
59

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ekim-Kasım-Aralık 2013 Sayı: 09 Cilt: 3 Sonbahar & October-November-December 2013 Issue: 09 Volume: 3 Autumn Jel:I

www.sstbdergisi.com
ID:63 K:91

BİREYLERİN SPOR AKTİVİTELERİ VE SAĞLIK ALGISININ 
İSTATİSTİKSEL OLARAK KIYASLI ORTOPEDİK SAĞLIK ANALİZİ: 

UYGULAMALI ÖRNEĞİ

Ali Serdar YÜCEL1, Bülent KILIÇ1, Murat KORKMAZ2, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ2

1Fırat Üniversitesi BESYO
1Ortopedi Uzmanı

2Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
2Hitit Üniversitesi BESYO 

Özet: Sporun ve fiziksel aktivitelerin beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri bulunmaktadır. Ancak spor ak-
tivitelerine katılan bireylerin gerekli spor ve sağlık bilincine sahip olmadan yaptıkları aktiviteler bu kişilerin sağlığını 
tehdit edebilir. Bu yüzden bireylere genel anlamda spor bilinci kazandırılmalı ve aktivite öncesinde gerekli sağlık 
taraması ve bilgilendirmeler yapılarak bireylerin spora katılımı sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra bireylerin spor aktivite-
leri esnasında meydana gelebilecek yaralanmalarda ve sonrasında da yapması gerekenlerin bilincinde olması ayrı bir 
öneme sahiptir. Spor aktiviteleri esnasında en sık karşılaşılan spor rahatsızlıklarının başında ortopedik rahatsızlıkların 
geldiği bilinmektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak katılımcıların spor aktivitelerine bağlı olarak sağlık algılarının be-
lirlenmesi ve bazı demografik değişkenlere göre farklılıkların araştırılması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 
Ayrıca katılımcıların ortopedik sağlık algıları da değerlendirilmiş ve çalışma kapsamında 560 kişiye anket uygulan-
mıştır. Katılımcılardan elde edilen anket verileri PASW Statistic 18.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Güvenirlilik 
analizi sonucunda 0.950 Cronbach’s Alpha katsayısı elde edilmiştir. Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güve-
nilirlik analizi, chi square, ANOVA, Man-Whitney-U, Kruskal Wallis, testlerinden yararlanılmıştır. Yapılan araştırma 
sonunda katılımcıların cinsiyet, eğitim ve kurum değişkenine göre spor aktivitelerine yönelik bazı maddelere ilişkin 
algılamalarında farklıklılar tespit edilmiştir. Yaş değişkenine göre bir farklılık bulunmamıştır. Ayrıca kronik ve fiziksel 
sorun yaşama, daha fazla uzman görüşüne başvurma konusu ve daha fazla ortopedik sorunlara neden olma konusu 
ile birbirinden bağımsız bulunmuştur.  Spor planlaması ile sorun yaşanması durumunda müdahale konuları ise kronik 
fiziksel sorun yaşama durumundan bağımsız değildir.

Anahtar Kelimeler : Ortopedi, Sağlık, Algı, Aktivite, Birey, Spor, Rahatsızlık, Fiziksel Sorun
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A STATISTICAL AND COMPARATIVE ORTHOPEDIC HEALTH  
ANALYSIS: SPORTS ACTIVITIES AND HEALTH PERCEPTION:  

AN APPLIED STUDY

Abstract: Sports and exercises have positive effects on physical and mental health. However, sports exercises that are 
done without acquiring the necessary knowledge on sports and health might be harmful to human health. For this reason, 
prior to the activities, individuals should receive health screening tests and be informed to make them acquire conscio-
usness in general terms and to motivate them to take part in sports activities.  Further to this, it is of prime importance 
for the individuals to be aware of the sports injuries experienced during the activities and the preacutions to be taken.  
One of the most widespread health problems encountered during the sports activities is orthopedic disorder. Within this 
frame, the main objective of the study is to determine the the participants’ health perceptions of the sports activities and 
to study the differences according to some demographical variables. In addition to this, the participants’ orthopedic health 
perceptions have also been analysed and a questionnaire has been distributed to 560 individuals within the scope of the 
study. Data got from the participants have been analysed with PASW Statistic 18.0 packaged software. At the end of the 
realiability analysis Cronbach’s Alpha coefficient has been 0.950. Descriptive statistics, reliability analysis, chi square, 
ANOVA, Man-Whitney-U, and Kruskal Wallis tests have been used in the study. According to the results of the study, 
with regard to the participants’ gender, education, and institution variables, some differences, related to their perceptions 
of the items concerning the sports activities, have been detected. However, there have been no differences in the age 
variable. It has been observed that the topics of experiencing chronical and physical problems, and consulting more 
physicians, and causing more orthopedic problems have been independent of each other. On the other hand, the topics of 
sports planning and treatment, and  the topics of chronical problem experiencing have not been independent of each other. 

Key Words : Orthopedics, Health, Perception, Activity,İndividual, Sports, Illness, Physical Problem

GİRİŞ

Günümüzde spor büyük bir sosyal olgu haline 
gelmiştir. Spor, bilimsel esaslara uyarak yapılan 
planlamalarla önemli bir sektör olarak gelişimini 
sürdürmektedir. Ayrıca sağlık açısından önemli 
olan düzenli egzersiz yapma alışkanlığını kazanma 
şeklinde değerlendirilebilir (Açıkada ve Ergen, 
1990; Kuru, 2000).

Her geçen gün, düzenli yapılan bedensel egzersiz-
lerin sağlık için önemi daha çok belirginleşmekte-
dir. Egzersizler; kasların, kemiklerin, eklemlerin, 
kalp-damar sistemi ve fonksiyonlarının en uygun 
şekilde çalışmasını sağlamaktadır (Akgün, 1986). 
Son dönemlerde yapılan araştırmaların sonuçları ise 

sporun bireyin sağlığı ve iyi oluşu üzerinde anlamlı 
bir etkisi olduğunu göstermektedir (Hall, 2011).

İnsanların sağlık amaçlı gerçekleştirdikleri spor 
aktivitelerinin bilinçli yapılmasının olası yaralanma 
ve sakatlıkların önüne geçebileceği bilinmektedir. 
Spor sağlıklı bir yaşam sürdürebilmenin en önemli 
gereklerinden biridir. Ancak spor yaparken bilinçli 
hareket etmek büyük önem taşımaktadır.  Spor 
aktiviteleri esnasında yapılan yanlış hareketler, 
kas ve eklemlerdeki aşırı zorlamalar, çarpma ve 
düşmeler sakatlıklara neden olabilmektedir. Bununla 
birlikte, meydana gelen spor yaralanmalarından 
sonra da bilinçli hareket edilmesi kişinin daha 
hızlı iyileşmesi ve spor aktivitelerine dönüşünü 
kolaylaştıracaktır.  
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Spor için talep oluşturulması ve spora olan talebin 
arttırılması toplumda spor yapanların sayısını 
arttırmak suretiyle halk sağlığının seviyesini 
yükselttiğinden, ülkeler bir sosyal tutundurma 
faaliyeti ile sporu yaygınlaştırmaya çalışmaktadır-
lar. Ülkeler bu faaliyetlerinde kısa vadeli bir kâr 
peşinde olmayıp, sağlıklı bir toplum oluşturmayı 
amaçlamaktadırlar (Seraslan, 1990: 7). 

Bununla beraber, bireylerde sağlıklı yaşam bilin-
cinin gelişmesi, yaşam tarzının iyileştirilmesi ve 
riskli davranışlardan kaçınarak bu konuda olumlu 
davranışları benimsemesi beklenir (Ünal ve Men-
gütay, 2009: 254). Kişilerin spor konusundaki 
tutumlarının belirlenmesi ve var olan bu tutum-
lar doğrultusunda davranışlarının değiştirilmesi 
hedeflenmelidir. Değişme küçük veya büyük 
boyutlu, önemli veya önemsiz olabilir. Önemli 
olan değişmenin toplum üzerinde yarattığı etkidir 
(Kotler, Roberto and Nancy, 2002).

insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkileri 
vardır. Teknolojik gelişmeler günümüzün en 
önemli sorunlarından biri olan “hareketsiz yaşam” 
kavramını ortaya çıkarmıştır. Bununla beraber, 
yoğun çalışma temposu, halka açık tesis yeter-
sizlikleri, ulaşım vb. birçok etkene bağlı olarak 
insanlar fitness merkezleri ve halı sahalarda spor 
yapmaya yönelmişlerdir. Hatta yeni yapılan birçok 
konut projesinde de fitness ve halı saha tesisleri 
yerini almıştır. Günlük iş stresi ve hareketsizlik-
ten biraz olsun uzaklaşmak isteyen insanların bu 
tesislerden sıkça faydalandıkları görülmektedir. 

Ayrıca son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de sportif aktiviteler oldukça önem 
kazanmıştır. Spora büyük maddi yatırımların ya-
pılması, beraberinde sporculardan da üst düzeyde 
performans beklentisini gündeme getirmiştir. Kısa 

süre içinde başarı beklentisi, sporcuların sezona 
fiziksel ve ruhsal yönden hazırlanamadan maç-
larda yer almasına neden olmaktadır.( Bektaşer, 
2013) Günümüzde sporla uğraşanların sayılarının 
artması, antrenmanların sıklaşıp yoğunlaşmasıyla 
birlikte, alt yapı tesislerinin yetersiz veya hiç 
olmayışı, gerekli araç gereçlerin bulunmayışı 
ve sporun kısmen bilinçsizce uygulanışı spor 
sakatlıklarının oluşmasına neden olmaktadır 
(Polat ve ark. 2010). Sağlık amaçlı olarak farklı 
ortamlarda yapılmak istenen spor aktivitelerinin 
olumlu etkileri yanında insanların kısa ya da uzun 
süreli rahatsızlıklarla karşılaşacakları sonuçlar 
doğurabildiği bir gerçektir. 

Spor yaralanmalarının sebepleri arasında yor-
gunluk ve aşırı yüklenme, önceden geçirilmiş ve 
tam tedavi edilmemiş yaralanmalar, soğuk, aşırı 
gerilme, spor araç ve gereçlerinde yetersizlik, be-
densel hazırlığın tam olmaması, ısınma eksikliği 
ve hastalıklar gibi pek çok faktör sayılabilir (akt: 
Sakallı, 2008: 145). Ayrıca, yaş, cinsiyet, fiziksel 
yapı, spora uygunluk, psiko-motor gelişim ve 
psiko-sosyal nedenler de spor yaralanmalarına 
neden olan etmenler arasındadır (Aydın 2006). 
Bu etkenlerden kaynaklanan spor sakatlıkları 
içerisinde ise ortopedik rahatsızlıklar yaygın 
olarak görülmektedir. 

Spor yaralanmaları çoğunlukla üst ekstremite ve 
alt ekstremite bölgelerinde ortaya çıkmaktadır. 
Üst ekstremite bölgelerinde omuz ve akut omuz 
yaralanmaları, dirsek ve akut dirsek yaralanma-
ları, Acromioclavicular burkulmalar, Clavicle 
kırılmaları, Glenohumeral çıkıkları, sıklıkla or-
taya çıkmaktadır (Kocher ve ark., 2000; Nowak 
ve ark., 2000; Lawton ve ark., 2002; Nichols, 
1996’den akt: Sakallı, 2008: 146).
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Alt ekstremite bölgelerinde ise akut/kronik 
kalça ve pelvis yaralanmaları, akut uyluk ve 
bacak yaralanmaları ile bu bölgelerde kasılma 
ve gerilme,kırık ve exertional compartment 
sendromu, akut diz yaralanmaları ve bu bölgede 
Anterior cruciate ligament ve Medial Collateral 
Ligament incinmesi, menisküs yırtığı, Patellar 
çıkıklar, akut ayak ve ayak bileği yaralanmaları 
ile bu bölgelerde kırılma,burkulma ve çıkma 
şeklinde ortaya çıkmaktadır (Boyd ve ark., 1997; 
Anderson, 2002; Beaty, 2001; Anderson, 1991; 
Iobst ve Stanitski, 2000). Bununla birlikte sporda 
lumbar disk yaralanmaları da sıklıkla görülür 
(akt: Sakallı, 2008: 146). Bireylerin spora başla-
madan önce yapılarına uygun branş seçmesi ve 
spor aktiviteleri öncesinde temel spor bilgilerini 
alması önemlidir. Ayrıca spor aktiviteleri öncesi ve 
esnasında alınacak önlemlerle spor sakatlıklarının 
önüne geçilebileceği söylenebilir. 

Bireylerin spor ve özveri konularında bilinçlendiril-
mesi, beslenmesi, sosyal hayatına dikkat etmesi ve 
zararlı alışkanlıklardan uzak durması konularında 
fikir sahibi olması gerekir. Ayrıca yapılan spor dalı 
ile ilgili kurallar, kullanılan malzemeler, önemli 
teknik ve taktik bilgiler, yaptığı branş ile ilgili 
tüm konularda aktarılmalıdır. Unutulmamalıdır ki 
spor yapan kişi yaptığı işi ne kadar iyi ve bilinçli 
yaparsa spor yaralanmaları da o ölçüde en aza 
indirgenecektir (Ersoyol, 2011: 17).

Spor aktiviteleri ve sağlık algısı kapsamında 
önemli konulardan biri de aktiviteye katılan birey 
ile doktor, fizyoterapist veya spor hekimi arasında 
kurulacak olan güven ilişkisidir. Bu ilişki bireyin 
daha sağlıklı bir iyileşme süreci geçirmesine ve 
fizyolojik ve psikolojik olarak aktivitelere hazır 
duruma gelmesine katkı sağlayacaktır. Aksi 

durumda ise birey tekrar bir sakatlık ile karşı 
karşıya kalabilecektir.  

Özellikle ülkemiz gibi az gelişmiş veya gelişmekte 
olan ülkelerde spor önemli bir dinamiği oluşturur. 
Ülkemiz insanının spor ile olan ilişkisi genelde 
izleyici, taraftar boyutundadır. Sporun insan 
sağlığı ve insan gelişimi için ne oranda önemli 
olduğunun bilincine ülkemizde varılmamıştır 
(www.sporbilim.com).

Spora katılım öncesi yapılacak değerlendirme 
hizmeti çoğunlukla sağlık hizmetini verenlerin 
üzerine düşmektedir. Spora katılım öncesi değer-
lendirmelerinin şekil ve içeriği uygulamayı sağlık 
elemanlarının yapmasına karşın çoğunlukla spor 
yöneticilerinin yönlendirmesiyle yürütülmektedir 
(Wingfield, 2004).  Spor aktivitelerine katılacak 
olan bireylerde spor ve sağlık bilinci oluşturul-
masının toplumda “spor kültürü” kavramının 
da gelişmesine katkı sağlayacağı söylenebilir. 
Toplumdaki bireylere spor ve sağlık ilişkisinin 
doğru ve erken yaşlarda aktarılması önem taşımak-
tadır. Bu konuda merkezi ve yerel yönetimlerin 
gerçekleştirmesi gereken en önemli adımlardan 
birinin sporcu ve halk sağlığı merkezlerinin 
kurulması olduğu düşünülebilir. Bu merkezler 
sayesinde toplumdaki tüm bireylere spor ve 
sağlık bilinci konusunda gerekli bilgilendirmeler 
sağlanıp uygulamalar takip edilerek daha sağlıklı 
ve aktif bir toplum meydana getirilebilir. Ayrıca 
bu merkezlerde spor alanında uzman doktorlar 
ya da spor hekimlerinin görev alması da üzerinde 
durulması gereken konulardan biridir. Bu çalışma 
ile uygulamaya katılan bireylerin spor ve sağlık 
bilinci konusundaki bilgi düzeyleri ölçülmeye 
çalışılmış, özellikle sporda sık meydana gelen 
ortopedik rahatsızlıklar konusundaki görüş ve 
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uygulamalarına ilişkin görüşleri saptanmıştır. Bu 
çalışmanın, toplumu oluşturan bireylerin spor 
yaparak daha sağlıklı olmasının ön adımlardan 
biri olan spor ve sağlık bilincinin tüm bireylere 
verilmesinde yol gösterici olacağı ve literatüre 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.    

Amaç, Kapsam ve Yöntem

Yapılan araştırmanın evrenini İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa, Elazığ, Tekirdağ ve Çorum İlleri 
oluşturmaktadır.  Katılımcıların tamamına an-
ket formları mail yolu ile gönderilmiş ve rast 
gele seçilmek üzere katılımcılar belirlenmiştir. 
Kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölümde 21 5’li likert ölçekli soru ikinci bölünde 
ise katılımcıların demografik özelliklerine yönelik 
sorular bulunmaktadır. Araştırma kapsamında 
evren içerisinde bulunan ve araştırma örneklemini 
oluşturan 289 özel ve kamuya ait spor merkezi 
yer almaktadır. Bu araştırmada kullanılan anket 
formu daha önceden kullanılmadığı için öncelikli 
olarak bir ön test “güvenirlilik geçerlilik” analizine 
tabi tutulmuştur. Ön test uygulamasına İstanbul 
ve Ankara illerinde bulunan 11 spor merkezindeki 
sportif aktivite yapan bireler katılım göstermiştir. 
Ön test araştırmasına 85 birey katılmıştır. Bu ka-
tılımcılardan elde edilen veriler Cronbach’s alpha 
analizine tabi tutulmuş ve geçerlilik güvenirlilik 
analizi sonucunda 0.872 kat sayısı elde edilmiş-
tir. Elde edilen bu kat sayı çalışmada kullanılan 
formun oldukça güvenilir olduğunu göstermiştir. 
Genel araştırma içerinde toplam 2741 anket for-
mu dağıtılmıştır. Fakat geri dönen anketlerin 560 
adeti analize uygun bulunmuştur. Anket yoluyla 
katılımcıların demografik profilleri, spor aktiviteleri 
ve buna bağlı sağlık algılarının ne yönde olduğu 
belirlenmeye çalışılmıştır. Oluşturulan soruların 

güvenilirliği için Cronbach’s alpha analizi uygu-
lanmıştır. Araştırma öncesinde kullanılacak anket 
hakkında 5 spor bilimlerinden uzman görüşüne 
başvurulmuştur. Bu uzmanların 2’si antrenman 
spor bilimci, 2 ortopedi ve 1 fizyoterapist  tıp 
uzmanı disiplinlerinden akademisyenlerdir. Ay-
rıca ön test uygulaması sırasında yine kullanılan 
anket formu bir ölçme değerlendirme ve psikoloji 
uzmanına gönderilerek görüş bildirmeleri talep 
edilmiş, geri dönüş sonucunda uzmanların anket 
formu ve ölçek sorularının araştırmaya uygun 
olduğu görüşü belirlenmiştir. 

Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, 
güvenilirlik analizi, chi square, ANOVA, Man-
Whitney-U, Kruskal Wallis testlerinden yarar-
lanılmıştır.

Verilerin Analizi:

Anket uygulaması sonucu elde edilen veriler PASW 
18.0 paket programında analiz edilmiştir. Analiz 
kapsamında betimleyici istatistikler, güvenilirlik 
analizi, chi square, ANOVA, Man-Whitney-U, 
Kruskal Wallis testleri yapılmıştır.

DEMOGRAFİK İSTATİSTİKLER:

Katılımcıların %39’u 18-25, %24’ü 26-35, 
%28’i 36-45 yaş aralığında, %10’u ise 46 yaş 
üzerindedir. %44’ü Kadın, %56’sı Erkek’tir. 
Medeni durumlarına bakıldığında, %71’inin Evli, 
%29’unun Bekar olduğu görülmektedir. %24’ü 
İlköğretim, %40’ı Lise, %36’sı Lisans ve üzeri 
eğitime sahiptir. %98’i il merkezlerinde, %2’si 
ise il dışı ilçelerde ikamet etmektedir.
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Tablo 1.Katılımcılara ilişkin demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim 
durumu, bölge)

Değişkenler Frekans %

Yaş 18-25 216 39%

26-35 132 24%

36-45 155 28%

46+ 57 10%

Cinsiyet Kadın 245 44%

Erkek 315 56%

Medeni durum Evli 399 71%

Bekâr 161 29%

Öğrenim durumu İlköğretim 135 24%

Lise 226 40%

Lisans ve üzeri 199 36%

Bulunduğunuz ve yaşadığınız 
bölgenin konumu

İl merkezi (İl içi ilçeler dahil) 549 98%

İl dışı ilçe 11 2%

Katılımcıların çalışma istatistiklerine bakıldığında;%68’inin 
kamu çalışanı, %25’inin Özel sektör çalışanı, 
%3’ünün işveren, %3’ünün ise bağımsız çalıştığı 
belirlenmiştir. Katılımcıların %41’i çalışmamakta, 

%59’u ise çalışmaktadır. 10 yıldan az çalışanların 
oranı, %33, 10-19 yıldır çalışanların oranı %21, 
20-29 yıldır çalışanların oranı %30, 30 yıl ve 
üzeri çalışanların oranı %16 olarak belirlenmiştir.

Tablo 2.Katılımcıların çalışma durumlarına ilişkin demografik değişkenler

Değişkenler Frekans %

Çalıştığınız kurum Kamu 383 68%

Özel sektör 140 25%

İşveren 18 3%

Bağımsız 19 3%

Çalışma hayatı Çalışmıyorum 228 41%

Çalışıyorum 332 59%

Çalışma yılı 10 yıldan az 182 33%

10-19 yıl arası 118 21%

20-29 yıl arası 170 30%

30 yıl ve üzeri 90 16%
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Katılımcıların %73’ünün herhangi bir kronik 
veya fiziksel bir sağlık sorunu bulunmazken, 

%27’si kronik veya fiziksel bir sağlık sorunu 
yaşamaktadır.

Tablo 3.Katılımcıların “Kronik veya fiziksel bir sağlık sorununuz var mı?” maddesine ilişkin 
dağılım tablosu

Madde Frekans %

Kronik veya fiziksel bir 
sağlık sorununuz var mı?

Evet 153 27%

Hayır 407 73%

UYGULAMA VE ANALİZLER:

Güvenilirlik analizi:

Tablo 4. Ölçeğe ilişkin güvenirlik analizi

Cronbach’s 
Alpha Madde Sayısı

,950 21

Güvenilirlik analizi sonucunda Alpha = 0,950 
olduğu için 21 maddenin çok yüksek güvenilirlik 
düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz.

Yaş gruplarına göre spor aktiviteleri ve sağ-
lık algısı ANOVA testleri:

H0: Yaş, spor aktiviteleri ve sağlık algısı üzerinde 
anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır.

Spor aktiviteleri ve sağlık algısı ile ilgili maddeler 

incelendiğinde, “Her türlü fiziksel spor aktivite-

sinde mutlaka uzman görüşü alırım”, “Yaşadığım 

bazı fiziksel sağlık sorunlarında aldığım uzman 

hekim görüşleri sorunlarımın hızla giderilmesine 

katkı ve fayda sağlamaktadır.”, “Spor hekimliği 

ve ortopedi konusundaki bilinç düzeyi aktif hale 

getirilmeli, toplum ve bireyler bu konuda bilinç-

lendirilmelidir.” maddelerine ait Sig değerlerinin 

0,05 hata düzeyinden daha yüksek olduğu belir-

lenmiştir. Buna göre bu maddeler üzerinde yaş’ın 

herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Diğer maddelerde ise yaş gruplarının, anlamlı 

bir farklılaşmaya neden olduğu görülmektedir. 

Tablo 5. Yaş değişkenine göre Spor aktiviteleri ve sağlık algısı karşılaştırması (Anova testi)

Maddeler Kareler 
Toplamı df

Kareler

Ortalaması F Sig.

1. Her türlü fiziksel spor aktivitesinde 
mutlaka uzman görüşü alırım. 

Gruplar arası 3,289 3 1,096 1,577 ,194

Grup içi 386,566 556 ,695   

Toplam 389,855 559    

2. Spor salonlarında uygulanan aktivi-
teler fiziksel açıdan beni tatmin etmi-
yor. 

Gruplar arası 66,567 3 22,189 15,076 ,000

Grup içi 818,317 556 1,472   

Toplam 884,884 559    
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3. Yaşadığım bazı fiziksel sağlık sorun-
larında aldığım uzman hekim görüşleri 
sorunlarımın hızla giderilmesine katkı 
ve fayda sağlamaktadır. 

Gruplar arası 3,320 3 1,107 ,833 ,476

Grup içi 738,564 556 1,328   

Toplam 741,884 559    

4. Rahatsızlığım/şikâyetlerim konu-
sunda doktorumla rahat konuşup so-
runlarımı anlatabilmekteyim.

Gruplar arası 24,451 3 8,150 5,786 ,001

Grup içi 783,199 556 1,409   

Toplam 807,650 559    

5. Spor yaptığım kurum sağlıklı çalış-
ma olanaklarına sahiptir.

Gruplar arası 101,752 3 33,917 20,651 ,000

Grup içi 913,203 556 1,642   

Toplam 1014,955 559    

6. Yapacağım aktiviteler ile ilgili nere-
den ve nasıl bilgi alacağımı bilmiyo-
rum.  

Gruplar arası 35,713 3 11,904 7,571 ,000

Grup içi 874,200 556 1,572   

Toplam 909,913 559    

7. Kendime uygun olan fiziksel hare-
ketler konusunda ortopedi uzmanı he-
kim, spor hekimi veya bu konuda uz-
manlığı olan birisinden kendime uygun 
aktivitelere yönelik bilgileri aldıktan 
sonra planlamalar yaparım. Bu duru-
mun bana daha fazla fayda sağlayaca-
ğına inanırım.

Gruplar arası 264,742 3 88,247 55,785 ,000

Grup içi 879,542 556 1,582   

Toplam 1144,284 559

   

8. Yaşadığım bazı fiziksel sorunlar 
(özellikle kas ve doku zedelenmeleri) 
nedeniyle görüş ile tıbbi yardım aldı-
ğım fizyoterapist-Ortopedi uzmanı kısa 
zamanda sorunuma fayda sağlamıştır. 

Gruplar arası 154,423 3 51,474 31,549 ,000

Grup içi 907,149 556 1,632   

Toplam 1061,571 559    

9. Spor hekimliği alanında daha fazla 
uzman yetiştirilmesi ve sporcu sağlığı 
merkezlerinin açılmasının önemli ol-
duğunu düşünüyorum. 

Gruplar arası 18,850 3 6,283 3,368 ,018

Grup içi 1037,348 556 1,866   

Toplam 1056,198 559    

10. Yaptığım aktivite ile ilgili gösterdi-
ğim performansı uzman hekim ve ilgili 
spor uzmanı değerlendirip gerekli bil-
giyi tarafıma verir. 

Gruplar arası 78,556 3 26,185 16,215 ,000

Grup içi 897,899 556 1,615   

Toplam 976,455 559    

11. Sağlık Bakanlığı ile ilgili resmi ku-
rumların başta spor aktivitelerinin ya-
pıldığı kurumlara yönelik denetim uy-
gulamalarını arttırması ve buna yönelik 
ortopedi ile fizyoterapist hekim uygu-
lama zorunluluğunu getirmesi gerekir. 

Gruplar arası 21,214 3 7,071 4,705 ,003

Grup içi 835,579 556 1,503   

Toplam 856,793 559
   

12. Yaptığım sportif aktivitelerin başta 
fiziksel ve ruhsal olmak üzere tarafıma 
bir fayda sağladığını düşünüyorum. 

Gruplar arası 48,865 3 16,288 10,595 ,000

Grup içi 854,820 556 1,537   

Toplam 903,686 559    
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13. Yaptığım aktivitelerde daha çok or-
topedik rahatsızlıklarla karşılaşırım. 

Gruplar arası 23,835 3 7,945 6,203 ,000

Grup içi 712,136 556 1,281   

Toplam 735,971 559    

14. Yaptığım spor uygulamaları ile ak-
tivitelerinde sık sık fiziksel sorunlar 
(kırık, çıkık vb.) yaşarım. 

Gruplar arası 90,917 3 30,306 24,612 ,000

Grup içi 684,619 556 1,231   

Toplam 775,536 559    

15. Spor uygulamalarının yapıldığı 
kurumlarda ve işletmelerde yaşanan 
fiziksel sağlık sorunlarına hemen mü-
dahale edecek uzman hekim (ortopedi)  
bulundurulması zorunlu hale getirilme-
lidir. 

Gruplar arası 33,772 3 11,257 8,850 ,000

Grup içi 707,212 556 1,272   

Toplam 740,984 559
   

16. Yaşadığım fiziksel sorun nedeni ile 
artık sportif aktiviteler yapmam imkan-
sız hale geldi. 

Gruplar arası 9,701 3 3,234 3,043 ,028

Grup içi 590,855 556 1,063   

Toplam 600,555 559    

17. Sportif aktiviteler konusunda iste-
nen sağlık raporunda mutlaka ortopedi 
uzmanı hekim tarafından da görüş ya 
da bilgi alınması uygun olur. Bu durum 
ileride yaşanabilecek sorunların da 
önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır. 

Gruplar arası 25,665 3 8,555 5,437 ,001

Grup içi 874,907 556 1,574   

Toplam 900,571 559
   

18. Tarafıma uygulanan sportif aktivi-
teler konusunda gerekli bilgilendirme-
ye tabi tutulmadım. Bu nedenle yap-
tığım her türlü sportif aktivite fiziksel 
anlamda sorun yaşamama neden oluş-
turdu. 

Gruplar arası 34,252 3 11,417 7,057 ,000

Grup içi 899,603 556 1,618   

Toplam 933,855 559
   

19. Yaptığım spor aktivitesi nedeniyle 
yaşadığım fiziksel soruna uygulanan 
hekim müdahalesi sonucunda kalıcı 
rahatsızlık ve fiziksel aktivite sorunu 
yaşadım. 

Gruplar arası 63,302 3 21,101 14,990 ,000

Grup içi 782,633 556 1,408   

Toplam 845,936 559    

20. Spor hekimliği ve ortopedi konu-
sundaki bilinç düzeyi aktif hale geti-
rilmeli, toplum ve bireyler bu konuda 
bilinçlendirilmelidir. 

Gruplar arası 7,431 3 2,477 1,361 ,254

Grup içi 1012,254 556 1,821   

Toplam 1019,686 559    

21. Sporcunun yaşadığı fiziksel sorun-
lar nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorun-
larına ilişkin devlet karşılıksız hizmet 
sunmalı ve bunu sosyal sorumluluk ha-
line getirmelidir. 

Gruplar arası 31,545 3 10,515 8,661 ,000

Grup içi 675,027 556 1,214   

Toplam 706,571 559    
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Cinsiyete göre spor aktiviteleri ve sağlık al-
gısı ANOVA testleri:

H0: Cinsiyet, spor aktiviteleri ve sağlık algısı 
üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır.

Maddelere ait Sig. değerleri incelendiğinde, aşa-
ğıdaki maddelerde cinsiyetin anlamlı bir farklılığa 
neden olduğu belirlenmiştir. 

−	 Spor salonlarında uygulanan aktiviteler fiziksel 
açıdan beni tatmin etmiyor. 

−	 Rahatsızlığım/şikâyetlerim konusunda doktorumla 
rahat konuşup sorunlarımı anlatabilmekteyim.

−	 Yapacağım aktiviteler ile ilgili nereden ve 
nasıl bilgi alacağımı bilmiyorum.  

−	 Kendime uygun olan fiziksel hareketler ko-
nusunda ortopedi uzmanı hekim, spor hekimi 
veya bu konuda uzmanlığı olan birisinden 
kendime uygun aktivitelere yönelik bilgileri 
aldıktan sonra planlamalar yaparım. Bu du-
rumun bana daha fazla fayda sağlayacağına

−	 Yaşadığım bazı fiziksel sorunlar (özellikle 
kas ve doku zedelenmelerinde) nedeniyle 
görüş ile tıbbi yardım aldığım fizyoterapist-
Ortopedi uzmanı kısa zamanda sorunuma 
fayda sağlamıştır. 

−	 Yaptığım aktivite ile ilgili gösterdiğim per-
formansı uzman hekim ve ilgili spor uzmanı 
değerlendirip gerekli bilgiyi tarafıma verir. 

−	 Yaptığım spor uygulamaları ile aktivitelerin-
de sık sık fiziksel sorunlar (kırık, çıkık vb.) 
yaşarım. 

−	 Spor uygulamalarının yapıldığı kurumlarda 
ve işletmelerde yaşanan fiziksel sağlık so-
runlarına hemen müdahale edecek uzman 
hekim (ortopedi)  bulundurulması zorunlu 
hale getirilmelidir. 

−	 Yaşadığım fiziksel sorun nedeni ile artık sportif 
aktiviteler yapmam imkansız hale geldi. 

−	 Sportif aktiviteler konusunda istenen sağlık 
raporunda mutlaka ortopedi uzmanı hekim 
tarafından da görüş ya da bilgi alınması uygun 
olur. Bu durum ileride yaşanabilecek sorunla-
rın da önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır. 

−	 Tarafıma uygulanan sportif aktiviteler konu-
sunda gerekli bilgilendirmeye tabi tutulmadım. 
Bu nedenle yaptığım her türlü sportif aktivite 
fiziksel anlamda sorun yaşamama neden 
oluşturdu. 

−	 Spor hekimliği ve ortopedi konusundaki bilinç 
düzeyi aktif hale getirilmeli, toplum ve bireyler 
bu konuda bilinçlendirilmelidir. 

−	 Sporcunun yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle 
ortaya çıkan sağlık sorunlarına ilişkin devlet 
karşılıksız hizmet sunmalı ve bunu sosyal 
sorumluluk haline getirmelidir.

−	 Diğer maddelerde ise yaş gruplarının, anlamlı 
bir farklılaşmaya neden olmadığı görülmektedir. 
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Tablo 6. Cinsiyet değişkenine göre Spor aktiviteleri ve sağlık algısı karşılaştırması  
(Anova testi)

Maddeler 
Kareler

Toplamı df

Kareler

Ortalaması F Sig.

1. Her türlü fiziksel spor aktivitesin-
de mutlaka uzman görüşü alırım. 

Gruplar arası ,949 1 ,949 1,362 ,244

Grup içi 388,906 558 ,697   

Toplam 389,855 559    

2. Spor salonlarında uygulanan ak-
tiviteler fiziksel açıdan beni tatmin 
etmiyor. 

Gruplar arası 6,342 1 6,342 4,028 ,045

Grup içi 878,542 558 1,574   

Toplam 884,884 559    

3. Yaşadığım bazı fiziksel sağlık 
sorunlarında aldığım uzman hekim 
görüşleri sorunlarımın hızla gideril-
mesine katkı ve fayda sağlamakta-
dır. 

Gruplar arası 1,238 1 1,238 ,933 ,335

Grup içi 740,646 558 1,327   

Toplam 741,884 559
   

4. Rahatsızlığım/şikâyetlerim ko-
nusunda doktorumla rahat konuşup 
sorunlarımı anlatabilmekteyim.

Gruplar arası 8,952 1 8,952 6,255 ,013

Grup içi 798,698 558 1,431   

Toplam 807,650 559    

5. Spor yaptığım kurum sağlıklı ça-
lışma olanaklarına sahiptir.

Gruplar arası ,908 1 ,908 ,500 ,480

Grup içi 1014,047 558 1,817   

Toplam 1014,955 559    

6. Yapacağım aktiviteler ile ilgili 
nereden ve nasıl bilgi alacağımı bil-
miyorum.  

Gruplar arası 33,000 1 33,000 20,999 ,000

Grup içi 876,912 558 1,572   

Toplam 909,913 559    

7. Kendime uygun olan fiziksel ha-
reketler konusunda ortopedi uzmanı 
hekim, spor hekimi veya bu konuda 
uzmanlığı olan birisinden kendime 
uygun aktivitelere yönelik bilgileri 
aldıktan sonra planlamalar yaparım. 
Bu durumun bana daha fazla fayda 
sağlayacağına inanırım.

Gruplar arası 38,735 1 38,735 19,550 ,000

Grup içi 1105,549 558 1,981   

Toplam 1144,284 559

   

8. Yaşadığım bazı fiziksel sorunlar 
(özellikle kas ve doku zedelenmele-
rinde) nedeniyle görüş ile tıbbi yar-
dım aldığım fizyoterapist-Ortopedi 
uzmanı kısa zamanda sorunuma 
fayda sağlamıştır. 

Gruplar arası 51,505 1 51,505 28,453 ,000

Grup içi 1010,066 558 1,810   

Toplam 1061,571 559
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9. Spor hekimliği alanında daha faz-
la uzman yetiştirilmesi ve sporcu 
sağlığı merkezlerinin açılmasının 
önemli olduğunu düşünüyorum. 

Gruplar arası 6,342 1 6,342 3,371 ,067

Grup içi 1049,857 558 1,881   

Toplam 1056,198 559    

10. Yaptığım aktivite ile ilgili gös-
terdiğim performansı uzman hekim 
ve ilgili spor uzmanı değerlendirip 
gerekli bilgiyi tarafıma verir. 

Gruplar arası 33,615 1 33,615 19,894 ,000

Grup içi 942,841 558 1,690   

Toplam 976,455 559    

11. Sağlık Bakanlığı ile ilgili resmi 
kurumların başta spor aktiviteleri-
nin yapıldığı kurumlara yönelik de-
netim uygulamalarını arttırması ve 
buna yönelik ortopedi ile fizyotera-
pist hekim uygulama zorunluluğunu 
getirmesi gerekir. 

Gruplar arası 2,795 1 2,795 1,826 ,177

Grup içi 853,998 558 1,530   

Toplam 856,793 559

   

12. Yaptığım sportif aktivitelerin 
başta fiziksel ve ruhsal olmak üzere 
tarafıma bir fayda sağladığını düşü-
nüyorum. 

Gruplar arası 1,002 1 1,002 ,619 ,432

Grup içi 902,684 558 1,618   

Toplam 903,686 559    

13. Yaptığım aktivitelerde daha çok 
ortopedik rahatsızlıklarla karşılaşı-
rım. 

Gruplar arası 2,976 1 2,976 2,265 ,133

Grup içi 732,996 558 1,314   

Toplam 735,971 559    

14. Yaptığım spor uygulamaları ile 
aktivitelerinde sık sık fiziksel so-
runlar (kırık, çıkık vb.) yaşarım. 

Gruplar arası 7,606 1 7,606 5,526 ,019

Grup içi 767,930 558 1,376   

Toplam 775,536 559    

15. Spor uygulamalarının yapıldığı 
kurumlarda ve işletmelerde yaşanan 
fiziksel sağlık sorunlarına hemen 
müdahale edecek uzman hekim 
(ortopedi)  bulundurulması zorunlu 
hale getirilmelidir. 

Gruplar arası 30,364 1 30,364 23,842 ,000

Grup içi 710,620 558 1,274   

Toplam 740,984 559
   

16. Yaşadığım fiziksel sorun nedeni 
ile artık sportif aktiviteler yapmam 
imkansız hale geldi. 

Gruplar arası 20,527 1 20,527 19,748 ,000

Grup içi 580,028 558 1,039   

Toplam 600,555 559    

17. Sportif aktiviteler konusunda 
istenen sağlık raporunda mutlaka 
ortopedi uzmanı hekim tarafından 
da görüş ya da bilgi alınması uygun 
olur. Bu durum ileride yaşanabile-
cek sorunların da önüne geçilmesi-
ne katkı sağlayacaktır. 

Gruplar arası 23,991 1 23,991 15,272 ,000

Grup içi 876,580 558 1,571   

Toplam 900,571 559
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18. Tarafıma uygulanan sportif ak-
tiviteler konusunda gerekli bilgilen-
dirmeye tabi tutulmadım. Bu neden-
le yaptığım her türlü sportif aktivite 
fiziksel anlamda sorun yaşamama 
neden oluşturdu. 

Gruplar arası 9,113 1 9,113 5,499 ,019

Grup içi 924,743 558 1,657   

Toplam 933,855 559
   

19. Yaptığım spor aktivitesi ne-
deniyle yaşadığım fiziksel soruna 
uygulanan hekim müdahalesi sonu-
cunda kalıcı rahatsızlık ve fiziksel 
aktivite sorunu yaşadım. 

Gruplar arası ,708 1 ,708 ,467 ,495

Grup içi 845,228 558 1,515   

Toplam 845,936 559
   

20. Spor hekimliği ve ortopedi ko-
nusundaki bilinç düzeyi aktif hale 
getirilmeli, toplum ve bireyler bu 
konuda bilinçlendirilmelidir. 

Gruplar arası 10,896 1 10,896 6,027 ,014

Grup içi 1008,790 558 1,808   

Toplam 1019,686 559    

21. Sporcunun yaşadığı fiziksel so-
runlar nedeniyle ortaya çıkan sağlık 
sorunlarına ilişkin devlet karşılıksız 
hizmet sunmalı ve bunu sosyal so-
rumluluk haline getirmelidir. 

Gruplar arası 8,143 1 8,143 6,506 ,011

Grup içi 698,428 558 1,252   

Toplam 706,571 559
   

Kronik sağlık sorunu yaşama ile Spor aktivi-
telerine ait maddelerin bağımsızlık testleri:

H0: Kronik sağlık sorunu yaşama ile spor ak-
tivitelerinde uzman görüşüne başvurma konusu 
birbirinden bağımsızdır.

Asymp. Sig değeri 0,071>0,05 olduğu için H0 
hipotezi reddedilemez. Kronik sağlık sorunu 
yaşama ile spor aktivitelerinde uzman görüşüne 
başvurma konusu bağımsızdır. 

Tablo 7. Kronik Sağlık Sorunu ile uzman görüşü maddelerine ilişkin Ki-kare testi

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 8,636a 4 ,071

Likelihood Ratio 10,132 4 ,038

Linear-by-Linear Association 1,844 1 ,174

N of Valid Cases 560

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,91.

H0: Kronik sağlık sorunu yaşama ile spor aktivi-
telerinde uzman görüşüne başvurmak sorunlarımın 
hızla giderilmesine katkı sağlamaktadır görüşü 
birbirinden bağımsızdır.

Asymp. Sig değeri 0,009<0,05 olduğundan H0 
hipotezi reddedilmelidir. Kronik sağlık sorunu 
yaşama ile spor aktivitelerinde uzman görüşüne 
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başvurmak sorunlarımın hızla giderilmesinde 
katkı sağlamaktadır görüşü bağımsız değildir. 

Tablo 8. Kronik Sağlık Sorunu ve uzman görüşü ile sorunların giderilmesi 
maddelerine ilişkin Ki-kare testi

Value Df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 13,439a 4 ,009

Likelihood Ratio 14,241 4 ,007

Linear-by-Linear Association 10,021 1 ,002

N of Valid Cases 560

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,01.

H0: Kronik sağlık sorunu yaşama ile uzmanlığı 
olan bir hekimden görüş aldıktan sonra kendime 
uygun aktivitelerin planlamasını yaparım görüşü 
birbirinden bağımsızdır.

Asymp. Sig değeri 0,000<0,05 olduğundan H0 
hipotezi reddedilmelidir. Kronik sağlık sorunu 
yaşama ile uzmanlığı olan bir hekimden görüş 
aldıktan sonra kendime uygun aktivitelerin 
planlamasını yaparım görüşü bağımsız değildir. 

Tablo 9. Kronik Sağlık Sorunu ile uzman görüşüne göre planlama maddelerine ilişkin Ki-
kare testi

Value Df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 77,876a 4 ,000

Likelihood Ratio 77,564 4 ,000

Linear-by-Linear Association 67,148 1 ,000

N of Valid Cases 560

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,01.

H0: Kronik sağlık sorunu yaşama ile yaptığım 
aktivitelerde daha çok ortopedik rahatsızlıklarla 
karşılaşırım görüşü birbirinden bağımsızdır.

Asymp. Sig değeri 0,333>0,05 olduğundan H0 
hipotezi reddedilemez. Kronik sağlık sorunu yaşa-

ma ile yaptığım aktivitelerde daha çok ortopedik 
rahatsızlıklarla karşılaşırım görüşü bağımsızdır. 
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Tablo 10. Kronik Sağlık Sorunu ile daha çok sorunla karşılaşma maddelerine ilişkin Ki-kare 
testi

Value Df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 4,578a 4 ,333

Likelihood Ratio 4,600 4 ,331

Linear-by-Linear Association ,326 1 ,568

N of Valid Cases 560

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,92.

H0: Kronik sağlık sorunu yaşama ile fiziksel 
sorunlara karşı acil müdahale uzmanı bulundu-
rulmalıdır görüşü birbirinden bağımsızdır.

Asymp. Sig değeri 0,000<0,05 olduğundan H0 
hipotezi reddedilmelidir. Kronik sağlık sorunu 
yaşama ile fiziksel sorunlara karşı acil müdahale 
uzmanı bulundurulmalıdır görüşü bağımsız değildir. 

Tablo 11. Kronik Sağlık Sorunu ile acil müdahale uzmanı bulundurma maddelerine ilişkin 
Ki-kare testi

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 34,868a 4 ,000

Likelihood Ratio 34,645 4 ,000

Linear-by-Linear Association 3,622 1 ,057

N of Valid Cases 560

a. cells (,0%) have 0 expected count less than 5. The minimum expected count is 7,92.

H0: Kronik sağlık sorunu yaşama ile yaşadığım 
fiziksel soruna uygulanan yanlış hekim müdaha-
lesi sonucunda kalıcı rahatsızlık yaşadım görüşü 
birbirinden bağımsızdır.

Asymp. Sig değeri 0,06<0,05 olduğundan H0 
hipotezi reddedilmelidir. Kronik sağlık sorunu 
yaşama ile yanlış müdahale sonucu kalıcı fiziksel 
sorun yaşama ile ilgili görüş bağımsız değildir. 
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Tablo 12. Kronik Sağlık Sorunu ile yanlış hekim müdahalesi maddelerine ilişkin Ki-kare 
testi

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 14,358a 4 ,006

Likelihood Ratio 13,287 4 ,010

Linear-by-Linear Association 3,928 1 ,047

N of Valid Cases 560

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,92.

Eğitime göre spor aktiviteleri hakkındaki gö-
rüşler Kruskal Wallis testi:

H0: Eğitim, spor aktivitelerine ait maddeler 
üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır.

Maddelere ait Asymp. Sig değerleri incelendiğin-
de, “Her türlü fiziksel spor aktivitesinde mutlaka 
uzman görüşü alırım”, maddesine ait Asymp. Sig. 
değerinin 0,05’ten büyük olduğu dolayısıyla bu 

maddeye ait hipotezin reddedilemeyeceği belir-
lenmiştir. Eğitimin bu madde üzerinde anlamlı 
bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir.

Diğer maddelere ait Asymp. Sig değerleri ise 
0,05’ten küçük çıkmaktadır. Bu maddelere ait 
hipotezler reddedilmelidir. Dolayısıyla eğitimin 
bu maddeler üzerinde anlamlı bir farklılığa yol 
açtığı belirlenmiştir.

Tablo 13. Eğitim ve spor aktivitelerine ilişkin katılımcı görüşleri Kruskal Wallis testi

1. Her türlü 
fiziksel spor 
aktivitesinde 

mutlaka uzman 
görüşü alırım. 

6. Yapacağım 
aktiviteler ile 
ilgili nereden 
ve nasıl bilgi 

alacağımı 
bilmiyorum.  

18. Tarafıma 
uygulanan 

sportif aktiviteler 
konusunda gerekli 

bilgilendirmeye 
tabi tutulmadım. 

Bu nedenle 
yaptığım her türlü 

sportif aktivite 
fiziksel anlamda 
sorun yaşamama 
neden oluşturdu. 

20. Spor hekimliği 
ve ortopedi 

konusundaki bilinç 
düzeyi aktif hale 

getirilmeli, toplum ve 
bireyler bu konuda 

bilinçlendirilmelidir. 

Chi-square ,160 44,621 6,459 27,222

Df 2 2 2 2

Asymp. Sig. ,923 ,000 ,040 ,000

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Öğrenim durumu
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Çalışılan kuruma göre spor aktiviteleri hakkındaki görüşler Man-Whitney-U testi:

H0: Çalışılan kurum, spor aktivitelerine ait maddeler 
üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır.

Maddeler incelendiğinde, “Spor yaptığım kurum 
sağlıklı çalışma olanaklarına sahiptir” maddesine 
ait Asymp. Sig. değerinin 0,05’ten ufak olduğu 
dolayısıyla H0 hipotezinin reddedilmesi gerektiği 
belirlenmiştir. Çalışılan kurumun özel sektör 
veya kamu kuruluşu olması bu madde üzerinde 
anlamlı bir farklılığa neden olmaktadır.

“Yaptığım sportif aktivitelerin başta fiziksel ve 

ruhsal olmak üzere tarafıma bir fayda sağladı-

ğını düşünüyorum.” Maddesine ait Asymp. Sig 

değeri 0,05’ten büyük çıkmaktadır. Dolayısıyla 

bu maddeye ait hipotez reddedilememektedir. 

Çalışılan kurumun kamu veya özel sektör olması 

bu madde üzerinde anlamlı bir farklılığa neden 

olmamaktadır.

Tablo 14. Çalışılan kurum ve Spor aktivitelerine ilişkin katılımcı görüşleri  
Man-Whitney-U testi 

5. Spor yaptığım kurum 
sağlıklı çalışma olanaklarına 

sahiptir.

12. Yaptığım sportif 
aktivitelerin başta fiziksel 

ve ruhsal olmak üzere 
tarafıma bir fayda sağladığını 

düşünüyorum. 

Mann-Whitney U 22414,000 26447,500

Wilcoxon W 95950,000 99983,500

Z -2,955 -,244

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 ,807

a. Grouping Variable: Çalıştığınız kurum

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Yapılan güvenirlik analizi sonucu çalışmanın 0,95 
Alpha ile yüksek güven düzeyinde bulunduğu 
belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına güveni-
lebileceği belirlenmiştir.

Demografik dağılıma bakıldığına katılımcıların 
çoğunluğunun 18-25 yaş aralığında olduğu gö-
rülmektedir. Erkek katılımcıların kadınlara göre 
ağırlıkta olduğu bulunmuştur. Çoğunluk evlidir. 
Katılımcıların çoğunluğunun Lise mezunu oldu-

ğu belirlenmiştir. Ankete katılanların neredeyse 
tamamı il merkezlerinde yaşamaktadır.

Çalışma istatistiklerine bakıldığında, Kamu 
çalışanlarının çoğunlukta olduğu ve 10 yıldan 
az çalışanların daha fazla olduğu görülmektedir.

Katılımcılardan özellikle özel spor merkezlerinde 
talep edilen fiziksel “ortopedik” muayene rapo-
ru istenmediği, bu nedenle ilerleyen süreçlerde 
bazı fiziksel rahatsızlıklar yaşadıkları yönündeki 
katılımları dikkat çekmektedir. 
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Katılımcıların büyük çoğunluğunun “tamamına 
yakını” belirli bir yaş sonrasında fiziksel ortopedik 
anlamda alınacak uzman görüşüne ve muayene 
sonrasındaki sonuca göre sportif aktivitelere 
yönelmeleri yönünde görüş bildirdikleri sap-
tanmıştır. Bu durum bilinçli spor aktivitelerinin 
yapılmadığı ya da kontrollü sportif aktivitelere 
yönelik uygulamalar gerçekleştirilmediğini gös-
termektedir. Oluşan bu sorun 45 yaş üzeri 15 yaş 
altı bireylerde bazı fiziksel sorunlar yarattığını 
göstermektedir. 

Spor aktivitelerine ait maddeler incelendiğinde, 
spor konusunda uzman görüşüne başvurulması 
ve spor hekimliğinin önemi konularında yaş 
gruplarının herhangi bir farklılığa sebep olmadığı 
belirlenmiştir. 

Cinsiyetin spor salonlarındaki aktiviteler ve bu 
aktiviteler hakkındaki bilgilendirme, fiziksel 
sorunlar yaşanması, spor hekimliğinin öneminin 
kavranması ve devlet desteğinin verilmesi gibi 
konularda farklılaşmaya neden olduğu diğer 
maddelerde herhangi bir farklılık yaratmadığı 
belirlenmiştir.

Kronik ve fiziksel sorun yaşama daha fazla uzman 
görüşüne başvurma konusunda ve daha fazla 
ortopedik sorunlara neden olma konusu birbi-
rinden bağımsız iki konudur. Spor planlaması ile 
sorun yaşanması durumunda müdahale konuları 
ise kronik fiziksel sorun yaşama durumundan 
bağımsız değildir.

Eğitim spor öncesi uzman görüşüne başvurma 
konusunda anlamlı bir farklılığa yol açmazken, 
spor aktivitelerinin eğitimi ve bilinç konuları 
eğitime göre farklılaşmaktadır.

Özel sektör veya kamu çalışanı olunması, spor 
yapılan kurumun sağlıklı çalışma olanaklarına 
sahip olması konusunda anlamlı bir farklılığa 
neden olurken, fiziksel ve ruhsal fayda sağlama 
konusunda anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır.
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EK 1: 

Spor aktiviteleri ve sağlık algısı hakkında yöneltilen sorulara ilişkin katılımcıların görüşleri aşağıdaki 
gibi özetlenmiştir.

 Maddeler
Kesinlikle 
katılıyo-
rum

Katılı-
yorum

Ka-
rarsı-
zım

Katılmıyo-
rum

Kesinlikle 
katılmıyo-
rum

1. Her türlü fiziksel spor aktivitesinde mutla-
ka uzman görüşü alırım. 67% 24% 4% 4% 1%

2. Spor salonlarında uygulanan aktiviteler fi-
ziksel açıdan beni tatmin etmiyor. 34% 43% 3% 10% 9%

3. Yaşadığım bazı fiziksel sağlık sorunlarında 
aldığım uzman hekim görüşleri sorunlarımın 
hızla giderilmesine katkı ve fayda sağlamak-
tadır. 

4% 27% 17% 36% 16%

4. Rahatsızlığım/şikâyetlerim konusunda 
doktorumla rahat konuşup sorunlarımı anlata-
bilmekteyim.

12% 43% 10% 28% 8%

5. Spor yaptığım kurum sağlıklı çalışma ola-
naklarına sahiptir. 17% 27% 11% 31% 14%

6. Yapacağım aktiviteler ile ilgili nereden ve 
nasıl bilgi alacağımı bilmiyorum.  15% 31% 17% 25% 12%

7. Kendime uygun olan fiziksel hareketler 
konusunda ortopedi uzmanı hekim, spor heki-
mi veya bu konuda uzmanlığı olan birisinden 
kendime uygun aktivitelere yönelik bilgileri 
aldıktan sonra planlamalar yaparım. Bu duru-
mun bana daha fazla fayda sağlayacağına

39% 29% 2% 20% 11%

8. Yaşadığım bazı fiziksel sorunlar (özellikle 
kas ve doku zedelenmelerinde) nedeniyle gö-
rüş ile tıbbı yardım aldığım fizyoterapist-Or-
topedi uzmanı kısa zamanda sorunuma fayda 
sağlamıştır. 

10% 18% 8% 30% 34%

9. Spor hekimliği alanında daha fazla uzman 
yetiştirilmesi ve sporcu sağlığı merkezlerinin 
açılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. 

20% 35% 6% 25% 14%

10. Yaptığım aktivite ile ilgili gösterdiğim 
performansı uzman hekim ve ilgili spor uzma-
nı değerlendirip gerekli bilgiyi tarafıma verir. 

11% 13% 10% 36% 30%
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11. Sağlık Bakanlığı ile ilgili resmi kurumların 
başta spor aktivitelerinin yapıldığı kurumlara 
yönelik denetim uygulamalarını artırması ve 
buna yönelik ortopedi ile fizyoterapist hekim 
uygulama zorunluluğunu getirmesi gerekir. 

11% 36% 18% 22% 13%

12. Yaptığım sportif aktivitelerin başta fizik-
sel ve ruhsal olmak üzere tarafıma bir fayda 
sağladığını düşünüyorum. 

13% 22% 19% 32% 15%

13. Yaptığım aktivitelerde daha çok ortopedik 
rahatsızlıklarla karşılaşırım. 6% 9% 3% 43% 39%

14. Yaptığım spor uygulamaları ile aktivitele-
rinde sık sık fiziksel sorunlar (kırık, çıkık vb.) 
yaşarım. 

4% 14% 9% 38% 35%

15. Spor uygulamalarının yapıldığı kurum-
larda ve işletmelerde yaşanan fiziksel sağlık 
sorunlarına hemen müdahale edecek uzman 
hekim (ortopedi)  bulundurulması zorunlu 
hale getirilmelidir. 

5% 14% 11% 44% 26%

16. Yaşadığım fiziksel sorun nedeni ile artık 
sportif aktiviteler yapmam imkansız hale gel-
di. 

3% 6% 5% 25% 60%

17. Sportif aktiviteler konusunda istenen sağ-
lık raporunda mutlaka ortopedi uzmanı hekim 
tarafından da görüş ya da bilgi alınması uygun 
olur. Bu durum ilerde yaşanabilecek sorunla-
rın da önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır. 

28% 40% 12% 10% 10%

18. Tarafıma uygulanan sportif aktiviteler 
konusunda gerekli bilgilendirmeye tabi tutul-
madım. Bu nedenle yaptığım her türlü sportif 
aktivite fiziksel anlamda sorun yaşamama ne-
den oluşturdu. 

32% 33% 16% 10% 10%

19. Yaptığım spor aktivitesi nedeniyle yaşadı-
ğım fiziksel soruna uygulanan hekim müda-
halesi sonucunda kalıcı rahatsızlık ve fiziksel 
aktivite sorunu yaşadım. 

5% 13% 10% 28% 45%

20. Spor hekimliği ve ortopedi konusundaki 
bilinç düzeyi aktif hale getirilmeli, toplum ve 
bireyler bu konuda bilinçlendirilmelidir. 

30% 21% 22% 16% 11%

21. Sporcunun yaşadığı fiziksel sorunlar ne-
deniyle ortaya çıkan sağlık sorunlarına ilişkin 
devlet karşılıksız hizmet sunmalı ve bunu sos-
yal sorumluluk haline getirmelidir. 

65% 22% 3% 4% 6%


