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ÖZET
Engelli bireyler, toplum içinde s kl kla kar la lan, çe itli alanlarda geli im yetersizliklerine sahip olan, söz
konusu yetersizlikleri nedeniyle normal geli im gösteren insanlar n sahip olduklar birçok haktan
faydalanamayan bireylerdir. Bu durum, engelli bireylerin günlük hayatlar nda ve toplumsal ya amlar nda baz
sorunlar ya amalar na neden olmaktad r. Söz konusu sorunlar n ba nda da sosyal geli im yetersizlikleri
gelmektedir. Literatürde yer alan birçok ara rmada engelli bireylerin sahip olduklar engel türüne ve engel
seviyesine göre baz sosyal problemler ya ad klar tespit edilmi tir. Engelli bireylerin sosyal geli imlerinin
desteklenmesinde çe itli aktiviteler ve terapi yöntemleri kullan lmaktad r. Bunlardan birisi de spor aktiviteleridir.
Bilindi i gibi spor etkinliklerine kat m insanlar n sa k kalitelerini artt rmakta, fiziksel ve ruhsal sa
n
korunmas na katk sa lamaktad r. Engelli bireyler için spor etkinlikleri birer sosyalle me arac olarak
görülmektedir. Yap lan bu ara rmada da engelli bireylerde spora kat
n sosyalle me üzerine etkilerinin
de erlendirilmesi amaçlanm r.
Anahtar kelimeler: Engellilik, spor, sosyalle me

ABSTRACT
The handicapped are individuals who are often encountered in society, have development disabilities in various
areas, and cannot benefit from many rights utilised by people with normal development due to their disabilities
in question. This situation causes certain problems in handicapped individuals’ daily and social life. Social
development disabilities are the main one among aforesaid problems. In many researches in body of literature, it
is found that the handicapped experiences certain social problems depending on their handicap and level of
disability. Various activities and therapy methods are used in supporting social development of handicapped
individuals. One of these activities is sports. As known, participation in sport activities enhances people’s health
quality and contributes protection of their physical and spiritual health. Sport activities are considered as a
socialising means for handicapped individuals. In this research, it is aimed to evaluate effects of participation of
sport activities on handicapped individuals’ socialising.
Keywords: Disability, sports, socialising
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nsanlar n ya amlar boyunca toplum içerisinde yerine getirmekle yükümlü olduklar baz
rolleri ve görevleri bulunmaktad r. nsanlar n çe itli faktörlere ba olarak toplum içerisinde
sahip olduklar rolleri ve görevleri yerine getirememe durumlar “engellilik” olarak
tan mlanmaktad r (Özsoy ve ark., 2002). Birle mi Milletler Sakat Haklar Bildirgesi’nde ise
engellilik kavram “bireyin sahip oldu u çe itli noksanl klara ba olarak kendi kendisine
yapmas gereken i leri yerine getirememesi” eklinde tan mlanm r (Öztürk, 2011).
Literatürde yer alan tan mlar incelendi i zaman, engellilik kavram n içerisinde noksanl k,
yetersizlik veya eksiklik gibi durumlar içinde bar nd rd
söylenebilir. Ancak burada
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üzerinde önemli durulmas gereken nokta, her yetersizlik veya noksanl n engellik kavram
içerisinde de erlendirilmemesidir. Özsoy ve arkada lar ’na (2002) göre, insanlar n sahip
olduklar rol ve görevleri yerine getirmelerini olumsuz yönde etkileyen yetersizlikler belirli
bir zaman dilimi içerisinde engele dönü mektedir.
Engellilik durumu do um öncesi faktörlere ba olarak ortaya ç kabilece i gibi, bazen do um
esnas nda ya anan kazalar, bazen de do umdan sonraki ya amda meydana gelen kaza, travma
veya hastal klara ba olarak ortaya ç kabilmektedir (Cumurcu, Karl da & Alm , 2012).
Engellilik durumu farkl biçimlerde ortaya ç kmakta olup, sahip olduklar özelliklere ve
yetersizliklere göre engelli bireyler baz s flara ayr lmaktad r. Literatürde engelli bireylerin
genellikle i itme engelli, görme engelli, bedensel (ortopedik) engelli ve zihinsel engelli
bireyler eklinde s fland ld görülmektedir (Babic ve ark., 2011; Demirbilek, 2013).
Engelli bireylerin sahip olduklar engel türleri ve düzeyleri ya amlar
olumsuz yönde
etkilemekte olup, engelli bireylerin sosyal geli imlerini de olumsuz yönde etkilemektedir
(Shargorodsky ve ark., 2010; Özgür, 2011; Güner, 2015a). Örne in; zihinsel engelli bireylerin
sosyal hayatlar nda sorunlu bir ki ilik yap na sahip olduklar görülmektedir (Kayrak, 2014).
Bunun temelinde engelli bireylerin sahip olduklar sosyal rolleri büyük ölçüde yerine
getirememelerinin yatt dü ünülebilir (Yetim, 2014). Toplum içerisinde bulunan insanlar da
genellikle engelli bireyleri sosyal hayat n d nda gördükleri bilinmektedir. Yap lan bir
ara rmada üniversite ö rencilerinin zihinsel engelli bireyleri nas l tan mlad klar incelenmi ,
ara rman n sonunda üniversite ö rencilerinin zihinsel engelli bireyleri “sosyal hayat
içerisinde d lanm birey” olarak tan mlad klar tespit edilmi tir (Tortop ve ark., 2014).
nsanlar n e lenceli vakit geçirmek, yar mak, mücadele etmek, sa kl bir ya am tarz na
kavu mak için belirli kurallar dâhilinde gerçekle tirdikleri bilinçli ve maksatl hareketler
bütünü “spor” olarak tan mlanmaktad r (Ramazano lu ve ark., 2005). nsanlar n ya am nda
tarih boyunca önemli bir yere sahip olan spor etkinlikleri günümüzde toplumsal aç dan
oldukça geni bir kitleye hitap etmektedir (Özen, Eygü & Kabaku , 2013). Bunun yan nda
literatürde yer alan ara rmalarda insanlar n sa klar aç ndan birçok faydas olan spor
etkinliklerinin (Güner, 2015b) sosyal geli imin desteklenmesine (Bailey, 2006; Keskin, 2014)
ve sald rgan davran lar n azalmas na katk sa lad belirtilmektedir (Ulu k ve Pepe, 2015).
Normal geli im gösteren insanlarda oldu u gibi engelli bireylerde de spor etkinliklerine
kat
n baz faydalar bulunmaktad r. Bu faydalardan birisi de sosyal geli im alan nda
kar
za ç kmaktad r. Literatürde yer alan ara rma bulgular , sahip olduklar engel türüne
ve düzeyine göre düzenli olarak spor etkinliklerine kat
n engelli bireylerde sosyal geli imi
destekledi ini göstermektedir. Yap lan bu ara rmada da spora kat
n engelli bireylerin
sosyal geli imleri üzerindeki etkilerinin de erlendirilmesi amaçlanm r.
Engelli Bireylerde Sosyal Geli im Yetersizlikleri
Engelli bireyin sahip olduklar yetersizlikler her eyden kendi ya amlar olumsuz yönde
etkilemektedir. Ancak engellilik durumu bireyin kendi ya am n yan nda toplumsal ya am
da olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü engelli bireyler toplumun istek ve beklentilerini
kar lama konusunda zorluk ya amaktad rlar (Özsoy ve ark., 2002). Özellikle zihinsel engelli
bireylerin sahip olduklar sosyal beceriler normal geli im gösteren akranlar na k yasla daha
yava geli mektedir (Özbey, 2006). Hatta otizm gibi a r zihinsel engelli bireylerde sosyal
geli im ve sosyal etkile im oldukça zay ft r (Korkmaz, 2003).
Engelli bireylerde ya an lan sosyal çevreye uyum sa layamama söz konusudur (Do an &
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Çitil, 2011). lhan & Esentürk (2014) taraf ndan yap lan ara rmada da zihinsel engelli
bireylerde ciddi düzeyde ya an lan çevreye uyum sa lama problemi ya ad klar belirtilmi tir.
Zihinsel engelli bireylerin ya ad klar çevreye uyum sa lama konusunda sorunlar
ya amalar n temelinde zihinsel ve fiziksel aç dan toplumsal beklentileri kar lama zorlu u
çekmeleri yatmaktad r. Bu nedenle zihinsel engelli bireylerin sosyal aç dan geli im düzeyleri
dü üktür ve sosyal geli imlerini destekleyici aktivitelere kat lmalar gerekmektedir.
Görme engelli bireyler sosyal aç dan geli im problemleri ya ayan di er bir engel grubudur.
Çünkü görme engelli bireylerin sahip olduklar görme yetersizli ine ba olarak ya ad klar
çevrede rahat hareket etmeleri, toplum içerisinde sahip olduklar birçok rol ve görevi yerine
getirmeleri mümkün de ildir. Bu durum, zamanla görme engelli bireylerin toplumdan
uzakla malar na ve sosyal aç dan baz problemler ya amalar na zemin haz rlamaktad r.
Engellilerin Sosyalle me Sürecinde Sporun Etkisi
Spor etkinliklerine kat
n insanlara sa lad
birçok sosyal fayda bulunmaktad r. Spora
kat
n sa lad
sosyal faydalar n ba nda arkada edinme, sayg nl k kazanma,
dayan may ö renme, kurallara ve rakibe sayg duyma becerisi kazand rma gibi faydalar
gelmektedir (Bulgu, 2013). Engelli bireylerde de sosyal geli imin desteklenmesinde spora
kat
n önemli bir yere sahip oldu u belirtilmektedir (Eraslan & Hekim, 2015).
Günümüzde engelli bireylerin ilgilenebilecekleri birçok spor dal n oldu u bilinmektedir.
Engelli bireylerin sahip olduklar engel türüne göre kat labilecekleri spor etkinliklerinin
ba nda ampute futbol, tekerlekli sandalye dans, satranç, futsal at
k, bocce, halter, kayak,
masa tenisi, okçuluk, oturarak voleybol, ayakta voleybol (i itme engelliler), tekerlekli
sandalye basketbol, (görme engelliler), goalbal (görme engelliler), atletizm, badminton ve
bilek güre i gelmektedir (Ta n, 2014). Engelli bireylerde spor etkinlikleri bazen
rehabilitasyon amac yla kullan lmakta olup, spor etkinliklerine kat m engelli bireylerin
toplum içine girmelerine katk sa lamaktad r (Yetim, 2014). Bu nedenle farkl engel
gruplar nda bulunan bireyler için spor etkinlikleri önemli birer sosyalle me arac olarak
de erlendirilmektedir ( irinkan, 2011). Literatürde engelli bireylerde spora kat
n sosyal
aç dan faydalar na ili kin birçok ara rma yap ld görülmektedir. Literatürde konuya ili kin
olarak yap lan baz ara rma bulgular Tablo 1’de sunulmu tur.
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Tablo 1. Engellilerde Spora Kat

Yazar &
Tarih
Yaman, 2015
Duman &
Sukan, 2014
Keskin,
Güvendi &
Alt nc , 2014

n Sosyal Aç dan Faydalar na li kin Ara
Bulgular
Elde Edilen Ara

rma

rma Bulgular

Hafif zihinsel engelli bireylerde oyun ve spor etkinliklerinin grup üyeli i
kazanma ve tak m çal mas na kat lma gibi sosyal yönleri geli tirdi i
belirlenmi tir.
Ebeveyn görü lerine göre, zihinsel engellilerde fiziksel aktiviteye kat
n
ileti im becerilerini geli tirdi i, bunun yan nda çocuklar n toplum içinde
daha fazla kabul görmeye ba lad klar tespit edilmi tir.
Bedensel engellilerde spora kat
n sosyalle me üzerine olumlu katk lar
oldu u tespit edilmi tir. Sporun sosyal etkilerinin genel olarak arkada
edinme, grup üyeli i kazanma, tak m çal mas önemseme ve ho görülü
olma gibi alanlarda gerçekle ti i ifade edilmi tir.

Büyüky ld m,
Görme engelli bireylerde spora kat
n kendilerini ifade etme becerilerini
Temel &
geli tirdi i, toplumsal uyum düzeylerini artt rd belirlenmi tir.
Erdem, 2014
Spora kat
n i itme engelli bireylerin sosyal geli imlerini olumlu yönde
Çamur, 2013
etkiledi i belirlenmi tir.
Otizmli çocuklarda spora kat
n sosyal davran problemlerini azaltt
Naml , 2012
tespit edilmi tir.
7-11 ya grubunda bulunan ö retilebilir zihinsel engelli çocuklarda düzenli
beden e itimi ve spor etkinliklerine kat
n ba kalar n fark nda olma,
Çavdar, 2011
grup etkinliklerine kat m ve ileti im gibi sosyal becerilerin geli imine katk
sa lad tespit edilmi tir.
lkö retim ça ndaki i itme engelli çocuklarda spora kat
n sosyal
Berber, 2011
geli imi olumlu yönde destekledi i belirlenmi tir.
Otizmlilerse spora kat
n sosyal davran biçimlerini geli tirdi i tespit
Esen, 2010
edilmi tir.
Otizmli bireylere uygulanan yüzme egzersizlerinin sosyal geli imin
Pan, 2010
desteklenmesine katk sa lad tespit edilmi tir.
retilebilir zihinsel engelli çocuklarda spora kat
n te ekkür etme, özür
Demirda ,
dileme ve liderlik gibi sosyal beceri davran lar n geli imine katk
2010
sa lad belirlenmi tir.
ahin & I tan, Hafif zihinsel engelli ve ö renme güçlü ü olan bireylerde spora kat
n
2010
sosyal beceri geli imini ve arkada ili kilerini geli tirdi i tespit edilmi tir.
Otizmli çocuklarda spor ve sanat etkinliklerine kat
n sosyal geli imin
enel, 2009
önemli bir belirleyicisi olan ileti im becerilerinin geli imine katk sa lad
belirlenmi tir.
Zihinsel engelli çocuklarda spora kat
n sosyal geli imi destekledi i
tespit edilmi tir. Sosyal geli im gösterilen alanlar n ba nda grup
lhan, 2008
faaliyetlerine kat lma, ba kalar yla etkile im ve payla mc k gibi alt
alanlar n geldi i tespit edilmi tir.
Engelli bireyler çocukluk y llar ndan itibaren sosyal aç dan k tl bir
sahiptirler. Hatta ö rencilik y llar nda engelli bireylerin ev ve okul ortam
olduklar sosyal bir ortam bulunmamaktad r. Bu nedenle özellikle küçük ya
engelli bireylerin sosyal geli imlerinin desteklenmesi amac yla spor
yönlendirilmeleri oldukça önemlidir (Hekim, 2014). Engellilerde spora kat
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ya am tarz na
d nda sahip
lardan itibaren
etkinliklerine
m her eyden

önce topluma adapte olmalar na büyük katk sa lamaktad r (Koparan, 2003). Özellikle grup
halinde gerçekle tirilen spor etkinlikleri engelli bireylerin bir araya gelmelerine ve toplumla
bütünle melerine katk sa lamakta, böylece engelli bireylerin sosyal geli imlerini
desteklemektedir (Esatbeyo lu & Karahan, 2014)
Sonuç
Literatürde yer alan bilgiler de erlendirildi i zaman, sporun sosyal ve toplumsal boyutlar
oldu u, spora kat
n psikolojik yap ve sosyal geli imi destekledi i, buna paralel olarak
insanlar n sosyalle me süreçlerine katk sa lad görülmektedir. Sahip oldu u bu özellikleri
nedeniyle spor etkinlikleri engelli bireylerin sosyal geli imlerinin desteklenmesinde de
kl kla kullan lmaktad r. Bu kapsamda engellilerde spor etkinliklerinin sosyal geli imi
destekleyen birer “terapi ve rehabilitasyon” arac oldu u söylenebilir. Literatürde konu ile
ilgili yap lan ara rma bulgular da engelli bireylerde spora kat
n sosyal geli imi
destekledi ini göstermektedir. Yap lan ara rma bulgular göz önünde bulundurularak engelli
bireylerin spora kat mlar n artt larak sosyal geli imlerinin desteklenmesine yönelik
tedbirler al nmas gerekti i söylenebilir.
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EXTENDED ABSTRACT
Disability is a condition playing a part in many people’s life which prevents them from
fulfilling many functions they possess. Interventions to be conducted on the handicapped
depending on the type of disability and arrangements to eliminate disadvantages are numerous
(WHO 2011). In United Nations General Assembly report, it is stated that 10% percent of
world population is consisted of handicapped individuals. In many countries including
Turkey, approximations of World Health Organisation (WHO) are used in data pertaining to
numeric distribution of handicapped individuals. It is set forth that 2/3 of handicapped
population in the world lives in developing countries. It is agreed that there are roughly 8.8-5
millions of handicapped individuals living in Turkey; and it is specified that handicapped
individuals and their family they are living with make a critical number like 25 million. It is
expressed that approximately 2 million handicapped individuals living in Turkey are disabled
people in working age. Besides, labour participation rate of the handicapped in our country is
about 78% (Yetim, 2014).
All the people in the world possess the rights to be born and participate in society on equal
terms. However, due to their social traits, cognitive and physical disabilities, some people are
deprived of many social rights. The majority of the people in question are consisted of the
handicapped. Therefore, challenges experienced by the handicapped are on top spots among
global problems (Suba
lu 2008). While individual differences faced by people having a
normal development affect their life, it is also possible for the handicapped to have various
problems in their development period depending on their disabilities. Their level of
competence and incompetence is determinant in problems the handicapped will go through in
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their development period. Their level of meeting societies’ expectations decreases basing on
the individual’s type of disability and level of incompetence ( lhan & Esentürk, 2014).
Today the concept of sport is one of the easiest ways in terms of people’s physical, emotional
and social development, facilitating group working, ensuring interdependence and gaining a
membership of society. Along with being a series of physical activities, sport means a concept
that helps individual’s socialising by providing a sense of individual and social identity and
feeling of being a member of group. Sport contributes in creation of many precious social
values and making them continuous. Sport can achieve this function in many ways. The fact
that people can find a place where they can express themselves and they participate in
socialising process by at least supporting such activities in sport help their psycho-social
development (Küçük & Koç, 2004).
Sport contributes forming values and behaviours that are necessary in stability of the
individuals and society. A significant result of socialising process is playing a part. People
learn their specific social roles, almost every person becomes socialised through games, sports
and other activities in their childhood. These activities play a great preparative part in learning
roles such as a good citizen, friend, responsible neighbour, good student, co-working,
leadership etc. Sports can achieve this function through numerous methods. Popularity of
sport and the fact that it does not discriminate social class, race, sex and age help it to fulfil its
social roles easier. With its incredible attractiveness and appearance, sport also goes beyond
limits of tension and conflict and makes it possible to establish communication among
societies. Sports have the power to turn individuals into a team member of a family,
neighbourhood, city or a nation. Some researchers claimed that sports frequently functioned
as a catalyser in resistance and social change (Küçük & Koç), 2004).
Due to radical changes brought by industrialisation, people expressing themselves and
participating in sport activities for self-improvement and actualisation became substantially
significant. Furthermore, due to its contributions in people, sports activities became an
important concept for segments of society. Within this scope, sport activities addressing to
every segment within the society are taken up in different forms for handicapped individuals
as well (Konar & Y ld ran 2012). In previous researches, it is pointed out that sportive and
recreative activities to be applied on handicapped individuals will bring in many benefits for
the disabled. It is emphasized that participation to sportive and recreational activities of
utmost importance so as to improve sportive performances of handicapped individuals, to
reveal their sportive skills, to develop their individual and social skills and to help them
socially beneficial individuals (Bayaz t ve ark. 2014).
Joining to sport activities has certain benefits for the handicapped as it has for people with
normal development. One of these benefits is encountered in the field of social development.
Research findings in literature indicate that participation in sport activities support social
development of handicapped individuals depending on their type and level of disability. In
this research as well, it is aimed to evaluate the effects of participation in sport activities on
social development of the handicapped. In this research, compilation research model, which is
frequently utilised in literature, is used. Within this scope, first step is to reach previous
research on this subject.
When the data in literature are assessed, it is observed that sports have social and social
dimensions; participation in sports supports social development and contributes in socialising
processes of people. Due to such characteristics, sport activities are often used in supporting
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social developments of handicapped individuals. Within this framework, it is possible to state
that each sport activity is a “therapy and rehabilitation” means supporting social development
in the handicapped. Research findings in literature also prove that attendance in sport
activities support social development. Considering research findings, it can be said that it is
required to increase participation of the handicapped in sport activities and to take measures
aimed at supporting their social development.
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