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1.GĠRĠġ 

Bu gün beden eğitimi ve sporun temelini oluĢturan hareketleri ilk insanlar, 

Ģartlar gereği hayatlarını sürdürmek için doğal olarak yapmıĢlardır (Çakmakçı 2001). 

Beden eğitimi,  insanın toplum kurallarına uygun olarak yaĢaması, birbiriyle 

olan iliĢkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, 

dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibarıyla sağlıklı olmasıyla 

bağlantılıdır (Aracı 1999). Beden eğitimi, insanın sosyalleĢebilmesi ve kiĢiliğini 

bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar (Aracı 1998). 

 Spor ise 21. yüzyıl modern toplumunun en yaygın ve etkili sosyal 

kurumlarından birisidir. Temel amacı, insanın bedenen, ruhen ve sosyal yönden 

geliĢmesine katkı sağlamak olan spor, toplumların geliĢmesinde de çok etkin rol 

oynayan sosyal bir olgudur. Günümüzde bilinçli olarak sporun kitlelere 

yaygınlaĢtırılması ve halkın çağdaĢ anlamda spor yapması ile toplumların 

geliĢmiĢliği arasında önemli ölçüde bir paralelliğin varlığı kabul edilmektedir. Spor, 

çağımızın modern toplumlarında, kültürel ve refah düzeylerinin bir göstergesi olarak 

kabul edilen ve sosyal hayatın tüm yönlerini etkileyen önemli bir sosyal kurumdur 

(Çakmakçı 2001).  

Anayasa’da spora yer verilmesi ve devlet güvencesi altına alınması toplumsal 

yaĢamdaki önemini anlatmak için yeterli olacaktır (Güçlü 2001). Anayasa’nın 59. 

Maddesinde “Devlet, her yaĢtaki Türk vatandaĢının beden ve ruh sağlığını 

geliĢtirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teĢvik eder, devlet baĢarılı 

sporcuyu korur’’ denilmektedir (T.C. Anayasası 1982).  

Spor; evrensel kültürün bir parçası olarak dünyada dili, ırkı, dini farklı 

insanları birleĢtiren önemli bir unsurdur. Günümüzde spor, kiĢisel ve toplumsal 

sağlığı koruyucu ve geliĢtirici nitelikleriyle önemli bir hizmet sektörü olarak kabul 

edilmektedir (Almanak 2009). 

Bu araĢtırmada ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor aktiviteleri 

ile sosyalleĢme süreçlerinde meydana gelen değiĢimin ortaya çıkarılması 
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amaçlanmıĢtır. Beden eğitimi ve spor aktivitelerinin ortaöğretim öğrencilerinin 

sosyalleĢme sürecinde etkisinin olup olmadığı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Özellikle gençlerin sosyalleĢme sürecinde aile (birincil), toplumsal çevre, 

arkadaĢ grupları, kitle iletiĢim araçları (ikincil) ve grupların etkisinin son derece fazla 

olduğu ifade edilmektedir. Bunların dıĢında araĢtırma amacına uygun olarak beden 

eğitimi ve sporun, toplumla etkileĢimde bir sosyalleĢme aracı olup olmadığı 

incelenmeye çalıĢılmıĢtır (ġahan 2007). 
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1.1.Beden Eğitimi Kavramı 

Beden eğitimi kiĢinin beden, ruh ve fikir geliĢimini sağlamaktadır. Ġnsanın, 

toplum kurallarına uygun olarak yaĢaması, birbiriyle olan iliĢkilerinin iyi örneğini 

verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve 

bedensel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi, insanın 

sosyalleĢebilmesi ve kiĢiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük 

rol oynar. Beden eğitimi bireyin beden sağlığını, ruh sağlığını, beden becerilerini 

geliĢtirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koĢullara ve katılımcıların özelliklerine 

göre değiĢtirilebilen esnek kurallara dayalı oyuna, cimnastiğe, spora dönük alıĢtırma 

ve çalıĢmaların tümünü kapsayan geniĢ tabanlı bir etkinliktir (Aracı 1999). 

Beden eğitimi vücudun yapı ve fonksiyonunun geliĢtirilebilmesi, eklem ve 

kasların kontrolü ve dengeli bir biçimde geliĢmelerini sağlayan, boĢ zamanları 

değerlendirmeyi, fizik gücü en ekonomik tarzda kullanmayı, dolayısıyla organların 

kontrolünü, metodlu bir Ģekilde hareket etmeyi öğreten bir faaliyet sistemidir (Açak 

ve ark 1997). 

Beden eğitimi, amaçları doğrultusunda yer alan bir takım özel bireysel 

etkinlikler ile bireyin kendi kendine yeterli olmasını, uygun davranıĢlar göstermesini, 

idealler edinmesini ve yönlendirilmesini sağlamaya ve korumaya çalıĢır (Knapp ve 

Leonard 1968). 

Tamer’(1987)’e göre, beden eğitimi; fiziksel hareketlerin planlı bir geliĢme 

doğrultusunda yaĢantıya dönüĢtürülmesidir”. 

Bir baĢka tanımda ise, “Ġnsanın büyüme, geliĢme ve davranıĢ Ģekline göre 

seçilen fiziksel aktivitelerin harekete dayalı olarak yapıldığı bir eğitim Ģekli’’ olarak 

ifade edilmektedir. 

DPT (1983)’nın, V. BeĢ yıllık Kalkınma Planı Özel Ġhtisas Komisyonu 

Raporunda yer aldığı Ģekliyle ise, “Spor, insan bütününü oluĢturan ve insanın fiziki, 

ruhi ve zihni niteliklerinin bulunduğu, yaĢının ve kapasitesinin gerektirdiği verim 

gücüne ulaĢtırılabilmesi için rekabet olmaksızın yaptığı faaliyetlerin tamamıdır. 
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Kısaca beden eğitimi, bireyin beden ve ruh sağlığını korumaya beden 

becerilerini geliĢtirmeye yönelik gerektiğinde çevresel koĢullara ve katılımcıların 

özelliklerine göre değiĢtirilebilen esnek kurallara dayalı oyun, jimnastik gibi spora 

dönük alıĢtırma ve çalıĢmaların tümünü kapsayan geniĢ tabanlı bir etkinliktir (Ġnal 

2000). 

1.1.1. Beden Eğitiminin Tarihi GeliĢimi 

Canlılığın tek belirtisi olan hareket, aynı zamanda vücut eğitiminin de baĢlıca 

vasıtalarından biridir. Hareket canlılığın görüntüsü olup, ilkel zamanlarda zorunlu 

yaĢama faaliyetleri Ģeklinde kendini gösterir. Ġnsan güdüleri ile yapıldığı zaman 

doğal hareketler adını alır. Bu hareketlerin çeĢidi ve değeri insanların yaĢadıkları 

coğrafi bölge ve Ģartları ile bulundukları toplumun uygarlık seviyelerine göre 

değiĢmektedir. Özellikle erkeklerin, aile fertlerine karĢı kendilerini beslenme, 

korunma ve barınma gibi iĢlerden sorumlu saymaları, güçlerini ve vücutlarını 

kullanarak mücadele etmelerini zorunlu kılmıĢtır. Ġlk insanların Neolitik devirde, 

kendilerinden güçlü olan hayvanlardan kaçmak, daha zayıf olanlarını yakalamak 

amacıyla koĢma eylemine girmeleri vücut alıĢtırmaları ile ilgili olarak 

gerçekleĢtirdikleri ilk davranıĢları olmuĢtur (Alpman 1972). 

GeçmiĢte eski dünya coğrafyası üzerinde yaĢamıĢ Çinliler, Taoizm, Budizm 

gibi inanıĢların etkisinde kalmıĢlar ve bu inanıĢların etkisiyle sakin bir yaĢama önem 

vermiĢlerdi. Ancak bunun yanında zengin ailelerin çocukları müzik, dans, okçuluk, 

güreĢ, boks, polo, su oyunları gibi çalıĢmalara katılmıĢlardı. Çinliler, hareketsizliğin 

birçok rahatsızlık ve hastalığın sebebi olduğuna inanmıĢlar ve bu hastalık ve 

rahatsızlıklardan kurtulmak için belirli nefes çalıĢmalarıyla birlikte yapılan bükülme, 

duruĢ, uzanma hareketlerinden oluĢan tıbbi cimnastikle uğraĢmıĢlardır. Yine eski 

Hindistan’da Hinduizm ve Budizm inanıĢlarına göre insanların bedensel 

faaliyetlerden uzak durarak ruh ile ilgilenmeleri istenmiĢti. Dinin etkisiyle beden ile 

zihni disipline etmek için yapmıĢlardı (Karagül 1993). 

Ġnsan vücudunun belli amaçlar doğrultusunda eğitilmesi düĢüncesi insanlığın 

varlığı kadar eskidir. Çağlar boyunca insanlığın yaĢam koĢullarını düzelterek daha 

iyiye doğru taĢıması hareket tarzlarında da değiĢikliklere yol açmıĢtır (ġen ve Monoz 

1995). 
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Vücut kültürü ile ilgili faaliyetlerin tarih içinde ilk izlerini Orta Asya ve Ön 

Asya bölgelerinde görmek mümkündür. Boğazköy’de yapılan kazılar sonunda ele 

geçen Yazılı Kaya Anıtı’nda dini bir spor törenini simgeleyen taĢ tabletlere 

rastlanmıĢtır (Yıldız 1979). 

Mısırlılar ise bedensel faaliyetleri güçlü ordular kurmak, mesleki ve dini 

amaçlarına ulaĢmak için ve eğlence mahiyetinde de yapmıĢlardır. Mısırlılar baĢta 

güreĢ olmak üzere avlanma, silah kullanma, okçuluk, koĢu, atlama, yüzme ve top 

oyunları ile uğraĢmıĢlardır.. Eski Antik Yunan’da beden eğitimi genel eğitimin en 

önemli bölümünü oluĢturmaktaydı. Yunan uygarlığının ilk dönemlerin de 

Homeros’un “Ġlyada ve Odisea’’ adlı eserinde, boks, güreĢ, cirit, disk, okçuluk, 

yarıĢlarının yapıldığına dair bilgilere rastlanmaktadır. Ruh için müzik, beden için 

cimnastik yapılması üzerinde durulmuĢtu. Isparta’da beden eğitimi güçlü ordular 

kurmak amacıyla yapılmıĢtı. Atina’lılar beden eğitimini vücudu geliĢtirmek, estetik 

yönden ve daha hareketli bir yaĢam sürdürmek için yapmıĢlardır. Roma’da beden 

eğitimi askeri ve iyi sağlık kazanmak amacıyla ele alınmıĢ, beden eğitimi 

çalıĢmalarında; okçuluk, eskrim, cirit, koĢu, yüzme, güreĢ spor branĢlarına yer 

verilmiĢtir. Romalılar, Yunanlıların aksine profesyonelliği amatörlüğe tercih ederek; 

gladyatör kavgaları ve vahĢi hayvanlarla mücadele gibi kanlı gösterilere 

katılmıĢlardı. Romalıların yıkılması ile karanlık çağda Skolastisizm’in etkisiyle 

beden eğitiminin ortadan kalktığı görülür (Çöndü 1999). 

14.Y.Y’ da Avrupa’da baĢlayan Rönesans ve hümanizm hareketleri beden 

eğitimi faaliyetlerinde de birçok yeniliği beraberinde getirmiĢtir (ĠĢcan 1998). 

Yeniçağda ruh ve bedenin dengeli bir Ģekilde geliĢtirilmesi ve bedenin 

eğitilmesi düĢüncesinin ağırlık kazanmaya baĢlaması, Fransız düĢünür J.Jack 

RUSSO (1712-1778) ile bir felsefe olarak tüm Avrupa da kabul görmeye baĢlamıĢtır 

(Özdağ ve ark 2006). 

1896 yılında, ilk Modern Olimpiyat Oyunları düzenlenerek, her milletin bu 

oyunlarda kendilerini gösterebilmeleri fırsatı verilerek, sporun barıĢçı amaçlarla 

kullanılabilmesi sağlanmıĢtır (Afyon ve Tunç 1997). 
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1893 yılında Harward Üniversitesi ilk olarak beden eğitiminde akademik 

dereceyi vermeye baĢladı. Thomas Wood (1870-1942) beden eğitimi yoluyla 

eğitimin amaçlarına ulaĢılmasındaki öneme dikkat çekmek istedi. J.F.Williams 

(1886-1966) programlarda bireyin bir bütün olarak geliĢmesine katkıda bulunacaksa, 

bedensel hareketlere yer verilmesini istemiĢti. Williams “beden aracılığıyla eğitim’’ 

düĢüncesini reddedip bedenin eğitilmesi üzerinde durmuĢtur. Wood, Cassidy ve 

Williams 1927 yılında yazdıkları eserde beden eğitiminin biyolojik, psikolojik, 

sosyolojik temellerine değinip genel eğitim içindeki önemini vurgulamıĢlardır 

(Çöndü 1999). 

I. ve II. Dünya savaĢlarından sonra askerlerde görülen güçsüzlük, 

dayanıksızlık gibi eksiklikler, dikkatleri fiziksel yapının geliĢtirilmesi yönünde beden 

eğitimi çalıĢmalarına önem verilmesine yöneltmiĢtir (Karagül 1993). 

1.1.2. Beden Eğitiminin Önemi  

Milletlerin geleceği, yetiĢmiĢ ve yetiĢmekte olan gençlerin fiziksel ve ruhsal 

olgunluğa bağlıdır. Uygarlık, bireye verilen önem ve bu önemle bağlantılı olarak ona 

verilen eğitime dayanır. Eğitimden beklenen fertlerin, gizli güçlerini ve 

kabiliyetlerini ortaya çıkararak en üst düzeyde geliĢtirilmesine yardım etmektir. 

Fertleri fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak 

yetiĢtirmek modern eğitimin temel ilkelerindendir. Modern anlayıĢa uygun olarak 

eğitimdeki amacın gerçekleĢmesi ferdin, zihinsel eğitimi yanında fiziksel eğitimi ile 

mümkündür. Aslında beden eğitimi, genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır (Gökmen 

1988). 

Beden eğitimi insan sağlığı, karakter oluĢumu, moral ve verimliliğin 

artırılması, milli yönden güçlü, ortak duygu ve davranıĢları yüksek bir insan varlığı 

ile doğrudan etkili bir eğitim faaliyetidir. 

Bu nedenle, zihni ve fikri geliĢimle bedeni geliĢimin uyumlu olması, insan ve 

toplumun daha sağlıklı, dengeli, verimli ve daha mutlu olmasında önemli rol oynar. 

Bunun yanında toplumların beden eğitimi ve propagandalarını yapmaları açısından 

önem taĢır (Erkan 1998). 
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Günümüzde beden eğitimi ve sporun önemini üç yönden ele almak 

mümkündür;  

* Sağlık açısından önemi 

* Estetik yönden önemi 

*Felsefi ve pedagojik yönden önemi 

Sağlık açısından önemi 

Sağlık açısından özelliklerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz; Çağımızda görülen 

baĢ döndürücü geliĢme ve değiĢmeler ile teknolojik ilerlemeler, insanı birçok yönden 

etkilemektedir. Bu geliĢme ve değiĢmeler karĢısında, nitelikli insan gücü, sağlıklı 

olmadan verimli olamaz ve kendinden beklenenleri gerçekleĢtiremez. Ġnsanların, 

özellikle gençlerin beden ve ruh yapısının eğitilerek geliĢtirilmesi için en uygun ve 

en tesirli araç hareket faktörünün her çeĢidini ve prensiplerini kapsayan beden 

eğitimi ve spor eğitimidir (Spor ġurası 1990). 

YaĢam grafiği içinde, birçok insan ekonomik hayatını bedensel gücü ile 

kazandığı gibi birçok insanda zihinsel gücü ile kazanmaktadır. Beden eğitimini, spor 

olgusu içinde ele alırsak günümüzde tam gün uğraĢı, geliĢmeleri yakından takip 

etmeyi gerektiren, geniĢ bir meslek ve sanayi kolu olarak dünya pazarı oluĢturan 

ayrıca sağlığa zarar verebilecek malzeme ve ilaçlardan da kaçınabilmek önemli 

boyutudur (Çöndü 1999). 

Kötü alıĢkanlıklardan daha kolay kurtulmaya yardımcı olur (Aracı 1999). 

Fiziksel ve ruhsal yönden genç nesillerin eğitiminde önemli bir yer tutmakta 

ve artık çağımızda geliĢmiĢ toplumların eğitim programlarında, beden eğitimi ve spor 

genel eğitimin bir parçası sayılmaktadır (Türkmen ve ark 1995). 

“Gelecekte hekimlerin reçetelerinde egzersiz ilaç olarak yazılacaktır…’’ 

Egzersiz bireyde glikozu toleransa eder, kanda trigilseriti, kolesterolü düĢürür ve 

dengeler (Açak ve ark 1997). 
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Bilgin ve Anlıatamer (2002)’ e göre de, beden ve ruh uyumsuzluğunda fert 

sağlıksız ve uyumsuzdur. 

Estetik yönden önemi 

Bugün her insanın güzel bir vücut görünüĢüne ihtiyacı vardır. Bu durum 

bayanlar arasında daha yaygın bir ihtiyaç olmuĢtur. Çünkü her bayan güzel 

görünmek zorundadır. Erkeklerde de bu duygu küçümsenmeyecek kadar ileridir. 

Ayrıca insan vücudunun oranlı ve düzenli geliĢimi her dönemde birçok sanata konu 

olmuĢtur (Çöndü 1999). 

Bu nedenle beden eğitimi etkinlikleri düzenli yapıldıklarında, organizmanın 

fiziksel uygunluk ve dayanıklılığını buna bağlı olarak iç organların fonksiyonlarını 

geliĢtirir. Böylece organizmanın değiĢen Ģartlara daha kolay uyum sağlaması ve 

yorgunluğa karĢı koyma gücü artar. En fazla etki, becerilerin geliĢmesi, adele güç ve 

dayanıklılığın artmasında görülür. 

Beden eğitimi etkinliklerine katılmak, insan sağlığını tehdit eden fazla 

kiloların atılmasına fayda sağladığı gibi, sakatlıkların ve özellikle kalp dolaĢım 

sistemlerinde görülebilecek rahatsızlıkların önlenmesine ve onların iyileĢtirilmesine 

de katkı sağlamaktadır (Erkal 2000). 

Felsefi ve pedagojik yönden önemi 

Genel eğitimin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçası olan beden eğitimi, 

organizmanın bütünlük ilkesine dayalı olarak kiĢiliğin de eğitimidir. Öğrencinin 

geliĢim özellikleri göz önünde tutularak; onların fert ve toplum yönünden sağlıklı, 

mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kiĢilik sahibi, yapıcı, yaratıcı ve üretken, milli kültür 

değerlerini ve demokratik hayatın gerektirdiği davranıĢları kazanmıĢ fertler olarak 

yetiĢtirilmelerinde en önemli araçtır (Harmandar ve ark 2000). 

KiĢiyi toplumsal yönden geliĢtirmek için ruhsal, bedensel ve zihinsel 

çalıĢmalar birbirine bağlı ve paralel olarak ele alınmalı ve asla ayrı ayrı 

düĢünülmemelidir (Çöndü 1999). 
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1.2. Beden Eğitiminin Amaçları 

 

1.2.1. Beden Eğitiminin Genel Amaçları 

Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâpları, Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk 

Milli Eğitimi’nin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin toplumsal yönden 

sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kiĢilik sahibi, yapıcı, yaratıcı ve üretken, 

milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiĢ fertler 

olarak yetiĢtirilmeleri genel amaçtır (Açak ve ark 1997). 

KiĢiyi en üst düzeyde yetiĢtirmek, milletimize ve insanlığa yararlı, iyi ve 

verimli yurttaĢlar haline getirmek, bütün öğretmenlerin milli görevidir (Sel 1993). 

Beden eğitimi ve sporun ilkesi; tüm toplum kesiminde uygulanmasını 

sağlamak, her kesimde çalıĢan insanların verim gücünü arttırırken, beden ve ruh 

sağlıklarını korumalarını sağlamak ve korunmaya muhtaç, özürlü ve suçlu insanları 

topluma kazandırılmalarını sağlamaktır (Ġnal 1998). 

Kanunda belirtilen beden eğitiminin genel amaçları Ģu Ģekildedir; 

1- Atatürk’ün ve düĢünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri 

sözleri açıklayabilme. 

2- Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilme ve 

geliĢtirebilme. 

3- Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliĢtirebilme. 

4- Ġyi duruĢ alıĢkanlığı edinebilme. 

5- Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alıĢkanlıklar 

edinebilme. 

6- Ritim ve müzik eĢliğinde hareketler yapabilme. 
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7- Halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinme ve bunları uygulamaya 

istekli olabilme. 

8- Milli bayramlar ve kurtuluĢ günlerinin anlamını ve önemini 

kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olma. 

9- Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boĢ zamanlarını 

spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olma. 

10- Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve 

alıĢkanlıklar edinebilme. 

11- Tabiatı sevme, temiz hava, su ve güneĢten faydalanabilme. 

12- ĠĢ birliği içinde çalıĢma ve birlikte davranma alıĢkanlığı edinebilme. 

13- Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma liderlik yapabilme. 

14- Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme. 

15- Dostça oynama ve yarıĢma kazanını takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, 

hile ve haksızlığın karĢısında olabilme. 

16- Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alıĢkanlıklar edinebilme. 

17- Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme.  

18- Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi 

kullanabilme (Aracı 1999). 
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1.2.2. Beden Eğitiminin Özel Amaçları 

Beden eğitimi dersinin amacı değiĢik ve zengin hareketler yoluyla bedenin 

eğitilmesidir. Bu amacın gerçekleĢtirilmesi için ilköğretim programında bir dizi konu 

ve eğitim amaçları yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öngörülen bu amaçlara, 

beden eğitimi dersleri uygulamalarında ulaĢılmaya çalıĢılır. 

Birçok spor dalının baĢlama yaĢını içeren ilköğretim döneminde çocukları 

yönlendirmek gerekir. Çocuk bu yaĢlardan itibaren iyi bir beden eğitim öğretmeninin 

gözlem ve etkileriyle kiĢisel birçok özellikleri kazanmaya baĢlar. Bunlar; baĢta 

sağlıklı bir fizik geliĢimi ile birlikte cesaret, kendine güven, sorumluluk taĢıma, 

yardımlaĢma, paylaĢma, karar verebilme, kiĢilik geliĢimi ve irade oluĢumu gibi 

kazanılacak yeteneklerdir (Harmandar ve ark 2000). 

1.3. Beden Eğitiminin Faydaları 

Her birey beden eğitimi ve spor yapma, beden formunu geliĢtirme ve 

yeteneklerine uygun sportif performans seviyesine ulaĢabilme olanağına sahip 

olmalıdır. Okul öncesi çağdaki çocuklar da dâhil olmak üzere gençler, yaĢlılar ve 

sakatların gereksinimlerine uygun beden eğitimi ve spor programları sayesinde 

kiĢiliklerinin temel geliĢmesini sağlamak için özel ortam hazırlanmalıdır (Unesco 

1984). 

Bu konu ile ilgili, beden eğitimi dersleri; sürat ve çeviklik, denge, 

koordinasyon, esneklik, kas dayanıklılığı, iyi postür, vücut mekanizması ve organik 

randıman konularını kapsar. Fiziki faaliyet ve egzersizler vücudun bütün parça ve 

sistemlerine tesir etmelidir. Bu dersler aynı zamanda, dengeli bir fiziki, sosyal ve 

entelektüel geliĢmeye hizmet edecek geniĢ faaliyetleri de içine almalıdır 

(Muallimoğlu 1998). 

Abaoğlu (1982)’na göre, yapılan bütün egzersizlerde ana hedef, vücudu 

sağlıklı tutmak veya sağlığın bozulmasını mümkün olduğu kadar önlemektedir. 

Bugün bütün dünyada yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki, spor hem hastalıkları 

önlemede, hem de hastalıkların iyileĢmesinde önemli bir rol oynamaktadır.  
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Beden eğitimi ve sporun sınırsız faydaları vardır. Bu faydaları dört ana baĢlık 

altında toplayacak olursak, 

1.3.1. Fizyolojik ve Biyolojik Faydaları 

 -Daha enerjik bir organizma sağlar. 

 -Bedensel ve zihinsel yorgunluklara karĢı direnci artırır. 

 -Kilo almayı önler, vücut yağ oranını düĢürür. 

 -Bedensel iĢlerde geç yorulmayı, erken dinlenmeyi sağlar. 

 -Ġç salgı bezlerinin düzenli çalıĢmasını sağlar. 

 -Vücutta kılcal damar sayısı artar. 

 -Kalp üzerinde olumlu etkilere yol açar. 

 -Kalp volümü artar, kalbin pompaladığı kan miktarı artar, kalbi besleyen 

koroner damarlar geniĢler (Ġnal 2000). 

1.3.2. Sosyolojik Faydaları 

 Ġnsanın beden ve ruh sağlığını geliĢtirmek 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 alırlar (Erkal 1992).   

 Beden eğitimi, spor ve oyun insanın beden ve ruh yapısını geliĢtirmek ve 

iradeyi güçlü kılmanın yanı sıra, grup çalıĢmasını ve karĢılıklı dayanıĢmayı 

sağlayarak ferdin toplum üyeliğinin kazanması olan sosyalleĢmesini sağlar. 

 Ferdin aktif ve pasif olarak spora katılması, toplumsal iletiĢim sayesinde 

manevi yalnızlığın oluĢumunu hazırlayan sakıncaları ve yalnızlık bunalımlarını 

önler. Fert ve toplum iliĢkilerinin geliĢtirilmesinde sportif ve bedensel aktiviteler 
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önemli bir etkendir. Bu sayede sosyal iliĢkiler geliĢir buna bağlı olarak kurum ve 

olaylar oluĢur (Açak ve ark 1997). 

-KiĢilik ve karakter geliĢimine katkıda bulunur. 

-Fertler arasında sosyalleĢme sürecini hızlandırır. 

-KiĢilerin toplum içinde statü kazanmalarını sağlar.  

-Farklı toplumların insanlarını kaynaĢtırır (Ġnal 2000). 

-Beden eğitimi serbest zamanların kullanımına katkıda bulunur. 

-Beden eğitimi, kendini ifade etme ve yaratıcılık olanaklarını artırır.  Bedenin 

bireyin duygularını ifade etmede kullanılmasına olanak verir ve yeni hareketlerin 

oluĢmasına zemin hazırlar. (Aracı 1999). 

1.3.3. Psikolojik Faydaları 

 Birey sporla, fiziksel, zihinsel ve toplumsal faktörlerin bütünleĢmesi ile 

kiĢilik kazanır. Sporla uğraĢta dürüstlük, hoĢ görü, paylaĢma, gibi kavramların 

kiĢilikte yerleĢmesi sağlanır. Diğer psikolojik faydaları ise Ģöyle sıralanır: 

 -Saldırganlık ve negatif tutumlar minimuma indirgenecektir. 

 -Yalnızlık duygusunu en aza indirger (Özdağ ve ark 2006). 

 -Telafi mekanizması olarak kompleksli insanların tedavisine katkı sağlar. 

 -Seksüel dürtüleri fiziki harcamalara çevirir. 

 -KiĢiliği olumlu yönde geliĢtirir, mücadele ve dayanma gücünü arttırır. 

 -Sorumluluk duygusunun oluĢmasını sağlar. 

 -Kendini ifade etme ve neleri gerçekleĢtirebileceğini ispatlama konusunda 

imkânlar sağlar (Ġnal 2000). 
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1.3.4. Ekonomik Faydaları  

 Sportif aktivitelere yarıĢmacı olarak katılan 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 rant elde etmeleri sporun ekonomik yönden katkılarının açık 

bir göstergesidir. 

 Sportif organizasyonlara yarıĢmacı olarak katılan kiĢilerin bu aktivitelerden 

gelir elde etmesi, aktivitelerin farklı merkezlerde gerçekleĢtirilmesi durumunda 

katılımcı ve seyirci olarak bu merkezlere yapılan seyahatlerin turizm sektörünün 

hareketlenmesine yol açması, bu hareketlilik sonucunda da parasal harcamalarda 

bulunulması sporun bir baĢka Ģekilde ekonomiye katkısını ortaya koymaktadır (Ġnal 

2000). 

1.4. Spor Kavramı 

Ġnsanlığın türlü faktörlerin etkisi altında kalmasıyla sürekli geliĢim içinde 

olması, uzun süre amaçsız olarak yapıldığı kabul edilen hareketlerin, zamanla bilinçli 

olarak belirli amaçlara uygun olarak yapılmasıyla insanların beden ve ruh yapıları 

üzerinde eğitici bir değer ve nitelik kazandırdığı ortaya çıkmıĢtır. Bu Ģekillenme, 

birlikte yaĢayan insanların mücadele etme ve baĢarı kazanarak bundan birlikte zevk 

alma duygularının geliĢtirilmesine hizmet eden metotlar ve prensipler biçimine 

dönüĢmüĢtür (Ġnal 2000).  

 Spor sözcüğünün kökeni Latinceden gelmektedir (desportare ve isportus = 

eğlenmek, hoĢça vakit geçirmek, oyalanmak). 11. Yüzyılda Fransızcadan Ġngilizceye 

ödünç olarak geçmiĢtir (Desport =  (eğlendirme, oyalama, gevĢeme) sözcüğü 

Ġngilizcede (sport = zaman öldürme, eğlenme, oyalanma, hobi) biçiminde yer 

etmiĢtir). Oradan daha sonra tüm dünyaya yayılmıĢtır (Voigt 1998). 

 17. y.y’da çok kullanılması neticesinde yapısında meydana gelen aĢınmadan 

dolayı sport olarak kullanılmaya baĢlanır. Fransızlar ise, orta çağlarda aynı terimi 

eğlenmek ve zevk almak anlamında “se deporter’’ ya da “se desporter’’ olarak 

kullanmıĢlardır. 19. y.y’da ise Ġngiltere’de sport olarak; dinlenme, eğlenme, hoĢ vakit 

geçirmek için yapılan bütün faaliyetler için kullanılmıĢ ve zamanla tüm dillerde 
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yarıĢma, kazanma ve üstün gelme çabası için yapılan vücut faaliyetleri için 

kullanılmıĢtır. Tarih içinde ilk spor faaliyetleri, saldırı ve savunmaya dayalı sportif 

hareketler olarak  görülmektedir (Alpman 1972). 

 Bir baĢka ifade ile, sporun insanlık tarihi kadar eski olduğunu söylersek 

sanırım yanılmamıĢ oluruz. Her ne kadar ilk zamanlarda yapılan bedensel hareketler, 

spor amacı ile yapılmadıysa da yani bilinçli bir spor anlayıĢı, spor kültürü yoktuysa 

da, insanoğlu hayat mücadelesini devam ettirirken aynı zamanda spor yapıyor ve 

bedenini geliĢtiriyordu (Keten 1993). 

 Günümüzde spor kavramı ise Fransız P. Didon’un da söylediği ve Modern 

Olimpiyatların ana felsefesini oluĢturan Citius (Daha Çabuk), Altius (Daha Yüksek), 

Fortius (Daha Güçlü), kelimeleri ile özdeĢleĢmiĢtir (TMOK 1988). 

 Spor 20. ve 21 yüzyıl insanının günlük hayatına derinliğine giren sosyal bir 

olgudur. Sporun kaynağı harekettir. ĠĢte insanlık hayatıyla baĢlayan hareket uzun bir 

geliĢme ve değiĢme sürecinden geçerek, bu gün beden eğitimi ve spor olarak 

adlandırılan düzenli hareketlere ulaĢılmıĢtır. BaĢka bir ifade ile spor, insanlık tarihi 

kadar eski ve onun kadar anlamlıdır (Çumralıgil ve Görücü 2007). 

1.4.1. Sporun Tanımı 

 Spor, fertlerin hayatıyla özdeĢleĢen toplumsal dinamizmin kaynağı olan bir 

sosyal müessesedir. “sporu cemiyetin katmanlarının süzgecinden geçirerek, temel 

sorunlardan ayırmadan değerlendirmek, sağlıklı sonuçlara varmanın temel aĢama ve 

geçim Ģartıdır” (Karasüleymanoğlu 1992). 

Spor, ferdin tabii çevresini beĢeri çevre haline çevirirken elde ettiği 

kabiliyetleri geliĢtiren, belirli kurallar altında araçlı veya araçsız, ferdi veya toplu 

olarak boĢ zaman faaliyeti kapsamı içinde veya zamanını alacak Ģekilde 

melekleĢtirerek yaptığı sosyalleĢtirici, toplumla bütünleĢtirici, ruh ve fiziği geliĢtiren 

rekabetçi, dayanıĢmacı ve kültürel bir olgudur (Erkal 1981). 
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Bazı kültür öğeleri insan yaĢamını oluĢturmasına karĢın, yaĢama ile doğrudan 

iliĢikli değillerdir. Günlük sürüp giden yaĢamanın dıĢında bulunur ve yaĢamayı 

oradan etkiler. Bunun en önemli örneklerinden biri de spordur. Sözgelimi hiçbirimiz 

günlük yaĢamımızda yüz metre koĢmayız. Günlük yaĢamımızda üç saniye koridoru, 

köĢe vuruĢu vb. yoktur. Çünkü spor bir kültür olmasına karĢın özel bir yaĢamdır. 

Bu noktadan hareketle, bir kültür olarak spor yapaydır. Doğada spor yoktur. 

Spor bir insanlaĢtırmadır. Ġnsanın tek ya da birkaç hareketine veya hareketlerin alet 

ya da aletleri (top, kale, pota…) sistemi ile bütünleĢmesinde ortaya çıkan bir 

oyundur. Spor bir oyundur ve oyun olarak da yapaydır (Spor ġurası 2008). 

 Birkaç ifade ile spor, isteğe bağlı olarak yapılan egemen değerler ve 

normların damgasını vurduğu bedensel hareketlerdir (Voigt 1998). 

 Spor, bireyin organik, psikolojik sağlığını geliĢtiren, sosyal davranıĢlarını 

düzenleyen, zihinsel ve motorik yönden belirli bir düzeye getiren biyolojik, 

pedagojik ve sosyal bir olgudur (Orkunoğlu 1985).  

 Yine spor, resmi ve organize olmuĢ durumlar altında ortaya çıkan yarıĢmalar 

biçimidir. BaĢka bir deyiĢle spor, kurum haline gelen fiziksel bir aktivite yarıĢını 

içerir (Coakley 1986). 

 Spor, fertlerin beden ve ruh geliĢimlerini ve bu öğeler arasında koordinasyonu 

sağlayan bir ilimdir. Sporu, belirli kurallar altında hem ferdi hem de toplu olarak boĢ 

zaman geçirmek veya bir meslek faaliyeti Ģeklinde yapılan sosyolojik, psikolojik ve 

fiziksel açıdan olumlu geliĢmeler sağlayan kültürel bir olgu olarak da tanımlamak 

mümkündür (Çumralıgil ve Görücü 2007). 

 Spor, yenme ve muktedir olma, insanın Ģuuraltı arzularının tatminini amaç 

edinen, belirli kurallar içerisinde yapılan, rekabete dayalı sosyalleĢtirici 

bütünleĢtirici, fiziki, zihni ve ruhi faaliyetlerin bütünüdür (ġahin 2002). 

 Günümüzde beden eğitimi ve sporun bireysel anlamda faydaları herkesce 

kabul görmektedir. Formal manada spor olgusuna geçilmeyen dönemlerde sportif 
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etkinlikler hayatı devam ettirmek için yapılan zorunlu faaliyetlerde kendini 

göstermektedir (Yıldıran 1996). 

Sporun, yukarıda da belirtildiği gibi bir tek tanımla açıklanabilmesi mümkün 

değildir. Çünkü spor kavramına, günlük hayatta çok değiĢik anlamlar 

yüklenmektedir. Yukarda verilen tanımların dıĢında spora daha değiĢik açılardan da 

yaklaĢmak mümkündür (Yetim 2008). 

Bu yüzden, sporun tanımının, bir defada her Ģeyi içine alacak Ģekilde 

yapılmasında güçlükle karĢılaĢılmaktadır. Bu anlamda spor genellikle amatör spor, 

profesyonel spor, elit spor, aile sporu, herkes için spor, yaĢam boyu spor, sağlık için 

spor, aile sporu, tatil sporu, özürlüler için spor, çocuk ve gençler için spor, ileri 

yaĢlarda spor, kadınlar için spor, silahlı kuvvetler sporu, polis sporu, hapishane 

sporu, kulüp sporu, müessese sporu gibi isimlerle özdeĢleĢtirilen ifadelerle 

anlamlaĢtırılarak kullanılmaktadır (Yıldıran ve ark 1993). 

Ġnsan vücudunu fizyolojik açıdan yüksek bir verimliliğe ulaĢtıran bütün 

faaliyetler, zamanla toplumların hayat Ģartı ve tarzları, dinî inançları, üzerinde 

yaĢadıkları toprakların coğrafi yapısı ve iklimi gibi çeĢitli faktörler tarafından 

etkilenerek spor türlerinin değiĢik yön ve ağırlıklarda biçimlenmesine sebep olmuĢtur 

(Yıldıran 1996). 

 Bu özellikleri dikkate alarak, dünyanın her tarafında ve toplumlarda sınıflar 

arasında spor yapmaya, sporu izlemeye duyulan ilginin hızla artması, çağdaĢ 

toplumsal yaĢayıĢın ayırt edici baĢlıca özelliklerinden biridir. Bu iĢin sosyolojik 

yönü, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin ama spor sahalarına ama 

televizyon baĢına, dünyanın dört bir tarafındaki milyarlarca insanı aynı anda 

toplayabilen baĢka bir olay yoktur (FiĢek 1985). 

 Hiç kuĢkusuz modern toplumların en yaygın sosyal etkinliklerinden birisi 

spordur. Spor sanat, edebiyat, kültür gibi entelektüel uğraĢlarla kıyaslanamayacak 

kadar yaygın bir etkinlik alanına sahiptir. Spor, fonksiyonları olarak, sosyal ve 

kültürel duyarlılık kazandırır. Bireylerin boĢ zaman kavramlarının sağlık 

değerlendirilmesine, hoĢgörü ortamının artmasına, bireylerin ve toplumun sosyal 

sorumluluklarını yerine getirmesine, spor yapanların belirli bir statü ve bireyin ait 
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olduğu topluma mensubiyet duygusunun geliĢmesine, toplumların ekonomik, 

kültürel ve sosyal kalkınmalarına yardımcı olur. Özellikle bireylerin ait oldukları 

topluma mensubiyet duygularının pekiĢmesini sağlar. Sonuç olarak sporun, 

toplumsal birlikteliğin sağlanmasında yardımcı olduğu söylenebilir (Yetim 2000). 

1.4.2. Sporun Dünya Tarihindeki Yeri ve GeliĢimi 

 Modern yaĢamda spor, eğitimcilerin bireylerin kiĢilik oluĢumunun ve bireysel 

yeteneklerinin geliĢimlerini sağlamak amacıyla önerdikleri bir disiplin olarak kabul 

görmektedir. 

  Spor hareketlerinin, insanlık tarihinin ilk devletlerinden beri yapıldığını 

düĢünürsek, sporun günümüzün en eski ve de en önemli sosyal müesseselerinden biri 

olduğunu söyleyebiliriz. 

 Ġnsanoğlu ilk çağlarda avlanmayı, koĢmayı, atlamayı, gerek diğer insanlarla 

ve gerekse hayvanlarla yakın mücadeleyi icap ettiren hayat Ģartları ile karĢılıyordu. 

Bu derece zorlu bir hayat mücadelesinde baĢarılı olmak, yukarıda sıraladığımız 

mücadele tarzlarında hazırlıklı olmayı emrediyordu. Dolayısı ile ilk spor, savaĢa 

hazırlık niteliğinde bir faaliyet idi. Bu günkü manada bir sporun çok sonraları ortaya 

çıktığı muhakkaktır (KoĢu 1998). 

 Ġnsanlığın tarihi geçmiĢi içinde ölüm-kalım mücadelelerinin barıĢçı benzetimi 

olarak ortaya çıkmıĢ olan spor, daha sonraları da bireysel sporlar ve takım sporları 

olarak gündeme gelmiĢ olup yarıĢma ve müsabakalar halinde insanların üstün gelme 

arzularını sergileyebilecekleri bir hal almıĢtır (Keten 1993). 

 Spora, kesin bir tarih koymak mümkün olmamıĢtır. Araç ve gereçleriyle 

kendini koruyan, yaĢamını temin eden insanoğlu, zamanla elde ettiği baĢarıyı 

duyurmak, göstermek gereğini de duymuĢtur. En güçlü olmak kavramı, insanları 

karĢı karĢıya getirmiĢ ve bu mücadele çeĢitli biçimlerde ortaya konmuĢtur. Bu gün 

yapılan tüm spor dallarına ilkel de olsa tarihin ilk zamanlarında rastlamak 

mümkündür. Çin’in Tsag ilinde oynanan bir futbol maçı, “kuvvetle karĢı koyma’’ 

prensibi ile ele alınan judo ile boks, halter, atletizm ve diğer bütün dallar tarihin akıĢı 

içinde yerini almıĢtır (Hiçyılmaz 1974). 
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 Ayrıca, geniĢ bir spor kültürü olan Yunan uygarlığı, spor hareketlerini çeĢitli 

yarıĢma Ģenlikleri adı altında, gerek bölgesel, gerekse bütün sitelerin katılımıyla 

gerçekleĢtirmiĢtir. Önceleri bölgesel olan, halkın büyük ilgisi nedeni ile daha 

sonraları bazıları Yunan halkının ortak Ģenlikleri haline gelen bu yarıĢma Ģenliklerini 

de dörde ayırabiliriz. Bunlar; Olympia, Pythia, Nemea ve Ġsthmia oyunlarıdır 

(Alpman 1972). 

 Bu konu ile ilgili, modern olimpiyatların kaynağını teĢkil eden eski 

olimpiyatların, Yunanistan’ın Pelopones yarımadasının güney batısında eski adı 

Olimpia’da kesintisiz olarak 12 asırdan fazla sürdüğü bilinmektedir. Bu oyunlar, 

zorlamasız ve silahsız birkaç istisnası haricinde barıĢ içinde 12 asırdan fazla devam 

etti. Eski Olimpia çok eskiden beri bölgenin tarafsız dini merkeziydi. Yılın belirli 

günlerinde bu merkezde yapılan dini kökenli festivaller, eski olimpiyatların 

baĢlangıcı olarak kabul edilir (TMOK 1985). 

 Ġlk yıllarında sekiz yılda bir yapılan Olympia oyunları daha sonraları dört 

yılda bir yapılmaya baĢlanmıĢtır. Görüldüğü üzere sportif hareketler sayesinde çeĢitli 

kültürler ve insanlar bir araya gelmiĢ, kaynaĢmıĢ ve sorunlarını çözmüĢtür. Buradan 

da anlaĢılacağı üzere spor, 25-26 asır önce kendi baĢına insanları birleĢtirmiĢ, güçlü 

ve önemli bir müessesedir (Alpman 1972). 

 Her dört yılda bir kalabalık kitlelerin buluĢtuğu Olympia oyunları aynı 

zamanda eĢsiz nitelikte sanat, tarih ve kültür olaylarına sahne olurdu. Devrin en 

tanınmıĢ tarihçileri, Ģairleri, yazarları, heykeltıraĢları eserlerini burada sergilerlerdi 

(Koryürek 1996). 

 Eğitim, bilim, kültür, sanat alanlarında olduğu gibi spor, Ortaçağ 

Avrupa’sının bir kısmı için karanlık bir kısmı için aydınlık bir çağ olmuĢtur. Büyük 

Roma imparatorluğunun yıkılmasından sonra, Avrupa’yı kaplayan Hıristiyanlık 

dininin taassubu nedeniyle pek çok Ģey gibi spor da günah kabul edilmiĢ ve 

yasaklanmıĢtır. Katolik kilisesinin önde gelenlerinden Tertullianus “beden temrilleri 

Ģeytan iĢidir’’ demek suretiyle Ortaçağ Avrupa’sının spora bakıĢ açısını ortaya 

koymuĢtur  (FiĢek 1985). 
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 Bu dönemde Avrupa’da insanlar çeĢitli sınıflara ayrılmıĢtı. Bu sınıflardan 

biriside Ģövalyeleri içine alan bir sınıftı. ġövalyeler yiğit, fakirleri koruyan, güçlü, iyi 

silah kullanabilen insanlardı. ġövalyeler savaĢların haricinde çeĢitli yarıĢma ve 

oyunlar düzenlerlerdi. Bu oyunların en gözdeleri ferdi veya takım halinde 

uyguladıkları silahlı vuruĢmalardı. Bunlara Turnuva ve Jut adı verilirdi. Bu 

gösterilere halktan çok sayıda katılım olurdu (Alpman 1972). 

 Yine, Ortaçağ Avrupa’sında kılıç ve binicilik sporları en gözde sporlardı. 

Zamanla büyük toprak sahipleri ve derebeyleri Ģövalye edinmeyi adet haline 

getirmiĢti. Derebeyleri kimin daha güçlü olduğunu göstermek için Ģövalyeleri 

yarıĢtırırlardı (ĠĢcan 1988). 

 Yukarıdaki anlatımlar ıĢığında, Ortaçağ hakkında karanlık devir olarak 

yerleĢen kanaatin aksine, hayret veren bir canlılık, neĢeli bir hayat, heyecan ve sevgi 

ile yapılan bedeni faaliyetler gibi çoğu zaman rastlanmayan bir hayatiyet de 

görülmüĢtür. Bu devir, bütün bu aydınlık yönü ile bedeni faaliyetlerin gerçekten bir 

halk malı oluĢu ve halk karakter ve hissiyatına çok sıkı kaynaĢmıĢ olması ile Yunan 

cimnastiğinin iyi devirleri ile mukayese edilebilir. ġu halde, Ortaçağ eğitiminin 

yalnız bir cephesini, beden eğitimini günah sayan manastır keĢiĢlerinin hayat 

tarzlarını ve skolastik zihniyetini ölçü tutarak, bütün Ortaçağ hakkında karanlık devir 

hükmünü vermek doğru olmaz. Bu zamanı dolduran diğer insanların, çoğunluğu 

teĢkil eden zümrelerin hayatına, yaĢamak zevk ve neĢesi, erkekçe ve kahramanca 

duyuĢ, vücut kuvveti, baĢarı gücü hakim olmuĢtur (Alpman 1972) 

 Sonuç olarak Ortaçağ Avrupa’sında spor hareketlerinin tamamıyla yok 

olduğunu söylememiz mümkün değildir. Din taassubu ile bir kesimde yasaklamalar 

olduğu gibi, diğer taraftan da sportif hareketlilik adına güzel örnekler verilmiĢtir 

(ĠĢcan 1988). 

 Türklerdeki sporun geliĢimine bakacak olursak; sporun Türkler için yeni bir 

uğraĢı olmadığı görülmektedir. Sümer ve Etilerden kalan kalıntılarda spor kavramını 

bulmak mümkündür. Göktürk, Selçuklular ve Osmanlı Ġmparatorluğu devirlerinde 

olmak üzere 6 bin yıllık bir dönem geçiren Türk Sporu, özellikle savaĢsal gücün 

vazgeçilmez bir gereği olarak bu güne dek gelmiĢtir. Türklere “Çin Tarihi’’ bu 

konuda geniĢ yer ayırmıĢtır. Boks, Türkler tarafından ilgi gören bir spor dalı 
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olmuĢtur. 16. Asrın kalemlerinden Sudi, “Hediye-tül-irfan’’ “Fi ġahr-ül Baharistan’’ 

adlı eserinde Semerkant Türklerinin boksa olan ilgisinden uzun uzun söz etmektedir. 

Futbola ise Tepük adı verilir ve Timurlenk devrinde içi hava ile doldurulmuĢ ve kuzu 

derisinden yapılmıĢ topla müsabakalar yapılırdı. Topa el değdirilmemesi, belirli 

ölçüler içinde oynanması futbola ilk kuralları da Türklerin koyduğunu 

göstermektedir. Bu konuda geniĢ bilgi tarihi Timur’da verilmiĢtir. Ayrıca “Divan-ül 

Lügatül Türk’’ futbolun Türkler tarafından nasıl oynandığını yazmaktadır. 

Avrupa’daki Avar Türklerine kadar uzanan serbest güreĢin yanı sıra Rumeli Türkleri 

tarafından yağlı güreĢ yapılırdı (Hiçyılmaz 1974). 

1.5.  Sosyoloji ve SosyalleĢme Kavramı 

 Sosyoloji, toplum yapısını, iĢlevlerini bu yapı ve iĢlevlere bağlı olarak 

meydana gelen değiĢmeleri ve bunların sonucunda ortaya çıkan toplumsal sorunları 

bir takım özgün gözlemlerle inceleyerek bunları bazı yasa ve ilkelere bağlayan bir 

bilim dalıdır (Yetim 2011).  

 Sosyoloji insanların birbiriyle olan iliĢkilerinin bilimsel açıdan 

incelenmesidir. Ġnsanlar her zaman baĢka insanlarla ilgilenmiĢlerdir. Gazeteciler, 

yorumcular toplumun günlük yaĢamındaki dikkati çeken olayları sürekli olarak 

toplayıp yayarlar. Tarihçiler çoğunlukla kamu yöneticilerinin nasıl davrandıklarına 

iliĢkin kayıtlar tutarlar. Ozanlar ve öykücüler sosyal iliĢkiler üzerinde odaklaĢırlar. 

Belirli çevre koĢulları altında insanların nasıl davranılacağını kendi bellek ve 

imgelerinde yeniden kurgularlar. Filozof ve din bilimciler insanoğlunun nasıl 

davranması gerektiği üzerinde dururlar, yorumlarını öncel bilgi ve deneyimlerinin 

üzerine dayandırırlar (Fichter 2002).  

 Sosyoloji, konusu ve incelendiği alan itibariyle diğer sosyal bilim dallarından 

farklılık gösteren bir sosyal disiplindir. Sosyolojiyi birçok biçimde tanımlamak 

mümkündür (Özkalp 1992).  
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 SosyalleĢme kavramını ilk kullanan E. Durkheim’dır. Durkheim eğitimi, 

yetiĢkin kuĢakların yetiĢmekte olan kuĢakları sosyalleĢtirmesi, toplumsal hayata 

hazırlaması, ruhsal ve ahlaki yönden yetiĢtirmesi olarak kabul etmiĢtir. O eğitime 

(örgün) metodlu sosyalleĢme; toplum içinde bilinçsiz, plansız ve kendiliğinden 

yapılan sosyalleĢmeye de metotsuz sosyalleĢme (yaygın eğitim) olarak yaklaĢmıĢtır 

(Yetim 2000). SosyalleĢme süreci bir sosyal olgu olarak ferdin doğuĢtan itibaren 

toplum üyeliğini kazandırmasında geçirdiği safhaların bütünüdür (Erkal 1992). 

 Sosyal düzen, toplumdaki semboller tarafından yürütülür. Bu semboller ise 

fikir, değer, inanç ve normlardır. Bu semboller zamanla bireyin kiĢiliğinin bir parçası 

haline gelirler. KarmaĢık iliĢkiler yine tarafların aralarında geliĢtirdikleri görüĢmeler 

sonucunda sürdürülür (Özkalp 1993). 

  Doğan (1995)’a göre ise, Ġnsan toplumsal bir varlıktır insanın toplumsallığı 

onun bir toplum içinde yaĢama zorunluluğunun bir sonucudur. 

 Bireyin içinde doğduğu topluma adabte olabilme sürecidir. Bireyin kiĢilik 

kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanması toplumla bütünleĢmesi, yaĢamları 

boyunca içinde bulundukları hem bireysel hemde toplumsal bir canlı olarak 

geliĢtirdikleri süreçtir.  

 SosyalleĢme, hangi yaklaĢımla değerlendirilirse değerlendirilsin bireyin 

toplumda diğer bireylerle olan benzerliklerinin yanı sıra farklılıklarının da olduğu, 

kiĢileri bir örnek biçimlere sokmaktan çok, onları kiĢilikleriyle uyuĢan, toplumun bir 

iĢlevi durumuna getirmeyi amaçlayan toplumsal süreçlerden biri olarak 

görünmektedir. SosyalleĢme terimini kullanan bilimsel disiplinler, bu sürecin 

çeĢitliliği ve geniĢliği karĢısında onu birçok dallara ayırmıĢtır. Örneğin çocuk 

sosyolojisinden, geliĢim psikolojisine, klinik psikolojisinden, grup psikolojisine, 

antropolojiden, kiĢilik kavramlarına kadar çok çeĢitli alan sosyalleĢmeyi kendilerine 

baĢlık olarak seçmiĢlerdir (Tolan ve ark 1991). 

SosyalleĢme, insanı sosyal sistemin iĢtirakçi üyesi haline getiren süreçtir 

(Dönmezer 1974). 
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Bu noktadan hareketle, toplumbiliminde öğrenme sürecine “sosyalleĢme” adı 

verilmektedir. SosyalleĢme süreci sayesinde toplum kültürü yeni kuĢaklara 

geçmektedir. O halde sosyalleĢme, toplumun norm değer ve inançlarını üyelerine 

nakletme mekanizmasıdır (Dönmezer 1994). 

Ġnsan davranıĢları sosyal çevrenin yönlendiriciliği ile meydana gelir ve çevre 

tarafından öğretilir (Erkal 1996). 

BaĢka bir tanımla, toplumsallaĢma, sosyal sürecin bir temelidir ki bizleri 

tamamıyla etkileyebilmektedir. Çünkü bunun anlamı toplumun değerlerini, 

inançlarını, davranıĢlarını kazanmamızı sağlar. ToplumsallaĢma geleneksel 

perspektifle baktığımızda, sosyal teĢebbüsün devamı için önemli kültürel içeriklerin 

bir nesilden gelecek nesillere aktarılmasıdır bu süreç diğerleriyle etkileĢim içindedir, 

sonuçta eğitim ve öğrenme becerileri eğilimleri ve bilgi sayesinde toplum kendi 

içindeki görevimizi yerine getirmemizi sağlar (Wentwort 1980). 

Her ne kadar bu süreç yaĢam boyu devam etse de çocukluktaki 

toplumsallaĢma daha çok önemlidir. Çocukluk çok kritik bir dönemdir çünkü bütün 

deyimler yenidir ve bildiğimiz gibi davranıĢlar diğer insanlar ve beklentiler 

tarafından etkilenmektedir. Bu beklentiler ödüllendirme ve ceza sistemini kapsayan 

çeĢitli mekanizmalar yoluyla bizimle iletiĢim halindedir (Wheeler ve Brim 1966). 

SosyalleĢme süreci, bir bireye baĢkalarıyla olan iliĢkileri aracılığıyla, iyi-

kötü, doğru-yanlıĢ gibi toplumun yargı ölçütlerinin, diğer tüm değer ve normların 

toplumca kabul edilebilir tutum ve alıĢkanlıkların, becerilerin iletilmesini kapsayan 

bir süreçtir (Tolan 1987). 

SosyalleĢme sayesinde insan, toplumun ortaya koyduğu tavır ve hareket 

modellerini, örnekleri ve düĢünme biçimlerini öğrenmektedir böylece sosyalleĢme 

kiĢinin toplumsal kültürle bütünleĢmesini ve içinde yaĢadığı topluma uyum 

sağlamasını mümkün kılan bir mekanizmadır (Dönmezer 1994). 

Eğitim, sosyal zeminde cereyan ettiği için “sosyolojinin eğitimi toplumsal 

kurum olarak ele alması kaçınılmaz bir durumdur ”  (Tezcan 1981). 
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Bu görüĢleri dikkate alarak, zekâ kuramcılarından birisi olan E.L.Thorndike, 

“eğitim plastik maddelere Ģekil verme iĢi değildir; boĢ olan kafaları doldurmakta 

değildir” (VarıĢ 1981) demiĢ ve eğitimin kuru bilgi verme süreci olmadığını, mevcut 

kültürü aktaran ve bireyi topluma ve içinde yaĢadığı çağa hazırlaması gerektiğinin 

üzerinde durmuĢtur. O halde, eğitim kavramsal anlamda sosyalleĢme unsuru olarak 

görülse bile, içeriğini sosyalleĢtirici formlarla doldurmak gerekir. Bir toplumun 

sosyal dokusu hakkında fikir edinmek için okulları incelemek gerekir. Çünkü okul 

sosyal doku hakkında ayna vazifesi görür (Karapınar 1997). 

Okulun bir parçası olan spor faaliyetleri içerisinde mücadele sporlarına çocuk 

katılımının toplum için en önemli eğitim aracı olduğu vurgulanmıĢtır. (Landers ve 

Landers 1973).  

1.5.1. SosyalleĢmenin Özellikleri 

1. SosyalleĢme, daima bir toplum için söz konusudur. Soyut bir toplum ya da 

bireyin içinde bulunmadığı toplumlara göre sosyalleĢme olmaz. Toplumların 

kültür farklılığı, mutlaka belli bir yerde, belli bir zamanda yaĢamakta olan 

belli bir topluma göre sosyalleĢmeyi gerekli kılmaktadır. Her birey ancak 

içinde yaĢadığı toplum içerisinde sosyalleĢtirilir. SosyalleĢme sürecini 

tamamlar. Çünkü toplumların kendine özgü sosyalleĢme süreci farklılık 

gösterir. 

2. Birey doğmadan önce toplumsal hayat devam etmektedir. SosyalleĢme 

bireyin dünyaya gelmesi ile baĢlar. Hayat boyu devam eder. 

3. SosyalleĢme gruba ya da topluma yeni giren üyelerin etkisiyle ilgilenmez. 

SosyalleĢme kesinlikle tek yönlü bir süreç değildir. 

4. Ġnsanlar farklı kalıtım yapısı ve deneyimleri olduğu için birbirlerinden 

farklıdırlar. Bundan dolayı birbirine her açıdan benzeyen iki insana rastlamak 

mümkün değildir. Buna rağmen, sosyalleĢme kültür ve topluma uyum, 

geliĢim aĢamalarında benzerlikler oluĢturma ve toplumsal yaĢama katılma vb. 

konular üzerinde durur. Dolayısıyla insanların yaĢları arttıkça kiĢilik 

bakımından değiĢmelerini sosyalleĢme ele almaz. 
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5. Bireyi çevresindeki modellerin, simgelerin, beklentilerin ve duyguların 

öğrenilmesine yetenekliliği yönünde ele alır. 

6. Her birey kendine özgü bir kiĢilik geliĢimine, ayırt edici deneyimlere, özel bir 

soydan gelime sahiptir. SosyalleĢme bu özelliklerin nitelikleri üzerinde 

durmaz. Fakat sosyalleĢeme kiĢilik geliĢmesinin topluma ve kültüre 

uyarlanması ve öğrenilmesi gibi süreçlerin benzerlikleriyle ilgilidir. 

7. SosyalleĢme insanların toplumsal yaĢamın etkili ve önemli bir üyesi olma 

durumunu inceler. 

8. SosyalleĢeme  sayesinde insanlar içinde yaĢadığı toplumun normlarını, 

tutumlarını, davranıĢ ve düĢünme kalıplarını öğrenir. Aynı dili konuĢurlar, 

düĢünürler ve hareket ederler. Bu da toplumda bireyler arası çatıĢmayı 

engelleyerek toplumsal uyumun sağlanmasına katkı sağlamaktadır (ġahan 

2007). 

1.5.2. SosyalleĢmenin Safhaları 

SosyalleĢmeyi safhaları ayırarak en kapsamlı açıklamayı W. Strezelewich 

(1996). YapmıĢ ve sosyalleĢmenin üç aĢamada gerçekleĢtiğini savunmuĢtur 

 Ġlki henüz sosyalleĢmenin olmadığı veya sosyalleĢmenin baĢlangıç 

aĢamasıdır. Bu süre asli grup olan ailede baĢlar. 

SosyalleĢmenin ikinci aĢaması, sürekli bir sosyalleĢtirmenin üstlenildiği 

toplum üyeleri ile ilgilidir. Örneğin okul, din, iĢ ve meslek hayatı, evlilik vs süreçleri 

bu aĢamada yaĢanır (Arslantürk ve Amman 2000). 

Ġkinci safha, kültürel donatım safhasıdır. Bu dönemde çocuk, ailenin sahip 

olduğu kültürü tanımaya baĢlar. Aile ile çocuk arasında karĢılıklı etkileĢim 

baĢlamıĢtır. Dil ise bütün sosyalleĢtirici unsurların taĢıyıcısı konumundadır (Akyüz 

1992). 
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Üçüncü aĢaması yeniden sosyalleĢme aĢamasıdır. Bu aĢamada ferde, zaman 

zaman geçmiĢin zıddına yeni zihniyet ve davranıĢ tarzlarının kazandırılması denenir. 

Bir inançtan baĢka bir inanca, bir ideolojiden baĢka bir ideolojiye dönüĢüm süreçleri 

yeniden sosyalleĢmenin güzel örnekleridir (Arslantürk ve Amman 2000). 

Birinci devre çocuğun ilk sosyalleĢmeye baĢladığı ve kendi varlığının Ģuuruna 

erdiği safha olarak değerlendirilebilir. Bu safha çocukla ilgili değer ve kabiliyetlerin 

oluĢumuna yarayacak sağlam bir temel oluĢturmaktadır. Çünkü çocuk, aile içerisinde 

yalnızca biyolojik ve fizyolojik bakımdan korunmaz. Bunlarla birlikte kendine güven 

duymaya baĢlar ve ferdiyetin bilincine varır. Bunlar ailenin çocuğa karĢı takındığı 

tavra bağlıdır (Akyüz 1992).  

SosyalleĢme süreci içinde tavır, tutumlar ve hareketler planında değiĢme ve 

geliĢmeler olacaktır (Dönmezer 1994). 

Ġkinci safhada bir kültürel donanım safhasıdır. Fertleri, objeleri ve olayları 

icra ettikleri fonksiyon ve anlamlarıyla kavrayan çocuk, bu yolla ailenin sahip olduğu 

kültürel değerlerin farkına varır. Aynı zamanda çeĢitli davranıĢlar göstererek 

bunların karĢısındaki tavrını da ortaya koyar (Akyüz 1992). 

Buna göre, sosyalleĢmenin bu aĢamasında kiĢinin mutlaka bunalımlar 

geçireceği kabul edilmelidir (Dönmezer 1994). 

Özellikle bu süreç gencin sosyalleĢme ve sosyal kimlik edinme aĢamasında 

çok önemli bir geçiĢtir (Çelik 1996). 

Genç ve gençlik kavramları üzerinde evrensel olarak kabul edilen bir tanım 

henüz yapılamamıĢtır. Bunda, gençlik çağının güç tanımlanabilir soyut bir kavram 

olmasının büyük rolü vardır  Köknel (1982). 

Gençlik dönemi, biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan bir geliĢme 

ve olgunlaĢmanın yer aldığı çocukluktan eriĢkinliğe geçiĢ dönemidir. Genç, 

toplumda prestij kazanmaya ve statü sahibi olmaya ihtiyaç duyar. Toplumsal uyum, 

geniĢ ölçüde bu ihtiyacın karĢılanmasına bağlıdır. Gençlik yılları, bir anlamda, 

toplumsal geliĢim ve uyum yılları olarak da nitelenebilir (Yetim 2008). 
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Genç, değiĢen ve geliĢen kiĢiliği içinde, çevrede yeni değerler aramaya, 

kiĢiliğinin olgunlaĢmasında rol oynayan, özdeĢleĢme, özerklik, sorumluluk 

kavramlarına cevap bulmaya çalıĢır. Bu kavramlar, gence kiĢilik kazandırır, toplumla 

iliĢkilerini biçimlendirir, toplumdaki yerini ve rolünü oluĢturur (Yavuzer 1987). 

Ergenlik, kronolojik uzantılar bakımından çok geniĢ bir perspektife sahip 

olduğu için tanımlanması ve sınırlandırılması oldukça zordur.  

Büyüme atılımı, birincil ve ikincil cinsiyet özellikleri ve fiziksel geliĢimin 

tamamlanmasıyla ilgili tanımların yanı sıra, belli bir yaĢ dilimi, çocukluk rol ve 

statüsünden yetiĢkinliğe geçiĢ, bağımsız ve kendi kendine yetme noktasına ulaĢma 

Ģeklinde tanımlamalar da söz konusudur (Onur 1987). 

Gençlik, bilinçli olarak yetiĢmenin, toplumsal sorumluluk duygusunun 

olgunlaĢmaya baĢladığı, toplum içerisindeki yerini bulma ve kendini kanıtlama 

çağının geldiği en önemli evrelerden biridir. Bilgilenmeye, kültürel olgunlaĢmaya, 

beceriler elde etmeye hazırlanan bu kesim, halk deyimiyle delikanlıdır; yani adeta 

kanı çağlayan gibi delice akar, her türlü iyiliğe, güzelliğe açık olduğu gibi her türlü 

kötülüğe, her türlü zararlı davranıĢlara ve alıĢkanlıklara da açıktır. Ġçinde bulunduğu 

ortam, sahip olduğu imkânlar, özellikle eğitim, iĢ, ekonomik ve sosyal imkânları 

onun yönünü belirleyecek etmenlerin baĢında gelir (Bilhan 1986). 

Üçüncü safha içerisinde birey bütünüyle yetiĢkinler dünyasına girmektedir. 

Burada aile, oyun, arkadaĢ grupları, yerini iĢ alanlarına, meslektaĢlığa ve çeĢitli 

dernek, siyasi kuruluĢ ve kulüplere bırakmaktadır. Bu safhada fert birçok toplumsal 

kuralı, yüz yüze gelmek suretiyle öğrenmektedir. Evlenerek, toplumun evlenme 

konusundaki kurallarını, meslek sahibi olmakla mesleğin rollerinin neler olduğunu 

öğrenir. Rol ve statünün sınırlarını çizen toplumun kurallarıdır. Onlara uymama hali 

toplumsal yaptırımın ortaya çıkmasına sebep olur. Mükâfat ve ceza, toplumsal 

normun bir yaptırımı olarak kendini gösterir. Birey, sağlıklı bir hayat sürebilmek 

için, norma uymak durumundadır (Çakmakçı 2001). 

Ancak, sosyalleĢmeyi keskin çizgilerle safhalara ayırmak yerine, süreklilik 

arz eden bir süreç olduğunu kabul etmek daha doğru bir yaklaĢım olabilir (Karapınar 

1997). 



28 
 

1.5.3. SosyalleĢmenin Genel Vasıtaları 

SosyalleĢme, bireyin bir sosyal gruba katılması olgusudur. Birey; bir gruba 

girerken o grupta geçerli olan sosyal normları, o grup içinde giriĢte ve ileride alacağı 

rolleri, ulaĢacağı sosyal mevkileri, bu rol ve mevkilerin kendisinden beklediği 

davranıĢ, beceri ve inançları öğrenip benimsemek durumundadır. SosyalleĢme olgusu 

doğumdan hemen sonra baĢlar. Bireyin toplumda geçerli değer, tavır ve rol 

beklentilerine göre “sosyal ben’’ini veya “sosyo-kültürel Ģahsiyet’’ini kazanması ile 

devam eder. Aslında, insan bütün hayatı boyunca sosyal pozisyonlarda yeni sosyal 

roller üstlendiği için, bu rollerin öğrenilmesi sırasında sosyalleĢmede hayat boyu 

devam eder (Ergun 1987). 

SosyalleĢme olayında en etkili merci, toplumdur. Toplum çeĢitli unsur ve 

vasıtalar aracılığıyla ferdi, kendi istekleri doğrultusunda Ģekillendirmeyi 

amaçlamaktadır. 

 Bireyin sosyalleĢmesinde toplumun temsil ettiği güç odağı tek tek bireyler, 

sosyal gruplar ve müesseselerdir. KlasikleĢmiĢ bir ifadeyle sosyalleĢtiren vasıtalar; 

aile, oyun ve arkadaĢ grupları, okul, iĢ yeri, kulüpler, dernekler, politik gruplar, dini 

cemaatler ve cami, sanat faaliyetleri ve kitle haberleĢme araçlarıdır (Akyüz 1992). 

Aynı Ģekilde, toplum sistemi, sosyal grupları amaçlarına, fonksiyonlarına, 

niteliklerine göre birbirini tamamlamak üzere bir arada tutar. Böylece insan grupları 

arasındaki iliĢkiler dizisi meydana gelir. Sosyal gruplar arasında fonksiyonel, anlamlı 

ve sosyal nitelikli bağlar ve etkileĢimler kurulmuĢ olur (Nirun 1986). 

Toplumsal hayat sayesinde, insan, kendini diğer canlı türlerinden ayıran 

niteliklerini ortaya çıkarmıĢ, sosyalleĢmiĢ, geliĢtirmiĢ ve kültürünü yaratmıĢtır. 

SosyalleĢme; bireyler, gruplar, sosyal kurumlar ve kültürel aktiviteler tarafından 

ortaya çıkarılan etkileĢim sürecidir (Horn 1992). 

SosyalleĢme kurumları, toplumun sahip olduğu kültürün aktarılmasında 

sorumlu ve önemli organizasyonlardır. Bu kurumlar arasında en önemlileri aile, 

arkadaĢ grupları, eğitim kurumları, kitle iletiĢim araçlarıdır (Yetim 2005). 
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Aile 

Aile çocukların hayatındaki ilk ve en önemli sosyalleĢme yeridir. 

SosyalleĢmede ailenin önemi o kadar büyüktür ki, birçok araĢtırmacı sosyalleĢmeyi 

ailedeki ve aile dıĢındaki olarak ikiye ayırır; bu birincil ve ikincil sosyalleĢme olarak 

ta söylenir. Birincil sosyalleĢme genellikle küçük çocukların aile içindeki 

sosyalleĢmesi olarak ele alınırken, ikincil sosyalleĢmenin büyük çocukluk ve gençlik 

dönemi arkadaĢ grupları içinde, okulda, meslekte olarak alt bölümlere ayrıldığı 

görülür (Ergun 1994). 

Claessens’(1972)’e göre, aile içindeki sosyalleĢme üç safhada meydana 

gelmektedir. Bunlar; çocuğu sosyalleĢebilir hale getirme, kültürleme, ikincil 

sosyalleĢmedir. 

Çocuk beĢ aylıkken sosyal bakımdan aktif olmaya baĢlar. Yanına gelenlere 

kendiliğinden ağzından bir takım sesler çıkararak, dokunma ve yakalama gibi bir 

takım beden hareketleri ile iliĢki kurmaya çalıĢır. Altıncı ve yedinci aylarda ise, 

yanında bulunan bir Ģahısla oyun oynamaya çalıĢır. Bu dönemde anne çocuğun kol 

ve bacaklarını, hafif, yumuĢak bir Ģekilde sağa sola, yukarı aĢağı oynatarak 

cimnastiğe ilk adımını attırması ile çocuğu daha sağlıklı ve güven duygusu içerisinde 

yetiĢmesini sağlayabilir (Charlotte 1969). 

Ġnsanın önemli davranıĢ ve özelliklerini çocukluk döneminde kazandığı 

düĢünülürse, ailenin insan hayatında ve onun sosyalleĢmesinde ne kadar önemli 

olduğu daha kolay anlaĢılır. Aileler uzun dönem amaçların ve temel değerlerin 

benimsenmesinde önemli rol oynarlar (Yetim 2000). 

Hayat Ģartları aile içi dayanıĢmayı zorunlu hale getirmiĢtir. Aile, Bu günkü 

modern yapısı ile küçük bünyesi içinde esas fonksiyonunu bulmuĢtur. Aile, bu gün 

bile büyük eğitim ve dayanıĢma ocağıdır. 

Modern hayat düzeninin özüne etki yapmadığı yegane kurum ailedir. Aile, 

toplumun bağımsız ve dokunulmaz sosyal birliğidir. Ailenin dokunulmazlığı, aile 

içine etki yapılamayacağının bir iĢaretidir (Nirun 1986). 



30 
 

Eğitim kurumları 

SosyalleĢme ve eğitim konusunda akla gelen sosyologlardan birisi de E. 

Durkheim’dir. O’na göre yetiĢmiĢ neslin, henüz yetiĢmekte olan nesle her türlü fikri 

ve duyguyu, hatta davranıĢı aktarması eğitim yoluyla olur (Durkheim 1950). 

Eğitim resmi, örgütlü ve planlı bir sosyalleĢme kurumudur. Öğretmen ise bu 

kurum içerisinde en önemli sosyalleĢtiricidir. Okul hayatı çocuğa sadece bilgi ve 

beceri değil, toplumsal sorumlulukları da öğretir (Yetim 2000).  

Bir toplumda eğitimin genel amacı o toplumun bireylerini topluma faydalı 

hale getirmektir. Bu amaca uygun olarak bireyin yetiĢmesine canlı cansız 

elemanlarıyla tüm çevre etki yapar. Bu çevre kavramı içine bireyin iliĢkili olduğu, 

aile kurumu baĢta olmak üzere iktisadi, siyasi, kültürel ve benzeri kurumlar katılır. 

Ancak bu kurumlar içinde çocuğun yetiĢmesinden resmen sorumlu olan eğitim 

kurumu okuldur (Küçükahmet ve ark 2000). 

Modern hayatın yapısı, okul dıĢında insanın kendi kendini yetiĢtirmesi 

olanaklarını çok daraltmıĢtır. Bunun için eğitim de okulun baĢlıca görevi haline 

gelmiĢtir. Bütün toplumsal güçler okula muhtaçtır; çünkü okul artık yalnızca 

öğretimin sınırları içinde kalmaz, hayatın ve yetiĢmenin bütün konularını içine alır. 

Sağlıklı bir hayatın bulunduğu okul, eğitilecek insanların bütün yeteneklerini 

meydana çıkarır, iĢler ve geliĢtirir (Özmen 1999). 

DavranıĢ değiĢtirmek amacıyla yapılan planlı etkinlikler olan öğretimin, 

geliĢtirilmiĢ çağdaĢ ilkelere göre sürdürülmesi bir gerekliliktir (Can 1997). 

Özetle söylemek gerekirse, eğitim dıĢındaki sosyalleĢme vasıtaları belli 

kurumlara tabi değildir. Yani kontrolsüzdür. Eğitim organize olmuĢ disipliner bir 

kurum olduğu için, vermek istediği değerler önceden belirlenmiĢtir. Hatta yasal 

çerçeve içerisine alınmıĢtır. 

Okul ailenin eksiklerini tamamlar ve aileye göre sosyal yaĢama daha açıktır. 

Burada iĢaret etmek gerekir ki, modern psikoloji artık adam kliĢesine göre insan 

yetiĢtirmeyi amaç edinmektedir. Tersine bireyi bağımsız bir karakter olarak ele alır 
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ve ona özelliklerine göre benliğini kazandırır ve ahlaki yaĢamın ortaya çıkaracağı 

sorunlara göre gençliğini hazırlar, o’nu kendisine ve topluma yararlı bir kiĢi olarak 

yetiĢtirir (ġemin 1980).  

ArkadaĢ grupları 

Aile çocuğun ilk sosyal deneyimlerini edindiği yer olması nedeniyle, çocuğun 

geliĢmesinde ve sosyalleĢmesinde birinci derecede önemlidir (Ersoy 1997). Özellikle 

çocuk ve gencin sosyalleĢmesinde aile ve resmi eğitim kuruluĢlarının yanında diğer 

kiĢi, oyun ve akran gruplarının etkisi büyüktür. Oyuna dahil olan çocuk oyundaki 

kurallar aracılığıyla toplumun kurallarına ulaĢabilir (Akyüz 1992). 

SosyalleĢme sürecinde etkili olan önemli bir kesim de çocuğun yaĢ 

grubundaki arkadaĢlarıdır. ArkadaĢ grupları da çocuğun iliĢkilerinde önemli rol 

oynar. Çocuk arkadaĢlarıyla olan iliĢkilerinde onlardan çok Ģey öğrenir. Bunlar 

arasında paylaĢma, mücadele, kavga etme, büyüklerle olan iliĢkiler, baĢarı, sevilme, 

birliktelik, hoĢgörülü, baĢkalarına tahammül sayılabilir. Okul çağında ise arkadaĢları, 

otoriteyle nasıl baĢa çıkılacağı, okul içi ve dıĢı hareketleri, karĢı cinse yaklaĢımın 

yollarını düzenleyen ve öğreten çok önemli gruplardır. 

ArkadaĢ grupları boĢ vakitleri değerlendirme, görünüĢ, oyun, takım tutma, 

müzik, alıĢkanlıklar edinme, cinsel davranıĢlar gibi konularda çocukların hayat 

görüĢleri ve davranıĢlarını önemli ölçüde etkiler (Yetim 2000). ArkadaĢlıklar, 

hepimizin hayatına getirdiği taze soluk için gereklidir. Ġyi sosyal beceriler 

geliĢtirmek bize pek çok ödüller sağlayan etkinliklerden biridir (Hauck 1997). 

Ġnsana ahlaki Ģahsiyetini veren yer, onun yakın çevresidir. Ailesindeki 

büyükler, okuldaki öğretmenleri ve birlikte bulunduğu arkadaĢlarıdır (Güngör 1997). 
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Kitle iletiĢim araçları 

Toplum hayatı ve onun sürekliliği insanlar arasında fikir, düĢünce, kanaat ve 

haber alıĢ veriĢini, insanların bu konulardaki izlenimlerini, duygularını birbirlerine 

aktarmalarını diğer bir ifade ile bir iletiĢimi zorunlu kılar (Yetim 2000). 

ĠletiĢim, insanın türsel özelliği olan toplumsallaĢırlığının bir yansımasıdır. Bir 

insan topluluğunun varlığını sürdürebilmesi için toplumsallaĢması gerektiğinden, 

bunun maddi ve manevi temellerinin toplum üyelerine aktarılması zorunludur. 

Toplumsal iletiĢim iki Ģekilde gerçekleĢir. Birincisi kiĢiseldir ve yerleĢik kuralları 

yoktur, insanlar yüz yüze toplumsal alıĢkanlıklardan uzak olarak iletiĢimde 

bulunurlar; ikincisi, kiĢisel olmayan bazı araçlar ve teknikler vasıtasıyla, gönderici 

ile alıcı arasında iliĢkinin dolaylı ya da hiç olmayan bir Ģekli olan iletiĢimdir. Zararlı 

etkilerinin de olduğunu uzmanlar savunmaktadır ( Kılcıgil 1998). 

Birer kitle iletiĢim araçları olarak radyo ve televizyon, çağdaĢ toplumların en 

önemli teknik ve sosyal olgularındandır. Kitle iletiĢimi, modernleĢme olgusu ile 

paralellik arz eden bir konudur. Toplumlardaki ekonomik geliĢmeler, sanayileĢme, 

kentleĢme, uzmanlaĢma, kitle üretimi, kitle tüketiminin yaygınlaĢması, modern 

teknolojinin kullanılması, reklam, spor, sosyal ve ideolojik dönüĢümlerin hepsi 

birden kitle iletiĢim sürecinin beslenmesine ve geliĢmesine katkıda bulunmuĢtur 

(Eroğlu 1996). 

Günümüzde, toplumlar “iletiĢim toplumu’’ ya da “bilgi toplumu’’ diye 

adlandırılmaktadır. Teknolojinin hızlı geliĢmesine paralel olarak bölgesel, ulusal ve 

uluslararası düzeyde iletiĢim de hem yaygınlaĢmıĢ hem geliĢmiĢ hem de 

karmaĢıklaĢmıĢtır. Bu olgu, dünyamızı küreselleĢen bir dünya haline getirmeye 

baĢlamıĢtır (Yetim 2005). 

Kitle iletiĢim araçları alıĢılagelmiĢ günlük pratiklerinde spora ayrı sayfa, 

bölüm veya saat ayırırlar. Herkes bilir ki spor, haber içinde bir bölümdür. Spor 

saatleri spor tartıĢmaları vardır. Gazetelerin özellikle arka sayfaları spora ayrılmıĢtır. 

Günlük ekonomik, sosyal, siyasal olaylardan ve parçalardan ayrı bir gerçekmiĢ gibi, 

spor ayrıca sunulur (Alemdar ve Erdoğan 1994). 
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1.6. SosyalleĢme ile Beden Eğitiminin ĠliĢkisi 

Beden eğitimi, sosyolojik açıdan ele alındığı zaman, konu birçok değiĢik 

yönde geliĢtirilebilir. Sosyoloji değiĢik insan gruplarının özellikleri, kurum ve 

fonksiyonları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu alanı beden eğitimine uygulayacak 

olursak, sosyolojinin spor gruplarının sosyal yapısını, dinamizmini ve beden 

eğitiminin sosyalleĢme ile olan iliĢkisini araĢtırmaya yöneldiğini görürüz. 

Sosyologlara göre kültürel sistem her ülkede aynı değerleri içerir. Bu kültürel 

değerler, toplumda kiĢilerin davranıĢını etkiler ve yönlendirirler (Açıkada ve Ergen 

1990). 

Bu nedenle, beden eğitimi ve spor, bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal 

geliĢimlerinde olumlu etkileri olan bir aktivitedir. Zaman içerisinde geliĢen spor 

aktivitesi, günümüzde toplumsal hayatın parçası haline gelmiĢtir. Daha değiĢik bir 

ifade ile spor artık sosyal karakteri olan ve kitleleri ardından sürükleyen bir faaliyete 

dönüĢmüĢtür. Sosyal bir karaktere sahip olan beden eğitimi ve sporun, bireyin 

sosyalleĢmesinde ve topluma faydalı bir kiĢi olarak kazandırılmalarında önemli 

katkıları olmaktadır. Bu bakımdan ilk ve ortaöğretim okullarında beden eğitimi ve 

spor dersi etkinliklerinin programda yer alması ve layıkıyla uygulanması bireyin 

geliĢmesini hızlandırmaktadır (KarakuĢ ve Küçük 1999). 

Okullarda beden eğitimi dersleri, kuvvet, sürat, çeviklik, denge, 

koordinasyon, esneklik, dayanıklılık, iyi postür ve vücut mekanizması ve organik 

randıman konularını kapsamalıdır. Fiziki faaliyet ve egzersizler vücudun bütün parça 

ve sistemlerine etki etmelidir. Bu dersler aynı zamanda dengeli bir fiziki, sosyal ve 

entelektüel geliĢmeye hizmet edecek geniĢ faaliyetleri de içine almalıdır. Sınıflar 

yükseldikçe, faaliyetler, organizasyon ve uygulamaları bakımından gittikçe 

pekiĢtirilmeli ve daha üst seviyelerdeki fiziki geliĢmeyi gerektirmelidir (Muallimoğlu 

1998). 

Okul çevresinin spora yönelmeye etkisinde, okul ortamındaki beden eğitimi 

derslerinin baĢarı ile uygulanmasının rolü vardır (Kılcıgil 1998). 
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1.7. SosyalleĢme ile Sporun ĠliĢkisi 

Spor, günlük hayatın hemen hemen tüm yönlerini etkileyen, çok önemli ve 

yaygın bir kurumdur. Spor, toplumların sosyal hayatında itibarlı bir yere sahiptir. 

Sporun gücü, onun bir sosyalleĢtirme aracı olmasıyla ve insanları birleĢtirici rolünü 

yerine getirmesiyle ölçülür. Spor, sosyalleĢme ve sosyal değiĢim aracı olarak hizmet 

veren olağanüstü bir güce sahiptir. 

Spor, büyük önem verilen birçok sosyal değerin oluĢmasına ve sürekli hale 

gelmesine yardımcı olur. Bu değerler, çok çalıĢmayı, fedakârlığı, hakkaniyeti, 

sadakati, sorumluluğu, güvenirliliği, hoĢgörüyü ve kendini disiplin altına almayı 

kapsamaktadır. Spor, bireylerin ve toplumun istikrarına; gerekli diğer, kurum ve 

davranıĢların oluĢumuna katkı sağlar (Yetim 2000). 

Yine bu görüĢü destekleyen bir yazıya göre, spor, ileri toplumlarda olduğu 

kadar, geri kalmıĢ ve geliĢmekte olan toplumlarda da en önemli kaynaĢma aracıdır. 

Örneğin A.B.D. eski baĢkan yardımcısı Spino Agnev, “Spor toplumumuzu bir arada 

tutan tutkaldır’’ demiĢtir (FiĢekçioğlu 1998). 

Bazı yazarlar ise sporun yapıcı olmayan değiĢik sonuçlar doğurabileceğini 

savunmuĢlardır. Toplumda var olan farklı bölgesel, etnik, dinsel ve milliyetçi 

gerilimlere yol açabileceğini veyahut ta milliyetçi, birleĢtirici, bütünleĢtiricilik gibi 

bazı yapıcı duyguları uyandırabileceğini iddia etmiĢlerdir (Açıkada ve Ergen 1990). 

Sportif iliĢkiler, farklı toplumların insanlarını birbirine yaklaĢtırarak 

kaynaĢtıran ve böylece barıĢçı amaçlara hizmet eden faaliyetlerdir. 

SosyalleĢme sayesinde insan, toplumun ortaya koyduğu tavır hareket 

modellerini, örnekleri ve düĢünme biçimlerini öğrenmektedir. Böylece sosyalleĢme, 

kiĢinin toplusal kültürle bütünleĢmesini ve içinde yaĢadığı toplumla uyum 

sağlamasını mümkün kılan bir mekanizmadır. KiĢinin, toplum içinde diğerleriyle 

birlikte ortak bir hayat sürdürebilmesi, sosyal hayatın norm ve ayinlerine uyması ve 

grup içinde kendisine verilecek rolleri gereğince yerine getirebilmesi ile mümkün 

olabilir (Dönmezer 1994). 
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Sportif aktivitelerin yardımıyla çocuğun çevresini tanıması ve iletiĢim 

kurması daha kolay gerçekleĢir. Bu alanlardaki olumlu geliĢmeler, çocuğun duygusal 

olarak daha iyi geliĢmesine yardımcı olmaktadır. 

Akran gruplarında ve okul ortamındaki oyunun ve sportif aktivitelerin, 

çocuğun topluma alıĢmasında ve böylece sosyalleĢmesinde çok önemli bir yere sahip 

olduğu görülmektedir. Sporlar ve oyunlar, yeni sosyal rollerin öğretilmesinde önemli 

yer tutmaktadır (Yetim 2008). 

Spor, anlayıĢ ve sorumluluk taĢıyabilme, iĢ birliği içinde düzen sağlama 

kabiliyetlerini geliĢtirir. Sebatlı, enerjik olmayı sağlar, sosyal gruba ve topluma 

mensubiyet duygusunu bireye kazandırır, fert ile toplum iliĢkilerini ahenkli hale 

getirir. Spor, aynı zamanda kiĢiliğin geliĢtirilmesine de katkı sağlar (Erkal 1986). 

1.7.1. Sosyal BütünleĢmeye Katkısı Bakımından Sporun Yeri 

Dünya milletleri, sporu en emin propaganda aracı olarak kabul etmiĢler ve 

uluslararası spor organizasyonlarının da kendilerini temsil edecek gençlerin en iyi 

Ģekilde yetiĢtirilmesi gereğine inanmıĢlardır (GSGM 1970).  

Topluma uyum sağlama, ferdin ne kadar sosyalleĢtiği ile yakından iliĢkilidir. 

SosyalleĢme süreci ile birey farklı durumlarda farklı rolleri oynayabileceği, verilen 

normları kabul etmeyi öğrenir. Bireyin kendi rolünü yansıtmayı öğrendiği ve hatta 

bazı beklentileri reddedebilecek biçimde yüklendirdiği bir etkileĢim sürecidir. 

Yalnızca rol uzaklığıyla yaratıcılık ve yapıcı etkinlikler mümkün olabilir 

(Muallimoğlu 1977). 

Ayrıca spor, günümüzün en eski ve en önemli toplumsal kurumlarından 

biridir. Tarihin akıĢı içerisinde, ülkelerin çoğunda ve her türlü sınıf içerisinde spor 

yapmaya, spor müsabakalarını seyretmeye duyulan ilginin artması, toplumsal hayatın 

baĢlıca özelliklerindendir (FiĢek 1985). 

 

ÇeĢitli oyunlar ve spor toplumun yansıtıcılarıdır. Çünkü bir toplumda 

sosyalleĢme içinde yer alan süreçlerin pek çoğu oyun ortamında vardır. Rol oynama, 

statü, tabakalaĢma, onaylama, önderlik etme, disipline uyma, yarıĢma ve iĢbirliği gibi 
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sosyalleĢmenin tüm alanları, oyun ve spor dünyasını verimli bir eğitim alanı haline 

getirir (Muallimoğlu 1977). 

Sporun insanları bütünleĢtirici etkisini zannedilenin aksine sadece modern 

toplumlarda değil, ilkel toplumlarda da görmek mümkündür. Özbaydar (1983)’ ın 

“Ġnsan DavranıĢlarının Sınırları ve Spor Psikolojisi’’ adlı kitabında Ģu açıklamayı 

yapmıĢtır. Sporun ayrıca sosyal bağlara katkıda bulunmak, muhtaçlara yardım etmek, 

grup sorumluluğunu paylaĢmak, morali yükseltmek gibi iĢlevleri de var ve bu hemen 

bütün ilkel toplumlarda da görülüyor. 

SosyalleĢme süresince bireyin kiĢiliğinin oluĢmasıyla birlikte içinde yaĢadığı 

toplumun gelenek, görenekleriyle milli özdeĢleĢme oluĢur. Spor bir bakıma bu milli 

özdeĢleĢmeye katkıda bulunur. Bir takımla özdeĢleĢme, dini, ırka bağlı, etnik veya 

milli bir temele de dayanabilir. Vatanperverlik ve milli iftihar duyguları milli 

takımların desteklenmesinde çok kuvvetli bir bağdır (Muallimoğlu 1977). 

Fakat biz görüyoruz ki spor öyle bir kuvvete sahip ki, adeta bir tutkal gibi 

farklı toplumları, ülkeleri, ırkları birbirleriyle kaynaĢtırabiliyor. Genellikle spor 

hareketleri, sosyal hayat bütünleĢtirici rol oynamıĢtır. Yapıcı olmayan tesirleri ise az 

görülen bir durum olarak değerlendirilebilir (Kuper 1996). 

Hem toplumun yapısında, hem de fertlerin kiĢiliklerinde ve ferdi topluma 

bağlayan moral ve kültürel unsurların sosyal bütünleĢme süreci içinde devamlılığı 

bakımından spor, hem toplum hem de fert açısından önem taĢıyor. Modern 

toplumların en belirgin özelliği olan sosyal farklılaĢma, artan iĢ bölümüyle sosyal 

bütünleĢme arasındaki uyumun sağlanmasında spor aktif bir ajandır. Sporun teĢvik 

görmesi ve toplumda sosyalleĢebilmesi, sapma davranıĢların çoğalmasını önleyebilir 

(Erkal 1986). 

Spor insan sağlığının temelidir. Toplum açısından sayısız yararlar sağlayan 

spor faaliyetlerinin üzerinde önemle durulmalı, gerek spor plan ve programları, 

gerekse halk katkısının bu yöne özendirilmesine önem verilmelidir (Çelik 2002). 
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1.8. Ortaöğretim Kurumlarında Spor 

Ortaöğretim kurumlarının en önemli iĢlevi arasında eğitim gelmektedir. 

Okullar öğrenciyi sadece yaĢamını kazanması için eğitmez. Aynı zamanda onu 

yaĢamada hazırlar. Bireye yaĢamayı öğretme yollarından biriside ders dıĢında kalan 

zamanı değerlendirme eğitimidir. 

Ancak okullarımızda bilinçli ve ayrı bir ders dıĢı etkinlikler eğitimine 

gereken önem verilememektedir. Hâlbuki eğitimin temel amaçları arasında 

öğrencilerin ders dıĢı zamanlarının iyi bir biçimde değerlendirilmesi için okullara 

sorumluluklar verilmiĢtir (ĠĢler 2001). 

Bireyin kendini gerçekleĢtirme süreci içinde, olumlu benlik tasarımı 

geliĢtirmesinde, katıldığı boĢ zaman etkinliklerinin türü, bu etkinliklere katılma 

biçimi ve ayırdığı süre önemli bir etkendir. ÇeĢitli etkinliklere katılım suretiyle birey 

kendini ifade edebilme, gizli güçlerini ortaya çıkarma ve geliĢtirme, yaratıcılığını 

arttırma ve daha sağlıklı bir hayata kavuĢma imkânını bulur. Bireye zamanını iyi 

kullanabilmesi, ona beden ve ruh sağlığı açısından katkıda bulunabileceği gibi daha 

üretken ve baĢarılı olmasını da sağlar (Yetim 2005). 

Ortaöğretim kurumlarında ders dıĢı sportif faaliyetlere öğrencilerin 

katılabilmesi için önce aile sonra okul idaresi ve beden eğitimi öğretmeninin teĢviki 

sosyal çevrenin desteğinin olması gerekir. Ortaöğretim gençliği enerji doludur. Bu 

enerjiyi boĢaltacak yollar arar. ĠĢte öğrencinin streslerini giderecek enerjisini 

harcayacak etkinliklerin baĢında spor gelir. Bu nedenle ortaöğretim gençliğinin spora 

yönlendirilmesinde fayda vardır (ĠĢler 2001). 

Çelik’ (2002)’e göre ise lise ve dengi okullarımızda spor derslerine ayrılan 

süre yeterli görülmemektedir. Bu eksikliği gidermek amacıyla beden eğitimi 

öğretmenleri ders dıĢı faaliyetlerde bulunarak spor takımları yetiĢtirme yollarını 

aramaktadırlar. Bu gün birçok lisemizden Ģampiyon sporcular doğmuĢtur. Büyük 

fedakârlık örneği göstererek tek amaçları öğrencilerine sporu sevdirmek ve okulunun 

adını duyurup baĢarılı sporcuları yetiĢtirmek olan beden eğitimi öğretmenleri bu 

baĢarılar karĢısında sadece manevi mutluluk duymaktadırlar.  
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1.8.1.  4-16 YaĢ 16-18 YaĢ Grubunun GeliĢim Özellikleri, Ġlgi ve Ġhtiyaçları 

GeliĢmenin devamlı bir Ģey olduğu, psikolojik bir gerçektir. Bu gerçeğe 

uygun olarak, geliĢmenin diğer bütün ana cepheleri, birinci kısmın tek bir 

bölümünde, ilk yirmi yıl boyunca devamlı bir oluĢum olarak incelenmiĢtir. Fakat 

sosyal geliĢme, ergenlik çağında, önemli bir Ģekilde yön değiĢtirir. ÇeĢitli Ģartlar, bu 

geliĢmeyi Ģiddetlendirir ve problemleri muğlaĢtırırlar (Pressey and Robinson1991). 

Ortaöğretim dönemindeki gençlerin geliĢim görevleri Ģunlardır; 

Sevilme, sevme, sevgisini baĢkaları ile paylaĢmasını öğrenme. 

DeğiĢen toplumsal gruplara dâhil olma, bu gruplardaki değiĢik rolleri ve 

kendi rolünü öğrenme. 

BaĢkalarına ve topluma karĢı ödevlerini kavrayacak bir vicdan duygusu ve 

ahlak anlayıĢı ve değerler sistemi geliĢtirme. 

Uygun bir bağımlılık – bağımsızlık tarzı geliĢtirme. 

Fiziksel ve fizyolojik değiĢmeleri kabul etme, kendini bu değiĢmelere 

uydurabilme, kas koordinasyonu ve kontrolünü sağlayabilme. 

Fiziksel çevre ve dünyasını keĢfedip kontrol etmesini öğrenme. 

Dil, sayılar, Ģekiller ve benzeri simgelerle düĢünmesini, bunları etkili biçimde 

kullanmasını öğrenme ve soyut kavramları anlama, oluĢturma yeteneği geliĢtirme. 

EĢ seçme, evlenme, aile kurma gibi sosyal rollere hazırlık. 

Bir meslek seçmeye ve çalıĢma hayatına hazırlık (YeĢilyaprak 2004). 
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1.8.2. 14-16 YaĢ Grubunun GeliĢim Özellikleri Ġlgi ve Ġhtiyaçları, Beden Eğitimi     

Uygulamaları 

 Özellikle erkek çocuklar için hızlı büyüme geliĢme dönemidir. Bu dönemin 

baĢında kızlar erkeklere oranla daha geliĢkindirler. Dönem sonunda erkekler, boy ve 

ağırlık olarak kızları geçer, bundan böyle fark kapanmaz. Kızlar geliĢimini 

tamamlamak üzeredirler. 

 Genellikle huysuz ve hayalperesttirler. Belleği güçlüdür. Toplumun 

kurallarına uymaya özen gösterirler. KiĢilik geliĢimi devam etmektedir. Bu yaĢ 

grubunda bireysel farklılıklar çok fazladır. ArkadaĢlar arasında birlik ve koruma 

duygusu güçlüdür. Ahlak değerlerine saygılıdırlar. 

 Vücut bölümleri arasında denge kurulmaya baĢlamıĢtır. Bedensel 

geliĢimlerine iliĢkin endiĢe ve huzursuzlukları sürer. Vücut güzelliği ve çekiciliği 

sosyal bir değer taĢımaktadır. 

 BaĢarısını gösterebileceği fırsatlar verilmelidir. Cesaret isteyen etkinliklerde 

koruyucu önlemler alınmalıdır. 

 Uygulanacak beden eğitimi etkinliklerinde karma takım oyunları ve 

yarıĢmalara yer verilmelidir. Beceriklilik, hareketlilik, çabukluk ve seviyeye uygun 

kuvvet ve dayanıklılık alıĢtırmaları yaptırılmalıdır. 

 Özel ilgileri doğrultusunda çok yönlü geliĢmeleri ve sık sık denetimleri 

yapılmalıdır (Harmandar ve ark 2000). 

 Beden eğitimi uygulamaları öğrencilerde kendine güven, kendini kontrol, 

çabuk karar verme, iĢbirliği yapma, dikkat, yüreklilik, doğruluk, disiplin ve çalıĢma 

gibi kiĢisel ve toplumsal alıĢkanlıkları geliĢtirmektedir (Yalçın 1995). 

 

 



40 
 

1.8.3. 16-18 YaĢ Grubunun GeliĢim Özellikleri, Ġlgi ve Ġhtiyaçları ve Beden    

Eğitimi Uygulamaları 

 Bu dönemde kızlar geliĢimlerini tamamlamıĢlardır. Erkeklerde vücut 

bölümleri arasında denge kurulmuĢtur. Sinir, kas ve eklem koordinasyonu 

sağlanmıĢtır. Dikkat süreleri uzamıĢtır. AĢırı büyümeden dolayı çekilme ve üzülme 

söz konusu olabilir. YetiĢkinliğe özgü cinsel geliĢim sürer. 

 Olayları yorumlama ve yargılama yeteneği geliĢmektedir. Objektif 

davranmaya değer verirler. Grup içerisinde uyumlu olmaya özen gösterirler. Görev 

ve sorumluluk yüklenebilirler. Kendisi ve ailesini ilgilendiren konularda karar 

verebilirler. Özel yetenekleri belirginleĢmiĢtir ve bu durumu benimserler (Harmandar 

ve ark 2000). 

 Beden geliĢiminin hızlandığı bu dönemlerde sporla direnç, çeviklik ve bazı 

alıĢkanlıklar kazanılması önemlidir. “Ağaç yaĢken eğilir’’ atasözünün uygulanacağı 

yer okul, zamanı ise bu yaĢlardır (Karasüleymanoğlu 1995). 

 

1.9. Türkiye’de SosyalleĢme Süreci ve Spor 

   Türkiye’de 20. yüzyılın baĢlarında baĢlayan sosyolojik hareketin iki büyük 

baĢlatıcısı ve yayıcısı vardır. Biri Comte-Durkhaim sosyolojisine bağlı Ziya Gökalp, 

Diğeri ise Le Play Okulunun temsilcisi Prens Sabahattin’dir. 

 Gökalp milleti ırk, kavim, siyasi ve coğrafi oluĢumlarından değil; dil, din, 

ahlak ve estetik duyguları bakımından milli fertlerden oluĢan bir topluluk olarak 

görür. Bu bakımdan milliyetin oluĢumunda; soy, kan özelliği aramaz. Kültür ve 

ideallerin milli olmasını arar. 

   Ġttihat ve Terakki’nin fikir adamı olan Gökalp “Türkçülüğün Esasları’’ adlı 

eserinde Türk folkloru ve Türk masalı üzerine araĢtırmalar yapmıĢtır. Milli bir 

toplumun oluĢumu açısından önemli bir tarihi görevi yerine getirmeye çalıĢmıĢ bir 

Türk düĢünürüdür (Yetim 2008). 

Ayrıca insan, zaman içinde kiĢiler arasında etkileĢimle topluma katılıp onun 

bir parçası haline gelir ve benimsediği kültürü devam ettirir. Bir bireyin toplumsal 

hayata etkili biçimde katılması, toplumunda geliĢmiĢ olan simgesel hünerleri ve 

davranıĢ düzenlerini öğrenmesini ve benimsemesini gerektirir (Tolan 1987) 
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Çağımız toplumsal yaĢamında spor giderek büyüyen bir biçimde geniĢ 

kitlelerin ilgisini çekmektedir. Hızlı değiĢme günümüzün en önemli özelliklerinin 

baĢında gelmektedir. Her gün karĢılaĢılan yenilikler toplumun yapısını ve hayat 

Ģartlarını aynı hızla değiĢtirdiğini söylemek mümkün olabilmektedir (FiĢekçioğlu 

1998). 

   Tüm ifadeler sosyalleĢme süreci sayesinde toplumun kültürü yeni kuĢaklara 

geçmekte ve yine bu süreç toplum kültürünün en önemli parçalarından birisini 

oluĢturmaktadır (Erkal 1982). 

GeliĢmekte olan ülkemiz de toplam nüfusun % 32.5 gibi, bir bölümünü 

oluĢturan 12-24 yaĢ gençliğinin, toplumumuzun geleceğine yönelik belirleyici 

etkenlerinin değerini daha artırmaktadır. Bu nedenle, gençliğin ekonomik, toplumsal 

ve kültürel açıdan destekleyici, eğitici ve yönlendirici önlemlerin Türk toplumunun 

özgül Ģartları çerçevesinde çağdaĢ geliĢmelerle tutarlı olacak biçimde ele alınması 

zorunlu olmaktadır (Çelik 2002). 

Özellikle yerel yönetimler sporun tabana yayılması felsefesine en önemli 

katkı yapacak birimlerden baĢlıcasıdır (FiĢekçioğlu 2005). 

   Aynı Ģekilde spor toplumsal yaĢamın, toplumsal kültürün organik 

öğelerindendir. Zaman içinde kültürdeki sonuç olarak toplumdaki değiĢiklikler spor 

kavramına yüklenen anlam ya da iĢlevi değiĢtirmektedir. Ġnsan doğayı iĢleyerek az 

da olsa kendi buyruğu altına almıĢtır. Sporda insan vücudunu iĢlemekle geliĢtirmiĢtir 

(Yıldız 1993). 

   Spor kültürün bir unsuru olarak kiĢilerin ve toplumların düĢünce ve 

davranıĢlarını Ģekillendirmekte ve diğer kültür unsurlarını etkileyerek milli özellikler 

kazandırılmaktadır. DeğiĢik ülkelerin çeĢitli sporlarına bakıldığında, Toplumların 

özellikleri ve yaĢama bakıĢ açıları ile ilgili bilgiler edinebilmektedir. Türk 

toplumunun geleneksel sporları da toplumun geçmiĢi hakkında bilgi vermekte ve bu 

değerleri günümüze taĢımaktadır (Çelik 2002). 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. Yöntem 

Bu bölümde araĢtırmanın model, evren ve örneklemi, veri toplama araçları ve 

kullanılan istatistikî teknikler üzerinde durulmuĢtur.  

2.2. AraĢtırmanın Modeli 

 AraĢtırma tarama modelinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2.3. Evren ve Örneklem 

Evren: 

AraĢtırmamızın evrenini Karaman il merkezinde yer alan devlet liseleri 

oluĢturmaktadır. 

Örneklem: 

AraĢtırmanın örneklemini ise bu evrenden tesadüfî örneklem yöntemiyle 

seçilen 8 devlet lisesi oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini oluĢturulan devlet 

liseleri aĢağıdaki gibidir. 

1- Anadolu Öğretmen Lisesi 

2- Anadolu Lisesi 

3- Temizel-Ünlü Anadolu Teknik ve Bilgisayar Lisesi 

4- Anadolu Ġmam-Hatip ve Ġmam Hatip Lisesi 

5- Fatih Lisesi 

6- Karaman Lisesi 

7- Milli Piyango Fen Lisesi 

8- Anadolu Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi 

Spor kavramının günümüzdeki toplumsal önemini dikkate alarak ortaöğretim 

öğrencilerinin beden eğitimi ve spora bakıĢı ve ne kadar yararlandığı, sonucun da 

spor ve sosyalleĢme kavramını açıklamak için yapılan çalıĢma coğrafi anlamda aynı 

bölgede bulunan, öğrenci sayıları bakımından birbirinden farklı 8 lise incelenmeye 

alınmıĢtır. Bu liselerin hem sayısal hem de sözel bölümleri olmak üzere beden 

eğitimi ve spor dersi bulunan tüm sınıflara, lisanslı olarak okul takımlarında spor 
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yapan ve Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğünce çeĢitli kulüplerde lisanslı olarak spor 

yaptığı tespit edilen ortaöğretim öğrencilerine uygulama yapılmıĢtır. 

Bu Ģekilde belirlenen ortaöğretim öğrencilerine, 2010 yılı Nisan, Mayıs, 

Haziran ayları boyunca anket uygulanmıĢtır. AraĢtırmaya gönüllü olarak katılan 800 

kiĢiye uygulanan anketlerden 672’si değerlendirmeye alınmıĢtır 800 kiĢiye 

uygulanan anketler teker teker gözden geçirilmiĢtir. Yapılan incelemelerde anketin 

farklı bölümlerinin boĢ bırakıldığı en yüksek değerin iĢaretlendiği görülmüĢtür. Bu 

nedenle hatalı görülen ve amaca uygun olmayan 128 anket değerlendirme dıĢı 

bırakılmıĢtır kalan 672 anket içerisinde iĢlem yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. 

Örneklemin belirlenmesinde Ġlgili Milli Eğitim Bakanlığının ve Karaman Ġl Milli 

Eğitim Müdürlüğünün 2010-2011 eğitim öğretim yılında ki öğrenci sayıları ele 

alınmıĢtır. 

Örneklem grubunu oluĢturan liselerin öğrenci sayıları ve anketi cevaplayan 

öğrenci sayıları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

Eğitim gördüğü okul 
Liselerdeki 

öğrenci sayısı 

Anketi 

cevaplayan 

öğrenci sayısı 

Anadolu Öğretmen Lisesi 360 94 

Anadolu Lisesi 547 81 

Temizel-Ünlü And. Tekn. ve Bilgisayar Lisesi 466 72 

Anadolu Endüstri teknik ve meslek Lisesi 705 88 

Anadolu Ġmam-Hatip ve Ġmam-Hat. Lisesi 727 61 

Fatih Lisesi 551 90 

Karaman Lisesi 635 93 

Milli Piyango Fen Lisesi 344 93 

TOPLAM 4335 672 
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2.4. Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada ġahan (2007). tarafından geliĢtirilen “sporda sosyalleĢme 

ölçeği’’ kullanılmıĢtır. Ölçeğin geliĢtirilme aĢamasında spor-sosyalleĢme konusu ile 

ilgili kullanılan ölçekler, Hacettepe kiĢilik envanteri, sosyotropi, otonomi ölçeği, 

sosyal karĢılaĢtırma ölçeği, sosyal tanıma anketi, kendini tanımlama envanteri, 

kiĢisel bilgi formu gibi daha önce uygulanmıĢ çalıĢmalardan yararlanılmıĢtır. 

OluĢturulan (SSÖ) ölçeği pilot uygulamaya tabii tutulmuĢ, gereksiz, cevaplayıcı 

çeldirici ve anlaĢılamayan sorular ya çıkartılmıĢ ya da yeniden düzenlenmiĢtir. 

Bu ölçek iki bölümden oluĢmaktadır. Ölçeğin 1. bölümünde öğrencilerin 

kiĢisel bilgilerini belirlemeye yönelik (doğum yeri, yaĢ, cinsiyet vb) 22 soru, 2. 

bölümde ise spor ile birlikte sosyalleĢme kavramının ortaya çıkmasına yardım 

edecek 35 soru bulunmaktadır. Ölçek “kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, 

kararsızım, katılıyorum, kesinlikle katılıyorum’’ Ģeklinde 5 likert tipinde 

hazırlanmıĢtır. 

 Likert tipi ölçekleme, ölçekleme yöntemleri arasında en çok kullanılan ve 

kuruluĢ ve güvenirliliği açısından en kolay olanıdır 

AraĢtırmaya katılan ortaöğretim öğrencileri anketi ortalama 35-40 dakikalık 

bir sürede cevaplamıĢlardır 

                   SosyalleĢme Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirliliği 

Konu  Madde sayısı Cronbach Alpha 

Spor ile sosyalleĢme 35 0.84 

 

ġahan (2007) tarafından geliĢtirilen ölçeğin cronbach alpha güvenirlik 

katsayısı 0,84 olarak hesaplanmıĢtır. 

Cronbach Alpha değerleri sosyal bilimler için 0,70’in üzeri kabul edilir. 

Dolayısıyla bu değerler ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir (Arseven 2001). 
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2.5. Ġstatiksel Analiz  

AraĢtırmada betimsel istatistik yöntemlerinden frekans analizi ve descriptive 

(tamamlayıcı istatistik) analizleri kullanılmıĢtır. Gruplar ararsı farkı değerlendirmek 

için crosstab (çapraz tablo) karĢılaĢtırmalı istatistik uygulanmıĢtır. 

Ankette yer alan ifadeler öncelikle frekans analizi tabloları ile sunulmuĢtur. 

Özellikle demografik faktörlerin frekans analizleriyle ifade edilmesi aradığımız 

sonuçların daha net görülmesine imkân sağlamıĢtır. 

Ankette yer alan ve sosyalleĢme ile ilgili olan sonuçlar frekans analizi ve 

Descriptive (Tamamlayıcı Ġstatistik) analizleri ile sunulmuĢtur. KarĢılaĢtırma 

yaptığımız bazı ifadelerde Crosstab (Çapraz tablo) analizi ile de gösterilmiĢtir. 

Descriptive analizi özellikle Likert tipi ölçeklerde elde edilen cevapların ağırlıklı 

olarak yönünü belirler ve standart sapmasını verir. (Alpar 2000)  

Amaç; verilen cevaplarda bir anormallik olup olmadığının anlaĢılmasıdır. 

Bu çalıĢma Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun 

16.10.2009 tarihli ve 022 toplantı numaralı etik kurulu kararına uygun olarak 

yapılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

3. BULGULAR 

 

Bu bölümde; anketlerden elde edilen veriler istatistikî iĢlemlere tabi tutularak, 

Çizelgeler haline dönüĢtürülmüĢ ve bu çizelgelere iliĢkin açıklamalar yapılmıĢtır. 

SeçilmiĢ Ortaöğretim Öğrencilerinin SosyalleĢme Sürecinde Beden Eğitimi 

ve Spor Aktivitelerinin Rolü ve Önemi. Ġsimli çalıĢmanın ampirik araĢtırma sonuçları 

ve yorumları; 

3.1. Demografik Sonuçlar 

 

Çizelge 3.1. Cinsiyet ve yaĢ grubu. 

 

Cinsiyeti n % 

Bay 390 58,0 

Bayan 282 42,0 

Toplam 672 100,0 

YaĢ grubu n % 

14-15 174 25,9 

16-17 323 48,1 

18-19 162 24,1 

20-üstü 13 1,9 

Toplam 672 100,0 

 

Çizelge 3.1’de görüldüğü gibi araĢtırma örneklemini oluĢturan katılımcıların; 

%58’i bay ve %42’si bayandır. Ankete cevap verenlerin yaĢ oranları ise sırasıyla   

14-15 yaĢ arası %25,9 16-17 yaĢ arası %48,1 18-19 yaĢ arası %24,1 ve 20 yaĢ ve 

üzeri %1,9’dur. 
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Çizelge 3.2. Cevap verenlerin eğitim gördükleri okul, bölüm ve sınıflar. 

 

Eğitim gördüğü okul n % 

Anadolu Öğretmen Lisesi 94 14,0 

Anadolu Lisesi 81 12,1 

Temizel-Ünlü And. Tekn. ve Bilgisayar Lisesi 72 10,7 

Anadolu Endüstri teknik ve meslek Lisesi 88 13,1 

Anadolu Ġmam-Hatip ve Ġmam-Hat. Lisesi 61 9,1 

Fatih lisesi 90 13,4 

Karaman lisesi 93 13,8 

Milli Piyango Fen lisesi 93 13,8 

Toplam 672 100,0 

Eğitim gördüğü bölüm n % 

Sözel 126 18,8 

EĢit ağırlık 135 20,1 

Sayısal 251 37,4 

Bilgisayar 74 11,0 

Elektrik elektronik 86 12,8 

Toplam 672 100,0 

Eğitim gördüğü sınıf n % 

1 198 29,5 

2 157 23,4 

3 168 25,0 

4 149 22,2 

Toplam 672 100,0 

Çizelge 3.2’de öğrencilerin eğitim gördükleri bölümler incelendiğinde 

“sayısal” bölümde eğitim-öğretim gören öğrencilerin nispeten diğer bölümlere göre 

bir üstünlüğü bulunmaktadır. Normal liselerde anketi cevaplayan öğrenciler 

içerisinde, sayısal bölümü öğrencilerinin oranı %37,4 sözel bölümü öğrencilerinin 

oranı % 18,8 eĢit ağırlık bölümü öğrencilerinin oranı %20,1’dir. Bununla beraber 

anket daha önce belirtildiği gibi meslek okullarına da uygulanmıĢtır. Bu meslek 

okullarında uygulanan anketlere cevaplar yine anketi cevaplayan bütün öğrenciler 

içerisinde %12,8’i elektrik-elektronik ve %11’de bilgisayar bölümü öğrencileridir.  

Ayrıca çizelge 3.2.’de ankete cevap veren öğrencilerin eğitim gördükleri 

sınıflar gösterilmiĢtir. Buna göre öğrencilerin %29,5’i 1. sınıf, %23,4’ü 2. sınıf, 

%25’i 3. sınıf ve %22,2’si ise 4. sınıf öğrencileridir. 
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Çizelge 3.3. Ankete cevap verenlerin aileleri ile ilgili bilgiler I. 

 

Babanın eğitimi n % Annenin iĢi n % 

Okur yazar değil 3 0,4 Ġsçi 32 4,8 

Ġlköğretim 320 47,6 Çiftçi 10 1,5 

Lise 148 22,0 Memur 64 9,5 

Üniversite 201 29,9 Esnaf tüccar 6 ,9 

Toplam 672 100,0 Serbest meslek 15 2,2 

Annenin eğitimi n % ÇalıĢmıyor 465 69,2 

Okuryazar değil 16 2,4 Diğer 80 11,9 

Ġlköğretim 488 72,6 Toplam 672 100,0 

Lise 97 14,4    

Üniversite 71 10,6 Babanın iĢi n % 

Toplam 672 100,0 Ġsçi 135 20,1 

KardeĢ sayısı n % Çiftçi 112 16,7 

Hiç yok 41 6,1 Memur 192 28,6 

1 48 7,1 Esnaf tüccar 59 8,8 

2 187 27,8 Serbest meslek 86 12,8 

3 220 32,7 ÇalıĢmıyor 19 2,8 

4 116 17,3 Diğer 69 10,3 

5 ve üzeri 60 8,9 Toplam 672 100,0 

Toplam 672 100,0    

Ankete katılan öğrencilerin demografik yapılarını ve sosyal hayat içindeki 

konumlarının araĢtırmamızın temelini oluĢturan sosyalleĢme ve beden eğitimi 

arasındaki iliĢkiyi en iyi ortaya koyacak demografik veriler Çizelge 3.3.’te 

gösterilmiĢtir. Ebeveyn eğitimine verilen cevaplarda, babanın eğitimi en fazla %47,6 

ilköğretim ve en az cevap olarak da %0,4 oranında okur-yazar değil cevabıyla 

karĢılaĢılmıĢtır. Baba eğitiminde %22 oranında lise ve %29,9 oranında ise üniversite 

verilen cevaplar arasındadır.  Annelerin eğitim oranlarının ise sırayla; %72,6 

ilköğretim, % 14,4 lise, % 10,6 üniversite ve %2,4 okur yazar olmadığı 

görülmektedir. 

Ebeveynlerin çalıĢma durumlarında ise babalarının %28,6’sının memur, 

%20,1’inin iĢçi ve %16,7’sinin ise çiftçi olduğu görülmektedir. Annelerinin 

%30,8’inin çalıĢtığı ve geri kalan %69,2’sinin çalıĢmadığı görülmektedir. Yine 

ağırlıklı meslek grupları olarak %9,5’inin memur, % 4,8’inin iĢçi ve %1,5’inin ise 

çiftçi Ģeklinde sınıflandırıldığı görülmektedir. 

 Bununla beraber öğrencilerin kardeĢ sayılarına da Çizelge 3.3.’te yer 

almaktadır. Aileler cevap veren öğrenci ile beraber %32,7 oranında 4 kardeĢe, %27,8 
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oranında 3 kardeĢe, %17,3 oranında 5 kardeĢe, %8,9 oranında 6 ve daha fazla 

kardeĢe sahiptir. Ġki kardeĢ olanların oranı %7,1 ve tek çocuk olanların oranı ise 

%6,1’dir. 

Çizelge 3. 4. Ankete cevap verenlerin aileleri ile ilgili bilgiler II. 

 

Ailenin aylık ortalama geliri n % 

Asgari ücret 115 17,1 

600-1000 TL. 197 29,3 

1001-1400 TL. 149 22,2 

1401-1800 TL. 79 11,8 

1801 TL.ve üzeri. 132 19,6 

Toplam 672 100,0 

Öğrencinin haftalık harcaması n % 

20-40 TL. 607 90,3 

41-60 TL. 51 7,6 

61-80 TL. 8 1,2 

81-100 TL. 2 ,3 

101 TL.- üstü 4 ,6 

Toplam 672 100,0 

Ailenin oturduğu ev aileye mi ait? n % 

Evet 459 68,3 

Hayır 213 31,7 

Toplam 672 100,0 

Okula geliĢ ve gidiĢleriniz nasıl yaparsınız? n % 

Yürüyerek 304 45,2 

Bisikletle 44 6,5 

Servisle 237 35,3 

Belediye otobüsü 77 11,5 

Ailem araba ile bırakır 10   1,5 

Toplam      672 100 

Çizelge 3.4. görüldüğü gibi ankete cevap veren öğrencilerin ailelerinin maddi 

durumları incelenmiĢtir. Ailelerden %68,3’ü kendine ait bir evde ikamet ederken geri 

kalan %31,7’si kirada oturmaktadır. Bununla beraber ailelerin aylık ortalama gelirleri 

ise oransal sıra ile %29,3 oranında 600-1000 TL. arası, %22,2’si 1001-1400 TL. 

arasında, % 19,6’sı 1801’den daha fazla, %17,1’i asgari ücret ve %11,8’i 1400-1800 

TL. arasındadır. Ayrıca tam olarak ailenin maddi durumunu ifade edebilmek için 

diğer iki sorununda cevaplanması istenmiĢtir. Bunlardan birincisi öğrencilerin 

haftalık harcamalarıdır. Öğrencilerin haftalık ortalama harçlıkları Çizelge 3.4’te yer 

almaktadır. Buna göre haftalık olarak, öğrencilerin çok büyük kısmı (%90,3) 20-40 

TL.  arasında bir harcamada bulunmaktadır.  Diğer bir konuda öğrencinin okula 

ulaĢımı konusudur. Yine burada da %45,2’lik bir oranında öğrencilerin okullarına 
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yürüyerek ulaĢtıkları, %35,3’ünün servis ile %11,5’inin belediye otobüsü ile  %6,5’i 

ise bisikletle okullarına ulaĢtıkları cevabını vermiĢtir. Öğrencilerden sadece %1,5’i 

aileleri tarafından araba ile okullarına bırakılmaktadır. 

1.3.2.  Ankete Katılanların Ġlgilendikleri Spor BranĢları ve Ġlgi Düzeyleri Ġle   

Ġlgili Sonuçlar 

 

Çizelge 3. 5. Ġlgilendiğiniz spor branĢları ve düzeyini belirtiniz. 

 

Ġlgilenilen spor branĢı n % 

Futbol 246 36,6 

Basketbol 62 9,2 

Voleybol 223 33,2 

Atletizm 11 1,6 

Tenis 6 0,9 

Cimnastik 17 2,5 

Kayak 6 0,9 

Masa Tenisi 16 2,4 

Badminton 7 1,0 

Halkoyunları 4 0,6 

Yüzme 40 6,0 

Boks 7 1,0 

GüreĢ 4 0,6 

Taekwon-do 2 0,3 

Doğa sporları 16 2,4 

Dağcılık 5 0,7 

Toplam 672 100,0 

Ġlgilenilen spor branĢına karĢı olan ilgi düzeyleri n % 

Amatör yapıyorum 386 57,4 

Profesyonel yapıyorum 41 6,1 

Ġzleyiciyim 245 36,5 

Toplam 672 100,0 

Profesyonel-amatör ilgilenilen spor branĢını yapma sıkılığı n % 

Hafta içi her gün 82 19,2 

Haftada 3 gün 163 38,2 

Sadece hafta sonları 110 25,8 

Ara sıra 0 0 

Diğer 72 16,8 

Toplam 427 100,0 
       *Birden fazla madde iĢaretlendiği için toplam sayı anket katılımcılarından fazla ve eksik çıkabilir. 

Çizelge 3.5´te görüldüğü gibi ankete katılan ve cevap veren öğrencilere sporla 

ilgili ilk soru, ilgilendikleri spor branĢıdır. Öğrencilerin çok büyük bir kısmı %36,6 

futbol ile hemen ardından %33,2 voleybol ile ilgilendiklerini ifade etmiĢlerdir. 

Futbolun en çok tercih edilen spor olarak çıkması ülkedeki bu branĢın durumu 
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düĢünüldüğünde normal iken, voleybolun yine yüksek bir oranla ikinci sırada 

gelmesi anket uygulaması yapılan Ģehirde takım sporlarına olan ilginin öncelikli 

olduğunu göstermektedir. 

Yine Çizelge 3.5´te ankete katılan 672 öğrenciden %57,4’ü ilgilenilen spor 

branĢını amatör düzeyde, %6,1’i profesyonel düzeyde yaptığını belirtmiĢtir. Bununla 

beraber cevaplayıcıların % 36,5’i spor izleyicisi olduğunu, fiilen amatör ya da 

profesyonel olarak sporla ilgilenmediğini belirtmiĢtir. Bununla beraber profesyonel 

ya da amatör olarak ilgilenilen sporu yapma sıklıkları da yine aynı tabloda yer 

almaktadır. Buna göre ankete cevap verenlerin %19,2’si hafta içi her gün , %38,2’si 

haftada en az 3 gün, %25,8’i sadece hafta sonları ilgilendikleri sporları yaptıklarını 

belirtmiĢlerdir. Düzensiz bir Ģekilde ilgilenenlerin oranı ise %16,8’dir. 

Çizelge 3.6. Sporla ilgilenme amacı. 
 

Spor ile ilgilenme amacı n % 

KiĢisel geliĢim 193 28,7 

Sağlıklı yasam 193 28,7 

Mesleki kariyer 31 4,6 

Sosyo  kültürel aktivitelere katılma-paylarım 133 19,8 

KiĢisel beceri ve yetenek 91 13,5 

Diğer 31 4,6 

Toplam 672 100,0 
 

 Çizelge 3.6´ya göre gerek fiilen gerekse izleyici olarak sporla ilgilenen 

öğrencilerin neden spor ile ilgilendikleri sorulmuĢtur. Ankete cevap veren öğrenciler 

%28,7 nispetinde kiĢisel geliĢim ve sağlıklı yaĢam seçeneklerini aynı oranda 

belirtmiĢlerdir. Bununla beraber sporu mesleki kariyer olarak yapanların oranı 

%4,6’dır. Ayrıca %19,8’i sosyo-kültürel aktivitelere katılmak ve paylaĢım 

seçeneğini, %13,5’i kiĢisel beceri ve yeteneklerinden dolayı sporla ilgilendiklerini 

ifade etmiĢlerdir.  

Spor yapan bireyler spor ve spor aktivitelerini bir mesleki kariyer olarak 

görmemektedirler. Bu durum sporun bireyin sosyal statüsünden ziyade sağlık, kiĢisel 

geliĢimi artırıcı, toplumsal etkinliklere katılımcı yönüyle ilgilenmeleri sosyalleĢme 

sürecini pozitif etkileyecektir. 
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Çizelge 3.7. Ġlgili branĢı seçmede etkin olan Ģartlar. 

 

Ġlgili branĢı seçmede etkin olan Ģartlar n % 

KiĢisel tercihim etkili oldu 534 79,5 

Aile bireylerim etkili oldu 36 5,4 

Beden eğitimi ve spor öğretmenim etkili oldu 27 4,0 

BranĢ antrenörü etkili oldu 30 4,5 

Basarılı ve ünlü sporcular etkili oldu 45 6,6 

Toplam 672 100,0 

Ankete cevap veren öğrencilere, gerek fiilen yaptıkları ya da izleyici oldukları 

spor branĢlarını seçmelerinde etkin olan Ģartların neler olduğu sorulmuĢ ve alınan 

cevaplar Çizelge 3.7´de gösterilmiĢtir. Buna göre; Öğrencilerin çok büyük kısmı 

%79,5’i ilgilendikleri spor branĢını seçmenin kendi kiĢisel tercihleri olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. Ayrıca %5,4 oranında aile bireylerinin, % 4,0 oranında okuldaki beden 

eğitimi ve spor öğretmenlerinin, % 4,5 nispetinde branĢ antrenörlerinin ve %6,6 

oranında baĢarılı ve ünlü sporcuların etkin olduğunu ifade etmiĢlerdir.  

Çizelge 3.8 Ġlgilenilen spor branĢını nasıl yapıyorsunuz? 

 

  

Çizelge 3.8´e göre izleyici olmayan ve sadece fiilen spor yapan öğrencilerin 

bu fiili nasıl gerçekleĢtirebildikleri gösterilmiĢtir. Ankete cevap verenlerden %50,8’i 

amatör ya da profesyonel olarak ilgilendikleri spor branĢını bir arkadaĢ grubu ile 

beraber yaptıklarını, %20,4’ü bireysel olarak bir programa bağlı olmaksızın, %18,3’ü 

bir kulüp bünyesinde antrenör gözetiminde %5,4’ü bir beden eğitimi ve spor 

öğretmeni gözetiminde ve %4,2’si bireysel olarak belirli bir program dahilinde 

gerçekleĢtirdiklerini ifade etmiĢlerdir. Çizelge 3.8’e göre, spor yapan bireylerin, spor 

aktivitelerini bireyselden ziyade grup olarak yapmayı tercih etmektedirler. Bu durum 

spor ve spor aktivitelerinin bireyin katılımcı, paylaĢımcı, iĢbirlikçi, kendini daha 

kolay ifade edebilme yeteneğini ortaya çıkarıcı bir faktör olarak çıkmaktadır. 

Ġlgilenilen spor branĢını nasıl yapıyorsunuz? n % 

Kulüp bünyesinde antrenör gözetiminde 78 18,3 

Bir arkadaĢ grubu ile birlikte 217 50,8 

Bir beden eğitimi öğretmeni gözetiminde 23 5,4 

Bireysel olarak program dâhilinde 18 4,2 

Bireysel olarak program yapmaksızın 87 20,4 

Diğer 4 0,9 

Toplam 427 100,0 
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Çizelge 3.9. Ortalama olarak (sezonda) kaç defa tiyatroya gidersiniz? 

 

Çizelge 3.9’a göre öğrencilerin tiyatro faaliyetine gitme sıklığı görülmektedir. 

Ankete cevap veren öğrencilerin bir sezonda, %70,1’i hiç gitmem, %23,7’si bir iki 

defa, %3,1’i iki ile beĢ defa arasında, %3,1’i beĢten fazla Ģeklinde tiyatroya 

gittiklerini ifade etmiĢlerdir. 

Çizelge 3.10 Ortalama olarak ayda kaç defa sinemaya gidersiniz? 

 

DeğiĢkenler n % 

Hiç gitmem 159 23,7 

Bir iki defa 381 56,7 

Ġki - beĢ defa 90 13,4 

BeĢten fazla 41 6,1 

Diğer 0,1 0,1 

Toplam 672 100,0 

Çizelge 3.10’da öğrencilerin sinemaya gitme sıklıkları görülmektedir. Ankete 

cevap veren öğrencilerin bir ayda,  %23,7 hiç gitmem, %56,7 bir iki defa, %13,4 iki 

ile beĢ defa arasında, %6,1 beĢten fazla Ģeklinde ifade etmiĢlerdir. Sinemaya gitme 

konusunda sorumuza hiç cevap vermeyen öğrencilerimizin oranı ise %0,1 

oranındadır. 

Çizelge3.11 Tiyatro ve sinema gibi eğlencelere en çok kiminle gidersiniz? 

 

 

DeğiĢkenler n % 

Hiç gitmem 471 70,1 

Bir iki defa 159 23,7 

Ġki beĢ defa 21 3,1 

BeĢten fazla 21 3,1 

Toplam 672 100,0 

DeğiĢkenler n % 

Yalnız 81 12,1 

Erkek arkadaĢımla-kız arkadaĢımla 223 33,2 

Erkek ve kız arkadaĢ grubumla 187 27,8 

Sadece erkek arkadaĢ-sadece kız arkadaĢ grubumla 84 12,5 

Aile üyeleri ile 94 14,0 

Diğer 3 0,4 

Toplam 672 100,0 
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 Çizelge 3.11’de tiyatro ve sinemaya giderken kiminle katıldığı ile ilgili 

veriler görülmektedir. Öğrencilerin %12,1’i yalnız, %33,2’si erkek/kız arkadaĢımla, 

%27,8’i erkek ve kız arkadaĢ grubumla, %12,5’i sadece erkek arkadaĢ, sadece kız 

arkadaĢ grubumla, %14,0’ı aile üyeleri ile beraber gittiklerini belirtmiĢlerdir. 

Sorumuza herhangi bir yanıt vermeyen öğrencilerimizin oranı  %0,4 olarak ifade 

edilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.12 Ġlgi alanlarınız. 

 

DeğiĢkenler n % 

Kitap-dergi 202 30,1 

Sinema 167 24,9 

Tiyatro 16 2,4 

Müzik 147 21,9 

Bilgisayar 118 17,6 

Diğer 22 3,3 

Toplam 672 100,0 

Çizelge 3.12’ de beden eğitimi ve spor dıĢındaki ilgi alanları görülmektedir. 

Öğrencilerin, %30,1 kitap ve dergi okumayı seviyor, %24,9’u sinemaya ilgi duyuyor, 

%2,4’ü tiyatroya ilgi duyuyor, %21,9’u müzik’e ilgi duyuyor, %17,6’sı bilgisayara 

ilgi gösteriyor, %3,3’ü ise diğer aktivitelerde bulunuyor cevabını vermiĢlerdir. 

Çizelge 3.13 Ne tür kitaplar okursunuz? 

DeğiĢkenler n % 

Polisiye-macera 341 50,7 

Ask-romantik 154 22,9 

Tarihi-coğrafi 59 8,8 

Dini 27 4,0 

Siyasi 26 3,9 

Bilimkurgu 32 4,8 

diğer 33 4,9 

Toplam 672 100,0 

Çizelge 3.13’e göre öğrencilerin okudukları kitap türleri görülmektedir. 

Öğrencilerin, %50,7’i polisiye macera kitapları, %22,9’u aĢk ve romantik konulu 

kitapları, %8,8’i tarihi ve coğrafi kitapları, %4,0’ı dini kitapları, %3,9’u siyasi 

kitapları, %4,8’i bilim kurgu konulu kitapları, %4,9’u ise diğer kitapları okuduğu 

görülmektedir.
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1.3.3. Spor ve SosyalleĢme ile Ġlgili DeğiĢkenler 

      Çizelge 3.14 Spor ve sosyalleĢme ile ilgili tanımlayıcı istatistik bilgileri ve frekanslar. 

 
 Tanımlayıcı 

Bilgiler 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 

Toplam 

 Ort. St.Sp 

 
n % n % n % n % n % n % 

1.Ġlgilendiğim spor dalını seçmede kiĢisel ilgim 

ve yeteneğim belirleyicidir 

 
3,98 1,236 64 9,5 21 3,1 72 10,7 222 33,0 293 43,6 672 100,0 

2. Kendimi daha çok bireysel sporlarda baĢarılı 

bulurum 
3,18 1,113 52 7,7 117 17,4 253 37,6 157 23,4 93 13,8 672 100,0 

3. Spor alanında bir Ģey yapmaya karar verirsem 

baĢkalarının düĢüncelerinden etkilenmem 
3,40 1,258 64 9,5 105 15,6 155 23,1 195 29,0 153 22,8 672 100,0 

4. Her yaĢ grubunda ve cinsiyette ve gelir 

seviyesinde insanlarla spor yapmaktan hoĢlanırım 
3,56 1,316 71 10,6 99 14,7 72 10,7 244 36,3 186 27,7 672 100,0 

5. Spor aktivitelerinde baĢkalarını memnun etmek 

için kendime ters düĢen davranıĢlar yapmam 
3,91 1,199 45 6,7 46 6,8 108 16,1 200 29,8 273 40,6 672 100,0 

6. Diğerleri tarafından spor aktivitelerinde 

beğenilip sevilmek benim için önemli değildir. 
3,12 1,318 99 14,7 131 19,5 153 22,8 169 25,1 120 17,9 672 100,0 

7. Ġnsanlar beni spor aktivitelerinde daha kolay 

tanıyabilirler 
3,14 1,195 54 8,0 172 25,6 174 25,9 168 25,0 104 15,5 672 100,0 

8. Hayatımdaki en büyük zevklerden birisi 

tanımadığım insanlarla spor yapmaktır 
2,61 1,280 155 23,1 187 27,8 169 25,1 84 12,5 77 11,5 672 100,0 

9. Takım sporlarının yapıldığı spor faaliyetlerinde 

kendimi yalnız hissederim 
2,36 1,156 182 27,1 220 32,7 147 21,9 90 13,4 33 4,9 672 100,0 

10. Duygularımı spor aktiviteleri boyunca kontrol 

altında tutmaktan hoĢlanmam 
3,12 1,265 91 13,5 121 18,0 187 27,8 165 24,6 108 16,1 672 100,0 

11. Takım olarak yapılan spor aktivitelerinde 

grubun lideri olurum 
2,98 1,123 56 8,3 186 27,7 218 32,4 137 20,4 75 11,2 672 100,0 

12. Takım sporlarında takımı yönlendirmekte 

baĢarılıyım 
3,29 1,177 50 7,4 120 17,9 216 32,1 160 23,8 126 18,8 672 100,0 

13. Spor yapan bireyler kendi kendisiyle barıĢık 

olur 
3,93 1,085 32 4,8 40 6,0 108 16,1 255 37,9 237 35,3 672 100,0 

14. Spor aktivitelerinde tartıĢmaktan ziyade 

çözmeyi tercih ederim 
3,78 1,056 36 5,4 39 5,8 131 19,5 296 44,0 170 25,3 672 100,0 

15. Spor aktivitelerinin organize edilmesinde 

katkıda bulunurum 
3,51 1,124 30 4,5 115 17,1 143 21,3 249 37,1 135 20,1 672 100,0 

16. Her türlü spor aktivitelerine katılmaktan 

hoĢlanırım 
3,45 1,206 42 6,3 119 17,7 168 25,0 183 27,2 160 23,8 672 100,0 

17. Diğer insanlar beni reddedecek olsa dahi 

haklarımı savunurum ve doğruyu söylerim 
4,06 1,116 29 4,3 45 6,7 89 13,2 200 29,8 309 46,0 672 100,0 

18. Takım sporları ile ilgili faaliyetleri tercih 

ederim 
3,82 1,015 25 3,7 49 7,3 118 17,6 307 45,7 173 25,7 672 100,0 

19. Spor toplumlar arası sosyal bütünleĢmeyi 

sağlar 
4,08 ,936 14 2,1 31 4,6 91 13,5 285 42,4 251 37,4 672 100,0 
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Tanımlayıcı 

Bilgiler 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 

Toplam 

 
Ort. St.Sp 

 
n % n % n % n % n % n % 

20. Spor aktivitelerinde kendimi daha özgür ifade 

ederim 
3,84 1,016 15 2,2 61 9,1 136 20,2 265 39,4 195 29,0 672 100,0 

21. Spor ve spor aktiviteleri toplumsal 

bütünleĢmeyi sağlar 
3,92 1,126 40 6,0 49 7,3 68 10,1 284 42,3 231 34,4 672 100,0 

22. Spor aktivitelerinde kurallara uymayan 

davranıĢlar hoĢgörülü karĢılanabilir mi (küfür 

centilmenlikten uzak hareketler) 
2,55 1,353 213 31,7 130 19,3 135 20,1 132 19,6 62 9,2 672 100,0 

23. Bir grubun üyesi olmaktansa, kendime özgü 

bir değer yapısına sahip birey olmayı tercih 

ederim 
3,16 1,318 90 13,4 137 20,4 148 22,0 167 24,9 130 19,3 672 100,0 

24. Spor insanlar arası iletiĢime olumlu katkılar 

sağlar 
3,84 1,104 34 5,1 55 8,2 104 15,5 273 40,6 206 30,7 672 100,0 

25. Her türlü spor faaliyetine ve spora kolayca 

uyum sağlarım 
3,51 1,170 45 6,7 90 13,4 167 24,9 220 32,7 150 22,3 672 100,0 

26. Spor faaliyetlerinde baĢkaları ile daha kolay 

iletiĢim kurarım 
3,68 1,063 24 3,6 75 11,2 151 22,5 263 39,1 159 23,7 672 100,0 

27. Spor eğitimi topluma faydalı bireyler 

yetiĢtirilmesinde önemli rol oynar 
3,83 1,055 32 4,8 43 6,4 119 17,7 291 43,3 187 27,8 672 100,0 

28. Spor bireysel yeteneklerin keĢfedilmesini 

sağlar 
3,98 973 22 3,3 35 5,2 88 13,1 318 47,3 209 31,1 672 100,0 

29. Spor insanlara karĢı olumlu duygular 

geliĢtirilmesini sağlar 
3,81 1,032 19 2,8 59 8,8 144 21,4 261 38,8 189 28,1 672 100,0 

30. Sevdiğim insanlardan ayrı olmak benim için 

zordur 
3,76 1,123 33 4,9 60 8,9 147 21,9 230 34,2 202 30,1 672 100,0 

31. BoĢ zamanlarımı diğer insanlarla birlikte 

geçirmekten hoĢlanırım 
3,84 1,138 34 5,1 56 8,3 126 18,8 225 33,5 231 34,4 672 100,0 

32.ArkadaĢlarla birlikte spor yapmaktan 

hoĢlanırım 
3,84 1,209 42 6,3 65 9,7 107 15,9 205 30,5 253 37,6 672 100,0 

33. Ġlgilendiğim spor dalını seçmede ailem ve 

çevrenin etkisi belirleyicidir 
2,90 1,307 127 18,9 129 19,2 195 29,0 123 18,3 98 14,6 672 100,0 

34. Diğer insanlara yardım etmeyi, onların bana 

yardım etmesinden daha çok tercih ederim 
3,60 1,182 46 6,8 79 11,8 146 21,7 230 34,2 171 25,4 672 100,0 

35. Bireysel hareketlerden ziyade diğer insanlarla 

hoĢ zaman geçirecek aktiviteler yapmayı tercih 

ederim 
3,81 1,134 39 5,8 48 7,1 131 19,5 240 35,7 214 31,8 672 100,0 

 

 
*5’li likert ölçeği kullanılmıĢtır. (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım, 4=  Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum)
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    Çizelge 3.14’te spor ve sosyalleĢme düzeylerinin ölçülmesine yönelik 

sorulara verilen cevapların frekansları görülmektedir. 35 sorudan oluĢan bu ölçekte 

fiilen sporla uğraĢan ya da izleyici olarak spora ilgisi olan kiĢilerden, sporun 

sosyalleĢmelerine nasıl etkisinin olduğunun ölçülmesi amaçlanmıĢtır. Bu bölümde 

Çizelge 3.14’e göre en çarpıcı sonuçlar yorumlanacaktır.   

Öğrencilerin %43,6 gibi yüksek bir oranda ilgilendikleri spor dalının 

seçiminde kiĢisel ilgi ve yeteneklerinin belirleyici olduğunu, %3,1’i ise bu söyleme 

katılmadıklarını belirtmiĢlerdir. Kendilerini bireysel sporlarda baĢarılı bulup 

bulmadıklarına yönelik ifadede %37,6 oranında kararsız kalmıĢlardır. Buda bize 

ağırlıklı olarak öğrencilerin takım sporlarında baĢarılı olduklarını ifade edebilir.     

“Spor alanında bir Ģey yapmaya karar verirsem baĢkalarının düĢüncelerinden 

etkilenmem” ifadesine %29 oranında katılıyorum ve %22,8 oranında kesinlikle 

katıyorum cevaplarının toplamı % 51,8 etmektedir. Bu sonuç bize öğrencilerin spor 

konusunda ağırlıklı olarak bireysel karar verdikleri söylenebilir.  

Diğer bir veri ise “Her yaĢ grubunda ve cinsiyette ve gelir seviyesinde 

insanlarla spor yapmaktan hoĢlanırım’’ ifadesine ağırlıklı olarak %36,3 oranında 

katılıyorum, %27,7 kesinlikle katılıyorum cevaplarının toplamı %64 etmektedir. Bu 

sonuç bize öğrencilerin ayrımdan uzak aktivite yapmadıklarını ve bunun sosyalleĢme 

açısından önemli olduğunu göstermiĢtir. %10,6 oranında ise kesinlikle katılmıyorum 

seçeneği ile cevap verilmiĢtir. 

“Spor aktivitelerinde baĢkalarını memnun etmek için kendime ters düĢen 

davranıĢlar yapmam” ifadesine ise ağırlıklı olarak, %40,6 oranında kesinlikle 

katılmıyorum ve %29,8 oranında katılmıyorum seçenekleri ile cevap verilmiĢtir. Bu 

ifadeye aynı zamanda %6,7 oranında kesinlikle katılmıyorum cevabı verilmiĢtir. 

Sporda her Ģeye rağmen kazanmak, spor kültürü ve centilmenlik dıĢı davranıĢlarda 

bulunmak, kazanmak için kural dıĢı davranıĢlarda bulunmak gibi düĢüncelerin kabul 

görmediği söylenebilir. Öğrencilerin kendi öz değerlerini koruyarak baĢarılı 

olabilecekleri söylenebilir. SosyalleĢme sürecinde bireyin kazanma ve kaybetme 

duygusu önemli bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. 
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“Diğerleri tarafından spor aktivitelerinde beğenilip sevilmek benim için 

önemli değildir.” ifadesine verilen cevaplarda %25,1 oranında katılıyorum ve %14,7 

oranında kesinlikle katılmıyorum cevapları verilmiĢtir. 

Ġnsanlar beni spor aktivitelerinde daha kolay tanıyabiliyor ifadesine verilen 

cevaplarda %25,9 kararsızım, %8,0 kesinlikle katılmıyorum cevapları verilmiĢtir, 

%25 oranında ise sporun bireyi tanıtımı konusunda önemli olduğu cevabını 

vermiĢlerdir. “Hayatımdaki en büyük zevklerden birisi tanımadığım insanlarla spor 

yapmaktır’’ ifadesine ise %27,8 katılmıyorum, %11,5 oranında ise kesinlikle 

katılıyorum cevabı verilmiĢtir. 

            Takım sporlarının yapıldığı spor faaliyetlerinde kendimi yalnız hissederim 

ifadesine verilen cevaplarda %32,7 katılmıyorum, %4,9 kesinlikle katılıyorum 

cevapları verilmiĢtir.  “Duygularımı spor aktiviteleri boyunca kontrol altında 

tutmaktan hoĢlanmam’’ ifadesinde ise öğrenciler, %13,5 kesinlikle katılmıyorum, 

%27,8 kararsızım cevabını vermiĢlerdir. 

Takım olarak yapılan spor aktivitelerinde grubun lideri olurum ifadesine, 

%8,3 kesinlikle katılmıyorum, %32,4 kararsızım cevabı verilmiĢtir. “Takım 

sporlarında takımı yönlendirmekte baĢarılıyım’’ ifadesine, %7,4 kesinlikle 

katılmıyorum, %32,1 kararsızım, cevabı verilmiĢtir. Bu sonuçlar bize öğrencilerin 

grup liderliğinden, arkadaĢ gruplarını yönlendirmekten çekindiklerini sorumluluk 

duygusundan kaçındıklarını, hata yaptıkları zaman sosyal çevreleri tarafından 

dıĢlanma duygusu ve alay edilme kaygısı taĢıdıklarını göstermektedir. 

Spor yapan bireyler kendi kendisiyle barıĢık olur ifadesinde, %4,8 kesinlikle 

katılmıyorum, %37,9 katılıyorum cevabı verilmiĢtir. Sporun bireyler üzerinde 

fizyolojik, psikolojik ve sosyal olarak etkilerinin olduğu bütün dünya tarafından 

kabul edilmektedir. 

Spor aktivitelerinde tartıĢmaktan ziyade çözmeyi tercih ederim ifadesine, 

%5,4 kesinlikle katılmıyorum, %44,0 katılıyorum cevabı verilmiĢtir. “Spor 

aktivitelerinin organize edilmesinde katkıda bulunurum’’ ifadesine %4,5 kesinlikle 

katılmıyorum, %37,1 katılıyorum cevabı verilmiĢtir. “Her türlü spor aktivitelerine 

katılmaktan hoĢlanırım’’ ifadesinde %6,3 kesinlikle katılmıyorum, %27,2 
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katılıyorum cevabı verilmiĢtir. “Spor toplumlar arası sosyal bütünleĢmeyi sağlar’’ 

ifadesinde %2,1 kesinlikle katılmıyorum, %42,4 katılıyorum ve %37,4 kesinlikle 

katılıyorum cevabı verilmiĢtir. Bu sonuçlara göre sporun sosyal bütünleĢmeyi 

sağlamadaki rolünün önemi ortaya çıkmaktadır. BaĢka bir ifadeyle bütünleĢme, bir 

sosyal sistemin unsurları, bir toplumun üyeleri arasındaki karĢılıklı sıkı bağlılıktır. 

BütünleĢme, birbirinden ayrılan parçaların tek bir ünite haline gelmesini sağlayan bir 

süreçtir. Toplumun çeĢitli faaliyetlerinin birbiri ile ahenkli olma derecesidir. 

Diğer insanlar beni reddedecek olsa dahi haklarımı savunurum ve doğruyu 

söylerim ifadesinde %4,3 kesinlikle katılmıyorum, %46,0 kesinlikle katılıyorum 

cevabı verilmiĢtir. 

Takım sporları ile ilgili faaliyetleri tercih ederim, ifadesine çok yüksek bir 

oranda %45,7 katılıyorum, %25,7 kesinlikle katılıyorum cevaplarının toplamı %71,4 

etmektedir. Bu sonuç bize ankete katılan öğrencilerin takım sporlarını bireysel 

sporlara göre daha çok tercih ettiklerini göstermektedir. %3,7 oranında ise kesinlikle 

katılmıyorum cevabı verilmiĢtir. 

            Diğer veride ise, “Spor aktivitelerinde kendimi daha özgür ifade ederim’’ 

sorusuna %2,2 kesinlikle katılmıyorum, %39,4 katılıyorum cevabı verilmiĢtir. 

Zihinsel geliĢme, gencin kendini kanıtlamasına imkân verir. Genç bu bilgi ve 

deneyimlerin ıĢığında çevresini daha farklı ve kapsamlı biçimde algılamaya baĢlar. 

Özgür düĢünme yetisi bireylerin hareket yeteneğini artıracağından sosyalleĢme 

açısından önemlidir. “Spor faaliyetleri ile baĢkalarıyla daha kolay iletiĢim kurarım’’ 

ifadesine %3,6 kesinlikle katılmıyorum, %39,1 katılıyorum, %23,7 kesinlikle 

katılıyorum cevabı verilmiĢtir. Bu sonuçlara göre öğrencilerin özgür düĢünmesi ve 

kolay iletiĢim kurması onların sosyalleĢme sürecini ve kiĢiliğinin sağlıklı geliĢmesini 

etkileyeceği muhakkaktır.       

Spor aktivitelerinde kurallara uymayan davranıĢlar hoĢgörülü karĢılanabilir 

mi? (küfür, centilmenlikten uzak hareketler) ifadesinde %9,2’si kesinlikle 

katılıyorum, %31,7’si kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir. Bu sonuca göre 

hoĢgörünün spor alanında uygun olmayan davranıĢlara gösterilmediği görülmektedir.  
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Bir grubun üyesi olmaktansa, kendine özgü bir değer yapısına sahip birey 

olmayı tercih ederim, ifadesine, %24,9 katılıyorum, %19,3 kesinlikle katılıyorum, 

%13,4 kesinlikle katılmıyorum cevabı vermiĢtir. Bu durum bireyin 

toplumsallaĢmasını engelleyebileceği gibi, daha çok yalnız kalmasını sağlayacak ve 

bireyin bir süre sonra içine kapanık bir yapıya dönüĢmesine neden olacaktır. 

Spor insanlar arası iletiĢime olumlu katkılar sağlar, ifadesine verilen 

cevaplarda %40,6 katılıyorum, %30,7 kesinlikle katılıyorum, %5,1 kesinlikle 

katılmıyorum, bir diğer ifadede ise “Her türlü spor faaliyetine ve spora kolayca uyum 

sağlarım’’ sorusuna %32,7 katılıyorum, %22,3 kesinlikle katılıyorum, %6,7 

kesinlikle katılmıyorum, cevapları verilmiĢtir. Bu sonuçlara göre araĢtırma grubunu 

oluĢturan öğrencilerin, sporun bireyin iletiĢiminde ve aynı zamanda bireyin 

sosyalleĢmesinde rolünün farkında olduklarını söyleyebiliriz..  

            Spor eğitimi topluma faydalı bireyler yetiĢtirilmesinde önemli rol oynar,  

ifadesinde %4,8 kesinlikle katılmıyorum, %43,3 katılıyorum, %27,8 kesinlikle 

katılıyorum cevabı verilmiĢtir.  Sonuçtan da anlaĢılacağı gibi bireyin tüm yaĢam 

süresince diğer bireylerle olan iliĢkisi, her dönemde bir baĢka önem ve değer kazanır. 

Spor eğitiminin de toplumsallaĢmaya etkisi Ģüphesiz çok önemlidir. 

            Öğrenciler, spor bireysel yeteneklerin keĢfedilmesini sağlar, ifadesinde %3,3 

kesinlikle katılmıyorum,  %47,3 katılıyorum, %31,1 kesinlikle katılıyorum cevabını 

vermiĢtir.  “ Spor insanlara karĢı olumlu duygular geliĢtirilmesini sağlar’’ ifadesine  

ise öğrenciler %2,8 kesinlikle katılmıyorum, %38,8 katılıyorum, %28,1 kesinlikle 

katılıyorum cevabını vermiĢlerdir. Bu sonuçlara göre yeteneklerin ortaya çıkmasında 

sporun önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Aynı zamanda spor yapan bireylerin 

vizyon ve misyon sahibi olma, duygularını yönetme, yaratıcı düĢünme, sürekli 

öğrenme, sabırlı olma, sürekli olarak değiĢimi takip etme, empati geliĢtirme gibi 

duyguların geliĢmesinde de önemi büyüktür. 

Öğrenciler, sevdiğim “insanlardan ayrı olmak benim için zordur’’ ifadesine 

%4,9 kesinlikle katılmıyorum, %34,2 katılıyorum, %30,1 kesinlikle katılıyorum 

cevabını vermiĢtir. Yine bu soruyu destekleyen bir baĢka soru ise “ArkadaĢlarımla 

birlikte spor yapmaktan hoĢlanırım’’ ifadesidir. Bu ifadeye öğrenciler %6,3 

kesinlikle katılmıyorum, %30,5 katılıyorum, %37,6 kesinlikle katılıyorum cevabı 
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vermiĢtir. Öğrencilerin yüksek bir oranda birlikte olma duygusunu büyük bir 

ortalama ile cevaplaması sosyalleĢme açısından önemlidir. 

“BoĢ zamanlarımı diğer insanlarla birlikte geçirmekten hoĢlanırım’’  

ifadesine öğrenciler, %34,4 kesinlikle katılıyorum, %5,1 kesinlikle katılmıyorum 

cevabını vermiĢtir. Bu sonuca göre ankete katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 

boĢ zamanlarını baĢka bireylerle geçirmektedir. En sağlıklı bir ailenin bile çocuğa 

veremeyeceği tek Ģey arkadaĢlıktır. ArkadaĢsızlığın yarattığı yalnızlık ve eksiklik 

duygusunu aileden gelen sevgi gideremez. Çünkü genç için toplumun ne düĢündüğü 

değil, arkadaĢ grubunun ona verdiği değer önemlidir. Bu açıdan araĢtırma 

bulgumuzun olumlu olduğu düĢünülmektedir. 

Öğrenciler, ilgilendiğim spor dalını seçmede ailem ve çevrenin etkisi 

belirleyicidir, ifadesine %29,0 karasızım, %14,6’sı kesinlikle katılıyorum cevabını 

vermiĢtir. Ankete katılan öğrencilerin büyük bir bölümü sosyal çevre ve ailenin spora 

etkisinde kararsız kalmıĢtır.  

“Diğer insanlara yardım etmeyi, onların bana yardım etmesinden çok tercih 

ederim’’ ifadesinde %6,8’i kesinlikle katılmıyorum, %34,2’si katılıyorum, %25,4’ü 

kesinlikle katılıyorum cevabını vermiĢtir. Bu sonuca göre, öğrencilerin büyük bir 

oranla kiĢisel çıkarlarını ikinci planda bırakıp toplumsallaĢmanın en güzel 

örneklerinden biri olan yardımlaĢma duygusunu ön plana çıkardıkları söylenebilir. 

Adalet duygusunu yönetebilme ve adil olma, ailesi, arkadaĢları ve sosyal çevreye 

saygılı olma önemli bir kıstas olarak görülmektedir. 

Öğrenciler, “Bireysel hareketlerden ziyade diğer insanlarla hoĢ zaman 

geçirecek aktiviteler yapmayı tercih ederim’’ ifadesinde %5,8’i kesinlikle 

katılmıyorum, %35,7’si katılıyorum cevabını vermiĢtir. SosyalleĢme kriterlerinden 

bir tanesi de bireylerin yalnızlıktan ziyade grup aktivitelerine yönelmesidir. Bu 

sonuca göre ankete katılan öğrencilerin bu kriteri sağlamada baĢarılı olduğu 

söylenebilir.  
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1.3.4. Çapraz tablolar (Crosstab) 

 

Çizelge 3.15. Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler – spor yapıyor musunuz? 
 

 

 Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler – spor yapıyor musunuz? 

 

 
Amatör Profesyonel 

Sadece 

izleyici 
Toplam 

% n % n % n % n 

 

 

 

Bölüm 

 

 

 

 

Sözel 49,2 62 23,8 30 27 34 100 126 

EĢit ağırlık 57 77 16,3 22 26,7 36 100 135 

Sayısal 76,8 193 2,9 7 20,3 51 100 251 

Bilgisayar 58,1 43 9,5 7 32,4 24 100 74 

Elektrik elektronik 54,6 47 12,8 11 32,6 28 100 86 

Toplam 62,8 422 11,5 77 25,7 173 100 672 

Çizelge 3.15’te ankete katılarak cevap veren öğrencilerin bölümleri ile sporla 

olan ilgileri çapraz tablo Ģeklinde sunulmuĢtur. Buna göre sözel bölüm öğrencilerinin 

diğer bölümlere göre profesyonel olarak sporla ilgilendikleri söylenebilir. Sayısal 

öğrencilerinin büyük bölümünün amatör olarak sporla ilgilendikleri Çizelge 3.15’te 

görülebilir. Bununla beraber cevap veren öğrenciler arasında ankete en az katılım 

bilgisayar bölümü öğrencilerindendir. Ancak katılımın bilgisayar bölümünden düĢük 

olmasına rağmen göreceli olarak diğer bölümlerden daha fazla Ģeklide amatör sporla 

uğraĢtıkları ifade edilebilir. Ayrıca Çizelge 3.15’e göre yüksek katılım oranına 

rağmen bilgisayar bölümü öğrencilerinin sayısal bölüm ve sözel bölüm 

öğrencilerinden daha az sayıda profesyonel olarak sporla ilgilendikleri aĢikârdır. 

Diğer bölümlere dikkat edilir ise amatör, profesyonel ya da izleyici olarak spora olan 

ilgilerinin, katılımda dikkate alındığında birbirlerine yakın sayılarda olduğu 

görülebilir. 
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Çizelge 3.16. YaĢ - spor alanında bir Ģey yapmaya karar verirsem baĢkalarının 

düĢüncelerinden etkilenmem. 
 

 

Çizelge 3.16.’da yaĢ ile bazı açılardan sosyal olarak bir geliĢme ölçüsü olarak 

ifade edilebilecek “Spor alanında bir Ģey yapmaya karar verirsem baĢkalarının 

düĢüncelerinden etkilenmem” seçeneği çapraz tablo Ģeklinde sunulmuĢtur. Buna göre 

Ankete cevap veren yaĢ grupları arasında spor alanında bir Ģey yapmaya karar 

verirsem baĢkalarının düĢüncelerinden etkilenmem ifadesinin hemen hemen eĢit 

dağıldığı söylenebilir. Burada herhangi bir yaĢ grubundan bu konuda farklı bir anlam 

çıkarılması zordur.  

Çizelge 3.17. Cinsiyet - takım sporlarının yapıldığı spor faaliyetlerinde kendimi 

yalnız hissederim. 
 

 

 

Cinsiyet 

Cinsiyet - takım sporlarının yapıldığı spor faaliyetlerinde kendimi yalnız hissederim. 

 

 

Toplam 

 Kesinlikle 

katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 

katılıyorum 

% n % n % n % n % n % n 

Bay 25 97 26,1 102 29,2 114 13,5 53 6,2 24 100 390 

Bayan 30,1 85 41,8 118 11,7 33 13,1 37 3,2 9 100 282 

Toplam 27,1 182 32,7 220 21,9 147 13,4 90 4,9 33 100 672 

Çizelge 3.17’de cinsiyet ile “Takım sporlarının yapıldığı spor faaliyetlerinde 

kendimi yalnız hissederim” ifadesi çapraz tablo ile sunulmuĢtur. Erkek katılımcıların 

bayanlara oranla kendilerini daha fazla yalnız hissettiklerini söyleyebiliriz. Ayrıca 

kararsızların sayısına baktığımızda yine erkek katılımcıların bayanlara nispeten daha 

yüksek sayıda oldukları görülebilir. 

 

  

YaĢ - spor alanında bir Ģey yapmaya karar verirsem baĢkalarının düĢüncelerinden 

etkilenmem. 

 

 

 

 

Toplam 

  

Kesinlikle 

katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 
Kesinlikle 

katılıyorum 

% n % n % n % n % n % n 

 

YaĢ 

14-15 8,6 15 19,6 34 21,8 38 28,7 50 21,3 37 100 174 

16-17 6,8 22 14,8 48 22,6 73 34,4 108 22,2 72 100 323 

18-19 10,5 17 13,6 22 26,5 43 22,8 37 26,5 43 100 162 

20-üstü 77 10 7,7 1 7,7 1 0 0 7,7 1 100 13 

Toplam 9,5 64 15.6 105 23,1 155 29 195 22,8 153 100 672 
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Çizelge 3.18. Cinsiyet- spor faaliyetlerinde baĢkaları ile daha kolay iletiĢim kurarım.  

 

 

Cinsiyet 

Cinsiyet- spor faaliyetlerinde baĢkaları ile daha kolay iletiĢim kurarım.  

 Toplam 

 Kesinlikle 

katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 

katılıyorum 

% n % n % n % n % n % n 

Bay 4,6 18 9,7 38 19,2 75 38,5 150 28 109 100 390 

Bayan 2,1 6 13,1 37 27 76 40,1 113 17,7 50 100 282 

Toplam 
3,6 24 11,1 75 22,5 151 39,1 263 23,7 159 100 672 

 

Çizelge 3.18’e göre “cinsiyet ile spor faaliyetlerinde baĢkaları ile daha kolay 

iletiĢim kurarım’’ ifadesi arasında bir iliĢki incelenmek istenmiĢtir. Çizelgede ankete 

cevap verenler nispetince düĢünüldüğünde bayların spor faaliyetlerinde baĢkaları ile 

daha kolay iletiĢim kurduklarını söyleyebiliriz.    

Çizelge 3.19. Cinsiyet - spor aktivitelerinde kendimi daha özgür ifade ederim.  

 

 

 

Cinsiyet 

 Cinsiyet - spor aktivitelerinde kendimi daha özgür ifade ederim. 

Toplam 

 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

% n % n % n % n % n % n 

Bay 0,3 10 5,9 23 21 80 37,4 146 34 131 100 390 

Bayan 1,8 5 13,5 38 19,8 56 42,2 119 22,7 64 100 282 

Toplam 2,2 15 9,1 61 20,2 136 39,4 265 29,1 195 100 672 

 

Çizelge 3.19’a göre “cinsiyet ile spor aktivitelerinde kendimi daha özgür 

ifade ederim’’ değiĢkeni arasında bir iliĢki incelenmek istenmiĢtir. Çizelgede hem 

bayanların hem erkeklerin kendilerini spor aktiviteleri ile ifade edebildikleri 

görülmektedir. 
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Çizelge 3.20. YaĢ -  spor aktivitelerinde kendimi daha özgür ifade ederim. 

 

 

 

YaĢ 

 YaĢ -  spor aktivitelerinde kendimi daha özgür ifade ederim. 

Toplam 

 

Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

% n % n % n % n % n % n 

14-15 1,1 2 12,6 22 16,7 29 42,6 74 27 47 100 174 

16-17 3,4 11 8,4 27 18 58 38,1 123 32,1 104 100 323 

18-19 1,2 2 6,7 11 29 47 40,1 65 22,8 37 100 162 

20-üstü 0 0 7,7 1 15,4 2 23,1 3 53,8 7 100 13 

Toplam 2,2 15 9 61 20.2 136 39,4 265 29,2 195 100 672 

 

Çizelge 3.20’e göre “yaĢ ile spor aktivitelerinde kendimi daha özgür ifade 

ederim’’ değiĢkeni arasında bir iliĢki incelenmek istenmiĢtir. Çizelge de hemen 

hemen her yaĢ grubunun spor aktiviteleri ile kendini daha özgür ifade ettikleri 

görülmektedir. 16-17 yaĢ grubunda bu özellik daha belirgin olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 

Çizelge 3.21. YaĢ – spor ve spor aktiviteleri toplumsal bütünleĢmeyi sağlar. 
 

 

 

YaĢ 

 YaĢ – spor ve spor aktiviteleri toplumsal bütünleĢmeyi sağlar. 

Toplam  Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

% n % n % n % n % n % n 

14-15 4 7 9,8 17 9,8 17 41,9 73 34,5 60 100 174 

16-17 4,3 14 6,5 21 9,6 31 39,7 128 39,9 129 100 323 

18-19 11,7 19 6,8 11 11,1 18 51,2 83 19,2 31 100 162 

20-üstü 0 0 0 0 15,4 2 0 0 84,6 11 100 13 

Toplam 6 40 7,3 49 10,1 68 42,3 284 34,3 231 100 672 

 

Çizelge 3.21’e göre “yaĢ ile spor ve spor aktiviteleri toplumsal bütünleĢmeyi 

sağlar’’ değiĢkenleri arasında bir iliĢki her yaĢ grubu için geçerlidir. Bu çizelgeye 

göre özellikle 16-17 yaĢ grubunda spor aktivitelerinin toplumsal bütünleĢmeyi 

sağladığı görüĢü daha yüksektir. 

Çizelge 3.22. Cinsiyet -  insanlar beni spor aktivitelerinde daha kolay tanıyabilirler. 
 

 

 

 

Cinsiyet 

 
Cinsiyet -  insanlar beni spor aktivitelerinde daha kolay tanıyabilirler. 

Toplam 
 Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

% n % n % n % n % n % n 

Bay 7,7 30 22,3 87 26,4 103 25,9 101 17,7 69 100 390 

Bayan 8,5 24 30,1 85 25,2 71 23,8 67 12,4 35 100 282 

Toplam 8 54 25,6 172 25,9 174 25 168 15,5 104 100 672 

 



66 
 

Çizelge 3.22’e göre “cinsiyet ile insanlar beni spor aktivitelerinde daha kolay 

tanıyabilirler’’ değiĢkenleri arasında bir iliĢki incelenmek istenmiĢtir. Bu çizelgeye 

göre spor aktiviteleri ile uğraĢan erkeklerin daha çok bu aktivitelerle tanındıklarını 

sosyal çevrelerinin spor aktiviteleri sayesinde arttığını bayanlarda bu durumun 

nispeten daha az görüldüğünü söyleyebiliriz. 

Çizelge 3.23. Cinsiyet – hayatımdaki en büyük zevklerden birisi tanımadığım 

insanlarla spor yapmaktır.  

 

 

 

Cinsiyet 

 Cinsiyet – hayatımdaki en büyük zevklerden birisi tanımadığım insanlarla 

spor yapmaktır. 
Toplam 

 Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

% n % n % n % n % n % n 

Bay 19,2 75 23,1 90 28,2 110 13,9 54 15,6 61 100 390 

Bayan 28,4 80 34,4 97 21 59 10,6 30 5,6 16 100 282 

Toplam 23,1 155 27,8 187 25,1 169 12,5 84 11,5 77 100 672 

Çizelge 3.23’e göre “cinsiyet ile hayatımdaki en büyük zevklerden birisi 

tanımadığım insanlarla spor yapmaktır’’ değiĢkeni arasında bir iliĢki incelenmek 

istenmiĢtir. Bu çizelgeye göre, insanların tanımadığı bireylerle spor yapma oranı 

daha düĢük görülmektedir. Bu duruma yalnız kalma duygusu neden teĢkil etmiĢ 

olabilir. Çizelgeden de anlaĢılacağı gibi bu durum insanların yakın çevresiyle spor 

yaptığını göstermektedir 

Çizelge 3.24. Harcama – diğerleri tarafından spor aktivitelerinde beğenilip sevilmek 

benim için önemli değildir. 

  Harcama – diğerleri tarafından spor aktivitelerinde beğenilip sevilmek benim 

için önemli değildir. 
Toplam 

  Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

% n % n % n % n % n % n 

 

 

Harcama 

20-40 15,5 94 19,6 119 23,4 142 23,4 142 18,1 110 100 607 

41-60 5,9 3 19,6 10 15,7 8 39,2 20 19,6 10 100 51 

61-80 0 0 12,5 1 25 2 62,5 5 0 0 100 8 

81-100 0 0 0 0 50 1 50 1 0 0 100 2 

101-üstü 50 2 25 1 0 0 25 1 0 0 100 4 

Toplam 14,7 99 19,5 131 22,8 153 25,1 169 17,9 120 100 672 
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Çizelge 3.24’e göre “harcama ile diğerleri tarafından spor aktivitelerinde 

beğenilip sevilmek benim için önemli değildir’’ arasında bir iliĢki incelenmek 

istenmiĢtir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu 20 ile 40 tl arasında harcama 

yapmaktadır. 20-40 tl harcama yapan gençlerin bir kısmı hariç spor aktiviteleri ile 

beğenilip sevilmek önemli değildir cevabını vermiĢlerdir. 

Çizelge 3.25. YaĢ - hayatımdaki en büyük zevklerden birisi tanımadığım insanlarla 

spor yapmaktır. 
 

   

YaĢ - hayatımdaki en büyük zevklerden birisi tanımadığım insanlarla spor 

yapmaktır.  

 

Toplam 

  Kesinlikle 

karılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

  

% n % n % n % n % n % n 

 

YaĢ 

14-15 20,7 36 29,3 51 28,2 49 16,7 29 5,1 9 100 174 

16-17 24,8 80 24,8 80 23,8 77 12,7 41 13,9 45 100 323 

18-19 23,5 38 27,2 44 26,5 43 8,6 14 14,2 23 100 162 

20-üstü 7,7 1 92,3 12 0 0 0 0 0 0 100 13 

Toplam 23,1 155 27,8 187 25,1 169 12,5 84 11,5 77 100 672 

 

Çizelge 3.25’e göre “yaĢ - hayatımdaki en büyük zevklerden birisi 

tanımadığım insanlarla spor yapmaktır’’ değiĢkenleri arasında bir iliĢki incelenmek 

istenmiĢtir. Bu çizelgeye göre yaĢ grupları arasında da tanımadığı kiĢilerle spor 

yapma oranı düĢük görülmektedir. Çizelgeden de anlaĢılacağı gibi bu durum 

insanların yakın çevresiyle spor yaptığını göstermektedir. 
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Çizelge 3.26. Okul – diğerleri tarafından spor aktivitelerinde beğenilip sevilmek 

benim için önemli değildir. 

  

 Okul – diğerleri tarafından spor aktivitelerinde beğenilip sevilmek benim 

için önemli değildir. 
Toplam 

  Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

% n % n % n % n % n % n 

 

 

 

 

 

 

 

Okul 

 

Anadolu 
Öğretmen 

Lisesi 

 

3,2 3 10,6 10 24,5 23 38,3 36 23,4 22 100 94 

 
Anadolu 

Lisesi 

 

21 17 17,3 14 13,6 11 37 30 11,1 9 100 81 

Temizel - 

Ünlü 

Anadolu 
Teknik ve 

Bilgisayar 

Lisesi 

23,6 17 20,8 15 22,2 16 19,5 14 13,9 10 100 72 

Anadolu 
Endüstri 

Teknik ve 

Meslek 
Lisesi 

17 15 20,5 18 28,5 25 17 15 17 15 100 88 

Anadolu 

Ġmam Hatip 

ve Ġmam 

Hatip Lisesi 

 

13,1 8 26,2 16 27,9 17 14,8 9 18 11 100 61 

 

Fatih Lisesi 

 
22,2 20 21,1 19 8,9 8 18,9 17 28,9 26 100 90 

 
Karaman 

Lisesi 

 

11,8 11 22,6 21 20,4 19 29,1 27 16,1 15 100 93 

 

Fen Lisesi 

 
8,6 8 19,3 18 36,6 34 22,6 21 12,9 12 100 93 

Toplam 14,7 99 19,5 131 22,8 153 25,1 169 17,9 120 100 672 

 

Çizelge 3.26. “okul – diğerleri tarafından spor aktivitelerinde beğenilip 

sevilmek benim için önemli değildir’’ değiĢkenleri arasında bir iliĢki incelenmek 

istenmiĢtir. BaĢkaları tarafından spor aktivitelerinde beğenilip sevilmek Anadolu 

Lisesi ve Anadolu Öğretmen lisesinde önemli değilken bu oran Anadolu Ġmam Hatip 

ve Ġmam Hatip Lisesi ve Anadolu Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi, Temizel – Ünlü 

Anadolu Teknik ve Bilgisayar Lisesi öğrencileri tarafından önemli olarak 

değerlendirilmiĢtir.  Fen lisesi öğrencileri ise büyük çoğunlukla bu konu ile ilgili 

kararsız olduklarını söylemiĢlerdir. 
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Çizelge 3.27. Okul – duygularımı spor aktiviteleri boyunca kontrol altında tutmaktan 

hoĢlanmam. 

 

 
  Okul – duygularımı spor aktiviteleri boyunca kontrol altında tutmaktan 

hoĢlanmam. 

Toplam 

  Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

% n % n % n % n % n % n 

 

 

 

 

 

Okul 

Anadolu 

Öğretmen 

Lisesi 

18,1 17 10,6 10 28,7 27 30,9 29 11,7 11 100 94 

Anadolu 

Lisesi 
16,1 13 25,9 21 17,3 14 25,9 21 14,8 12 100 81 

Temizel - 

Ünlü 

Anadolu 

Teknik ve 

Bilgisayar 

Lisesi 

11,1 8 26,4 19 30,6 22 13,9 10 18 13 100 72 

Anadolu 

Endüstri 

Teknik ve 

Meslek 

Lisesi 

22,7 20 3,4 3 27,3 24 26,1 23 20,5 18 100 88 

Anadolu 

Ġmam Hatip 

ve Ġmam 

Hatip Lisesi 

9,8 6 27,9 17 34,4 21 16,4 10 11,5 7 100 61 

Fatih Lisesi 5,6 5 22,2 20 15,5 14 28,9 26 27,8 25 100 90 

Karaman 

Lisesi 
19,4 18 11,8 11 28 26 22,6 21 18,2 17 100 93 

Fen Lisesi 4,3 4 21,5 20 41,9 39 26,9 25 5,4 5 100 93 

Toplam 13,5 91 18 121 27,8 187 24.6 165 16.1 108 100 672 

 

Çizelge 3.27’e göre “okul – duygularımı spor aktiviteleri boyunca kontrol 

altında tutmaktan hoĢlanmam’’ değiĢkenleri arasında bir iliĢki incelenmek 

istenmiĢtir. Bu çizelgeye göre, spor yaparken duygularını en çok kontrol eden okul  

Anadolu lisesi, Anadolu Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileridir.Diğer 

liselerde nispeten spor yaparken duygularını kontrol etseler de duygularını kontrol 

edemeyen orana yakın durmaktadır. 
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4. TARTIġMA  

Bu çalıĢmanın alan araĢtırması boyutunda anket yöntemi kullanılmıĢtır. 

Literatür taraması boyutunda ise sosyalleĢme ile ilgili ve ortaöğretim öğrencileri ile 

ilgili yapılmıĢ olan araĢtırmalar ve yazılmıĢ olan eserler incelenmiĢtir. Elde edilen 

veriler uygulanan anket ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Elde edilen bulgular, beden eğitimi ve 

spor aktivitelerinin gençlerin sosyalleĢmesinde ki etkinliğinin önemini ortaya 

çıkarmıĢtır.  

Aile, bütün insan topluluklarında hukuken, temel ve evrensel sosyal bir 

kurumdur, her devrin yapısına göre bazı değiĢmelere uğramasına rağmen, 

toplumların en önemli temel kurumu olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir 

(Yetim 2010).  

Aile fertleri arasında spor yapan birinin olması, bireyi spora teĢvik eden bir 

unsurdur. Ancak ailede spor yapan bir fert olmazsa dahi birey sportif aktivitelere 

katılım eğilimi göstermektedir. Bu durum gençlerin sporun ruhsal ve fiziksel olumlu 

etkiler sağladığının bilincinde olduklarına iĢaret etmektedir (Özdinç 2005). 

Karapınar 1997’de yapmıĢ olduğu çalıĢmada ailedeki kardeĢ sayısı 

sonuçlarına göre  % 24 oranında 4 kardeĢ, %34 oranında 3 kardeĢ, %9 oranında 5 

kardeĢ %6 oranında 6 ve daha fazla kardeĢ sayısı olduğunu bulmuĢtur. Bizim 

çalıĢmamızda öğrencilerin kardeĢ sayıları da Çizelge 3.3.’te yer almaktadır. Ankete 

katılan öğrenciler kendileri ile beraber %32,7 oranında 4 kardeĢe, %27,8 oranında 3 

kardeĢe, %17,3 oranında 5 kardeĢe, %8,9 oranında 6 ve daha fazla kardeĢe sahiptir. 

Ġki kardeĢ olanların oranı %7,1 ve tek çocuk olanların oranı ise %6,1 olduğu 

görülmüĢtür.  

Eğitim, temel sosyal kuramlardan birisidir ve genel olarak bireyin yaĢadığı 

toplumda yeteneğini, tutumlarını ve olumlu değerdeki davranıĢ biçimlerini 

geliĢtirdiği süreçler toplamıdır. Eğitim kurumu her toplumda vardır, çünkü bireyin 

topluma kazandırılması ve dolayısıyla toplumun sürekliliğinin sağlanması temel bir 

görevdir. Uygulama biçimi toplumlara göre değiĢebilir ama varlığı ve gereği 

tartıĢılamaz (Yetim 2010). Bundan dolayı Ġnsan hayatının ve sosyal geliĢmenin 

temelinde büyük ölçüde eğitim faaliyetleri bulunmaktadır. Eğitim, çağların 
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biriktirmiĢ olduğu bütün bilgileri günümüze taĢıyan ve her türlü israfı önleyen sosyal 

tedbir ve idare yoludur. Toplumların geleceği ve geliĢmesi aslında eğitime 

dayanmaktadır (KardaĢ 1985).  

Cinsiyet açısından bakıldığında tam olarak eĢit olmasa da daha önce yapılan 

alan araĢtırmalara göre bir denge olduğu söylenebilir. Bununla beraber, spora 

baĢlama yaĢının bütün branĢlar dikkate alındığında 3-15 yaĢ arası değiĢkenlik 

gösterdiği çeĢitli kaynaklarda ifade edilmiĢtir. Ankete cevap veren öğrencilerin 

yaĢlarının dikkate alındığı soruda ise ankete makul cevap verebilecek ve spora 

baĢlama yaĢını biraz geçmiĢ ya da yeni baĢlamıĢ öğrencilerin olduğu görülmektedir. 

Ankete katılan öğrencilerin demografik yapılarını ve sosyal hayat içindeki 

konumları araĢtırmamızın temelini oluĢturan sosyalleĢme ve beden eğitimi arasındaki 

iliĢkiyi en iyi ortaya koyacak demografik veriler Çizelge 3.3’te gösterilmiĢtir. Buna 

göre Çizelge 3.3’te ankete cevap veren öğrencilerin ebeveyn eğitimine verilen 

cevaplarda, babanın eğitimi %47,6 ilköğretim ve %0,4 oranında okur-yazar değil 

cevapları en yüksek ve en düĢük değerlerde görülmüĢtür. Baba eğitiminde %22 

oranında lise ve %29,9 oranında ise üniversite eğitimi aldıkları verilen cevaplar 

arasındadır.  Annelerin eğitim oranları ise oransal sırayla; %72,6’sı ilköğretim, % 

14,4’ü lise, % 10,6’sı üniversite ve %2,4’ünün ise okuma ve yazmasının olmadığı 

ifade edilmiĢtir. Sahan’ın (2007)’de yapmıĢ olduğu çalıĢmada anne eğitim 

durumlarına bakıldığında %8,8 okuryazar olmadığı, %52,1’nin ilköğretim, 

%24,6’sının ise lise, %14,5’nin üniversite mezunu olduğu görülmektedir.  ġahan’ın 

(2007). yapmıĢ olduğu çalıĢmada çıkan sonuçla çalıĢmamızdaki ebeveynlerin eğitim 

seviyeleri ile istatiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

Bununla beraber anketimizi cevaplayan öğrencilerin ailelerinin aylık ortalama 

gelirleri ise oransal sıra ile %29,3 oranında 600-1000 TL. arası, %22,2’si 1001-1400 

TL.  arasında, % 19,6’sı 1801’den daha fazla, %17,1’i asgari ücret ve %11,8,  1400-

1800 TL. arasında olduğu Çizelge 3.4’te görülmektedir. Bu bulgu Turgut ve ark. 

(2003) yapmıĢ oldukları araĢtırmada beden eğitimi ve spor yüksekokulundaki 

öğrencilerin ortalama gelir seviyelerinin bulguları ile paralellik göstermektedir.   
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Ankete katılan ve cevap veren öğrencilerin ilgilendikleri spor branĢı Çizelge 

3.5´te yer verilmiĢtir. Öğrencilerin büyük bir kısmı %36,6 futbol, %33,2 voleybol ile 

ilgilendiklerini ifade etmiĢlerdir. Futbolun en çok tercih edilen spor olarak çıkması 

ülkedeki bu branĢın durumu düĢünüldüğünde normal iken, voleybolun yine yüksek 

bir oranla ikinci sırada gelmesi anket uygulaması yapılan Ģehirde takım sporlarına 

olan ilgilinin öncelikli olduğunu göstermektedir. Çakmakçı’nın (2001)’de yapmıĢ 

olduğu çalıĢmada, %37,6 futbol %11,8 voleybol, Tuna’nın (2008)’de yapmıĢ olduğu 

çalıĢmada çocukların boĢ zamanlarını değerlendirmede sırasıyla Futbol %28,7 ve 

Voleybol %22,1 oranında bulunmuĢtur. Bu bulgular çalıĢmamızla ilgili ilk iki 

branĢın bulguları ile örtüĢmektedir. 

Öğrencilerin spor yapma amaçları ve gerek fiilen gerekse izleyici olarak 

sporla ilgilenen öğrencilerin neden spor ile ilgilendikleri ile ilgili bulgular, Çizelge 

3.6’da gösterilmektedir. Ankete cevap veren öğrenciler %28,7 nispetinde kiĢisel 

geliĢim ve sağlıklı yaĢam seçeneklerini belirtmiĢlerdir. Bununla beraber sporu 

mesleki kariyer olarak yapanların oranı %4,6’dır. Ayrıca %19,8’i sosyo-kültürel 

aktivitelere katılmak ve paylaĢım seçeneğini, %13,5’i kiĢisel beceri ve 

yeteneklerinden dolayı sporla ilgilendiklerini ifade etmiĢlerdir. Kelinske ve ark. 

(2001), Özdinç (2005) ve ġahan (2007) yapmıĢ olduğu çalıĢmalarda katılımcıların 

spor yapma amaçlarını “sağlıklı bir yaĢama sahip olmak’’ olarak bulmuĢlardır. Bu 

bulgular, bizim çalıĢmamızla paralellik göstermektedir. Son yıllarda geliĢmiĢ 

ülkelerde çocukların ve gençlerin sağlıklı, güçlü, sosyal ve bilinçli yetiĢmeleri, 

geleceğin güvenilir kuĢaklarının oluĢturulması için spora çok önem verilmiĢ ve her 

türlü spor yatırımları belirgin bir biçimde hayata geçirilmiĢtir. Aslında spor sadece 

genç nesle hitap eden bir faaliyet değil, toplumun tüm kesimlerine hitap eden 

insanların sağlıklı bir ömür sürdürmelerinde, hayatın bir parçası ve tamamlayıcısı 

rolü oynayan bir olgudur (Yetim 2010) 

AraĢtırma grubunda spor yapan öğrencilerin, bu spor aktivitelerini, yapma 

Ģekli incelendiğinde izleyici olmayan ve sadece fiilen spor yapan öğrencilerin bu fiili 

nasıl gerçekleĢtirilebildikleri Çizelge 3.8´de gösterilmiĢtir. Bu sonuçlara göre 

öğrencilerin %50,8’i amatör ya da profesyonel olarak ilgilendikleri spor branĢını bir 

arkadaĢ grubu ile beraber yaptıklarını, %20,4’ü bireysel olarak bir programa bağlı 

olmaksızın, %18,3’ü bir kulüp bünyesinde antrenör gözetiminde %5,4’ü bir beden 
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eğitimi ve spor öğretmeni gözetiminde ve %4,2’si bireysel olarak belirli bir program 

dahilinde gerçekleĢtirdiklerini ifade etmiĢlerdir. Çizelge 3.8’e göre, spor yapan 

bireylerin, spor aktivitelerini bireyselden ziyade grup olarak yapmayı tercih 

etmektedirler. Synder ve Spreitzer (1983)’in spor aktivitelerine katılımı konusunda 

yapmıĢ oldukları çalıĢmada deneklerin yüksek oranda arkadaĢları ile birlikte olmak 

için spor yaptıkları belirlenmiĢtir. Alparslan ve ark. (2003) yapmıĢ oldukları boĢ 

zamanı değerlendirmede sporun yeri isimli çalıĢmalarında katılımcıların %51,12 

sporu arkadaĢ grubu ile beraber yaptığı görülmüĢtür. Ortaya konan bu sonuçlar 

yapmıĢ olduğumuz çalıĢmamızın bulgusuyla örtüĢmektedir. Bu durum spor ve spor 

aktivitelerinin bireyi, sosyalleĢtirici, dayanıĢmacı, katılımcı, paylaĢımcı, iĢbirlikçi, 

kendini daha kolay ifade edebilme yeteneğini ortaya çıkarıcı kültürel bir faktör 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

Ortaöğretim öğrencilerinin Beden eğitimi ve spor dıĢında ilgilendikleri sosyal 

ve kültürel aktivitelerin dağılımına bakıldığında öğrencilerin, %30,1 kitap ve dergi 

okumayı, %24,9’u sinemaya gitmeyi, %2,4’ü tiyatroya gitmeyi, %21,9’u müzik 

dinlemeyi, %17,6’ı bilgisayar kullanmayı, %3,3’ü ise diğer aktiviteleri tercih ettikleri 

görülmektedir. ġahan (2007)’ın yapmıĢ olduğu çalıĢmada katılımcılar  %25,9 Kitap 

okumayı, %24,3 sinemaya gitmeyi, %21,6’sı müzik dinlemeyi, % 18,7’si bilgisayar 

ile ilgilenmeyi, %7,3’ü tiyatro faaliyetlerinde bulunmayı, %2,2’sinin diğer 

aktiviteleri tercih ettiği görülmüĢtür. Bu bulgular araĢtırma bulgularımızı 

desteklemektedir. BoĢ zamanlarında öğrencilerin spor harici bir sosyal aktivite ile 

uğraĢmaları, uğraĢtıkları faaliyet açısından etkili bir sosyalleĢme aracı olacaktır. 

 Çizelge 3.14’te “spor ve spor aktiviteleri toplumsal bütünleĢmeyi sağlar’’ 

ifadesinde katılımcıların  %42,4 katılıyorum, %37,4 kesinlikle katılıyorum cevabı 

verdikleri görülmüĢtür. Bu sonuç bireyin  sporun sosyal bütünleĢmeyi sağlamadaki 

rolünün öneminin olduğunu göstermiĢtir. Ankete katılan öğrenciler spor 

aktivitelerinde kendilerini daha özgür ifade ettiklerini belirtmiĢlerdir. Aynı zamanda 

sporun toplumlar arası bütünleĢmeyi sağladığını düĢünen katılımcılar bununla 

birlikte her türlü spor aktivitelerinden hoĢlandıklarını belirtmiĢler ve spor 

aktivitelerinin organize edilmesine katkıda bulunacaklarını toplamda %57,2 oranında 

(katılıyorum, kesinlikle katılıyorum) belirtmiĢlerdir. Yenel ve GüngörmüĢ (2006)’da 

yapmıĢ oldukları çalıĢma da ise çağımızda toplumların refah ve kültür düzeylerinin 



74 
 

bir göstergesi olarak anlam kazanan spor, kitleleri yakından ilgilendiren ve 

milyonlarca insanın gerek pasif gerekse aktif olarak katıldığı sosyal bir olgudur ve 

çağdaĢ toplumlar, sporu hayatın ayrılmaz bir parçası saymaktadır. Bu düĢünce 

yapmıĢ olduğumuz çalıĢmayı desteklemektedir. 

Biyolojik ve sosyal bir varlık olan insanın, yaĢamını sürdürebilmesi için 

birtakım fizyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimleri vardır. Bu gereksinimlerinin 

karĢılanması sürecinde olumlu veya olumsuz geliĢmeler, bireyin uyum düzeyini 

etkilemektedir. Birey bu uyum sürecinde hem kendine yönelik hem de çevresine 

yönelik tutumlar geliĢtirebilmektedir (Dağ, 1990). Kendi kimliğini bulma, toplumun 

ulusal ve evrensel değerlerini benimseme, uyum sağlama ve olgunluğa eriĢme 

durumundadır (Çuhadaroğlu, 1989). Bu nedenle baĢa çıkma çabaları ve psikolojik iyi 

olma ile ilgili süreçler karĢılarına çıkmaktadır (Özbay ve Palancı, 2000). Dolayısıyla 

sosyal yaĢama uyum sağlamaları ve sağlıklı sosyal iliĢkiler geliĢtirebilmeleri önemli 

görülmektedir (Palancı, 2004). 

Her türlü spor faaliyetine ve spora kolayca uyum sağladığını düĢünen 

katılımcılar aynı zamanda sporun insanlar arası iletiĢime olumlu katkı sağladığını 

ifade etmiĢlerdir. Ġlgilendiği spor branĢını seçmede kiĢisel tercihinin etkili olduğunu 

düĢünen katılımcılar kendini daha çok bireysel sporda baĢarılı olduğunu belirtmiĢ, 

takım sporları ile ilgili faaliyetlere de katıldıkları görülmüĢtür. 

Spor bireyin dinamik sosyal çevrelere katılımı sağlayan bir sosyal etkinlik 

olması özelliğinden dolayı kiĢinin sosyalleĢmesinde önemli bir role sahiptir. Modern 

toplumlularda sporun çoğunlukla kolektif bir etkinlik olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, sportif faaliyetler aracılığı ile spor ile ilgilenen bireyler değiĢik 

insan grupları ile sosyal iliĢkiye girmektedir. Spor, bireyin kendi dar dünyasından 

kurtularak baĢka ortamlarda, baĢka kiĢilerden, inançlardan, düĢüncelerden insanlar 

ile diyalog içinde bulunmasını, onlardan etkilenmesini ve onları etkilemesini 

sağlamaktadır. Bu yönü ile sporun, yeni dostluklar kurulmasına, pekiĢtirilmesine ve 

sosyal kaynaĢmaya destek sağladığı söylenebilir. Spor sadece spor yapanlar değil 

izleyici kitleleri arasında da önemli bir sohbet ve muhabbet konusu oluĢturmaktadır 

(Çaha 2000).  
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Ortaöğretim öğrencilerinin Çizelge 3.19 ’da “cinsiyet-spor aktivitelerinde 

kendimi daha özgür ifade ederim’’ ifadesinde katılımcıların kendilerini spor 

aktiviteleri sayesinde hem erkeklerin hem de bayanların spor ile kendilerini daha 

özgür ifade edildikleri görülmektedir. ÇalıĢmamızda SosyalleĢme düzeylerinin 

birbirine yakın olduğu söylenebilir. Theberge (2000) ile Abraham (1998) yapmıĢ 

oldukları çalıĢmalarda bayanların spor yoluyla sosyalleĢmelerinde erkeklere göre 

daha yüksek düzeyde olduğu.  Özdinç (2005)’te yapmıĢ olduğu çalıĢmada ise spor 

vesilesiyle, Türk erkeğinin sosyalleĢme sürecinin bayanlara göre daha fazla olduğu 

görülmektedir.  

Çizelge 3.14’te “Her yaĢ grubunda, cinsiyette ve gelir seviyesinde insanlarla 

spor yapmaktan hoĢlanırım’’ ifadesine cevap veren öğrencilerin, toplam %64 

(katılıyorum, kesinlikle katılıyorum) gibi büyük bir oranla cevap verdikleri 

görülmüĢtür. Küçük ve Koç (2003) yapmıĢ olduğu Psiko-Sosyal GeliĢim Süreci 

içerisinde insan ve spor iliĢkisi adlı çalıĢmalarında, insanlar spor sayesinde birçok 

farklı ortamda, farklı düĢünceden ve farklı kültürden insanlarla bir araya gelerek 

etkileĢimde bulunabilmektedir. Bu bakımdan gerek insanların sosyalleĢmesinde 

gerekse kendini ifade edebilmesinde kullanabilecekleri en kolay yollardan biriside 

spordur. Bu bulgu bizim yapmıĢ olduğumuz çalıĢma ile paralellik göstermektedir. 

Spor yapan bireyler spor ve spor aktivitelerini bir mesleki kariyer olarak 

görmemektedirler. Bu durum sporun bireyin sosyal statüsünden ziyade sağlık, kiĢisel 

geliĢimi artırıcı, toplumsal etkinliklere katılımcı yönüyle ilgilenmelerinin, 

sosyalleĢme sürecini pozitif etkileyeceği düĢünülmektedir. 

SosyalleĢme süreci bazı insanların fiziksel aktivite ve beden eğitimi ve spor 

içinde nasıl ilgili olduğunu anlaması için uygun bir yer iken, bazıları için böyle 

değildir. Fiziksel aktivite ve beden eğitimi ve sporla ilgili olma sürecine spor ile 

sosyalleĢme denir. Diğer bazı çalıĢmalardan elde edilen bazı bulgu ve araĢtırmalar bu 

eğilimi desteklemektedir. Greendorfer (1979)’a göre yetiĢkinlikte spor ilgisinin, 

çocukluktaki spor uğraĢı ile iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. Karapınar (1997), KoĢu 

(1998), Çakmakçı (2001), Çelik (2002), Ökmen (2003), ġahan (2007)’de yapmıĢ 

oldukları çalıĢmalarda sporun sosyalleĢme üzerine etkisinin önemli olduğunu 

belirtmiĢlerdir. 
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Yapılan çalıĢmalar incelendiğinde, öğrencilerin sosyalleĢme sürecinde beden 

eğitimi ve spor aktivitelerinin rolü ve önemi ile ilgili yeterli çalıĢmaların yapılmadığı 

daha çok sosyalleĢme ve spor çalıĢmalarına yer verildiği görülmektedir. Dolayısıyla 

yapılan çalıĢmalarda elde edilen değerler ile bu çalıĢmada elde edilen değerler bazı 

çalıĢmalarla paralellik gösterirken bazı çalıĢmalarla çeliĢmektedir. Bu durumun 

fizyolojik, psikolojik, sosyal çevre ve çalıĢmanın yapıldığı zaman farklılıklarından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

Bu sonuçlara ve yapılan tüm araĢtırmalara göre beden eğitimi ve spor 

aktivitelerinin ortaöğretim öğrencilerinin sosyalleĢmesine büyük ölçüde etken olduğu 

görülmektedir. Bundan dolayı öğrencilerin sosyalleĢme sürecinde beden eğitimi ve 

spora gereken önem verilmelidir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

      Yapılan çalıĢmanın sonucunda sporun ilk çağlardan itibaren, toplumlardaki 

en önemli sosyal olaylardan biri olduğu, gün geçtikçe önemini arttırdığı ve özellikle 

yüzyılımızda sosyal ve ekonomik açıdan dev bir sektör haline geldiği söylenebilir. 

 SosyalleĢme, toplumun bir parçası haline gelme, kiĢinin aile, okul, çevre ve 

mesleki örgütler gibi içinde yer aldığı toplumsal kuramların, daha genelde yaĢadığı 

kültürel ortamın kendisinden beklediği Ģekilde davranmayı ve diğer bireylerle uyum 

içinde yaĢamayı öğrenme sürecidir (Demir ve Acar 1997).  

 Genel olarak sosyalleĢme, ergenlikte iki açıdan değerlendirilmektedir. 

Birincisi, sosyalleĢmenin ergenliğin sona ermesiyle bitmesi, ikincisi ise sosyalleĢme 

sürecinin, insanın doğumdan ölümüne kadar devam etmesidir.  

Ġnsan hayatını dinamik bir süreç olarak değerlendiren görüĢler ağırlıktadır. 

Zekâ geliĢimi, cinsel geliĢim vb. süreçlerin belli dönemlerde baĢlayıp bitmesi kabul 

edilmektedir. Ancak sosyalleĢme belli bir dönemde baĢlayıp sonrada biten bir süreç 

değildir. Vurgulamak gerekir ki, ergenlik, sosyalleĢmenin en canlı ve en hızlı olduğu 

bir geliĢim ve değiĢim sürecidir.  

Fiziksel ve biyolojik geliĢim genellikle ergenlik döneminde tamamlanmasına 

rağmen, sosyalleĢme bitmeyen bir süreç olarak kabul edilmektedir.  

ÇalıĢma sonuçlarına göre Ģu öneriler getirilebilir; 

1- Sporun sosyalleĢme sürecindeki önemi uzman kiĢiler tarafından 

eğitim öğretim kurumlarında vurgulanmalıdır. Beden eğitimi ve spor faaliyetlerini 

yönlendirecek ve uygulatacak nitelikli elemanlar yetiĢtirilmelidir. 

2- Eğitim öğretim kurumlarında spora gerekli önem verilmeli ve sportif 

faaliyetler çeĢitliliği artırılmalı ve desteklenmelidir. 

3- Türkiye’de okul öncesi dâhil, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitesi 

gibi eğitim ve öğretim kurumlarında bu uygulamalar yetersizdir. Gençler kötü 

alıĢkanlıklara yönelmektedir. Bu nedenle Türkiye’de Beden eğitimi etkinliklerine 
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daha çok zaman ayrılmalı, serbest zamanları değerlendirme ve sosyalleĢtirme 

açısından faydalı olan beden eğitimi ve spor faaliyetleri arttırılmalıdır. 

4- Öğrencilerin normal müfredat içerisindeki derslere çalıĢmaları, 

üniversite sınavlarına hazırlanmaları amacıyla dershanelere gitmeleri, öğrencilerin 

serbest zamanlara yönelik faaliyetlerini engellemektedir. Gelecek problemi, 

öğrencilerin erken yaĢlarda mesleki kaygı içerisinde olmalarını sağlamaktadır. Türk 

toplumunda beden eğitimi ve spora gereken önemin verilmesi için iĢsizlik sorunu 

çözümlenmeli ve gençler gelecek kaygısı gütmeden eğitim almalıdır. Öğrenciler 

sınavla yerleĢtirmeden çok okul dönemindeki baĢarılarıyla mesleğe 

yönlendirilmelidir. 

5- Öncelikli spor dallarına göre okullarımızın spor salonları ihtiyaçları 

tespit edilmeli, beĢ yıllık planlarla yatırıma yönelinmeli, devletin yerel yönetimlerle 

iĢbirliği yaparak ortaöğretim kampüsleri oluĢturulması sağlanmalıdır.  

6- Ortaöğretim çağı genel olarak sorunlu bir dönem olarak kabul 

edilmektedir. Bundan dolayı ortaöğretim çağının, çocukluk ile yetiĢkinlik arasında 

yer alan, fizyolojik, psikolojik ve sosyal geliĢim ve değiĢim hızlandığı eĢik bir 

dönem olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  

7- Engelli öğrencilerin de topluma kaynaĢtırılması için beden eğitimi ve 

spor faaliyetlerine katılımları sağlanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. 

8- Gençliğin gelecek kaygısı duyarak yaĢaması, beden eğitimi ve spor 

etkinliklerine gerekli önemi vermemelerine sebep olmaktadır. Aileler spora ayrılan 

zamanı boĢa geçmiĢ zaman olarak değerlendirmektedirler. Bu konuda aileler 

bilinçlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki sosyalleĢmede aile çok önemli bir yer 

tutmaktadır. 

9- Farklı bilim ve sanat dalları ile de öğrencilerin sosyalleĢmesindeki 

rolü ve önemi ile ilgili araĢtırmalar yapılmalıdır. (Örneğin: Tiyatro, resim, müzik 

dalları gibi.) 
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6. ÖZET 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

           SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

 

SeçilmiĢ Ortaöğretim Öğrencilerinin SosyalleĢme Sürecinde Beden Eğitimi ve 

Spor Aktivitelerinin Rolü ve Önemi  

 

 

“Özgür TUNÇALP” 

 

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ / KONYA–2011 

 

Modern hayatın insanlara getirmiĢ olduğu bazı problemler, kaygılar, ekonomik, fizyolojik, 

psikolojik ve sosyal problemler, insanların gelecek kaygılarını etkilemekte bu genç nesilleri de 

etkilemektedir.  

Çağımız toplumsal yaĢamında spor giderek büyüyen bir biçimde geniĢ kitlelerin ilgisini 

çekmektedir. Spor, bireyin organik, psikolojik sağlığını geliĢtiren, sosyal davranıĢlarını düzenleyen, 

zihinsel ve motorik belirli bir düzeye getiren biyolojik, pedagojik ve sosyal bir olgudur. Spor, fertlerin 

hayatıyla özdeĢleĢen toplumsal dinamizmin kaynağı olan bir sosyal müessesedir. Spor, ileri 

toplumlarda olduğu kadar, geri kalmıĢ ve geliĢmekte olan toplumlarda da en önemli kaynaĢma aracıdır 

Beden eğitimi ise; insanın büyüme, geliĢme ve davranıĢ Ģekline göre seçilen fiziksel aktivitelerin 

harekete dayalı olarak yapıldığı bir eğitim Ģekli olarak ifade edilmektedir.  

Sağlıklı, mutlu ve sosyal bir yaĢam için spor yapmanın ne denli önemli olduğu bilinmektedir. 

SosyalleĢme süreci içerisinde Ģu ana kadar beden eğitimi ve sporun ne gibi roller üstlendiği ve bundan 

sonra da  ne gibi roller üstlenebileceğini, beden eğitimi ve sporun kültürel ve toplumsal bütünlüğün 

sağlanması noktasında  amaçlarının ve yararlarının neler olabileceğinin ortaya konulması önemlidir.  

Bu araĢtırmanın amacı; Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor aktiviteleri ile 

sosyalleĢme süreçlerinde meydana gelen değiĢimin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. AraĢtırmamızın 

evrenini Türkiye’de ki devlet liseleri oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklem grubunu ise Karaman 

ilinde yer alan seçilmiĢ devlet liseleri oluĢturmuĢtur. AraĢtırmaya, katılanlardan %58’i bay ve %42’si 

bayandır. Toplam 672 ortaöğretim öğrencisi gönüllü olarak katılmıĢtır. Toplam geri dönüĢ oranı ise 

%84 tür. 

Bu araĢtırma spor yöneticilerine, beden eğitimi öğretmenlerine, antrenörlere yararlanacağı bir 

kaynak sunması, ülkemizde insanların spora bakıĢ açılarının, toplumsal ve kültürel değer yargılarının 

yansıtılması ve ülkemizde spor alanında hizmet götürecek kurum ve kuruluĢları yönlendirebilmek 

açısından önemlidir.  

Anahtar kelimeler: Beden Eğitimi; SosyalleĢme; SosyalleĢme Süreci; Spor 
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7. SUMMARY 

 

Selected Secondary school students in the process of socialization of the role and 

importance of physical education and sports activities.   

 

Economical, physiological, psychological, social problems, onxieties, some problems that are 

brought to people with modern life influence the people’s future onxiety and this also influences yong 

generations. 

Sport increasingly appeals larger groups in social life of our time. Sport is a biological, 

pedagogical and social fact which improves people’s organic and psychological health, regulates the 

people’s social actions, brings the people a certain level at motor and mental skills. Sport is the most 

important tool for cohesion, in undeveloped and developing societies, as well as developed countries. 

Gymnastic means a kind of training in which pyhsical activities with regard to people’s growth 

manners are performed too. 

It is known that how important is doing sport to have happy healthy and social life. It is 

important emphasiting what roles have been taken on by gymnastics and sports in the process of 

socialization till now and what roles will they taken on after that and what are likely objective and 

gains of gymnastic and sport upon creating a cultural and social unity. 

The aim of this research is to reveal changing on secondary school students with gymnastic 

and sport in the process of socialization. State high schools are in the scope of research in Karaman. 

Some determined state high schools in Karaman province are also sample group of research. 58% 

participants are male and  42%  participants are female in the survey. Totally, 672 voluntary 

secondary school students participated in the survey. Total feedback rate is 84%. 

This research is important in terms of being source to sport administrators, physical education 

teachers, trainers, leading the institutions and organizations related to sports and reflecting the cultural 

and social values, point of view of people to the sports in our country. 

 

               Key words: Gymnastics, Socialization, The process of Socialization, Sport. 
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7. ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Rolle und Bedeutung von Sport und Gymnastik in Der Sozialen Entwicklung Der 

absgewaehlten Gymanasialschüler.  

 

Das moderne Laben hat den Menschen einige Aengste, probleme, auch finanzielle, 

physiologische, psychologische und gesellscahftliche probleme mitgebracht, was die Menschen, 

besonders die jungen Menschen sehr beeinflusst. 

Sport zieht in der heutigen Zeit in zunehmender Kraft breite Menge von Menschen Ġnterresse 

an. Sport ist ein biologisches, paedagogisches und soziales Ereigniss, was bei den Menschen das 

gesellschaftliche Verhalten reguliert und geistlich und körperlich den Menschen auf ein bestimmtes 

Niveau bringt. Sport ist ein soziales Betrieb, was mit dem Leben des Menschen übereinstimmt und die 

Quelle der Dynamik des Volkes ist. Sport ist nicht nur in fortgeschrittenen Völker sondern auch bei 

zurückgebliebenen Völkern ein Mittel um zusammenzukommen. Dagegen kann man Gymnastik so 

formulieren, dass es eine Erziehungform ist, wo man die physikalischen Aktivitaeten in Bewegeung 

umsetzt, was die Menshen bedingt durch Wachstum, Entwicklung und Verhaltensform selber 

aussuchen. 

Man weiss, wie wichtig es ist Sport zu machen, um ein gesundes, fröhliches und ein soziales 

Leben zu führen. Es ist sehr wichtig darzulegen welche Rolle Gymnastik und Sport bis jetzt in der 

sozialen Entwicklung gespielt haben und was für eine Rolle sie in der Zukunft spielen werden. Und es 

auch wichtig darzulegen, welche Ziele und Vorteile Gymnastik und Sport, diesbezüglich auf die 

kulturelle und gesellschaftliche Einheit, haben. 

Das Ziel dieser Untersuchung ist es, den Wandel der schüler in den Gymnasien in ihrer 

sozialen Entwicklung durch Sport und körperliche Erziehung hervorzubringen. Ġn der ganzen Türkei 

haben wir zwei staatliche schulen ausgesucht. Und diese Schüler wo wir diese umfrage gemacht 

haben kommen von diesen statlichen schulen aus Karaman. 58% der gefragten sind maennliche 

Schüler und 42% davon waren weibliche Schüler gewesen. Von den Umfragen was wir den Schülern 

verteilt haben, haben 84%, also 672 Schüler freiwillig teilgenommen. 

Diese Untersuchung ist in vielen richtungen sehr wichtig. Die Sportdirektoren, die 

Sportlehrer und Trainer können von dieser Quelle prohitieren. Man kann die Perspektive des Volkes 

zu Sport sehen, man kann die gesellschaftliche und kulturelle werte zeigen und im land die 

Unternehmen und Ġnstitutionen steuern die Für Sport arbeiten und Leistung bringen. 

  

                Schlüsselwort: Gymanstik, Sozialisierung, Sozialisierungsphase, Sport. 
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9. EKLER 
 

EK 1.Anket Formu 

Sevgili Öğrenciler; 

Bu anket çalıĢması Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yöneticiliği 

Ana Bilim Dalında yapmakta olduğum Yüksek Lisans programı gereğince 

yapılmaktadır. Tez Konusu“SeçilmiĢ Orta Öğretim Öğrencilerinin SosyalleĢme 

Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Aktivitelerinin Rolü ve Önemi” dir. Elde edilen 

bulgular Kesinlikle BaĢka Bir Amaç Ġçin Kullanılmayacaktır. Zaman ayırdığınız 

için teĢekkür ederim. 

AraĢtırmacı: Özgür TUNÇALP 

 

A. Demografik Özellikler 

1. Cinsiyetiniz?          Erkek (  )                  Kadın (  ) 

2. Sizin haftalık harcamanız? 

20-40( )        41-60( )         61-80( )         81-100( )        101 ve Yukarısı 

3. YaĢ grubunuz?      14-15 (  )    16-17 (  )    18-19 (  )   20 ve yukarısı (  ) 

4. Okulunuz?  ............................................................................ 

Sınıfınız    1 (    )   2 (    )  3( )    4( ) 

5. Okuduğunuz Bölüm-

Alanınız?..................................................................................................... 

 

6. Okur-yazar değil Ġlköğretim   Lise Üniversite 

Annenizin eğitim durumu?     

Babanızın eğitim durumu?     

 

7. Anne ve babanızın mesleği? Anne Baba 

ĠĢçi    

Çiftçi   

Memur   

Esnaf-tüccar      

Serbest meslek    

ÇalıĢmıyor     

Diğer   
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8. Ailenizin Toplam Aylık Geliri Nedir? 

Asgari Ücret (  )       600-1000 TL (   )     1001-1400 TL (   )     1401-1800( ) TL   

1801 den fazla (  ) 

9. Kaç kardeĢsiniz? 

Hiç yok (  )        1(  )         2 (  )             3 (  )           4 (   )                5 ve Fazlası (   ) 

10. Oturduğunuz ev kendinize mi ait? 

Evet ( )                         Hayır ( ) 

11. Okula GeliĢ ve gidiĢlerinizi nasıl yaparsınız? 

Yürüyerek ( )     Bisikletle (  )     Servisle (  )      Belediye Otobüsü ile (  ) 

Ailem araba ile bırakır (  ) 

 

B. Ġlgi alanları ile ilgili sorular 

12.Ġlgilendiğiniz spor BranĢları ve Düzeyini Belirtiniz (Çoklu Cevap Verilebilir) 

BRANġLAR Amatör Profesyonel Ġzleyici 

Futbol    

Basketbol    

Voleybol    

Atletizm    

Tenis    

Jimnastik    

Kayak    

Masa tenisi    

Badminton    

Halk oyunları    

Yüzme    

Boks    

GüreĢ    

Taekwan-do    

Doğa sporları    

Dağcılık    

Diğer 

(belirtiniz)…………………………………………………………………………………… 

 

13. Ġlgilendiğiniz spor branĢını hangi sıklıkla yaparsınız ?  

Hafta içi her gün (   )      Haftada Üç Gün (   )   Sadece hafta sonları  (   )      

Ara sıra(   )   Diğer..........................(Belirtiniz) 
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14.  Ġlgilendiğiniz spor dalını nasıl yapıyorsunuz? 

Kulüp bünyesinde antrenör gözetiminde (  ) 

Bir arkadaĢ grubuyla birlikte (   ) 

Bir spor hocası gözetiminde (   )  

Bireysel olarak-program dâhilinde (   ) 

Bireysel olarak - program yapmaksızın (   ) 

Diğer (belirtiniz)…………………………………………………  

15. Belirli bir spor branĢı ile ilgilenme amacınıznedir? 

KiĢisel geliĢim  (   ) 

Sağlıklı yaĢam  (   ) 

Mesleki - kariyer (   ) 

Sosyokültürel aktivitelere katılma - paylaĢım (   ) 

KiĢisel beceri ve yetenek (   ) 

Diğer (belirtiniz)…………………………………………………  

16. Ġlgilendiğiniz spor branĢını seçmede aĢağıdakilerden hangisi etkili olmuĢtur? 

KiĢisel tercihim etkili oldu (    ) 

Aile bireylerim etkili oldu  (   ) 

Beden eğitimi ve spor öğretmenim etkili oldu (   ) 

BaĢarılı ve ünlü sporcular etkili oldu (   ) 

17. Ġlgi alanlarınız? 

Kitap-dergi (   )    Sinema (   )   Tiyatro (   )    Müzik (    )   Bilgisayar (   )    Diğer (  )  

 

 

20. Tiyatro ve sinema gibi eğlencelere en çok kiminle gidersiniz? 

Yalnız  (   )  Erkek arkadaĢımla/ kız arkadaĢımla  (   )   Erkek ve kız arkadaĢ grubumla     (   ) 

Sadece erkek arkadaĢ grubumla/sadece kız arkadaĢ grubumla (   ) Aile üyeleri ile (   ) 

 Hiç 

gitmem 

Bir-Ġki 

defa 

Ġki- BeĢ 

Defa 

BeĢten 

fazla 

18. Ortalama olarak (sezonda ) kaç defa 

tiyatroya gidersiniz? 

    

19. Ortalama olarak ayda kaç defa 

sinemaya gidersiniz? 
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21. Ne tür kitaplar okursunuz? 

Polisiye - macera(   )   AĢk - romantik(   )   Tarihî - coğrafi (   )   Dinî  (  )    Siyasi(  )      

Bilim kurgu (   )   Diğer (   ) 

22. Herhangi bir spor yapıyor musunuz?          

Amatör (  )       profesyonel(  )           Sadece izleyici (  ) 

 

C. Spor ve SosyalleĢme ile ilgili değiĢkenler 

K
esin

lik
le 

k
a

tılm
ıy

o
ru

m
 

K
a

tılm
ıy

o
ru

m
 

K
a

ra
rsızım

 

K
a

tılıy
o

ru
m

 

K
esin

lik
le 

k
a

tılıy
o

ru
m

 

1. Ġlgilendiğim spor dalını seçmede kiĢisel ilgim ve 

yeteneğim belirleyicidir 

     

2. Kendimi daha çok bireysel sporlarda baĢarılı bulurum      

3. Spor alanında bir Ģey yapmaya karar verirsem 

baĢkalarının düĢüncelerinden etkilenmem 

     

4. Her yaĢ grubunda ve cinsiyette ve gelir seviyesinde 

insanlarla spor yapmaktan hoĢlanırım 

     

5. Spor aktivitelerinde baĢkalarını memnun etmek için 

kendime ters düĢen davranıĢlar yapmam 

     

6. Diğerleri tarafından spor aktivitelerinde beğenilip 

sevilmek benim için önemli değildir 

     

7. Ġnsanlar beni spor aktivitelerinde daha kolay tanıyabilirler      

8. Hayatımdaki en büyük zevklerden birisi tanımadığım 

insanlarla spor yapmaktır 

     

9. Takım sporlarının yapıldığı spor faaliyetlerinde kendimi 

yalnız hissederim 

     

10. Duygularımı spor aktiviteleri boyunca kontrol altında 

tutmaktan hoĢlanmam 

     

11. Takım olarak yapılan spor aktivitelerinde grubun lideri 

olurum 

     

12. Takım sporlarında takımı yönlendirmekte baĢarılıyım      

13. Spor yapan bireyler kendi kendisiyle barıĢık olur      

14. Spor aktivitelerinde tartıĢmaktan ziyade çözmeyi tercih 

ederim 

     

15. Spor aktivitelerinin organize edilmesinde katkıda 

bulunurum 

     

16. Her türlü spor aktivitelerine katılmaktan hoĢlanırım      

17. Diğer insanlar beni reddedecek olsa dahi haklarımı 

savunurum ve doğruyu söylerim 

     

18. Takım sporları ile ilgili faaliyetleri tercih ederim      

19. Spor toplumlar arası sosyal bütünleĢmeyi sağlar      

20. Spor aktivitelerinde kendimi daha özgür ifade ederim      

21. Spor ve spor aktiviteleri toplumsal bütünleĢmeyi sağlar      

22. Spor aktivitelerinde kurallara uymayan davranıĢlar 

hoĢgörülü karĢılanabilir mi (küfür centilmenlikten uzak 

hareketler) 

     

23. Bir grubun üyesi olmaktansa, kendime özgü bir değer 

yapısına sahip birey olmayı tercih ederim 

     

24. Spor insanlar arası iletiĢime olumlu katkılar sağlar      
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25. Her türlü spor faaliyetine ve spora kolayca uyum 

sağlarım 

     

26. Spor faaliyetlerinde baĢkaları ile daha kolay iletiĢim 

kurarım 

     

27. Spor eğitimi topluma faydalı bireyler yetiĢtirilmesinde 

önemli rol oynar 

     

28. Spor bireysel yeteneklerin keĢfedilmesini sağlar      

29. Spor insanlara karĢı olumlu duygular geliĢtirilmesini 

sağlar 

     

30. Sevdiğim insanlardan ayrı olmak benim için zordur      

31. BoĢ zamanlarımı diğer insanlarla birlikte geçirmekten 

hoĢlanırım 

     

32. ArkadaĢlarla birlikte spor yapmaktan hoĢlanırım      

33. Ġlgilendiğim spor dalını seçmede ailem ve çevrenin 

etkisi belirleyicidir 

     

34. Diğer insanlara yardım etmeyi, onların bana yardım 

etmesinden daha çok tercih ederim 

     

35. Bireysel hareketlerden ziyade diğer insanlarla hoĢ zaman 

geçirecek aktiviteler yapmayı tercih ederim 
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10. ÖZGEÇMĠġ 

 1975 yılında Köln/Almanya’da doğdu. Ġlk ve Ortaokulu Konya’da tamamladı. 

1995 yılında Samsun Lâdik Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun oldu. 

1996 yılında Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde lisans eğitimine baĢladı. 2000 yılında eğitimini 

tamamlayarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan Beden Eğitimi Öğretmeni 

olarak mezun oldu. 2000 Yılı Hatay/Ġskenderun Cemal Gürsel Ġlköğretim Okulu 

Beden Eğitimi Öğretmenliği, 2003-2005 Hatay/Belen Adakent Atatürk Ġlköğretim 

Okulu ve Ali Tekten Ġlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmenliği, 2005-2007 

Kızılay Ġskenderun ġube Müdürlüğü, 2007-2008 Sivas Gençlik ve Spor Ġl 

Müdürlüğü’nde Memur olarak görev yaptı. Halen Karaman Gençlik ve Spor Ġl 

Müdürlüğü’nde ġube Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır. 2008 yılında Selçuk 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı’nda açılan 

sınavı kazanarak lisansüstü eğitimine baĢladı.  

 1987 yılında baĢlayan GüreĢ yaĢamında çeĢitli lig kulüplerinde GüreĢ yaptı. 

Konya Yapı Spor, Konya Belediyespor, Samsun Tekelspor gibi kulüplerde 13 yıl 

güreĢ yaptı. 1994 yılında yapılan Türkiye ġampiyonasında Türkiye Ġkincisi olarak 

ismen Milli takıma çağırıldı. Defalarca Türkiye ġampiyonalarında çeĢitli dereceler 

elde etti. 1999 Marmara depreminde ve 14 Kasım 2006 Ġskenderun’da meydana 

gelen sel afetinde Türk Kızılayı ekibinde Doğal Afet ve Ġlkyardım uzmanı olarak 

görevlerde bulundu.  

Evli ve iki çocuk babasıdır.  


