadır. Millî Eğitim programına kısmen bağlı kalarak ancak engel türlerine
göre bazı düzenlemelerle verilen beden eğitimi dersleri de engelli öğrencilerin ileride daha bağımsız ve sosyal olmaları yolunda sporla tanışmaları ve
benimsemeleri anlamında son derece önemlidir.
Ülkemizde birçok engelli çocuğun sporla ilk karşılaştıkları yer okullarındaki beden eğitimi ve spor dersleridir. Bu dersle tanışmaları olumlu
olursa, onların ömür boyu sporu hayatlarında var etmesine neden olabilir.
Bu da engellerine rağmen kaliteli yaşam sürmelerinde ve topluma faydalı,
üretken bireyler olmalarında son derece önemlidir.
Beden eğitimi ve spor engelli bireylere biricik ve son derece faydalı katkılar sağlar (Lowell ve ark., 1983: 1). Engelli bireyler için beden eğitimi;
bireyin fiziksel gelişimle ilgili gereksinimlerini karşılamak için planlanmış
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çeşitli spor, ritim, dans, oyun, egzersiz, temel motor beceri ve örüntüler,
gelişimsel aktiviteler, bireysel ve grup aktiviteleri ile ilgili programlardır.
Beden eğitimi programları, bireyin gereksinimlerine, gelişimsel özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Beden eğitimi programlarının en önemli
hedefi, bireyin kendine güvenmesine ve kendini tanımasına yardımcı olmaktır (Gür, 2001: 8). Bu hedef engelli çocuklar için de engelli olmayan
çocuklar içinde aynıdır.
Düzenli fiziksel aktiviteye katılımın fizyolojik ve psikolojik birçok sağlık
sorununa olumlu etkisinin olduğu literatürde açıkça belirtilmiştir (Hsieh
ve ark., 1998; Karakaya ve ark., 2006; Slatterry ve ark., 1989; Reaven ve ark.,
1991; Roberts, 2001; Strawbridge ve ark., 2002; Haskell ve ark., 2007; Taylor
ve ark., 1985). Fakat genel nüfus ile kıyaslandığında engelli bireyler kişisel
ve çevresel (Rimmer ark., 2008; Kirchner ve ark., 2008; Finch ve ark., 2001;
Kinne ve ark., 1999; Rimmer ve ark., 2000) nedenlerden dolayı fiziksel aktiviteye katılamamakta bu da beraberinde bazı sağlık sorunlarına ön ayak
olabilmektedir. Sağlık problemleri ve giderlerini minimize etmedeki araçlardan bir tanesi olduğu ve toplumla bütünleşmedeki rolü göz önüne alındığında fiziksel aktivitenin engelli bireyler için önemi daha da artmaktadır
(Philips ve ark., 2009; Rimmer ve Rowland, 2008; Maguire ve ark., 2002).
Bu bağlamda, zaten özürleri dolayısıyla bağımsız hareket edemeyen engelli bireylerin, erken yaşlardan itibaren düzenli fiziksel aktivite katılımlarını
desteklemenin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu da daha önce belirtildiği
gibi öncelikle birçok engelli çocuğun fiziksel aktiviteyle ilk tanıştıkları ortam olan beden eğitimi dersi aracılığı ile olur.
Özellikle engelli bireyler için bu kadar önemli olan beden eğitimi dersine yönelik öğrencilerin yaşadıkları sorunlarının belirlenmesi, gerek beden
eğitimi dersi programında gerekse işleyişinde yapılacak düzenlemeler ile
engelli öğrencilere daha faydalı olacaktır. Buradan hareketle bu çalışmanın
amacı, engelli öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik algıladıkları sorunları belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir.
Konu ile ilgili yapılan literatür çalışmasında engelli öğrenciler için beden eğitimi ve spor dersine ilişkin yapılan araştırmalara bakıldığında öğretmenlerin, engelli ailelerinin ve engelli öğrencilerin yanısıra yetişkin
engellilerinde beden eğitimi ve spora ilişkin görüş ve tutumlarına yönelik
çalışmalara rastlanmaktadır.
An ve Goodwin’in (2007) spina bifida hastalığı olan çocukların annelerinin gözünden beden eğitimi dersine katılımlarının araştırıldığı çalışmada
anne desteğinin çocukların beden eğitimi ve spor aktivitelerine katılımlarında istekliliklerinin artmasında büyük rol oynadığını bulmuşlar ve anneler ile ortak çalışma alanları yaratmışlardır.
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Ailelerin bakış açısından yapılan bir başka çalışmada Kristen ve arkadaşları (2003), bedensel engelli çocuk ve gençlerin sportif aktivitelere sağlık kazanmak, sosyal bir grubun parçası olmak ve sportif beceri öğrenmek
amaçları ile katıldıklarını, ailelerinin çocuklarının spora katılmasını en çok
sosyalleşmeleri açısından istediklerini ve öğrenme sürecinin bu amaca hizmet ettiğini belirtmişlerdir.
Zimbelman ve arkadaşlarının (2006) yaptıkları çalışmada bedensel
engelli bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri ortaya konmuş ve bu düzeyin
özellikle beden eğitimi derslerinde yapılacak düzenlemeler ve okul ortamı
içerisinde yaratılacak yeni fırsatlar ile artırılması gerekliliği belirtilmiştir.
Sit ve arkadaşlarının (2007) yaptıkları bir başka çalışmada özel eğitim
veren okullardaki engelli çocukların fiziksel aktivite düzeyleri belirlenmiş
ve yine özellikle beden eğitimi derslerine katılımın artırılması yönünde düzenleme önerileri sunulmuş bunun yanında ders dışı etkinliklere sıklıkla
yer verilmesinin çocukların aktivite düzeylerini artırırken sosyalleşme süreçlerine de destek sağlayacağı belirtilmiştir.
Goodwin (2000) doktora tezinde kaynaştırma eğitimi içerisindeki bedensel engelli öğrencilerin beden eğitimi ders deneyimlerini araştırmıştır.
İlköğretim ve orta öğretim öğrencilerini kapsayan bu çalışmada veriler, fokus grup, alan notları ve katılımcı gözlem notları yolu ile toplanmıştır.
Ülkemizde birçok disiplinde engellilerle ilgili yapılan çalışmalar bulunmakta ancak spor bilimleri içerisinde bu sayı sınırlı kalmaktadır. Bunlardan
araştırmanın konusu ile ilgileri olan bazı örnekler aşağıda sunulmuştur.
İlhan (2008), düzenli olarak yapılan beden eğitimi ve spor etkinliklerinin eğitilebilir zihinsel engelli çocukların sosyalleşme düzeylerinde etkili
olup olmadığını araştırmıştır. Uygulanan özel beden eğitimi programının
zihinsel engelli çocukların sosyalleşme düzeylerine olumlu etkisi olduğu
bulmuş ve bu etkinin, özellikle başkalarıyla etkileşim, grup faaliyetlerine
katılma ve paylaşımcılık alanlarında anlamlı bir gelişime neden olduğunu
saptamıştır.
2006 yılında Sümer tarafından yapılan tez çalışmasında, işitme engelli öğrencilerin beden eğitimi ve spora ilişkin sorunları öğretmenlerine sorulmuştur. Çalışmanın sonucunda tesis, ders süresi yetersizliği gibi sorunlar ortaya
çıkarken, öğrencilerin bu derse son derece istekli olduğu belirtilmiştir.
Çevrim’in (2009) yaptığı yüksek lisans tezinde engelli okullarında beden eğitimi derslerinin programdaki yeri ve işlenişi bu okullarda beden
eğitimi veren öğretmenlerce değerlendirilmiştir. Zihinsel, görme ve işitme
engelli okullarında görev yapan öğretmenlerin beden eğitimi programlarının kısıtlı imkânlar ve fiziki şartlar dâhilinde uygulanabilir olduğunu ve
programın engellilere yönelik bir programdan ziyade normal eğitim veren
ortaokullarda uygulanabilir olduğunu değerlendirmişlerdir.
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YÖNTEM
Evren ve Örneklem:
Araştırmanın evrenini ortopedik, işitme ve görme engelli devlet okulları
oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi amaçlı örneklem yolu ile belirlenmiştir. Bu örneklemenin temeli, araştırmanın amaçları doğrultusunda bir
evrenin temsilci bir örneği yerine, amaçlı olarak bir ya da birkaç alt kesimini örnek olarak almaktır (Sencer, 1989: 386). Bu bazda çalışmaya Ankara’da
bulunan devlete bağlı bir ortopedik, iki görme ve iki işitme engelli ortaokulunda ve Tokat’ta bulunan bir ortopedik engelli ortaokulunda öğrenim
gören toplam 203 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Geri dönen anketlerden 23’ü eksik ya da yanlış doldurulduğundan çalışmaya dahil edilmemiş,
analizler 179 öğrencinin anketleri üzerinden yapılmıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyleri ve engel
gruplarına göre dağılımı aşağıda verilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine, Sınıf Düzeylerine ve
Engel Gruplarına Göre Dağılımı
Araştırmaya Katılan Öğrenci Sayıları
Engel Grupları

Sınıf Düzeyleri
6.
Sınıf

7.
Sınıf

Ortopedik Engelli

19

15

21

Görme Engelli

23

34

İşitme Engelli

18

TOPLAM

60

Cinsiyet

8.
Toplam
Sınıf

Kız

Erkek

Toplam

55

21

34

55

8

65

34

31

65

21

20

59

30

29

59

70

49

179

85

94

179

Veri Toplama Araçları:
Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen, demografik bilgileri edinmek
için “Kişisel Bilgi Formu” ve “Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sorunlar Ölçeği-EBESSO” yolu ile toplanmıştır. Bulgular bölümde bu çalışma
kapsamında geliştirilen ölçeğin geliştirilme, geçerlilik ve güvenirliklerinin
sınanması amacı ile izlenen işlem yolu anlatılacaktır.

Verilerin Analizi:
Ölçeğin yapı geçerliği için, faktör yapısının belirlenmesinde Principle
Component Factor Analizi Varimax Dönüştürmesi kullanılmıştır. Ölçeğin
ve ortaya çıkan alt boyutların güvenirliği için Cronbach Alpha katsayısı
hesaplanmıştır. Sonuçların kapsam geçerliği içinse uzman görüşleri yeterli
sayılmış, ölçeğin ölçmek istediği davranışları ölçtüğü kanısına varılmıştır.
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BULGULAR
Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sorunlar Ölçeği (EBESSO) Ölçeğin Oluşturulması
Ölçeğin oluşturulmasında aşağıda maddelenen yol izlenmiştir.
1. Sekizer kişilik ortopedik engelli öğrenciden oluşan üç, görme engelli öğrencilerden oluşan iki grup ile odak grup görüşmesi yapılarak
beden eğitimi ve spor dersine ilişkin duygu, düşünce ve görüşlerine
ilişkin açık uçlu sorular sorulmuştur
2. Saptanan sorunlar içerik analizi yöntemi ile belli temalar altında toplanarak maddelenmiştir.
3. Oluşturulan madde havuzu iki beden eğitimi ve spor öğretmenine,
bir özel eğitimciye ve yedi alanında uzman akademisyene danışılarak tekrar düzenlenmiş ve birliktelik sağlanan maddeler ölçeğe
alınmıştır.
4. 33 maddelik ölçek taslağı 5’li Likert tipi ölçek olarak düzenlenmiştir.
Ölçekte, tüm maddeler “kesinlikle katılıyorum=5”, “katılıyorum=4”,
“orta derecede katılıyorum=3”, “katılmıyorum=2”, “kesinlikle katılmıyorum=1” şeklinde 5’den 1’e doğru puanlanmıştır.
5. Verilerin toplanması için engelli öğrencilere 33 maddeden oluşan
beden eğitimi ve spor dersine yönelik sorunlar ölçeği uygulanmıştır.
6. Uygulama sonucunda yapılan analizlerle ölçekten bazı maddeler
atılmış ve 22 maddelik EBESSO son şeklini almıştır.

Ölçeğin Geçerlik Çalışması
EBESSO’nun geçerliği için kapsam geçerliğine ve yapı geçerliğine
bakılmıştır.

1. Kapsam Geçerliği
Bu çalışmada da oluşturulan maddelerin uygun uzunluk, anlaşılırlık ve yeterlik dereceleri hakkında konuda uzman 7 akademisyen, iki beden
eğitimi ve spor öğretmeni ve bir özel eğitimcinin görüşleri alınarak kapsam
geçerliği sağlanmıştır. Beden eğitimi ve spor derslerine yönelik sorun oluşturabilecek maddelerin seçimi uzmanların görüşleri ile tekrar yapılmış ve
yazım kurallarına göre yeniden düzenlenmiştir. 33 madddelik ölçek taslağında gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra uygulamaya hazır hale getirilmiştir.
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2. Yapı Geçerliği
“Engelliler için Beden eğitimi ve Spor Dersi Sorunlar Ölçeği-EBESSO”nun yapı geçerliğini incelemek için en sık tercih edilen analiz yöntemi
olarak Temel Bileşenler faktör analizi kullanılmıştır. Bu amaçla ölçek 179
öğrenciden oluşan gruba uygulanmıştır.
EBESSO’nun yapı geçerliğini belirlemek için faktör analizi yapılmadan
önce veri setinin analiz için uygun olup olmadığına Kaiser-Mayer-Olkin
(KMO) testi ile bakılmış ve KMO değeri 0.73 olarak bulunmuştur. Bu değer, literatüre göre (Tavşancıl 2002: 50), ölçeğin faktör analizi için uygun
olduğunu göstermektedir. Faktör analizinden önce yapılan bir başka analiz
ise Bartlett testidir. Yapılan Bartlett testi sonucunun anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05). Bunun sonucunda ölçeğe faktör analizi uygulamanın hiçbir sakıncası olmadığı görülmüş ve analiz uygulamasına geçilmiştir.
Yapılan faktör analizi için temel birleşenler analizi kullanılmış ve döndürme işlemi olarak dik döndürme (varimax rotation) tekniği kullanılmıştır.
Madde yük değerleri 0.40 altında olan dokuz madde (27, 29, 16, 31, 32, 11,
21, 18, 5), yüklendiği faktörün sözel yapısına uymayan 1 madde ve yüklendiği faktörün güvenirliğini düşüren bir madde ölçekten çıkarılmıştır. Çıkarılan
madde 7 yüklü iken bulunduğu faktörün Cronbach Alpha değeri 0.37 çıkarıldığında ise 0.61 olmaktadır. Ayrıca sözel yapısı yüklendiği faktöre uymayan madde 17, çıkarıldığında bulunduğu faktörün Cronbach Alpha değerini
düşürmediğinden çıkarılmasında bir sakınca görülmemiştir.
Ölçek üç faktörlü yapı ile desteklenmiş ve üç faktörün açıkladığı varyans %45.06 olarak bulunmuştur. Aşağıdaki tabloda ölçeğin faktör analizi
sonuçları verilmiştir.
Tablo 2. EBESSO’nin Madde Test Korelasyonu, Temel Bileşenler Analizi Faktör
Yükleri
Madde Numaraları
Madde 13
Madde 10
Madde 30
Madde 28
Madde 12
Madde 26
Madde 15
Madde 8
Madde 9
Madde 14

1. Faktör Yük
Değerleri
.783
.753
.709
.680
.637
.609
.582
.581
.552
.541

2. Faktör Yük
Değerleri

3. Faktör Yük
Değerleri
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Madde 19
.530
Madde 20
.474
Madde 6
Madde 1
Madde 3
Madde 4
Madde 2
Madde 22
Madde 33
Madde 25
Madde 23
Madde 24
Öz Değer
4.84
Açıkladığı Varyans
22.02
Toplam Varyans
22.02
* Faktör yükü 0,40 ve üzeri olarak alınmıştır.
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.926
.813
.796
.560
.535

2.94
13.39
35.41

.776
.744
.543
.486
.430
2.12
9.65
45.06

Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktörler ise Sosyal Çevre, Ders
İşlenişi ve Fiziki Çevre olarak adlandırılmıştır. Her bir alt boyutta yer alan
maddelerin ölçekteki madde numaraları ve her bir alt boyutun toplam kaç
madde ile ölçüldüğü Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. EBESSO Alt Boyutları, Alt Boyutlardaki Maddeler ve Toplam Madde
Sayıları
MADDE
ALT BOYUTLAR
ALT BOYUTLARDAKİ MADDELER
SAYISI
Sosyal Çevre
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 28, 30
12
Ders İşlenişi
1, 2, 3, 4, 6
5
Fiziki Çevre
22, 23, 24, 25, 33
5

Tablo 3’de görüldüğü gibi, Ölçek, “Sosyal Çevre” alt boyutunda 12,
“Ders İşlenişi” alt boyutunda 5 ve “Fiziki Çevre” alt boyutunda 5 madde
olmak üzere toplam 22 maddeden oluşmaktadır.

Ölçeğin Güvenirlik Çalışması
Faktör analizi (yapı geçerliği) sonucunda Engelliler Beden Eğitimi ve
Spor Dersi Sorunlar Ölçeği (EBESSO) “Sosyal Çevre”, “Ders İşlenişi” ve
“Fiziki Çevre” olarak adlandırılan üç alt boyuta ayrılmıştır. Aşağıda Tablo
4, 5 ve 6’ da “sosyal çevre” alt boyutuna ilişkin betimleyici istatistikler verilmiştir.
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Tablo 4. EBESSO’nin “Sosyal Çevre” Alt Boyutuna İlişkin Maddelerinin
Ortalama, Varyans ve Standart Sapma Değerleri
n

Madde Sayısı

179

12

X

21.50

Varyans

s

71.75

8.47

Tablo 4’de görüldüğü gibi 12 maddeden oluşan “sosyal çevre” alt
boyutuna ait toplam puanların ortalaması 21.50 varyansı 71.75 ve standart
sapması 8.47 olarak belirlenmiştir.
Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sorunlar Ölçeği (EBESSO)’nin
“sosyal çevre” alt boyutuna ilişkin Cronbach Alpha değeri 0.85 olarak
belirlenmiştir. Bu değer alt boyutun yüksek güvenirliğe sahip olduğunu
göstermektedir (Kalaycı ve ark. 2005: 405).
Tablo 5’de ilgili madde silindiğinde geriye kalan maddelerin toplam
ortalamaları, varyansları ve madde-toplam korelasyonları verilmiştir.
Tablo 5. EBESSO’nin “Sosyal Çevre” Alt Boyutuna İlişkin Her Bir Maddenin
Analizi
Madde
Madde 8
Madde 9
Madde 10
Madde 12
Madde 13
Madde 14
Madde 15
Madde 19
Madde 20
Madde 26
Madde 28
Madde 30

Madde
silindiğinde
aritmetik
ortalama
19.55
19.42
19.67
19.56
19.73
19.73
19.89
19.78
20.15
19.45
19.76
19.83

Madde
silindiğinde
varyans

Maddetoplam
korelasyonu

Madde
silindiğinde
Alpha değeri

59.94
62.36
60.74
60.67
60.58
63.15
61.79
63.12
65.79
58.30
57.95
58.65

.49
.45
.64
.55
.66
.45
.49
.46
.36
.53
.61
.63

.84
.84
.83
.84
.83
.84
.84
.84
.85
.84
.83
.83

Tablo 5’e göre madde-toplam korelasyonlarına bakıldığında değerlerin
0.45 ile 0.66 arasında değiştiği görülmektedir. Her bir madde silindiğinde
elde edilen cronbach alpha katsayısı değerlerine bakıldığında, ilgili madde
silindiğinde güvenirlik katsayısının düştüğü ve dolayısıyla ilgili maddenin
ölçekte yer alması gerektiği belirlenmiştir.
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Tablo 6’da Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sorunlar Ölçeği
(EBESSO)’nin “sosyal çevre” alt boyutuna ilişkin maddeler ve maddelere
ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir.
Tablo 6. EBESSO’nin “Sosyal Çevre” Alt Boyutuna İlişkin Maddeler ve Maddelere
Ait Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Madde

s

X

Madde 8
Madde 9
Madde 10
Madde 12
Madde 13
Madde 14
Madde 15
Madde 19
Madde 20
Madde 26
Madde 28
Madde 30

1.94
2.08
1.83
1.93
1.77
1.77
1.60
1.72
1.35
2.05
1.74
1.67

1.32
1.13
1
1.1
.98
1.04
1.11
1.03
.87
1.40
1.29
1.19

Aşağıda Tablo 7, 8 ve 9’da Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sorunlar Ölçeği (EBESSO)’nin “Ders İşlenişi” alt boyutuna ilişkin betimleyici
istatistikler verilmiştir.
Tablo 7. EBESSO’nin “Ders İşlenişi” Alt Boyutuna İlişkin Maddelerinin
Ortalama, Varyans ve Standart Sapma Değerleri
n
179

Madde
Sayısı
5

X
18.96

Varyans

s

29.97

5.47

Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sorunlar Ölçeği (EBESSO)’nin
“Ders İşlenişi” alt boyutuna ilişkin Cronbach Alpha değeri 0.80 olarak
belirlenmiştir. Bu değer alt boyutun yüksek güvenirliğe sahip olduğunu
göstermektedir (Kalaycı ve ark. 2005: 405).
Tablo 8’de ilgili madde silindiğinde geriye kalan maddelerin toplam
ortalamaları, varyansları ve madde-toplam korelasyonları verilmiştir.
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Tablo 8. EBESSO’nin “Ders İşlenişi” Alt Boyutuna İlişkin Her Bir Maddenin
Analizi
Madde
Madde 1
Madde 2
Madde 3
Madde 4
Madde 6

Madde
silindiğinde
aritmetik
ortalama
15.02
14.98
15.33
15.32
15.17

Madde
silindiğinde
varyans

Maddetoplam
korelasyonu

Madde
silindiğinde
Alpha değeri

19.39
22.67
19.13
22.18
17.26

.63
.41
.59
.46
.83

.74
.81
.76
.79
.67

Tablo 8’de madde-toplam korelasyonlarına bakıldığında değerlerin
0.41 ile 0.83 arasında değiştiği görülmektedir. Her bir madde silindiğinde
elde edilen cronbach alpha katsayısı değerlerine bakıldığında, ilgili madde
silindiğinde güvenirlik katsayısının düştüğü ve dolayısıyla ilgili maddenin
ölçekte yer alması gerektiği belirlenmiştir.
Tablo 9’da Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sorunlar Ölçeği
(EBESSO)’nin “Ders İşlenişi” alt boyutuna ilişkin maddeler ve maddelere
ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir.
Tablo 9. EBESSO’nin “Ders İşlenişi” Alt Boyutuna İlişkin Maddeler ve Maddelere
ait Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Madde

X

s

Madde 1
Madde 2
Madde 3
Madde 4
Madde 6

3.93
3.97
3.62
3.63
3.78

1.49
1.36
1.60
1.35
1.50

Aşağıda Tablo 10, 11 ve 12’de Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sorunlar Ölçeği (EBESSO)’nin “Fiziki Çevre” alt boyutuna ilişkin betimleyici
istatistikler verilmiştir.
Tablo 10. EBESSO’nin “Fiziki Çevre” Alt Boyutuna İlişkin Maddelerinin
Ortalama, Varyans ve Standart Sapma Değerleri
n
179

Madde
Sayısı
5

X
18.49

Varyans

s

23.26

4.82
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Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sorunlar Ölçeği (EBESSO)’nin
“Fiziki Çevre” alt boyutuna ilişkin Cronbach Alpha değeri 0.61 olarak belirlenmiştir. Bu değer alt boyutun kabul edilebilir düzeyde güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir (Kalaycı ve ark. 2005: 405).
Tablo 11’de ilgili madde silindiğinde geriye kalan maddelerin toplam
ortalamaları, varyansları ve madde-toplam korelasyonları verilmiştir.
Tablo 11. EBESSO’nin “Fiziki Çevre” Alt Boyutuna İlişkin Her Bir Maddenin
Analizi
Madde
Madde 22
Madde 23
Madde 24
Madde 25
Madde 33

Madde
silindiğinde
aritmetik
ortalama
14.62
15.17
14.65
14.40
15.11

Madde
silindiğinde
varyans

Maddetoplam
korelasyonu

Madde
silindiğinde
Alpha değeri

14.80
16.30
17.45
17.39
15.79

.46
.27
.30
.35
.42

.49
.60
.58
.55
.51

Tablo 11’e bakıldığında madde-toplam korelasyonlarına bakıldığında
değerlerin 0.30 ile 0.46 arasında değiştiği görülmektedir. Her bir madde
silindiğinde elde edilen cronbach alpha katsayısı değerlerine bakıldığında,
ilgili madde silindiğinde güvenirlik katsayısının düştüğü ve dolayısıyla ilgili maddenin ölçekte yer alması gerektiği belirlenmiştir.
Tablo 12’de Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sorunlar Ölçeği
(EBESSO)’nin “Fiziki Çevre” alt boyutuna ilişkin maddeler ve maddelere
ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir.
Tablo 12. EBESSO’nin “Fiziki Çevre” Alt Boyutuna İlişkin Maddeler ve
Maddelere ait Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Madde
X
s
Madde 22
3.86
1.63
Madde 23
3.31
1.74
Madde 24
3.83
1.45
Madde 25
4.08
1.35
Madde 33
3.37
1.51
Bu çalışma kapsamında geliştirilen “Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Dersi
Sorunlar Ölçeği” EBESSO, yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının ardından
literatüre kazandırılmıştır. 22 maddeden oluşan ölçek, 5’li likert olarak puanlanmaktadır. Veri girişi sırasında ölçekteki tüm maddeler katılımcının cevapladığı
şekli ile girilir, tersten puanlama yoktur. Puanların yüksekliği maddenin sorun
olarak görüldüğünü işaret etmektedir.

104

SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, ortopedik, görme ve işitme engelli ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik sorunlarını belirlemek için geliştirilen ölçek çalışması anlatılmıştır. Bu amaçla, araştırmacılar tarafından
literatür taraması yapılmış, engelli öğrenci grupları ile görüşmeler yapılmış
ve bunlar sonucunda derse yönelik sorunları ölçmeye yönelik maddeler
oluşturulmuş ve 33 maddelik bir ölçek oluşturulmuştur. Ölçek uzman kanısı için, 4 akademisyen (beden eğitimi spor bölümünden 3, özel eğitim
bölümünden 1), 1 rehber öğretmen ve 2 beden eğitimi öğretmeninin incelemesine sunulmuş ve bu değerlendirme sonucunda 22 maddelik ölçek, ortopedik, görme ve işitme engelli ortaokul öğrencileri olan 179 katılımcıya
uygulanmıştır. Uygulamanın ardından ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Ölçekten elde edilen sonuçların kapsam geçerliği için,
daha öncede belirtildiği gibi uzman kanılarının yeterli olduğu sonucuna
varılmıştır. Yapı geçerliği için ise faktör analizi kullanılmıştır. EBESSO’nun
yapı geçerliğini belirlemek için faktör analizi yapılmadan önce veri setinin analiz için uygun olup olmadığına Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) testi
ile bakılmış ve KMO değeri 0.73 olarak bulunmuştur. Bu değer, literatüre göre (Tavşancıl 2002: 50), ölçeğin faktör analizi için uygun olduğunu
göstermektedir. Faktör analizinden önce yapılan bir başka analiz ise Bartlett testidir. Yapılan Bartlett testi sonucunun anlamlı olduğu görülmüştür
(p<0.05). Bunun sonucunda ölçeğe faktör analizi uygulamanın hiçbir sakıncası olmadığı görülmüş ve analiz uygulamasına geçilmiştir.
Yapılan faktör analizi için temel birleşenler analizi kullanılmış ve döndürme işlemi olarak dik döndürme (varimax rotation) tekniği kullanılmıştır. Madde yük değerleri 0.40 altında olan dokuz madde (27, 29, 16, 31,
32, 11, 21, 18, 5), yüklendiği faktörün sözel yapısına uymayan 1 madde
(17) ve yüklendiği faktörün güvenirliğini düşüren bir madde (7) ölçekten
çıkarılmıştır. Çıkarılan madde 7 yüklü iken bulunduğu faktörün Cronbach Alpha değeri 0.37 çıkarıldığında ise 0.61 olmaktadır. Ayrıca sözel yapısı
yüklendiği faktöre uymayan madde 17, çıkarıldığında bulunduğu faktörün
Cronbach Alpha değerini düşürmediğinden çıkarılmasında bir sakınca görülmemiştir.
Ölçek üç faktörlü yapı ile desteklenmiş ve üç faktörün açıkladığı varyans
%45.06 olarak bulunmuştur. Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktörler ise Sosyal Çevre, Ders İşlenişi ve Fiziki Çevre olarak adlandırılmıştır.
Bu çalışmanın sonuçları, elde edilen ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu ölçeğin, ortaokula
devam eden ortopedik, görme ve işitme engelli öğrencilerin beden eğitimi
derslerine yönelik sorunları konusunda çalışmak isteyen uzmanlarca kullanılabileceği düşünülmektedir.
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Engellilerin hareketli oyun ve sportif aktiviteler içinde bulunmalarının,
engelli çocuk, genç ve yetişkinlerin psiko-motor ve kişilik gelişimine olumlu etkilerinin olduğu birçok araştırmada vurgulanmıştır. Spor ve fiziksel
aktiviteler, rehabilite ve tedavi edici etkisi nedeniyle, engelli bireylerde fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim aracı olarak kullanılmaktadır.
Tüm bu faydaları barındıran spor, engellilere yaşam boyu önerilmektedir.
Beden eğitimi dersleri birçok engelli birey için sporla karşılaştıkları ilk yerdir. Gelecekte psikolojik, sosyal ve fiziksel açıdan daha sağlıklı ve bağımsız
yaşamaları açısından bu dersin onların ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verecek
düzeyde planlanabilmesi için algıladıkları sorunların ortadan kaldırılması
son derece önemlidir.
Buradan hareketle engelli öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik sorunlarının belirlenmesi, öğrencilere derse ilişkin becerilerin kazandırılmasında ve öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde faydalı olacaktır.
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DENGELİ BÖLGEDE YER ALAN SOMATOTİPLER İLE
DİĞER BÖLGELERDEKİ SOMATOTİPLERİN İVMELENME
HIZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI1
THE COMPARISON OF THE EXPECTATIONS OF THE
SOMATOTYPEPLES IN THE BALANCED ZONE WITH THE
SOMATOTYPPLIES AND THE OTHER ZONES
İrfan MARANGOZ2
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, dengeli bölgede yer alan somatotipler ile diğer
bölgelerdeki somatotiplerin ivmelenme hızları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.
Somatotiplerin gruplara göre aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri;
Dengeli endomorf grubu (n=10) yaş 20.95±2.80 yıl, boy 169.40±2.68 cm
kilo 66.20±4.74 kg, Dengeli mezomorf grubu (n=10) yaş 20.60±3.15 yıl, boy
172.25±7.34 cm kilo 69.95±10.28 kg, Dengeli ektomorf grubu (n=10) yaş
19.40±1.46 yıl, boy 178.10±6.04 cm kilo 62.05±7.19 kg olan elit sporcular üzerinde
araştırma yapılmıştır. Dengeli olmayan endomorf grubu (n=10) yaş 21.35±2.30 yıl,
boy 165.20±2.23 cm kilo 69.25±5.74 kg. Dengeli olmayan mezomorf grubu (n=10)
yaş 21.55±2.40 yıl, boy 168.40±2.35 cm kilo 65.20±3.42 kg. Dengeli olmayan
ektomorf grubu (n=10) yaş 21.50±2.85 yıl, boy 172.25±3.34 cm kilo 70.20±5.26
kg. olan 18-30 yaş arasındaki elit erkek sporcular üzerinde araştırma yapılmıştır.
Araştırmada ölçümler sonunda elde edilen veriler, Windows için SPSS 22.0 paket
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Somatotip hesaplamalar “SOMATOTÜRK
Hesaplama Programında” yapılmıştır. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda;
Dengeli somatotip grupları (Dengeli Endomorfi, Dengeli Mezomorfi ve Dengeli
Ektomorfi) ile Dengeli olmayan somatotip grupları (Dengeli olmayan Endomorfi,
Dengeli olmayan Mezomorfi ve Dengeli olmayan Ektomorfi) arasında (p˂0,001)
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dengeli Somatotipler, Dengeli Olmayan Somatotipler,
İvmelenme.

ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the relationship between the
somatotypes in the balanced region and the acceleration rates of the somatotypes in
the other regions. Arithmetic mean and standard deviation values of somatotypes
according to groups; The balanced endomorphic group (n = 10) was age 20.95 ± 2.80
years, height 169.40 ± 2.68 cm weight 66.20 ± 4.74 kg, The balanced mesomorphic
group (n = 10) was 20.60 ± 3.15 years, 172.25 ± 7.34 cm in height, 69.95 ± 10.28 kg,
1 Bu çalışma doktora tezinden üretilmiştir.

2 Dr. Öğr. Üyesi Ahi Evran Üniversitesi BESYO
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Elite athletes with a mean age of 19.40 ± 1.46 years, height 178.10 ± 6.04 cm, weight
62.05 ± 7.19 kg were studied in a balanced ektomorph group (n = 10). Unbalanced
endomorphic group (n = 10) was 21.35 ± 2.30 years, height 165.20 ± 2.23 cm,
weight 69.25 ± 5.74 kg. Unbalanced mesomorphic group (n = 10) was 21.55 ± 2.40
years, height 168.40 ± 2.35 cm, weight 65.20 ± 3.42 kg. Unbalanced ectomorph
group (n = 10) was 21.50 ± 2.85 years, height 172.25 ± 3.34 cm, weight 70.20 ± 5.26
kg. elite male athletes between the ages of 18 and 30 years.In the study, the data
obtained at the end of the measurements were analyzed using SPSS 22.0 package
program for Windows. Somatotype calculations were made in “SOMATOTURK
Calculation Program”. As a result of statistical analysis; A significant relationship
was found between the balanced somatotype groups (Balanced Endomorphy,
Balanced Mesomorphy and Balanced Ectomorphy) and Unbalanced somatotype
groups (Unbalanced Endomorphy, Unbalanced Mesomorphism and Unbalanced
Ectomorphy) (p<0,001).
Keywords: Balanced Somatotypes, Unbalanced Somatotypes, Acceleration.

GİRİŞ
Fiziksel yapı bir sporcunun yüksek düzeyde performans gösterebilmesinin göstergelerinden sadece bir tanesidir ve kuvvet, güç, esneklik, sürat,
dayanıklılık ve çabukluk gibi diğer performans göstergeleriyle birleşerek
sporcunun performansını olumlu yönde etkilemektedir (1). Sahip olunan
fiziksel yapının özelliği yapılan spor dalına uygun olmadıkça istenilen performans düzeyine ulaşmak pek mümkün değildir (2).
Performansı etkileyen faktörlerden biri de bedensel yapı, başka bir deyişle fiziksel özelliklerdir çünkü bedensel yapı ya da fiziksel özellikler fizyolojik kapasitelerin ortaya konulmasını etkilemektedir (3).
Sporcuların başarısı için, etkin bir şekilde maksimum koşu hızına ulaşması ve ivmelenmesi önemlidir. Yüksek hıza ulaşmak için yapılan antrenmanlarda daha çok kuvvet ve kondisyon programları anahtar element durumundadır (4). İvmelenme evresinde yerde kalış süresince diğer evrelere
göre yüksek olan kas aktivasyonu, sinirsel aktivitenin ivmelenme sırasında maksimuma ulaştığını ve nöromüsküler ateşlemenin önemli olduğunu
gösterir (5). Başarının ilk olarak hızlı bir çıkışa ve sonra da mümkün olan
en yüksek koşu süratine ulaşılıp, bu sürati korumayla mümkündür (6,7).
Bu özellik antropometrik, metabolik, sinirsel ve biyomekaniksel faktörlerden etkilenir (8,9).
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MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 18-30 yaş arasındaki 60 erkek sporcu katılmıştır. Sporcular somatotip yapılarına göre dengeli olan bölgeler ve dengeli olmayan bölgeler olarak iki gruba ayrılmıştır.
Dengeli olan bölgeler: Dengeli Endomorfi (433,533,522), Dengeli Mezomorfi (343,262,272), Dengeli Ektomorfi (334,335, 225); Dengeli olmayan
bölgeler: Mezomorfik Endomorfi (543,542,432), Mezomorfi Endomorfi
(441,552,442), Endomorfik Mezomorfi (452,561,351), Ektomorfik Mezomorfi (243,254,263), Mezomorfi Ektomorfi (244,344,144), Mezomorfik
Ektomorfi (234,345,236), Endomorfik Ektomorfi (324,415,326), Endomorfi Ektomorfi (424,434,414), Ektomorfik Endomorfi (524,534,513).
Dengeli endomorf grubu (n=10) yaş 20.95±2.80 yıl, boy 169.40±2.68
cm kilo 66.20±4.74 kg, Dengeli mezomorf grubu (n=10) yaş 20.60±3.15
yıl, boy 172.25±7.34 cm kilo 69.95±10.28 kg, Dengeli ektomorf grubu
(n=10) yaş 19.40±1.46 yıl, boy 178.10±6.04 cm kilo 62.05±7.19 kg olan
elit sporcular üzerinde araştırma yapılmıştır. Dengeli olmayan endomorf
grubu (n=10) yaş 21.35±2.30 yıl, boy 165.20±2.23 cm kilo 69.25±5.74
kg. Dengeli olmayan mezomorf grubu (n=10) yaş 21.55±2.40 yıl, boy
168.40±2.35 cm kilo 65.20±3.42 kg. Dengeli olmayan ektomorf grubu
(n=10) yaş 21.50±2.85 yıl, boy 172.25±3.34 cm kilo 70.20±5.26kg. olan elit
sporcular üzerinde araştırma yapılmıştır.

Veri Toplama Araçları
Çalışmaya katılan deneklerin boy uzunluğu, vücut ağırlığı, deri kıvrım
kalınlığı, çevre, çap, ivmelenme ölçümleri yapılmıştır. Deneklerin boy
uzunlukları ±0.1mm duyarlıkla ölçüm yapan taşınabilir stadiometre (SECA,
Almanya) ile vücut ağırlığı ±0.1 kg duyarlıkla ölçüm yapan bir tartıyla
(Tanita BC-418 Segmental, Japonya) ölçülmüştür. Deri kıvrım kalınlığı
ölçümleri ± 0.2 mm hata ile her açılımda 1mm2’ye 10 gr basınç uygulayan
skinfold kaliper aleti (Holtain, UK) kullanılarak, çevre ölçümleri Gulick
antropometrik mezura (Holtain, UK) ile çap ölçümleri antropometrik
kayan kaliper (Holtain, UK) ile ± 1mm hassasiyetle yapılmıştır. İvmelenme
ölçümleri (The Newtest Powertimer 300-series testing system) ile 0.001s
bir doğrulukta ölçülmüştür.
Somatotip Değerlendirmesi: Deneklerin somatotip değerleri Heath
Carter somatotip yöntemiyle belirlenmiştir. Bu yönteme göre deneklerin
vücut ağırlığı, boy uzunluğu, fleksiyonda biceps ve baldır çevresi, humerus ve femur çap ölçümleri ile triseps, subscapula, suprailiak ve baldır deri
kıvrım kalınlıkları kullanılarak somatotip değerleri aşağıdaki formüller ile
belirlenmiş (10,11) ve “SOMATOTÜRK” hesaplama programı ile hesaplanmıştır (12).
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Endomorfinin Hesaplanması:
A = triceps + subscapular + suprailiac
B= (170.18 / boy) (Boya göre düzeltme için katsayı)
Düzeltilmiş toplam X = A.B
Endomorfi= - 0.7182 + 0.1451 (X) - 0.00068 (X2) + 0.0000014 (X3)
Mezomorfinin Hesaplanması:
Mezomorfi = (0.858 HB + 0.601 FB +0.188 CAG + 0.161 CCG) (0.131 H) + 4.5
HB
FB
CAG
CCG
H

:
:
:
:
:

Humerus genişliği (cm)
Femur genişliği (cm)
Fleksiyonda kol çevresi – Triseps skinfold /10
Maksimal baldır çevresi – Calf skinfold /10
Boy uzunluğu (cm)

Ektomorfinin Hesaplanması:
Boy cm ve ağırlık kg olarak kaydedilir
Boy ağırlığın küp köküne bölünerek HWR hesaplanır. (HWR =boy/
ağırlık küp kök)
Ektomorfi, HWR değerine göre aşağıdaki formüllerden biri kullanılarak
hesaplanır.
Eğer HWR ≥ 40.75 ise, Ektomorfi = 0.732× HWR– 28.58
Eğer 38.25 < HWR < 40.75, Ektomorfi = 0.463× HWR– 17.63
Eğer HWR ≤ 38.25, Ektomorfi = 0.1
Verilerin Analizi Erkek sporcularda vücut kompozisyonu ve somatotiplerin ivmelenme hızı üzerine etkileri, isimli araştırmada ölçümler sonunda
elde edilen veriler, Windows için SPSS 22.0 paket programı kullanılarak
analiz edilmiş ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.

SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

113

BULGULAR
Tablo 1. Dengeli Somatotip Bölgelerinde Yer Alan Ve Almayan Grupların
İvmelenme Hızı Üzerine Etkileri
DENGELİ OLAN BÖLGE
Endomorf
DEĞİŞKENLER Grubu
(n=10)
x±sd

DENGELİ OLMAYAN BÖLGE

Mezomorf
Grubu
(n=10)

Ektomorf
Grubu
(n=10)

Endomorf
Grubu
(n=10)

Mezomorf
Grubu
(n=10)

Ektomorf
Grubu
(n=10)

x±sd

x±sd

x±sd

x±sd

x±sd

Yaş

20.95±2.80 20.60±3.15 19.40±1.46 21.35±2.30 21.55±2.40

21.50±.2.85

Boy (cm)

169.40±2.68 172.25±7.34 178.10±6.04 165.20±2.23 168.40±2.35 172.25±3.34

Kilo (kg)

66.20±4.74 69.95±10.28 62.05±7.19 69.25±5.74 65.20±3.42

70.20±5.26

0-5 m
1.27±0.11
İvmelenme (sn)

1.07±0.14

1.19±0.10

1.66±0.10

1.27±0.14

1.17±0.11

5-10 m
2.13±0.16
İvmelenme (sn)

1.86±0.18

1.97±0.12

2.33±0.14

2.16±0.17

2.13±0.13

10-15 m
2.95±0.25
İvmelenme (sn)

2.34±0.29

2.67±0.15

3.05±0.21

2.60±0.19

2.90±0.16

Grafik 1. Dengeli Somatotip Bölgelerinde Yer Alan Ve Almayan Grupların
İvmelenme Hızları Grafiği
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-
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1,000***
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-
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r

Dengeli
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Dengeli
Mezomorfi

Tablo 2. Dengeli Somatotip Bölgelerinde Yer Alan Ve Almayan Gruplar arasında
Pearson Korelasyonu Karşılaştırmaları

Dengeli Somatotip Bölgelerinde Yer Alan Ve Almayan Gruplar arasında
pearson korelasyonu karşılaştırmaları yapılarak, Tablo 2’de gösterilmiştir.
Buna göre, Dengeli somatotip grupları (Dengeli Endomorfi, Dengeli Mezomorfi ve Dengeli Ektomorfi) ile Dengeli olmayan somatotip grupları (Dengeli olmayan Endomorfi, Dengeli olmayan Mezomorfi ve Dengeli olmayan
Ektomorfi) arasında (p<0,001) anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ
İvmelenme bir oyuncunun en küçük zaman miktarı içerisinde en yüksek sürate çıkmalarını sağlayan süratteki değişim oranıdır (13).
Little and Williams (14) yaptıkları çalışmalarında, ivmelenmeyi ilk 10 m
için elde edilen zaman olarak değerlendirilirken, maksimum hıza ulaşma
zamanını ise 20 m için elde edilen zaman olarak değerlendirilmiştir.
Chaouachi et al. (15) 14 elit erkek sporcunun, 0-5 m sprint zamanını
0.82 sn ve 10 m sprint zamanını 1.7 sn olarak tespit edilmişlerdir. Gabbet
et al. (16) yaptıkları bir çalışmada, ivmelenme için 0-5 m, 5-10 m ve 10-15
m deki mesafe aralıklarında elde edilen zamanlar değerlendirilmiş olup 0-5
m için değeri 1.05±0.12 sn, 5-10 m için değeri 0.80±0.05 sn ve 10-15 m için
değeri 0.72±0.05 sn olarak tespit etmişlerdir. Bangsbo et al. (17) 14 elit erkek
sporcunun 0-5 m koşu mesafeleri için elde edilen ön test değeri 1.17±0.06
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sn son test değeri ise 1.10±0.05 sn olarak bulunmuştur. Cronin and Hansen
(18) yaş, kilo ve boy ortalamaları 23.2±3.3 yıl, 97.8±11.8 kg, 183.1±5.5 cm
olan 26 profesyonel rugby oyuncusunun 0-5 m sprint zamanını 0.98± 0.05
sn olarak tespit etmişlerdir. Cochrane et al. (19) 16 erkek sporcunun dikey
sıçrama, çeviklik ve sprint üzerine vibrasyon antrenmanının kısa süreli etkisinin incelendiği çalışmalarında, sprint değerleri 10m için 1.92±0.15 sn
olarak tespit etmişlerdir. Dowson et al. (20) 24 erkek elit sporcu (8 rugby
oyuncusu, 8 sprinter ve 8 aktif sporcu) üzerinde yaptıkları çalışmada, rugby
oyuncularının 0-5 m test değeri 1.00±0.06, sprinterlerin 0-5 m test değeri
0.97±0.09, aktif sporcular 0-5 m test değeri 1.03±0.06; rugby oyuncularının 5-10 m test değeri 0.71±0.09, sprinterlerin 5-10 m test değeri 0.68±0.04,
aktif sporcular 5-10 m test değeri 0.74±0.04; rugby oyuncularının 10-15
m test değeri 0.63±0.03, sprinterlerin 10-15 m test değeri 0.63±0.03, aktif
sporcular 10-15 m test değeri 0.66±0.05 olarak tespit edilmiştir. Gruplar
arasında da rugby oyuncuları ve sprinterler arasında anlamlılık tespit edilmiştir. Kukolj et al. (21) yaptıkları bir çalışmada, ortalamaları 20.1±0.9 yıl,
boy ortalamaları 1.79±8.4 cm ve kilo ortalamaları 74.5±9.8 kg olan beden
eğitimi öğrencilerinin (n=24) ivmelenme için 0-5 m 5-10 m ve 10-15 m
deki mesafe aralıklarında elde edilen zamanlar değerlendirilmiş olup 5-10
m için değeri 1.86±0.06 sn ve 10-15 m için değeri 2.60±0.10 sn olarak tespit
etmişlerdir.
Fiziksel olarak ivmelenmenin meydana gelebilmesi için mutlaka bir
kuvvetin etki etmesi gerekmektedir. Kuvvetin etkisiyle oluşan bu ivmelenmenin büyüklüğü kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır. Newton’un ikinci aksiyonuna göre bir cisme bir kuvvet etki ettiğinde cisim kuvvetin doğrultusu yönünde hareket eder. İvmelenme ne kadar yüksek olursa süratte buna
bağlı olarak yüksek olacaktır. Çıkış ve ivmelenmenin (AU) adım uzunluğu
denilen şekilde yapılabilmesi de aynı ilkelere bağlıdır ve bacak kaslarının
büyüklüğü ile olarak ilgilidir. İvmelenmeyi büyütmek için fizik kurallarına
göre ya itici kuvveti artırmak ya da karşı koyan kuvveti azaltmak gerekmektedir. İtici kuvvetin gelişiminde en büyük faktör kuvvet parametrelerinin
geliştirilmesidir. Yani kasların yeterince kuvvet kazanmasıdır. Karşı koyan
negatif kuvvetleri azaltmak için ise esneklik, teknik ve sinir kas koordinasyonunun geliştirilmesi gerekmektedir (2).
Sonuç olarak, temel motorik özelliklere göre sürat önemli bir parametredir. Özellikle hızın büyük önem arzettiği atletizm branşında 100m.
koşularında dengeli mezomorf kategorisine sahip sporculardan oluşması
hatta ve hatta dengeli mezomorf bölgesinin içinde yer alan (353,363,272)
kategorisindeki sporculardan oluşması gerektiği ve Atletizm Milli takımımızın, dengeli mezomorf kategorisindeki (353,363,272) elit sporculardan
oluşması halinde ülkemizin bu kategoride büyük başarılar kazanacağı düşünülmektedir.
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