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ÇALIŞMALARI VE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 
PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Mehmet YILDIZ ...................................................................................221

Bölüm 26
KUANTUM LİDERLİK

Betül ALTINOK ....................................................................................237



Bölüm 27
SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MUTLULUK KORKUSU 
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (TRABZON İLİ ÖRNEĞİ)

Mustafa Bariş SOMOĞLU & Ubeyde KILIÇASLAN &
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GİRİŞ
Çocukluk, 18. yüzyildan günümüze gelen özel ve farkli bölümleriyle 

ele alinan bir dönemdir. Eğitimciler 19. yüzyilda, çocuklara gerekli 
imkanlar verildiğinde kendilerini daha iyi bir şekilde ifade edeceklerini 
bununla birlikte bedene ve ruhen daha sağlikli büyüme göstereceklerini 
belirtmektedir (Muratli, 1997). Çocukluk döneminde spordan 20. yy’da 
söz edilmeye başlanarak öncelikle varlikli ailelerin çocuklarinin ilgilendiği 
bilinmektedir (Lutzky ve Simpkins, 2009; Siesmaa ve ark., 2011).

Spor, günlük hayatimizda sikça duyduğumuz, insan bedeninin 
oyun ve hareketler ile fiziki olarak geliştiren bir bilim dali olarak 
tanimlanmaktadir. Ayrica sportif faaliyetlerin kişilerin yaşam tarzi haline 
geldiği bilinmektedir (Alpman, 1972; Filiz, 2002). Bununla birlikte, 
bireylerin hareketsiz yaşamdan kurtulma, sosyalleşme, oyunlar oynayip 
neşelenme, eğlenme gibi isteklerinden dolayi yapilan daha sonralarinda 
yarişlara odakli olan ve belli kurallara dayali hareketler olarak 
bilinmektedir. Sportif faaliyetlere katilmalari çocuklar için oldukça önemli 
olduğu bilinir ve günlük yaşamlarinda bilgisayar, telefon ve televizyon 
karşisinda geçirdikleri zamanlar nedeniyle çocuklarda kilo alimlari, postür 
bozukluklari, kaslarda güçsüzleşme ve kemiklerde oluşan değişiklikler 
en başlica etkiler olarak bilinmektedir. Bütün bu olumsuzluklarin önüne 
geçme için sportif faaliyetlere katilma alişkanliklari erken çocukluk 
dönemlerinde kazandirilmalidir (Heper, 2012; Saka ve ark., 2008; Özer 
ve Özer, 2012).

Sporun çocuklarda ruhsal, bedensel ve sosyal gelişim için önemli 
olduğu ve özgüven gelişimi ile saygili olmayi kurallar çerçevesinde 
öğrettiği belirtilmiştir (Çamliyer, 1997). Son yillarda günlük hareketleri 
neredeyse yok denebilecek düzeye çeken dijital gelişmeler en çok 
çocuklari etkilemektedir. Hareket etmenin çocuk gelişimindeki yeri 
düşünüldüğünde bu olumsuz etki daha açik bir şekilde fark edilmektedir 
(Taşçi, 2010). Çocuklarin spor konusundaki tercihleri ve meraklari ailede 
başlamaktadir. Erken çocukluk döneminde spora olan ilgi sadece çocuğun 
meraki ile ortaya çikmaz, ailenin yönlendirmesi, ilgisi ve yaklaşimi bu 
ilgiyi doğrudan etkilemektedir (Korkmaz ve Erol, 2004; Yetim, 2005). 
Aile, çocuğun spora olan ilgisini, sportif faaliyetlerde rol almasini ve 
duyarliliğini belirlemede etkin rol oynamaktadir (Erdemli, 1991).

ÇOCUK GELİŞİM DÖNEMLERİ
Çocuk gelişimi üç farkli dönemde incelenmektedir. Bunlar; 0-6, 

6-12 ve 12-18 yaşlar olarak gruplanmaktadir. Montessori’ye göre 
0-6 yaş grubunun iki ayri dönemde incelendiği ve bunlarin en yoğun 
öğrenme dönemleri olmakla birlikte, 0-6 yaş grubunu 0-3 yaş ilk evre, 
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3-6 yaş dönemini ise ikinci evre dönemi olarak tanimlanmaktadir. İkinci 
evrede öğrenme hizi yavaşlasa da çevresel duyarliliğin arttiği, çocuğun 
sosyal çevresiyle daha yakindan ilgilendiği görülmektedir (Schafer, 
2006; Wilbrandt, 2009). Üçüncü evrede ise; çocukta değişimler görülür, 
ayni zamanda dini hisleri gelişir, toplumsal ve ahlaki bilinç kazanarak 
yetişkinlik dönemine yaklaştiği görülmektedir. Dönemler birbirlerinden 
farkli olmalarinin yani sira birbirleriyle bağlantili olduğu da bilinmektedir 
(Montessori, 1953).

Motor Gelişim
Motor gelişim, doğum öncesi dönemden başlayip, yetişkinlik sürecini 

de kapsayarak dört dönemde incelenmektedir (Şekil1.). Koşma, yürüme, 
sürünme gibi hareketler, çocuklarin yakalama, firlatma gibi nesnelerle 
birlikte hareketleri, lokomotor hareketler ve denge hareketleri motor 
gelişim evreleri boyunca yapilmaktadir ve bu durumun çocuklar için 
oldukça zor olabileceği düşünülmektedir (Gallahue 1995; Çoknaz 2016).

Şekil 1. Gallahue (1982) motor gelişim dönemleri



5Spor Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler .

Motor Gelişim Dönemleri
Motor gelişimin her dönemi birbirinden farkli olarak 

değerlendirilmektedir. İlk dönem, 0-1 yaş arasini kapsayan ve bebeğin 
yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesi, kendini korumasi ve motor gelişimin 
başlangici olarak değerlendirilen “refleksif hareketler dönemi” olarak 
adlandirilmaktadir (Şekil 2.). Bu dönem kendi içinde, ilk dört ay ve dört 
ay ile bir yaş arasi süreleri kapsayan iki aşamadan oluşmaktadir. Anne 
karnindaki bebeğin anne ve babasinin onunla konuşmasi, harekete teşvik 
etmesi ilk egzersizleri sayilabilir (Gallahue 1995; Ulutaş ve ark., 2017).

Şekil 2. Refleksif hareketler dönemi motor gelişim (Gallahue, 1982)

İlkel hareketler dönemi, refleksif hareketler döneminden sonra gelen 
bir dönemdir. Bu dönem 0-2 yaşlari kapsayan ilk istemli hareketler 
dönemi olarak da bilinmektedir. Ayakta durabilme, emekleme ve oturma 
gibi becerileri kapsamaktadir. Olgunlaşmaya bağli olarak karşimiza çikan 
ve daha öncelerden tahmin edilebilen bir sirayla gerçekleşmekte olan bir 
dönemdir (Gallahue, 1982). 

Gallahue, (1982) ilkel hareketler dönemini iki farkli evrede 
incelemiştir. İlki reflekslerin kaybolduğu fakat hareketlerin tam kontrol 
edilemediği evre, ikincisi ise hareketlerin amaca yönelik ve kontrol 
edilebilir olduğu evre olarak tanimlanmiştir (Şahin, 2016). Bu dönemde 
çocuklarin hareket eğitiminin temelleri atildiğindan onlara sunulacak 
imkanlar çok önemlidir. Önceliğin çocuğun güvenliği olduğu ortamlarda, 
özellikle evde anne ve babanin katilimlariyla yapilacak hareket 
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çalişmalarinin sportif alişkanliklarin temelini oluşturacaği bilinmelidir 
(Çoknaz, 2016).

Motor gelişimin en yoğun olduğu ve 3-7 yaş arasini kapsayan dönem 
temel hareket dönemi olarak adlandirilmaktadir. Hayat boyu gerekli olan 
atlama, ziplama, yakalama, firlatma gibi temel beceriler bu dönemde 
geliştiği için temel beceriler dönemi adi verilmiştir (Şahin, 2016). Gallahue 
ve Ozmun (1995)’e göre “acemilik, başlangiç ve olgunluk” olmak üzere 
üç dönemden meydana gelmekle birlikte birbirlerinden kesin çizgilerle 
ayrilamamaktadir. Acemilik dönemi 2-3 yaş, başlangiç dönemi 4-5 yaş 
ve olgunluk dönemi 6-7 yaş araliğini kapsamaktadir (Mirzeoğlu ve ark., 
2003; Özer ve Özer., 2005). 

Sporla ilgili hareketler dönemi, temel hareketler döneminden hemen 
sonra başlar ve bu dönemin bir parçasiymiş gibi görünebilir. Bu dönemde 
işbirliği ve kuralli oyunlar dikkat çekmektedir. Bu özellikler ile sporla 
ilgili hareketler dönemi, temel hareketler döneminden ayrilmaktadir. 
Çocuklarin kurallari ve oyunlardaki görev paylaşimlari öğrenebilmeleri 
için yetişkinlerin yönlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadir (Gallahue 
ve Ozmun, 1995; Tepeli, 2012). Genel geçiş evresi 7-10 yaş arasi, özel 
hareket becerileri evresi 11-13 yaş arasi, spor dalina özgü hareketler evresi 
14 yaş ve üzerindeki çocuklarda görünmektedir (Şekil 3.). Ayrica bu 
dönemde çocuklarin belirli spor dallarina yöneldiği ve önceki dönemleri 
tamamladiği bilinmektedir (Mirzeoğlu ve ark., 2003; Özer ve Özer., 2005). 

Şekil 3. Gallahue (1995)’nın kum saati modeli
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ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE
Çocuklarin, doğasi gereği hareketli olma özelliğine sahip olduklari ve 

bu hareketliliğin oldukça çok olmasiyla birlikte çocukta yaşamdan aldiği 
mutluluk ve sevinç göstergesinin ifadesi olduğu bilinmektedir. Çocuğun 
yaşamindaki ilk 10 yil, fiziksel aktiviteye uyum sağlamak için en önemli 
ve kritik olan bu dönemlerde çocuklarin kazandiği davranişlar kaliplaşarak 
ömür boyu devam edecek bir durumdur (Zahner ve ark., 2013). Hareket 
bu nedenle, çocuktaki fiziksel gelişimi etkilemekle kalmiyor bununla 
birlikte zihinsel gelişimine de fayda sağladiği ve bu esnada da çocuğun 
kişiliği ile davranişlarinin oturmaya başladiği gözlemlenmektedir. 

Okul öncesi dönemde yapilan fiziksel aktiviteler için öneriler de 
bulunan Graf ve Klein (2011) tarafindan, çocuklarin her gün 2 saat hareket 
edip aktivite yapmalari gerektiği, bu aktiviteleri yaparken hem kendi 
bildikleri şekliyle yapmalari hem de yanlarinda onlara destek olacak birileri 
ile çalişmalari gerektiği ön görülmüştür. Ayni zamanda dikkat edilecek 
diğer bir hususta, erken çocukluk evrelerinde yüksek tempolu aktivite ve 
spordan kaçinilmali, egzersiz ve aktivitelerin çocuklara eğlenceli ve zevkli 
haliyle uygulanmalidir. Anaokulu dönemindeki çocuklarin kombinasyon 
ve teknik açisindan en iyi, en faydali ve en sağlikli dönem olduğu da 
bilinmektedir (Meinel ve Schnabel, 2007).

Antrenörler ve öğretmenler tarafindan, çocuklarin yapmiş olduklari 
bağimsiz hareketlerin, çocuklarda kendine güven hissinin gelişmesine ve 
kendi yeteneklerinin farkina varmada en önemli etken olduğuna, bunun 
içinde çocuklara özgürce hareket etmeleri için uygun alanlar sağlanmasi 
gerektiği ifade edilmiştir. Böylece çocuklar arasinda oluşabilecek kazalar 
da engellenmiş olacaktir. 

Çocuklar ne kadar çok tecrübe kazanip kendine güven duygusunu 
geliştirirse, kendi yeteneklerinin farkina varip yapabilecekleri sinirlari da 
bilecekler ve ona göre hareket edeceklerdir. Spor veya aktivite sirasinda 
uygulanacak kati kurallar ve kesin talimatlar ile çocuğun zor durumlarla 
mücadele etmede, edindikleri tecrübe ile daha kolay başa çikmaya ve 
kendilerini daha özgüvenli olmaya yönlendirecektir. Aile bireyleri, 
eğitmenler, antrenörler veya öğretmenler çocuklarin güvenli şekilde, 
özgürce hareket etmelerini kisitlama yapmayacak şekilde sağlamalidir 
(Breithecker, 2002). Bu dönemlerde çocuklarda hareket ederken mutlu 
olma, meraklanma, hareket etme duygusu, yeni keşifler bulma ihtiyaci, 
performans gösterme, gözde olma ve ortam içinde beğenilme ihtiyaçlari 
çocuğun karakterinin oturmasi ile ilgili özellikler olduğu bilinmektedir 
(Zimmer, 1998). Bu özellikler çocukluluğun getirmiş olduğu karakteristik 
özelliği olup eğitim- öğretim süreci boyunca dikkatli şekilde izlenmelidir. 
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Bu davranişlar çocuklari etkilemekte olduğundan, bireyler tarafindan 
hazirlanacak programlar ve gelişim süresince dikkatlice izlenmelidir. 

FİZİKSEL AKTİVİTE VE ÇOCUK GELİŞİMİ
Fiziksel aktivitenin, çocuklarda kas ve iskelet yapisinin gelişimini 

desteklediği, bağişiklik sistemini güçlendirdiği ve postür bozukluklarina 
karşi olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Çocukluk çağinda aktif hareket 
etmek hem gelişime olumlu etkiler sağlamakta hem de ileriki dönemlerde 
karşilaşilabilecek kemik erimesi gibi birçok hastaliği önlemede önemli rol 
oynamaktadir (Zahner ve ark., 2013). 

Çocuklarin sağlikli gelişim dönemleri geçirmeleri için günlük 
fiziksel aktiviteler gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Çocuklar doğalari 
gereği zaten aktif olduklarindan yapilmasi gereken bu aktiviteleri sportif 
faaliyetlere doğru yönlendirebilmektir. Bu yönlendirme yapilirken; 
çocuğun yaş grubu, sağlik durumu, fiziki yeterliliği ve mental özellikleri 
dikkate alinmalidir. Küçük yaş gruplarindaki ya da fiziksel olarak zayif 
çocuklara ağir egzersizler yaptirmak çok yerinde bir tercih olmayacaktir. 
Bunun yerine baskilayici ve zorlayici olmayan eğlencenin ve hareketin ön 
planda olduğu aktiviteler tercih etmek hem çocuğun fiziksel aktiviteleri 
sevmesini hem de yetişkinlerin bu aktiviteleri yapma amacina ulaşmasini 
sağlayacaktir.

Fiziksel aktivitelerin çocuk gelişimi üzerinde birçok olumlu etkisi 
bulunmaktadir. Bunlar arasinda; kişisel, sosyal, üretkenlik, etkileme, 
keşfetme, karşilaştirma ve uyarlama gibi özellikler sayilabilir.

Fiziksel Gelişim ve Spor
Çocuklarin sağlikli bir fiziksel gelişime sahip olabilmeleri için aktif 

hareket etmeleri gerekmektedir (Şekil 4.). Günlük hareketleri içerisinde 
koşma, atlama, ziplama, siçrama, uzanma, firlatma gibi aktiviteleri 
gerçekleştiren çocuklarin diğerlerine göre daha sağlam kemik yapisina, 
daha gelişmiş kaslara ve daha yüksek enerjiye sahip olduklari belirlenmiştir 
(Saleschke, 2017). 

Fiziksel aktiviteler çocuklarin yaşamlari boyunca sürdürebilecekleri 
yaşam tarzlari haline gelirse; onlari bazi kötü alişkanliklardan korumanin 
yani sira sağlikli bir fiziksel yapiya sahip olmalarina da olanak 
sağlayacaktir. Günlük olarak fiziksel aktivitelere zaman ayiran çocuklarin 
bedenen daha sağlikli olduklari ayrica okul hayatinda daha başarili 
olduklari da belirlenmiştir. Bu noktada önemli olan çocuklari doğru 
zamanda doğru sportif faaliyete yönlendirebilmektir. Çünkü çocuklar 
hangi zamanda nasil spor aktiviteleri yapmalari gerektiğini bilemez. 
İşte böyle zamanlarda yetişkinler doğru yönlendirmeler ve motivasyon 
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sağlayarak çocuklarin sporu sevmelerini, günlük alişkanliklari içerisinde 
fiziksel aktivitelerin yer almasini sağlayabilirler (Rohkohl, 2017).

Ebeveynler gerek iş hayatinin yoğunluğu gerekse sosyal hayatlari 
nedeniyle sportif faaliyetlere yeterli zamani ayiramamakla birlikte 
çocuklarini da fiziksel aktivitelere yeterince yönlendiremeyebilirler. Böyle 
durumlarin önüne geçilebilmesi için öncelikli olarak anne-babanin fiziksel 
aktivitelerin olumlu etkileri ve gereklilikleri konularinda bilgilendirilmesi 
gerekmektedir. Böylece sportif faaliyetler konusunda bilgi sahibi olan 
aileler çocuklarini da uygun spor dallarina yönlendirebileceklerdir.

Şekil 4. Çocukların Günlük Fiziksel Aktivite İhtiyaçları (MEB, 2016)

Bilişsel Gelişim ve Spor
Erken yaşlarda başlayan bu dönem bazi belirtilerin haricinde 

fiziksel aktivitedeki deneyimleri de desteklemektedir. Algilarin geliştiği, 
düşüncelerin oturduğu, duyusal deneyimin ve hareketlerin geliştiğini 
destekleyen motor becerilerle çok yakindir. Çocuklar bu egzersiz ile yavaş-
hizli, aşaği-yukari, sağa-sola ve yakin-uzak gibi aktiviteler hakkinda bilgi 
edinirler. Gerektiğinden fazla aktivite yapan çocuklar bununla birlikte 
deneyim ve tecrübe edinirler ve beyin daha fazla büyüme sağlamaktadir 
(Ungerer-Röhrlich ve ark., 2011; Schwarz, 2014).

Sportif faaliyetler büyük oranda fiziksel gelişime etki ediyormuş gibi 
görünse de ayni etkiyi zihinsel gelişime de yapmaktadir. Gerçekleştirilen 
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tüm aktiviteler beyin ve sinir hücreleri tarafindan kayit altina alinmaktadir. 
Böylece gerçekleşen sportif faaliyetler bilişsel gelişim üzerine de etki 
etmeye başlar. Bu konuda daha önce yapilan bazi çalişmalar; geri geri 
yürüyebilen çocuklarin ayni zamanda temel işlemlerden çikarma işlemini 
de diğerlerine göre daha kolay yapabildiğini ortaya koymuştur (Saleschke, 
2017).

Sportif faaliyetlerin duygu gelişimine de olumlu etkileri olduğu 
bilinmektedir. Kendini iyi hissetme, konsantrasyon, hayat sevinci, 
özgüven, derslerinde başarili olma, geniş hayal gücü gibi duygu gelişimi 
ile bilişsel ve zihinsel gelişimi desteklediği de bilinmektedir.

Çocuklar için en iyi öğrenme yolu oyundur. Oyun çocukluk 
döneminin en önemli aktivesidir denebilir. Oyun ile gerçekleşen aktiviteler 
çocuklarda, mantik yürütebilme, sebep-sonuç ilişkisi kurabilme, dikkatini 
toparlama ve sorgulama gibi özelliklerinin gelişimine katki sağlamaktadir 
(Pehlivan, 2005).

Sosyal Gelişim ve Spor
Çocuklarda sosyalleşme, bir işi kendisinin yapmasi, müsabakalarda 

mücadele ederken kaybetme ve kazanma duygusunun kazanilmasi, sosyal 
iletişim gücünün artmasi, rakibine saygi duymayi ve kendini rakibinin 
yerine koyabilme becerisini geliştirdiği de bilinmektedir (Zahner ve ark., 
2013). 

Gelişim dönemi içerisinde bulunan çocuklarin, bir ortamda 
insanlarla iletişim kurmaya çalişirken kendilerini geliştirdikleri 
görülmüştür. Mesela, çevresindeki insanlarin kendisi ile ayni fikirde 
olmayabilecekleri, değişik duygu, düşünce, ilgi ve isteklerinin olduğunu 
da öğrenmektedirler. Arkadaşlari ile oyun oynarken veya sportif aktivite 
yaparken oluşabilecek sorunlara ve tartişmalara girmeden çözüm yolu 
bulabilecekleri de bilinmektedir. Spor yaparken ve oyun oynarken 
arkadaşlari ile iletişim kurarak ve oyunun kurallarina uygun davranişlar 
göstereceklerdir (Schwarz, 2014; Zimmer 2014). Yapilan spor aktiviteleri 
sayesinde kurallari öğrenerek uygulama ve takim olmanin mantiğini 
anlayacaklardir. Örnek olarak, aktivite sirasinda takimlari oluştururken, 
kontrollü hareketler sergileyecek ve uygulama sirasi kendisinde olana 
kadar sirasini beklemesi gerektiğini de öğrenecektir (Karren, 2017).

Aile fertleri ile zaman geçirmek, oyunlar oynamak için en iyi 
yöntemin spor faaliyetleri olduğu, aile bireylerinin yönlendirmeye açik 
olmasi gerektiği de bilinmektedir. Aileler çocuklari ile planlar yapmali, 
oyun oynamali ve yeni fikirler sunulmalidir. Bütün bunlarin aile fertlerinin 
birbirlerinin farkli yönlerini tanimalari da sağlayacaği düşünülmektedir. 
Bireyler, çok zaman geçirmedikleri çocuklarini daha iyi taniyacak, fiziksel 
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kapasitelerinin farkina varacak, çocuklari zorlamayacak şekilde sportif 
aktiviteler ayarlanip, çocuklarin sergileyecekleri performanslari için 
takdir edilecek, güven duygusu sağlanacak ve motivasyonu sağlanacaği 
bilinmektedir.

Fiziksel aktivite sirasinda çocuklarda empati kurabilme, her çocuğun 
kapasitesinin ayni olamayacaği ve karşilaşilan kalabalik ortamlarda 
heyecan yapmadan yarişmalarda performanslarini sergileyebilecekleri 
öğretilmelidir. Spor yapan çocuklara; takim olma, dayanma gücü, disiplin 
ve aktivite sirasindaki motivasyon gibi unsurlar benimsetilmelidir. Aile 
bireyleri, öğretmenler ve antrenörler çocuklara farkli oyunlar oynatarak 
ve yapay sorunlarla çocuklarin kendilerini tanimalarini sağlanacak ayni 
zamanda oynanan oyunlarda kendi hareket ve becerilerini taniyacak ona 
göre de tutum sergileyeceği bilinmektedir. Mutlaka spor ahlakini ve oyun 
kurallarini benimseyip, adil düşünüp adil olabilmenin ne kadar önemli 
olduğu çocuklara öğretilmeli, çocuklarin küçük olduklarina bakilmadan 
onlarin her şeyin farkinda olduklari unutulmamalidir. Çocuklar olumsuz 
davranişlari ve yapilan haksizliklari hemen anlayabilmeleri bakimindan 
gördükleri ve hissettikleri olumsuz tutum ve davranişlari çabuk kabul 
etmeyip bazi tepkiler verdikleri de bilinmektedir. Eğer bu tür davranişlari 
ve tutumlari aile bireyleri devam ettirirse çocuklar da bunlarin çok normal 
bir şey olduğunu anlayip daha sonra kendileri de bu tür davranişlari 
sergiledikleri görülmüştür (Orhan, 2019).

Çocuklarin sosyal çevre ile olan ilişkileri, arkadaşlari ile oyun 
oynayarak başlamaktadir. Oyun içerisinde çocuğun rolü, kendi fikirlerini 
ortaya koyabilmesi ile arkadaşlarinin tutumu çocuğun sosyal gelişimini 
doğrudan etkilemektedir. Buna ek olarak ailenin olaylar karşisindaki 
tutum ve davranişlari çocuğun davraniş alişkanliklari ile birlikte sosyal 
ilişkilerini de belirleyeceği düşünülmektedir.

İletişim Becerileri, Dil Gelişimi ve Spor
Çocuklarin konuşamadiklari dönemlerde, kafalarini sallayarak, 

ağlamaya başlayarak, mimik ve kaş hareketleri ile iletişim de bulunduklari, 
iletişimin hareketlerle sinirli olduğu, iletişim becerisinin de motor gelişim 
ile arttiği ve yazili iletişimin yaninda, dili öğrenebilme ve motor beceriye 
de bağli olduğu da unutulmamalidir. Dil bozukluğu sorunu yaşayan 
çocuklarin, motor ve bilişsel becerilerde de sürekli sikintilar yaşadiği da 
bilinmektedir (Schwarz 2014).

Aktivite ve oyunlarda çocuklarin birbirleriyle anlaşmayi ve uzlaşmayi 
sağladiği gibi yetişkin ve çocuklarin ilişkilerinde de anlaşma sağlanmakta 
böylece iletişim becerileri de gelişmektedir. Çocuklar, ortamda bulunan 
bazi kurallara uymanin gerektiğini, uyulmamasi halinde gerekli cezalarin 
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uygulanacağini, sözlü ve yazili iletişim becerileri ve zihinsel yetenekleri 
ile anlayabilmektedirler. 

Çocuklarin iletişimleri gelişirken bununla birlikte işbirliği yapma 
becerileri de gelişmektedir. Ayrica oynanan oyunlarda ve takim 
oyunlarinda işbirliği anlayişi ile hareket eden çocuklarin çok daha başarili 
olduklari görülmüştür. Oyun ve aktivite aninda, çocuklarin birbiri ile 
yaşayacaklari olumsuzluklar çikabilir bu durumlarin önüne geçmek 
için çocuklarin iletişim becerisinin çok iyi olmasi gerekmektedir. Bunu 
yapmak için de çocuklarin çok deneyimli, tecrübeli olmalari bunun da 
sportif müsabakalarda çok zaman geçirmek ile olacaği görülmektedir.

Duygusal Gelişim ve Spor 

Çocuklarin duygusal gelişim esnasinda, hissettikleri duygularin 
farkina varmaya ve bu duygulari çevresine karşi da uygulamaya 
çaliştiklari, bunu yaparken de hissettikleri duygulari ile başa çikma 
yollarini arayarak, yeri geldiğinde ise cesur hareketler sergileyeceği de 
bilinmektedir. Çocuklara spor yaptirirken, normalden daha fazla cesaretli 
olmalari, karşilaşacaklari korkular ile daha kolay başa çikacaklari, risk 
almanin çocuk için neyi ifade ettiğini, başarma ve başarili olmanin harika 
bir duygu ve his olduğunu öğretmenin temel esas olduğu görülmüştür.

Fiziksel aktivitelerde ve spor ortamlarinda, çocuklarin 
tecrübelenecekleri, duygu ve hisselerini daha rahat hissedebilecekleri, 
düşünce ve ifadelerini kolayca öğrenebilecekleri bir ortam oluşturulmalidir. 
Çocuklarin dünyalarina giriş kapisi olarak bilinen en önemli unsur 
hareket etmedir. Çocuklarin yapmiş olduklari fiziksel aktivite ve spor ile 
başarma tecrübeleri sayesinde, normalden daha fazla olumlu duygulara 
sahip olup, pozitif bir görünüme bürünecek, kendilerinde gördükleri 
yeteneklere güvenecek, gelecekte bunun daha fazlasini yapmak için 
cesaret kazanacaklari düşünülmektedir. Hareketin ayri bir özelliği de 
çocuklardaki duygusal gelişimin desteklenmesi olarak görülmüştür 
(Schwarz, 2014).

Psiko-Motor Gelişim ve Oyun

Hareket denince ilk akla gelen çocuklardaki motor gelişim olmaktadir. 
Motor terimi; hareketi sinirlandiran biyolojik ve mekanik etkenler olarak 
tanimlanmaktadir (Özerkan, 2004). Motor gelişim dendiğinde, iskelet 
kas sisteminin büyüme ve gelişmesi ile istemli hareketlerin çeşitlilik 
kazanmasi akla gelmektedir (Gallahue, 1982; Akandere, 2003). Çocuklar 
oyun oynarken kendi yetenekleri çerçevesinde fiziki özelliklerini keşfeder 
ve bunlari geliştirir. Oyun oynamak siradan bir aktivite gibi görünse 
de çocuklarin psikomotor gelişim düzeyi ile doğrudan ilişkili olduğu 
bilinmektedir (Pehlivan, 2005).
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Zihinsel Gelişim ve Oyun

Çocuklar oyun oynarken kendi beceri ve yeteneklerini, zihinsel ve 
fiziksel kapasitelerini tanimaya çalişirlar. Bununla birlikte çocuklarin 
oyunlarda aktif görev alarak ya da bu görev dağilimlarini yaparak zihinsel 
gelişimi ile ilgili tecrübeler kazandiği düşünülmektedir (Tiryaki, 2000). 

Oyun her ne kadar fiziksel hareketlerle doğrudan bağlantili olsa da 
oyun boyunca kurallara uyma, kurallar koyma, grup oyunlarinda liderlik 
yapabilme gibi aktif rolleri üstlenmek çocuklarin zihinsel gelişimini 
doğrudan etkilemektedir. Aktif olarak oyun oynayan çocuklarin zihinsel 
gelişiminin olumlu yönde etkilendiği bilinmektedir.

Oyunun Eğitimsel Değeri

Çocuklarin oyun oynarken belirli noktalara odaklanmalari öğrenme 
ile ilgili en önemli faydalari arasinda görülmektedir (Wade, 2002). 
Bazi öğretmenlerin, öğrencileri daha aktif tutabilmek adina oyunlardan 
faydalandiği da bilinmektedir (Wylleman ve ark., 2009). Oyun, sportif 
faaliyet olmanin yani sira eğitim araci olarak da birçok farkli eğitim 
alaninda kullanilmaktadir. Eğitmenler öğrencilerinin dikkatlerini bir 
konuya çekmek ve bu konularin daha kalici öğrenilmesini sağlamak için 
birçok kez oyunu kullanmişlardir. Öğrenme ile birlikte çocuklarin sosyal 
sorumluluk kazanmalari konusunda da oyun önemli bir yere sahiptir 
(Durualp, 2009). 

Sonuç ve Öneriler

Bu çalişma, oyunun sadece sportif ya da eğlence amaciyla yapilan 
bir aktivite olmanin ötesinde çocuklarin fiziksel, bilişsel, sosyal, psiko-
motor, zihinsel, duyusal, iletişim ve dil becerilerinin gelişimine önemli 
katkilar sağladiğini ortaya koymuştur. Çocuklarin oynadiği oyunlarda 
üstlendiği rollerin ve yakin yaş gruplari ile paylaşimlarinin farkli 
alanlardaki gelişimini ve karakteristik özelliklerinin şekillenmesini 
etkilediği belirlenmiştir.

Okul öncesi çocukluk döneminde yapilan atlama, ziplama, oyunlar 
oynama, gruplar halinde oyunlar kurabilme gibi faaliyetler çocuklar 
tarafindan doğaçlama olarak yapilan tamamen oyun oynama arzusuna 
dayali profesyonelliğin dişinda kalan aktivitelerdir. Çocuklar okul çağina 
geldiğinde ise beden eğitimi öğretmenleri başta olmak üzere sportif 
faaliyetler yürüten eğitmenlerin yönlendirmeleri ile sportif aktivitelerini 
daha bilinçli yapmaktadirlar. Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasi’nin 
58. ve 59. maddelerinde gençliğin korunmasi konulari ile ilgili beden 
eğitimi ve sporun öneminden söz edilmektedir. Bütün bunlar göz önüne 
alindiğinda temel eğitimin alindiği ilkokul, ortaokul ve lise dönemlerindeki 
beden eğitimi derslerinin öneminin alti bir kez daha çizilmektedir. Henüz 
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yeterli ders saati ve uygulama alani bulunamasa da, beden eğitimi ders 
saatlerinin artirilmasi ve uygun faaliyet alanlari gibi imkanlarin sunulmasi 
çocuklarda ve gençlerde spora olan ilgiyi ve bu konudaki becerileri 
geliştireceği düşünülmektedir. Unutulmamalidir ki “Ağaç yaş iken eğilir.” 
çocuklar ve gençler sportif yeteneklerinin gelişmesi için daha bilinçli 
aktiviteler yapmaya ihtiyaç duymaktadirlar. Beden eğitimi derslerinin 
haftalik saatinin artirilmasinin önemli çözümlerden bir tanesi olacaği 
düşünülmektedir. Ayrica çocuklar ve gençler, beden eğitimi derslerinde 
kazandiklari yetenek ve tecrübe ile ileride profesyonel olarak yapacaklari 
spor branşlarini belirleyebileceklerdir. Böylece okul öncesinde oyun ile 
başlayan, temel eğitimde beden eğitimi dersleri ile devam eden sportif 
faaliyetler ile geleceğin profesyonel ve milli sporcularinin yetiştirilerek 
ülkemizin ulusal ve uluslararasi platformlarda temsil edilebileceği de 
unutulmamalidir. Bu çalişmanin benzerine literatürde rastlanmamakla 
birlikte bu alanda yapilacak daha kapsamli çalişmalara kaynaklik 
edebileceği düşünülmektedir.
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Özer D. S, Özer K, (2012). Çocuklarda Motor Gelişim (7.baski), Ankara: Nobel 
Yayinlari. 

Özerkan, K. N. (2004). Spor Psikolojisine Giriş: Temel Kavramlar. Nobel 
Yayincilik: Ankara.

Pehlivan, H. (2005). Oyun ve Öğrenme. Ani Yayincilik: Ankara.

Rohkohl, S. (2017). Ab wann sollten Kinder Sport machen? https://www.dak.de/
dak/gesundheit/ ab-wann-sport-fuer-kinder-1655304.html. Erişim Tarihi: 
09.08.2017 

Saka T, Yildiz Y, Tekbaş Ö F, Aydin T (2008). Genç erkeklerde spor okulu eğitim 
programinin bazi antropometrik ve fonksiyonel testler üzerine etkisi, 
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1):1-8. 

Saleschke, C. (2017). Kinder in Bewegung: Warum Sport so wichtig ist. www.
netmoms.de/magazin/ kinder/sport-fuer-kinder/kinder-in-bewegung-
warum-sport-so-wichtig-ist. Erişim Tarihi: 11.04.2018.

Schwarz, Rolf (2014): Frühe Bewegungserziehung. München: Ernst Reinhardt 
Verlag

Schafer, C. (2006). Ömür Törpüsü mü? Bal Küpü mü? (Çev: C. Aydin). İstanbul: 
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GİRİŞ
Yapilan bu derleme çalişmasinda elde edilen literatür taramalari 

sonucunda; daha önce ülkemizde bu konuya işik tutacak herhangi bir 
çalişma olmazken bazi kitap, dergi ve spor gazetelerinin köşe yazilarinda 
bu konulari değinilmiş ve spor camiasinin gözünü bu noktaya çevirmesi 
hedeflenmiştir. Ne yazik ki insan caninin çok önemli olduğu günümüzde 
spor sahalarinda insanlarin canina verilen değer yeterli ve beklenen 
seviyeleri ulaşamamaktir. Çalişmamizda da değinmiş olduğumuz external 
defibrilatör cihazinin kullanimi yapilan literatür taramalari sonucunda 
kalp krizine bağli ölümlerde hayati önem taşidiği sonucunu varilmiştir. 
Ancak ülkemizde stadyum ve spor sahalarinda bu cihazin kullanimi 
söz konusu değildir fakat ülkemizde gerçekleşen Turkish Airlines Euro 
League Basketbol şampiyonasinda ilk defa Ülker Arena’da gerçekleşen 
dörtlü finallerde bu cihaz kullanilmiştir.

Sporcularin günümüz teknolojisinde yaşamlarini kalp krizinde dolayi 
yitirmesi onlarca teknolojik donanim ve sağlik ekiplerinin sahalarda yer 
almalarina rağmen, bu konuda sağlanan koordinasyonun yeterli düzeyde 
etkili olmamasindan dolayidir. Oynanan karşilaşma esnasinda sahada 
teknik ekipmanlarin ve görevlilerin olmasina rağmen gerekli ve yeterli 
kontrollerin yapilmamasindan dolayi taraftar ve sporcu ölümlerinin önüne 
geçilememektedir.

Sporcu ve Taraftar ölümleri oranlarinda kiyaslama yapacak 
olduğumuzda resmi olmayan rakamlara göre 1 sporcunun ölümüne 
karşin tribünlerde takimlarina desteklemek için bulunan yaklaşik 100 
taraftar yaşamini yitirmektedir. Bu ölümlerin örneklerini inceleyecek 
olduğumuzda özellikler derbi maçlarinda kalp krizine bağli ölümler 
karşimiza çikmaktadir. Kalp hastaliği olan insanlarin yani sira maçin 
heyecani, gerilimi ve stresi ile birlikte tüm bu duygularin uzun süreli 
yaşanmasi ve sürekli tekrarlanmasi kalp krizlerine davetiye çikartmaktadir.

1. Ani Kardiyak Ölüm (AKÖ)
Kardiyak sebeplere bağli doğal ölümdür; bilinen önceden var olan kalp 

hastaliği olsun veya olmasin, hastada akut semptomlarin başlamasindan 
bir saat içerisinde şuuru kaybolmasidir (Myerburg ve Castellanos, 1997)..

Ani kalp ölümlerinin çoğu, aritmi adi verilen anormal kalp ritimlerinden 
kaynaklanir. Hayati tehdit eden en yaygin aritmi, ventriküllerden (kalbin 
alt odaciklarindan) gelen düzensiz, düzensiz bir uyari atişi olan ventriküler 
fibrilasyondur. Bu meydana geldiğinde, kalp kan pompalayamaz ve tedavi 
edilmezse dakikalar içinde ölüm meydana gelir. (Gülmen ve Meral,2009).
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1.2. AKÖ Riskini Yükselten Kardiyovasküler Durumlar 
1- Koroner arter hastaliği (akut veya kronik iskemik kalp hastaliği) 

(35 yaş üstü sporcularda en sik ölüm nedeni) 

2- Dilate kardiyomiyopati 

3- Diğer kardiyomiyopatiler 

a) Hipertrofik kardiyomiyopati (35 yaş alti sporcularda en sik ölüm 
nedeni) 

b) Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi 

4- Primer “elektriki” bozukluklar 

a) uzun QT sendromu 

b) Brugada sendromu 

c) Wolf-Parkinson-White sendromu (WPW) 

d) Hasta sinüs sendromu ve AV bloklar 

e) Konjenital AV bloklari (2. derece tip 2 ve 3. derece) 

f) Katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi 

g) Kisa QT sendromu 

h) Sekonder Taşiaritmiler; 

5- Yapisal kardiyovasküler hastaliklar 

a) Aort darliği 

b) Mitral kapak prolapsusu 

c) Koroner arterlerin çikiş anomalisi 

d) Miyokardit, Endokardit, Perikardit. 

e) Atlet kalbi 

f) Aort disseksiyonu (siklikla Marfan sendromu ile birliktelik gösterir) 

g) Aort koarktasyonu 

6- Diğer nedenler 

a) Anabolik steroid kullanimi 

b) Kokain / diğer illegal ilaç kullanimi 

c) Sarkoidoz 

d) Penetre edici olmayan göğüs travmasi (commotio cordis) 

e) Hipertermi 
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f) Rabdomiyoliz 

g) Astim 

h) Gastrointestinal kanama 

i) Egzersiz anafilaksisi 

i) Kawasaki hastaliği 

j) Ehler Danlos sendromu (Temiz, 2009)

2.Spora Bağlı Ani Kardiyak Ölüm 
Spor müsabakalarinda ani kardiyak ölümler seyrek görülür fakat 

ölümlerin naklen izlenmesi, spor esnasinda meydana gelmesi olayi trajik 
bir hale getirir. Spora bağli ölümlerin %95 nedeni ani kardiyak ölüme 
bağli gelişir (Corrado, Migliore, Bevilacque, Basso, Thiene, 2009). Sportif 
faaliyetler ile ortaya çikan yoğun emosyonel stres, sempatik aktivasyonda 
artiş, koroner arterlerde eforla oluşan iskemi, kan basincinda oluşan 
değişiklikler ve oluşan aritmojenik substratlar nedeniyle sporcularda ani 
kardiyak ölüm riski artmaktadir (Hirzinger, Frolicher, Niebauer, 2011). 

Sporculardaki ani ölümlerin çoğu spor sirasinda veya hemen 
sonrasinda olur. Bazen istirahat ve uyku esnasinda da ani kardiyak ölüm 
gelişebilir. Görülme sikliği yilda 0,3-1/100.000 sporcuda görülür. ABD’de 
yilda 300 civarinda sporcuda ani kardiyak ölüm bildirilmiştir. Erkek 
cinsiyet sporcularda ani kardiyak ölüm için bağimsiz bir risk faktörüdür 
(Maron, Shirani, Poliac, 1996). 

Normal sağlikli bireyler ile kiyaslandiğinda sporcularda AKÖ riski 
2.5 kat arttiği görülmektedir. Bu risk şiddetli ağir egzersiz yapanlarda ise 
bu risk 2.8-4.5 kat artmaktadir (Akalin, 2006; Asif, Rao, Drezner, 2013). 
Sporcularda ani ölüm gelişen vakalarin büyük çoğunluğunda (%60-
80’inde) bilinen bir kardiyak öykü veya belirti ve bulgu yoktur ve bu 
sporcularda ilk belirti ani kardiyak ölüm olabilir (Marijon ve diğerleri, 
2011).

2.1. Sporcularda Ani Kardiyak Ölümün Nedenleri

- Hipertrofik KMP (en sik, %35) 

- Koroner arter hastaliği (en sik, %80) 

- Kardiyak kitle artişi 

- Hipertrofik KMP Koroner çikiş anomalisi 

- Mitral kapak prolapsusu

- Aort anevrizma rüptürü 
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- Ciddi aort darliği (Biküspit aort kapak) 

- Myokardit Dilate kardiyomyopati

- Sağ Ventrikül Aritmojenik

- KMP Mitral kapak prolapsusu 

- Uzun QT sendromu, 

- WPW sendromu (Açar ve Kara,2017).

3. Spor Sahalarında Kalp Krizine Bağlı Ölümlerin Son 
Zamanlarda Artış Göstermesinin Sebepleri 
Son zamanlarda sporcularin kalp krizine bağli ölümlerinin arka planina 

baktiğimizda, Hipertrofik kardiyomyopati, Aritmojenik sağ ventrikül 
displazisi, Koroner arter hastal Koroner arter hastaliklari (Doğuştan 
gençlerde ve Sonradan kazanilmiş 35 yaş üzeri), Marfan sendromu , Aort 
darliği gibi sağlik sorunlarinin dişinda bu tür vakalarin artmasinin % 60 lik 
kismini tip biliminde kalp dişi nedenler diye tabir edilen Alkol tüketimi,  
Kokain kullanimi, Doping (amfetamin, kan dopingi), Damarsal hadiseler, 
Travma (baş, göğüs, karin) gibi genellikle sosyal çevre ile bağdaştirilan 
nedenler oluşturduğu gözlemlenmektedir (Gür,2009).

Yukarida sayilan nedenler arasinda sporcular baz alindiğinda özellikle 
sporcularin sosyal çevresi önemli rol oynamaktadir. Sosyal çevrenin bu 
çerçevede bir örnek ile destekleyecek olduğumuzda; Resmi olmayan 
kaynaklara göre Macar futbolcu Miklos Feher kokain bağimlisi bir 
futbolcuydu ve maçlardan bir gün önce sosyal çevresindeki arkadaşlari ile 
kokain partilerine katildiği söylenmektedir.  26 yaşinda kokain bağimlisi 
olduğu bilinen Macar golcü Miklos Feher Benfica’nin  Guimares ile 
oynadiği maçin 60. Dakikasinda oyuna dahil olduktan kisa bir süre sonra 
sahada aniden yiğilmiş ve sağlik ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra 
hastaneye kaldirilan Miklos Feher yapilan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarilamamiştir. 

Çikan haberler incelendiğinde Miklos Feher’in genç yaştaki ani 
ölümünün sağlik öyküsünün incelenip herhangi bir sağlik probleminin 
bulunmadiğindan dolayi bu ani ölüm uyuşturucu ile ilişkilendirilmiştir 
(https://www.sporx.com/turk-futbolunda-kokain-patlamasi SXHBQ303272SXQ 
10.04.2020 16:17).

Futbolun dişinda basketbol, voleybol ve diğer branşlarda da bazi 
sporcularin uyuşturucu maddelere başvurduğu bilinmektedir. Özellikle 
son zamanlarda uyuşturucu piyasasinin dünya üzerinde kolay ulaşilabilen 
bir Pazar olmasindan dolayi sporcular ve özellikle genç yaşlardaki 
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sporcular ne yazik ki henüz hayatlarinin baharinda çimlere ve parkelere 
aniden yiğilarak hayatlarini kaybetmektedirler.

Spor Sahalarinda Kalp Krizine Bağli Ölümlerin Son Zamanlarda 
Artiş Göstermesinin Sebeplerini ikinci olarak seyirciler çerçevesinden 
inceleyecek olduğumuzda ciddi manada seyirci ölümlerinin özellikle son 
zamanlarda kalp krizine bağli olarak arttiğini gözlemlenmektedir. Bu 
artişlarin sebeplerini inceleyecek olduğumuzda yönetimlere ve taraftara 
düşen bazi sorumluluklarin yerine getirilmediği gözlemlenmektedir.

Günümüzde spora olan ilgi her geçen gün artmakta ve seyirci kültürü 
toplumlarin vazgeçilmez bir parçasi halini almaktadir. Bu kültürün 
maalesef üzücü yanlarindan bir tanesi kalp krizine bağli ölümler bu 
ölümlerin son zamanlarda artmasinin en büyük sebebi ise spora duyulan 
ilginin boyutunun yüksek olmasina karşin tribünlerde sağlik önlemlerinin 
alinmamasidir. Ülkemizde futbol maçindan örnek verecek olursak örneğin 
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünde bulunan 35.000 kişilik bir 
tarafta grubu izliyor fakat bu taraftar grubunun olasi bir sağlik sorunu için 
ayrilmiş sağlik ekibi, herhangi bir sağlik odasi veya sağlik cihazlari ne 
yazik ki tribünlerde bulunmuyor. Böyle bir orantida insan sağliğina önem 
verilmeyince maçin stresi heyecani göz önünde bulundurulduğunda kalp 
krizi riski hizla artmaktadir.

 4.Spor Sahalarında Kalp Krizini Bağlı Olarak Meydana 
Gelen Ölümlerin Önüne Geçebilme Açısından Alınacak 
Yönetimsel ve Genel Önlemler
Geçmişten günümüze doğru spor sahalarinda meydana gelen taraftar 

ve sporcu ölümlerinin arka planini incelediğimizde kalp krizinden 
meydana gelen ölümlerin gerçekten büyük bir orana sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Özellikle son zamanlarda herkesin bildiği üzere genellikle 
futbol sahalarinda taraftarlarin kalp krizinden dolayi hayatlarini 
kaybetmesi spor camiasinda gerçekten üzüntü ile karşilanmaktadir. Fakat 
kalp krizine bağli ölümlerin bu denli artmasina rağmen gerek kulüplerin 
gerekse devletin yönetim kademeleri bu konuda önlem almamaya devam 
ediyor (Donuk,2019).

5.Spor Sahalarında External Defibrillator

5.1. External Defibrillator Nedir ?
Kalp ritmini otomatik olarak analiz eden ve ‘ elektrik çarpmasina 

yanit verebilecek bir sorun tespit edildiğinde ‘ normal bir kalp ritmini 
geri yüklemek için şok veren bir cihazdir. Küçük boyutlari ve kullanim 
kolayliklari sayesinde, AED’ler birçok ortamda (okullar ve havaalanlari 
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gibi) yerlerde kurulmuştur ve hayat kurtaran defibrilasyon için firsat 
sayisini artirmada rol oynamaktadir (www.medicinenet.com/script/main/
art.asp?articlekey=23575).

5.2.Spor Sahalarında External Defibrilatör Kullanımı ve 
Faydaları
Kalbi duran hastalarin ambulans gelinceye kadar hayatta 

kalmasini sağlayan external defibrilatör cihazinin Avrupa’da birçok 
spor organizasyonunda kullanildiği gibi Türkiye’de yayginlaşmasi 
gerekmektedir. Ani kalp durmasi ölüm nedenleri arasinda ilk sirada yer 
almaktadir. Türkiye’de ortalam olarak her yil yüz bine yakin insanin ani 
kalp durmasi sonucu yaşamini yitirdiği tahmin edebilmektedir. Geç kalinan 
her dakika kişinin yaşam şansini yüzde 10 azaltmaktadir. Ülkemizde 112 
ambulanslarinin olay yerine ulaşim süresi il merkezlerinde on dakika, 
kirsalda ise otuz dakikadir (Donuk,2019).

Bu süreler dikkate alindiğinda profesyonel sağlik ekipleri olay yerine 
ulaşincaya kadar, olay yerinde yapilacak temel yaşam desteği ve external 
defibrilatör cihazinin uygulayacaği şok işlemi hayat kurtaracaktir. 
Avrupa’da bazi ülkelerin stadyumlarinda ve kalabalik toplumlarin olduğu 
alanlarda kullanilan external defibrilatör cihazinin bulundurulmasi 
zorunludur. Yaşam kurtarma zincirinin halkasinin güçlendiren bu cihaz 
özellikle stadyumlarda ve spor sahalarinda kullanilmasi zorunlu hale 
getirildiği takdirde taraftar ve sporcularin ani kalp krizi sonucu ölümlerinin 
önüne geçileceği düşünülmektedir. Bu cihazlarin sağlikli ve etkili bir 
şekilde kullanilmasi için gerek kulüp bünyesinde gerekse federasyonlara 
bağli  external defibrilatör kullanma yetkisine sahip personeller 
müsabakalar esnasinda hazir bulundurulmalidir. (Donuk,2019).

Örneğin basketbolda başarili ve ekonomik değeri yüksek 
organizasyonlara sahne olan Euroleague’de takimlar spor salonlarinda 
sağlik kurallari gereği salonlarda bulunan seyirciler için içerisinde sağlik 
görevlilerinin olduğu ve içerisinde external defibrilatör, oksijen maskesi, 
astim ilaçlari ve yaygin kullanilan ilaçlar vb. gibi alet ve gereçlerin 
bulunduğu bir sağlik odasi ve en önemlisi ise yoğun bakim ünitesine 
sahip bir ambulans bulundurmak zorundadirlar. Bu sağlik odalarinin 
kullanilmasinin ana faydasi müsabaka esnasinda meydana gelebilecek ani 
bir kalp krizi durumunda hastayi sağlik ekipleri olay yerine ulaşincaya 
kadar veya hasta en yakin sağlik kuruluşuna götürülene kadar hastaya 
hayatta tutmaktir (Gökbayrak,2017).

Euroleague organizasyon komitesinin almiş olduğu bu karar ile 
sadece sporcular değil ayrica seyircilerin de sağliğinin düşünüldüğü açikça 
görülmektedir. Bu kararlarin zorunluluk haline gelmesinde ülkemiz spor 
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camiasina baktiğimizda Gençlik ve Spor bakanliği ve Sağlik Bakanliği’na 
bu konuda büyük sorumluluk düşmektedir. Bu gelişmelerin ülkemizde 
yayginlaştirilmasi durumunda gerek sporcular gerekse genç yaşlarda 
hayatlarini tribünlerde terk eden seyircilerin önüne geçilmiş olabilir.

Spor sahalarinda meydan gelen ölümlerin önüne geçebilmek için 
spor sahalarinin dizayni önem arz etmektedir. Spor sahalarinda yer alacak 
sağlik noktalarindan görev alacak sağlik personel sayilarina kadar spor 
sahalarinin dizayni önemlidir. Bu konuda atilacak önemli adimlar gerek 
sporcu sağliği gerekse de seyircilerin sağliği açisinda çok önemlidir 
(Donuk,2019).

Özellikle Avrupa ülkelerinde son zamanlarda inşa edilen spor 
sahalarinda içlerinde sağlik malzemeleri, external defibrilatör,kalp hiz ve 
ritim görüntüleyici, iklime bağli sorunlar için sağlik cihazlari gibi araç ve 
gereçlerin bulunduğu sağlik odalari dikkat çekmektedir. Ülkemizde ise 
son yillarda inşa edilen stadyumlarda ise sağlik odalarina yer verilmemesi 
hem sporcu hem de seyirci sağliği açisindan tehlike arz etmektedir 
(Donuk,2019).

Ülkemizde spor sahalarinda meydana gelen ve ani kardiyaka bağli 
ölümlere baktiğimiz zaman özellikle futbol branşinda bu ölümlere daha 
çok rastlandiği görülmektedir. Bunun sebebi ise futbol milyonlari peşinden 
sürükleyen ve heyecan seviyesi üst düzey olan bir spor olmasidir. Taraftar 
ölümlerinin yani sira futbol ile uğraşan sporcularda da ani kardiyaka bağli 
ölümler görülmektedir. Ülkemizde ani kardiyaka bağli ölümler ve bu 
ölümlerin hangi müsabakalarda, hangi koşullarda ve nelerin ortaya çiktiği 
ile ilgili aşağida örnekler verilmiştir.

Taraftar Ölümleri;

Eren Dolak – (Sivasspor - Göztepe) 

Demir Grup Sivas spor- Göztepe maçini tribünde izledikten sonra 
stattan çikişta kalp krizi geçiren eren dolak yapilan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarilamadi. Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor, 
ligin 15’inci hafta maçinda dün Göztepe ile karşilaştiği maçta 2-0 galip 
geldikten sonra maçin çikişinda bir tarafta maçin heyecanina dayanamayip 
kalp krizi geçirdi ve sağlik ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 
kurtarilamadi. Kalp krizi geçirdiği yer stadyum olarak bilinen taraftarin 
müdahale edilmesi için sağlik ekiplerinin olay yerine gelmesi beklenmiştir. 
Kaldirilmiş olduğu hastanede Kalp krizi geçirdiği belirlenen Eren Dolak, 
doktorlarin yaklaşik 1 saat süren çabasina rağmen kurtarilamadi(www.
hurriyet.com.tr,17.03.2021).
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Yukaridaki verilen örnek vaka da stadyumda ve stadyum çevresinde 
gerekli sağlik önlemleri alinmiş olsa idi sağlik ekiplerinin taraftara 
ulaşmasi kolay olur ve bu sayede taraftarin belki de hayati kurtarilabilirdi.

Sinan Yildiz – (Yeni Çorumspor- Sivasspor) 

TFF 3’üncü Lig Play Off karşilaşmasinda Yeni Çorumsporun 
Kocaelispor ile maçini izlediği sirada Çorumspor’lu bir taraftar kalp krizi 
geçirdi. Kalp krizinin nedeni ise maçin heyecan ve stres seviyesinin yüksek 
olmasi çünkü iki takimda ikinci lig yolunda son maçlarina çikiyordu. Kalp 
krizi geçirdiği anlaşilan evli ve 2 çocuk babasi Sinan Yildiz, hastanede 
doktorlarin tüm müdahalelerine rağmen yaşamini yitirdi(www.haberturk.
com,08.04.2020,00:21).

 Bu denli önem seviyesi yüksek ve yerel halk açisindan şehir 
takimlarinin önemi oldukça fazla olduğunu varsayacak olursak bu ölümün 
ihmallerden meydana geldiğini söylemek mümkündür. 

Fatih Çalışkan (Galatasaray-Fenerbahçe)  
Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu’nda Galatasaray’in 

Fenerbahçe’yi sahasinda ağirladiği maçta derbiyi izlemek için kardeşi 
Onur ile birlikte, Türk Telekom Arena Stadi’na giden ve devre arasinda 
tribünde fenalaşan 25 yaşindaki Fatih Çalişkan kardeşi Onur’un kucağina 
yiğildi. Galatasarayli taraftarlar, fenalaşan Çalişkan için tribünlere 
ambulans çağirdi. Tribüne gelen sağlik ekipleri Fatih Çalişkan’a yaptiği 
ilk müdahalenin ardindan hastaneye kaldirdi. Hastaneye kaldirildiği sirada 
kalbi duran Çalişkan, yolda hayatini kaybetti(skor.sozcu.com.tr,2020).

Olay sonrasi basin mensuplarina açiklama yapan taraftarin babasi 
Ramiz Çalişkan, “Hiçbir sağlik problemi yoktu. Kalp krizi geçirmiş devre 
arasinda. Maça kardeşiyle gitti. Fenalaşip, birdenbire kardeşinin kucağina 
yiğilmiş. 18 yaşina kadar da amatör futbol oynadi. Ambulansla hastaneye 
gidene kadar yolda hayatini kaybetmiş” sözleri kalp krizinde hastayi 
ulaşmadaki zamanin önemini göz önünde bulunduracak olduğumuzda 
yine stat içeresinde gerekli önlemlerin alinmadiğini görmekteyiz. 

Koray Şener- (Galatasaray – Fenerbahçe) 

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin karşilaştiği süper lig mücadelesinde 
Türk Telekom Stadi deplasman tribününe Fenerbahçe’yi desteklemek 
için gelen UNIFEB grubundan bir taraftar kalp krizi geçirerek hayatini 
kaybetti. Kalp krizi geçirdiğini gören diğer taraftarlar arkadaşlarinin 
yardimina koştu ve hemen ardindan taraftarlar seslerini sağlik ekiplerini 
duyurmaya çalişti. Sağlik ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 20 
yaşindaki Koray Şener hayatini kaybetti. Özellikle ülkemizde ve dünya 
genelinde oynanan derbilerde bu tür üzücü olaylar maçin önemin daha 
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fazla damga vurmaktadir. Tüm dünyanin izlediği böyle bir maçta insan 
hayatinin önemini gösteren tek bir sağlik önlemi alinmamasi ise spor 
dünyasi açisindan gerçekten çok üzücü bir görüntü çizmektedir(www.
fotomac.com.tr,09.04.2020,20:05).

Ahmet Yetim  (Beşiktaş-Trabzonspor)

Beşiktaş ve Trabzonspor arasinda oynanan süper lig karşilaşmasinda 
stres ve heyecanin bir arada olduğu karşilaşmada Beşiktaşli bir taraftar 
maçin heyecanina yeni düştü ve kalp krizi geçirerek yaşamini yitirdi. 
Kalp krizi geçiren Ahmet Yetim isimli taraftari hastaneye götüren ise 
sağlik ekipleri yerine kendi akrabalari oldu. Ahmet Yetim’in kalp krizi 
geçirdiği esnada tribünlerde herhangi bir sağlik personelinin olmamasi bu 
denli üzücü bir olayin meydana gelmesinde en büyük ihmalkârliktir(www.
fotomac.com.tr,09.04.2020,20:10).

Metin Çokgezenler ( Gümüşhanespor –Bandırmaspor) 

Spor Toto 2.lig kirmizi grup takimlarindan Bandirmaspor deplasmanda 
1-1 berabere kaldiği Gümüşhanespor maçinin son dakikalarinda Metin 
Çokgezenler isimli taraftar maçin heyecanina dayanamayip kalp krizi 
geçirdi. Kaldirildiği Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapilan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarilamayarak vefat etti. 

Tribünde meydana gelen bu üzücü olaydan sonra Kulüp Doktoru Dr. 
Zafer Yilmaz, “Müsabakanin son dakikalarinda taraflarimizdan Metin 
Çokgezenler kalp krizi geçirmiştir. Bandirmaspor taraftarlarimizin konuyu 
bildirmesinin ardindan yapilan ilk müdahalesinin ardindan stadyumda 
bulunan ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldirilmiştir. 
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Metin Çokgezerler burada yapilan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarilamayarak vefat etmiştir” diyerek burada 
ilk müdahalenin stadyumda yapilduğinin vurgusunu yapmiştir. Fakat 
olay görüntüsü incelendiğinde taraftarlar ambulansi çağirirken vakit 
kaybedildiği gözlemlenmiştir(www.haberler.com,09.04.2020,20:18).

Fazlı Güner ( Beşiktaş- Wolverhampton)  

UEFA Avrupa Ligi’nde sahasinda Wolverhampton ile karşilaşan 
Beşiktaş mücadeleyi 1-0 kaybetti fakat maçin önüne geçen yine son 
zamanlarda spor sahalarinda giderek artan olaylardan bir tanesi yaşandi. 
Maçin bitiş düdüğü ile birlikte taraftarlar stadi boşaltmaya başlarken 
siyah beyazli bir taraftar kalp krizi geçirdi. Sağlik ekipleri olaya 
aninda müdahale ederken taraftar hastaneye kaldirildi(skor.sozcu.com.
tr,09.04.2020,20:45).

Uefa standartlarininim bu karşilaşmada uygulandiğini varsaydiğimizda 
kalp krizi geçiren taraftara sağlik ekiplerinin zamaninda ulaşmasi 
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sağlanmiştir. Böylece zamaninda ve yerinde müdahale gecikmediği için 
kalp krizi geçiren taraftar sağlikli bir şekilde kurtarildi.

Sporcu Ölümleri;

Fabrice Muamba (Tottenham - Bolton ) 

İngiltere’de Tottenham ve Bolton arasinda oynanan FA Cup 
mücadelesinin 41. Dakikasinda Fabrice Muamba maç esnasinda yere 
yiğildi ve kalbi iki kez durdu. Muamba’ya ilk müdahaleyi yapmak için 
Londra Chest Hastanesi’nde görevli kardiyolog Dr. Andrew Deaner’in 
sahaya girdiği ve iki defa kalbi duran Kongolu futbolcunun hayata 
tutunmasini sağladiği belirtildi(spor.haber7.com,09.04.2020,21:52).

Sadece taraftarlarda görünmeyen kalp krizi zaman zaman üst düzey 
sporcularda da görülmektedir. Bu vakada tribünde bir kardiyolog olmasina 
rağmen Fabrice Muamba’nin hayat tehlikesi ilerleyen günlerde devam 
etmiştir.

Miraç Bekdaş (Gülüç Belediyespor- Eleşlerspor)  

Zonguldak 1’inci Amatör Ligi Ereğli grubu takimlarindan Gülüç 
Belediyespor’un futbolcusu Miraç Bekdaş (28), Eleşlerspor ile oynanan 
maç sirasinda kalp krizi geçirerek hayatini kaybetti. Gülüç Belediyepor’lu 
futbolcu Miraç Bekdaş, bir anda yere yiğildi. Gülüç Bekdaş, stadyumda 
görevli sağlik ekibi olmadiği için önce soyunma odasina götürüldü. 
Haber verilmesiyle gelen sağlik ekiplerinin yaptiği müdahalenin ardindan 
ambulansa alinan Bekdaş, Devlet Hastanesi’ne kaldirildi. Gülüç Bekdaş, 
doktorlarin yaptiği tüm müdahalelere rağmen kurtarilamadi(www.
cnnturk.com,09.04.2020,22:13).

Patrick Ekeng ( Dinamo Bükreş – Viitorul ) 

 Dinamo Bükreş’in 26 yaşindaki Kamerunlu futbolcusu Patrick 
Ekeng de 6 Mayis 2016’da Romanya 1. Ligi Şampiyonluk Grubu’nda 
Viitorul ile yaptiklari maçta, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yiğildi 
ve götürüldüğü hastanede hayatini kaybetti. İlk müdahalenin sahada 
bulunan sağlik ekipleri tarafindan yapilmasina rağmen tüm çabalara 
rağmen kurtarilamadi(www.medimagazin.com.tr,09.04.2020,23:18).

 Miklos Feher ( Benfica – Guimaraes ) 

Macar futbolunun yetiştirdiği en büyük yetenekler arasinda 
gösterilen Miklos Feher, 25 Ocak 2004’te Benfica formasi altinda çiktiği 
Guimaraes maçinda, gördüğü sari kart sonrasi kafasini öne eğip fenalaşti 
ve maç sonrasinda kaldirildiği hastanede yaşamini yitirdi. Miklos Feher 
Saha içerisinde profesyonel sağlik ekiplerinin bulunmasina rağmen 
kurtulamadi(www.sporx.com,10.04.2020,16:17).
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SONUÇ
Yapilan bu çalişmanin sonuçlarini derleyecek olduğumuzda ilk 

olarak spor sahalarinda gerek taraftar gerekse sporcularin uğradiği 
kalp krizine bağli ölümlerin çeşitli ihmalkarliklardan kaynaklandiği ve 
özellikle büyük kulüplerinin tesislerin sağlik açisindan yetersiz olduğunu 
görmekteyiz. Bunun dişinda spor alanlarinda gerekli ve yeterli düzeyde 
ekip ve görevlilerin olmamasi da bahsi geçen ölümlerde neden olarak 
karşimiza çikmaktadir.

Çalişmamizda literatür araştirmasi yapildiği sirada göz çarpan 
özellikle taraftar ölümlerinin sikliği spor camiasinda üzüntü ile 
karşilanmaktadir ve ne yazik ki günümüz spor çerçevesinde bu ölümlerin 
engellenebilmesi için herhangi bir girişimde bulunulmadiği, çalişmanin 
ulaşildiği bir diğer sonuçtur. Tesislerin yetersizliğinde özellikle tribün 
girişlerinin ve çikişlarinin dar olmasi, sahalarin birden fazla kata sahip 
olmasi gibi mimari nedenler başi çekerken tribünlerde rahatsizlaşan 
bireylere sağlik çalişanlarinin zor ulaşmasi bir diğer neden olarak göze 
çarpmaktadir.

Çalişmada ulaşilan bir diğer önemli sonuçta, bu denli kalp krizlerinde 
ilk ve hizli müdahalenin önemi oldukça yüksek ve hayat kurtarmada 
anahtar rol oynamaktadir. Bu yüzden spor sahalarinin dizayni ve spor 
sahalarinin dizaynlarinda kullanilan ekipman ve personeller oldukça 
önemlidir. Bu ekipmanlarin başinda kalp krizlerinde hayati önem taşiyan 
external defibrilatör gelmektedir. External defibrilatör ani bir şekilde 
kalbi duran tarafta veya sporcularin ambulans gelinceye kadar hayatta 
kalmasini sağlayan bir sağlik ekipmanidir (Donuk,2019)

Araştirmada elde edilen sonuçlara göre taraftar ölümlerinin en önemli 
etkileri arasinda maçin stres durumu, maçin gerilimi yer almaktadir. Bu 
gerilimin doksan dakika sürmesi ve ister istemez taraftarlarin bu stresli 
akintiya kendini kaptirmasi kalp ritimlerini hizlandirmkata ve kalbi 
yormaktadir. Bu yüzden maçlarda özellikle taraftarlar bu kalp ritimlerinin 
düzensizliğine dayanamayip kalbinie yenik düşmektedir. Tam bu esnada 
external defibrilatör araya girerek kalp krizi geçiren bireylerin hayatta 
kalmasini sağlamaktadir.

Ülkemizde 112 acil servis ambulanslarinin olay yerine ulaşim süreci 
ortalama il merkezlerinde on dakika, kirsalda ise otuz dakika olarak 
belirtilmektedir.  Bu süreler dikkate alindiğinda sağlik ekipleri olay 
yerine ulaşincaya kadar olay yerinde yapilacak temel desteğin ve external 
defibrilatörün önemini göstermektedir ( Donuk,2019).

Araştirmada ulaşilan bir diğer sonuç ise ülkemizde yapilan spor 
organizasyonlarinda external defibrilatör cihazinin kullanilmadiği ve bazi 
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önemli spor tesislerinde bu cihazin olmamasindan kaynakli kalp krizine 
bağli ölümler meydana geldiği görülürken bu tarz ölümlerin özellikle 
derbi maçlarda giderek artmasi ve önüne geçilememesidir.

Bu ölümlerin önüne geçebilmek ve spor sahalarini sağlikli alanlar 
haline getirme ve bu ölümlerin önüne geçilmesi için gerekli koordinasyonun 
yapilmasi konusunda Takim yönetimleri, Federasyonlar, Sağlik Bakanliği 
ve son olarak Gençlik ve Spor Bakanliğina önemli işler düşmektedir.

Sonuç olarak Spor Sahalarinda Kalp Krizine Bağli Ölümlerin Son 
Zamanlarda Artiş Göstermesinin Sebeplerini sporcu çerçevesinden 
değerlendirdiğimizde kalp dişi nedenlerin bu ölümlerin artmasinda 
etken rol oynadiğini görmekteyiz. Ayrica kalp krizine bağli ölümlerin 
önüne geçebilmek açisindan gerek devlet kurumlarina gerekse de kulüp 
yöneticilerine görevler düşmektedir. Bu konuda alinabilecek önlemleri iki 
başlik çatisi altinda inceleyecek olursak; 

Spor camiasinda hemen hemen her konuda Federasyonlar ve 
sporcular kadar kulüp yöneticilerine hemen hemen her konuda önemli 
görevler ve önemli işler düşmektedir. Bu görevlerin konumuz açisindan 
değerlendirecek olduğumuzda ise kalp krizine bağli ölümlerin önüne 
geçilebilmesi açisindan kulüp yöneticilerine aşağidaki görevlerin 
düştüğünü söyleyebiliriz;

- Stadyumlar ’da koltuk dişinda kalan bölgelere taraftarlarin 
oturtulmamasini sağlamak

- Stadyum ve çevresinde kalp sorunu yaşayabilecek bireyler için 
taraftarlara kolay ulaşilabilecek bir noktada bulunan doktor noktalari 
yerleştirmek.

- Maçlara giriş çikişlarda görevliler tarafindan kalp krizi riski 
taşiyan taraftarlarin bilet turnikelerinde bazi sorularla kalp öyküsünü 
belirleme ve böyle bir ihtimal varsa sağlik noktalarina yakin olan 
tribünlerde bu taraftarlara yer verme.

- Kalp krizlerinde erken ve ilk müdahalelerin hayati değer 
taşidiğini göz önünde bulunduracak olursak en az ilkyardim belgesine 
sahip personel(sağlik lisesi mezunu vs.) sayisini taraftarlarin bulunduğu 
noktalarda görevlendirmek.

-  Sağlik il müdürlüğü vb. gibi kurumlara birlikte hareket ederek 
spor sahalarinda meydana gelen kalp krizine dikkat çekmek için çeşitli 
taraftar platformlarinda bilgilendirme amaçli kisa filmler yayinlamak 
ve kalp krizi geçiren birine yapilacak ilk yardim için broşür vb. gibi yol 
göstericiler ortaya koymak.
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- Kalp krizinden hayatinin kaybeden sporcularin sikliğini göz 
önünde bulundurduğumuzda saha içlerinde bulunan ambulans ve sağlik 
personel sayisinin var olanin iki katina çikartmak. (genel olarak üst düzey 
maçlarda en fazla stad ve spor salonu içerisinde veya yakininda 2 ambulans 
ve 4 sağlik personeli, Amatör liglerde ise maksimum 1 ambulans ve 2 
sağlik personeli)

- Bünyesinde bulundurduğu sporcularin sadece sezon başlari veya 
sezon ortalarinda değil düzenli periyotlarda sürekli olarak kalp ritimlerini 
ve kalp düzeylerini takip altina almak.

- Stres ve Gerginlik seviyesi çok yüksek maçlarda hem sporcular 
için hem de taraftar için spor sahalarinda kardiyologlara yer vermek.

Ülkemizde sporun her kademesinde devlet kurumlarina düşen 
görevlerin önem derecesi oldukça yüksektir. Yasalari elinde bulunduran 
ve gerekli gördüğü takdirde yeni yasalarla bazi düzensiz durumlarin 
önüne geçebilmek ve bu durumlari olumlu yönde değiştirmek adina bazi 
kurallari devlet otoritesi ile çikarilabilmektedir bu otorite göz önünde 
bulundurulduğunda ise kalp krizine bağli ölümlerin önüne geçilebilmesi 
açisindan devlet kurumlarina aşağidaki görevlerin düştüğünü 
söyleyebiliriz;

- Özellikle futbol maçlarinda passolig uygulamasi ile entegre 
halde çalişarak passolig kartlarina en azindan tek hekim sağlik raporu 
zorunluluğu getirilmelidir.

- Kulüplerin Sağlik personel sayilarini arttirmasi konusunda 
Gençlik ve Spor bakanliği Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte hareket 
ederek bu konuyu kulüplere zorunlu hale getirmek

- Kulüplerin Stadyum ve Spor Salonlarinda Kalp krizi riski göz 
önünde bulundurulduğunda hayati önem taşiyan ‘’external defibrillator’’ 
cihazinin zorunlu hale getirilmesi.

- Özellikle heyecan seviyesi yüksek maçlarda ( derbi vb.) kalp 
krizi riski göz önünde bulundurulduğunda sağlik geçmişi temiz olamayan 
taraftarlarin spor sahalarina girmemesi için yasalar çikartmak. Profesyonel 
ve Amatör futbolcularin uyuşturucu maddeleri kullanmamasi için ağir 
para cezalari ve hapis cezalarini çikartmak.

Ayrica spor sahalarinda kalp krizi risklerini azatlmak ve bu durumlara 
mümkün mertebede varolan en kisa sürede müdahale etmek ve bireyi 
hayatta tutumak açisindan ulaşilan bir diğersonuç ise Spor sahalarinin 
dizayninin önemli bir yer tuttuğudur. Kalp krizi riskini azaltmak ve ortaya 
çikabilecek riskleri ortadan kaldirmak adina stadyumlarda şu şekilde 
düzenlemeler ve planlamalar yapilabilir ;
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1- Saha doktoru, acil servis ekibi, antrenörler, saha görevlileri gibi 
personellerin sayilarinin arttirilmasi ve bu görevliler için sahalari kabinler 
inşa edilmesi

2- Stadyum ve spor sahalarinda ambulanslarin saha içlerine erişimi 
konusunda sağlik yollarinin (ambulansa doğrudan ulaşilabilen ve sadece 
sedyenin ambulansa bağlantisi olan bir yol) inşa edilmesi.

3-İçlerinde Acil uygulama setleri Defibrilatör , Kalp hiz ve ritim 
görüntüleyici, Taşima araçlari, İklime bağli sorunlar için gerekli 
Malzemeler, Muayene ortami, Sabitleyiciler (atel, splint v.b..) Bulunan 
sağlik odalarinin inşasi.

4-Taraftarlar için ayrilan bölümlerde en azindan sedyelerin rahatlikla 
erişmesini sağlayacak sedye raylari.

5- Özellikle Stadyumlarda tek ambulans noktasi yerine en az 3 
ambulans giriş noktasinin sağlanmasi.

6- Özellikle süper lig takimlarinin stadyumlarinda seyirci kitle 
sayisini da düşündüğümüzde en azindan stadyumlarin içerisinde yoğun 
bakim ünitesine sahip sağlik odalarinin bulundurulmasi.
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Spor endüstrisinin günden güne gelişmesi ile içerdeki katilimcilarin 
sayilari da artmiştir. Bu artiş ile birlikte sporun ekonomik verileri çoğalmiş 
ve spor piyasasinin hacmi büyümüştür. Dijital medyanin gelişmesi ile 
popüler sporun içeriklerinin ve canli yayinlarinin birçok insana ulaşmasini 
hizlanmiştir. Pazarlama faktörü de bu bağlamda çok önemlidir. Hem 
ürünlerin fiyatlandirilmasi hem de ulaşacaği kitleleri arttirmasi ile spor 
sektörü son yillarda daha önce olmadiği kadar kuvvetlenmiştir.

Öncelikle futbol ve daha sonra basketbol gibi spor branşlarinda 
taraftarlarin ve izleyicilerin spor ekonomisin içine çekilmesi birçok 
yenilikler sunulmuştur. Örnek verirsek Instagram uygulamasindan takim 
ürünlerinin alişverişleri seçip hemen satin alabilmek gibi. Sporla beraber 
spor turizmi de gelişmiştir. İzleyici olmak ya da hobi olarak yaptiği spora 
katilimci olmak için seyahatler artmiştir. Büyük organizasyon gerektiren 
sportif oyunlar beraberinde bölgeye ekonomi yönünden büyük katki 
sağlamaktadirlar. Sportif organizasyonlarin başlangiç ve bitiş tarihleri de 
izleyiciler önemli etkenlerdendir. Katilimcilar organizasyonun tarihlere 
göre plan yapmaktadirlar(Alpullu,2019).Spor etkinliklerinin sayilari 
çoğalmiş ve kulüplerin kurumsallaşmasi artmiştir. Bu da çalişan sayilari 
arttirmiştir. Basketbol organizasyonlari Avrupa’da da izlenmekte ve 
seyirciler tarafindan takip edilmektedir.

Spor piyasasinda olan bu ekonomik gelişmeler doğal olarak 
özellikle popüler sporlarda kulüplerin gelirlerini arttirmiş, sporun 
temel birimlerinden biri olan sporcular ve teknik ekiplerin maaşlari da 
yükselmiştir. Yayin gelirleri yükseldiği için özellikle büyük liglerde 
gelirler artmiş ve takimlar yüksek meblağlar ödeyerek oyuncu transferleri 
başlamiştir. Örnek verirsek PSG futbol takimi 222 milyon Euro ödeyerek 
FC Barcelona’dan Neymar Da Silva’yi transfer etmiştir.

Futbol piyasasinda daha iyi oyunculara sahip olmak için kulüpler 
istedikleri oyunculara yüksek rakamli sözleşmeler teklif etmişlerdir. 
Daha çok taraftara ve daha çok izleyiciye ulaşmak için farkli ülkelerdeki 
kişileri de kulüplerin müşterisi yapmak hedeflenmiştir. Avrupa takimlari 
futbolun sonradan popüler olduğu Uzakdoğu ülkelerinde hazirlik 
maçlari ve kamplar düzenlemişlerdir. Bu gelişmeler farkli sporlara da 
siçramiştir. Taraftarlar kulüpleri ve oyunculari sosyal medyada siki bir 
şekilde takip etmektedirler. İnternet yayinciliğin gelişmesine rağmen 
televizyon popülerliğini kaybetmemiştir. Ofcom 2017 Araştirmasi 
verilerine göre ülkelerin televizyon izleme süreleri incelendiğinde; 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de günlük ortalama televizyon 
izleme süresi 270 dakika, Birleşik Krallik’ta  günlük ortalama televizyon 
izleme süresi 212 dakika, İspanya’da günlük ortalama televizyon izleme 
süresi 233 dakika, Almanya’da günlük ortalama televizyon izleme süresi 
223 dakika, İtalya’da günlük ortalama televizyon izleme süresi 248 
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dakikadir(Dicle,2020). Amerika Ulusal Basketbol Ligi Nba,2015/2016 
yilinda mevcut anlaşmasini 2 kata çikartarak 10 sezon için 24 milyar 
dolar karşiliğinda yayin haklar için anlaşmiştir. Spor organizasyonlarin 
sayilari çoğalmiş ve kulüplerin kurumsallaşmasi artmiştir. Basketbol 
organizasyonlari Avrupa’da da izlenmekte ve seyirciler tarafindan 
takip edilmektedir. Avrupa Basketbol Organizasyonu olan 24 haftanin 
sonunda Euroleague’de toplam 1.865.516 seyirci maçlari salonda izledi. 
Ortalama olarak ise ortaya 8.688 sayisi çikti.  Doluluk orani olarak da 
24 hafta sonunda takimlar, %72.7’ye ulaşti. https://www.eurohoops.net/
tr/trademarks-tr/1025665/euroleague-seyirci-raporu-salonlari-en-dolu-
olan-takimlar/

Futbolda rakamlarin büyümesi, liglerin gelişmesi sonucunda 
profesyonellik üst düzeye çikmiştir.  Antrenör sayilari, kulüp çalişanlari 
sayilari artmiştir. Artik sporcularin ve teknik direktörlerin çoğunluğu 
sözleşme şartlarini görüşürken profesyonel yardim almaktadirlar. Özellikle 
sporculari profesyonel futbolcu menajerleri temsil etmektedir. Menajer 
Fransizca kökenli bir kelime olup, sözlük anlamina göre, yönetici, bir 
sporcunun veya sanatçinin mesleki işlerini düzenleyen ve yöneten 

kimse ve bir takimin yöneticisi anlamindadir.(TDK) Menajerlik 
faaliyeti, oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüple görüşmeyi, yapmak, 
sözleşmesi devam ettiği kulüple  yeni sözleşme şartlari için görüşme 
yapmak ya da sözleşme feshi gibi görüşmeleri içerir .Bu hizmetin 
karşiliğinda da oyuncu ile ya da teknik direktörle aralarinda yapmiş 
olduğu sözleşmeye uygun olarak komisyonunu almaktadir. Menajerlik 
faaliyeti modern futbolun önemli bir parçasidir. Futbol spor branşlari 
arasinda en popüler olanidir. Dünyada futbolun patronu olan FIFA dünya 
futbolunu şekillendirmektedir.209 federasyonun üye olduğu FIFA, başta 
dünya kupasi organizasyonu olmak üzere birçok organizasyonun tam 
yetkilisi olup ,milyar dolarlik bir ekonomiyi yönetmektedir. 2014 Dünya 
Kupasinda sponsorluk gelirleri dişinda sadece yayin haklarindan 2.4 
milyar dolar kazanmiştir

(Brenda ve ark 2018).
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Beş Büyük lig ve Süper Lig Yılık Yayın Gelirleri

https://www.footballbenchmark.com/library/broadcasting_revenue_landscape_
big_money_in_the_big_five_leagues

*Rakamlar Euro cinsindendir

Premier Lig’de toplam yayinlanan maç sayisi yillik 200 tanedir

La Liga’da yayinlanan maç sayisi yillik 380 tanedir

Bundesliga’da yayinlanan maç sayisi yillik 306 tanedir

Serie A’da yayinlanan maç sayisi yillik 380 tanedir

Ligue 1’de yayinlanan maç sayisi yillik 380 tanedir

Türkiye Süper Liginde yayinlanan maç sayisi yillik 306 tanedir 
(2019-20 sezonu)

Avrupa Birliği Spor Komisyonu yayincilikta tekeli önlemek için: no 
single buyer rule kuralini uygulamaktadir. Avrupa’da yayin ihalelerini 
en az 2 şirketin ortaklaşa katilmalari ve yayinlamalari gerekmektedir 
(Budzinski ve ark. 2019). Pandemi döneminde seyircilerin stadyumlara 
girmesinin yasaklanmasindan sonra tv yayinlari daha çok izlenmeye 
başlanmiştir. Türk futbolunun yani sira Avrupa futbolu da incelendi. Beş 
büyük lig olarak bilinen Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 
1, İtalya Serie  A ve İspanya La Liga’da 509 müsabaka ertelenmiştir.

(https://www.aktifbank.com.tr/Documents/aktif-bank-ekolig-
covid-19.pdf)
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 Avrupada En Çok Geliri Olan On Takım

(Futbol Para Ligi 2019 https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/technology-media-
and-telecommunications/articles/deloitte-football-money-league-2019.html)

İlk alti takimin en yüksek gelirlerini ticari ürünler oluşturmaktadir. 
Özellikle İngiltere Premier Lig takimlarinin yayin gelirleri yüksektir. Maç 
günü gelirleri ise ülkeye göre ve futbol takiminin başarisina ve stadyum 
kapasitesine göre değişmektedir. Gelirlerin bu seviyelere gelmesi doğal 
olarak futbol piyasasindaki rakamlari da yukariya çikartmiştir.2019-2020 
sezonunda Premier Lig takimlari toplam 263 milyon pound menajerlik 
ücreti ödemiştir. Liverpool 30.3milyon pound ödemeyle birinci siradadir. 
Manchester City 29 milyon pound ve Manchester United ise 27.5 milyon 
pound menajerlik ücreti ödemiştir. En düşük olarak ise Burnley takimi 3.9 
milyon pound ödemiştir. 

(https://www.bbc.com/sport/football/53170215)

Ülkemizde yapilan ödemelere bakildiğinda ise 2019-2020 
döneminde süper lig takimlarinin TFF’ye toplamda   5.074.106,63 TL 
7.355.620,55 EUR 48.000 USD ödeme bildirmişlerdir. TFF birinci lig 
takimlari ise toplamda 524.396,75 TL,392.477,84 EUR menajerlere 
ödeme yapmişlardir. TFF 2.lig takimlari da 314.843 TL tutarinda ödemeyi 
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menajerlere yapmişlardir. Futbolcularin kendi yaptiklari ödeme tutari da 
26.314 TL’dir.

Kulüpleri incelersek,2019-20 sezonunda Süper Lig ekiplerinden 
Çaykur Rizespor A.Ş 1.147.543 TL 45.000 EUR 48.000 USD ,Yeni 
Malatyaspor  25.000 Euro ,Fenerbahçe A.Ş 609.000 TL  2.128.408,22 EUR 
, Antalyaspor 1.685.000 TL,300.000 EUR, Galatasaray A.Ş 262.003,63 
TL 3.330.112,33 EUR, Gaziantep Futbol  Kulübü A.Ş 940.050 TL 662.100 
EUR, İttifak Holding Konyaspor 54.000 TL, Trabzonspor A.Ş 258.510 
TL 660.000 EUR, Denizlispor ise 118.000 TL 205.000 EUR tutarinda 
menajerlik ödemesini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirmiştir. 
Ödemeleri yapan kulüpleri incelediğimizde bütün süper lig takimlarinin 
ödeme bilgilerini federasyona bildirmediğini de görmekteyiz.

(https://www.tff.org/Resources/TFF/Auto/0ade700ed6ea451a96fa14018f9aecf1.
PDF)

Menajerlik Faaliyetinde Talimatlar
Yabanci futbolcularin transferleri, günümüz futbolunun önemli bir 

parçasidir. Türk futbolunda da yabanci oyuncu sinirinin genişletilmesi 
sonucu yabanci futbolcularin liglerde daha fazla oynamasini sağlamiştir. 
Bu durum yabanci futbolcularin ya da onlarla çalişmak isteyen kulüplerin, 
futbol menajerleri ile daha çok çalişilmasini arttiran bir gelişme olmuştur. 
(Güner,2019)

Menajerlik faaliyetleri ayrica sözleşme sürecinde olan sikintilar ile 
ilgili de olabilecek süreçten sorumludur. Hem FIFA hem de ulusal ülke 
federasyonlari belirli kurallar ile bu faaliyetleri belirlemiştir.

Futbol dişinda basketbol ve dövüş sporlarinda da menajerlik üst 
düzeyde yapilmaktadir. Basketbol sezonunda transfer bütün sezon açiktir. 
Yayincilik gelirlerinin artmasi, sponsorlarin daha çok spora ilgi göstermesi 
ve daha çok müsabaka arzini sağlamiştir. Spor organizasyonlarin sayilari 
çoğalmiş ve kulüplerin kurumsallaşmasi artmiştir. Bu da çalişan sayilari 
arttirmiştir .Basketbol organizasyonlari da izlenmekte ve seyirciler 
tarafindan takip edilmektedir. Amerika Ulusal Basketbol Ligi(NBA) 
dünyanin en popüler ve en çok izlenen spor müsabakalarindan bir tanesidir.

Dövüş sporlari da dünyaca popüler spor branşlarinin başinda 
gelmektedir. Bireysel spor kategorisinde olan profesyonel dövüş 
sporlarinda ayni sporcular sik maçlar yapmamaktadir. Yilda 2 kere 
bazen de yilda bir olarak sporcular mücadele etmektedirler. Amerikali 
profesyonel boksör Floyd Mayweather

Forbes dergisinde yilin en çok kazanan sporculari listesinde birçok 
kez birinci olmuştur. Ayrica boks ve kick boks menajerliği de Türkiye’de 
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yapilmakta ve federasyonlar bunlarin menajerlik lisansini vermektedir 
.Futbolda olduğu gibi dövüş sporlarin da kendine özgü talimatnamesi 
vardir.

Türkiye’de lisansli futbol menajerliği yapmak için gerekli prosedürler 
vardir. Bunlari tamamladiktan sonra lisans alinabilmektedir. Menajerliği 
resmi olarak yapmak için ulusal federasyona başvurmak gerekmektedir. 
TFF’nin başvuru şartlari şunlardir:

1-a) Türk pasaportuna sahip olmak ya da Türkiye’de oturum ve 
çalişma izni olmasi, 

b) Şike ve teşvik primi ile Futbol Disiplin Talimati’nin “Hükümlülük” 
kenar başlikli maddesinde belirtilen suçlarla ilgili kesin hüküm giymemiş 
olmak, 

c) Disiplin Kurullari tarafindan, müsabaka sonucunu etkileme, bahis, 
doping, ayrimcilik ve sahtecilik eylemleri sebebiyle kesinleşmiş ceza 
almamiş olmak,

ç)Federasyon tarafindan belirlenecek diğer şartlari yerine getirmek.

2)FIFA, FIFA’ya bağli konfederasyonlar, TFF, diğer ülke 
federasyonlari, herhangi bir lig oluşumu vb. ile kulüpler veya bunlarin 
herhangi bir kurulunda fahri veya ücretli olarak görevli bulunan kişiler ile 
faal futbolcu, teknik adam, antrenörler ve müsabaka görevlileri menajerlik 
faaliyetinde bulunamazlar. Ayrica, menajerlerin faaliyetlerini yürütürken 
futbol ile ilgili herhangi bir oluşumda resmi bir şekilde sözleşmeden doğan 
ve potansiyel çikar çatişmasina yol açabilecek ilişkilerinin olmamasi 
gerekir.

3)Aktif futbol hayati devam eden futbolcularin, teknik adamlarin 
ve futbol faaliyeti içerisinde bulunan diğer kişilerin direkt veya indirekt 
şekilde menajerlik faaliyeti bulunan bir kuruma ortak olmak da dahil 
olmak üzere dolayli menajerlik faaliyetinde bulunmalari yasaktir. Bu 
kişiler ancak aktif futbol hayatlarini bitirdikten sonra bu talimat hükümleri 
çerçevesinde menajerlik lisansina sahip olmalari şartiyla menajerlik 
faaliyetinde bulunabilirler

(4) Bu maddedeki şartlara ek olarak, menajerlik lisansinin 
verilebilmesi veya lisanlara vize ettirmek için lisans başvurusunda 
bulunan menajerin mesleki, sosyal ve ahlaki yönlerden iyi anilmalari ve 
“kusursuz bir itibara” sahip olmalari gerekmektedir.

(5) Menajerlik lisansina sahip olmak için FIFA ve TFF talimat ve 
düzenlemelerine ve bu faaliyetin temel ilkelerine uymayi taahhüt ettiği 
örneği Ek–1’de yer alan “Menajerlik Taahhütnamesinin” imzalanmasi ve 
TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur.
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(6) Menajerlik faaliyetinin gerçek kişi olarak bizzat yürütülmesi 
zorunlu olmakla birlikte, menajerler ticari faaliyetlerini şirket olarak da 
organize edebilirler. Bu halde dahi menajerlik faaliyetini bu talimata 
uygun olarak lisans sahibi olan kişilerin bizzat yürütmeleri ve bu talimatta 
öngörülen koşullari taşimalari zorunludur.

TFF’nin istediği gerekli belgeleri de temin ettikten sonra başvuran aday 
değerlendirme komitesinin cevabini bekler. Federasyonun değerlendirme 
komisyonu tarafindan, lisans başvuru talebi ilk kez veya daha önce kabul 
edilen menajerler, TFF tarafindan düzenlenen futbol menajerliği eğitim 
seminerine katilmak zorundadir. Burada menajerlikle ilgili kurallari ve 
talimatlari öğrenirler.

(https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/
Futbol-Menajerleri-ile-Calisma-Talimati.pdf)

Sportif faaliyetlerde menajerlik faaliyetleri ulusal ve uluslararasi 
olarak belli sözleşmelere bağlidir. Bu sözleşmeler faaliyetin yerine 
göre ülke federasyonlarinin kurallarina göre belirlenir. Federasyonlarin 
talimatnamelerine göre sporcularin, kulüplerin, teknik ekibin, menajerlerin 
yöneticilerin, seyircilerin uymasi gereken maddeler belirlenmiştir.

Menajerlik ile ilgili de faaliyet alanlari belirlenmiştir. TFF’nin 
menajerlik talimatinda, tanim, tescil, menajerlik lisansinin açiklamasi, 
menajerlik faaliyetinin bildirilmesi ,menajerlik sözleşmesi ve taraflarin 
hak ve hükümlülüklerini içermektedir.

TFF‘nin futbol menajerleri ile talimatina göre menajer : Belirlenmiş 
bir ücret karşiliğinda veya ücretsiz olarak, profesyonel futbolcu sözleşmesi 
müzakeresi yürütmek amaciyla futbolcu veya kulüpleri temsil eden veya 
kulüpler arasinda transfer görüşmesini gerçekleştirmek amaciyla kulüpleri 
temsil eden ve TFF’den lisans almiş gerçek kişilerdir.

Menajerlerin ayni zamanda tescil şartlari da ilgili federasyon 
tarafindan belirlenmiştir.

Tescil şartlari arasinda:

Talimatnameye göre menajerliğe başvuru sirasinda da olan resmi 
olarak uluslararasi ya da ulusal futbola bağli bir birimde ücretli ya da fahri 
şekilde çalişmamak gerekmektedir.

Uluslararasi sözleşmelerde anlaşmazlik durumlarinda durum UEFA’ya 
intikal eder. Ülke federasyonlari kulüplerin veya sporcularin sözleşmelere 
uymamasi halinde gerekli cezai maddeleri uygulama yükümlülüğü vardir 
.İkili anlaşmazliklardaki sikintilarda TFF’nin Uyuşmazlik Çözüm kurulu 
devreye girer. Uyuşmazlik Çözüm Kurulunun ikinci , üçüncü maddeleri 
aşağidaki gibidir.
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Madde 2- Uyuşmazlik Çözüm Kurulu, taraflarca yetkisinin kabul 
edilmesi halinde; kulüpler, futbolcular, teknik adamlar ve futbol 
menajerlerinin, aralarindaki futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan 
ihtilaflari inceler ve karara bağlar.

Madde 3- Uyuşmazlik Çözüm Kurulu, Federasyon Başkaninin teklifi 
ve Yönetim Kurulunun karari ile en az beş yillik meslekî tecrübeye sahip 
hukukçular arasindan seçilecek bir (1) Başkan, alti (6) asil ve alti (6) yedek 
üyeden oluşur. Uyuşmazlik Çözüm Kurulunun görev süresi, Federasyon 
Yönetim Kurulunun görev süresi kadardir. Üyeler kendi aralarindan bir 
Başkan Vekili ve bir Raportör seçer.

TFF Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile diğer kurul ve yan 
kurullarinda görev yapanlar veya futbol kulüplerinde aktif görevde 
bulunanlar (profesyonel futbol kulüplerinin seçilmiş veya atanmiş 
kurullarinda görev alanlar da dâhil olmak üzere) ile profesyonel 
futbolcular, teknik adamlar, sağlik ekibi, futbol menajerleri, müsabaka 
organizatörleri Uyuşmazlik Çözüm Kurulu üyeliği yapamazlar.

Madde 12- Uyuşmazlik Çözüm Kurulu kararlarina karşi Tahkim 
Kuruluna itiraz süresi kararin taraflara tebliğinden itibaren 7 (yedi) gündür. 
Uyuşmazlik Çözüm Kurulu tarafindan verilen kararlar, Tahkim Kurulu’na 
itiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine verilen Tahkim Kurulu karari ile 
kesinleşir. Kesinleşen Kurul kararlari, TFF tarafindan derhal uygulanir.

(https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/
UCK-Talimati.pdf)

Menajerliğin farkli uygulamalari vardir. Bunlar oyuncu menajeri, 
araci menajer ve kulüp tarafindan yetki verilmiş menajer şeklindedir. 
Oyuncu menajerliği, direkt olarak futbolcunun hukuksal haklarina 
sahip kişi veya kurumdur. Sporcular sözleşmelerinin daha verimli daha 
profesyonel olmasi, duygusalliktan uzak olmasi için genç yaşlarda 
menajerlik şirketleri ile çalişmaya başlamaktadirlar. Türkiye’de yapilan 
bir araştirmaya göre 2003 yilinda futbolcular en kazançli anlaşma için 
%74,31 orani ile FIFA Lisansli Temsilcileri tercih ederken 2006 yilinda 
bu oran %96,2’ye çikmiştir

(İmamoğlu ve ark 2007).

Kulüplerin verdiği yetki ile yapilan menajerlik faaliyetinde ise 
sözleşmesi devam ediyor ise ilk önce transfer edilmek istenen oyuncunun 
kulübü ile iletişime geçilir. Sözleşmesi devam eden bir oyuncunun direkt 
kendisi ile transfer görüşmesi yapmasi yasaktir.İstenen oyuncunun 
menajeri varsa onunla yoksa oyuncu ile sözleşme pazarliği yapilir 
.Sözleşmesi olan oyuncu için de kulübün sportif direktörü ile görüşülür. 
Bu tip durumlarda transfer görüşmesi yapilan oyuncunun menajeri de bu 
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transferin gerçekleşmesini istiyor ise oyuncusu ile yapilan teklifin rakamlari 
konusunda anlaştiktan sonra komisyon pazarliği yapar. Kendisinin ve 
oyuncusun rakamlarindan sonra kulüp ile bonservis pazarliği başlar. Bazi 
durumlarda ilk başta kulüple de pazarlik yapilabilir ondan sonra oyuncu ve 
menajer komisyonu konuşulur ama önce bonservisi halletmek transferleri 
daha kolaylaştirir çünkü sonrada oyuncu ve menajer cephesinden yeni 
talepler gelebilmektedir.

İyi oyunculara birçok kulüp talip olur, Burada talip olan kulübün finansal 
durumu, sözleşme şartlari, hangi ligde ve hangi şehirde olduğu önemli 
tercih kriterlerindendir. Bir kulübün bir menajere yetki belgesi vermesi için 
kulüple olan iletişimi, güvenilirliği ve işinde iyi olmasi önemlidir. Kulüp 
adina görüşeceği için temsil konusunda tecrübeli olmasi gerekmektedir. 
Yetki belgesini kendi çikarina ya da başka kulüplere oyuncuyu daha yüksek 
fiyatlara pazarlamak için kullanan menajerler de olabilir. Bu gibi durumlarda 
oyuncunun fiyati yükselmektedir. Oyuncunun menajeri de bazen bu gibi 
durumlarda kulüp ilgi belgesini kullanmaktadir. Sporcusuna hangi kulübün 
ya da kulüplerin transfer teklifleri varsa daha yüksek sözleşme ve komisyon 
ücreti için bu belgeleri kullanmalari da sik rastlanan bir durumdur.

Menajer ve oyuncu arasinda imzalanmiş bir sözleşme bulunmaktadir. 
Bu sözleşme ulusal federasyonlarin hazirladiği veya kendi aralarinda 
hukuksal geçerliliği olmak zorundadir.

Sporcu ile menajeri birbirlerinden memnun olmadiklari takdirde 
yahut karşilikli anlaşmazlik, memnuniyetsiz durumunda sözleşme fesih 
yapabilirler.

Bunun dişinda oyuncunun veya menajerin aralarinda olan bu 
sözleşmeye uymamalari durumunda yasal yollara müracaat edilir, 
daha önce sadece TFF’nin Uyuşmazlik Çözüm Kurulunca bakilan bu 
anlaşmazliklara daha sonra adli yargi yolu açilmiş ve eskiden sadece 
UÇK’nin yetkisinde olan çözüm süreci normal mahkemeler tarafindan 
yapilmaktadir.

16.02.2019 yilinda TFF yönetim kurulunun aldiği karar ile kulüpler, 
teknik adamlar, oyuncular ve menajerler aralarinda oluşabilecek her türlü 
futbol sözleşmeleriyle ilgili her türlü ihtilaflarin çözümü için UÇK’nin 
yetkisini kabul etmek veya  etmemek konusunda serbest birakilmişlardir. 
Futbolcular ile menajerlerin sözleşmelerinde sikintilar olabilmektedir, iki 
tarafta birbirinden hoşnutsuz olabilmektedir.

Oyuncu Menajerliği ve Aracılık
Spor toplumlarda insanlarin sağliği için yapilmaktadir. Profesyonel 

spor seviyesi ise meslektir. Sporcular antrenman, beslenme, maç hazirliği 
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gibi birçok faktörle uğraşirken sözleşme ,gelecek planlari ve kariyerleri 
için profesyonel destek almaktadirlar. Sporcularin. özel hayatlarinda 
stressiz ve pozitif kalabilmeleri mühimdir. Mutluluk insan hayatinda en 
önemli kavramlardan biridir.

(Togo ve ark 2019) Profesyonel spor çok uzun süren bir meslek dali 
değildir. Sakatlik, ruh hali, adaptasyon ,kültür gibi faktörler sporcularin 
performanslarini etkileyebilir.

Eğer bir kişi tarafindan profesyonel bir oyuncunun menajerliğini 
yapilmak isteniyorsa bunun yasal olmasi gerekmektedir. Lisansli sporcu 
temsilcisi tarafindan oyuncu ile aralarinda imzalanmiş bir sözleşme 
olmasi bu işin yasal prosedürüdür. Sözleşme hem menajeri hem de 
oyuncuyu korumak içindir. Bir kulüp transfer etmek istediği  oyuncu 
ile  sözleşme imzalamak veya olan hali hazirda lisansli olarak kulüpte 
oynayan oyuncunun sözleşmenin yenilenmesi, uzatilmasi için oyuncunun 
menajeri ile görüşmesi gerekmektedir. Üst liglerde çoğu oyuncunun 
menajeri vardir. Ancak alt liglerde menajeri olmayan oyuncular direk 
kendileri kulüplerle görüşmektedirler.

Sik karşilaşilan bir durum ise sporcunun yasal bir menajeri olmamasi 
ve birçok kişiye sözlü olarak yetki vermesi veya birden çok kişiye 
kulüplerle görüşmesi için mandate denilen yetkiyi vermektir. Burada 
oyuncu kendisi için en iyi teklifi getiren kişi ile çalişmak ister. Bu tip 
durumlarda oyuncu kendisi için avantajli bir durum olarak görse de 
birçok kişi tarafindan bir oyuncunun isminin konuşulmasi kulüpler 
için istenilen bir durum değildir. Farkli kişilerden farkli fiyat istekleri 
güvensizlik durumu yaratabilir. Bir oyuncunun kulübün seviyesine göre 
kulübün bölgesine göre küçük değişiklikler gösterse de oyuncuyu temsil 
eden kişilerin fazla talepleri oyuncunun kariyerini etkileyebilir ve güven 
sikintisi ortaya çikartir. Bir kişi veya bir firma tarafindan bütün kulüplerle 
yapilan görüşmeler profesyonel olarak kulüplerin talep ettiği bir durumdur. 

Futbolcu ve kulüpler şeffaflik açisindan, menajerlik sözleşmesinde, 
menajerlerle girdikleri yasal ilişkinin hukuki yapisini, yani bu ilişkinin 
bir hizmet mi, danişmanlik mi, temsil mi, yoksa başka bir yasal ilişki mi 
olduğunu belirtmekle yükümlüdürler.

Oyuncularin ailelerin de sözleşme sürecine dahil olmasi da sik 
rastlanan bir durumdur. Eğer oyuncu genç ise aileler çocuklarini korumak 
için duygusal olarak bu süreçte yer almak isterler. Bu durumlarda genç 
sporcular temsilcilerinden önce ailelerini dinleme süreçleri de çok 
sik görülen bir durumdur.18 yaşindan küçük  oyuncular ancak yasal 
temsilcilerinin imzasi ile bir menajer tarafindan temsil edilebilirler 
fakat menajerlerin 18 yaşindan küçük sporculardan maddi kazanim elde 
etmeleri yasaktir.
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Profesyonel  Futbolcularinin Statüsü ve Transferleri Talimati’nin 
17.maddesi Küçük Futbolcularin Korunmasi birinci fikrasina göre 18 
yaşini doldurmamiş futbolcular, uluslararasi transfer yapamazlar. 2.fikrada 
söyle bir madde vardir. Ancak, küçük futbolcunun kanuni temsilcilerinin 
transfer olma ihtimali olan  kulübün bulunduğu ülkeye futbolla ilgisi 
olmayan bir sebeple taşinmiş olmalari halinde veya futbolcunun Türkiye 
sinirina 50 km’den daha kisa bir mesafede ikamet etmesi ve komşu ülke 
Federasyonu’na tescilli kulübün tesislerinin Türkiye sinirina 50 km’den 
daha kisa bir mesafede olmasi halinde uluslararasi transfere izin verilebilir.

(https://www.tff.org/default.aspx?pageID=132)

Futbol Kulüpleri bu tip transferler yapmadan önce genç oyunculari 
izleme komitelerine defalarca izlettirmektedir. Genç oyuncunun gelişimini 
takip etmek ve potansiyelini bilmek uzmanlik işidir. Bu yüzden kulüplerin 
bünyelerinde oyuncu izleme komiteleri bulunmaktadir. Futbol kulüpleri 
oyuncu izleme komitelerinin takip ettiği oyunculari teknik ekibin görüşü 
ve finansal durumuna göre transfer etmek isteyebilir. Ayrica oyuncu 
menajerlerinin sunduğu oyunculari da inceleyen futbol kulüpleri teknik 
ekibin onayindan sonra bu oyuncularin menajerleri ile serbest statüde değil 
ise de kulüpleriyle transfer pazarliği yaparlar. Ülkemizde daha çok serbest 
statüdeki oyuncular tercih edilmektedir. Döviz kurlarinda olan artiş futbol 
kulüplerinin transferlerini ve kadro planlamalarini da etkilemektedir. Yabanci 
oyuncularin ödemeleri Euro cinsinden olduğu için kulüplerin transfer giderleri 
her sene artmaktadir. Yayinci kuruluş ve sponsor desteği alan kulüpler ligde 
başarili olmak için bazen plansiz harcamalara gidebilmektedirler. Futbol 
kulüplerinin en büyük gelir kaynaklarindan biri de oyuncu satişlaridir.

Kulüplerin oyuncu satişlarinda menajerler kulüpler arasinda köprü 
görevi görmektedir. Farkli kulüplerin sportif direktörlerine, yabanci 
menajerlere oyuncusu canli şekilde izletebilir. Günümüzde dünyada aktif 
şekilde futbol oynayan oyuncularin birçoğunun video görüntüleri oyuncu 
izleme (scouting) programlarinda bulunmaktadir. Bunlari sadece kulüpler 
değil menajerler de kullanmaktadir. Oyuncularin bütün maç görüntülerinin 
yüklendiği bu programlardan oyuncu seçilmekte yada takip edilen 
oyuncularin maçlari ve sprint, hava topu, atağa kalkma gibi özellikleri de 
izlenebilmektedir. Bu programlar alt liglerdeki maçlarin ve oyuncularin 
görüntüleri de bulunmaktadir. Oyuncu transferleri için futbolda en önemli 
bölüm olan oyuncu izlemeyi kolaylaştiran bu programlar seçimlerde hata 
yapma payini azaltmaktadir. Pandemi döneminde oyunculari yerinde 
izlemek zor olmaktadir. Bu yüzden şu anda televizyonda maçtan ya da 
oyuncu izleme programlarindan oyuncular izlenmektedir.

Bir menajer oyuncusunun transferi için gerekli hukuki bilgileri ve 
FIFA’nin koyduğu kurallar doğrultusunda federasyonun talimatlarini 
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bilmekle yükümlüdür. Olabilecek transferde ortaya çikabilecek maliyetleri 
bilmesi transferler için önemlidir.

FIFA talimatlarina göre 23 yaşina kadar transfer olan her oyuncu 
için transfer eden kulüp oyuncunun gelişimini gerçekleştirdiği bütün 
kulüplere yetiştirme tazminati ödemektedir. Burada kulüplerin dört 
kategorisi vardir ve kategoriler arasinda geçişlerde ücret ödenir. Burada 
amaç futbolcu geliştiren kulüplerin bu çalişmalarina destek vermek ve iyi 
oyuncu yetiştirmiş kulübün ödüllendirilmesidir.

Dört tane kategori vardir, birinci, ikinci ve üçüncü kategorideki 
bir kulüpte profesyonel olarak kayitli olan futbolcu, son kategorideki 
bir kulübe transfer olursa kulüp yetiştirme tazminati ödemez. Fakat, 
futbolcunun iki yil içerisinde tekrar üst kategorideki bir kulübe transfer 
olursa, eski kulübün yetiştirme tazminat talep etme haklari saklidir.

Futbolda menajerlik faaliyeti teknik direktörler içinde yapilmaktadir. 
Teknik Direktörlerin menajerleri kulüplerle ile olan sözleşme görüşmesini 
yaparlar ve sözleşmenin hazirlanmasina yardimci olurlar. Ülkemizde 
teknik direktörlerin menajerler ile çalişmasi çok yaygin değildir fakat 
Avrupa’da bunun birçok örneği vardir.

Menajerlik kavrami futbol sisteminin içindeki önemli birimlerdendir. 
Kulüplerimizin finansal sorunlarina çare olabilecek oyuncu satişlarinda 
menajerlere pazarlama açisindan ve temsil açisindan önemli görevler 
düşmektedir. Ayrica temsil ettikleri oyuncularin daha iyi performans 
göstermeleri içinde gerekirse teknik ekip ve diğer uzmanlarla 
iletişime geçip gerekli hamleleri yapmalidirlar. Oyuncularin sosyal 
hayatlari ile de gerekli düzenlemeleri yapma görevi yine menajerlere 
düşmektedir. Özellikle temsil ettiği yabanci oyuncularin aileleri ile 
ilgilenmek ve sorunlarini çözmek de kulüplerin menajerlerden beklediği 
davranişlardandir. Sadece sözleşme boyutunda değil oyuncunun transferi 
gerçekleştikten sonra da oyuncusu ile ilgilenen ya da ilgilenecek insanlari 
ayarlamak transfer sonrasi yapilmasi gerekenlerdendir. Kulüplerle ve 
teknik direktörlerle iyi iletişimde olan menajerler oyuncularin izlenmesi 
ve takip edilmesini daha kolay sağlayabilir. Menajerlik şirketlerinde 
sadece lisansli kişiler olmamakla beraber şirketlerinde oyuncu izleme 
ekipleri olmaktadir. Yetenekli genç oyuncular maçlarda izleyip yeterli 
bulduklarini kendi şirketlerine kazandirmaya çalişirlar. Profesyonel futbol 
hayatinin başlangicindan başlayarak hep ayni menajerle çalişan oyuncular 
olduğu gibi sik menajer değiştiren oyuncular da mevcuttur.
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 Alpullu, A. (2019). “Spor  Turizminin  Parametreleri”, Beta yayinlari,S.77

 Brenda G. Pitts, James J. Zhang. (2018),”The Global Football Industry”, New 
York,

 Budzinski, O.,Gaenssle S.,Kunz-Kaltenhaeuser,P.(2019). ”How Does Online 
Streaming Affect Antitrust Remedies to Centralized Marketing? The 
Case of European Football Broadcasting Rights” .Ilmenau Economics 
Discussion Papers” , Vol. 25, No. 128

 Dicle, A.N. (2021).”Televizyon - Online İzleme Bağımlılığı ,Bilişsel Davranişçi 
Psikoterapi ve Araştirmalar Dergisi ;10(1), 66-89

Güner,C. (2019).”Yabanci Unsurlu Futbol Menajerliği Sözleşmesinden Doğan 
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Çin’in Vuhan kentinde 2019 yilinin sonlarinda birkaç virüs 
vakasinin nedeni olarak tanimlanan ve daha önce tanimlanmamiş 
yeni bir koronavirüs türünü, Dünya Sağlik Örgütü (WHO), daha önce 
tanimlanmamiş bir korona virüs türü olan Covid 19’olarak adlandirmiş 
(Coronavirus hastaliği 2019) ve ‘pandemi’ olarak ilan etmiştir. Pandemi; 
insan bağişikliğinin az veya hiç olmadiği yeni bir hastaliğin küresel 
yayilmasi olarak tanimlanmaktadir. Covid-19 hizli yayilma özelliği 
nedeniyle dünya çapinda milyonlarca vaka ve ölüme neden olmakta ve 
şu anda olağanüstü bir halk sağliği sorunu olarak görülmektedir. Dünya 
Sağlik Örgütü (WHO) ve dünya çapindaki sağlik yetkilileri tarafindan, 
COVID-19 virüsünün yayilmasiyla mücadele etmek için karantina, 
izolasyon ve sosyal mesafe önerilmiştir (WHO,2020).

COVID-19 her yaş ve kesimden kişiyi etkilemektedir. Her ne kadar 
sporcular riskli grup içerisinde görülmeseler de sporcularin pandeminin 
olumsuz sonuçlarinin dişinda birakilamaz. Sporcular açisindan Covid-19 
antrenman ve müsabaka programlarinin aksamasina neden olmakla 
birlikte ayni zamanda önemli sağlik sorunlarina da neden olabilmektedir. 
Covid-19 süreci sporcularin antrenman programlarindaki kesintiler ve 
kisa ve ya uzun vadede solunum sistemi ve egzersiz kapasitesi üzerindeki 
olumsuz etkiler açisindan önemli görülmektedir. COVID-19’un klinik 
belirtileri arasinda; miyokardit dediğimiz ağir seyredebilen kalp kasi 
iltihaplanmasi, ritm problemleri ve hizli başlayan kalp yetmezliği gibi 
tablolar yer alir. Pandeminin ilk günlerinden itibaren gözlemlenen bir 
durum; kanda kalp kasi hasarini gösteren belirteçlerin yüksek olmasinin 
kötüye gidişe işaret etmesiydi. Vaka serilerinde % 8-17 civarinda kalp 
tutulumu olduğu gösterilmiştir.COVID-19 geçiren sporcularda ve 
bireylerde bu enfeksiyonun net bir şekilde kontrol edilmesinden önce 
egzersize yeniden başlamak için erken görünmektedir. Hastaliğin evriminin 
ve potansiyel uzun vadeli kalp ve akciğer komplikasyonlarin daha iyi 
açikliğa kavuşturulmasi da gereklidir. Ek olarak egzersiz eğitiminin, 
görünüşte sağlikli bireylerde bile bazi kardiyovasküler rahatsizliklarin 
gelişiminin önlenmesine katkida bulunabileceğinin altini çizmeliyiz. Kalp 
tutulumu olmayan ve belirti göstermeyen COVID-19 geçiren sporcular 
2 hafta spordan uzak kalmalidir. Semptom gösterenlerde bu süre 4 
haftayi bulabilir. Her iki durumda da iyileşme döneminin sonunda  kalp 
tutulumunun olmadiğina dair olumlu sonuçlar varsa antremana dönülebilir 
(https://www.muratturfan.com/covid-19-sonrasi-spora-donus).

Bilindiği üzere sportif aktivitelerde yer almak bireylerin kişilik 
gelişimine katki sağlar, ayrica metabolizmayi olumsuz etkileyen stresten 
kurtulma açisindan oldukça önemlidir (Caz,Kayhan, Bardakci ,2019).  
Sporcular, çoğu zaman sağlikli bir yaşam tarzini disiplinli bir şekilde 
takip etmeleri, genel nüfustan daha genç olmalari ve daha az komorbidite 
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taşimalari ve bu nedenle ciddi hastalik veya ölüm açisindan daha düşük 
riske sahip olmalarina rağmen, ölüm riski yüksek kişileri korumak ve 
pandeminin yavaşlatilmasi kapsaminda spor camiasinda da COVID-19 
için önlemler almak gereklidir (Toresdahl & Asif, 2020).

Pandemi sürecinde izolasyona bağli olarak sporcularin takim 
halinde antrenman yapamamasi, müsabakalarin ve dolayisiyla rekabetin 
ortadan kalkmasi, antrenmanlar için uygun şartlarin sağlanamamasi 
nedeniyle sporcularda vücut yağ oraninda artiş ve kas kütlesinde azalma, 
bağişikliğin zayiflamasi, mental dayanikliliğin azalmasi, uykusuzluk 
ve depresyon gibi belirtiler görülebildi. Tüm bu sonuçlar sporcularin 
fiziksel zindeliği ve performanslarinda kisa ve uzun vadede olumsuz 
etkiler yaratti. Bu nedenle öncelikle bu etkileri belirlemek ve bunlarin 
spor performansi üzerindeki etkilerini tespit etmek son derece önemlidir. 
Elit sporcular izolasyonlarini çok iyi yapmalari ve antrenman yükünde 
ani bir artiş olmamasi şartiyla yüksek şiddetli antrenmanlara devam 
edebilir. Antrenman şiddetindeki ani artişlar akut dönemde bağişiklik 
sistemini baskilayacaği için bu dönemde önerilmez. Pandemi sürecinde 
sporcularin kardiyovasküler uygunluklarini korumasi için sabit bisiklet ve 
koşu bandi ile antrenmanlarina devam etmesi önerilir. Direnç egzersizleri 
için gerekli ekipmanlari varsa bu antrenmanlarin uzaktan izlenerek 
antrenörler tarafindan hazirlanmasi ve kontrol edilmesi gerekir. Karantina 
sürecinde spora özgü ve yüksek yoğunluklu egzersizler yapamamiş olmak 
karantinadan sonra müsabakalara dönen sporcularda özellikle kas-iskelet 
sistemi yaralanmalari ve akut hastalik riskini arttiracaktir. Bu nedenle 
sporculara ve takimlara müsabakalara hazirlanmak için yeterli zaman 
verilmelidir (Kocahan,2020).

COVID-19’un Sporcular Üzerindeki Etkisi
Hobi ya da sağlikli yaşam görüşü kapsaminda spor yapan bireyler 

amatör, mesleki bir faaliyet olarak spor yapan kişiler ise profesyonel sporcu 
olarak ifade edilmektedir (Alpullu &Demir, 2019).  Covid-19 sebebiyle 
sporcular antrenman türlerini ve hayat tarzlarini değiştirmek zorunda 
kalmiştir. Müsabakalarin ertelenmiş olmasi belirsizlik hissinin meydana 
gelmesine neden olmaktadir. Müsabakalarin ne zaman düzenleneceğinin 
bilinmemesi, yaz aylarinda spor faaliyetlerinin düzenlenmesi halinde 
diğer sezona dinlenmeden girmek durumunda kalinmasi halinde sakatliğin 
ortaya çikabilmesi, yaz aylari planlarinin değişmesi gibi tablolar belirsizlik 
hissine ve bu his kayginin oluşmasina sebep olabilmektedir. Oluşan kaygi 
ise sporcularda kisa ve uzun dönemde fiziksel sorunlarin oluşumuna 
neden olabilmektedir (Bingöl ve ark, 2020).

Covid-19 nedeniyle evlerinde kalan sporcular hem fiziksel hem de 
psikolojik olarak çok farkli şekillerde etkilenebiliyor. Ev hayatina alişik 
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olmayan sporcularin evde kalmalari gereken bu zamanda yaşananlar 
sporculara negatif etki ediyor (Oktay, 2020).

Covid-19 evde kalma süreçlerinde ortaya çikan performans kayiplarini 
yalnizca fizyolojik ve fiziksel olarak değerlendirmek hatali olacaktir. Bu 
kayiplar sadece antrenmanlarla düzeltilemeyecek ve bununla birlikte 
ruhsal ve psikolojik açidan da bir destek sürecini gerekli kilacaktir. 
Bu Covid-19 süreci kapsaminda ruhsal sağlamliklari iyi durumda olan 
sporcular, iyi olmayanlara kiyasla daha iyi neticeler elde edebilecektir 
(Korkmaz, 2020). 

Her ne kadar sporcular riskli grup içerisinde görülmeseler de 
sporcularin pandeminin olumsuz sonuçlarindan dişlanamayacaği 
bilinmektedir. Sporcular açisindan COVID-19 sadece antrenman ve 
müsabaka programlarinin aksamasina neden olmakla kalmamakta ayni 
zamanda önemli sağlik sorunlarina da neden olabilmektedir (Chen 
vd., 2020). COVID-19 süreci sporcularin antrenman programlarindaki 
kesintiler ve kisa/uzun vadede solunum sistemi ve egzersiz kapasitesi 
üzerindeki olumsuz etkiler açisindan önemlidir. Sporcular hastaliğa 
yakalanmasa da müsabakalarin iptali ve bu nedenle gelir kaybi yoluyla 
pandemiden etkilenmektedir. Pandeminin getirdiği ve sportif katilim ve 
sporculari uzun süre etkileyecek bu tür problemler, etkili karşi önlemler 
almayi gerektirmektedir (Koçak ve ark, 2020).

İzolasyonda Antrenman
COVID-19 salgini döneminde sporcular sağlik açisindan olduğu 

kadar performans açisindan da sikintili bir dönem geçirmektedir. 
Antrenman alani, antrenman araç gereçleri, bireysel olarak evde ve sosyal 
mesafeyi koruyarak açik havada egzersiz yapmalari, Covid-19 bulaşma 
riskini önler. Sporcularin evde kullandiklari yükün fiziksel zindeliği ve 
performansi gerekli seviyede tutmak için uygun olmasini izlemek ve 
sağlamak zordur. Sporcularin egzersizin yoğunluğu ve şiddetine dikkat 
etmesi gerekir. Program aerobik (evde), güçlendirme, germe ve denge 
egzersizleri veya bunlarin bir kombinasyonunu olarak yapilabilir (Chen 
vd., 2020). 

Sporcularin sosyal izolasyon ve karantina süreçlerindeki fiziksel 
aktivite düzeylerinin azalmasiyla egzersiz performanslarinda ortaya 
çikan düşüşler antrenmanlarin kesilmesinden sonraki haftalar içinde 
gerçekleşmektedir. Aerobik performanstaki bu kayiplar kardiyovasküler 
fonksiyonu ve kaslardaki metabolik potansiyeli azaltmaktadir. VO2max’ta 
önemli düşüşler olduğu antrenmanlarin kesilmesinden sonraki 2-4 hafta 
içinde tarif edilmiştir (Jukic, Calleja-González, vd., 2020). 

Tespit edilen etkiler temel olarak aşağidaki gibi bildirilmiştir;
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•VO2max’ta başlangiçta hizli bir azalma

• Kan hacminde azalma

• Kalp kasi değişiklikleri

• Toplam hemoglobin içeriğinde azalma

• İskelet kasinda kilcal damarlarda azalma 

• Sicaklik düzenlemesinde bozulma,

Antrenmanlara verilen ara 2 - 4 haftayi aştiğinda ise etkilerin daha 
şiddetli hale geldiği gösterilmiştir: 

• VO2max’ta daha fazla azalma 

• Maksimum arteryel ve venöz oksijen farkinda azalma •

 • İskelet kasi oksidatif enzim aktivitesinde azalma

 • Aktif kasta kan akiminin ortalama geçiş negatif yönlü değişikliklerle 
ilişkili olarak maksimal egzersiz performansinda azalma (Koçak ve ark, 
2020).

Elit sporcularin, antrenman programlarini sportif etkinliklere doğru 
periyodik hale getireceği göz önüne alindiğinda, profesyonel tesislere 
ve çok disiplinli destek ekiplerine erişim açisindan, ertelenen etkinlikler 
için bu farkli yaklaşimlara nasil yaklaşilmasi gerektiği bir soru işaretidir. 
Sağlikli ilgili önemli tedbirlerin alinmasi gereken bu gibi durumlarda 
sadece zaman çizelgesini ötelemek yeterli olmayabilir (Mann vd, 2020).

İzolasyon sporcularda toparlanma ve kendilerini geliştirme için 
firsat olabilir. Teknoloji (görüntülü arama, e-posta, telefon, metin 
mesajlari) kullanilarak sporculara uzmanlar (spor antrenörü, kondisyoner, 
fizyoterapist, beslenme uzmani, doktor, psikolog) tarafindan uygun 
rehberlik ve destek sağlanmalidir. Karantinada iyi yaşam koşullari 
sağlanmalidir (alan, ekipman, gida, iletişim). Mümkünse, sporcunun 
yaşam alani kardiyo ekipmanlari (koşu bandi, bisikletler, kürek 
ergometresi vb.), dirençli antrenman ekipmanlari (dambil, elastik bantlar, 
sağlik toplari vb.) ve diğer ekipmanlarla donatilmalidir. Sporcunun 
bireysel özelliklerine ve mevcut ihtiyaçlarina göre uyarlanmiş mevcut 
alan ve malzeme kaynaklariyla evde kişiselleştirilmiş güç ve kondisyon 
antrenmani organize edilmelidir (Koçak ve ark, 2020).

Sonuç olarak müsabakalar ve antrenmanlar sporcularin fiziksel 
ve zihinsel performanslarini en iyi düzeyde koruyabilecekleri, 
sürdürebilecekleri ve gelişimlerini sağlayacaklari ortamlardir. COVID-19 
salginini kontrol altina almak ve önlemek adina sporda da dünyanin hemen 
hemen tüm spor ligleri ve uluslararasi spor organizasyonlari ertelenmiş 
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ya da iptal edilmiştir. Dolayisiyla normal antrenmanlar da yapilmamakta, 
sporcular evde performanslarini korumaya çalişmaktadir. Olağandişi bu 
durumunun başlangiç tarihi ülkelere göre değişiyor olsa bile; sporcular 
yaklaşik 8-12 hafta antrenmansiz bir dönem yaşamaktadir. Spor 
performansi yönünden özellikle de elit sporlarda müsabaka döneminde 
haftada ortalama 14 saat antrenman yapan sporcular için hem fiziksel hem 
zihinsel olumsuz etkileri olmasi kaçinilmazdir (Gelen ve Ark.2020).

COVID-19 Hastaliği geçiren sporcular antrenmanlara başlarken 
nelere dikkat etmeli?

COVID-19’a maruz kalan kişilerde egzersiz, iyileşme sonrasi yoğun 
antrenman veya spora dönüşün güvenli olup olmadiği ve de zamanlamasi 
geçirilen hastaliğin şiddetine bağlidir. COVID-19 geçiren kişilerin 
bazilarinda test sonucu pozitif olmasina rağmen klinik bulgu bulunmazken, 
bazilarinda hafif – orta şiddette klinik bulgular, bazi kişilerde ise akciğer 
tutulumu veya kalp tutulumu ile ilgili şiddetli düzeyde klinik bulgular 
gelişebilir. COVID-19 enfeksiyonu geçirmişseniz yarişmaci sporlara 
dönmeden önce mutlaka sağlik kontrolünden geçmelisiniz. 

Kişiden kişiye değişen bulgulara ve kalp kasi iltihabi gibi ciddi sağlik 
sorunlarina yol açabileceğinden dolayi spora başlamadan önce mutlaka, 

• Hastalikla ilgili detayli öyküyü,

 • Fizik muayeneyi, 

• Kan tetkiklerini, 

• Elektrokardiyografi (EKG), 

• Ekokardiyografi (EKO) gibi tetkikleri, ve gerekli olan durumlarda 
ileri tetkikleri (akciğer tomografisi, kalp MR’i gibi) içeren detayli bir 
değerlendirmeden geçmeniz gerekmektedir. Akciğer ve kalp tutulumu 
riskinden dolayi bu özellikle önemlidir. Diğer virüs enfeksiyonlarinda 
olduğu gibi COVID-19 da iskelet kasinda şikayetlere ve kas ağrisina 
neden olabilir. Enfeksiyondan sonra belirgin düzeyde yorgunluk bulgulari 
ve performansta uzun süreli düşme olabilir. Bundan dolayi bulgulariniz 
düzeldikten sonra egzersizlere yavaş olarak başlayip egzersiz şiddetini 
kademeli olarak artirmaniz uygun olacaktir (https://akademi.olimpiyat.
org.tr).

COVID-19’dan İyileştikten Sonra Spora ve Egzersize 
Dönüş Önerileri Nelerdir?
Eğer COVID-19 testiniz pozitif ise fakat bulgunuz yoksa iki hafta 

dinlenmeniz yeterlidir. Bu süre sonunda egzersize başlamadan önce 
yapilacak istirahat EKG’niz normal ise ve bulgunuz yoksa herhangi 
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bir kisitlama olmadan spora dönebilirsiniz. Egzersize yavaş bir şekilde 
başlamaniz ve kademeli olarak artirmaniz uygun olacaktir. Egzersiz 
sirasinda öksürük, burun akintisi, ateş, solunum zorluğu gibi bulgularin 
gelişimi açisindan dikkatli olmaniz gerekmektedir. COVID-19 testiniz 
pozitif ise, hastanede yatmanizi gerektirmeyecek düzeyde hafif veya orta 
şiddette bulgulariniz olduysa, pnömoni gibi akciğer tutulumu ve kalp ile 
ilgili bulgulariniz yoksa bulgular tamamen düzelene kadar dinlenmeniz 
yeterli olacaktir. Bulgular tamamen düzeldikten sonra egzersize 
başlamadan önce iki haftalik iyileşme dönemi geçirmelisiniz. Egzersize 
başlamadan önce EKG, testleriniz yapilmalidir. Bu testleriniz normal ise 
orta yoğunlukta egzersizlere başlayabilirsiniz. 

(https://akademi.olimyiyat.org.tr)

Spora Geri Dönüş Protokolü
Antremanlara geri dönmeden önce; sporcu günlük yaşam aktivitelerini 

tamamlayabilmeli ve aşiri yorgunluk veya nefes darliği gibi şikayetleri 
olmadan  500 m yürüyebilmelidir.

Başlamadan önce en az 14 gün dinlenmeli ve 7 gün semptomsuz 
olmalidir.

Golf gibi aerobik olarak daha az zorlayici sporlar daha hizli geri 
dönebilirler. Bazi sporcularin iyileşmesini 3 haftadan fazla sürebilir.

Bazi faktörler yakindan izlenmelidir :

•	 Dinlenme kalp atiş hizi.

•	 Egzersiz zorluk derecesi

•	 Uyku, stres, yorgunluk ve kas ağrisi.

    Herhangi bir semptom ortaya çikarsa (aşiri yorgunluk dahil), sporcu 
bir önceki aşamaya geri dönmeli ve semptomlar olmadan minimum 24 
saatlik dinlenme süresinden sonra tekrar başlamalidir 

Aşağidaki protokol; Elliott N ve arkadaşlarinin, British Journal of 
Sports Medicine'de yayinlanan makalelelerinden  uyarlanmiştir: ( Elliott 
and others, 2020).

Aşama 1:

1. Gün ve 2. Gün - (Minimum 2 Gün) :  15 dakika veya daha az 
sürede hafif aktivite (yürüme, koşu, sabit bisiklet), maksimum kalp atiş 
hizinin% 70'inden fazla olmayan yoğunluk. Direnç antremani yok.
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Aşama 2:

3. Gün - (Minimum 1 Gün) - 30 dakika veya daha az olacak şekilde 
basit egzersiz aktiviteleri eklenebilir, maksimum kalp atiş hizinin% 
80'inden fazla olmayan yoğunlukta.

Aşama 3:

4. Gün - (En Az 1 Gün) - 45 dakika veya daha az sürede daha 
karmaşik egzersizlere ilerleme. Maksimum kalp atiş hizi % 80'den fazla 
olmayan yoğunlukta ve hafif direnç antremani eklenebilir.

Aşama 4:

5. Gün ve 6. Gün - (Minimum 2 Gün) - 60 dakika  boyunca normal 
egzersiz aktivitesi  ve  yoğunluk maksimum kalp atiş hizinin% 80'den 
fazla olmamali.

Aşama 5:

7. Gün - Tam aktiviteye  geri dönüş

COVID-19'un kardiyovasküler etkileri ve uzun vadeli sonuçlari şu 
anda net değil. Neyse ki, önceki çalişmalar ve kayitlardan virüslere bağli 
olan akut miyokarditin, tam iyileşme gösteren sporcularda çok iyi bir 
prognoza sahip olduğu bilinmektedir. Süreç boyunca bilgimiz her gün 
artiyor ve daha sinirlari belli önerilere sahip olacağiz.

Spor Federasyonları Spora Dönüş Protokolleri

Birçok spor federasyonu spora dönüş için protokolleri hazirlayarak, 
COVID-19 süresince spor organizasyonlarinin nasil yapilacaği hakkinda 
kitapçiklarla kendi alanlarinda bilgilendirme yapmişlardir. Asil amaçlari, 
Covid-19 pandemi sürecinde spora dönüş protokolünü belirlemek, bu 
liglerde mücadele eden takimlarimizdaki sporcu, teknik ekip, idari 
ve destek ekiplerine mümkün olduğunca dezenfekte bir çalişma alani 
sağlamak, sporun tüm paydaşlarinin ve ailelerinin sağliğini korumak, 
müsabaka dönemine kadar sporcularin fiziksel ve ruhsal performanslarinin 
optimum düzeye çikartilmasini sağlayarak müsabakalarin sağlikli bir 
şekilde başlamasini mümkün kilmaya çalişmaktir. Örnek verecek olursak, 
Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbola Dönüş protokolü hazirlayarak 
aşağidaki prensiplerden bahsetmiştir;

Genel Prensipler

Covid-19 pandemisinin etkin olduğu bölgelerde ciddi sağlik 
sorunlarina neden olabileceği ve yaşami tehdit eden sonuçlar 
doğurabileceği daima akilda tutularak, basketbol sporuna yönelik gerekli 
önlemler işiğinda normalleşmenin sağlanmasi gereklidir. 
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Ancak bu süreçte, sağlik konusundaki önceliklerin sportif beklentilerin 
önünde tutulacaği unutulmamalidir. Basketbola Dönüş Protokolü, dinamik 
güncel süreçlere göre revize edilmek ve tüm basketbol paydaşlarinin 
Covid-19 pandemisinden en az düzeyde etkilenmesini sağlamak üzere 
hazirlanmiştir. 

Takimlarda görevli personel, teknik ekip ve basketbolcular 
mümkün olan her alanda bireysel hijyen, sosyal mesafe ve maske 
kullanimi kurallarina uyarak bireysel sorumluluklarini yerine getirmekle 
yükümlüdür. Protokolün temel bakiş açisi, saha içindeki oyunun doğasini 
değiştirmeden takimlarin etkin şekilde mücadele etmesini sağlamak, 
ancak saha dişinda mümkün olduğunca sifir risk yaklaşimi oluşturmaktir. 

Bu yaklaşim sayesinde, bir temas sporu olan basketboldaki riskin, 
saha dişindaki temas azaltilarak minimize edilmesi amaçlanmaktadir. 
Her birey ve kurum kendini denetlemeli, federasyonun ve devletin 
ilgili kurumlari ile sürekli iletişim içinde olmalidir. Türkiye Basketbol 
Federasyonu ve kurullari bu protokolün uygulanmasi konusunda 
denetleyici konumdadir. Pandeminin güncel durumuna göre protokolde 
yapilabilecek değişiklikler, basketbolcular ve kulüpler tarafindan 
devletin ilgili kurumlarinin yayimlayacaği tavsiye ve yönergelerle ayni 
hassasiyetle takip edilmelidir. (https://www.tbf.org.tr/sitefiny-tbf-media/
dokuman/F764872FC3894B02B0233018FF636CA8_tbf-basketbola-
donus-protokolu.pdf).

Antrenman İçi Yönetim 
Antrenman içindeki yönetim içinde çeşitli kural ve önlemler 

alinmiştir. Bunlar;

1. Tesislerde antrenman süreleri haricinde mümkün olduğu kadar az 
süre geçirilmelidir.

2. Basketbolcular, teknik ve destek ekipleri tesislere mümkünse 
antrenman kiyafetleri ile gelmelidir. Mecburi durumlar harici soyunma 
odalarinin kullaniminin minimuma indirilmesi önerilmektedir.

3. Basketbolcular tesise giriş yaptiktan sonra ortak alanlarda 
minimum zaman geçirmeleri sağlanmalidir.

4. Teknik ve destek ekipleri tesise erken gelecekler ise tüm mesafe 
ve hijyen kurallarina uymak zorundadir.

5. Takim antrenmanlarina ilk etapta küçük (4-5 kişilik) gruplar 
halinde başlanmasi önerilir.

6. Antrenman sahasi içerisinde en az sayida kişi bulundurulmalidir.
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7. Bir antrenman esnasinda basketbolcular, teknik ve destek ekipleri 
olmak üzere salonda maksimum 20 kişi bulunmasi önerilmektedir.

8. Antrenman sirasinda basketbolcular, teknik ekip ve kondisyoner 
dişinda herkesin tibbi maske takmasi önerilmektedir.

9. Antrenman sirasindaki sivi ihtiyaci, ayri ayri isimlendirilmiş tek 
kullanimlik şişeler ile sağlanmali, şişeler sahanin belirli bir bölgesinde 
konumlandirilarak basketbolcu tarafindan alinmalidir.

10. Güvenlik ve temizlik operasyonlari sosyal mesafe ve hijyen 
kurallarina uyarak, kulüp çalişanlarinin ve destek ekiplerinin işlerini 
aksatmayacak, antrenman süreçlerini etkilemeyecek şekilde kurgulanmali 
ve hayata geçirilmelidir. Tüm organizasyonlar öncesinde kulüp genel 
menajeri bilgilendirilmelidir.

11. Gerekli durumlarda soyunma odalarinin kullanimi ile ilgili 
kurallar için ‘Soyunma Odalarinin Yönetimi’ kismina bakiniz.

12. Tüm ekibin ve diğer çalişanlarin antrenman sahasina giriş ve çikiş 
sirasinda antiseptik el temizleme solüsyonu kullanmasi gereklidir.

13. Tuvalet ve duş kullanimlarinda sosyal mesafe ve hijyen kurallarina 
uyulmasi gereklidir.

14. Sağlik ekibi ve malzeme çalişanlarinin hijyen kurallarina uymasi 
ve mümkünse eldivenli olmasi önerilir.

15. Antrenman sahasinda kullanilacak ekipmanlar her antrenman 
sonrasi düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

16. Basketbol toplari antrenmana katilan sporcu sayisina göre 
belirlenmeli ve toplar antrenmandan en fazla bir saat önce ve antrenman 
sonrasi tekrar dezenfekte edilmelidir.

17. Antrenman sahasi içerisinde bulunan diğer alanlar (oda, depo vb.) 
günlük ve düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

18. Antrenmanlara misafir-izleyici kabul edilmemelidir.

19. Saha içerisinde her basketbolcu için ayri ekipman (havlu, mat, 
lastik vb.) organize edilmelidir. Saha içerisindeki çalişan ve basketbolcu 
arasindaki etkileşim, sosyal mesafe ve hijyen kurallarina göre yapilmalidir.

( h t t p s : / / w w w. t b f . o rg . t r / s i t e f i n y - t b f - m e d i a / d o k u m a n /
F764872FC3894B02B0233018FF636CA8_tbf-basketbola-donus-
protokolu.pdf).
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2021 Yılı Spor Takvimi
 Uluslararasi sporda 2020 yili için “kayip yil” tanimini kullanmak 

yanliş olmayacaktir. Başta olimpiyatlar olmak üzere, küresel ve bölgesel 
nitelikli uluslararasi büyük etkinliklerin ertelenmiş olmasi, bu etkinliklere 
katilacak sporcularin psikolojik ve fiziksel performanslarini son derece 
olumsuz etkilediği gibi, bu etkinliklerin gelirleri üzerinden yapilacak 
maddi desteklerin gecikmesi veya azalmasina bağli olarak da ilave 
tehditler ortaya çikartmiştir (Türkmen ve Özsari,2020). 

2020 yilinda ertelenen sadece spor müsabakalari değil ertelenen 
ticari ve kültürel etkileşim de oldu diyebiliriz. Uluslararasi spor 
organizasyonlarinin hem ev sahibi ülkeye hem de diğer ülkelere 
sağlayacaği katkilara birçok boyuttan bakmak gerekiyor. 2020 yilinda 
yapilamayan büyük organizasyonlarin, 2021 yilinda pandemi koşullari 
göz önünde bulunarak yapilmasi planlanmaktadir. 

Örnek verecek olursak, geçen sene İstanbul’ da yapilamayan 
Şampiyonlar ligi finali, bu sene 29 Mayis 2021’de Atatürk Olimpiyat 
stadinda yapilacak. Ve bir diğer büyük futbol organizasyonu ise Futbol 
Milli takimimizin da yer alacaği 11 haziran-11 Temmuz 2021’ de EURO 
2020 adiyla yapilacak olan Avrupa Futbol Şampiyonasi olacak. Avrupa’nin 
en büyük ilk 3 turu özelliğini taşiyan bisiklet branşinin en prestijli spor 
organizasyonu Tour de France ise 26 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. 
Wimbledon Tenis Şampiyonasi ise 28 Haziran 2021’de yapilacak.

Spor organizasyonlarinin en büyüğü olan ve geçen sene covid19 
sürecinden dolayi yapilamayan Tokyo 2020 Olimpiyatlari bu sene 
23 Temmuz 8 Ağustos 2021 tarihleri arasinda yapilacak. Tokyo 2020 
Olimpiyatlari Covid19 önlemleri nedeniyle ülke dişindan seyirci kabul 
edilmeden organize edilecek.

Özetle 2021 yili yeni normalle geçişte spor organizasyonlarinda yeni 
tecrübeler edineceğimiz bir yil olacak. 2021 yili ülkemiz adina her branşta 
başarili spor olaylarinin gerçekleştiği ve en önemlisi sağlikli bir yil olmasi 
dileğiyle.
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GİRİŞ
Bu çalişmanin amaci, özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği 

olan öğrencilerin sportif etkinliklere katilimlarina yönelik tutumlarini; 
cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi ve deneyim değişkenleri açisindan 
incelemektir. Tutumlarin özel gereksinimli insanlar için en büyük 
engelleri oluşturduğu belirtilmiştir (Emens, 2014). Bireylerin, özellikle 
de öğretmenlerin olumsuz tutumlari, çoğu zaman toplumda farkli olmanin 
zorluklarini yaşayanlar için engel oluşturabilir. Bu açidan bakildiğinda, 
Asola ve Obiakor (2016) toplumun engelliler hakkindaki önyargilarinin 
ve beklentilerinin çoğu zaman en büyük engelleri oluşturduğunu ifade 
etmişlerdir.

Özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarinin farkli olmasinin doğal bir 
sonucu olarak, bireysel ihtiyaçlarinin karşilandiği ortamlar da değişiklik 
göstermektedir. Bu ortamlar; resmi okullarda bulunan özel eğitim siniflari, 
özel eğitim ve uygulama okullari ve normal siniflardir. “Kaynaştirma 
yoluyla” eğitim gün geçtikçe yayginlaşan ve normal siniflarda sunulan 
uygulamalardir. Kaynaştirma eğitimi; özel eğitim gereksinimi olan 
bireylerin destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği bulunmayan 
akranlari ile birlikte; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, orta öğretim ve yaygin 
resmî ve özel eğitim kurumlarinda sürdürmeleri amaciyla gerçekleştirilen 
özel eğitim uygulamalaridir (MEB, 2006).

Literatür incelendiğinde beden eğitimi ve sporun zihinsel yetersizliği 
olan çocuklari birçok alanda desteklediği bildirilmiştir. Bunlar; fiziksel ve 
motor gelişim (Carmeli, Vaknin, Morad & Merrick, 2005), sosyalleşme 
düzeyi (Capio, Sit, Eguia, Abernethy & Masters, 2015), benlik algisi 
(Sperstein, Glick & Parker, 2009), sosyal uyum (Filazoğlu, Kirimoğlu, 
Öz & İlhan, 2015), dikkat düzeyi (İlhan, 2007), iletişim becerileri (Erdem, 
2005), mutluluk düzeyi (Krebs, 2005) ve algisal gelişimdir (Damentko, 
2005). Bozdağ (2020), spor hayatlarinda karşilaştiklari çeşitli stresörlerle 
mücadele etmeyi öğrenen sporcularin bu sayede psikolojik olarak spor 
yapmayan bireylere göre daha dayanikli olduklarini belirtmiştir. Bu 
açidan bireyleri gerek kötü alişkanliklardan uzak tutmak, gerekse de 
günlük yaşamlarinda fiziksel, zihinsel ve sosyal açidan sağlikli tutabilmek 
için küçük yaşlardan itibaren kazandirilan spora yönelik olumlu tutum 
daha da önemli bir hal almaktadir (Koçak, 2014).

Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin beden eğitimi, oyun ve spor 
aktivitelerinin yukarida anilan olumlu etkilerinden yararlanabilmeleri 
diğer bireylere oranla daha zordur. Çünkü akil yürütme, algilama, akademik 
(okuma yazma, matematik gibi), öz bakim vb. yetersizlikler sebebiyle 
kendi hayatlarini kurabilecek durumlari olmayabilir. Bu nedenle, zihinsel 
yetersizliği olan bireylerin bağimsiz olarak yaşamlarini sürdürmelerine 
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katkida bulunacak beden eğitimi ve spor etkinliklerine dahil edilmeleri, 
bu bireylerle ilgili tüm paydaşlara dolayisiyla toplumu oluşturan tüm 
bireylerin farkindaliği ve olumlu tutumu ile doğru orantilidir. Fakat 
zihinsel yetersizliği olan bireylerin başkalarina genellikle ebeveynlerine 
bağimli olarak hayatlarini idame ettirme önyargisi nedeniyle toplumda 
bu bireylerin ihtiyaçlarini bağimsiz olarak karşilayamayacaklari algisi 
yerleşmiştir. Gür (2001) bu algiyi kirmak için zihinsel yetersizliği 
olan bireylerin gelişim özelliklerini destekleyen beden eğitimi ve spor 
etkinliklerine katilimlarini sağlamak için, ebeveynlerin ve toplumun 
farkindalik düzeylerini artirmak için çalişmalar yapilmasini önermektedir.

Ülkemizde ilkokul düzeyinde eğitim gören özel eğitim öğrencilerinin 
Beden Eğitimi ve Oyun dersi özel eğitim öğretmenleri tarafindan 
verilmektedir. Bu nedenle beden eğitimi ve sporla zihinsel yetersizliği 
olan öğrencilere destek olabilecek belki de yegâne kişi özel eğitim 
öğretmeni olabilir.

Amerikan Zekâ Geriliği Birliği 2002 yilinda zihinsel yetersizliği; 
zihinsel fonksiyonlarda önemli derecede normalin altinda olma, 
kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde ortaya çikan, uyumsal 
becerilerin en az ikisinde de anlamli kisitliliklar olarak tanimlamiştir ve 
bu yetersizliğin 18 yaşindan önce ortaya çiktiğini belirtmiştir (Luckasson 
vd., 2002). ABD’de yürürlükte olan Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim 
Geliştirme Kanunu’nda [IDEIA] (2004) özel eğitim: “Sinif ortami, beden 
eğitimi dersi, ev (yatili), hastane gibi ortamlarda, özel gereksinimli 
çocuğun öğretim ihtiyaçlarini karşilamak için ücretsiz olarak, bireye 
özel olarak planlanmiş eğitim” olarak ifade edilmiştir (Yell, Shriner, & 
Katsiyannis, 2006).  

Özel eğitim öğretmeni, eğitim fakültelerine bağli özel eğitim 
bölümlerinin görme engelliler, işitme engelliler, zihin engelliler, üstün 
zekâlilar ve özel eğitim öğretmenliği lisans programlarinda eğitim almiş 
öğretmenleri tanimlanmaktadir (Çitil, 2017). Ayni zamanda, özel eğitim 
harici programlardan mezun olan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanliği’nin 
açmiş olduğu sertifika programlarini tamamlayarak özel eğitim öğretmeni 
olarak görev yapmaktadirlar. 

Özel gereksinimli öğrencilerin beden eğitimi ve spor deneyimlerini 
daha iyi anlamak için araştirmacilar genellikle özel gereksinimli çocuklarin 
ebeveynlerinin (An & Hodge, 2013) özel gereksinimli çocuklarin 
akranlarinin (Grenier, Collins, Wright & Kearns, 2014) ve en yaygin 
olarak beden eğitimi öğretmenlerinin bakiş açisini incelemişlerdir. Fakat 
bu anlamda özel eğitim öğretmenleri ile ilgili çalişmaya rastlanilmamiştir. 

Konu ile ilgili yapilan bir çalişmada beden eğitimi öğretmenlerinin 
kaynaştirma eğitimini felsefi olarak desteklediği fakat uygulama ve faydasi 
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hakkinda çeşitli endişelerini ifade ettikleri belirtilmiştir (Qia & Haa, 2012). 
Yapilan başka bir çalişmada, Dursun, Güler ve Bozkurt (2019) düzenli 
spor yapan öğretmen adaylarinin, spor yapmayan öğretmen adaylarindan; 
özel eğitim bölümünde okuyan öğretmen adaylarinin sinif öğretmenliği 
ve beden eğitimi öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarina 
kiyasla zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklere katilimlarina ilişkin 
olumlu tutum düzeylerinin daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir.

Bu bağlamda, özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan 
öğrencilerin sportif etkinliklere katilimlarina ilişkin tutumlari cinsiyet, 
yaş, zihinsel yetersizliği bulunan yakini olma, zihinsel yetersizliği 
olan öğrenci ile beden eğitimi ve spor deneyimi değişkenleri açisindan 
karşilaştirilmiş ve özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan 
öğrencilerin sportif etkinliklerine ilişkin tutum düzeyleri incelenmiştir. 
Mevcut araştirmanin literatürde bu amaçla yapilan ilk araştirma olmasi 
ve araştirmanin alana katki sunmasi, araştirmaya değer bir konu olarak 
görülmüştür. Bu amaçla aşağida verilen sorulara cevap aranmiştir:

1. Özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin 
sportif etkinliklere katilimlarina yönelik tutumlari hangi düzeydedir?

2. Özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin 
sportif etkinliklere katilimlarina yönelik tutumlari cinsiyet açisindan 
değişmekte midir?

3. Özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin 
sportif etkinliklere katilimlarina yönelik tutumlari yaş açisindan 
değişmekte midir?

4. Özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin 
sportif etkinliklere katilimlarina yönelik tutumlari öğrenim düzeyi 
açisindan değişmekte midir?

5. Özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin 
sportif etkinliklere katilimlarina yönelik tutumlari zihinsel yetersizliği 
olan çocuklarla beden eğitimi ve spor deneyimi açisindan değişmekte 
midir?

6. Özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin 
sportif etkinliklere katilimlarina yönelik tutumlari öğretmenlerin ailesinde 
zihinsel engelli birey olma durumu açisindan değişmekte midir?

YÖNTEM

Araştırma Modeli: 
Bu araştirmada, özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan 

öğrencilere ilişkin tutumlarini incelemek ve ayni zamanda öğretmenlerin 
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demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, deneyim ve ailesinde zihinsel 
engelli yakini olma) arasinda anlamli farklilik olup olmadiğini saptamak 
amaçlanmiştir. Bu bağlamda mevcut çalişma tarama modeli niteliğindedir. 
Büyüköztürk, Kiliç-Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel (2019) tarama 
araştirmasini bir grubun belirli özelliklerini saptamak için verilerin 
toplanmasini amaçlayan çalişmalar olarak tanimlamişlardir. 

Çalışma Grubu: 
Çalişma grubunu 2020-2021 Eğitim-Öğretim yilinda Türkiye’de 49 

ilde MEB’e bağli resmî ilkokul ve ortaokullarda görev yapan özel eğitim 
öğretmenleri oluşturmuştur. Çalişmaya 229’u kadin, 83’ü erkek olmak 
üzere toplam 312 özel eğitim öğretmeni katilmiştir.

Tablo 1
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Demografik Bilgilerine Ait Frekans ve Yüzde 

Dağılımları (n=312)
 Değişken Gruplar f %

Cinsiyet Kadin 229 73,4
Erkek 83 26,6

Yaş

30 yaş ve alti 71 22,8
31-40 yaş grubu 121 38,8
41-50 yaş grubu 82 26,3
51 yaş ve üstü 38 12,2

Hizmet Süresi

0-5 yil 78 25,0
6-10 yil 69 22,1
11-15 yil 63 20,2
16-20 yil 43 13,8
21-25 yil 41 13,1
26 yil ve üstü 18 5,8

Öğrenim Düzeyi
Ön Lisans 8 2,6
Lisans 271 86,9
Yüksek Lisans 33 10,5

Mezun olunan alan

Zihinsel Engelliler Öğretmenliği 117 37,5
Görme Engelliler Öğretmenliği 13 4,2
İşitme Engelliler Öğretmenliği 23 7,4
Özel Eğitim Öğretmenliği 33 10,6
Sinif Öğretmenliği 56 18,0
Diğer 70 22,3

Deneyim Evet 59 18,9
Hayir 253 81,1

Ailede Zihinsel Engelli Birey 
Olma Durumu

Evet 24 7,7
Hayir 288 92,3

Çalişmaya çoğunluğunun kadin özel eğitim öğretmenlerinin katildiği 
(kadin %73.4; erkek 26.6) görülmektedir. Katilimcilarin %38.8’inin 31-
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40 yaş araliğinda olduğu; %25’inin 0-5 yil hizmet süresine sahip olduğu; 
%86.9’unun lisans mezunu; %22.3’ünün diğer alan mezunu, %59.7’sinin 
özel eğitim mezunu, %40.3’ünün özel eğitim alan dişindan (sinif 
öğretmenliği %18; diğer alanlar %22.3) mezun olduğu görülmektedir. 

Katilimcilarin çoğunluğunun (%81.1) zihinsel engelli bir öğrenci 
ile beden eğitimi ve spor deneyimi yaşamadiği ve ailesinde zihinsel 
yetersizliği olan birey bulunmadiği (%92.3) belirlenmiştir.

Veri Toplama Araçları: 
Araştirmada kullanilan veri toplama araci iki bölümden oluşmaktadir. 

Birinci bölüm Kişisel Bilgi Formu, ikinci bölüm Zihinsel Engelli Bireylerin 
Sportif Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği’dir (ZEBSEYTÖ). 

Birinci bölümde çalişmaya katilan özel eğitim öğretmenlerinin 
demografik bilgilerini saptamak amaciyla araştirmaci tarafindan 
geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanilmiştir. Bu formda; cinsiyet, 
yaş, hizmet süresi, öğrenim düzeyi, mezun olunan program, zihinsel 
yetersizliği olan öğrenci ile beden eğitimi ve spor deneyimi ve ailesinde 
zihinsel yetersizliği bulunan birey olma sorularindan oluşmaktadir. 

İkinci bölümde katilimcilarin zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin 
sportif etkinliklerine yönelik tutumlarini belirlemek amaciyla, İlhan ve 
Esentürk (2015) tarafindan geliştirilen ZEBSEYTÖ kullanilmiştir.  Ölçek 
21 maddeden oluşan “Sportif Etkinliklere Yönelik Olumlu Tutum” 
(SEYOT) alt boyutu ve 7 maddeden oluşan “Sportif Etkinliklere İlişkin 
Olumsuz Tutum” (SEİOT) alt boyutu olmak üzere toplam 28 maddeden 
oluşmaktadir. ZEBSEYTÖ beşli Likert tipinde “Kesinlikle Katiliyorum, 
Katiliyorum, Kararsizim, Katilmiyorum, Kesinlikle Katilmiyorum” 
olarak derecelendirilmiştir. Ölçekte bulunan olumsuz maddeler (4, 8, 
12, 16, 20, 24, 28) ters çevrilerek puanlanmiştir. Ölçekten alinabilecek 
en düşük değer 28 puan ve en yüksek değer 140 puandir. Ölçeğin 
güvenirliğine yönelik Cronbach Alfa iç tutarlik değeri 0,98 olarak tespit 
edilmiştir. Mevcut çalişmada ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlilik katsayisi 
0,90 olarak belirlenmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi: 
Araştirmaya başlamadan önce Yozgat Bozok Üniversitesi Etik 

Komisyonu’ndan etik kurul onayi alinmiştir (Karar No: 19/29). 
Araştirmanin verileri çevrimiçi ortamdan anket formu (Google Formlar) 
ile 2021 Mart ve Nisan aylarinda toplanmiştir. 

Verilerin analizi SPSS 22.0 istatistik paket programi araciliğiyla 
yapilmiştir. Elde edilen verilerin normalliği Kolmogorov-Smirnov ve 
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Shapiro-Wilk testi (Tablo 2) ile sinanmiş ve verilerin normal dağilim 
göstermediği belirlenerek non-parametrik testler kullanilmiştir. Verilerin 
betimsel istatistiği hesaplanmiş ve ikili grup karşilaştirmalari Mann 
Whitney U testi ile çoklu grup karşilaştirmalari Kruskal Wallis H testi 
ile yapilmiştir. Çoklu gruplarda farkin hangi gruptan kaynaklandiğini 
belirlemek amaciyla Mann Whitney U testi kullanilmiştir. Hata payi 
α=0,05 olarak alinmiştir.

Tablo 2
ZEBSEYTÖ’nin Normallik Dağılım Sonuçları

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk
Statistic Sd p Statistic sd p

Sportif Etkinliklere Yönelik 
Olumlu Tutum ,178 312 ,000* ,726 312 ,000*

Sportif Etkinliklere İlişkin 
Olumsuz Tutum ,252 312 ,000* ,673 312 ,000*

ZEBSEYTÖ (Toplam) ,193 312 ,000* ,713 312 ,000*
*p<0.05

Tablo 2’ye göre, Kolmogorov-Smirnov testi ve Shapiro-Wilk testi 
ile yapilan normallik analizi sonucunda, elde edilen verilerin normal 
dağilmadiği (p< 0.05) görülmektedir. 

BULGULAR
Tablo 3

Katılımcıların ZEBSEYTÖ ve Alt Boyut Puanlarına Ait Tanımlayıcı Değerler

 N Min. Maks. x̄ SS
Sportif Etkinliklere Yönelik Olumlu 
Tutum 312 21 105 93,97 9,63

Sportif Etkinliklere İlişkin 
Olumsuz Tutum 312 14 35 32,70 3,44

ZEBSEYTÖ (Toplam) 312 35 140 126,67 11,85

Tablo 3 incelendiğinde, katilimcilarin ZEBSEYTÖ’den aldiği 
puanlarin ortalamasi ve standart sapmasi 126.67±11.85 olarak 
belirlenmiştir. 28 maddeden oluşan ZEBSEYTÖ’den alinabilecek en 
düşük değer 28 puan, en yüksek değer 140 puandir. Mevcut çalişmada 
elde edilen toplam tutum puan ortalamalari değerlendirildiğinde, özel 
eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin sportif 
etkinliklerine yönelik olumlu tutum puanlarinin yüksek düzeyde olduğu 
sonucuna varilabilir.
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Tablo 4
Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine göre ZEBSEYTÖ ve Alt Boyut Puanlarının 

Karşılaştırılması
CinsiyetN Sira ort. Sira top. U Z p

Sportif Etkinliklere Yönelik 
Olumlu Tutum

Kadin 229 152,28 34264,00
8839,000-1,029 ,303

Erkek 83 164,01 13941,00
Sportif Etkinliklere İlişkin 
Olumsuz Tutum

Kadin 229 159,13 35804,508745,500-1,206 ,228Erkek 83 145,89 12400,50

ZEBSEYTÖ (Toplam) Kadin 229 154,05 34661,009236,000-,464 ,642Erkek 83 159,34 13544,00
p>0.05

Tablo 4 incelendiğinde, katilimcilarin cinsiyetlerine ilişkin 
ZEBSEYTÖ, Sportif Etkinliklere Yönelik Olumlu Tutum alt boyut ve 
Sportif Etkinliklere İlişkin Olumsuz Tutum alt boyut puan ortalamalari 
Mann Whitney U testi ile karşilaştirilmiş; kadin ve erkek özel eğitim 
öğretmenlerinin zihinsel engelli öğrencilerin sportif etkinliklere 
katilmalarina ilişkin tutum puan ortalamalari arasinda anlamli bir farklilik 
belirlenmemiştir (p > 0.05).

Tablo 5
Katılımcıların Yaş Değişkenine Göre ZEBSEYTÖ ve Alt Boyut Puanlarının 

Karşılaştırılması

Gruplar N Sira ort. Ki-Kare sd p POST_
HOC

Sportif Etkinliklere 
Yönelik Olumlu 
Tutum

(1) 30 yaş ve alti 71 163,3

18,186 3 0,00*
1>4 
2>4 
3>4

(2) 31-40 yaş grubu 121 157,65
(3) 41-50 yaş grubu 82 174,59
(4) 51 yaş ve üstü 38 101,08

Sportif Etkinliklere 
İlişkin Olumsuz 
Tutum

(1) 30 yaş ve alti 71 152,13

7,422 3 0,06 -(2) 31-40 yaş grubu 121 161,57
(3) 41-50 yaş grubu 82 168
(4) 51 yaş ve üstü 38 123,71

ZEBSEYTÖ

(1) 30 yaş ve alti 71 158,81

17,73 3 0,001*
1>4 
2>4 
3>4

(2) 31-40 yaş grubu 121 158,45
(3) 41-50 yaş grubu 82 176,56
(4) 51 yaş ve üstü 38 102,67

 *p<0.05

Tablo 5 incelendiğinde, araştirmaya katilan özel eğitim öğretmenlerinin 
yaşlarina göre zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine yönelik 
tutum puan ortalamalarinin Kruskal Wallis H testi ile analizi sonucunda, 
özel eğitim öğretmenlerinin yaşlari ile zihinsel engelli öğrencilerin 
sportif etkinliklere katilimlarina yönelik tutum puan ortalamalari arasinda 
istatistiksel olarak anlamli bir farklilik tespit edilmiştir (p<0,05). 
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Tespit edilen farkin hangi gruptan kaynaklandiğini belirlemek 
amaciyla yapilan Mann Whitney U testi sonucunda, ZEBSEYTÖ 
toplam ve Sportif Etkinliklere Yönelik Olumlu Tutum alt boyut puan 
ortalamalarinin 51 yaş ve üstü özel eğitim öğretmenlerin, diğer yaş 
grubundaki öğretmenlerden anlamli derecede düşük olduğu belirlenmiştir. 
Sportif Etkinliklere İlişkin Olumsuz Tutum alt boyutuna göre 51 yaş 
ve üstü özel eğitim öğretmenlerinin tutum puan ortalamalari diğer yaş 
grubundaki özel eğitim öğretmenlerinin puan ortalamalarindan daha 
düşüktür ancak bu farklilik istatistiksel açidan anlamli değildir (p> .05).   

Tablo 6
Zihinsel Yetersizliği olan Çocuklarla BES Deneyimi olan Özel Eğitim 

Öğretmenlerinin ZEBSEYTÖ ve Alt Boyut Puanlarının Karşılaştırılması
 Deneyim N Sira ort. Sira top. U Z p

Sportif Etkinliklere Yönelik 
Olumlu Tutum

Evet 59 195,89 11557,505139,500-3,737 ,000*Hayir 253 147,31 37270,50
Sportif Etkinliklere İlişkin 
Olumsuz Tutum

Evet 59 178,78 10548,006149,000-2,185 ,029*Hayir 253 151,30 38280,00

ZEBSEYTÖ Evet 59 194,64 11484,005213,000-3,611 ,000*Hayir 253 147,60 37344,00
*p<.05

Tablo 6 incelendiğinde, zihinsel yetersizliği olan çocuklarla beden 
eğitimi ve spor deneyimi yaşayan özel eğitim öğretmenlerinin ölçeğin 
geneli ve alt boyutlarindan aldiklari puan ortalamalarinin zihinsel 
yetersizliği olan çocuklarla beden eğitimi ve spor deneyimi yaşamayan 
öğretmenlerden anlamli derecede yüksek olduğu sonucuna ulaşilmiştir (p 
< 0.05).

Tablo 7
Katılımcıların Ailesinde Zihinsel Engelli (ZE) Birey Olma Durumuna göre 

ZEBSEYTÖ ve Alt Boyut Puanlarının Karşılaştırılması
Ailede ZE 
birey olma 
durumu

N Sira ort Sira top. U Z p

Sportif Etkinliklere 
Yönelik Olumlu Tutum

Evet 24 169,08 4058,00 3154,000 -,714 ,475Hayir 288 155,45 44770,00
Sportif Etkinliklere 
İlişkin Olumsuz Tutum

Evet 24 192,44 4618,50 2593,500 -2,107 ,035*Hayir 288 153,51 44209,50

ZEBSEYTÖ Evet 24 188,94 4534,50 2677,500 -1,836 ,066Hayir 288 153,80 44293,50
*p<.05

Tablo 7 incelendiğinde, ailesinde zihinsel engelli birey olan özel 
eğitim öğretmenlerinin Sportif Etkinliklere İlişkin Olumsuz Tutum 
puan ortalamalarinin, ailesinde zihinsel engelli birey olmayan özel 
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eğitim öğretmenlerinden anlamli düzeyde yüksek belirlenmiştir 
(p<0.05). Ailesinde zihinsel engelli birey olan ve olmayan özel eğitim 
öğretmenlerinin Sportif Etkinliklere Yönelik Olumlu Tutum puan 
ortalamalari ve ZEBSEYTÖ puan ortalamalari arasinda istatistiksel 
olarak anlamli bir farklilik belirlenmemiştir (p > 0.05).

TARTIŞMA
Bu araştirma, özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan 

öğrencilerin sportif etkinliklere katilimlarina yönelik tutumlarini; cinsiyet, 
yaş, zihinsel yetersizliği olan çocuklarla beden eğitimi ve spor deneyimi, 
ailede zihinsel engelli birey olma değişkenleri açisindan incelemek 
amaciyla yapilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, kadin ve erkek 
özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin sportif 
etkinliklere katilimlarina yönelik tutumlarinin benzer düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. Fakat zihinsel yetersizliği olan çocuklarla beden eğitimi ve 
spor deneyimi yaşayan özel eğitim öğretmenlerinin ZEBSEYTÖ toplam 
ve alt boyut puanlari deneyim yaşamayan öğretmenlere oranla daha yüksek 
bulunmuştur. 51 yaş ve üstü özel eğitim öğretmenlerinin ZEBSEYTÖ 
toplam ve alt boyut puanlarinin diğer yaş grubundaki öğretmenlere oranla 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ailesinde zihinsel engelli birey olan 
özel eğitim öğretmenlerinin Sportif Etkinliklere Yönelik Olumsuz Tutum 
puanlari diğer öğretmenlerden daha yüksek bulunmuştur. 

Erkek ve kadin özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği 
olan öğrencilerin sportif etkinliklere katilimlarina yönelik tutum puanlari 
arasinda anlamli bir farklilik saptanmamiştir. Literatürde konu ile ilgili 
yapilan çalişmalar bu bulgu ile uyumludur. Yarali (2015) tarafindan Türkçe, 
Sosyal Bilgiler, Psikolojik Danişmanlik ve Rehberlik, Sinif Öğretmeni 
adaylari ile gerçekleştirilen araştirmada, bu bölümlerde öğrenim gören 
öğretmen adaylarinin özel gereksinimli öğrencilere ilişkin tutum puanlari 
arasinda farklilik belirlenmemiştir. Yine Diken ve Sucuoğlu (1999), Zağli 
(2010), Çolak ve Çetin (2014)’in yapmiş olduğu çalişmalarda benzer 
sonuçlar bulunmuştur. Beden eğitimi öğretmenleri ile yapilan çalişmalarda 
da cinsiyet değişkeni açisindan zihinsel yetersizliği olan çocuklara yönelik 
tutumlarinda farklilik gözlenmemiştir (Doulkeridou, Evaggelinou, 
Mouratidou, Koidou, Panagiotou & Kudlacek, 2011; Gülünay, Kayişoğlu 
& İlhan, 2019; Jerlinder, Danermark & Gilla, 2010; Kabak, 2019; Özcan 
& Özer, 2018; Özer vd., 2013; Süngü, Özer & Hamarat, 2020; Wang, Qi 
& Wang, 2015;  Yaman, Uluişik, Hergüner & Önal, 2018). 

Zihinsel yetersizliği olan çocuklarin ebeveynleri ile yapilan 
başka bir çalişmada da, ebeveynlerin çocuklarinin sportif 
etkinliklerine yönelik tutumlari değerlendirilmiş ve ebeveynlerin 
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cinsiyeti açisindan çocuklarinin sportif etkinliklerine yönelik 
tutumlarinda bir farklilik gözlenmemiştir (Kardaş, Kardaş & Sadik, 
2017). 

Mevcut çalişma bulgusunun aksine Dursun vd. (2019)’nin 
sinif öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, beden eğitimi ve spor 
öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarinin, 
zihinsel yetersizliği olan bireylerin sportif etkinliklerine yönelik 
tutumlarini incelediği çalişmada, kadin öğretmen adaylarinin erkek 
öğretmen adaylarina oranla zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin 
sportif etkinliklere katilimlarina yönelik tutum düzeylerinin daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu farkliliğin nedeni, örneklemlerin 
özel eğitim öğretmenleri ve aday beden eğitimi öğretmenlerinden 
oluşmasindan kaynaklanmiş olabilir.

Özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan 
öğrencilerin sportif etkinliklere katilimlarina yönelik tutum puanlari 
yaş değişkeni açisindan incelendiğinde, 51 yaş ve üstü özel eğitim 
öğretmenlerinin Sportif Etkinliklere Yönelik Olumlu Tutum alt 
boyutu ve ZEBSEYTÖ toplam puanlarinin kendilerinden daha genç 
öğretmenlerden anlamli derecede düşük olduğu belirlenmiştir. 

Literatürde konu ile ilgili yapilan çalişmalarin mevcut çalişma 
bulgusunu desteklemediği görülmektedir. Kabak (2019)’in farkli 
branş öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan bireylerde sporun 
etkilerine yönelik farkindalik ve tutumlarini belirlemek amaciyla 
yaptiği çalişmada, öğretmenlerin yaşlarinin zihin engelli bireylerde 
sporun etkisine yönelik öğretmen tutumlarini etkilemediği 
saptanmiştir. Yine Zağli (2010) tarafindan okul öncesi öğretmenlerin 
zihinsel yetersizliği olan çocuklarin kaynaştirma eğitimlerine yönelik 
tutumlarini belirlemek amaciyla yaptiği çalişmada, öğretmenlerin 
yaşinin zihin yetersizliği olan öğrencilere yönelik tutumlarina bir 
etkisi olmadiği tespit edilmiştir. Diken ve Sucuoğlu (1999)’nun 
sinifinda kaynaştirma öğrencisi olan ve sinifinda kaynaştirma 
öğrencisi olmayan sinif öğretmenlerinin, zihinsel yetersizliği olan 
öğrencilerin kaynaştirilmasina yönelik tutumlarini inceledikleri 
çalişmada, öğretmenlerin yaşinin zihinsel yetersizliği olan çocuğa 
yönelik tutumlarini değiştirmediği sonucuna varilmiştir.

Zihinsel yetersizliği olan çocuklarla beden eğitimi ve spor 
deneyimi yaşayan özel eğitim öğretmenlerinin Sportif Etkinliklere 
Yönelik Olumlu Tutum alt boyutu, Sportif Etkinliklere Yönelik 
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Olumsuz Tutum alt boyutu ve ZEBSEYTÖ (toplam) puanlari beden 
eğitimi ve spor deneyimi yaşamayan özel eğitim öğretmenlerinden 
anlamli düzeyde yüksek belirlenmiştir. Bu sonucun aksine Gülünay 
vd. (2019)’nin yaptiği çalişmada, zihinsel yetersizliği olan bireylerle 
çalişan ve çalişmayan beden eğitimi öğretmeni adaylarinin zihinsel 
yetersizliği olan çocuklara ilişkin tutumlari arasinda farklilik 
belirlenmemiştir. Yine Diken ve Sucuoğlu (1999) tarafindan 
yapilan çalişmada, sinif öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan 
öğrenciyle beden eğitimi ve spor deneyimi yaşamanin, zihinsel 
yetersizliği olan çocuğa yönelik tutumlarinda farka yol açmadiği 
belirtilmiştir.

Ailesinde zihinsel engelli birey olan özel eğitim öğretmenlerinin 
Sportif Etkinliklere İlişkin Olumsuz Tutum puanlari, ailesinde zihinsel 
engelli birey olmayan öğretmenlerden daha yüksek belirlenmiştir. Sportif 
Etkinliklere Yönelik Olumlu Tutum alt boyutu ve ZEBSEYTÖ (Toplam) 
puanlari arasinda ise farklilik belirlenmemiştir. Fakat Kirimoğlu, Esentürk, 
İlhan, Yilmaz & Kaynak (2016), Gülünay vd. (2019) ve Kabak (2019) 
tarafindan yapilan çalişmalarda ailesinde zihinsel engelli birey olan 
öğretmenlerin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin sportif etkinliklere 
katilimlarina yönelik tutum puanlarini etkilemediği belirlenmiştir. Bu 
farklilik ailesinde zihinsel engelli birey olan öğretmenlerin zihinsel 
yetersizliği olan öğrencilere daha toleransli davranarak, olumsuz tutum 
göstermemelerinden kaynaklanmiş olabilir.   

Zağli (2010) tarafindan yapilan çalişmada, okul öncesi öğretmenlerinin 
özel eğitim ile ilgili hizmet içi kurs, seminer, vb. eğitimlere katilim 
durumunun ve kaynaştirma eğitimi ile ilgili ders alma durumunun zihinsel 
yetersizliği olan öğrencilere yönelik tutumlarini etkilemediğini bildirmiştir. 
Bu nedenle özel eğitim öğretmen adaylarina, özel gereksinimli bireylerde 
beden eğitimi ve spor projelerine gönüllülük esasi ile görev almalari 
için firsat verilmesi, özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği 
olan bireylerin sportif etkinliklerine yönelik farkindaliklarini artirma ve 
olumlu tutum geliştirme açisindan faydali olabilir.

Çalişmanin bulgulari işiğinda sonuç olarak, özel eğitim 
öğretmenlerinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin sportif etkinliklere 
katilimlarina yönelik yüksek düzeyde olumlu tutum içerisinde olduklari 
belirlenmiştir. Ayrica zihinsel yetersizliği olan öğrencilerle beden eğitimi 
ve spor deneyimi yaşayan özel eğitim öğretmenlerinin bu öğrencilerin 
sportif etkinliklere katilimlarina yönelik olumlu tutumlarinin deneyim 
yaşamayanlara oranla daha yüksek olduğu saptanmiştir. 
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Bu bağlamda, özel eğitim öğretmenlerinin özel gereksinimli 
öğrencilerle sportif etkinliklere katilimlarini motive etmek amaciyla; okul 
idaresi, resmi ve özel spor kurumlari, sivil toplum kuruluşlari, okul içi ve 
okul dişi sportif etkinlik firsatlari sunabilirler ve spor araç gereçleri temin 
edebilirler. Özel eğitim öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerin 
beden eğitimi ve spor aktivitelerine katilmasi için gerekli olan teorik bilgi 
ve uygulama örnekleri, hizmet içi kurs ve seminerlerde öğretmenlere 
aktarilabilir. Bu faaliyetler, özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel 
yetersizliği bulunan öğrencilerinin sportif etkinliklere katilimlarina 
yönelik tutumlarini olumlu yönde geliştirmeleri için yararli olabileceği 
düşünülmektedir. 
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GİRİŞ
Geçtiğimiz yarim yüzyil boyunca araştirmacilar, hareketsiz olmanin 

veya fiziksel olarak sağliksiz olmanin yaşam boyunca sağlik üzerinde 
önemli ölçüde olumsuz etkiler biraktiğini kanitlamişlardir(Ortega vd, 
2008; Sallis vd, 2012).

Fiziksel aktivite bir davraniştir ve iskelet kaslarinin kasilmalariyla 
üretilen ve enerji tüketimini temel seviyenin üzerine çikaran her türlü 
vücut hareketini içerir (Ortega vd, 2008; Plowman ve Meredith, 2013; 
ACSM, 2014). Fiziksel aktivite ve sağlik arasindaki ilişki üzerine 
sistematik araştirmalar 1960’tan sonra başlamiştir ve o zamandan beri 
bilimsel literatür bu iki alan arasindaki bağlantiyi sağlam bir şekilde 
kurmuştur (ACSM, 2014).

Fiziksel aktivite, okul çağindaki tüm çocuklarda dahil olmak üzere 
herkesin genel sağliği ve refahi üzerinde hayati bir etkiye sahiptir ve ayrica 
sağlikli kemik ve kaslarin oluşturulmasina ve korunmasina da katkida 
bulunur (Elliot vd, 2013). Dünya Sağlik Örgütü ve Amerikan Sağlik, Beden 
Eğitimi, Rekreasyon ve Dans İttifaki, çocuklarin ve ergenlerin günde 
en az 60 dakika orta-şiddetli yoğun fiziksel aktivitelerde geçirmelerini 
önermektedir (WHO, 2010; Ganley vd, 2011; Elliot vd, 2013). Ya da okul 
çağindaki çocuklarin günde en az 60 dakika orta-şiddetli fiziksel aktiviteyi 
gerçekleştirmelerine karşilik belirli sayida adim atmalari önerilmektedir. 
ABD Sağlik Bakanliği 2008 verilerine göre erkekler için 15.000 adim 
ve kizlar için 12.000 adim olarak verilmektedir (Tudor-Locke vd, 2009; 
ABD Sağlik ve İnsan Hizmetleri Bakanliği [USDHHS], 2008).

Fiziksel aktiviteye katilim ve düzenli hale gelmesinin hem zihinsel 
hemde fiziksel olarak sağlik açisindan olumlu katkilari belirlense de 
(Ströhle, 2009); yaşla birlikte fiziksel aktiviteye katilim azalmaktadir 
(Tremblay vd, 2014). Bunlardan yola çikarak bireylerin sağlik durumlarini 
tahmin etmek ve yön vermek için fiziksel uygunluk test bataryalari 
kullanilabilir (Ruiz vd, 2009). Dünya Sağlik Örgütü (WHO) fiziksel 
uygunluk ve fiziksel aktivitenin düzenli olarak test edilmesinin bir halk 
sağliği önceliği olarak görülmesi gerektiğini savunmaktadir (WHO, 
2010).

Fiziksel Uygunluk
Dünya Sağlik Örgütüne göre fiziksel uygunluk; mesleki, rekreatif ve 

günlük aktiviteleri doğru ve başarili bir şekilde yorulmadan yapabilme 
durumudur (ACSM, 2014)

Fiziksel uygunluk, günlük fiziksel aktivitenin ve fiziksel egzersizin 
performans da yer alan iskelet, Kardiyorespiratuar, psikososyal ve 
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endokrin-metabolik gibi vücut fonksiyonlarinin karma bir ölçüsü olarak 
düşünülebilir. Yani fiziksel uygunluk test edildiğinde, bu sistemlerin 
tümünün çalişma fonksiyonlari denetlenir (Fuzhong ve Peijie, 2017).

Sağlikla ilgili uygunluğun bileşenleri yillar içinde bilimsel literatürde 
farkli şekillerde tanimlanmiştir (Cvejic vd, 2013; Plowman ve Meredith, 
2013). Farkli tanimlamalara rağmen, sağlikla ilgili fiziksel uygunluğun 
birkaç bileşenden oluşan çok boyutlu bir yapiya sahip olduğu konusunda 
fikir birliği vardir (Plowman ve Meredith, 2013). Bazi çalişmalar vücut 
kompozisyonu, Kardiyorespiratuar uygunluk, kas-iskelet sistemi zindeliği 
ve motor zindelik (hiz, çeviklik ve koordinasyon) bileşenlerini dikkate 
almaktadir: (ALPHA, 2009; Ruiz vd, 2010; Secchi vd, 2014; Ruiz vd, 
2009; Artero vd, 2011).

Amerikan Spor Hekimliği Koleji ise fiziksel uygunluğu vücut 
kompozisyonu, Kardiyorespiratuar fitness, kas gücü, kas dayanikliliği ve 
esnekliği şeklinde beş bileşende önermektedir (ACSM, 2014).

Diğer yazarlar sadece vücut kompozisyonu, kardiyorespiratuvar 
zindelik, kas gücü ve esnekliği (Castillo-Garzon vd, 2006) veya vücut 
kompozisyonu, kardiyorespiratuvar zindelik, kas-iskelet zindeliği ve 
esnekliği sağlikla ilgili zindeliğin bileşenleri olarak kabul etmektedir 
(Institute of Medicine, 2012).

Fiziksel uygunluk çok boyutlu bir yapiya sahiptir ve farkli bileşenleri 
araciliğiyla değerlendirilebilir (Kolimechkov, 2017). Fiziksel uygunluk 
sağlik ve performans olarak iki ayri boyutta incelenir.

Tablo 1: Fiziksel Uygunluk bileşenleri

Sağlikla ilişkili fiziksel uygunluk Performansla ilişkili fiziksel 
uygunluk 

Vücut kompozisyonu Hiz
Kardiorespiratuar uygunluk Çeviklik
Kassal uygunluk Reaksiyon zamani 
Esneklik Denge

Koordinasyon 
Güç 

Hem sağlik hem de performans boyutundan bakildiğinda çocuk 
ve gençler üzerinde uygulanan fiziksel uygunluk test bataryalari farkli 
amaçlara hizmet etmektedir.

•	 Fiziksel uygunluk testinden elde edilen bilgiler fiziksel 
uygunluk uzmani tarafindan bireyin öz fiziksel uygunluk ihtiyaçlari için 
kullanilabilir. Bireye egzersiz ve aktivite programlarina reçete yazabilmek 
için test bataryalarindan yararlanilir.
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•	 Egzersiz programina katilim ile oluşan gelişimi değerlendirebilmek 
için gerekli verileri toplayarak, gerçekleştirilebilir fiziksel uygunluk 
düzeyi hesaplanarak katilimcilari motive etmek ve zaman içerisinde 
testler yenilenerek değişimlerin gözleyebilmek açisindan etkilidir.

•	 Yağ seviyesinin artmasi ile oluşan hastaliklara karşi 
Kardiyorespiratuar dayanikliliğin gelişmesini kontrol edebilmek ve 
toplumun bu hastaliklara karşi risk faktörlerini tespit ederek riskin en aza 
indirilmesi sağlanmaya destek olur.

•	 Sezon başlarinda özel antrenmanin temelini oluşturur. Bireysel 
eksikliklerin hangi noktada başladiği bilgisini verir.

•	 Yetenek seçimlerinde fiziksel uygunluğun performans ile ilişkili 
boyutuna bakilarak erken kazanilan ve iyi yönlendirilebilen sporculara 
ulaşilabilir.

•	 Toplumun sağlik profiline iyi bir tarama ile çocukluk yaşlarindan 
müdahale edilir ise gelecek nesillerde olumlu sonuçlara ulaşmak 
mümkündür. 

•	 Test bataryalari norm veriler sunarak gelişim kontrolünde 
karşilaştirma imkani sunar.

Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesi
Fiziksel uygunluk en doğru şekilde laboratuvar yöntemleriyle 

ölçülebilir; ancak, laboratuvar ölçümleri için; nitelikli ölçüm yapabilecek 
kişilere ve kalibrasyonu konusunda çok hassas; maaliyeti yüksek cihazlara 
ihtiyaç duyulmaktadir. Fiziki koşullar sağlansa dahi tüm uygulamalarin 
uzun sürelerde gerçekleşmesi sebepleri ile bu testerin tüm popülasyon 
üzerinde uygulanabilmesi, norm oluşturulsa bile ayni imkanlar ile tarama 
yapilabilmesi henüz mümkün değildir (Romero vd, 2010). 

Alan temelli uygunluk testlerinin uygulanmasi çok daha kolaydir, 
minimum ekipman içerir, düşük maliyetlidir ve belirli bir süre içinde çok 
sayida katilimci üzerinde kullanilabilir. Ölçümlerin uygulama süresince 
ayni protokolün ayni kişiler tarafindan uygulanmasi testte farkli bakiş 
açisini engelleyerek daha doğru ölçüm sonuçlarina ulaştiracaktir. Alan 
temelli bu saha testleri, çocuklarda ve ergenlerde fiziksel uygunluğu 
ölçmek ve değerlendirmek için yaygin olarak kullanilmaktadir.

Fiziksel uygunluk ölçümleri direk, laboratuvar ya da referans metod 
ve indirek ölçüm ya da saha testleri gibi farkli şekillerde uygulanmaktadir 
(Baltaci, 2018). 
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Tablo 2: Fiziksel Uygunluk Ölçümleri

Fiziksel Uygunluk 
Bileşenleri Direk Ölçüm Laboratuvar ya da 

referans metot
İndirek ölçüm ya 
da saha testi

Vücut 
kompozisyonu

Total vücut 
yoğunluğu, yağsiz 
kitle (kg), ya da % 
vücut yaği

Hidrodensitometre 
ya da dual 
enerji X-ray 
absorptiometre

Bioempedans, 
skinfold, 
antropometre

Kardiyorespiratuar 
uygunluk

O2maksin direk 
ölçümü (ml/kg/dk)

Maksimal dereceli 
egzersiz testi

submaksimal 
egzersiz testi, 
mesafe koş/ yürü 
testi, step testi

Kassal uygunluk
Maksimal kuvvet 
(kg) ya da tork 
(Nm)

İzokinetik ya da 
1-RM testler

submaksimal testler 
(2 ya da 10 RM)

Esneklik
Eklem hareket 
genişiği (derece) 
ROM

X-ray ya da 
goniometre

ROMun linear 
ölçümler

Vücut kompozisyonu farkli vücut dokularinin (kemik, yağ ve kas) 
göreceli miktarini ifade eder ve sağlikla ilgili en yaygin ölçü vücut 
yağ yüzdesidir (ACSM, 2014). Bu bileşen sporda optimal sağlik ve 
atletik performans için gereklidir. Fazla yağ bireyleri artan obezite, 
kardiyovasküler hastalik, diyabet vb. risklere maruz birakir (Cvejic vd, 
2013).

Vücut kompozisyonunu başarili bir şekilde değerlendirmek için boy, 
kilo, deri kivrimlari gibi antropometrik önlemler ve bazi vücut çevreleri 
dikkate alinir. Vücut Kitle İndeksi (BMI), bel-boy orani, üst kol kas alani 
ve diğerleri gibi antropometrik endeksler de hesaplanir.

Vücut Kitle İndeksi, hesaplanmasinin basitliği ile hem çocuklar hem 
de yetişkinler için en yaygin ve yaygin olarak kullanilan antropometrik 
ölçüdür (Pekar, 2011; Keys ark, 2014; Flegal vd, 2006). Bununla 
birlikte, BMI yağ ve kas kütlesinin nispi oranini ayirt etmez ve doğru 
bilgi vermeyebilir. Vücut kompozisyonu hakkinda, özellikle yorucu 
fiziksel aktivite yapan, kuvvet sporlarina katilan ve daha büyük bir kas 
kütlesine sahip olan sporcularda kullanildiğinda doğru hesaplamayabilir 
(Bogin ve Varela-Silva, 2012). VKİ, büyük kas kütlesi olan genç 
jimnastikçilerin ağirliğini doğru bir şekilde değerlendirmediği tespit 
edilmiştir (Kolimechkov vd, 2013; Kolimechkov vd, 2016). Bu tür 
yetersizliklerden kaçinmak için BMI’nin diğer antropometrik indekslerle 
birlikte kullanilmasi tavsiye edilir (Wilson vd, 2011).

Kardiyorespiratuar uygunluk sürekli fiziksel aktivite sirasinda 
dolaşim ve solunum sistemlerinin çalişan kaslar için yeterli oksijen 
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sağlama yeteneğini ifade eder (ACSM, 2014). Sağlikla ilgili fiziksel 
uygunluğun en önemli bileşenlerinden biridir. Çocuklarin ve ergenlerin 
fizyolojik durumlarinin doğrudan bir göstergesidir (Cvejic vd., 2013).

Maksimum oksijen alimi (VO2max), kardiyorespiratuar dayanikliliği 
ölçmek için kriterdir ve tüketilen en yüksek oksijen orani hakkinda bilgi 
sağlar. Vücut ağirliğinin kilogrami başina bir dakikada (ml / kg / dak) 
kullandiği mililitre oksijen cinsinden rapor edilir (Ganley vd, 2011).

Alan bazli test bataryalarinin çoğu kardiyorespiratuvar zindeliği 
ölçmek için 20 m mekik çalişma testi (bip testi), 1,5 mil çalişma / 1600 
m koş-yürü testi ve maksimum alti döngü ergometre testi (PWC170) 
kullanirlar. Testlerin sonuçlari literatürde farkli şekillerde ifade 
edilmektedir: ölçülen maksimum oksijen tüketimi (VO2max), tahmini 
VO2max, testin süresi ve 20 m mekik koşusu testinde tamamlanan tur 
sayisi şeklindedir (Ruiz vd, 2009). Ancak, farkli çalişmalardan elde edilen 
sonuçlari karşilaştirmak için veriler ölçülen veya tahmin edilen VO2max 
olarak sunulabilir.

 Güç, esneklik, denge, koordinasyon, çeviklik, hiz gibi diğer fiziksel 
nitelikler bazen farkli şekillerde gruplandirilir ve literatürde ayri bileşenler 
olarak bulunabilir. Çoğunlukla kas-iskelet ve sinir sistemlerinin gelişimini 
yansitirlar.

Kas gücü, yüksek düzeyde kas gücü gerektiren aktiviteleri 
gerçekleştirme yeteneğini ifade eder. Sağlikla ilişkili zindeliğin ayri bir 
bileşeni olarak bulunabilir, çünkü kas gücünün: gelişmiş duruş ve daha 
düşük kas-iskelet yaralanmalari riski; osteoporoz riskini azaltan daha iyi 
kemik kütlesi; daha iyi kan şekeri kontrolü sağlayan gelişmiş glikoz alimi 
ve istirahat halindeyken bile vücut ağirliği kontrolü sağlayan daha iyi 
metabolik hiz ile ilişkisi olduğunu gösteren güçlü kanitlar vardir (ACSM, 
2014).

Esneklik, bir eklemi tüm hareket araliği boyunca hareket ettirme 
yeteneğini ifade eder ve bu, sağlikla ilgili fiziksel uygunluğun ayri bir 
bileşeni olarak bulunabilir. Farkli eklemlerdeki yetersiz esneklik seviyeleri, 
günlük yaşamda yer alan aktivitelerin performansini düşürebilir. Üstelik 
sirt ve kalça eklemlerindeki zayif esneklik, en çok karşilaşilan bel ağrisina 
neden olabilir (ACSM, 2014; Plowman ve Meredith, 2013).

Kas gücü ve esnekliği bazen tek bir kas-iskelet bileşeninde bir arada 
bulunabilir. Ölçmek için en yaygin olarak uygulanan testler, durarak uzun 
atlama testi, el pençe testi, bükülü kol asma, kivrilma veya otur-uzan 
testleri ve omuz esneklik testleridir

Denge, koordinasyon, çeviklik ve hizin fiziksel nitelikleri genellikle 
tek bir motor fitness bileşeninde bir araya getirilir ve literatürde beceriyle 
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veya performansla ilgili uygunluk olarak bulunabilir (Plowman ve 
Meredith, 2013; Ortega vd, 2015). Çocuklarda ve ergenlerde motor 
uygunluğu değerlendirmek için yaygin olarak uygulanan testler 50m 
koşu testi, flamingo denge testi ve 4x10m mekik koşusu testidir (Ruiz vd, 
2009).

Fiziksel Uygunluk Test Bataryaları
Çocuklarin ve ergenlerin fiziksel uygunluğu, 1950’lerin ortalarindan 

beri öğretmenlerin, eğitimcilerin, doktorlarin ve ebeveynlerin birincil 
endişesi olmuştur. O zamandan itibaren çok sayida test bataryasi 
geliştirilmiş ve yerel ve ulusal anketlerde uygulanmiştir (Seefeldt ve 
Vogel, 1989). 

Dünyanin farkli yerlerinde kullanilan çocuklarda ve ergenlerde 
sağlikla ilgili fiziksel uygunluğu değerlendirmek için on beşten fazla test 
bataryasi vardir (Castro-Pinero. vd. 2009; Cvejic vd, 2013; Ruiz vd, 2010)

Tablo 3: Fiziksel Uygunluk Test Bataryaları

Yaş araliği Kisaltma Test bataryasi Bölge - yil

3-5 PREFİT Okul Öncesi Çocuklarda Uygunluğu 
değerlendirmek için PREFIT Bataryasi Avrupa 2015

5-17 FİTNESSGRAM The Cooper Institute USA 1982

5-17 NYPFP National Youth Physical Program. The United 
States Marines Youth Foundation USA 1967

5-18 HRFT
Health-Related Fitness Test, American 
Association for Health, Physical Education, and 
Recreation (AAHPER

USA 1980

5-18 Physical Best American Association for Health, Physical 
Education, and Recreation (AAHPER) USA 1988

6-12 NZFT New Zealand Fitness Test. Rusell/Department of 
Education New Zealand

6-17 AAUTB Amateur Athletic Union Test Battery. Chrysler 
Foundation / Amateur Athletic Union USA 1988

6-17 PCPF

President’s Challenge: Physical Fitness. The 
President’s Council on Physical Fitness and 
Sports/American Association for Health, Physical 
Education, and Recreation (AAHPER)

USA 1986

5-18 AAHPERD AAHPERD Sağlikla İlişkili Fiziksel Uygunluk 
Testi (Health Related Physicial Convenience Test) USA 1985

9-18+ AAHPERD AAHPERD En İyi Fiziksel Uygunluk Testi 
(AAHPERD Best Physicial Convenience Test) USA 1976

12-18+ AAHPERD
AAHPERD Gençler için Fiziksel Uygunluk Testi 
(AAHPERD Physicial Convenience Test for 
Youngs)

USA

6-17 PFAAT Physical Fitness and Athletic Ability Test (Japan) 
(Shingo and Takeo, 2002) Japan 1964
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6-17 YMCA YFT YMCA Youth Fitness Test USA 1989

6-18 ALPHA-FIT The ALPHA (Assessing Levels of Physical 
Activity and Fitness) Project (ALPHA, 2009) Europe 2009

6-18 EUROFIT Council of Europe Committee for the 
Development of Sport Europe 1983

7-69 CAHPER-FPT II
Fitness Performance Test II. Canadian Association 
for Health, Physical Education and Recreation 
(CAHPER)

Canada 1980

9-18 AFEA
Australian Fitness Education Award. The 
Australian Council for Health, Education and 
Recreation, ACHER

Australia

9-19 IPFT
International Physical Fitness Test (United States 
Sports Academic / General Organization of Youth 
and Sport of Bahrain)

Middle East 
1977 г.

9-19+ NFTP-PRC
National Fitness Test Program in the Popular 
Republic China (China’s National Sport and 
Physical Education Committee)

China

12-24 NAPFA Singapore National Physical Fitness Award/
Assessment (Schmidt, 1995)

Singapore 
1982

13-17 ASSO-FTB
Adolescents and Surveillance System for the 
Obesity prevention – Fitness Test Battery (Bianco,  
2015)

Europe 2015

15-69 CPAFLA
The Canadian Physical Activity, Fitness & 
Lifestyle Approach (Canadian Society for 
Exercise Physiology)

Canada

7-18
Kanada Fitnes Ödülü (Canadia Fitness Award)

Canada  1970

5-18 MANITOBA
MANITOBA Fitnes Performans (MANITOBA 
Fitness Performance) Canada 1977

6-18 Fiziksel Uygunluk Testine Meydan Oku – Fit Kal 
(Challenge Physical Fitness Test-Get Fit USA 1986

10-18 MEB-TBUS
Temel Beceri Uygulama Testleri (Basic Ability 
Exercise Tests)-(MEB) Türkiye 2014

Dünya üzerinde çocuklarin ve gençlerin fiziksel uygunluklarini 
belirlemek için kullanilan test bataryalarinin hepsinde fiziksel uygunluğun 
farkli parametreleri değerlendirilmiştir. 

Ülkemizde fiziksel uygunluğun tespiti incelendiğinde çalişmalar 
daha çok spor branşlarinda yapilmaktadir. Az sayida yapilan bu çalişmalar 
sonucunda ülkemize ait henüz tamamlanan fiziksel uygunluk test bataryasi 
bulunmamaktadir (Bayraktar vd,  2010, Bayraktar 2010). Milli Eğitim 
bakanliğinin hazirladiği test ise; fiziksel uygunluk karnesi adi altinda 
yilin her iki dönemi okullarda uygulanarak sonuçlari e okul sistemine 
girilmektedir. Veli çocuğunun durumunu bu veriye bakarak görebilmekte 
ancak herhangi bir norm karşiliğini bilmemektedir. 

Tablolardaki (Tablo 2 ve devami) test bataryalarinin çoğu bölgesel 
veya ulusal düzeylerde gerçekleştirilmiştir. Literatüre baktiğimizda; 
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dünya çapinda en yaygin kullanilan test bataryalari ve dolayisiyla en çok 
ilgi görenlerin “Eurofit”, “FitnessGram” olduğu görülmektedir.

‘Euro fit’ test bataryasi 1983’te geliştirildi, daha sonra çoğu ülkede 
uygulanmaya başlanmiştir (Cvejic vd, 2013). Bu test bataryasi, okullarda 
herhangi bir beden eğitimi programina ek olarak veya bir parçasi olarak 
beden eğitimi öğretmenleri tarafindan yapilabilecek basit ve ucuz 
testleri içermektedir (Tablo 3). Testler spor kulüplerinde veya spor 
tip merkezlerinde de kullanilabilir. Eurofit’in ana hedeflerinden biri, 
çocuklari ve ergenleri düzenli egzersiz yapmaya motive etmek ve sadece 
okuldayken değil, ayni zamanda daha sonraki yetişkin yaşaminda da spor 
yapmaya devam etmelerini sağlamaktir (Council of Europe, 1983). 

“FitnessGram” 1977’de Dr Charles Sterling’in ebeveynlerin ve 
okul yöneticilerinin diğer eğitim alanlarinda kullanilana benzer bir 
fiziksel uygunluk “karnesine” olan ilgisini fark etmesiyle başlamiştir. 
“FitnessGram” in gerçek uygulamasi zaman içinde aşamali olarak 
gelişerek 1982 yilinda tamamlanmiştir. Günümüzde bu test bataryasi, 
öğretmenlerin hem sağlikla ilgili zindeliği hem de fiziksel durumu takip 
etmelerine yardimci olmak için dünya çapinda okullarda milyonlarca genç 
olan binlerce öğretmen tarafindan kullanilan bir eğitim değerlendirme 
ve raporlama yazilim sistemidir. Zaman içindeki etkinlik verilerini ve 
öğrenciler için kişiselleştirilmiş raporlar üretmeyi amaç edinen bu test 
bataryasi ile sadece 2012’de 67.000 okuldan yirmi iki milyon öğrencinin 
değerlendirildiği bilinmektedir (Ploughman ve Meredith, 2013; Plowman 
ark, 2006).

Aşağidaki tablolarda (Tablo 3ve devami) seçilen test bataryalarinin 
fiziksel uygunluk bileşenlerinden hangilerini test ettiğini görebiliriz.
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Tablo 3 Fiziksel uygunluk test bataryaları ve uygunluk bileşenleri
Test 
Bataryalari /  
Fiziksel 
Uygunluk 
Bileşenleri

1* 2* 3* 4* 5*
V

üc
ut

 K
om

po
zi

sy
on

u Boy Ölçümü  
 
Ağirlik Ölçümü  
 
DKK Ölçümleri

Triceps + Calf 
DKK Ölçümü  
 
ya da  
 
Tanita

Boy Ölçümü  
 
Ağirlik 
Ölçümü

Boy Ölçümü  
Ağirlik Ölçümü  
 
Biceps + Triceps 
+ Subscapular + 
Suprailliac DKK 
Ölçümü  
+ 13 Yaş için Ayni 
Bölgelerdeki vücut yağ 
yüzdesi ölçümü

D
ay

an
ik

lil
ik 20m Mekik Testi

20m Mekik 
Testi  
 
ya da  
 
1600 m Koş-
Yürü Testi

6-7 Yaş için 
800 m Koşu 
Testi 
 
10-12 Yaş 
için 1600 m 
Koşu Testi

6-7 Yaş için 
800 m Koşu 
Testi  
 
10-12 Yaş için 
2400 m Koşu 
Testi

K
as

sa
l U

yg
un

lu
k

Durarak Uzun 
Atlama Testi 
 
Kavrama 
Kuvveti Testi 
 
Mekik Testi 
 
Bükülü kol 
Asilma Testi

Mekik Testi 
 
Gövde Uzatma 
Testi 
 
Normal ve 
Modifiye Şinav 
Testi 
 
Bükülü Kol 
Asilma Testi

Modifiye 
Mekik Testi 
 
Durarak 
Uzun 
Atlama 
Testi

1dk Destekli 
Mekik  
 
Bükülü Kol 
Asilma Testi  
 
Durarak Uzun 
Atlama Testi

1dk Destekli Mekik  
 
Bükülü Kol Asilma 
Testi

Es
ne

kl
ik

Otur-Uzan Testi

Omuz Uzanma 
Testi 
 
Destekli Otur 
Uzan Testi

Otur-Uzan Testi

Denge Flamingo Denge 
Testi

Sürat 50m Koşu 
Testi 50m Koşu Testi

Çeviklik 10X5 Mekik 
Koşu Testi

Mekik Koşu 
Testi Mekik Koşu Testi

Reaksiyon Disklere 
Dokunma Testi

*1.EUROFIT Test Bataryası 2.FITNESSGRAM Test Bataryası 3.Kanada Fitnes 
Ödülü 4.CAHPER Fitnes Performans Testi II 5.MANITOBA Fitnes Performans 

**Deri Kıvrım Kalınlığı (DKK)
(Devamı arkada)
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Tablo 3 Fiziksel uygunluk test bataryaları ve uygunluk bileşenleri (devamı)

Test Bataryalari /  
Fiziksel 
Uygunluk 
Bileşenleri

6* 7* 8* 9* 10*
V

üc
ut

 K
om

po
zi

sy
on

u Boy Ölçümü 
 
Ağirlik Ölçümü

Boy Ölçümü 
 
Ağirlik 
Ölçümü 
 
Bel Çevresi 
Ölçümü 
 
Triceps+ 
Subscapular 
DKK Ölçümü

Triceps+ 
Subscapular 
DKK 
Ölçümü

Triceps+ 
Subscapular 
DKK Ölçümü

Triceps+ Subscapular 
DKK Ölçümü

D
ay

an
ik

lil
ik

6-8 Yaş Çocuklar 
için 9 dk Koşu 
Testi 
 
10-12-14 Yaş 
Çocuklar için 12 
dk Koşu Testi  
 
İsteğe Bağli 
Kanada Aerobik 
Fitnes Testi

20m  Mekik 
Testi

1600 m 9 
Dk Koşu 
Testi  
 
ya da  
 
2400 m 12 
dk Koşu 
Testi

1600 m 9 Dk 
Koşu Testi  
 
ya da  
 
2400 m 12 dk 
Koşu Testi

1600 m 9 Dk Koşu 
Testi  
 
ya da  
 
2400 m 12 dk Koşu 
Testi

K
as

sa
l U

yg
un

lu
k

Durarak Uzun 
Atlama Testi 
 
Kavrama 
Kuvveti Testi

Mekik Testi Barfiks Testi

Durarak uzun Atlama 
Testi 
 
Barfiks 
 
Bükülü Kol Asilma 
Testi   
 
1dk Mekik Testi

Esneklik Otur-Uzan 
Testi

Otur-Uzan 
Testi

Denge
Sürat 50 m Koşu Testi

Çeviklik 10X4 Mekik 
Koşu Testi

10X5 Mekik Koşu 
Testi

Reaksiyon

*6.Sağlıkla İlişkili Fitnes Testi 7.ALPHA Fiziksel Uygunluk Testi 8.AAHPERD 
Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Testi 9.AAHPERD En İyi Fiziksel Uygunluk 
Testi 10.AAHPERD Gençler için Fiziksel Uygunluk Testi 
**Deri Kıvrım Kalınlığı (DKK)
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Tablo 3 Fiziksel uygunluk test bataryaları ve uygunluk bileşenleri (devamı)
Test 
Bataryalari /  
Fiziksel 
Uygunluk 
Bileşenleri

11* 12* 13* 14* 15* 16*
V

üc
ut

 K
om

po
zi

sy
on

u

Boy Ölçümü 
 
Ağirlik Ölçümü  
 
Biceps + Triceps 
+ Subscapular + 
Suprailliac DKK 
Ölçümü (2 ya da 
4 bölgeden)

Boy Ölçümü 
 
Ağirlik 
Ölçümü,  
 
Göğüs + Bel 
+ Kalça + 
Uyluk Çevresi 
Ölçümleri,  
 
Biceps + 
Triceps + 
Subscapular 
+ Suprailiac 
+ Calf DKK 
Ölçümü

Boy Ölçümü 
 
Ağirlik 
Ölçümü  
 
Kol + Bel + 
Kalça Çevresi 
Ölçümü

Triceps+Calf 
DKK 
Ölçümü

Boy 
Ölçümü 
 
Ağirlik 
Ölçümü

D
ay

an
ik

lil
ik 1600 m Koşu 

Testi

Kanada 
Aerobik Fitnes 
Testi

1600 m Koşu 
Testi

20dk Steady 
State Jog 
Testi

1 Mil Koş - 
Yürü Testi

 

K
as

sa
l U

yg
un

lu
k

Normal ve 
Modifiye Şinav 
Testi 
 
1 dk Destekli 
Mekik Testi

Normal ve 
Modifiye Şinav 
 
1 dk Destekli 
Mekik 
 
Kavrama 
Kuvveti Testi

Modifiye 
Mekik Testi  
 
Durarak 
Uzun Atlama 
Testi 
 
Şinav Testi

2 dk Destekli 
Mekik Testi

Barfiks  
 
Bükülü Kol 
Asilma  
 
Yarim Mekik 
Testi

Mekik  Testi 
 
Şinav Testi

Esneklik Otur-Uzan Testi Otur-Uzan 
Testi

Otur-Uzan 
Testi

Otur-Uzan 
Testi

Otur-Uzan 
Testi

Otur-Uzan 
Testi

Denge  

Sürat 50m Koşu 
Testi

 

Çeviklik Mekik Koşu 
Testi

 

Reaksiyon
 

*11.MANİTOBA Okul Fitnes 127.Kanada Fitnes Test Standartı 13.Saha Testleri-
Sağlık ve Fitnes Anketi 14.Bugünün Sağlıklı Gençleri 15.Fiziksel Uygunluk 
Testine Meydan Oku – Fit Kal 16.Temel Beceri Uygulama Testleri (MEB)
**Deri Kıvrım Kalınlığı (DKK)
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Dünya üzerinde yaygin olarak kullanilan diğer testlerden biri 
olan çocuklar ve ergenler için “Alpha-fit” test bataryasi, ALPHA’nin 
bir parçasidir ve sağlikla ilgili uygunluk durumunu değerlendirmeyi 
amaçlamaktadir. Çok sayida insanda ayni anda kullanilabilen fitness 
test bataryasi hem zaman açisindan verimli hem de maliyet ve ekipman 
gereksinimleri açisindan düşüktür. “Alpha-fit”, çocuklar ve ergenlerde 
sağlik izleme amaciyla kullanilmak üzere bir dizi geçerli, güvenilir, 
uygulanabilir ve güvenli saha tabanli uygunluk testi sağlar (ALPHA, 
2009). Fitness test bataryasinin farkli üç versiyonu vardir

“Alpha-fit”, 6-18 yaş arasi çocuklar ve ergenler için (ALPHA, 2009) 
ve 18-69 yaş arasi yetişkinler için alan temelli testleri kapsamaktadir (Suni 
vd,  2009). Ancak okul öncesi çocuklar için testler ve sonuçlarla ilgili 
bilgilerin yetersiz olduğu savunularak okul öncesi çocuklarda sistematik 
bir inceleme ile; daha büyük çocuklar ve ergenlerdeki mevcut kanitlara 
dayanan “PREFIT” adli yeni bir uygunluk testi bataryasi önerilerek  
‘PREFIT’ test bataryasi geliştirilmiştir. Boy, kilo ve bel çevresi ölçümü, 20 
m mekik testi, ip testi, el kavrama gücü testi, ayakta uzun atlama, 4x10m 
mekik koşusu testi ve flamingo dengesi testlerinden oluşan PREFİT üç 
ve beş yaşlarin sağlikla ilgili fiziksel uygunluğunu değerlendirmek için 
geliştirilmiştir (Ortega vd, 2015). 

İtalya’da başariyla uygulanan ve yüzdelik dilimler ortaya koyan 
bir diğer test bataryasi 13-17 yaş ergenler için oluşturulan ‘ASSO-
FTB’ (Ergenler ve Obeziteyi Önleme için Gözetim Sistemi - Fitness 
Test Bataryasi) dir. BMI, bel çevresi, 20m mekik koşusu testi, otur eriş, 
siçrama, el pençe, durarak uzun atlama ve 4x10m mekik koşusu testlerini 
içermektedir (Bianco vd, 2015).

Macaristanda uygulanan FitnessGram test bataryasi 9 yaşindaki 
gruba 405 genç üzerinde yapilmiştir. Aerobik ve vücut kompozisyon 
standartlarini doğrulamayi amaçlayan çalişma sonuçlarinda FitnessGram 
standartlarinin Macaristan’da uygulanabilir olduğunu bulmuşlardir 
(Lourson vd (2015).

Yine Macar gençliği üzerine yapilan diğer çalişmada Tamas vd 
(2015);  Macaristan eğitim yasasi ile başlayan hergün Beden Eğitimi 
derslerinin yapilmasinin zorunlu hale gelmesinden yola çikarak TESI 
projesiyle sporda daha iyi değerlendirmeler yapabilmek için yeni bir 
sağlikla ilişkili test bataryasi ve değerlendirme sistemi kurulmasini 
öngörmüşlerdir. Fitnessgram test bataryasi kriterlerini kullanarak Macar 
okullari için zorunlu bir fiziksel uygunluk değerlendirmesi için Macar 
Ulusal Öğrenci Eğitim Testi (NETFIT)ni oluşturmuşlardir. 

Ortega vd (2015) okul öncesindeki çocuklarda alan temelli spor 
testlerini kullanarak yapilan çalişmalari sistematik olarak gözden geçirmek 
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güvenilirlik,  geçerlik ve sağlik sonuçlariyla olan ilişkisini incelemeyerek 
okul öncesi çocuklarda kullanilmak üzere alana dayali bir fiziksel 
uygunluk testi bataryasi önermeyi amaçlamişlardir. PubMed ve Web of 
Science içersinde ayni taramalari yaparak 1 Nisan 2014 e kadar olan 
tüm Sağlikli okul öncesi çocuklarda fitness testlerini içeren araştirmalari 
incelemişlerdir.  Okul öncesindeki çocuklarda spor testi ile ilgili mevcut 
sistematik derlemede elde edilen bilgileri analiz ettikten sonra okul öncesi 
çocuklarinda alan bazli FITness testini PREFIT test bataryasi olarak 
önermişlerdir. PREFIT test bataryasini, 3-5 yaşlarindaki çocuklardaki 
fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi için yararli görmektedirler.

ABD’de 1 ila 12. siniflar arasinda 725 okulda toplam 192.848 
öğrenci üzerinde yapilan çalişmada güncellenen uygulamiştir. Sonuçlar 
incelendiğinde;  Fitnessgram 2014 standardinin ABD gençleri için sağlikla 
ilgili fiziksel uygunluğun sağladiğini ve fiziksel uygunluk yüzdeliklerini 
tespit etmişlerdir (Bai vd. 2015).

Sonuç olarak;
Fiziksel uygunluk, çocuklar ve ergenler için önemli bir sağlik 

faktörüdür ve bu nedenle, izlenmesi ve değerlendirilmesi tüm okullarda 
yüksek bir öncelik olarak kabul edilmelidir. Çocuklarda ve ergenlerde 
sağlikla ilgili fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi, bize sağliklarini 
korumak ve iyileştirmek için kullanilabilecek önemli bilgiler sağlar.

En yaygin şekilde uygulanan sağlikla ilgili fiziksel uygunluk test 
pilleri “Eurofit”, “FitnessGram” ve “Alpha-fit” tir. “Eurofit” otuz yildan 
fazla bir süredir tüm Avrupa’da kullanilirken “FitnessGram” ABD’de 
yaygin olarak uygulanmaktadir.

Fiziksel uygunluk bileşenleri ile sağliğimiz arasindaki ilişkinin 
son sistematik incelemelerine dayanarak, “Alpha-fit” kondisyon testi 
bataryasi, özellikle Avrupa Birliği genelinde çocuklarda ve ergenlerde 
fiziksel uygunluğu değerlendirmek için yaygin olarak önerilmektedir. 
Çalişmalara göre, ‘PREFIT’, üç ila beş yaş arasindaki okul öncesi 
çocuklarin sağlikla ilgili fiziksel uygunluğunu değerlendiren tek uygun 
test bataryasi olarak görülmektedir.

Bir fiziksel uygunluk test bataryası seçerken, çalişmanin tasarimi ve 
katilimcilarin coğrafi konumu ile mevcut zaman ve kaynaklarin dikkate 
alinmasi özellikle önemlidir.

 Test bataryasi katilimcilarin yaşina uygun olmali, testlerin sahip 
olduğu zaman ve imkanlar göz önünde bulundurulmali ve testlerin 
kendilerinin farkli sağlik bileşenleri ile olan ilişkisinin düzeyini 
belirlemelidir. Dahasi, bu bileşenlerden hangisinin fiziksel özellikler 
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arasindaki ilişkiler hakkinda en fazla miktarda ve en önemli bilgiyi 
sunduğunu belirlemek özellikle önemlidir.

Test bataryalarindan yararlanarak fiziksel uygunluğu belirleyebilmek 
için her ülke yaş gruplarina göre yüzdelik dilimlerini oluşturmayi 
hedeflemiştir. Bu bilgilerden yola çikarak ülkemizde de beden eğitimi 
derslerinin hergün yapilarak zorunlu hale gelmesi ve eğitim yasalari ile 
fiziksel uygunluğun kontrolü erken yaşlarda başlanmalidir.
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Giriş
İnsanlik tarihi ile oyunlar, ayrilmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. Tarihi 

kanitlar, eğlence ve oyunlarin kendiliğinden anlamsiz arayişlar için var 
olmadiğini çağlar boyunca etkili kullanim alanlari olan, doğal yaşamin 
önemli parçalari olduğunu göstermektedir (Kumar ve Herger, 2014).

Bilinen en eski tahta oyunlari 5,000 yili aşkin bir yaştadir ve 
Misirlilar tarafindan oynanmiştir. Kart oyunlari daha güncel bir icattir ve 
kart destesinin ilk kullanimi Antik Çin’de Tang Hanedanliği döneminde 
olmuştur. Fark edilebileceği üzere oyunlarin zengin bir geçmişi vardir 
ve bir oyun oynamaya karar verildiğinde büyük bir geçmiş bilgi de bu 
oyunla beraber günümüze taşinmaktadir. İnsanlar yüzyillar boyunca oyun 
oynamişlardir. Oyunlar, insan deneyiminin bir parçalaridir (http://www.
instituteofplay.org/about/context/history-of-games-learning/).  

İçinde bulunduğumuz yüzyilda oyun oynama kültürü bu kadar 
artmişken, buna bağli olarak hareketsizliğe bağli problemlerin geliştiğini 
söylemek yanliş olmayacaktir. Hareketsizlik, günümüzde çabucak 
yayilan bir problem haline gelmiş, buna bağli olarak Dünya Sağlik Örgütü 
tarafindan hizla yayilan bir salgin hastalik olarak kabul edilmiştir (WHO, 
2010). Demir ve Cicioğlu (2018)’e göre günümüzde, insan sağliğinin 
önemli destekçilerinden olan hareketsizliğin artmasinin nedeni; yoğun 
iş saatleri yüzünden bireylerin mental yorgunluk yaşamalari, modern 
ulaşim araçlarinin kullanilmasi nedeniyle günlük adim sayisinin azalmasi, 
iletişim araçlarinin yayginlaşmasi ile tek tuşla gerekli yerlere ulaşilmasi, 
çocuklarin ve gençlerin geleceklerini yönlendirecek olan sinavlara 
hazirlanmasi ve dijital oyuna katilim dolayisiyla geleneksel oyunlarin terk 
edilmesidir.

Teknolojinin gelişmesiyle bireylerin daha hareketsiz hale geldiği ve 
insanlarin biyo- psiko- sosyal yapisinda olumsuzluklara neden olduğu 
bilinmektedir (Penedo ve Dahn, 2005). İnsanlarin hareketsizliğe bağli 
olarak çok fazla sağlik problemi yaşadiklari özellikle obezitenin dünya 
genelinde artan bir sorun olduğu birçok araştirma sonucunda ortaya 
konmuştur (Jebb ve Moore, 1999; WHO, 2017). İnsanlarin inaktivite 
durumlarinin artmasi sadece obezite problemi ile sonuçlanmamakta 
ayrica diyabet, kroner kalp rahatsizliği gibi başka hastaliklara da sebep 
olmaktadir. Buna bağli olarak insan vücudundaki yağ oraninda artişin 
görülmesi ile bazi kanser türleri arasinda da ilişki olduğu görülmektedir 
(Hekim, 2014). Fiziksel aktivite eksikliğine bağli olarak yalnizca fiziksel 
değil ruhsal problemlerin de ortaya çiktiği, kaygi, depresyon vb. olumsuz 
duygu durumlarinin arttiği saptanmiştir. (Callaghan, 2004; Gümüş ve diğ, 
2014; Gümüş ve diğ., 2017).Bu sebeple düzenli olarak yapilan fiziksel 
aktivitelerin sağlikli yaşam için önemi insanlar tarafindan anlaşilmiştir. 



Ali Tüver, Rıfat Yağmur108 .

Oyun ve Yakın Tarihsel Gelişimi
Caillois‘a (1961) göre oyun; kurallari olan, inandirici, kendine özgü 

bir zaman mekân oluşturan, sonucu önceden bilinemez, gönüllülük, 
esasina dayali bir eylemdir. Crawford’a (1982) göre oyunlar birer 
sistemdir ve kurallari vardir. Oyunlar, oyuncular için duygusal gerçekliğin 
yansimalarini içerir. Oyunda etkileşimlilik önemli bir konudur. Gerçek 
hayatta neredeyse her şey birbiri ile bağlantilidir. Oyunlarin özelliği 
de oyunculara bu bağlantilari oyun dünyasi içerisinde araştirma firsati 
sunmasidir. Bu oyunlari insanlar için cazip hale getiren bir etkendir.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet ve beraberinde dijital 
araçlarin getirdiği değişim, birçok alanda olduğu gibi oyun kültüründe de 
kendini göstermiştir. Dijital oyun, özellikle çocuklar ve gençler arasinda 
yaygin olarak kullanilmaya başlanmiştir. Önceleri oyun alanlari, sokaklar, 
parklar, ücretli ya da ücretsiz oyun salonlari gibi alanlarda gerçekleştirilen 
oyun etkinlikleri, günümüzde bilgisayar, telefon, tablet, televizyon ve 
oyun kutulari gibi teknolojik araçlarda gerçekleştirilen oyunlara yerini 
birakmiştir.  Bu yer değişiminde medyanin rolü yadsinamaz bir gerçektir.

Dijital oyunlar, günümüzde eğlence ve boş vakitleri değerlendirme 
maksadiyla çocuklar, ergenler ve yetişkinler tarafindan siklikla 
oynanmaktadir (Horzum, Ayas ve Çakirbalta, 2008).

Dijital Oyunlar
Monitör, fare, klavye ya da joystick gibi ara birimlerin bilgisayar 

yazilimlari ile etkileşiminin sağlandiği, kurallari ve amaçlari olan 
sistemler bütünüdür (Günay, 2011).

Bilimsel çalişmalar dijital oyun türlerini genellikle 7 kategoride 
incelemektedir.

1. Aksiyon/Macera Oyunlari
2. Dövüş Oyunlari
3. Spor Oyunlari
4. Simülasyon Oyunlari
5. Strateji Oyunlari
6. Eğitici Oyunlar
7. Rol Yapma Oyunlari

Dijital Oyunların Kısa Tarihi
Dijital oyun endüstrisinin tarihsel gelişim süreci, 5 ayirt edici 

gelişim aşamasi kapsaminda ele alinabilir: (1) 1980’ler öncesi erken 
gelişim aşamasi, (2) 1980’lerin ortasi ile 1990’larin ortasi arasi büyüme 
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aşamasi, (3) 1990’larin sonuna kadar olan gelişme aşamasi,(4) 2000-2005 
dönemi olgunlaşma aşamasi,(5) 2005’ten günümüze ilerleme aşamasidir 
(O’Hagan ve Mangiron, 2013).

Atari, ABD’deki ilk oyun şirketidir ve zirve noktasinda pazarin 
%80’ine egemen olmuştur. ABD’den sonra dünya oyun pazarina giren ilk 
ülke 1978’de geliştirilen ikinci nesil konsol oyunu olan “Space Invaders” 
ile Japonya olmuştur. Büyüme döneminde, Japon oyun endüstrisi önemli 
bir çikiş yakalamiştir. Nintendo firmasi tarafindan geliştirilen ve NES 
olarak bilinen Nintendo Eğlence Sistemi, 1985’te dönemin en popüler 
konsolu olarak Amerikan pazarina sürülmüştür. Gelişme döneminde, 
1990’larin sonlarinda, özellikle Avrupa dillerinde sunulan yerelleşmiş 
oyunlarin gelişmesiyle Avrupa, dünya oyun pazarina entegre olmaya 
başlamiştir. Bu dönemde CD-ROM teknolojisinin gelişimi, beşinci nesil 
oyun konsollarinin geliştirilmesini sağlamiş ve SONY Bilgisayar Eğlence 
Şirketi bu konsollarin ilk örneklerini 1994’te Japonya’da piyasaya 
sürmüştür. Dünya oyun endüstrisinin 2000-2005 arasindaki olgunlaşma 
dönemindeki en önemli pazar dinamiği, Japon şirketi Sega’nin konsol 
üretimini birakmasi ve onun yerine Amerikan Microsoft firmasinin bu pazara 
girişi olmuştur. Böylece, bu dönemde Sony, Nintendo ve Microsoft üç ana 
konsol platformu üreticileri haline gelmiştir. Son olarak, günümüze kadar 
devam eden ilerleme döneminde, yedinci nesil konsollar geliştirilmiştir. 
Bunlarin en önemli örnekleri Xbox 360, PS3 ve Wii’dir. Bu konsollar 
sadece oyun deneyimini geliştirmekle kalmayip, oyunu bir multimedya 
eğlence ve iletişim araci haline dönüştürmüşlerdir. Günümüzde oyunlar, 
yapim ve maliyet açilarindan büyük film prodüksiyonlariyla kiyaslanir 
hale gelmiştir. Örneğin; 2011’de piyasaya sürülen “Star Wars: The Old 
Republic” oyununun geliştirilmesi 6 yili almiş olup maliyeti yaklaşik 200 
milyon dolar olmuştur (O’Hagan ve Mangiron, 2013).

Hemen her yaşta kullanicisi olan bu oyunlara, özellikle gençler yoğun 
ilgi göstermekte ve oyun oynayarak geçirdikleri süre giderek artmaktadir 
(Gentile 2009; Rideout ve ark. 2010).

Dijital Oyunların Ekonomik Boyutu
Oyun sektörü, 100 milyar dolarlik sürekli büyüyen bir sektördür. 

Krizlerden en az etkilenen ve katma değeri çok yüksek olan sektördür. 
Dijital oyun sektörünün eko sistemi, yazilimdan donanima çok büyük etki 
alanina sahiptir (Ankara Kalkinma Ajansi, 2016).

Dünya genelinde 2,2 milyar dijital oyun oynayan kişi mevcuttur. 
2017 yilinda toplam 108,9 milyar dolarlik oyun piyasasinin oluşmasi 
beklenmektedir. 2016 yilina göre 2017 yilinda artiş %7,8 olarak tahmin 
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edilmektedir. 2020 yilinda ise pazarin 128,5 milyar dolarlik hacme 
ulaşacaği öngörülmektedir (Newzoo, 2017).

Tablo1’de dijital oyun gelirlerinde 2017 yili itibariyle ilk 25 ülke 
verilmiştir (Newzoo, 2017).

Tablo 1. Ülkelerin nüfusu, intenet nüfusu ve dijital oyun gelirleri.
Sira Ülke Nüfus İnternet Nüfusu Toplam Gelir($)
1 Çin 1.388.233.000 801.643.000 27.547.039.000
2 ABD 326.475.000 261.177.000 25.059.883.000
3 Japonya 126.046.000                              119.829.000                            12.545.659.000
4 Almanya 80.637.000                                73.098.000                                 4.378.066.000
5 İngiltere 65.512.000                             61.620.000                                4.217.715.000
6 Kore Cumhuriyeti  50.705.000                          46.875.000                              4.187.711.000
7 Fransa  64.939.000                                      57.381.000                                2.967.052.000
8 Kanada      36.627.000 33.455.000                                    1.947.371.000
9 İspanya 46.071.000                           38.458.000                                        1.913.050.000
10 İtalya 59.798.000                          43.141.000                                       1.874.608.000
11 Rusya 143.376.000                      113.304.000                                     1.485.205.000
12 Meksika 130.223.000                       84.170.000                                       1.427.974.000
13 Brezilya    211.244.000                         139.813.000                                  1.334.205.000
14 Avustralya 24.642.000                            21.748.000                               1.234.393.000
15 Tayvan  23.406.000                               21.290.000                           1.028.511.000
16 Endonezya 263.511.000                       71.950.000                              879.740.000
17 Hindistan   1.342.513.000                      428.835.000                         817.819.000
18 Türkiye 80.418.000                           49.144.000                               773.888.000
19 Suudi Arabistan               32.743.000 24.799.000                               647.424.000
20 Tayland 68.298.000 31.786.000 597.173.000
21 Hollanda  17.033.000 16.163.000                                 567.372.000
22 Malezya 31.165.000 23.997.000 586.682.000
23 Polonya 38.564.000                      28.657.000                              489.208.000
24 İran 80.946.000                           41.682.000                                  431.917.000
25 Arjantin    44.273.000                               33.447.000                          423.405.000

Dijital Oyun Sektöründe Türkiye
Türkiye 30 Milyon Facebook kullanicisiyla Dünya’da 4. sirada yer 

almaktadir.  Türkiye’de 20 binden fazla internet kafe bulunmaktadir 
ve Internet kafelerde en çok oyun oynanmaktadir. Güney Kore, Çin ve 
Amerikali büyük oyun şirketlerinin gözü genç nüfusuyla Türkiye’nin 
üzerindedir. Türkiye’de 21.8 milyon oyuncu bulunmaktadir. Türkiye’de 
sektörün büyüklüğü yaklaşik 120 milyar dolardir. Genç nüfus için 
istihdama katkida bulunmaktadir (https://www.fanatik.com.tr/e-spor-
nedir-nasil-oynanir-1281425).
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Türk mobil oyun şirketi 250 milyon dolara satildi.

2012 yilinda kurulan İstanbul merkezli Türk mobil oyun şirketi Gram 
Games, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga tarafindan 250 milyon dolar 
nakit ve ek ödemeler karşiliği satin alindi (http://www.hurriyet.com.tr/
teknoloji/turk-mobil-oyun-sirketi-250-milyon-dolara-satildi-40852798).

2018 yilinda oyun yazilimi ihracati 1 milyar 50 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakani Ruhsar Pekcan, 2018 yili oyun yazilimi ihracat 
rakamlarini açikladi. Pekcan, oyun yazilimi ihracatin 2018 yilinda 
bir önceki yila göre yüzde 50 artişla 1 milyar 50 milyon dolar olarak 
gerçekleştiğini duyurdu.  Çok değil 20 sene önce, dünyanin en karli 
20 şirketinin tamamina yakini otomobil ve enerji şirketi iken, bugün,  
dünyanin en karli 20 şirketinin büyük bir kismini bilişim ve yazilim 
şirketleri oluşturmaktadir (http://www.gazetevatan.com/2018-yilinda-
oyun-yazilimi-ihracati-1-milyar-50-milyon-dolar-oldu-1234831-
ekonomi/).

Dünyada, Dijital oyun sektöründe yurt içinde ve yurt dişinda yaşayan 
Türkler tarafindan kurulan çok fazla yazilim şirketi olduğu, bu şirketlerin 
yüzlerce kişiye istihdam sağladiği ve bu şirketler tarafindan pazara 
sunulan oyunlarin “Tüm zamanlarin en iyi 100 PC oyunu” listesinde yer 
aldiği bilinmektedir.  Baş döndürücü şekilde büyüyen dijital oyun sektörü, 
bir taraftan ekonomik yönüyle tartişilirken, diğer taraftan bilim dünyasini 
da ikiye bölmüş durumdadir. Bilim insanlari, dijital oyunlarin olumlu ve 
olumsuz etkileri üzerine derin tartişmalar yürütmektedir (http://www.
ankaraka.org.tr/archive/files/yayinlar/ankaraka-dijital-oyun-sektoru.pdf).

Rekreasyonel Bir Etkinlik Olarak Dijital Oyun
İçinde bulunduğumuz yüzyilda Covid 19 küresel salginin da etkisiyle 

ihtiyaçlarimizin önemli ölçüde dijital platformlar üzerinden giderilmeye 
başladiğini söylemek pek de yanliş olmayacaktir. Covid 19 küresel salgini 
bizlere bir kez daha çevre ile olan ilişkimizi ve fiziksel aktivite içeren 
rekreasyonel etkinliklerin ne denli önemli olduğunu hatirlatti (Gümüş, 
2018).

Rekreasyonel bir etkinlik olarak dijital oyunlarin olumlu etkileri 
olduğu gibi olumsuz etkileri de bulunmaktadir. Rekreasyonel etkinlikler 
üzerine yapilan çalişmalar her ne kadar olumlu etkiler üzerine yoğunlaşsa 
da söz konusu dijital oyunlar olduğunda olumsuz bir takim etkilerden de 
söz etmek yanliş olmayacaktir.
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Olumlu Etkiler
•	 El-göz koordinasyonu, motor yeteneklerinin gelişmesi,

•	 Eğitim materyali olarak kullanilmasi,

•	 Strateji oluşturma ve tahmin edebilme yeteneğinin artmasi,

•	 “Oyun Tabanli Eğitim” en önemli konu,

•	 Yaraticilik ve özgüvenin artmasi,

•	 Motivasyon ve serbest zaman araci olarak kullanilmasi,

•	 Teknolojik bilgi ve becerinin artmasi,

•	 Harita okuma, yön bulma becerilerinin gelişmesi,

•	 Hizli düşünme, analiz yapabilme ve karar verme,

•	 Stres ve sinir gibi negatif dürtülerin azaltilmasi,

•	 Dünya çapinda oyunlarla ülkemizin tanitimina katki,

•	 İhracata katki.

Olumsuz Etkiler
Olumsuz etkilerin en önemlisi, şiddet içerikli oyunlarin bazi çocuklar 

üzerinde saldirgan duygu, düşünce ve davranişlarin gelişmesine neden 
olmasidir. Ama bu negatif etkinin her çocuk üzerinde benzer etki yaptiğina 
dair kesin bulgu yoktur. Başka bir olumsuz etki ise çocuğun ders çalişma, 
okuma, spor yapma gibi aktivitelere daha az zaman ayirmasi ve çok 
oyun oynamanin neticesinde Asosyalleşme ve aile içi iletişimi azaltmasi.  
Çevrimiçi oyunlarda, çocuklar çevrimiçi tehditlere açik olup, kötü dil 
gelişimine neden olunabilmektedir.

•	 Oyuncu yaşinin sürekli düşmesi (3-5 yaş),

•	 Oyuncu yaşinin ve profilinin bilinmemesi,

•	 Oyunlardaki bağimlilik (kaptirip gitmek),

•	 Yaşa uygun olmayan oyunlarin tüketimi (aşiri şiddet vs),

•	 Online ve oyuniçi alişverişlerin kontrolsüz ve kayit dişi olmasi,

•	 Duygu kontrollerinde zorluk, yaşama ve kişilik bozukluklari,

•	 Zaman israfina ve erteleme davranişinin yerleşmesine sebep 
olmasi (https://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/bilisim_
internet/docs/sunumlar/turkiye_dijital_oyunlar_federasyonu.pdf).
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Yukarida da anlatildiği üzere motivasyon kavrami bir çok rekreasyonel 
aktivitede olduğu gibi (Gümüş ve Işik, 2018) dijital oyun oynamada da 
önemli bir unsurdur.

Bilgisayar oyunlari, bilinçli ve doğru bir şekilde kullanilmadiği 
zaman başta çocuklar ve aileler olmak üzere tüm topluma karşi olumsuz 
sonuçlar ortaya çikarabilmektedir. Ayrica, son dönemlerde şiddet içeren 
oyunlarin giderek artmasi, aileleri bu oyunlarin olumsuz etkileri üzerine 
de düşünmek zorunda birakmaktadir (Tarhan, 2007). Bu nedenle sadece 
dijital oyunlarin değil, sanal dünyada gerçekleştirilen tüm aktivitelerin 
belirli ölçüde ve belirli kurallar doğrultusunda gerçekleştirilmesi birçok 
bilimsel çalişmayla ortaya konmuştur (Erbaş ve Gümüş, 2020; Yildiz ve 
Gümüş, 2017). Bu çalişmalar dijitalleşmenin faydalarinin yaninda insan 
oğlunu maruz biraktiği bir çok olumsuz unsurlara da dikkat çekmektedirler.

E SPOR

Türkiye de Dijital Oyunların Federasyonlaşma Süreci
Türkiye’de E-spor’un ilk kuruluşu 2011 yilinda gerçekleştirilmiş 

ve 61. federasyon olarak kurulmuş ve 2013 yilinda özerk federasyon lav 
edilerek ilgili spor branşi Gelişmekte olan spor federasyonlari adi altinda 
yürütülmüştür. Son olarak, 24 Nisan 2018 yilinda E-spor Federasyonu 
olarak tekrardan özerk bir yapi haline getirilmiştir.

Artik e-Spor turnuvalari, milyon dolarlara varan ödüllerle ve binlerce 
izleyicinin arenalarda, yüzbinlerce sinin ise internet üzerinden yapilan 
canli yayinlarda takip ettiği büyük etkinlikler haline dönüşmüştür. 
E-Spor’un farkli alanlarinda faaliyet gösteren ve çeşitli firmalarla 
sponsorlarin çatisi altinda toplanan yüzlerce e-Spor kulübü kurulmuş ve bu 
kulüpler tipki bir spor kulübü gibi düzenli antreman yapmakta, çeşitli lig 
ve turnuvalarda yarişmakta ve gerektiğinde transfer yaparak kadrolarini 
güçlendirmekteler.  Ayrica, dünyanin çeşitli ülkelerinde e-Sporcular artik 
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sporcu olarak sayilarak sporcu lisansi almaya başlamişlardir. Türkiye’de 
2014 yili itibariyle lisans veren ülkeler arasina katilmiştir (https://www.
fanatik.com.tr/e-spor-nedir-nasil-oynanir-1281425).

Sonuç olarak; dijital oyunlarin, her geçen gün gerek kitlesel anlamda, 
gerekse ekonomik boyutuyla çok hizli büyüyen ve gelişen bir sektör, 
olduğu söylenebilir. Rekreatif bir etkinlik olarak dijital oyunlar her ne 
kadar kişilerin motivasyon düzeylerini artiracak pozitif bir araç olarak 
görülse de, uzun süre bu oyunlarda zaman harcamak kişilerde bağimlilik 
düzeylerinin armasina ve olumsuz davranişlar sergilemelerine neden 
olacaktir.
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GİRİŞ
Psikolojide kullanilan en geniş kavramlardan biri olan kişilik 

kavraminin (Toplu Demirtaş, 2018), bilimsel anlamda gelişiminin, 1930’lu 
yillardan itibaren kişilik psikolojisi ile diğer sosyal bilim alanlarinin 
birbirinden ayrilmasiyla başladiği görülmektedir (Yelboğa, 2006). Latince 
“persona” kelimesinden türetilmiş olan kişilik (Aytaç, 2000),  kişinin farkli 
durumlar karşisindaki davranişlarini tanimlayan, devamlilik gösteren, 
kişiler arasi, duygusal, motivasyona ve deneyime dayanan etkileşim şekli 
olarak tanimlanmaktadir (McCrae ve Costa, 1987). Bireylerin doğuştan 
getirdikleri kişilik özelliklerini yaşanti sonucunda kazandiklari ve bu 
kişilik özelliklerinin de bireyleri diğerlerinden ayiran özellikler olduğu 
söylenebilir (Doğan, 2012). Kişilik kavramini ve özelliklerini anlamaya 
yönelik birçok tanimin yapilmaya çalişildiği (Saygin, 2014) ancak 
kişiliğin ne olduğu hakkinda kabul gören genel bir tanim veya kuramin 
bulunmadiği ifade edilmektedir (Pervin, 1985; Somer, 1998; Yelboğa, 
2006). Bu nedenle literatürde kişilik kavrami ile ilgili birçok tanimin yer 
almakta, bu tanimlamalarin da genellikle belirli bir kuram çerçevesinde 
yapilmasindan dolayi, kuram sayisi kadar farkli kişilik taniminin da 
ortaya çiktiği görülmektedir (Erkal, 2004). Bu bağlamda kişiliği ölçerken 
bireylerin kendilerini ve başkalarini nasil tanimadiklarindan yararlanan 
Beş Faktör Kişilik Modeli, kişiliğin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde 
son yillarda yoğun olarak kullanilan yaklaşimlardan biridir (Doğan, 
2012). Dişadönüklük, yumuşak başlilik, öz-denetim, duygusal denge 
(nörotizm) ve deneyime açiklik kişilik özelliklerine vurgu yapilan 
modelin kişiliği en geniş şekilde tanimlayan ve farkli görüşleri bir çatida 
toplayan bir model olduğu söylenebilir (Bacanli, İlhan ve Aslan 2009). 
Ayrica Beş Faktör Kişilik Modeli, kişilik-davraniş ilişkisini sistematik 
bir şekilde incelemeyi sağlamasi, kişilik üzerinde genel bir tanimlama 
yapmaya imkân vermesi ve farkli kişilik yapilarini içererek araştirmacilar 
arasindaki iletişimi kolaylaştirmasi açisindan önemli görülmektedir 
(Sevi, 2009). Beş Faktör Kişilik Modeli’ni oluşturan kişilik özellikleri 
kisaca incelendiğinde; dişadönüklük kişilik özelliğinin genel olarak başka 
insanlarla bir arada olmaktan haz alma, eğlenceden hoşlanma ve arkadaşça 
davranma gibi özelliklerle karakterize olduğu (Somer, Korkmaz ve Tatar, 
2002); yumuşak başlilik kişilik özelliğinin ise kişiler arasi ilişkilerde 
ön plana çiktiği ve bireyin bu işbirliğine katilim derecesini ifade ettiği 
belirtilmektedir (Glass, Prichard, Lafortune ve Schwab, 2013). Öte 
yandan öz-denetim boyutunun bireylerin kontrol ve disiplin sahibi olma 
durumu ile ilişkili olduğu ve özdenetim durumu yüksek olan bireylerin 
iyi organize olabilen, çalişkan, planlar doğrultusunda hareket eden, işine 
bağli, dakik, hirsli ve azimli bireyler olduklari ifade edilmektedir (McCrae 
ve Costa, 2003). Bireyin duygusal denge durumunu ifade eden nörotizm 
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ise duygusal anlamda dengesizlik yaşama ve olumsuz duygulara sahip 
olma ile ilişkilendirilirken (Chamorro-Premuzic, 2007; Akt; Çivitci ve 
Aricioğlu, 2012);  deneyime açiklik kişilik özelliği ise ilgi alani geniş olan 
ve yeniliğe ilgi duyan bireyleri tanimlamaktadir (Hughes, Rowe, Batey 
ve Lee, 2012). Bu özelliği gelişmiş bireylerin hem kendi dünyalarina 
hem de diş dünyaya yönelik merakli olduklari ve yaşamlarinin deneyim 
anlaminda daha zengin olduğu söylenebilir (Clark ve Watson, 1991). 

Bu bilgilerden hareketle kişilik kavraminin bireyin tüm eylemlerinde 
belirleyici bir role sahip olduğu ve bireylerin yaşamina etki eden birçok 
faktörle ilişkili olduğu belirtilmektedir (Bahar ve Kağan, 2018). Bu 
bağlamda bireyin sahip olduğu başari yönelimlerinin de bu faktörler 
arasinda önemli bir yerinin olduğunu söylemek mümkündür (Debicki 
ve diğ., 2016; Elliot ve Trash, 2002; McCabe ve diğ., 2013).  Başariyla 
birlikte gerçekleştirmek istedikleri hedeflere ulaşmak isteyen bireylerin 
sahip olmasi gereken özellikleri inceleyen araştirmalar ile başlayan başari 
yönelimleri yaklaşimi  (Arslan ve Akin, 2015), öğrencilerin başariya 
ulaşmak için sahip olduklari inanç ve performanslarini değerlendirirken 
kullandiklari kriterleri inceler (Pintrich ve Schunk, 2002). Başka bir 
ifadeyle başari hedef yönelimi, öğrencilerin öğrenmeyle ilişkili bilişsel, 
duyuşsal ve davranişsal tepkilerini etkileyen kendi bakiş açilarini ifade 
etmektedir (Üzbe ve Bacanli, 2015). Öte yandan başari yönelimi yalnizca 
öğrenme süreciyle alakali motive edici bir yaklaşim değil ayni zamanda 
bireyin belirlediği herhangi bir hedefe ulaşmak için belirleyeceği 
yaklaşim olarak da tanimlanmaktadir (Ames, 1992; Gözler, Bozgeyikli 
ve Avci, 2017). Literatürde yer alan çalişmalarda başari yöneliminin 
alt boyut olarak öğrenme ve performans yönelimi şeklinde ele alindiği 
görülmektedir (Elliot, 1999; Pintrich, 2000). Bu bağlamda öğrenmeyle 
ilgili yönelimin, kişinin edindiği bilgileri içselleştirmesi ve bu bilgileri her 
yönüyle kazanabilmek için çaba göstermesi; performansla ilgili yönelimin 
ise, kişinin performans hedeflerini gerçekleştirmesi ya da akranlarindan 
performans anlaminda önde olma çabasina dayandiği belirtilmektedir 
(Elliot, 1999; Harackiewicz, Brown, & Elliot, 1998; Rawsthorne & 
Elliot, 1999). Başari hedef yönelimi ile ilgili araştirmacilar tarafindan 
birçok model ortaya konulmuş olmasina rağmen bu çalişma kapsaminda 
kullanilan model 2x2 Başari Yönelimleri Modeli’dir. Bu model, öğrenme 
(yaklaşma-kaçinma) ve performans (yaklaşma-kaçinma) boyutlarini 
kapsayacak şekilde ele alinmiştir (Elliot & McGregor, 2001). Öğrenme-
yaklaşimli hedefler öğrenmeye yönelik pozitif bir duruma vurgu yaparken, 
öğrenme-kaçinimli hedefler ise bazi olumsuz nitelikleri göstermektedir 
(Elliot & McGregor, 2001). Öte yandan performans-yaklaşimli hedefler 
performans geliştirmeye yönelik ilgiyi ortaya çikardiğindan olumlu 
olarak görülmekte (Elliot, McGregor ve Gable 1999), buna karşin 
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performans-kaçinma yönelimi ise bireyin emsalleri ile kiyasladiğinda 
yetersiz görünmek istememesi ve bu durumdan kaçinmaya odaklanmasi 
(Elliot, 1999) nedeniyle negatif bir duruma işaret etmektedir (Fryer & 
Elliot, 2007). Performans-yaklaşma ve performans-kaçinma yöneliminin 
kesiştiği nokta bireyin başkalariyla performansini karşilaştirmasidir. 
Ancak ikisini farkli kilan nokta ise performans yaklaşma yönelimine 
sahip bireyin temel amaci başkalarindan daha üst düzey performans 
göstermek iken, performans-kaçinma yönelimine sahip bireyin asil amaci 
ise akranlarindan başarisiz görünmekten kaçinmaktir (Üzbe ve Bacanli, 
2015). Yapilan çalişmalarda bireylerin başari yönelimlerin kişiden kişiye 
göre farklilaştiği ve bu yönelimler üzerinde birçok faktörün etkili olduğu 
görülmüştür (Özdemir, 2016).   Bu bağlamda öz-yeterlik kavraminin da 
başari yönelimi üzerinde etkili olan faktörlerden biri olduğu söylenebilir 
(Bell, ve Kozlowski, 2002; Odaci, Berber Çelik ve Çikrikci, 2012).

Bandura’nin (1986) “Sosyal Öğrenme Kurami”na dayanan ve 
“bireylerin belli bir performansi göstermek için gerekli etkinliği veya 
eylemi organize edip, başarili bir biçimde gerçekleştirme kapasitelerine 
ilişkin inanci” şeklinde tanimlanan öz-yeterlik kavraminin (Bandura, 
1997), bireylerin güdülenmesi ile başarilarinin temelinde önemli rol 
oynadiği ifade edilmektedir (Sharp, Pocklington ve Weidling, 2002). Öz-
yeterlik bireylerin, belirledikleri amaçlara ulaşabilmeleri için eylemleri 
yerine getirme ve organize etme yeterliklerine ilişkin kişisel yargilari 
olarak tanimlanirken (Bandura,1994), akademik öz-yeterlik kavrami ise, 
akademik bir görevin başariyla tamamlanmasina ilişkin inanç şeklinde 
tanimlanmaktadir (Zimmerman, 2000). Öz-yeterlik inanci, özellikle bir 
görevin gerçekleştirilmesinde gerekli olan bilişsel, sosyal, duygusal ve 
davranişsal becerilerin düzenlenerek etkili bir biçimde uygulanmasini 
içermektedir (Schunk, 1991). Bunun yani sira sahip olunan öz-yeterlik 
algisinin daha çok ileride yapilacak eylemlerin belirlenmesinde ve bireyin 
belirlediği bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinden önce harekete geçtiği 
belirtilmektedir (Zimmerman, 2000). Bu bağlamda pozitif öz-yeterlik 
inancinin motivasyonu arttirmasinin yani sira zorluklara karşi koyabilmeyi 
sağladiği; negatif öz-yeterlik inancinin ise bireyin zorluklar karşisinda pes 
etmesine neden olduğu ifade edilmektedir (Jerusalem, 2002’den aktaran: 
Yilmaz, Gürçay ve Ekici, 2007: 253).

Beş faktör kişilik özellikleri, başari yönelimi ve akademik öz-
yeterlikle ilgili verilen bilgiler doğrultusunda bu kavramlarin özellikle 
eğitim-öğretim açisindan önemli kavramlar olmasinin yani sira etkili 
öğrenmenin oluşmasinda, öğrenme ortamlarinin tasarlanmasinda 
ve öğrenmeye yönelik motivasyonun arttirilmasinda etkili olduğu 
düşünülmektedir. Öte yandan sahip olunan kişilik yapisinin özellikle 
öğrencilerin rol model almasi ve öğrenci ile etkili iletişim anlaminda 
öğretmenlik mesleği açisindan önemli bir kavram olduğu, özellikle de 
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beden eğitimi alaninda sporun yapisindan kaynakli olarak öğrenciler 
üzerinde daha çok etkili olabileceği düşünülmektedir. Bunun yani sira 
gelecekte toplumu oluşturacak öğrencilerin başari yönelimlerini olumlu 
bir şekilde oluşturulmasinda öğretmenlerinin sahip olduğu başari 
yönelim tarzlarinin belirlenmesinin önemli olduğu söylenebilir. Tüm 
bunlara ek olarak bireyin bir işi yapabileceğine ilişkin inancinin yüksek 
olmasinin daha etkili öğrenme ortami oluşturmaya ve kendine inanan 
bireyler yetiştirmeye katki sağlayacaği düşünülmektedir.  Öte yandan 
bu kavramlarin henüz aday öğretmen aşamasindayken belirlenmesinin 
olasi sorunlarin erken tespiti açisindan önemli olduğu ve bu anlamda 
çalişmanin da litaretüre katki sağlayacaği söylenebilir. Buradan hareketle 
bu çalişmanin amaci beden eğitimi öğretmeni adaylarinin beş faktör 
kişilik özelliği, başari yönelimi ve akademik öz-yeterlik düzeylerini bazi 
değişkenlere göre incelemek ve aralarindaki ilişkiyi belirlemektir. Bu 
amaç doğrultusunda aşağidaki sorulara yanit aranmiştir:

1. Beden eğitimi öğretmeni adaylarinin beş faktör kişilik özellikleri, 
başari yönelimleri ve akademik öz-yeterlikleri ne düzeydedir?

2. Beden eğitimi öğretmeni adaylarinin beş faktör kişilik özellikleri, 
başari yönelimleri ve akademik öz-yeterlikleri cinsiyet değişkenine göre 
anlamli bir şekilde farklilaşmakta midir?

3. Beden eğitimi öğretmeni adaylarinin beş faktör kişilik özellikleri, 
başari yönelimleri ve akademik öz-yeterlikleri gelir değişkenine göre 
anlamli bir şekilde farklilaşmakta midir?

4. Beden eğitimi öğretmeni adaylarinin akademik başarilari 
(transkript notlari) ile beş faktör kişilik özellikleri, başari yönelimleri ve 
akademik öz-yeterlikleri arasinda anlamli bir ilişki var midir?

5. Beden eğitimi öğretmeni adaylarinin yaşlari ile beş faktör kişilik 
özellikleri, başari yönelimleri ve akademik öz-yeterlikleri arasinda 
anlamli bir ilişki var midir?

6. Beden eğitimi öğretmeni adaylarinin akademik öz-yeterlikleri ile 
beş faktör kişilik özellikleri ve başari yönelimleri arasinda anlamli bir 
ilişki var midir?

7. Beden eğitimi öğretmeni adaylarinin beş faktör kişilik özellikleri 
ile başari yönelimleri arasinda anlamli bir ilişki var midir?

YÖNTEM 

Araştırma Modeli
Bu araştirma, nicel araştirma yaklaşimi bağlaminda ve ilişkisel 

tarama modelinde tasarlanmiştir. İlişkisel araştirma modelinde tasarlanan 
araştirmalarin amaci, iki ya da daha fazla değişken arasinda birlikte 
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değişim olup olmadiğinin belirlenmesidir (Karasar, 2012). Bu bağlamda 
bu araştirmada öğretmen adaylarinin beş faktör kişilik özellikleri, başari 
yönelimleri ve akademik öz-yeterlikleri arasindaki bir ilişki olup olmadiği 
araştirilmiştir. 

Araştırma Grubu
Çalişmanin araştirma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yilinda 

farkli üniversitelerde öğrenim gören ve kolayda örnekleme yöntemi 
ile seçilen 124 (61 kadin, 63 erkek) beden eğitimi öğretmeni adayi 
oluşturmuştur. Öğretmen adaylarinin yaş ortalamasi 21.46±2.84’tür.

Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu: Araştirmaci tarafindan geliştirilen kişisel bilgi 

formu araştirmaya konu olan öğretmen adaylari hakkinda bilgi toplamak 
amaciyla cinsiyet, yaş, gelir, güncel transkript notu (GANO) ile ilgili 
sorulardan oluşmaktadir.

Beş Faktör Kişilik Ölçeği (BFKÖ): Çalişma kapsaminda yer 
alan öğretmen adaylarinin beş temel kişilik özelliğini ölçmek amaciyla 
kullanilan ölçek Rammstedt ve John (2007) tarafindan geliştirilmiştir. 
Ölçeğin Türkçeye uyarlamasi Horzum, Ayas ve Padir (2017) tarafindan 
yapilmiştir. Ölçek 10 maddeden oluşmakta ve 5’li Likert tipinde 
puanlanmaktadir. Ölçek,  Dışadönüklük, Yumuşak Başlılık, Özdenetim, 
Nörotiklik ve Deneyime Açıklık alt boyutlarindan oluşmaktadir. Her 
alt boyutta iki madde yer almakta ve ölçeğin Dışadönüklük alt boyutu 
1. ve 6.; Yumuşak Başlılık alt boyutu 2. ve 7.; Özdenetim faktörü 3. ve 
8.; Nörotiklik faktörü 4. ve 9. ve Deneyime Açıklık faktörü 5. ve 10. 
maddelerden oluşmaktadir. Ölçeğin bu araştirmada toplanan veriler 
üzerinde hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlik katsayisi ise 0.67’dir. 
Yaygin olarak kabul edilen siniflamaya göre α değerinin 0.60≤α<070 
arasinda olmasi kabul edilebilir düzeyde; 0.61<α<0.80 arasinda olmasi 
da ölçeğin orta güvenirlikte olduğunu ifade etmektedir (Özdamar, 2002).

2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği (BYÖ): Öğretmen adaylarinin 
başari yönelimlerini belirlemek için Elliot ve Murayama (2008)’nin 
geliştirdiği, Arslan ve Akin (2015)’in Türkçeye uyarladiği 2x2 Başari 
Yönelimleri Ölçeği kullanilmiştir. Ölçek, 12 maddeden oluşmakta 
ve 5’li Likert tipinde puanlanmaktadir. Ölçek, Öğrenme-Yaklaşma, 
Öğrenme-Kaçınma, Performans-Yaklaşma ve Performans-Kaçınma 
alt boyutlarindan oluşmakta ve her alt boyutta 3 madde yer almaktadir. 
Ölçeğin bu araştirmada toplanan veriler üzerinde hesaplanan Cronbach 
Alpha iç tutarlik katsayisi 0.91’dir.
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Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği (AÖYÖ): Katilimcilarin akademik 
öz-yeterliklerini ölçek amaciyla Jerusalem ve Schwarzer (1981) 
tarafindan geliştirilen ölçek kullanilmiştir. Ölçeğin Türkçeye uyarlamasi 
ise Yilmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafindan yapilmiştir. Tek boyutlu 
bir yapiya sahip olan ölçek, 7 maddeden oluşmakta ve 4’lü Likert tipinde 
puanlanmaktadir.  Ölçeğin bu araştirma kapsaminda toplanan veriler 
üzerinde hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlik katsayisi 0.77’dir.

Verilerin Toplanması

Araştirma kapsaminda kullanilan ölçekler 2020-2021 eğitim-öğretim 
yilinda katilimcilara uygulanmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerinin 
çalişmaya katilimlarinda gönüllülük ilkesi esas alinmiştir. Toplanan anket 
formlari analiz için düzenlenmiş ve hatali olanlar çalişma kapsami dişinda 
birakilmiştir.

Verilerin Analizi
Katilimcilardan elde edilen verileri analiz etmede betimsel istatistik 

yöntemler (frekans, aritmetik ortalama, standart sapma), t-testi ve Pearson 
Correlation testleri kullanilmiştir. Verilerin normal dağilim durumlarini 
kontrol etmek için Skewness ve Kurtosis değerleri ve Levene testi sonuçlari 
incelenmiştir (Büyüköztürk, 2012). Ayrica ölçeklerin güvenirliklerini 
belirlemek için de Cronbach Alpha iç tutarlik kat sayilari hesaplanmiştir. 
Çalişmada anlamlilik düzeyi 0.05 olarak alinmiştir.

BULGULAR
Çalişma kapsamindaki beden eğitimi öğretmeni adaylarinin Beş 

Faktör Kişilik Ölçeği (BFKÖ)’nin Dışadönüklük alt boyutundan aldiklari 
toplam puanlarin aritmetik ortalamasi 3.69 ve standart sapmasi 1.03; 
Yumuşak Başlılık alt boyutundan aldiklari toplam puanlarin aritmetik 
ortalamasi 4.17 ve standart sapmasi 0.69; Özdenetimlilik alt boyutundan 
aldiklari toplam puanlarin aritmetik ortalamasi 4.14 ve standart sapmasi 
0.71; Nörotiklik alt boyutundan aldiklari toplam puanlarin aritmetik 
ortalamasi 3.10 ve standart sapmasi 0.89 ve Deneyime Açıklık alt 
boyutundan aldiklari toplam puanlarin aritmetik ortalamasi 3.56 ve 
standart sapmasi 0.94’tür. Öğretmen adaylarinin 2x2 Başari Yönelimleri 
Ölçeği (BYÖ)’nin Öğrenme-Yaklaşma alt boyutundan aldiklari puanlarin 
aritmetik ortalamasi 4.08 ve standart sapmasi 0.80; Öğrenme-Kaçınma 
alt boyutundan aldiklari puanlarin aritmetik ortalamasi 3.93 ve standart 
sapmasi 0.90; Performans-Yaklaşma alt boyutundan aldiklari puanlarin 
aritmetik ortalamasi 3.77 ve standart sapmasi 1.04 ve Performans-
Kaçınma alt boyutundan aldiklari puanlarin aritmetik ortalamasi 3.84 ve 
standart sapmasi 1.05’tir. Öğretmen adaylarinin Akademik Öz-yeterlik 
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Ölçeği (AÖYÖ)’nden aldiklari toplam puanlarin aritmetik ortalamasi 3.07 
ve standart sapmasi ise 0.55’tir. Ölçeklerden alinan puanlarin çarpiklik 
ve basiklik değerleri incelendiğinde verilerin normal şekilde dağilim 
gösterdiği söylenebilir (Tablo 1).

Tablo 1. Ölçek puanlarının dağılımı

Madde 
Sayisi Ort. Ss ÇarpiklikBasiklik Min. Mak.

Dişadönüklük 2 3.69 1.03 -0.77 0.20 1.00 5.00

Yumuşak Başlilik 2 4.17 0.69 -0.69 0.57 1.00 4.50

Ödenetimlilik 2 4.14 0.71 -0.41 -0.52 1.00 4.00

Nörotiklik 2 3.10 0.89 -0.21 -0.16 1.00 5.00

Deneyime Açiklik 2 3.56 0.94 -0.67 0.54 1.00 5.00

Öğrenme-Yaklaşma 3 4.08 0.80 -1.23 2.44 1.00 5.00

Öğrenme-Kaçinma 3 3.93 0.90 -1.04 1.51 1.00 5.00

Performans-Yaklaşma 3 3.77 1.04 -0.87 0.02 1.00 5.00

Performans-Kaçinma 3 3.84 1.05 -1.14 0.81 1.00 5.00

AÖYÖ 7 3.07 0.55 -0.45 0.25 1.43 4.00

Tablo 2’de, çalişmada yer alan katilimcilarin BFKÖ, BYÖ ve AÖYÖ 
puanlarinin cinsiyete göre t-testi sonuçlari sunulmuştur. Analiz sonuçlari, 
BFKÖ’nin sadece Yumuşak Başlılık alt boyutundan alinan puanlarin 
anlamli bir şekilde farklilaştiğini (t=2.35, p<0.05); Dışadönüklük (t=0.29, 
p>0.05); Özdenetimlilik (t=1.76, p>0.05), Nörotiklik (t=1.60, p>0.05) ve 
Deneyime Açıklık (t=1.90, p>0.05) alt boyut puanlarinin ise anlamli bir 
şekilde farklilaşmadiğini göstermektedir. Yumuşak Başlılık alt boyutunda 
ise kadin katilimcilarin ortalama puanlarinin (4.31), erkek katilimcilarin 
ortalama puanlarindan (4.02) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Katilimcilarin BYÖ’nden aldiklari puanlar incelendiğinde ise 
Öğrenme-Yaklaşma (t=3.15, p<0.01); Performans-Yaklaşma (t=3.75, 
p<0.01) ve Performans-Kaçınma (t=2.45, p<0.05) alt boyut puanlarinin 
anlamli bir şekilde farklilaştiği; Öğrenme-Kaçınma alt boyut puanlarinin 
ise (t=1.65, p>0.05) anlamli bir şekilde farklilaşmadiği tespit edilmiştir. 
Anlamli farkliliğin tespit edildiği tüm alt boyutlarda kadin katilimcilarin 
puanlarinin erkek katilimcilarin puanlarindan yüksek olduğu tespit 
edilmiştir.
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Katilimcilarin AÖYÖ’nden aldiklari puanlar incelendiğinde ise, 
katilimcilarin ortalama puanlarinin anlamli bir şekilde farklilaşmadiği 
tespit edilmiştir (t=0.56, p>0.05). 

Tablo 2. Cinsiyet değişkenine göre t-testi sonuçları

Kadin (n=61) Erkek (n=63)

Ort. Ss Ort. Ss t p

Dişadönüklük 3.72 1.03 3.67 1.04 0.29 0.77

Yumuşak Başlilik 4.31 0.65 4.02 0.72 2.35 0.02

Ödenetimlilik 4.25 0.65 4.03 0.75 1.76 0.08

Nörotiklik 2.98 0.87 3.23 0.91 1.60 0.11

Deneyime Açiklik 3.72 0.86 3.40 0.99 1.90 0.06

Öğrenme-Yaklaşma 4.30 0.55 3.87 0.94 3.15 0.00

Öğrenme-Kaçinma 4.07 0.68 3.80 1.05 1.65 0.10

Performans-Yaklaşma 4.10 0.77 3.44 1.17 3.75 0.00

Performans-Kaçinma 4.07 0.84 3.61 1.19 2.45 0.02

AÖYÖ 3.04 0.50 3.10 0.59 0.56 0.57

Tablo 3’te, BFKÖ, BYÖ ve AÖYÖ’den alinan puanlarin gelire 
göre t-testi sonuçlari yer almaktadir. Yapilan analizler, BFKÖ’nin 
sadece Yumuşak Başlılık alt boyutundan alinan puanlarin anlamli bir 
şekilde farklilaştiğini (t=2.68, p<0.05); Dışadönüklük (t=1.43, p>0.05); 
Özdenetimlilik (t=1.59, p>0.05), Nörotiklik (t=0.59, p>0.05) ve Deneyime 
Açıklık (t=1.47, p>0.05) alt boyut puanlarinin ise anlamli bir şekilde 
farklilaşmadiğini göstermektedir. Yumuşak Başlılık alt boyutunda ise gelir 
durumu 1001 TL ve üzeri olan katilimcilarin ortalama puanlarinin (4.37) 
gelir durumu 1000 TL ve alti olan katilimcilarin ortalama puanlarindan 
(4.03),  daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Katilimcilarin BYÖ’nden aldiklari puanlar incelendiğinde ise 
Öğrenme-Yaklaşma (t=0.22, p>0.05), Öğrenme-Kaçınma (t=0.55, 
p>0.05), Performans-Yaklaşma (t=0.08, p>0.05) ve Performans-Kaçınma 
(t=0.35, p>0.05) alt boyut puanlarinin anlamli bir şekilde farklilaşmadiği 
tespit edilmiştir. 

Öğretmen adaylarinin AÖYÖ’nden aldiklari puanlar incelendiğinde 
ise, katilimcilarin ortalama puanlarinin gelir değişkenine göre anlamli bir 
şekilde farklilaşmadiği tespit edilmiştir (t=0.61, p>0.05).
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Tablo 3. Gelir değişkenine göre t-testi sonuçları

1000 TL ve alti 
(n=75)

1001 TL ve üzeri 
(n=49)

Ort. Ss Ort. Ss t p

Dişadönüklük 3.59 1.01 3.86 1.05 1.43 0.16

Yumuşak Başlilik 4.03 0.68 4.37 0.68 2.68 0.01

Ödenetimlilik 4.06 0.69 4.27 0.73 1.59 0.12

Nörotiklik 3.07 0.92 3.16 0.86 0.59 0.56

Deneyime Açiklik 3.66 0.81 3.41 1.09 1.47 0.14

Öğrenme-Yaklaşma 4.09 0.70 4.06 0.94 0.22 0.83

Öğrenme-Kaçinma 3.97 0.79 3.88 1.04 0.55 0.58

Performans-Yaklaşma 3.76 1.03 3.78 1.08 0.08 0.94

Performans-Kaçinma 3.81 0.97 3.88 1.18 0.35 0.72

AÖYÖ 3.04 0.55 3.10 0.54 0.61 0.54

Tablo 4’te güncel transkript notu (GANO) ile BFKÖ, BYÖ ve 
AÖYÖ’den alinan puanlar arasindaki korelasyon sonuçlari sunulmuştur. 
Sonuçlar, akademik başari ile BYÖ’nin Öğrenme-Yaklaşma alt boyutu 
(r=0.25, p<0.05) ve akademik öz-yeterlik (r=0.21, p<0.05) arasinda pozitif 
yönde ve düşük düzeyde anlamli ilişkiler olduğunu göstermektedir. 

Tablo 4. Güncel transkript notu (GANO)  ile ölçek puanları arasındaki 
korelasyon sonuçları

GANO

n r p

Dişadönüklük 97 0.17 0.09

Yumuşak Başlilik 97 0.16 0.12

Ödenetimlilik 97 0.09 0.38

Nörotiklik 97 0.08 0.45

Deneyime Açiklik 97 0.15 0.15

Öğrenme-Yaklaşma 97 0.25* 0.01

Öğrenme-Kaçinma 97 0.14 0.16

Performans-Yaklaşma 97 0.17 0.10

Performans-Kaçinma 97 0.14 0.18

AÖYÖ 97 0.21* 0.04
*p<0.05
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Tablo 5’te, yaş ile BFKÖ, BYÖ ve AÖYÖ’den alinan puanlar 
arasindaki korelasyon sonuçlari sunulmuştur. Sonuçlar, yaş ile BFKÖ’nin 
Nörotiklik alt boyutu arasinda pozitif yönde ve düşük düzeyde (r=0.23, 
p<0.05); akademik öz-yeterlik ile pozitif yönde ve düşük düzeyde (r=0.19, 
p<0.05) anlamli ilişkiler olduğunu göstermektedir.

Tablo 5. Yaş  ile ölçek puanları arasındaki korelasyon sonuçları

Yaş

n r p

Dişadönüklük 124 0.09 0.30

Yumuşak Başlilik 124 -0.01 0.89

Ödenetimlilik 124 -0.06 0.49

Nörotiklik 124 0.23* 0.01

Deneyime Açiklik 124 0.11 0.22

Öğrenme-Yaklaşma 124 0.03 0.78

Öğrenme-Kaçinma 124 0.00 0.97

Performans-Yaklaşma 124 -0.10 0.27

Performans-Kaçinma 124 -0.03 0.72

AÖYÖ 124 0.19* 0.04
*p<0.05

Tablo 6’da, AÖYÖ ile BFKÖ ve BYÖ’nin alt boyutlarindan alinan 
puanlar arasindaki korelasyon sonuçlari sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar, 
akademik öz-yeterlik ile BFKÖ’nin Dışadönüklük (r=0.38, p<0.01) ve 
Özdenetimlilik (r=0.30, p<0.01) alt boyutlari arasinda pozitif yönde ve 
orta düzeyde; Nörotiklik (r=0.19, p<0.05) alt boyutu ile pozitif yönde ve 
düşük düzeyde anlamli ilişkiler olduğunu göstermektedir.

Öte yandan AÖYÖ ile BYÖ’nin Öğrenme-Yaklaşma (r=0.25, p<0.05) 
ve Öğrenme-Kaçınma (r=0.24, p<0.05) alt boyutlari arasinda pozitif 
yönde ve düşük düzeyde anlamli ilişkiler tespit edilmiştir.

Tablo 6. AÖYÖ  ile BFKÖ ve BYÖ puanları arasındaki korelasyon sonuçları

AÖYÖ

n r p

Dişadönüklük 124 0.38** 0.00

Yumuşak Başlilik 124 0.14 0.12
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Ödenetimlilik 124 0.30** 0.00

Nörotiklik 124 0.19* 0.03

Deneyime Açiklik 124 0.14 0.11

Öğrenme-Yaklaşma 124 0.25* 0.01

Öğrenme-Kaçinma 124 0.24* 0.01

Performans-Yaklaşma 124 0.13 0.15

Performans-Kaçinma 124 -0.05 0.61
*p<0.05, **p<0.01

Tablo 7’de, katilimcilarin başari yönelimleri ile beş faktör kişilik 
özellikleri arasindaki korelasyon sonuçlari sunulmuştur. Çalişmadan elde 
edilen sonuçlar, Öğrenme-Yaklaşma başari yönelimi ile Yumuşak Başlılık 
(r=0.18, p<0.05) ve Nörotiklik (r=0.27, p<0.01) kişilik özellikleri arasinda 
pozitif yönde ve düşük düzeyde; Deneyime Açıklık kişilik özelliği ile 
pozitif yönde ve orta düzeyde (r=0.39, p<0.01) anlamli ilişkiler olduğunu 
göstermektedir. Öte yandan Öğrenme-Kaçınma başari yönelimi ile 
Nörotiklik (r=0.27, p<0.01) ve Deneyime Açıklık (r=0.22, p<0.05) kişilik 
özellikleri arasinda pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamli ilişkiler tespit 
edilmiştir. Ayrica çalişmadan elde edilen sonuçlar, Performans-Yaklaşma 
ve Performans-Kaçınma başari yönelimleri ile Deneyime Açıklık kişilik 
özelliği arasinda pozitif yönde ve düşük düzeyde (r=0.21, p<0.05) anlamli 
ilişkiler olduğunu göstermektedir.

Tablo 7. Başarı yönelimleri ile beş faktör kişilik özellikleri arasındaki korelasyon 
sonuçları

                                         Başari Yönelimleri

1
(n=124)

2
(n=124)

3
(n=124)

4
(n=124)

r p r p r p r p

Dişadönüklük 0.12 0.19 0.00 0.97 0.05 0.54 0.10 0.28

Yumuşak Başlilik  0.18* 0.04 0.12 0.19 0.15 0.09 0.10 0.28

Ödenetimlilik 0.17 0.05 0.17 0.06 0.07 0.45 0.06 0.48

Nörotiklik  0.27** 0.00    
0.27** 0.00 0.12 0.20 0.09 0.34

Deneyime Açiklik  0.39** 0.00  0.22* 0.02  0.21* 0.02  0.21* 0.02

*p<0.05, **p<0.01; 1: Öğrenme-yaklaşma; 2: Öğrenme-kaçınma; 3: 
Performans-yaklaşma, 4: Performans-kaçınma
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Beden eğitimi öğretmeni adaylarinin beş faktör kişilik özelliği, başari 

yönelimi ve akademik öz yeterlik düzeylerinin bazi bağimsiz değişkenlere 
göre incelendiği ve aralarindaki ilişkilerin belirlendiği bu çalişmadan elde 
edilen veriler bu bölümde tartişilmiş ve yorumlanmaya çalişilmiştir.

Çalişmadan elde edilen sonuçlara göre katilimcilarin yumuşak başlilik 
kişilik özelliklerinin görece yüksek seviyede, dişadönüklük ve deneyime 
açiklik kişilik özelliklerinin orta seviyenin üzerinde ve nörotiklik kişilik 
özelliklerinin ise orta seviyede olduğu söylenebilir. Bunun yani sira puan 
ortalamalari incelendiğinde katilimcilarin en yüksek puani yumuşak 
başlilik alt boyutundan, en düşük puani ise nörotiklik alt boyutundan 
aldiklari görülmektedir. İnalli, Zekioğlu ve Tatar (2020) tarafindan yapilan 
çalişmada ise katilimcilarin yumuşak başlilik, öz-denetim ve deneyime 
açiklik kişilik özelliklerinin yüksek seviyede; dişadönüklük ve nörotiklik 
kişilik özelliklerinin ise orta seviyenin üzerinde olduğu belirlenmiştir. 
Öte yandan Mirzaei, Nikbakhsh ve Sharififar (2013) tarafindan yapilan 
çalişmada ise öz-denetimlilik puanlarinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Bunun yani sira Kaiseler, Levy, Nicholls ve Madigan (2019) tarafindan 
yapilan çalişmada katilimcilarin yumuşak başlilik, öz-denetim ve 
dişadönüklük puanlarinin yüksek olduğu bulunurken; Khan, Ahmed 
ve Abid (2016) tarafindan yapilan çalişmada ise katilimcilarin öz-
denetim ve dişadönüklük puanlarinin yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Benzer şekilde literatürde yer alan farkli bir çalişmada katilimcilarin öz-
denetim puanlarinin daha yüksek olduğu saptanmiştir (Yang, Jowett ve 
Chan, 2015). Halici Karabatak (2018) tarafindan yapilan çalişmada ise 
öğretmenlerin dişadönüklük, yumuşak başlilik, nörotiklik ve deneyime 
açiklik kişilik özelliklerinin orta seviyenin üzerinde, öz-denetim kişilik 
özelliği puanlarinin ise yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Akbulut 
(2010) tarafindan yapilan çalişmada ise katilimcilarin nörotiklik kişilik 
özelliklerinin orta seviyede, dişadönüklük, deneyime açiklik, yumuşak 
başlilik ve öz-denetim kişilik özelliklerinin ise orta seviyenin üzerinde 
olduğu tespit edilmiştir. Çalişmadan elde edilen sonuca göre katilimcilarin 
yumuşak başlilik kişilik özelliklerinin yüksek ve nörotiklik kişilik 
özelliklerinin düşük olmasi olumlu bir durum olarak karşilanmaktadir. 
Nitekim yumuşak başlilik kişilik özelliğinin yüksek olmasi kişiler arasi 
ilişkilerde uyumlu olduklari; nörotiklik kişilik özelliğinin düşük olmasi 
ise daha az olumsuz duygu yaşadiklari ve bu duygulari kontrol altinda 
tutabildikleri anlamina gelmektedir. Araştirma sonucunda katilimcilarin 
öğrenme-yaklaşma başari yönelimlerinin görece yüksek seviyede; 
öğrenme-kaçinma, performans-yaklaşma ve performans-kaçinma 
yönelimlerinin ise orta seviyenin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bu 
bağlamda öğretmen adaylarinin daha çok bilgiyi içselleştirme eğiliminde 
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olduklari söylenebilir. Beden eğitimi müfredatinda yer alan derslerin 
daha çok uygulamaya dönük olmasi ve öğrenilmesinin diğer alanlara 
göre nispeten daha zor olmasi ve zaman almasi öğrencilerin öğrenme-
yaklaşma başari yönelimlerinin daha yüksek çikmasinin nedeni olabilir. 
Katilimcilarin akademik öz-yeterlik algilarinin görece yüksek seviyede 
olmasi ise çalişmadan elde edilen bir diğer sonuçtur. Literatürde yer alan 
bazi çalişmalar bu sonucu destekler niteliktedir (Oğuz, 2012; Sandikçi ve 
Öncü, 2013 ve Tabancali ve Çelik, 2013). Öte yandan Alemdağ ve diğ. 
(2014), Er ve Gürgan (2011) ve Küçük Kiliç, Cihan ve Öncü (2015) Küçük 
Kiliç ve Öncü (2014) yaptiklari çalişmada katilimcilarin akademik öz-
yeterlik düzeylerinin orta seviyenin üzerinde olduğunu belirlemişlerdir. 
Çalişma kapsaminda yer alan katilimcilarin genellikle sporcu olmalari 
ya da hayatlarinin bir döneminde mutlaka sporun içinde yer almalari ve 
öğrenim gördükleri bölümde de benzer derslerin olmasi akademik öz-
yeterlik düzeylerinin yüksek olmasina neden olmuş olabilir.

Araştirma sonuçlari, kadin katilimcilarin yumuşak başlilik kişilik 
özelliklerinin erkek katilimcilardan daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
Literatürde yer alan çalişmada kadinlarin yumuşak başlilik kişilik 
özellikleri yüksek bulunurken, erkeklerin ise nörotiklik kişilik özellikleri 
yüksek bulunmuştur (İnalli ve diğ. 2020). Öte yandan Tatlioğlu (2014) 
tarafindan yapilan bir çalişmada ise kadinlarin nörotiklik kişilik özelliği 
puanlarinin erkeklerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Literatürde 
yer alan başka bir çalişmada kadin katilimcilarin nörotiklik ve dişa 
dönüklük puanlarinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Şar, 2016). Bu 
bulgularin aksine literatürde yer alan bazi çalişmalarda katilimcilarin 
kişilik özelliklerinin cinsiyete göre farklilaşmadiği belirlenmiştir (Ellison 
ve Freischlag, 1975; Kaplan, Aktaş, Tükel ve Atilgan, 2017; Kuru, 2003). 
Kadinlarin duygusal yapilarindan ve toplumda edindikleri rollerden dolayi 
genel olarak kişiler arasi ilişkilerde uyumlu olduklari ve bu durumun da 
çalişma sonucuna yansidiği düşünülebilir. Öte yandan çalişma sonucunda 
kadin katilimcilarin öğrenme-yaklaşma, performans-yaklaşma ve 
performans-kaçinma başari yönelimlerinin erkek katilimcilardan daha 
yüksek olduğu saptanmiştir. Denktaş (2019) ve Morris ve Kavussanu 
(2008) tarafindan yapilan çalişmalarda da kadin katilimcilarin öğrenme-
yaklaşma başari yönelimlerinin erkeklerden yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Öte yandan Altiparmak (2015); France, Pierrakos, Russell ve Anderson 
(2010); Gözler ve diğ. (2017) ve Koç ve Karabağ (2013) tarafindan 
yürütülen çalişmalarda ise kadin katilimcilarin öğrenme-yaklaşma ve 
öğrenme-kaçinma başari yönelimlerinin erkek katilimcilardan yüksek 
olduğu sonucuna ulaşilmiştir. Aydin, Gürbüzoğlu, Yalman ve Yel (2014); 
Baba Kaya, Namli ve Tekkurşun Demir (2018) ve Küçükoğlu, Kaya 
ve Turan (2010)  tarafindan yapilan çalişmada ise kadin katilimcilarin 
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öğrenme-yaklaşma ve performans-yaklaşma başari yönelimine sahip 
olduklari belirlenmiştir. Ayrica Aydin, Gürbüzoğlu, Yalman ve Yel 
(2014) çalişmalarinda erkek katilimcilarin performans-kaçinma başari 
yönelimlerinin yüksek olduğunu tespit etmiştir. Bunun yani sira Elliott ve 
Church (1997) yapilan çalişmada ise kadinlarin erkeklere kiyasla daha çok 
öğrenme yönelimli olduklari belirlenmiştir. Ayrica literatürde yer alan bazi 
çalişmalarda kadin katilimcilarin öğrenme-kaçinma başari yönelimlerinin 
daha yüksek olduğu saptanmiştir (Eren, 2009; Howel ve Buro, 2009). 
Araştirmada Alemdağ ve diğ. (2014), Eroğlu, Yildirim ve Şahan 
(2017), Özkatar Kaya (2018), Türkekul ve Sarikabak (2019) tarafindan 
yapilan çalişmanin sonucuna paralel olarak katilimcilarin akademik 
öz-yeterliklerinin cinsiyet değişkenine göre anlamli farklilaşmadiği 
belirlenmiştir. Öte yandan Ünlü ve Erbaş (2018) tarafindan yapilan 
çalişmada erkek katilimcilarin akademik öz-yeterliklerinin daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarinin beden eğitimi ile ilgili 
yatkinliklarinin yüksek olmasi ayrica özel yetenek sinavini başararak bu 
bölüme yerleşmeleri akademik anlamda da verilen görevi başari ile yerine 
getirebileceklerine dair inançlarinin yüksek olmasina katki sağlayabilir. 

Çalişmadan elde edilen sonuçlar, gelir durumu yüksek olan 
katilimcilarin yumuşak başlilik kişilik özelliklerinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. Benzer şekilde İnalli ve diğ. (2020) tarafindan yapilan 
çalişmada da katilimcilarin gelir durumu arttikça yumuşak başlilik, öz-
denetim, nörotiklik ve dişadönüklük kişilik özelliklerinin arttiği tespit 
edilmiştir. Öte yandan literatürde yer alan bir çalişmada ise düşük gelir 
durumuna sahip katilimcilarin öz-denetim kişilik özelliklerinin daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir (Tatlioğlu, 2014). Şar (2016) tarafindan 
yapilan çalişmada ise katilimcilarin gelir durumlari arttikça nörotiklik 
kişilik özelliklerinin de arttiği belirlenmiştir. Araştirma sonucunda 
katilimcilarin başari yönelimlerinin ve akademik öz-yeterliklerinin gelir 
durumuna göre farklilaşmadiği belirlenmiştir. Gelir durumu düşük olan 
katilimcilarin özellikle maddi durum gerektiren aktivitelerde kendilerini 
kisitli hissettikleri ve bu durumun da arkadaş ilişkilerine yansidiği 
düşünülebilir. Öte yandan gelir durumunun başari yönelimi ile ilişkisinin 
olmadiği, başari yöneliminin daha çok içsel süreçlerle ilişkili olabileceği 
düşünülmektedir.  

Çalişma sonucunda Şar (2016) tarafindan yapilan çalişmanin sonucuna 
paralel olarak akademik başari ile kişilik özellikleri arasinda anlamli ilişki 
olmadiği belirlenmiştir. Araştirmada, katilimcilarin akademik başarilari 
ile öğrenme-yaklaşma başari yönelimleri arasinda pozitif yönde ve düşük 
düzeyde anlamli ilişki olduğu saptanmiştir. Öte yandan Üzbe ve Bacanli 
(2015) tarafindan yapilan çalişmada ise öğrencilerin performans-kaçinma 
başari yönelimleri ile akademik başarilari arasinda düşük düzeyde ve 
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negatif yönde anlamli bir ilişki tespit edilmiştir. Bir diğer sonuca göre 
katilimcilarin akademik başarilari ile akademik öz-yeterlikleri arasinda 
pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamli ilişki mevcuttur. Türkekul ve 
Sarikabak (2019) tarafindan yapilan çalişmada da katilimcilarin akademik 
başarilari ile akademik öz-yeterlikleri arasinda pozitif ilişki olduğu 
belirlenmiştir. Bunun yani sira Özkatar Kaya (2018) çalişmasinda akademik 
başari durumuna göre akademik öz-yeterliğin farklilaştiği sonucuna 
ulaşmiştir. Eroğlu, Yildirim ve Şahan (2017), akademik başari arttikça 
akademik öz-yeterliğin arttiği sonucuna ulaşmişlardir. Bu bağlamda 
akademik başarinin kişilik özelliklerinden ziyade kişilerin hissettikleri 
yeterlik durumlari ile ilgili olduğu; ayrica bireyin bilgiyi tam anlamiyla 
kazanma ve içselleştirme durumu arttikça akademik başarinin da olumlu 
olarak arttiği söylenebilir. Bu nedenle bireylerin özellikle kendilerini 
yeterli hissedebileceği eğitim aktivitelerine katilmalarinin sağlanmasinin 
yani sira bilgiyi ezberleme değil anlayip içselleştirebilecekleri şekilde 
sunmanin önemli olduğu görülmektedir.

Çalişmadan elde edilen bir diğer sonuç, katilimcilarin yaşlari ile 
nörotiklik kişilik özellikleri arasinda pozitif yönde ve düşük düzeyde 
anlamli ilişki olduğudur. İnalli ve diğ. (2020) tarafindan yapilan 
çalişmada ise katilimcilarin yaşlari arttikça yumuşak başlilik, öz-denetim 
ve nörotiklik kişilik özelliklerinin de arttiği belirlenmiştir. Yaş ilerledikçe 
sorumluluklarla birlikte başa çikilmasi gereken stres durumlarinin da 
artmasi kişilerin nörotiklik kişilik özelliklerinin de ö plana çikmasina 
neden olabilir. Literatürde yer alan çalişmalarin (Çalan, Tekkurşun Demir, 
İlhan ve Cicioğlu, 2018) sonucuna paralel olarak katilimcilarin yaşlari ile 
başari yönelimleri arasinda anlamli ilişkiler saptanmamiştir. Bu bulgunun 
aksine Baba Kaya, Namli ve Tekkurşun Demir (2018) çalişmalarinda başari 
yöneliminin yaş değişkenine göre farklilaştiği sonucuna ulaşmişlardir. 
Başari yöneliminin yaşla birlikte değişebilen bir durum değil, kişinin 
öğrenim sürecine yüklediği anlam ve sahip olduğu öğrenme stratejileri 
ile ilgili bir durum olabileceği düşünülmektedir. Çalişmadan elde edilen 
bir diğer sonuca göre katilimcilarin yaşlari ile akademik öz-yeterlikleri 
arasinda pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamli ilişki belirlenmiştir. 
Öte yandan Eroğlu, Yildirim ve Şahan (2017) ve Özkatar Kaya (2018) 
tarafindan yapilan çalişmalarda akademik öz-yeterliğin yaşa göre 
değişmediği belirlenmiştir. Kişinin yaşla birlikte sosyal hayatta edindiği 
deneyimleri akademik alana da yansitmasi bu sonucun ortaya çikmasinda 
etkili olabilir.

Elde edilen sonuçlar, akademik öz-yeterlik ile dişadönüklük ve öz-
denetimlilik kişilik özellikleri arasinda pozitif yönde ve orta düzeyde; 
nörotiklik kişilik özelliği ile pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamli 
ilişkiler olduğunu göstermektedir. Öte yandan akademik öz-yeterlik ile 
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öğrenme-yaklaşma ve öğrenme-kaçinma başari yönelimleri arasinda 
pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamli ilişkiler tespit edilmiştir. 
Akademik öz-yeterlik düzeyi yüksek olan bireylerin sosyal anlamda 
da daha pozitif olduklari, sahip olduklari bu yeterlik hislerini arkadaş 
ilişkilerine de yansittiklari ayrica öğrenme durumlarinin kontrolünün 
kendilerinde olduklari söylenebilir. Daha düzenli ve disiplinli bir şekilde 
davrandiklari ve bunu da öğrenme ortamina yansittiklari söylenebilir. 
Ayrica bu bireylerin bilgiyi ezberlemekten ziyade anlamayi tercih ettikleri 
ve eksik ya da yanliş öğrenmelerden kaçindiklari söyelenebilir.

Katilimcilarin başari yönelimleri ile beş faktör kişilik özellikleri 
arasindaki korelasyon sonuçlarina bakildiğinda öğrenme-yaklaşma başari 
yönelimi ile yumuşak başlılık ve nörotiklik kişilik özellikleri arasinda 
pozitif yönde ve düşük düzeyde; deneyime açıklık kişilik özelliği ile pozitif 
yönde ve orta düzeyde anlamli ilişkiler olduğu söylenebilir. Öte yandan 
öğrenme-kaçınma başari yönelimi ile nörotiklik ve deneyime açıklık kişilik 
özellikleri arasinda pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamli ilişkiler 
tespit edilmiştir. Ayrica çalişmadan elde edilen sonuçlar, performans-
yaklaşma ve performans-kaçınma başari yönelimleri ile deneyime açıklık 
kişilik özelliği arasinda pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamli ilişkiler 
olduğunu göstermektedir.

Araştirma sonuçlari kadin katilimcilarin yumuşak başlilik kişilik 
özelliğine ve öğrenme-yaklaşma, performans-yaklaşma ile performans-
kaçinma başari yönelimine sahip olduklarini göstermektedir. Kadin ve 
erkek katilimcilarin akademik öz-yeterlik algilari değişmemektedir. Öte 
yandan gelir durumu yüksek olan katilimcilarin yumuşak başlilik kişilik 
özelliğine sahip olduğu; ancak gelir durumunun başari yönelimi ve 
akademik öz-yeterlik üzerinde etkili olmadiği belirlenmiştir. Araştirmadan 
elde edilen bir diğer sonuca göre akademik başari arttikça, başari yönelimi 
ve akademik öz-yeterlik de artmaktadir ancak akademik başari ile kişilik 
özellikleri arasinda anlamli ilişki tespit edilmemiştir. Diğer yandan yaş 
arttikça nörotiklik kişilik özelliğinin ve akademik öz-yeterliğin arttiği 
belirlenmiştir. Son olarak katilimcilarin akademik öz-yeterlikleri ile 
kişilik özelliklerinin yani sira başari yönelimleri ile kişilik özellikleri 
arasinda da pozitif ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Çalişmanin az sayida 
örneklem grubu ile gerçekleştirilmesi araştirmanin sinirliliği olarak 
değerlendirilebilir. Sonraki çalişmalarda daha geniş ve farkli örneklem 
gruplari kullanilabilir. Ayrica çalişmanin farkli değişkenler açisindan ele 
alinmasi ve yapisal eşitlik modeli ile değerlendirilmesinin literatüre katki 
sağlayacaği düşünülmektedir.
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GİRİŞ
Antrenman, sporcunun bir plan ve program ile birlikte fiziksel ve 

psikolojik gücünün, teknik ve taktik becerilerinin, organik ve psikolojik 
yüklenmeler ile geliştirilmesi, en üst seviyeye taşinmasi amaci ile 
sürekli ve belli araliklar ile yapilan bir eğitim sürecidir (Sevim ve ark., 
2001). Mathews ve Fox’ a göre ise antrenman; bir sporcunun uğraştiği 
spor branşini iyileştirmek adina gerekli olan performans yetisinin ve 
enerji kapasitelerinin arttirilmasinin birlikte düşünüldüğü bir çalişma 
programidir (Muratli, 1997).

Bir sporcu tarafindan uygulanan herhangi bir fiziksel aktivite anatomik, 
fizyolojik, biyokimyasal ve psikolojik değişikliklere sebep olmaktadir. 
Böyle bir hareketin yeterli olup olmamasi, yüklenmenin kapsam, şiddet 
ve sikliğinin bir işlevidir. Bir antrenör antrenman planlamasini yaparken, 
antrenmanin öğeleri olarak adlandirilan kapsam, şiddet ve sikliği da göz 
önünde bulundurmalidir (Bompa, 2011).

Spor bilimciler ve antrenörler sürekli olarak sporcularinin 
performansini geliştirmek ve sedanterlerin sağlikla ilişkili parametrelerini 
iyileştirmek amaciyla yeni antrenman metotlari arayişindadirlar 
(Issurin, 2010). Bu arayişin nedeni öncelikle sporcularda kisa hazirlik 
dönemlerinin neden olduğu etkin uyum ihtiyacidir. Bunun yaninda 
tekrar eden benzer yüklenme metotlarinin uyum hacminde gerilemelere, 
psikolojik bozukluklara ve verim kaybina neden olmasi, son olarak da 
sedanter bireylerin iş ve yaşam şartlari nedeniyle egzersiz için yeterli 
zamana sahip olamamasidir (Akgül ve ark., 2017). Bu durumlarda spor 
bilimciler ve antrenörler sporcularinin veya egzersiz yapan sedanter 
bireylerin farkli kaliplar ile oluşturulmuş streslerle daha etkili egzersiz 
metotlari uygulayarak yeni uyumlar geliştirmelerini beklerler (Mcmillan 
ve ark., 2005). Bu metotlardan biri de yüksek şiddetli aralikli antrenmandir 
(HIIT). Yüksek şiddetli arali antrenmanlar ilk olarak 1970’li yillarda 
Peter Coe tarafindan denenmiştir. Daha sonra 1990’larda Izumi Tabata 
tarafindan geliştirilerek, yüksek şiddetli aralikli antrenman tekniği ‘Tabata 
Çalişmasi’ olarak da adlandirilmaya başlanmiştir (Altinkaya, 2016).

Yüksek şiddetli aralikli antrenman kisa sürede geleneksel antrenman 
metotlarina benzer fizyolojik adaptasyonlar elde edilmesini sağlayan 
antrenman modeli olarak öne çikmiştir (Gray ve ark., 2016). HIIT kisa 
sürede uygulanabilmesi açisindan ve ayrica kişinin egzersiz kapasitesini 
arttirma noktasinda da birçok katkisi olmasi sebebiyle son dönemlerde 
yaygin olarak kullanilan antrenman yöntemlerindendir (Foster ve ark., 
2015). 19. Yüzyilin ilk dönemlerinden itibaren sporcular ve antrenörler 
tarafindan bilinen ve uygulanan bir antrenman modeli olsa da bu alanda 
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yapilan araştirmalar son zamanlarda artiş göstermiştir (Petré ve ark., 
2018; Tabata, 2019).

Yüksek şiddetli aralikli antrenman zaman tasarrufu sağlayan doğasi 
ve hizli bir şekilde gerçekleştirdiği olumlu metabolik etkilerinden dolayi 
“Sağlik ve Fitness Trend Egzersiz Modelleri” arasinda 2020 yilinda 
giyilebilir teknolojiden sonra ikinci en gözde egzersiz modeli seçilmiştir 
(Thompson, 2019). Yüksek şiddetli aralikli antrenman, kisa süreli ve ağir 
anaerobik yüklenme ile beraber kisa süreli toparlanma periyotlarini içeren 
gelişmiş bir interval antrenman modelidir. Elit sporcular ve antrenörler 
tarafindan yaygin bir şekilde kullanilmaktadir (Naimo ve ark., 2015). 
En az 6 hafta süreyle uygulanan HIIT antrenmanlarinin maksimal 
oksijen tüketimini ve iskelet kaslarindaki maksimal mitokondrial enzim 
aktivitesini artirdiği yapilan çalişmalarda gösterilmiştir (Laursen ve 
Jenkins, 2002; Gibala ve McGee, 2008).

Sportif aktiviteye katilimi etkileyen en önemli unsurlardan birisi 
de kişinin kisa sürede fiziksel aktiviteler sonunda bir verim elde etmeyi 
beklemesidir. Yüksek şiddetli aralikli antrenman artarda değişen 
kisa maksimal yüklenme yoğunluğunda kuvvetli tekrarlar içeren ve 
ardindan bu süreye eşit veya daha uzun orta veya daha hafif şiddette 
tekrarlari içerir. Yapilan bazi çalişmalar HIIT’in kardiyorespiratuvar 
fitness, kardiyometabolik biyobelirteçler ve diğer zindelik ve sağlikla 
ilgili fizyolojik değişkenlerde gelişmeler oluşturduğunu göstermektedir 
(Angadi ve ark., 2015; Burgomaster ve ark., 2008).

Farkli yüksek şiddetli aralikli antrenman protokollerinden biri de 
Tabata yüksek şiddetli aralikli antrenmandir. Tabata antrenmani ayni anda 
her iki sistem yoğun uyaranlarini bir araya getirerek hem aerobik hem 
de anaerobik kapasiteyi artirmak için uygulamaya konmuştur (Tabata ve 
ark., 1996).

Tabata protokolü haricinde; bisiklet ergometresi, Timmon metodu, 
dairesel ağirlik antrenmani metodu, insanity workout metodu gibi başka 
metotlarda mevcuttur. Bu yöntemler uygulamada her ne kadar kullaniliyor 
olsa da bu metotlarla ilgili yeterli literatür henüz oluşturulamamiştir.

Tabata protokolü 5dk. isinma, sürekli tekrarlanan 20 sn. ultra yüksek 
şiddetli egzersizi takiben 10 sn.lik dinlenmeyi içeren 8 interval ve toplamda 
4 dk. dan oluşan ve 2 dk. lik soğuma ile son bulan periyot (Tabata ve ark., 
1996) iken, Peter Coe tipi yüksek şiddetli arali antrenman 200 m. hizli 
koşu ve her 200 m. koşu araliğindaki 30 sn. dinlenme periyodundan oluşur 
(Coe, 2013). Gibala tipi yüksek şiddetli arali antrenman ise 3 dk. isinmanin 
ardindan 60 sn. yoğun yüklenme ve devaminda 75 sn. dinlenmeyi içeren 
8-12 intervalden oluşmaktadir (Little, 2009). Wingate stili ise 30saniye x 
4-6 kez wingate bisikleti üzerinde, vücut ağirliğinin %7.5 ağirliği yüke 
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karşi bireyin yapabildiğinin en iyisini yapmasi istenerek, 4 dakikalik 
araliklarla günaşiri olmak üzere haftada 3 gün uygulanan yöntemdir 
(Akgül ve ark., 2017).

Tabata birçok yol ile uygulanabilir. Bunlardan biri bütün setlerde ayni 
egzersizlerin yapilmasi olabilir. Bu yüzden farkli kas gruplarini içeren 
kompleks egzersizler tercih edilebilir. Burpees bu egzersize örnektir. 
Tabata metodunda bir diğer yol ise bu 8 sette 2 veya daha fazla egzersizin 
seçilerek kombine edilmesi olabilir. Bu şekilde uygulanan egzersizlerle 
önceki setlerde aktif olmayan kas gruplarinin aktif olmasi sağlanabilir. 
Pratikte bu yöntemin çok etkili ve uyarlanabilir olduğu kanitlanmiştir. 
Koşu parkurunda, doğada, suda, spor salonunda ( koşu bandi, sabit 
bisiklet, siçrama ipi, kum torbasi, ağirlik ve diğer antrenman araçlari ile) 
uygulanabilir (Herodek ve ark., 2014).

Su içi egzersizler müzikli veya müziksiz su ortaminda gerçekleşen, 
çoğunlukla aerobik bir hareket aktivitesidir (Urbanova ve Labudova, 
2010). Etkili bir aquafitness programi haftada 2-3 gün yüklenme ve 
1-2 gün dinlenme şeklindedir (Rýzková ve ark., 2018). Fonksiyonel 
değişikliklerin elde edilebilmesi için ikiden az antrenman ünitesi yetersiz 
olmaktadir (Urbanova ve Labudova, 2010).

Su içerisinde yüksek şiddetli aralikli antrenman üzerine çalişmalarin 
popülerliği son yillarda artiş kazanmiştir. Bu uygulama farkli egzersiz 
tipleri kullanilarak yapilabilmektedir. Derin-siğ su koşusu, siğ suda 
yapilan fiziksel aktiviteler ve su içi bisiklet egzersizleri vs. gibi. Hangi 
çalişma tipinin kullanilacağina karar verirken uygulamanin yapilacaği 
popülasyon dikkate alinmalidir (Rebold ve ark., 2013).

Su içi yüksek şiddetli aralikli antrenmanlar da karadaki uygulamaya 
benzer olarak ‘kolay’ ve ‘zor’ yüklenme periyotlarini içerir. Suyun 
oluşturduğu sürüklenme kuvveti ve türbülans ile birlikte egzersiz daha 
dirençli bir hal almaktadir. Bu durum verimliliği ve dolayisiyla enerji 
harcamasini artiracaktir. Egzersize özgü yoğunluk birkaç bileşen ile 
birlikte düzenlenebilir. Bunlar, vücudun pozisyonu, ekstremitelerin 
segmental hareketleri, seçilmiş hareket örüntüsünün yüzey alani, hiz ve 
direnci arttiran (eldiven, ped, kemer, bant vb.) ekipmanlardir (Altinkaya, 
2016).

Tabata protokolüne geçmeden önce en az 5 dk. isinma yapmak şarttir 
(maksimum kapasitenin %40 ‘inda 5 dk. ip atlama vs.). Ayni zamanda 
antrenman sonunda 5 dk. soğuma ve stretching gereklidir. Tabata 
protokolü kisa ama son derece yorucudur. Sakatliklardan kaçinmak için bir 
egzersizden diğerine kademeli geçmek önemlidir. İlk başlarda adaptasyon 
için maksimum kapasitenin % 70-80 ‘ inde 3-4 interval uygulanmalidir ( 
Herodek ve ark., 2014).
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Bu bilgiler işiğinda bu çalişmanin amaci; spor bilimcilerin ve 
antrenörlerin öncelikli hedefleri arasinda yer alan ve geliştirilmesi için 
uzun çalişma ve zaman gerektiren anaerobik performansin kisa sürede 
geliştirilmesi için farkli ortamlarin etkisiyle alternatif yöntemler aranmasi 
ve bunun yaninda, 4 hafta süreyle karada ve derin suda Tabata Protokolüne 
göre uygulanan yüksek şiddetli aralikli antrenmanin orta düzeyde aktif 
bireylerde anaerobik performans üzerine etkisini inceleyerek literatüre 
katki sağlamaktir.

MATERYAL VE METOT

Araştırma Grubu
Çalişmaya, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu’nun haftada en az 1-3 gün spor yapan sirasiyla yaş, boy 
ve vücut ağirliği ortalamalari 20,53±1,29 yil, 169,53±8,24 cm, 61,69±7,70 
kg olan 43 öğrencisi (Kara Grubu: 25 (11 erkek-14 kadin), Derin su grubu: 
18 (10 erkek-8 kadin)) gönüllü olarak katildi. Testler Burdur Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans 
Ölçüm Laboratuarinda yapildi. Çalişmanin kurgulanma aşamasinda 
katilimcilar herhangi bir kronik hastaliği, kardiyovasküler hastaliği, 
iskelet-kas sistemi hastaliği, yüksek şiddetli egzersize engel bir sağlik 
problemi, klor alerjisi, suya girmeye engel herhangi bir hastalik varliği, 
su fobisi, deri alerjisi olmasi ya da sürekli ilaç kullaniyor olmalari gibi 
durumlarda çalişmaya dahil edilmedi.

Araştırma Modeli
Araştirmada, deneklere karada ve derin suda uygulanan kisa süreli 

yüksek şiddetli aralikli antrenmanin anaerobik performans üzerine etkisini 
tespit etmek amaciyla ön-test, son-test değerlerinin karşilaştirildiği nicel 
araştirma yöntemi (deneysel teknik) kullanilmiştir.

Veri Toplama Araçları
Fiziksel Özelliklerin Belirlenmesi: Testlere katilan deneklerin boy 

uzunluklari, hassasiyeti ± 1mm olan Holtain (U.K.) marka stadiometre 
ile, vücut ağirliği (kg), vücut kitle indeksi (kg/m2) değerleri Tanita TBF 
300 (Japonya) marka vücut kompozisyonu analizörü ile belirlendi.

Anaerobik Performans Testi: Anaerobik performans ölçümünde 
Monark marka 894E Wingate test sistemi (made in Sweden) kullanilmiştir. 
Wingate anerobik güç testi (WanT) de anaerobik performansin hem laktasit 
(ortalama güç) hem de alaktasit (zirve güç) bileşenleri hakkinda bilgi 
verebilen, anaerobik özelliği tespit etmeye yönelik testlerden birisidir. 
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Wingate Anaerobik Güç Testinin test-retest güvenirliği çoğu araştirmaci 
tarafindan incelenmiştir. Yapilan çalişmalarda korelasyon katsayilari 
0.89-0.98 arasinda değişmektedir. Bu sonuçlar WanT’ in güvenilirliğini 
kanitlamaktadir (Özkan ve ark., 2010).

Antrenman Programı
Kara yüksek şiddetli aralikli antrenman grubundaki katilimcilara 

Tabata protokolüne göre 20 sn yüklenme 10 sn dinlenme periyodunu 
içeren, toplamda 4 dk.lik kalistenik, pliometrik direnç egzersizlerinden 
oluşan 8 intervallik ( jumping lunges, burpee with star, mountain climbers, 
jumping squat, knee tucks, explosive surfer, knee push up, push up vs.) 
seri 5 dk. isinma ve 5 dk.soğuma periyodu ile birlikte 4 hafta, haftada 3 
gün, günaşiri olmak üzere normal zeminde uygulandi.

Derin su yüksek şiddetli aralikli antrenman grubundaki katilimcilara 
Tabata protokolüne göre 20 sn yüklenme 10 sn dinlenme periyodunu 
içeren, toplamda 4 dk.lik kalistenik, pliometrik direnç egzersizlerinden 
oluşan 8 intervallik (hacky sack, hop scotch, jumping jack, cross country 
sky, frog, 45-degree kicks, double 45-degree kicks, jumping jack with 
knee tuck, cross country sky with knee tuck vs.) seri 5 dk. isinma ve 5 
dk.soğuma periyodu ile birlikte 4 hafta, haftada 3 gün, günaşiri olmak 
üzere derin su havuzunda uygulandi. Katilimcilarin derin suda dikey 
pozisyonda yüzeyde kalabilmeleri için özel kemerler kullanildi.

Tablo 1. Yüksek Şiddetli Aralıklı Antrenman Programı

Hafta Antr. Süresi Antr. Şiddeti Antr. Sıklığı

1.Hafta 8x20sn Elinden gelenin en 
iyisi 3 gün/hafta

2.Hafta 8x20sn Elinden gelenin en 
iyisi 3 gün/hafta

3.Hafta 9x20sn Elinden gelenin en 
iyisi 3 gün/hafta

4.Hafta 10x20sn Elinden gelenin en 
iyisi 3 gün/hafta

İstatistiksel Analiz
İstatistiksel değerlendirme SPSS (Ver. 20.0) paket programi 

kullanilarak yapildi. Sayisal değişkenler için tanimlayici istatistikler 
ortalama±standart sapma olarak ifade edildi. Deneklerden elde edilen 
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verilerin Shapiro-Wilk testi ile incelenmesi sonucunda parametrik test 
varsayimlari sağlanmadiğindan, tekrarli ölçümlerin değerlendirilmesinde 
“Wilcoxon testi” kullanildi. Sonuçlar %95 güven araliğinda değerlendirildi 
ve p<0,05 değeri anlamli kabul edildi.

BULGULAR
Tablo 2’ de katilimcilara ait tanimlayici istatistik değerleri minimum, 

maksimum, ortalama ve standart sapma olarak belirtilmiştir.

Tablo 2. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı İstatistik Değerleri

Değişkenler N Min. Mak. Ort. Sd

Yaş 43 18,00 24,00 20,53 1,29

Kilo 43 47,00 79,60 61,69 7,70

Boy 43 151,00 184,00 169,53 8,24

BKI 43 17,30 25,10 21,29 1,83

Katilimcilarin yaş ortalamalari 20,53±1,29, vücut ağirliği ortalamalari 
61,69±7,70, boy ortalamalari 169,53±8,24 ve beden kitle indeksi 
ortalamalari 21,29±1,83 olarak belirlenmiştir.

Tablo 3’ de derin su grubu ve kara grubu katilimcilarina ait zirve güç, 
ortalama güç, minimum güç ve yorgunluk indeksi ön test değerleri ve son 
test değerleri ve iki ölçüm arasindaki istatistiksel farkliliklar belirtilmiştir.

Tablo 3. Derin Su ve Kara Gruplarına Ait Ön-Son Test Değerlerinin 
Karşılaştırılması

D
er

in
 S

u 
G

ru
bu

Değişken Ön 
Test Sd Son 

Test Sd Z p

Zirve Güç (W)677,68 169,57 741,40 156,91 -2,809 ,005*

Ort. Güç (W) 473,89 117,91 496,92 111,01 -3,114 ,002*

Min. Güç(W) 290,28 75,99 292,71 70,02 -1,023 ,306

Yorg. Index 
(%) 56,80 8,41 60,48 5,71 -1,633 ,102
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K
ar

a 
G

ru
bu

Zirve Güç (W)637,69 154,04 686,79 166,43 -3,511 ,000*

Ort. Güç W) 456,94 108,92 475,64 106,66 -3,511 ,000*

Min. Güç (W) 259,38 71,74 286,20 71,64 -2,946 ,003*

Yorg.  
Index(%) 59,70 6,85 58,14 6,85 -1,413 ,158

Katilimcilarin ön test ve son test sonuçlari karşilaştirildiğinda; 
derin su grubunda minimum güç ve yorgunluk indeksi özellikleri 
arasindaki farklar istatistiksel olarak anlamsizken, zirve güç ve ortalama 
güç özellikleri arasindaki farklar için iki ölçüm arasinda anlamli fark 
oluşmuştur. Kara grubunda ise benzer şekilde yorgunluk indeksi özelliği 
için iki ölçüm arasindaki fark anlamsizken, zirve güç, ortalama güç ve 
minimum güç özellikleri arasindaki farklarin anlamli olduğu görülmüştür.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Yüksek şiddetli aralikli antrenmanin anaerobik performansa etkisinin 
araştirildiği çalişmalar literatürde mevcut olmakla birlikte (Foster ve ark., 
2015; Naimo ve ark., 2015; Laursen ve Jenkins, 2002; Tabata ve ark., 
1996) farkli süreleri ve formlari içeren yüksek şiddetli aralikli antrenman 
uygulamalari ile optimal anaerobik performansin elde edilmesi adina 
çalişmalar spor bilimciler tarafindan devam etmektedir.

Tabata protokolünün 14 bisiklet sporcusu ile ilk uygulandiği 
çalişmada sporcularin anaerobik performans özelliklerinde anlamli 
gelişmeler olduğu bildirilmiştir (Tabata ve ark., 1996). 

Foster ve ark. (2015) orta düzeyde aktif 21 erkek ve kadin sporcu ile 
Tabata protokolüne göre uygulanan yüksek şiddetli aralikli antrenmani 
bisiklet ergometresinde 8 hafta süre ile uygulamiş ve katilimcilarin 
anaerobik performans özelliklerinde anlamli gelişmeler olduğunu 
bildirmişlerdir.

 Baynaz ve ark. (2017), Tabata protokolü göre 6 hafta boyunca vücut 
ağirliği ile yapilan kuvvet çalişmalarinin, sedanterlerin anaerobik güç 
parametrelerine olumlu etki gösterdiği belirtmişlerdir. 

Ziemann ve ark. (2011) rekreatif düzeyde aktif 21 erkek gönüllü ile 
yüksek şiddetli aralikli antrenmanin aerobik ve anaerobik performansa 
etkisini incelediği bir diğer çalişmada katilimcilarin zirve güç ve ortalama 
güç değerlerinde anlamli artişlar olduğu gözlemlemişlerdir.
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 İki haftalik yüksek şiddetli interval antrenmanin etkisinin incelendiği 
bir çalişmada (Talanian ve ark., 2007) sekiz aktif kadin bireye yedi 
seanslik egzersiz yaptirilmiştir. Dört dakikalik şiddetli yüklenmeler ve iki 
dakikalik pasif dinlenmeyi içeren toparlanma intervallerinden oluşturulan 
seanslarda deneklere şiddetli aralikta MaxVO2’in %90’ina yakin bir yükte 
egzersiz yaptirilmiş ve sonuç olarak yüksek şiddetli aralikli antrenmanin 
vücut yağ yakimini %36 arttirdiği gözlenmiştir. Ayrica kas mitokondri 
aktivitesinde de artiş görülmüştür.

Burgomaster ve ark., (2005) 16 sağlikli yetişkine iki hafta süre 
ile haftada üç gün toplam alti seans yüksek şiddetli aralikli antrenman 
uygulamiş, yüklenmeler her seansta 30 sn. süre ile yüksek şiddette ve dört 
dakika toparlanma intervaliyle birlikte uygulanmiştir. Alti seans sonunda 
sitrat sentezi maksimum aktivitesi %38, dinlenme kas glikojeni %26 ve 
dayaniklilik kapasitesi de %100 artiş göstermiştir.

Gillen ve ark. (2010) tarafindan uygulanan bir başka çalişmada 
haftada en az 10 dakikalik seanslardan oluşan 3x20 sn’lik yüksek şiddetli 
aralikli antrenmanin kasin oksidatif kapasitesinde ve kardiyometabolik 
sağlik göstergelerinde olumlu anlamda etkili olduğu gözlenmiştir.

Kisa süreli yüksek şiddetli arali antrenmanin insülin etkinliğinin 
araştirildiği bir diğer çalişmada, sağlikli erkek bireylere uygulanan 
toplamda iki hafta süreli, haftada üç gün ve 15 dakikalik (6 seans, 4-6x30 
sn) yüksek şiddetli aralikli antrenmanin insülin duyarliliğini %23 gibi bir 
oranda arttirdiği görülmüştür (Babraj ve ark., 2009).

Vücut ağirliği yüksek, kilolu bireyler ile yapilan çalişmalarin 
incelendiği bir derlemede  4-12 haftalik yüksek şiddetli aralikli 
antrenman uygulamalarinin, diğer antrenman formlarina göre sistolik kan 
basincini daha çok azalttiği ve maksimal oksijen kapasitesini arttirdiği 
bildirilmektedir (Hermoso ve ark., 2016).

Tip II diyabet hastalari üzerinde yapilan iki hafta süreli bir 
başka çalişmada ise 30 dakikalik yüksek şiddetli aralikli antrenman 
uygulamasinin kan glikoz konsantrasyonunda azalma, glikoz kontrolünde 
artiş ve iskelet kaslarinda mitokondri kapasitesinde yükselme olduğu 
belirtilmiştir (Little ve ark., 2011).

Yüksek şiddetli interval antrenmanin kardiyovasküler fonksiyonlara 
olan etkisinin araştirildiği bir başka çalişmada Ramos ve ark., (2015), 
12-16 haftalik yüksek şiddetli aralikli antrenmanlarin orta-şiddette 
devamli egzersizler ile kiyaslandiğinda brakial arter dilatasyonunda 
iki yönteminde etkili olduğu; bunun yaninda yüksek şiddetli aralikli 
antrenmanin kardiyorespiratuar uygunluk, kardiyovasküler risk faktörleri, 
oksidatif stres  ve insülin duyarliliğinda daha etkili olduğu bildirilmiştir.
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Su içi egzersizlerin kalp atim hizi, vücut kompozisyonu, 
kardiyovasküler dayaniklilik, kuvvet ve hareket genişliğindeki olumlu 
değişiklikleri (Colado ve ark., 2012 ; Saavedra ve ark., 2007) ile yaşam 
kalitesi ve bilişsel işlev düzeyindeki gelişmeler ile sonuçlandiği çalişmalar 
literatürde mevcuttur (Fisken ve ark., 2015; Schuch ve ark., 2014). Ayrica, 
yüksek yoğunluklu aralikli antrenman ile uygulanan su içi egzersizlerin 
çeşitli sağlik sorunlari bulunan özel bireylerin fizyolojik ve psikolojik 
göstergelerinde olumlu değişimler gösterdiği daha önceki çalişmalarla 
doğrulanmiştir (Bressel ve ark., 2014).

Literatürde yüksek şiddetli aralikli antrenmanin derin suda etkilerini 
inceleyen çalişmalardan birinde Rebold ve ark.(2013) Tabata protokolüne 
göre uygulanan yüksek şiddetli arali antrenmani erkek ve kadir 25 
katilimci ile aquatik treadmil üzerinde 8 hafta süre ile uygulamiş ve 
katilimcilarin anaerobik performans özelliklerinde anlamli iyileşmeler 
olduğunu belirtmişlerdir.

 Miller ve ark.(2007) 29 erkek ve kadin katilimci ile Tabata protokolüne 
uygun yüksek şiddetli aralikli antrenmani derin suda aquatik pliometrik 
egzersizler ile uygulamiş ve anaerobik performans özelliklerinde anlamli 
gelişmeler olduğunu gözlemlemişlerdir.

Sonuç olarak derin suda ve karada uygulanan kisa süreli yüksek 
şiddetli aralikli antrenmanin anaerobik performans özelliklerine etkisini 
inceleyen bu çalişmada elde edilen sonuçlarin literatür ile uyumlu olduğu 
görülmektedir. 4 hafta süre ile haftada 3 gün Tabata protokolüne göre 
uygulanan yüksek şiddetli aralikli antrenman anaerobik performans 
özelliklerinin gelişimi üzerinde etkili olmaktadir. 
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Giriş
Günümüzde bilgiye ulaşmanin yöntemleri oldukça çeşitlidir. Bu 

yöntemlerden biri de uzun uğraş ve büyük emeklerle hazirlanan kitaplardir. 
Kitap okuma, bireye hayati süresince birçok katki sağlayan (İlgar, İlgar 
ve Topaç, 2015), okuma, görme, algilama, seslendirme, anlama, zihinde 
yapilanma gibi göz, ses ve beyin tarafindan ortaklaşa gerçekleştirilen 
bütünsel ve önemli bir eylemdir (Palani, 2012).

İnsanoğlu yazinin icadindan başlayarak okuyarak bilgi düzeyini 
arttirmakta ve yenilemektedir; edindiği tecrübe ve izlenimlerini yaziya 
dökerek başka bir insanin beğenisine sunmaktadir (Kuş ve Türkyilmaz, 
2010). İçinde yaşadiğimiz dünyayi anlamak ve hizla değişen yeniliklere 
uyum sağlamak ve elde ettiğimiz bilgiyi anlamlandirabilmek için insanin 
okumaya ve okuduğunu anlamaya ihtiyaci vardir. 

Eğitimin başlica amaci insandaki okuma ve okuduğunu anlama 
ihtiyacini giderebilmek ve öğrenme becerisinin gelişmesine olanak 
sağlayabilmektir. Farkli nitelikte kitaplari farkli amaçlar için okuma; 
bireye analiz-sentez yapabilme, olaylara farkli perspektiften bakabilme 
ve içinde bulunulan toplumun sosyo-ekonomik süreçlerine katilabilme 
imkâni sağlamaktadir (Katranci, 2015). Bununla birlikte okuduğunu doğru 
ve eksiksiz olarak anlama, okunanlari yaşanti süreçleri ile harmanlama 
ve değerlendirme, eleştirel düşünce becerisinin kazandirilmasi gibi bazi 
alişkanliklarin kazandirilmasinda etkilidir (Akçamete, 1989).

Modern eğitim, bilgiyi yeniden üreten yaratici bireyler yetiştirmeyi 
amaçlar, entelektüel becerilerini geliştirir ve farkli bakiş açilarina sahiptir 
(Bulgurcuoğlu, 2016). Okuma, bireyin dünyasini zenginleştirerek 
genişletirken, karakteri biçimlendirmesi ve okuyucuyu kendisi dişindaki 
hayata bağlayan ciddi bir eylemdir. Bütün toplumlar bireylerini kitap okur 
hale getirebilme üzerinde yoğunlaşmaktadirlar. İnsanlarin gerçek anlamda 
özgür hissetmesini sağlayan okuma, insani cehalet ve batil inançlardan 
uzaklaştirir (Demirel ve Şahinel, 2006).  

Kitaplarin öğrenme-öğretme sürecindeki önemi dikkate alindiğinda 
bu işlevselliğin yaşam boyu sürdürülebilir olmasi, çocuklara ve gençlere 
okuma eyleminin bir gereklilik ve zevk kaynaği olarak görmesini sağlamak 
ve onlara kitap okuma alişkanliğini kazandirabilmekle olabilir. Bir 
toplumun gelişmişlik seviyesi okuduklari kitap sayisi ile ölçülmektedir. 
Bu sebeple eğitimin başlica gayelerinden bir tanesi de bireylere kitap 
okuma alişkanliği kazandirmaktir (Kirmizi, 2012; Yilmaz 2002).

Okuma alişkanliğinin sürdürebilir olmasinin önündeki engellerden 
biri de teknolojik bağimliliktir. Literatürde yapilan çalişmalarin büyük bir 
kismi bireyin zamaninin önemli bir bölümünü teknolojik aletlerin başinda 
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geçirdiğine ilişkindir. Bahse konu teknolojik aletlerle geçirilen zamanda 
kasit ise televizyon seyretme ve bilgisayar kullanimidir (Aksaçlioğlu ve 
Yilmaz, 2007).

Toplumda dijital teknolojilerin giderek yayginlaşmasi; internetin 
eğlenceli olmasi, ders dişi etkinliklerinin internet araciliğiyla daha hizli 
ve kolay yapilabilmesi, siniflarda internet bağlantisini destekleyen akilli 
tahtalar, akilli telefonlar gibi birçok etkenden kaynaklanmaktadir (Asutay, 
Atik, Demir, Öğretmen ve Göçerler, 2016). Bununla birlikte Cihan ve 
Araç Ilgar (2019) dijital ortamin insan hayatinin artik vazgeçilmezleri 
haline geldiğini belirtmiştir.

Okuma alişkanliği ile bireyler hayati gerçekleştirme, yeni bilgilere 
ulaşma, olaylari sentezleme ve analiz etme, yorumlama ve değerlendirme 
gibi beceriler kazanabilir ve konuşma, kendini ifade etme gibi iletişim 
becerilerinin gelişimine katkida bulunur (Akçamete, 1989). Okuma 
alişkanliği, nesnel, bağimsiz, eleştirel düşünen, yaratici, üretken, kendine 
güvenen, farkli bakiş açisina sahip, açik fikirli bireyler yetiştirmeye 
yardimci olarak sosyo-kültürel gelişime ek olarak entelektüel gelişime 
ve akademik başariya katki sağlar. Tüm bu yeterliklerin istenilen ölçüde 
gelişmesi ancak okumaya yönelik olumlu tutumlarin gelişmesiyle 
mümkündür (Arici, 2008).

Birey okuma eylemini sadece temel ihtiyaçlari dişinda kalan boş 
zamaninda değil kitap okumayi bir kültür hayat tarzi olarak görmelidir 
(Kirmizi, 2012). Kitap okuma alişkanliğinin benimsenmesi, beden eğitimi 
ve spor öğretmen adaylarinin çevrelerini ve dünyayi doğru algilamalari 
ve sosyal çevrelerine kolayca uyum sağlamalari için önemli bir adimdir. 
Eleştirel düşünme ve kitap okuma alişkanliği, beden eğitimi öğretmen 
adaylarinin hem yaşamlari boyunca hem de okul hayatlarini bitirdikten 
sonra kendilerini eğitmelerine, olaylari doğru bir şekilde analiz etmelerine, 
sentezlemelerine ve yorumlamalarina katki sağlayabilir (Bulgurcuoglu, 
2016). Çünkü bir konuyu derinlemesine düşünüp analiz etmeden doğru 
şekilde eleştirmek mümkün değildir (Çelik ve Güngör, 2020). 

Bilgi okyanusuna dönüşen dijital dünyada, spor bilimlerindeki 
gelişmeler ve doğru bilginin bulunmasi gerektiğini bilerek ve okuryazarlik 
kavraminin önemini artirmiştir (Bozdağ ve Ergin, 2021). Bu önemle 
çalişmanin genel amaci, beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarinin kitap 
okuma tutumlarinin incelenerek, çeşitli değişkenlerle karşilaştirilmasidir. 
Bu amaçla mevcut çalişma gelecekte sporun merkezinde olmasi beklenen 
beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarinin kitap okumaya ilişkin görüş, 
tutum ve alişkanliklarinin belirlenmesi ve bu yönde çözümler üretilmesi 
konu ile ilgili yapilacak olan çalişmalara öneri ve tavsiyede bulunabilmesi 
açisindan önem arz etmektedir.
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Araştirmada bu temel amaç doğrultusunda aşağidaki sorulara yanit 
aranmiştir: 

•	 Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarinin kitap okuma tutumlari 
ne düzeydedir? 

•	 Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarinin kitap okuma tutumlari 
cinsiyete göre farklilik göstermekte midir? 

•	 Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarinin kitap okuma tutumlari 
öğrenim gördükleri üniversiteye göre farklilik göstermekte midir?

•	 Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarinin yaşlari ile kitap 
okuma tutumlari arasinda bir ilişki var midir?

Yöntem 
Araştirmada, betimsel araştirma modellerinden tarama yöntemi 

kullanilmiştir.  Tarama yöntemi geniş gruplar üzerinde yürütülen, geçmişte 
ya da halen var olan görüşlerin ve tutumlarin kendi koşullari içerisinde 
olduğu gibi betimlenmeye çalişildiği bir yöntemdir (Karasar, 2005).

Çalışma Grubu 

Araştirmanin çalişma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yilinda 
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Yozgat Bozok Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi ve Kirşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri 
içerisinden kolay ulaşilabilir örnekleme yöntemi ile belirlenen 108 kadin 
200 erkek olmak üzere toplam 308 beden eğitimi ve spor öğretmen adayi 
oluşturmaktadir. Öğrencilere ait demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1
Öğrencilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Değişken Gruplar N %

Cinsiyet
Kadin 108 35,1

Erkek 200 64,9

Üniversite

Gazi (SBF) 100 32,5

Yozgat Bozok (SBF) 107 34,7

Kirşehir Ahi Evran (BESYO) 101 32,8

Toplam 308 100

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin demografik özelliklerine göre 
frekans ve yüzde dağiliminin verildiği görülmektedir. Cinsiyet değişkenine 
göre araştirmaya katilan öğrencilerin %35,1’i (n=108) kadin, %64,9’u 
(n=200) erkektir. Üniversite değişkenine göre öğrencilerin %32,5’i 
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(n=100) Gazi Üniversitesi, %34,7’si (n=107) Yozgat Bozok Üniversitesi, 
%32,8’i (n=101) Kirşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrencisidir.

Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu: Araştirmacilar tarafindan oluşturulan ‘Kişisel 
Bilgi Formu’; öğretmen adaylarinin cinsiyet, öğrenim görülen üniversite 
ve yaşlari ile bilgileri içermektedir.

Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum 
Ölçeği (ÖRAKOT) Kirmizi (2012) tarafindan geliştirilen likert tipi 
bir ölçektir. Ölçek 34 maddeden oluşmakta ve her soruya 1-5 arasinda 
puan verilmektedir. Ölçekte üç alt boyut yer almaktadir. Alt boyutlar; 
‘‘Öğrenme gereksiniminin karşilanmasi ve eğlenmeye ilişkin tutumlar’’ 
olarak adlandirilan ilk boyut 22 madde, ‘‘Kitap okuma alişkanliğinin 
anlami ve vazgeçilmezliğine ilişkin tutumlar’’ olarak adlandirilan ikinci 
boyut 8 madde, ‘‘Kitap okuma alişkanliğinin geliştirilmesine ilişkin 
tutumlar’’ olarak adlandirilan üçüncü boyut ise 4 maddeden oluşmaktadir. 
Ölçeğin toplam puani ve alt boyutlarindan alinan puanlarin yüksekliği, 
kitap okuma davranişina yönelik tutumunda yüksek olduğu anlamina 
gelmektedir. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik Kirmizi (2012) tarafindan 
.95 olarak hesaplanmiştir. Bu çalişmada öğretmen adaylarinin kitap 
okuma alişkanliğina yönelik tutum ölçeği Cronbach alfa değeri ölçeğin 
tamaminda 0.84 olarak hesaplanmiştir. Cronbach alfa güvenirlik katsayisi 
için alt sinir 0.60-0.70 arasinda olduğundan ölçeğin güvenilir olduğu 
ortaya konmuştur (Hair vd., 2014).

Verilerin Toplanması ve Analizi   

Araştirmanin verileri çevrimiçi ortamdan anket formu (Google Formlar) 
ile 2021 Şubat ve Mart aylarinda toplanmiştir. Verilerin analizi aşamasinda 
veri setindeki uç değerler dişarida birakildiktan sonra dağilimin normal 
dağilip dağilmadiği Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiş ve çarpiklik ve 
basiklik değerleri dikkate alindiğinda bu değerlerin -1.5 ile +1.5 (Tabachnick 
& Fidell, 2013) arasinda olduğu tespit edilmiş Bu sebepten dolayi çalişmanin 
istatistikleri gerçekleştirilirken parametrik testler kullanilmiştir. Verilerin 
analizinde; bağimsiz örneklemler için t testi, tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) ve Post-Hoc testlerinden yararlanilmiştir. Son olarak Öğretmen 
adaylarinin yaşlari ile kitap okuma tutumlari arasinda istatistiksel olarak 
anlamli bir ilişki olup olmadiğini belirlemek üzere Pearson Korelasyon 
Katsayisindan yararlanilmiştir. Tüm çalişmada istatistiksel anlamlilik düzeyi 
0.01 ve 0.05 dikkate alinarak raporlanmiştir.
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Bulgular
 Tablo 2

 Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Genel 
Dağılımı

Ölçek ve Alt Boyutlari N x̄ SS
Öğrenme gereksiniminin karşilanmasi ve eğlenmeye 
ilişkin tutumlar

308 3,59 ,54

Kitap okuma alişkanliğinin anlami ve vazgeçilmezliğine 
ilişkin tutumlar

308 3,42 ,67

Kitap okuma alişkanliğinin geliştirilmesine ilişkin 
tutumlar

308 3,09 ,92

Toplam 308 3,49 ,51

Tablo 3 incelendiğinde ÖRAKOT x̄=3,49) ortalama puanla 
öğrencilerin kitap okuma alişkanliğina yönelik tutumlarinin orta düzeyde 
olduğu görülmektedir. Alt boyutlara bakildiğinda öğrencilerin almiş 
olduğu ortalama puanlarin; Öğrenme gereksiniminin karşilanmasi 
ve eğlenmeye ilişkin tutumlar (x̄=3,59), Kitap okuma alişkanliğinin 
anlami ve vazgeçilmezliğine ilişkin tutumlar (x̄=3,42) ve Kitap okuma 
alişkanliğinin geliştirilmesine ilişkin tutumlar, (x̄=3,09) alt boyutlarinda 
orta düzeyde olduğu görülmektedir. 

Tablo 3 
Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Puanlarının 

Cinsiyete Göre T Testi Sonuçları

Ölçek ve Alt Boyutlari Cinsiyet N x̄ SS Sd t    p
Öğrenme gereksiniminin 
karşilanmasi ve eğlenmeye 
ilişkin tutumlar

Erkek 200 3,567 0,567
306 -1,166 0,224Kadin 108 2,805 1,005

Kitap okuma alişkanliğinin 
anlami ve vazgeçilmezliğine 
ilişkin tutumlar

Erkek 200 3,368 0,722
306 -1,976 0,049*Kadin 108 3,527 0,571

Kitap okuma alişkanliğinin 
geliştirilmesine ilişkin tutumlar

Erkek 200 3,247 0,845 306 3,886 0,000**Kadin 108 3,643 0,498

Toplam Erkek 200 3,482 0,549 306 -0,558 0,577Kadin 108 3,517 0,451
P<0.05*; p<0.01**

Tablo 3 incelendiğinde, ÖRAKOT ve alt boyutlarinda anlamlilik 
düzeyi p<.01 ve p<.05 olarak alindiğinda ölçeğin; ‘‘Kitap okuma 
alişkanliğinin anlami ve vazgeçilmezliğine ilişkin tutumlar’’ ve ‘‘Kitap 
okuma alişkanliğinin geliştirilmesine ilişkin tutumlar’’, alt boyutlarinda 
cinsiyet değişkenine göre farklilaştiği görülmektedir. Bir başka deyişle, 
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kadin adaylarin kitap okuma alişkanliğinin anlami ve vazgeçilmezliğine 
ilişkin tutumlar ve kitap okuma alişkanliğinin geliştirilmesine ilişkin 
tutumlar alt boyut puan ortalamalari erkek adaylarin puan ortalamalarindan 
anlamli düzeyde yüksektir.

 Tablo 4 
Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Puanlarının 

Üniversiteye Göre ANOVA Testi Sonuçlar

Üniversite N x̅ Ss. F p Tukey
Öğrenme 
gereksiniminin 
karşilanmasi ve 
eğlenmeye ilişkin 
tutumlar

Gazi (1) 100 3,693 0,545

3,158 0,044* 1>2Yozgat (2) 107 3,504 0,562

Kirşehir (3) 101 3,589 0,512

Kitap okuma 
alişkanliğinin anlami 
ve vazgeçilmezliğine 
ilişkin tutumlar

Gazi (1) 100 3,628 0,639

8,586 0,000** 1>2,3Yozgat (2) 107 3,248 0,690

Kirşehir (3) 101 3,408 0,650

Kitap okuma 
alişkanliğinin 
geliştirilmesine ilişkin 
tutumlar

Gazi (1) 100 3,172 1,003

0,725 0,485 -Yozgat (2) 107 3,091 0,879

Kirşehir (3) 101 3,014 0,900

Toplam
Gazi (1) 100 3,617 0,524

4,928
0,008** 1>2Yozgat (2) 107 3,395 0,529

Kirşehir (3) 101 3,479 0,474
p<0.05**

Tablo 4 incelendiğinde, ÖRAKOT toplam puani ve ‘‘Öğrenme 
gereksiniminin karşilanmasi ve eğlenmeye ilişkin tutumlar’’ alt boyutunda 
Gazi Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin puan ortalamalari 
Yozgat Bozok Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin puan 
ortalamalarindan anlamli düzeyde yüksektir. ‘‘Kitap okuma alişkanliğinin 
anlami ve vazgeçilmezliğine ilişkin tutumlar’’ alt boyutunda Gazi 
Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin puan ortalamalari Yozgat 
Bozok Üniversitesi ve Kirşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde öğrenim 
gören öğrencilerin puan ortalamalarindan anlamli düzeyde yüksek olduğu 
tespit edilmiştir.
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Tablo 5
Öğretmen Adaylarının Yaşları ile Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum 

Ölçeği ve Alt Boyutları Arasında İlişkiyi Gösteren Pearson Korelasyonu 
Sonuçları

Öğrenme 
gereksiniminin 
karşilanmasi ve 
eğlenmeye ilişkin 
tutumlar

Kitap okuma 
alişkanliğinin 
anlami ve 
vazgeçilmezliğine 
ilişkin tutumlar

Kitap okuma 
alişkanliğinin 
geliştirilmesine 
ilişkin tutumlar

Toplam

Yaş
r 0,114 0,60 -0,103 0,75
p 0,45 0,29 0,70 0,19
N 308 308 308 308

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmen adaylarinin yaşlari ile ÖRAKOT 
arasinda istatistiksel olarak anlamli bir ilişki olup olmadiğini belirlemek 
için pearson korelasyon kat sayisi incelenmiştir. Yapilan pearson 
korelasyon analizi sonucuna göre, öğretmen adaylarinin yaşlari ile kitap 
okuma tutumlari arasinda istatistiksel olarak anlamli bir ilişki olmadiği 
tespit edilmiştir. 

Tartışma ve Sonuç
Bu çalişmada, beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarinin kitap 

okumaya yönelik tutumlarinin bazi değişkenler açisindan incelenmesi 
amaçlanmiştir. Bu amaç doğrultusunda beden eğitimi ve spor öğretmen 
adaylarinin kitap okuma tutumlari; cinsiyet, öğrenim gördükleri 
üniversite türü ve yaş değişkenlerine göre incelenmiştir. Adaylarin ölçme 
aracindan elde ettikleri puan ortalamasinin ölçeğin genelinde 3.49±0.51 
olduğu saptanmiştir.  Ölçekten alinabilecek en yüksek ve en düşük 
puanlarin 1 ile 5 arasinda olduğu dikkate alindiğinda; Beden eğitimi ve 
spor öğretmen adaylarinin kitap okuma tutum puanlarinin yükseğe yakin 
olduğu söylenebilir. Literatürde bu sonuçla benzerlik taşiyan çalişmalar 
bulunmaktadir. Şentürk (2019), sinif öğretmeni adaylarinin okuma tutum ve 
alişkanliklarini incelediği doktora çalişmasinda kitap okuma alişkanliğina 
yönelik tutum ölçeği puan ortalamasinin yüksek düzeyde olduğu tespit 
edilmiştir. Duman ve Gökmen (2018), öğretmen adaylarinin okumaya 
yönelik tutumlarini incelediği çalişmada öğretmen adaylarinin okumaya 
yönelik tutumlarinin yüksek düzeyde olumlu olduğu belirlenmiştir. 
Koçak ve diğerleri (2016), Türkçe, sinif öğretmenliği ve sosyal bilgiler 
eğitimi öğretmen adaylarinin kitap okuma tutumlarini incelediği çalişmada 
öğretmen adaylarinin okumaya yönelik tutumlarinin yüksek düzeyde 
olumlu olduğunu belirlenmiştir. Arslantürk ve Saracaloğlu (2010), sinif 
öğretmen adaylarinin okuma alişkanliklarini incelediği çalişmada sinif 
öğretmeni adaylarinin okuma alişkanliklarinin orta düzeyde olduğu 
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sonucuna ulaşilmiştir.  Yine Kirmizi (2012), öğretmen adaylarinin kitap 
okuma alişkanliğina yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik 
çalişmasinda öğretmen adaylarinin okumaya yönelik tutumlarinin yüksek 
düzeyde olumlu olduğu belirlenmiştir. Mevcut çalişma bulgusunun aksine 
Saracaloğlu, Bozkurt ve Serin (2003), üniversite öğrencilerinin okuma 
ilgileri ve okuma alişkanliklari üzerine yapmiş olduğu çalişmasinda eğitim 
fakültesi öğrencilerinin okuma ilgilerinin orta düzeyde olduğu sonucuna 
ulaşilmiştir. Odabaş, Odabaş ve Polat (2008), üniversite öğrencilerinin 
okuma alişkanliğini belirlemeye yönelik yaptiği çalişmada üniversite 
öğrencilerin kitap okuma alişkanliği düzeyinin yetersiz olduğu tespit 
edilmiştir. Mevcut araştirmada öğretmen adaylarinin okumaya yönelik 
tutumlarinin yüksek düzeyde olumlu olmasinin nedeni beden eğitimi ve 
spor öğretmen adaylarinin, kitap okuyarak; dünyalarini genişletmek ve 
kendilerini gerçekleştirme ihtiyaçlarindan kaynaklaniyor olabilir. 

Araştirmada, cinsiyet değişkenine göre, beden eğitimi ve spor 
öğretmen adaylarinin kitap okuma tutumlarinin puan ortalamalari 
incelendiğinde, öğretmen adaylarinin ‘‘kitap okuma alişkanliğinin anlami 
ve vazgeçilmezliğine ilişkin tutumlar’’ ve ‘‘kitap okuma alişkanliğinin 
geliştirilmesine ilişkin tutumlar’’, alt boyutlarinda cinsiyet değişkenine göre 
farklilaştiği görülmektedir. Bir başka deyişle, kadin adaylarin kitap okuma 
alişkanliğinin anlami ve vazgeçilmezliğine ilişkin tutumlar ve kitap okuma 
alişkanliğinin geliştirilmesine ilişkin tutumlar alt boyut puan ortalamalari 
erkek adaylarin puan ortalamalarindan anlamli düzeyde yüksektir. 
Literatür incelendiğinde; Şentürk (2019), sinif öğretmeni adaylarinin 
okuma tutum ve alişkanliklarini incelediği doktora çalişmasinda kadin 
öğretmen adaylarinin öğretmen adaylarinin kitap okuma alişkanliğina 
yönelik tutum ölçeğinden aldiklari puan ortalamalarinin erkek öğretmen 
adaylarina göre daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. İlgar, İlgar ve Topaç 
(2015), okul öncesi öğretmen adaylarinin kitap okuma alişkanliğina 
ilişkin görüş ve tutumlarini incelediği çalişmasinda kadin öğretmen 
adaylarinin kitap okuma alişkanliğina yönelik tutumlarinin erkek 
öğretmen adaylarina göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Duman ve 
Gökmen (2018), Türkçe öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği, matematik 
öğretmenliği, sinif öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarinin 
okumaya yönelik tutumlarini incelediği çalişmada kadin öğretmen 
adaylarinin okumaya yönelik tutumlarinin erkek adaylara kiyasla daha 
yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Koçak ve diğerleri (2016), Türkçe, 
sinif öğretmenliği ve sosyal bilgiler eğitimi öğretmen adaylarinin kitap 
okuma tutumlarini incelediği çalişmada öğretmen adaylarinin okumaya 
yönelik tutumlarinin yüksek düzeyde olumlu olduğunu belirlenmiştir. 
Bozpolat (2010), öğretmen adaylarinin okuma alişkanliğina ilişkin 
tutumlarini incelediği çalişmada kadin öğretmen adaylarinin Okuma 
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Sevgisi alt boyutu puan ortalamalarinin erkek öğretmen adaylarinin 
puan ortalamalarindan daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  Yilmaz ve 
Benli (2010), sinif öğretmen adaylarinin okuma alişkanliğina yönelik 
tutumlarini incelediği çalişmada kadin sinif öğretmen adaylarinin kitap 
okuma tutumlarinin erkek öğrencilere kiyasla daha olumlu olduğu tespit 
edilmiştir. Mavi ve Çetin, (2009), beden eğitimi öğretmen adaylarinin kitap 
okumaya ilişkin görüş ve tutumlarinin değerlendirdiği çalişmada kadin 
adaylarda kitap okuma alişkanliğina ilişkin tutumlarinin erkek adaylara 
kiyasla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşilmiştir. Mevcut çalişma 
bulgusunun aksine Arslantürk ve Saracaloğlu (2010), sinif öğretmen 
adaylarinin okuma alişkanliklarini incelediği çalişmada sinif öğretmeni 
adaylarinin okuma ilgi puanlari; cinsiyete göre farklilaşmadiği sonucuna 
ulaşilmiştir. Mevcut araştirmada cinsiyet değişkenine göre kadin beden 
eğitimi ve spor öğretmeni adaylarinin kitap okuma tutumlari ölçeğinden 
aldiklari puan ortalamalari erkek adaylarin puan ortalamalarindan anlamli 
düzeyde yüksek olmasinin nedeni kadin öğretmen adaylarinin farkli bakiş 
açisini kazanarak eleştirel ve yaratici düşünme yeteneklerini geliştirmek 
istemeleri ile açiklanabilir. 

Araştirmadan elde edilen bir diğer bulgu incelendiğinde, ÖRAKOT 
toplam puani ve ‘‘Öğrenme gereksiniminin karşilanmasi ve eğlenmeye 
ilişkin tutumlar’’ alt boyutunda Gazi Üniversitesi’nde öğrenim gören 
öğrencilerin puan ortalamalari Yozgat Bozok Üniversitesi’nde öğrenim 
gören öğrencilerin puan ortalamalarindan anlamli düzeyde yüksektir. 
‘‘Kitap okuma alişkanliğinin anlami ve vazgeçilmezliğine ilişkin 
tutumlar’’ alt boyutunda Gazi Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin 
puan ortalamalari Yozgat Bozok Üniversitesi ve Kirşehir Ahi Evran 
Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin puan ortalamalarindan 
anlamli düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Alanyazin incelendiğinde 
öğretmen adaylarinin öğrenim gördüğü üniversiteye göre kitap okuma 
alişkanliğina yönelik tutumlarinin karşilaştiran çalişmalar mevcuttur. 
Şentürk (2019), sinif öğretmeni adaylarinin kitap okuma alişkanliklarini 
incelediği çalişmasinda üniversite değişkeni açisindan anlamli düzeyde 
farklilik olmadiği belirlenmiştir. Altun Ekiz ve Kir (2021), pandemi 
döneminde beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarinin kitap okuma 
tutumlarini inceledikleri araştirmada Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin puan ortalamalarinin Hatay Mustafa 
Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri puan 
ortalamalarindan anlamli düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sonucun ortaya çikmasinda Gazi Üniversitesi’nin ülkemizin başkentinde 
konumlanmasi ile başkentin sahip olduğu ülkenin kapsamli kaliteli ve 
daha yeterli kütüphanelere ulaşimlarinin kolayliği ile açiklanabilir.
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Araştirmada öğretmen adaylarinin yaş değişkeni ÖRAKOT puanlari 
arasinda istatistiksel olarak anlamli bir ilişki belirlenmemiştir. Literatür 
incelendiğinde mevcut çalişma bulgusuna paralel olarak, öğretmen 
adaylarinin kitap okuma alişkanliği tutumlari ile yaş değişkeni arasinda 
bir ilişki olmadiği yönündedir (Saracaloğlu, Yenice ve Karasakaloğlu 
(2009).  Arslantürk ve Saracaloğlu (2010), sinif öğretmen adaylarinin 
okuma alişkanliklarini incelediği çalişmada sinif öğretmeni adaylarinin 
okuma ilgi puanlari; yaşa göre farklilaşmadiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak yapilan çalişmada, beden eğitimi ve spor öğretmen 
adaylarinin kitap okumaya yönelik yüksek düzeyde olumlu tutum içerisinde 
olduklari belirlenmiştir. Ayrica yaş ve kitap okumaya yönelik tutum 
puanlari arasinda istatistiksel olarak anlamli bir ilişki belirlenmemiştir. 
Mevcut araştirmanin beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarinin kitap 
okumaya yönelik tutumlari üzerinde yapilan araştirmalar arasinda 
öncülerden biri olma özelliği taşidiği ve bu bakimdan geleceğimizin 
öğretmenlerinin kitap okumaya ilişkin tutumlarinin belirlenmesi ve 
eksikliklerin giderilmesi açisindan önemli olacaği düşünülmektedir. Bu 
araştirma sadece nicel veriler doğrultusunda gerçekleştirildiğinden, beden 
eğitimi ve spor öğretmen adaylarinin kitap okumaya yönelik olumsuz 
tutumlarinin nedenleri tespit edilememiştir. Başka bir araştirmada beden 
eğitimi ve spor öğretmen adaylarinin kitap okumaya yönelik olumsuz 
tutumlarin yansimalari nitel bir araştirma ile ayrintili ele alinabilir.
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1. GİRİŞ 
Sporda genellikle fiziksel becerileri geliştiren çalişmalara 

odaklanildiği ve performansa etki eden psikolojik faktörlerin yeterince 
dikkate alinmadiği görülmektedir. Günümüzde spor psikolojisi etkili 
bir şekilde parlak geleceği ve heyecan verici bir alan olarak gelişimini 
devam ettirmektedir. Dolayisiyla egzersiz ve spor psikolojisi dünya 
genelinde gittikçe büyümekte, pek çok fazla ülkede de spor psikolojisi 
uzmanlari tarafindan çalişilmakta olduğunu görmekteyiz (Weinberg ve 
Gould, 2015). Günümüzde sportif performansin sadece fiziksel, teknik ve 
taktiksel öğelerden oluşmadiği da yavaş yavaş anlaşilmaya başlanmiştir. 
Araştirmalar sonucunda ortaya çikan psikolojik yönün diğer öğeler 
(fiziksel, taktiksel ve teknik) üzerinde tamamlayici olarak önemli bir 
etken olduğu ortaya çiktiği görülmüştür. Konter’e (1998) göre, sporda 
başarili performans ortaya koyabilmek için fiziksel-fizyolojik açidan 
güçlü olmanin yani sira psikolojik (zihinsel ve duygusal) açidan da güçlü 
ve sağlam olmak gerekmektedir. Sporcularin performans gelişimine 
katki sağlayan psikolojik faktörlerden biri de zihinsel antrenmandir. 
Sporcunun performansini artirmada zihinsel antrenmanin önemli bir 
gücü vardir (Altintaş ve Akalan, 2008). Zihinsel eğitim, genel olarak 
bilişsel ve somatik yöntemler olarak iki ana kategoriye ayrilir. Bilişsel 
yöntemler zihinsel prova, zihinsel imgeleme ve görselleştirme, görsel 
motor davranişlari ve bilişsel davraniş terapilerinden oluşmaktadir. 
Somatik yöntemler ise, gevşeme eğitimi ve meditasyon, biyolojik geri 
bildirimi, gelişmiş derinleştirmeyi içermektedir (Behncke, 2004). Stuart, 
(2009) göre, sporcularin performansini artirabilecek zihinsel antrenmanin 
yararlarindan bazilari; Odaklanma, Özgüven, Hedef Belirleme, Etkili 
Düşünme, Motivasyon olarak belirtilebilir. Vealey’nin (2007) modeline 
dayanarak, Behnke vd. (2017) geliştirdikleri ‘Sporda Zihinsel Antrenman 
Envanteri’nin zihinsel beceriler ile zihinsel teknikler arasindaki ayrimi 
açiklayan kapsamli bir envanter olduğu bildirilmektedir (Yarayan ve 
İlhan, 2018). Ölçeğin zihinsel temel beceriler, zihinsel performans 
becerileri, kişilerarasi beceriler, kendinle konuşma, zihinsel canlandirma 
boyutlarindan oluşan dokusu bu ifadeyi teyit eder görünmektedir. 
Nitekim, Yarayan ve İlhan’in (2018) da işaret ettiği üzere, “zihinsel 
temel beceriler, zihinsel performans becerileri, kişilerarasi beceriler” 
olarak belirlenmiş alt boyutlar “zihinsel becerileri, kendinle konuşma 
ve zihinsel canlandirma” ise zihinsel teknikleri ifade etmektedir. Sporda 
başariya erişmek üzere kullanilan özgüven, üretken düşünüş, özbelirleme, 
özfarkindalik, vb. bireysel kaynaklar zihinsel temel becerileri, performans 
esnasinda sergilenen; uyarilma, dikkat, odaklanma, benzeri bilişsel yetiler 
ise zihinsel performans becerileri olmaktadir. Cesaret kavrami üzerinde 
politikacilar, bilim adamlari konu ile ilgisi olan yada olmayan kişilerin bile 
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birçok tanimini yaptiklari bilinmektedir (Rate vd., 2007: 80-81). Aristo’ya 
göre cesaret, korku ve güvenin kesiştiği nokta olarak ifade edilmektedir 
(Pury ve Hensel, 2010: 62). Cesaretin en çok korkulan düşmani korkunun 
kendisidir. İnsan içinde korku duyulan şeyi değil, içindeki korkuyu 
yenebiliyor ise en büyük kahraman olarak tanimlanabilir (Kalyoncu, 
2012). Shelp, cesaretin dört bileşenini şu şekilde ifade etmektedir: 

1) Hareketin sonuçlarini kabul etmenin ya da etmemenin serbest 
seçimi, 

2) Risk ya da tehlike, 

3) Kayda değer bir sonuç, 

4) Sonuçtaki belirsizlik (Woodard ve Pury, 2007: 135).

Günümüzde spor felsefecileri, cesaretin korkuyu yenmek için nasil 
etkili bir şekilde kullanilabileceği ortaya koymaya çalişmaktadirlar. 
Bunun için Corlett bazi yollar önermektedir. Bunlardan ilki spor gerçek 
cesaretin önemli bir sosyal araştirmasi olarak teşvik edilmesi gerektiğidir. 
Bir diğeri ise korkuyu ele alan psikolojik yaklaşimlarin yeniden 
değerlendirilmesine olan ihtiyaçtir. Çünkü psikolojik yaklaşimlar cesaret 
yerine korkusuzluğu vurgulamaktadir. Tartişmalarda cesaret sporda 
korkuyu tedavi etmek amaciyla bir çare olarak görülmüştür (Corlett, 
1996: 45). Cesaret ile ilgili araştirmacilar çeşitli alanlardaki kavram 
ve ölçümlere konsantre olmalarina karşin, spor cesaretini anlamak 
için yeterli çalişmalarin olmadiği görülmektedir (Konter ve Ng, 2012: 
165). Cesaret hem antrenörler hem de spor kulüpleri için çok önemli 
değerler olan yaraticilik ve zeka ile ilişkilendirilebilir (Konter, 2013: 
960). Sporda cesareti ile ilgili konularda birçok sorunun hala kesin bir 
cevabi bulunamadiği görülmektedir. Örneğin; spor cesareti nedir? Hangi 
faktörler spor cesaretini oluşturmaktadir? Başariya ve performansa ilişkin 
spor cesareti ne kadar önemlidir? Cesaret durumsal yada kişisel midir? 
Spor cesareti ile ilgili amatör ve profesyonel sporcular, cinsiyet, çeşitli yaş 
gruplari, bireysel ve takim sporlari arasinda önemli bir farklilik var midir? 
(Konter, 2013: 959) Spor cesareti, sporcu tarafindan algilanan görece 
riskli durumlarda özgüven, tehlikeyi göze alma, atilganlik, ustalik, özgecil 
davraniş ve kararlilik ile özellikle ilişkilidir (Konter, 2013: 966). Ulusal ve 
uluslararasi düzeyde sporculardaki psikolojik yapilara olan ilginin arttiği 
görülmektedir (Yildiz vd., 2015; Şahin vd., 2017; Yarayan ve İlhan, 2018; 
Yarayan vd., 2018; Gülşen vd., 2018; Bayköse vd., 2019; Gülşen vd., 
2019; Güngör ve Çelik, 2020; Cigrovski vd., 2018; Yildirim, 2018; Avşar, 
2018; Güvendi, vd., 2020; Kaya, 2018). Alan yazinda “zihinsel antrenman 
ve teknik beceri, yarişma kaygisi, golf, dart, beceriyi öğrenme süreci”, 
futbol ve hentbol branşlari ile ilgili yapilmiş çalişmalar (Aktop, 2008; 
Kulak, 2011; Yazicilar Özçelik, 2012; Aslan, 2015; Tuna, 2018) ile birlikte 
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bu araştirmalarda zihinsel antrenman programi uygulayarak bu programin 
etkililiğini değerlendirmeye yönelik, ayrica Aktepe (2006) da milli ferdi 
sporcularla yaptiği zihinsel antrenman durumu ortaya çikarmaya yönelik 
çalişmalarin olduğu görülür. Bu kapsamda yapilan araştirmalar sayesinde 
sürekli artan ve bu alanda bir gereksinimi karşilayan zihinsel antrenmanin 
spor ortamindaki önemi anlaşilmakta olduğu ortaya çikmaktadir (Konter, 
1998). Sporda cesaret konusu ise, kayak, okul öncesi öğretim, ilköğretim 
öğrencileri, amerikan futbolu ile alakali yapilan çalişmalar (Cigrovski 
vd., 2018; Yildirim, 2018; Avşar, 2018; Kaya, 2018; Güvendi vd., 
2020) ile birlikte, bu çalişmalarda başarida korku ve endişeyi öğrenme, 
cesaret temelli uygulamalarin etkililiği, duygusal öğrenme becerileri ve 
cesaret, cesaret düzeylerine göre zihinsel dayaniklilik, bireysel ve takim 
sporcularinda cesaret üzerine olduğu görülmektedir. Yapilan literatür 
taramasi sonucu futbol branşina yönelik zihinsel antrenman ile cesaret 
bileşenleri ile ilgili araştirmaya rastlanilmamiştir. 

Futbolda zihinsel antrenman düzeyi ile sporda cesaretin futbolda 
sportif performans üzerindeki anlamli etkisi dikkate alinarak, Türkiye 
Futbol Federasyonu bünyesinde yer alan “TFF. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig” 
de oynayan profesyonel futbolcular ile bölgesel amatör ligde yer alan 
amatör futbolcular arasinda bazi sosyo-demografik özelliklerinin zihinsel 
antrenmanlarina göre futbolcularin cesaret düzeylerinin belirlenmesi bu 
çalişmanin amacini oluşturmaktadir. Bu çalişmada amatör ve profesyonel 
futbolcularin bazi sosyo-demografik özelliklerinin zihinsel antrenman 
durumlarina göre cesaretlerinde anlamli düzeyde bir ilişki var midir 
sorusuna cevap aranmiştir? Bu problemin çözüm sürecinde araştirmanin 
bağimsiz değişkenleri de araştirmanin alt problemlerini oluşturmaktadir. 

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalişma zihinsel antrenman bileşenleri ile spor cesareti arasindaki 

ilişkiyi ve ayni zamanda zihinsel antrenman bileşenlerinin sporda cesareti 
belirlemedeki rolünü ortaya çikarmayi amaçlayan ilişkisel tarama 
modeline göre betimsel bir araştirmadir. Tarama modeli, geçmişte yaşanan 
veya hala devam eden bir durumu, konuyu ve olayi birey veya nesneyi 
herhangi bir etkileme çabasina girmeden, uygun bir biçimde gözleyip 
olduğu gibi betimlemeyi amaçlamaktadir (Karasar, 2008).

2.2. Evren-Örneklem
Araştirma evrenini Türkiye Futbol Federasyonu’nun 14 bölgesindeki 

amatör ve profesyonel takimlar oluşturmakla birlikte, örneklemi ise 
farkli liglerde yer alan basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 14 futbol 
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kulübünden toplam 279 erkek futbolcu oluşturmakta analize tabi veriye 
ait sayi ve yüzdeler aşağidaki tablo(lar)da verilmiştir. 

Tablo 1. Ankete Katılan Demografik Veriye İlişkin Tanıtıcı Sayılar ve Yüzdeler

Yaş Kişi Sayisi Oran (%)
17-25 200 71,7
26-30 60 21,5
30+ 19 6,8
Toplam 279 100
Medeni Durum Kişi Sayısı Oran (%)
Evli 48 17,2
Bekar 231 82,8
Toplam 279 100
Eğitim Durumu Kişi Sayısı Oran (%)
İlköğretim 9 3,2
Ortaöğretim 165 59,1
Yükseköğretim 105 37,6
Toplam 279 100
Lisanslı Futbol Yılı Kişi Sayısı Oran (%)
1-9 yil arasi 91 32,6
10-14 yil arasi 128 45,9
15 yil ve üzeri 60 21,5
Toplam 279 100
Başarılı Pozisyonu Kişi Sayısı Oran (%)
Savuma 151 54,1
Orta Saha 64 22,9
Hücum 64 22,9
Toplam 279 100
Kulüp Kategorisi Kişi Sayısı Oran (%)
Bölgesel Amatör Lig 50 17,9
3. Lig ve 2. Lig 221 79,2
PTT 1. Lig 8 2,9
Toplam 279 100
Milli Sporcu Durumu Kişi Sayısı Oran (%)
Milli Sporcu Değilim 250 89,6
Milli Sporcuyum 29 10,4
Toplam 279 100

Tablo 2. Ankete Katılan “Futbol Takımları, Oynadığı Ligler” İlişkin Tanıtıcı 
Sayılar ve Yüzdeler

Kulüp Katilimi Kişi Sayisi Oran (%) Oynadığı Lig
Giresunspor 8 2,8 PTT 1.Lig
Sivas Belediye Spor 16 5,7 2.Lig
Pazarspor 18 6,4 2.Lig
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Hekimoğlu Trabzon 19 6,8 2.Lig
Çarşambaspor 22 8,2 3.Lig
Ağri 1970 Spor 23 8,2 3.Lig
Artvin Hopaspor 21 7,5 3.Lig
Elaziğ Karakoçan FK 21 7,8 3.Lig
Ofspor Aş 23 8,2 3.Lig
Yozgatspor 1959 FK 17 6 3.Lig
Fatsa Belediyespor 24 8,5 3.Lig
52 Orduspor FK 17 6 3.Lig
Eynesil Belediyespor 25 8,9 Bölgesel Amatör Lig
Çarşibaşi Belediyespor25 8,9 Bölgesel Amatör Lig
Toplam 279 100

2.3. Veri Toplama Araçları

2.3.1. Kişisel Bilgi Formu
Araştirmaya katilan amatör ve profesyonel futbolcularda yaş, medeni 

durum, eğitim durumu, lisansli futbol yili, başarili pozisyon (mevki), 
takimin kategorisi, millilik durumu gibi demografik bilgilerin bulunduğu 
maddeler yer almaktadir.

2.3.2. Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri
“Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA)”, Behnke vd. (2017) 

tarafindan geliştirilen ve 20 maddeden oluşan envanter, spor ortaminda 
kullanilan zihinsel, teknik ve becerileri belirlemek amaciyla 5 alt 
boyuttan oluşmaktadir. Türkçe uyarlamasi Yarayan ve İlhan (2018) 
tarafindan gerçekleştirilmiş olup alt boyutlari için belirlenen Cronbach 
Alpha değerleri “Zihinsel Temel Beceriler” 0.60, “Zihinsel Performans 
Becerileri” 0.78, “Kişilerarasi İlişkiler” 0.72, “Kendinle Konuşma” 0.85 
ve “Zihinsel Canlandirma” 0.70 olarak bulunmuştur (Yarayan ve İlhan, 
2018). Bu çalişma kapsaminda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA)’nin 
Cronbach Alpha değerleri ise, Zihinsel Temel Beceriler 0.78, Zihinsel 
Performans Becerileri 0.77, Kişilerarasi İlişkiler 0.85, Kendinle Konuşma 
0.84 ve Zihinsel Canlandirma 0.79 ve Zihinsel Antrenman Envanteri 
(SZEA) genel Cronbach Alpha değeri ise 0,94 olarak bulunmuştur.

2.3.3. Sporda Cesaret Ölçeği
Sporcularin cesaret duygularini belirlemek için Konter ve Ng 

(2012) tarafindan geliştirilen “Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31)” 
kullanilmiştir. Ölçek, “Kararlilik”, “Ustalik”, “Girişkenlik”, “Girişimci” 
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ve “Kendini Feda Etme Davranişi” olmak üzere 31 madde ve 5 faktörden 
oluşan 5’li tipik bir Likerttir. (1=Tamamen katiliyorum, 5=Kesinlikle 
katilmiyorum), “Yetkinlik-ustalik (kendine güven) (Madde 1-6-11-16-
21-24-27, a=0,82)”, “Kararlilik (Madde 2-7-12-17-20-22-25-28-30, 
a=0,82)”, “Atilganlik (Madde 3-8-13-18-23-26-29, a=0,72)”, “Tehlikeyi 
göze alma (korkuyla baş etme) (Madde 4-9-14-19, a=0,72)”,  “Özverili 
olma (kendini feda etme) (Madde 5-10-15-31, a=0,61)”. Ölçek puanlari 
için Cronbach alfalari şu şekildedir: DT = .82, MT = .82, AT = .72, VS 
= .72, SB =.61. (Konter ve Ng, 2012: 163-172). Bu çalişma kapsaminda 
Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31)’nin Cronbach Alpha değerleri ise, “yetkinlik-
ustalik (kendine güven)” a=0,83, “kararlilik” a=0,92, “atilganlik” a=0,89, 
“tehlikeyi göze alma (korkuyla baş etme)” a=0,85, “özverili olma (kendini 
feda etme)” a=0,78 ve Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31) genel “Cronbach 
Alpha değeri” ise a=0, 94 olarak bulunmuştur.

2.4. Verilerin Toplanması
Araştirmada 2020-2021 futbol sezonunda Türkiye futbol 

federasyonunda, kategorileri TFF. 1. Lig, 2. lig, 3. Lig ile bölgesel amatör 
ligde yer alan 14 takimdan toplam 279 sporcuya ulaşilmiştir. Çalişmada 
futbolculara anket uygulamasini gönüllü olarak kabul eden sporculara, 
araştirmanin bilimsel nitelik taşidiği ve bu nedenle verecekleri bilgilerin 
doğru olmasinin son derece önemli olduğu açiklanmiştir.

2.5. Verilerin Analizi
Demografik özellikler yüzde (%) ve frekans (f) tablolar halinde 

verilmiştir. Araştirmada elde edilen verilerin normal dağilima uygunluğunu 
tespit edebilmek için çarpiklik basiklik değerleri incelenmiştir. Çarpiklik 
basiklik değerleri için +2 ile -2 araliği normal dağilim kabul edilebilir 
(Kline, 2011). Bu nedenle Kişilerarasi Beceriler ve Zihinsel Canlandirma 
dişindaki alt boyutlarin normal dağilim gösterdiği belirlenmiştir. 
Ölçeklere ait toplam puanlarinin ise normal dağilim göstermediği 
belirlenmiştir. Elde edilen verilerin güveninirliği için Cronbach Alfa 
katsayisi kullanilmiştir. Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA) 
alt boyutlarinin güvenilirlikleri 0,71 ile 0,84 arasinda değişirken tüm 
envantere ait güveninirlik ise 0.94’tür. Sporda Cesaret Ölçeği-31(SCÖ-31) 
alt boyutlarinin güvenilirlikleri 0,78 ile 0,92 ve tüm ölçeğe ait güveninirlik 
ise 0.94’tür. İkili gruplar arasindaki farkliliklari tespit edilebilmek için 
bağimsiz iki örneklem t-testi ve z-testi analiz yöntemi kullanilmiştir. İkiden 
daha büyük gruplar arasindaki farkliliklar için normal dağilim gösteren alt 
boyutlarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve anlamli farkliliklara 
sebep olan gruplar için Tukey ve LSD testleri kullanilmiştir. Normal 
dağilim göstermeyen İkili Gruplar için Nonparametrik testlerden Mann 
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Whitney-U testi kullanilmiş, anlamli farkliliklara sebep olan gruplarin 
tespiti ise gurup ortalamalari karşilaştirilarak karar verilmiştir. İkiden daha 
büyük gruplar arasindaki farkliliklari tespit edebilmek Nonparametrik 
testlerden Kruskal Vallis-H testi, anlamli farkliliklar için KW Pairwise 
Comparisons-İkili Karşilaştirmalari testi kullanilmiştir. Tablolarda “*”ile 
işaretlenen değerler Kruskal Vallis-H testi ve KW Pairwise Comparisons-
İkili Karşilaştirmalari testine ait değerlerdir. Ölçeklerin alt boyutlari 
arasindaki ilişkiyi belirlemek amaciyla normal dağilim gösterenlere 
Pearson korelasyonu, normal dağilim göstermeyenlere Spearman’s rho 
Korelasyonu uygulanmiştir. Yapilan analizlerde anlamlilik düzeyi p<0.05 
olarak kabul edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programi 
kullanilmiştir.

3. BULGULAR
Ölçeğin; yaş, medeni durum, eğitim durumu, lisansli oynadiği futbol 

yili, futbolcunun başarili pozisyonu (mevki), kulüp kategorisi ve milli 
sporcu olma durumu değişkenleri arasindaki farkliliğin ortaya çikarilmasi 
için ile yapilan Anova-Kruskal Wallis testi Tablo 3, 5, 6, 7 ve 8’de, T-Mann 
Whitney U testi Tablo 4 ve 9’da, Spearman korelasyon analizi Tablo 10’da 
verilmiştir. Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA) ve Sporda 
Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31)’nün alt boyutlari arasindaki ve ölçekler 
arasindaki genel ilişkiyi ölçmek amaciyla veri setine uygun korelasyon 
analizi seçilip uygulanmiştir. Anlamli ilişkiye sahip alt boyutlar arasindaki 
ilişki değerleri aşağidaki tablolarda yer almaktadir.
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Tablo 3. Futbolcuların Yaş Değişkenine Göre Anova (F)-Kruskal Wallis H* Testi 
Analiz Sonuçları

 Yaş N x̄ Ss
ANOVA(F)- 
Kruskal 
Wallis H*

p
Tukey-KW 
Pairwise 
Comparisons*

Sporda 
Zihinsel 
Antrenman 
Ölçeği Alt 
Boyutları

Zihinsel 
Performans 
Becerileri

17-25 200 16,39 3,20143

0,797 0,452 -
26-30 60 16,1667 2,97542
30 üzeri 19 17,2105 3,04738
Toplam 279 16,3978 3,14222

Zihinsel 
Performans 
Becerileri

17-25 200 23,735 4,31717

1,356 0,259 -
26-30 60 23,5667 3,75688
30 üzeri 19 25,3158 4,20387
Toplam 279 23,8065 4,20155

Kişilerarasi 
Beceriler

17-25 200 16,8 3,35504

3,287* ,193* -
26-30 60 16,3667 3,28307
30 üzeri 19 17,5263 2,67433
Toplam 279 16,7563 3,29891

Kendinle 
Konuşma

17-25 200 11,77 2,52368

0,291 0,748 -
26-30 60 11,5333 2,86692
30 üzeri 19 12 2,90593
Toplam 279 11,7348 2,62005

Zihinsel 
Canlandirma

17-25 200 12,285 2,57233

4,286* ,117* -
26-30 60 11,75 2,73474
30 üzeri 19 12,8947 2,28266
Toplam 279 12,2115 2,59671

Sporda 
Cesaret 
Ölçeği Alt 
Boyutları

Kendine 
Güven

17-25 200 23,995 6,62377

5,434 0,005 17-25 <30 üzeri
26-30 60 26,25 5,85018
30 üzeri 19 27,9474 5,30695
Toplam 279 24,7491 6,48752

Kararlilik

17-25 200 35,805 8,43878

1,691 0,186 -
26-30 60 34,7667 7,94551
30 üzeri 19 38,7368 6,22577
Toplam 279 35,7814 8,22823

Atilganlik

17-25 200 27,09 5,90476

0,784 0,458 -
26-30 60 26,5667 5,90423
30 üzeri 19 28,4737 3,99122
Toplam 279 27,0717 5,79462

Korkuyla Baş 
etme

17-25 200 15,58 4,01049

1,556 0,213 -
26-30 60 14,65 3,69069
30 üzeri 19 16 3,05505
Toplam 279 15,4086 3,89587

Kendini Feda 
Etme

17-25 200 15,47 3,80546

0,662 0,517 -
26-30 60 15 3,76874
30 üzeri 19 16,0526 3,04546
Toplam 279 15,4086 3,7481

Sporda 
Zihinsel 
Antrenman 
Toplam

17-25 200 80,98 14,15633

3,673* ,159* -
26-30 60 79,3833 13,74229
30 üzeri 19 84,9474 13,45558
Toplam 279 80,9068 14,03126
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Sporda 
Cesaret 
Toplam

17-25 200 111,95 21,14624

6,071* ,048* 17-25 >26-30*
26-30 60 106,7333 20,36603
30 üzeri 19 113,3158 11,75232
Toplam 279 110,9211 20,54266

*p<0.05
Araştirmada futbolcularin zihinsel antrenmanlarina göre cesaret 

düzeyleri yaş değişkeni arasindaki ilişkiyi ortaya çikarmak için Anova-
Kruskal Wallis testi analiz Sonuçlari Tablo 3’te verilmiştir. Yapilan 
analizler sonucunda Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA) hiçbir 
alt boyutunda anlamli bir farklilik belirlenememiştir. Sporda Cesaret 
Ölçeği-31 (SCÖ-31) yaş değişkeni için yapilan analizler sonucunda 
sadece Kendine Güven alt boyutunda anlamli bir farklilik belirlenmiştir. 
Ölçek toplam puanlari analizi sonucunda Sporda Cesaret Ölçeği-31 
(SCÖ-31)’nde anlamli bir farklilik belirlenmiş, ancak Sporda Zihinsel 
Antrenman Envanteri (SZEA)’nde anlamli bir farklilik belirlenememiştir. 
Kendine Güven alt boyutunda “17-25” yaş gurubu ortalamasinin “30 
üzeri” yaş grubu ortalamasindan istatistiksel olarak daha küçük olduğu 
belirlenmiştir. Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31) toplam puaninda 
“17-25” yaş gurubu ortalamasinin “26-30” yaş grubu ortalamasindan 
istatistiksel olarak daha büyük olduğu belirlenmiştir (p<0.05).

Tablo 4. Futbolcuların Medeni Durum Değişkenine Göre T-Mann Whitney U* 
Testi Analiz Sonuçları

 Medeni 
Durum N x̄ Ss t -z* p

Sporda Zihinsel 
Antrenman Ölçeği 
Alt Boyutları

Zihinsel Temel 
Beceriler

Evli 48 16,625 2,98667
0,55 0,583

Bekar 231 16,3506 3,17777
Zihinsel Performans 
Becerileri

Evli 48 24,625 3,71097
1,487 0,138

Bekar 231 23,6364 4,28417

Kişilerarasi Beceriler
Evli 48 16,875 2,88522

-0,326* 0,744*
Bekar 231 16,7316 3,38369

Kendinle Konuşma
Evli 48 11,5625 3,20177

-0,5 0,618
Bekar 231 11,7706 2,48897

Zihinsel Canlandirma
Evli 48 12,3958 2,21925

-0,064* 0,949*
Bekar 231 12,1732 2,67116

Sporda Cesaret 
Ölçeği Alt Boyutları

Kendine Güven
Evli 48 27,0417 5,6454

2,721 0,007
Bekar 231 24,2727 6,56003

Kararlilik
Evli 48 35,3125 8,42276

-0,433 0,665
Bekar 231 35,8788 8,20249

Atilganlik
Evli 48 26,8333 6,30884

-0,313 0,755
Bekar 231 27,1212 5,69539

Korkuyla Baş etme
Evli 48 14,9375 3,92703

-0,92 0,358
Bekar 231 15,5065 3,89076

Kendini Feda Etme
Evli 48 15,3542 3,78963

-0,11 0,912
Bekar 231 15,4199 3,74762
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Sporda Zihinsel 
Antrenman Toplam

Evli 48 82,0833 12,65219
-0,385* 0,701*

Bekar 231 80,6623 14,31443

Sporda Cesaret 
Toplam

Evli 48 107,3958 19,71039
-1,931* 0,053*

Bekar 231 111,6537 20,67726

*p<0.05

Araştirmada futbolcularin zihinsel antrenmanlarina göre cesaret 
düzeyleri medeni durum değişkeni arasindaki farkliliğin ortaya çikarilmasi 
amaciyla T-Mann Whitney U testi analiz Sonuçlari Tablo 4’de verilmiştir. 
Yapilan analizler sonucunda Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri 
(SZEA)’nin hiçbir alt boyutunda anlamli bir farklilik ortaya çikmamiştir. 
Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31) medeni durum değişkeni için yapilan 
analizler sonucunda sadece Kendine Güven alt boyutunda anlamli 
bir farklilik belirlenmiştir. Ölçek toplam puanlari analizi sonucunda 
Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31) ve Sporda Zihinsel Antrenman 
Envanteri (SZEA)’nde anlamli bir farklilik bulunamamiştir. Kendine 
Güven alt boyutunda medeni durumu “Bekar” olanlarin ortalamasinin 
“Evli” olanlarin ortalamasindan istatistiksel olarak daha küçük olduğu 
belirlenmiştir (p<0.05). 

Tablo 5. Futbolcuların Eğitim Durumu Değişkenine Göre Anova (F)-Kruskal 
Wallis H* Testi Analiz Sonuçları

 Eğitim Durumu N x̄ Ss
ANOVA(F)- 
Kruskal 
Wallis H*

p
LSD-KW 
Pairwise 
Comparisons*

Sporda 
Zihinsel 
Antrenman 
Ölçeği Alt 
Boyutları

Zihinsel 
Temel 
Beceriler

İlköğretim 9 17,5556 1,81046

0,665 0,515 -
Ortaöğretim 165 16,4 3,08577
Yükseköğretim 105 16,2952 3,3164
Toplam 279 16,3978 3,14222

Zihinsel 
Performans 
Becerileri

İlköğretim 9 26,6667 2,64575

3,537 0,03 İlköğretim> 
Yükseköğretim

Ortaöğretim 165 24,0424 3,81964
Yükseköğretim 105 23,1905 4,73955
Toplam 279 23,8065 4,20155

Kişilerarasi 
Beceriler

İlköğretim 9 17,6667 1,11803

,196* ,906* -
Ortaöğretim 165 16,8 3,16459
Yükseköğretim 105 16,6095 3,62018
Toplam 279 16,7563 3,29891

Kendinle 
Konuşma

İlköğretim 9 13,3333 0,86603

2,384 0,094 -
Ortaöğretim 165 11,8242 2,4766
Yükseköğretim 105 11,4571 2,8824
Toplam 279 11,7348 2,62005

Zihinsel 
Canlandirma

İlköğretim 9 14,1111 0,60093

8,057* ,018* İlköğretim> 
Yükseköğretim*

Ortaöğretim 165 12,3152 2,45895
Yükseköğretim 105 11,8857 2,83289
Toplam 279 12,2115 2,59671
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Sporda 
Cesaret 
Ölçeği Alt 
Boyutları

Kendine 
Güven

İlköğretim 9 27,5556 8,2479

3,208 0,042 Ortaöğretim 
<Yükseköğretim

Ortaöğretim 165 23,9818 6,06316
Yükseköğretim 105 25,7143 6,837
Toplam 279 24,7491 6,48752

Kararlilik

İlköğretim 9 37,3333 6

1,352 0,26 -
Ortaöğretim 165 35,1152 8,78428
Yükseköğretim 105 36,6952 7,40078
Toplam 279 35,7814 8,22823

Atilganlik

İlköğretim 9 29,6667 4,24264

1,912 0,15 -
Ortaöğretim 165 26,5939 5,98055
Yükseköğretim 105 27,6 5,54457
Toplam 279 27,0717 5,79462

Korkuyla Baş 
etme

İlköğretim 9 16,3333 2,44949

0,765 0,466 -
Ortaöğretim 165 15,1879 4,21031
Yükseköğretim 105 15,6762 3,45436
Toplam 279 15,4086 3,89587

Kendini Feda 
Etme

İlköğretim 9 16,7778 2,81859

1,748 0,176 -
Ortaöğretim 165 15,0909 4,04218
Yükseköğretim 105 15,7905 3,27195
Toplam 279 15,4086 3,7481

Sporda 
Zihinsel 
Antrenman 
Toplam

İlköğretim 9 89,3333 5,14782

5,158* 0,076* -
Ortaöğretim 165 81,3818 13,23681
Yükseköğretim 105 79,4381 15,46766
Toplam 279 80,9068 14,03126

Sporda 
Cesaret 
Toplam

İlköğretim 9 114,5556 12,49111

0,287* 0,866* -
Ortaöğretim 165 110,0061 22,34336
Yükseköğretim 105 112,0476 18,02903
Toplam 279 110,9211 20,54266

*p<0.05

Araştirmada futbolcularin zihinsel antrenmanlarina göre cesaret 
düzeyleri eğitim durumu değişkeni arasindaki ilişkiyi ortaya çikarmak için 
Anova-Kruskal Wallis testi analiz Sonuçlari Tablo 5’te verilmiştir. Yapilan 
analizler sonucunda Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA) alt 
boyutlarindan Zihinsel Performans Becerileri ile Zihinsel Canlandirma 
alt boyutlarinda anlamli bir farklilik vardir. Sporda Cesaret Ölçeği-31 
(SCÖ-31) analizi sonucunda sadece Kendine Güven alt boyutunda 
anlamli bir farklilik belirlenmiştir. Ölçek toplam puanlari eğitim durum 
değişkeni analizi sonucunda Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31) ve 
Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA)’nde anlamli bir farklilik 
tespit edilememiştir. Zihinsel Performans Becerileri alt boyutunda eğitim 
durumu “İlköğretim” olanlarin ortalamasinin “Yükseköğretim” olanlarin 
ortalamasindan istatistiksel olarak daha büyük olduğu ortaya çikmiştir. 
Zihinsel Canlandirma alt boyutunda eğitim durumu “İlköğretim” olanlarin 
ortalamasinin “Yükseköğretim” olanlarin ortalamasindan istatistiksel 
olarak daha büyük olduğu belirlenmiştir. Kendine Güven alt boyutunda 
eğitim durumu “Ortaöğretim” olanlarin ortalamasinin “Yükseköğretim” 



Ahmet İslam, Erkut Konter, Osman İmamoğlu190 .

olanlarin ortalamasindan istatistiksel olarak daha küçük olduğu ortaya 
çikmiştir (p<0.05).
Tablo 6. Futbolcuların Lisanslı Futbol Yılı Değişkenine Göre Anova (F)-Kruskal 

Wallis H* Testi Analiz Sonuçları

 Lisansli Futbol 
Yili N x̄ Ss

ANOVA 
(F)-
Kruskal 
Wallis H*

p Tukey

Sporda Zihinsel 
Antrenman 
Ölçeği Alt 
Boyutlari

Zihinsel Temel 
Beceriler

3-9 yil arasi 91 15,7802 3,72619

2,748 0,066 -
9-14 yil arasi 128 16,625 2,72058
15 yil üstü 60 16,85 2,91591
Toplam 279 16,3978 3,14222

Zihinsel 
Performans 
Becerileri

3-9 yil arasi 91 23,4066 4,82811

0,978 0,377 -
9-14 yil arasi 128 23,8203 3,89515
15 yil üstü 60 24,3833 3,79157
Toplam 279 23,8065 4,20155

Kişilerarasi 
Beceriler

3-9 yil arasi 91 16,3956 3,95216

0,164* 0,921* -
9-14 yil arasi 128 16,9688 2,74919
15 yil üstü 60 16,85 3,29779
Toplam 279 16,7563 3,29891

Kendinle 
Konuşma

3-9 yil arasi 91 11,3956 3,05825

1,149 0,318 -
9-14 yil arasi 128 11,875 2,30371
15 yil üstü 60 11,95 2,52731
Toplam 279 11,7348 2,62005

Zihinsel 
Canlandirma

3-9 yil arasi 91 11,8901 2,86143

1,805* 0,405* -
9-14 yil arasi 128 12,3438 2,38907
15 yil üstü 60 12,4167 2,59916
Toplam 279 12,2115 2,59671

Spor Cesaret 
Ölçeği Alt 
Boyutları

Kendine Güven

3-9 yil arasi 91 23,989 6,59544

4,228 0,016

15 yil 
üstü >3-9 
yil arasi, 
9-14 yil 
arasi

9-14 yil arasi 128 24,2969 6,3038
15 yil üstü 60 26,8667 6,36587
Toplam 279 24,7491 6,48752

Kararlilik

3-9 yil arasi 91 36,4835 8,31246

0,59 0,555 -
9-14 yil arasi 128 35,2578 8,07762
15 yil üstü 60 35,8333 8,47362
Toplam 279 35,7814 8,22823

Atilganlik

3-9 yil arasi 91 27,6484 5,73948

1,154 0,317 -
9-14 yil arasi 128 26,5078 5,67908
15 yil üstü 60 27,4 6,1014
Toplam 279 27,0717 5,79462

Korkuyla Baş 
etme

3-9 yil arasi 91 16,1429 4,11386

2,445 0,089 -
9-14 yil arasi 128 15,0938 3,70876
15 yil üstü 60 14,9667 3,85309
Toplam 279 15,4086 3,89587

Kendini Feda 
Etme

3-9 yil arasi 91 15,8901 3,93969

1,133 0,324 -
9-14 yil arasi 128 15,1406 3,53995
15 yil üstü 60 15,25 3,87353
Toplam 279 15,4086 3,7481

Sporda Zihinsel 
Antrenman 
Toplam

3-9 yil arasi 91 78,8681 16,70543

1,828* 0,401* -
9-14 yil arasi 128 81,6328 11,96443
15 yil üstü 60 82,45 13,55894
Toplam 279 80,9068 14,03126
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Sporda Cesaret 
Toplam

3-9 yil arasi 91 114,1758 21,34406

6,854* 0,032*

3-9 yil 
arasi> 
9-14 yil 
arasi

9-14 yil arasi 128 109,7031 19,61735
15 yil üstü 60 108,5833 20,9756
Toplam 279 110,9211 20,54266

*p<0.05
Araştirmada futbolcularin zihinsel antrenmanlarina göre cesaret 

düzeyleri lisanli futbol yili değişkeni arasindaki ilişkiyi ortaya çikarmak 
için Anova-Kruskal Wallis testi analiz sonuçlari Tablo 6’da verilmiştir. 
Yapilan analizler sonucunda Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri 
(SZEA) hiçbir alt boyutunda anlamli bir farklilik belirlenememiştir. 
Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31) değişkeni analiz sonucunda ise 
Kendine Güven ile Kararlilik alt boyutlarinda anlamli bir farklilik tespit 
edilmiştir. Ölçek toplam puanlari lisansli futbol yili değişkeni analizi 
sonucunda Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31)’nde anlamli bir farklilik 
belirlenmiştir. Ancak Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA)’nde 
anlamli bir farklilik tespit edilememiştir. Kendine Güven alt boyutunda 
lisansli futbol yili “15 yil ve üzeri” olanlarin ortalamasinin diğer lisansli 
futbol yil araliklarinin ortalamasindan istatistiksel olarak daha büyük 
olduğu belirlenmiştir. Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri toplaminda 
lisansli futbol yili “3-9” olanlarin ortalamasinin diğer lisansli futbol 
yil araliklarinin ortalamasindan istatistiksel olarak daha büyük olduğu 
belirlenmiştir (p<0.05).
Tablo 7. Futbolcuların Başarılı Pozisyon Değişkenine Göre Anova (F)-Kruskal 

Wallis H* Testi Analiz Sonuçları

 Başarılı 
Pozisyon N x̄ Ss

ANOVA 
(F)- 
Kruskal 
Wallis H*

p

Sporda Zihinsel 
Antrenman Ölçeği 
Alt Boyutları

Zihinsel Temel 
Beceriler

Savunma 151 16,3113 3,38661

,164 0,849
Orta Saha 64 16,4219 2,80478
Hücum 64 16,5781 2,88843
Toplam 279 16,3978 3,14222

Zihinsel Performans 
Becerileri

Savunma 151 23,8013 4,45574

0,164 0,678
Orta Saha 64 24,1406 3,24094
Hücum 64 23,4844 4,46145
Toplam 279 23,8065 4,20155

Kişilerarasi 
Beceriler

Savunma 151 16,6954 3,50807

,149* 0,928
Orta Saha 64 17,0625 2,58736
Hücum 64 16,5938 3,44903
Toplam 279 16,7563 3,29891

Kendinle Konuşma

Savunma 151 11,5364 2,84669

1,129 0,325
Orta Saha 64 12,1094 2,24044
Hücum 64 11,8281 2,39414
Toplam 279 11,7348 2,62005

Zihinsel 
Canlandirma

Savunma 151 12,1192 2,75421

0,495* 0,781
Orta Saha 64 12,5781 2,02997
Hücum 64 12,0625 2,71898
Toplam 279 12,2115 2,59671
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Sporda Cesaret 
Ölçeği Alt 
Boyutları

Kendine Güven

Savunma 151 25,0927 6,59328

1,51 0,223
Orta Saha 64 23,5156 6,57796
Hücum 64 25,1719 6,07768
Toplam 279 24,7491 6,48752

Kararlilik

Savunma 151 35,6954 8,59224

0,559 0,572
Orta Saha 64 36,6406 6,26496
Hücum 64 35,125 9,08426
Toplam 279 35,7814 8,22823

Atilganlik

Savunma 151 26,9338 6,07472

0,183 0,833
Orta Saha 64 27,4531 4,48252
Hücum 64 27,0156 6,32579
Toplam 279 27,0717 5,79462

Korkuyla Baş etme

Savunma 151 15,6225 4,11945

0,792 0,454
Orta Saha 64 15,4219 3,13103
Hücum 64 14,8906 4,0478
Toplam 279 15,4086 3,89587

Kendini Feda Etme

Savunma 151 15,5099 3,88135

0,459 0,632
Orta Saha 64 15,5625 3,0957
Hücum 64 15,0156 4,04142
Toplam 279 15,4086 3,7481

Sporda Zihinsel 
Antrenman Toplam

Savunma 151 80,4636 14,96074

0,201* 0,904
Orta Saha 64 82,3125 11,20923
Hücum 64 80,5469 14,40781
Toplam 279 80,9068 14,03126

Sporda Cesaret 
Toplam

Savunma 151 110,6689 21,60022

1,441* 0,487
Orta Saha 64 113,5625 15,79519
Hücum 64 108,875 22,14275
Toplam 279 110,9211 20,54266

*p<0.05

Araştirmada futbolcularin zihinsel antrenmanlarina göre cesaret 
düzeyleri başarili pozisyon (mevki) değişkeni arasindaki ilişkiyi ortaya 
çikarmak için Anova-Kruskal Wallis testi analiz sonuçlari Tablo 7’de 
verilmiştir. Yapilan analizler sonucunda Sporda Cesaret Ölçeği-31 
(SCÖ-31) ve Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA) hiçbir alt 
boyutunda anlamli bir farklilik belirlenememiştir.  Ölçek toplam puanlari 
analizi sonucunda Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31) ve Sporda 
Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA)’nde manidar bir farklilik ortaya 
çikmamiştir (p<0.05). 
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Tablo 8. Futbolcuların Kulüp Kategorisi Değişkenine Göre Anova (F)-Kruskal 
Wallis H* Testi Analiz Sonuçları

 Kulüp Kategorisi n x̄ Ss
ANOVA (F)- 
Kruskal Wallis 
H*

p Tukey

Sporda 
Zihinsel 
Antrenman 
Ölçeği Alt 
Boyutları

Zihinsel Temel 
Beceriler

Bölgesel Amatör 
Lig 50 16,34 3,17265

1,759 0,174 -2. ve 3. Lig 221 16,4842 3,06831
PTT 1. Lig 8 14,375 4,56501
Toplam 279 16,3978 3,14222

Zihinsel 
Performans 
Becerileri

Bölgesel Amatör 
Lig 50 24,46 4,62562

3,331 0,037

PTT 1. 
Lig<2. 
ve 3. Lig, 
Bölgesel 
Amatör Lig

2. ve 3. Lig 221 23,7828 3,95749
PTT 1. Lig 8 20,375 6,52331
Toplam 279 23,8065 4,20155

Kişilerarasi 
Beceriler

Bölgesel Amatör 
Lig 50 16,48 2,89433

1,713* 0,425 -2. ve 3. Lig 221 16,8326 3,31443
PTT 1. Lig 8 16,375 5,23552
Toplam 279 16,7563 3,29891

Kendinle 
Konuşma

Bölgesel Amatör 
Lig 50 12,2 2,44114

2,865 0,059 -2. ve 3. Lig 221 11,6968 2,5978
PTT 1. Lig 8 9,875 3,64251
Toplam 279 11,7348 2,62005

Zihinsel 
Canlandirma

Bölgesel Amatör 
Lig 50 12,54 2,02243

3,183* 0,204 -2. ve 3. Lig 221 12,1946 2,66512
PTT 1. Lig 8 10,625 3,50255
Toplam 279 12,2115 2,59671

Sporda 
Cesaret 
Ölçeği Alt 
Boyutları

Kendine 
Güven

Bölgesel Amatör 
Lig 50 24,74 8,52562

0,124 0,884 -2. ve 3. Lig 221 24,7104 6,00131
PTT 1. Lig 8 25,875 5,40998
Toplam 279 24,7491 6,48752

Kararlilik

Bölgesel Amatör 
Lig 50 35,44 7,46464

0,097 0,908 -2. ve 3. Lig 221 35,8869 8,41054
PTT 1. Lig 8 35 8,5857
Toplam 279 35,7814 8,22823

Atilganlik

Bölgesel Amatör 
Lig 50 26,98 5,64779

0,319 0,727 -2. ve 3. Lig 221 27,1493 5,84655
PTT 1. Lig 8 25,5 5,73212
Toplam 279 27,0717 5,79462

Korkuyla Baş 
etme

Bölgesel Amatör 
Lig 50 15,06 3,21609

0,258 0,773 -2. ve 3. Lig 221 15,4932 4,01658
PTT 1. Lig 8 15,25 4,7132
Toplam 279 15,4086 3,89587

Kendini Feda 
Etme

Bölgesel Amatör 
Lig 50 15,32 3,2604

0,075 0,927 -2. ve 3. Lig 221 15,4118 3,86448
PTT 1. Lig 8 15,875 3,72012
Toplam 279 15,4086 3,7481
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Sporda 
Zihinsel 
Antrenman 
Toplam

Bölgesel Amatör 
Lig 50 82,02 13,83354

3,271* 0,195 -2. ve 3. Lig 221 80,991 13,70003
PTT 1. Lig 8 71,625 21,74487
Toplam 279 80,9068 14,03126

Sporda Cesaret 
Toplam

Bölgesel Amatör 
Lig 50 110,06 20,06765

2,140* 0,434 -2. ve 3. Lig 221 111,2308 20,77906
PTT 1. Lig 8 107,75 18,72927
Toplam 279 110,9211 20,54266

*p<0.05

Araştirmada futbolcularin zihinsel antrenmanlarina göre cesaret 
düzeyleri kulüp kategorisi değişkeni arasindaki ilişkiyi ortaya çikarmak 
için Anova-Kruskal Wallis testi analiz sonuçlari Tablo 8’de verilmiştir. 
Yapilan analizler sonucunda Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31) alt 
boyutlarinda manidar bir farklilik bulunamamiştir. Sporda Zihinsel 
Antrenman Envanteri (SZEA) kulüp kategorisi değişkeni için yapilan 
analiz sonucunda sadece Zihinsel Performans Becerileri alt boyutunda 
anlamli bir farklilik ortaya çikmiştir. Ölçek toplam puanlari analizi 
sonucunda Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31) ve Sporda Zihinsel 
Antrenman Envanteri (SZEA)’nde anlamli bir farklilik belirlenememiştir. 
Zihinsel Performans Becerileri alt boyutunda takimlarin kulüp kategorisi 
“PTT 1. Lig” grubunda olanlarin ortalamasinin diğer kulüp kategorisi 
gurubunda olanlarin ortalamasindan istatistiksel olarak daha küçük 
olduğu belirlenmiştir (p<0.05).

Tablo 9. Futbolcuların Milli Sporcu Olma Değişkenine Göre T-Mann Whitney 
U* Testi Analiz Sonuçları

 Milli Sporcu 
Durumu n x̄ Ss t-z* p

Sporda 
Zihinsel 
Antrenman 
Ölçeği Alt 
Boyutları

Zihinsel Temel 
Beceriler

Milli Sporcu 
Değilim 250 16,408 3,10226

0,158 0,874
Milli Sporcuyum 29 16,3103 3,52647

Zihinsel 
Performans 
Becerileri

Milli Sporcu 
Değilim 250 23,788 4,14194

-0,215 0,83
Milli Sporcuyum 29 23,9655 4,76207

Kişilerarasi 
Beceriler

Milli Sporcu 
Değilim 250 16,824 3,18017

-0,086* 0,931
Milli Sporcuyum 29 16,1724 4,20942

Kendinle 
Konuşma

Milli Sporcu 
Değilim 250 11,752 2,55904

0,322 0,748
Milli Sporcuyum 29 11,5862 3,14549

Zihinsel 
Canlandirma

Milli Sporcu 
Değilim 250 12,256 2,48822

-0,143* 0,886
Milli Sporcuyum 29 11,8276 3,42333
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Sporda 
Cesaret 
Ölçeği Alt 
Boyutları

Kendine 
Güven

Milli Sporcu 
Değilim 250 24,736 6,49021

-0,099 0,921
Milli Sporcuyum 29 24,8621 6,57769

Kararlilik
Milli Sporcu 
Değilim 250 35,836 8,2453

0,325 0,745
Milli Sporcuyum 29 35,3103 8,20759

Atilganlik
Milli Sporcu 
Değilim 250 27,084 5,79615

0,104 0,917
Milli Sporcuyum 29 26,9655 5,88268

Korkuyla Baş 
etme

Milli Sporcu 
Değilim 250 15,468 3,90975

0,747 0,456
Milli Sporcuyum 29 14,8966 3,80174

Kendini Feda 
Etme

Milli Sporcu 
Değilim 250 15,468 3,74179

0,777 0,438
Milli Sporcuyum 29 14,8966 3,82982

Sporda 
Zihinsel 
Antrenman 
Toplam

Milli Sporcu 
Değilim 250 81,028 13,58283

-0,55* 0,582
Milli Sporcuyum 29 79,8621 17,68519

Sporda Cesaret 
Toplam

Milli Sporcu 
Değilim 250 111,12 20,54874

-0,593* 0,553
Milli Sporcuyum 29 109,2069 20,77151

*p<0.05

Araştirmada futbolcularin zihinsel antrenmanlarina göre cesaret 
düzeyleri Milli Sporcu değişkeni arasindaki ilişkiyi belirlemek amaciyla 
T-Mann Whitney U testi analiz Sonuçlari Tablo 9’da verilmiştir. Yapilan 
analizler sonucunda Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31) ve Sporda 
Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA)’nin alt boyutlarinda manidar bir 
farklilik ortaya çikmamiştir. Ölçek toplam puanlari milli sporcu değişkeni 
analizi sonucunda Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31) ve Sporda Zihinsel 
Antrenman Envanteri (SZEA)’nde anlamli bir farklilik belirlenememiştir.

Tablo 10. Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA)-Sporda Cesaret 
Ölçeği-31 (SCÖ-31) arasındaki ilişkiye göre Spearman’s rho Korelasyon Analiz 

Sonuçları

SZAE ve SCÖ-31 Alt Boyutlari Spearman’s rho Korelasyonlari

Zihinsel Temel 
Beceriler

Zihinsel 
Performans 
Beceriler

Kişilerarasi 
Beceriler

Kendinle 
Konuşma

Zihinsel 
Canlandirma

Kendine Güven 0,465 0,3 0,422 0,326 0,397

Kararlilik 0,402 0,292 0,354 0,285 0,37

Atilganlik 0,233 0,131 0,256 0,176 0,234

Korkuyla Baş Etme 0,305 0,196 0,304 0,191 0,277

Kendini Feda Etme 0,331 0,227 0,244 0,15 0,203

*p<0.05
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Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA) ve Sporda Cesaret 
Ölçeği-31 (SCÖ-31)’nin alt boyutlari arasindaki ilişkileri ölçmek 
amaciyla uygulanan Spearman’s rho korelasyon analizi sonucunda 
Kararlilik ile Zihinsel Performans Becerileri ve Kararlilik ile Kişilerarasi 
Beceriler arasinda, Atilganlik ile Zihinsel Performans Becerileri arasinda 
orta şiddette pozitif yönlü ve anlamli bir ilişki tespit edilmiştir. Korkuyla 
Baş Etme ile Zihinsel Performans Becerileri ve Korkuyla Baş Etme ile 
Kendinle Konuşma arasinda, Kendini Feda Etme ile Zihinsel Performans 
Becerileri ve Kendini Feda Etme ile Kendinle Konuşma arasinda, Kendine 
Güven ile Kendinle Konuşma arasinda çok zayif şiddette pozitif yönlü ve 
anlamli bir ilişki tespit edilmiştir. Tablo 10’da gösterilmiş geri kalan bütün 
ilişkilerin zayif şiddette, pozitif yönlü ve anlamli olduğu belirlenmiştir. 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştirmamizda futbolda futbolculara yönelik zihinsel antrenman ve 

cesaret bileşenleri ile ilgili araştirmaya rastlanilmadiğindan dolayi alan 
yazina katki sağlamak için ortaya çikan bulgular bu bölümde tartişilmiş 
ve yorumlanmiştir. Araştirmamizin ilk bulgusu olan yaş değişkeninin 
futbolcularin zihinsel antrenmanlarina göre cesaret düzeyleri arasinda 
farkliliğin ortaya çikarilmasi için analiz yapilmiştir. Yapilan analizler 
sonucunda Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA) hiçbir 
alt boyutunda anlamli bir farklilik bulunamamiştir. Burada alt yaş 
gruplarinda bir yiğilma görülmektedir. Dolayisiyla alt yaş guruplarinda 
zihinsel antrenman kavrami zihinde canlandirma gibi mental süreçleri 
kapsadiğindan dolayi yaşi küçük olanlarin yaşi büyük olanlardan geride 
olmasi dolayisiyla zihinsel antrenman düzeylerine tam olarak sahip 
olmadiklari söylenebilir. Güler (2015) yaşi geride olanlar (18-21 yaş) 
tarafindan zihinsel boyutlarin, hedefe ulaşmadaki etkisini tam olarak 
anlayamadiklarini belirtmiştir. Çankaya vd. (2020) yaptiği çalişmasinda 
yaş değişkeninde anlamli bir farklilik tespit edilemediğini bildirmiştir. 
Bu sonuçlar bizim çalişmamiz ile benzer olduğu görülmektedir. Cebeci 
vd. (2019), Kara ve Ustaoğlu Hoşver (2019) çalişmalarinda ise, yaş 
değişkeninde zihinsel antrenman envanterinin bazi alt boyutlarinda 
anlamli farkliliklar olduğunu tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Bu sonuçlar 
çalişmamizin zitti yönündedir. Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31) yaş 
değişkeni için yapilan analizler sonucunda ise sadece Kendine Güven 
alt boyutunda anlamli bir farklilik belirlenmiştir. Kendine güven arttikça 
futbolcularda cesaret düzeyleri de arttiği söylenebilir. Ölçek toplam 
puanlari yaş değişkeni analizi sonucunda Sporda Cesaret Ölçeği-31 
(SCÖ-31)’nde anlamli bir farklilik tespit edilmiş, ancak Sporda Zihinsel 
Antrenman Envanteri (SZEA)’nde anlamli bir farklilik ortaya çikmamiştir. 
Kendine Güven alt boyutunda “17-25” yaş gurubu ortalamasinin “30 



197Spor Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler .

üzeri” yaş grubu ortalamasindan istatistiksel olarak daha küçük olduğu 
tespit edilmiştir. Burada yaş arttikça sporda cesaretinde arttiği söylenebilir. 
Güvendi vd. (2020) yaptiklari çalişmada, spor cesareti 24 yaş ve üzeri 
sporcularin lehine anlamli farkliliklar bulduklarini bildirmişlerdir. Bu 
sonuç bulgumuzu desteklemektedir. Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31) 
toplam puaninda “17-25” yaş gurubu ortalamasinin “26-30” yaş grubu 
ortalamasindan istatistiksel olarak daha büyük olduğu belirlenmiştir 
(p<0.05). Alt yaş grubu futbolcularin futbol oyununun doğasi gereği kendini 
takimlarinda ispatlamak için daha cesurca hareket ettiği ifade edilebilir. 
Konter (2016) da yaptiği üniversite öğrencileri ile ilgili çalişmasinda 
yaş değişkeni ile sporda cesaret arasinda pozitif yönde bir ilişkili olduğu 
sonucunu bildirmiştir. Bu sonuç çalişmadaki bu bulgumuz ile paralellik 
arz etmektedir. Güvendi, vd. (2018) yilinda yaptiği çalişmada cesaret 
puanlarinin yaşa göre anlamli farkliliklar olmadiğini bildirmişlerdir. 
Bu sonuç çalişmamizin zitti yönündedir. Zihinsel Antrenman Envanteri 
sonuçlari ile Sporda Cesaret Ölçeği sonuçlari arasinda düşük düzeyde 
olumlu ilişki olmasi cesaretin bir noktadan sonra farkli bir kavram 
olduğunu da gösterebilir. Araştirmamizin bir diğer bulgusu olan 
medeni durum değişkeninin futbolcularin zihinsel antrenmanlarina göre 
cesaret düzeyleri arasinda farkliliğin ortaya çikarilmasi amaciyla analiz 
yapilmiştir. Yapilan analizler sonucunda Sporda Zihinsel Antrenman 
Envanteri (SZEA)’nin hiçbir alt boyutunda anlamli bir farklilik ortaya 
çikmamiştir. Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31) medeni durum değişkeni 
için yapilan analizler sonucunda sadece Kendine Güven alt boyutunda 
evliler lehine anlamli bir farklilik belirlenmiştir. Ölçek toplam puanlari 
medeni durum değişkeni analizi sonucunda Sporda Cesaret Ölçeği-31 
(SCÖ-31) ve Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA)’nde anlamli 
bir farklilik belirlenememiştir. Evliler yaşça daha büyük olabilirler 
dolayisiyla daha uzun yillar deneyime sahip olmalari, onlarin cesaret ve 
becerilerine olumlu yönde katki yaptiği söylenebilir. Kaya (2018)’nin 
yaptiği çalişmada sporda cesaret konusunda medeni durum değişkeninde 
anlamli bir farklilik bulamadiğini bildirmiştir. Bu durum çalişmamizin 
zitti yönündedir. Kendine Güven alt boyutunda medeni durumu “Bekar” 
olanlarin ortalamasinin “Evli” olanlarin ortalamasindan istatistiksel 
acidan küçük olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

Araştirmamizin bir diğer bulgusu olan eğitim durumu değişkeninin 
futbolcularin zihinsel antrenmanlarina göre cesaret düzeyleri arasinda 
farkliliğin ortaya çikarilmasi amaciyla analiz yapilmiştir. Yapilan analizler 
sonucunda Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA) alt boyutlarindan 
Zihinsel Performans Becerileri ile Zihinsel Canlandirma alt boyutlarinda 
anlamli bir farklilik belirlenmiştir. Zihinsel Performans Becerileri 
alt boyutunda eğitim durumu “İlköğretim” olanlarin ortalamasinin 
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“Yükseköğretim” olanlarin ortalamasindan, Zihinsel Canlandirma 
alt boyutunda eğitim durumu “İlköğretim” olanlarin ortalamasinin 
“Yükseköğretim” olanlarin ortalamasindan istatistiksel olarak daha büyük 
olduğu tespit edilmiştir. Mevcut eğitim sisteminin performans becerileri 
ve zihinsel canlandirma becerilerini geliştirmeye katkisinin zayif ya da 
yeterli düzeyde olmayabilir. İlköğretimdekilerin zihinsel performans 
becerileri yükseköğretimdekilerden daha iyi ise eğitim-öğretim sisteminin 
mevcut kişilerin zihinsel antrenman becerilerine olumlu katki sağlamadiği 
belirtilebilir. Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA) toplaminda ise 
anlamli bir farklilik tespit edilememiştir. Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-
31) eğitim durumu değişkeni için yapilan analizler sonucunda sadece 
Kendine Güven alt boyutunda anlamli bir farklilik belirlenmiştir. Kendine 
Güven alt boyutunda eğitim durumu “Ortaöğretim” olanlarin ortalamasinin 
“Yükseköğretim” olanlarin ortalamasindan istatistiksel olarak daha küçük 
olduğu tespit edilmiştir. Kendine güven alt boyutunda eğitim düzeyi 
arttiğinda yaş ve deneyiminin de arttiğindan dolayi cesaret düzeylerinin 
de arttiği belirtilebilir. Bunlari kontrol altina alan çalişmalar yapilirsa daha 
sağlikli sonuçlar elde edilebilir. Ölçek toplam puanlari Sporda Cesaret 
Ölçeği-31 (SCÖ-31)’nde manidar bir farklilik belirlenememiştir (p<0.05). 
Araştirmamizin bir diğer bulgusu olan lisansli futbol yili değişkeninin 
futbolcularin zihinsel antrenmanlarina göre cesaret düzeyleri arasinda 
farkliliğin ortaya çikarilmasi amaciyla analiz yapilmiştir. Yapilan analizler 
sonucunda Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA) hiçbir alt 
boyutunda anlamli bir farklilik belirlenememiştir. Ölçek toplam puaninda 
ise Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA)’nde anlamli bir farklilik 
belirlenememiştir. Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri toplaminda 
lisansli futbol yili “3-9” olanlarin ortalamasinin diğer lisansli futbol 
yili araliklarinin ortalamasindan istatistiksel olarak daha büyük olduğu 
belirlenmiştir (p<0.05). Futbolcularin lisansli futbol aynama yili olarak 
zihinsel antrenman düzeylerinin yeterli seviyede olmadiği ifade edilebilir. 
Öner ve Cankurtaran (2020) yaptiği çalişmada daha uzun spor yilina sahip 
elit okçularin zihinsel becerilerini daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 
Erdoğan ve Gülşen (2020), Kara ve Ustaoğlu Hoşver (2019) yaptiklari 
çalişmalarda spor yilinda anlamli olarak farklilik bulduklarini tespit 
ettiklerini bildirmişlerdir. Bu sonuç çalişmamizin zitti yönündedir. Sporda 
Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31) lisanli futbol yili değişkeni için yapilan analiz 
sonucunda ise Kendine Güven ile Kararlilik alt boyutlarinda anlamli bir 
farklilik belirlenmiştir. Ancak Kendine Güven alt boyutunda lisansli 
futbol yili “15 yil ve üzeri” olanlarin ortalamasinin diğer lisansli futbol 
yili araliklarinin ortalamasindan istatistiksel olarak daha büyük olduğu 
tespit edilmiştir. Güvendi vd. (2020) yaptiklari çalişmada spor yili cesaret 
düzeyleri arasinda manidar bir farklilik bulduklarini bildirmişlerdir. Bu 
sonuç bizim bulgumuzu desteklemektedir. Ölçek toplam puanlari analizi 
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sonucunda Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31)’inde de manidar bir 
farklilik belirlenmiştir (p<0.05). Futbolda lisansli olarak oynama süresi 
arttikça futbolcularin kendine güven ile kararliliklari arttiği belirtilebilir. 
Burada futbol oynama süreci arttikça tecrübe faktörünün ortaya çiktiği 
söylenebilir. Can ve Kaçay (2016) ve Kaya (2018) yaptiklari çalişmada 
spor yili değişkeni ile cesaret düzeyleri arasinda manidar bir farklilik 
bulamamişlardir. Bu sonuçlar çalişmamiz ile benzer yönde olmadiği 
belirtilebilir. Araştirmamizin bir diğer bulgusu olan başarili pozisyon 
(mevki) değişkeninin futbolcularin zihinsel antrenmanlarina göre cesaret 
düzeyleri arasinda farklilik olup olmadiğinin belirlenmesi için analiz 
yapilmiştir. Yapilan analizler sonucunda Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-
31) ve Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA) hiçbir alt boyutu 
ile ölçeklerin toplam puanlari arasinda manidar bir farklilik ortaya 
çikmamiştir (p<0.05). Futbolcularin pozisyon (mevki) ayrimi konusunda 
savunma, orta saha ve hücum pozisyonlarinda oynayan oyuncularin 
kendilerini zihinsel antrenman ile sporda cesaret konusunda farkliliğa 
sebep olmadiğidir. Modern futbolda her pozisyon önemli hale gelmiştir 
ve takim oyunu ön plana çikmaktadir. Dolayisiyla her pozisyon benzer 
niteliklerde zihinsel becerileri ve spor cesareti gerektirdiği belirtilebilir. 
Kara ve Ustaoğlu Hoşver (2019) yaptiklari zihinsel antrenman ile ilgili 
çalişmalarinda mevki değişkeninde anlamli bir farklilik bulamadiklarini 
bildirmişlerdir. Bu sonuç çalişmamiz ile benzerdir. Konter ve Toros (2012) 
çalişmalarinda profesyonel futbolculardan stoperler ve santraforlarin, 
defans, orta saha ve kanat oyuncularindan daha yüksek toplam cesaret 
puanlari aldiklarini, Konter (2017) proaktif veya proaktif-reaktif 
pozisyonlar (stoperler, sol ve sağ orta saha oyunculari ve kanat oyunculari 
gibi) daha fazla ustalik gerektirebildiğini bildirmişlerdir. Bu sonuçlar 
sporda cesarette bu bulgumuz ile benzer değildir.

Araştirmamizin bir diğer bulgusu olan kulüp kategorisi değişkeninin 
futbolcularin zihinsel antrenmanlarina göre cesaret düzeyleri arasindaki 
ilişkinin ortaya çikarilmasi amaciyla analiz yapilmiştir. Yapilan analizler 
sonucunda Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA)’nde sadece 
Zihinsel Performans Beceriler alt boyutunda anlamli bir farklilik tespit 
edilmiştir. Zihinsel Performans Becerileri alt boyutunda takimlarin 
kulüp kategorisi “PTT 1. Lig” grubunda olanlarin ortalamasinin diğer 
kulüp kategorisi gurubunda olanlarin ortalamasindan istatistiksel 
olarak daha küçük olduğu tespit edilmiştir. Ölçek toplam puanlari 
Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA)’nde anlamli bir farklilik 
belirlenememiştir (p<0.05). Futbolcularin oynadiklari lig konumlarindan 
dolayi kendilerini psikolojik değişkenleri yeterince anlamli olmayabilir. 
Üst liglere ulaşmakta psikolojik becerilerden çok fiziksel, teknik vb. 
farkli faktörlerin önemli olduğu görülebilir.  Çankaya vd. (2020) yaptiği 
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çalişmasinda kulüp sporcusu değişkeninde anlamli bir farklilik tespit 
edilemediğini bildirmiştir. Bu sonuç bizim bu bulgumuz ile benzer 
olduğu görülmektedir. Sporda Cesaret Ölçeği-31 (SCÖ-31) hiçbir alt 
boyutunda ve ölçeğin toplam puanlari arasinda manidar bir farkin 
olmadiği ortaya çikmiştir (p<0.05). Araştirmamizin bir diğer bulgusu 
olan milli sporcu değişkeninin futbolcularin zihinsel antrenmanlarina 
göre cesaret düzeyleri farkliliğin ortaya çikarilmasi amaciyla analiz 
yapilmiştir. Yapilan analizler sonucunda Sporda Cesaret Ölçeği-31 
(SCÖ-31) ve Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA)’nin hiçbir 
alt boyutu ile ölçeklerin toplam puanlari arasinda manidar bir farklilik 
belirlenememiştir (p<0.05). Milli olmada zihinsel becerilerden ve cesaret 
bileşenlerinden çok başka faktörlere bakildiği ve kişilere daha çok şans 
verildiği söylenebilir. Erdoğan ve Gülşen (2020) yaptiklari zihinsel 
antrenman ile ilgili çalişmada millilik değişkeninde anlamli olarak 
farklilik bulduklarini tespit etmişlerdir. Güvendi vd. (2018), Güvendi vd. 
(2020) ve Konter (2015)’te yaptiklari çalişmalarda, sporda cesaret ölçeği 
millilik değişkenlerinde anlamli farkliliklar bulduklarini bildirmişlerdir. 
Bu sonuçlar çalişmamizin zitti yönündedir. Araştirmamizin son bulgusu 
olarak Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZEA) ile Sporda Cesaret 
Ölçeği-31 (SCÖ-31) alt boyutlari arasindaki ilişkileri belirlemek amaciyla 
uygulanan Spearman’s rho korelasyon analizi yapilmiş olup analiz 
sonucunda Kararlilik ile Zihinsel Performans Becerileri ve Kararlilik 
ile Kişilerarasi Beceriler arasinda, Atilganlik ile Zihinsel Performans 
Becerileri arasinda orta şiddette pozitif yönlü ve anlamli bir ilişki tespit 
edilmiştir. Korkuyla Baş Etme ile Zihinsel Performans Becerileri ve 
Korkuyla Baş Etme ile Kendinle Konuşma arasinda, Kendini Feda Etme 
ile Zihinsel Performans Becerileri ve Kendini Feda Etme ile Kendinle 
Konuşma arasinda, Kendine Güven ile Kendinle Konuşma arasinda çok 
zayif şiddette pozitif yönlü ve anlamli bir ilişki belirlenmiştir. Dolayisiyla 
zihinsel antrenmanin bileşenlerini oluşturan öğelerin antrenman veya 
müsabakada futbolcularin gerçekte oluyormuş gibi zihinde canlandirma, 
kendilerinin farkinda olma ve zihinsel olarak temel ve performans 
becerilerini içsel olarak kendileriyle konuşarak desteklemeleri gerekir. 
Bu durum futbolcularin mücadeleyi sürdürürken zor durumlarda 
başariya ulaşmak için rakiplerinden iyi durumda olduklarini düşünmeleri 
performanslarina katki sağladiklarini belirtilebilir. Futbolda zihinsel 
becerilerin sporda cesaret düzeylerine olumlu katki yaptiği söylenebilir. 
Savaş (2019) yapmiş olduğu çalişmada, sportif imgeleme becerisi arttikça 
sportif olarak devamli kendine güven algisinin da artiği sonucunu tespit 
etmiştir. Güvendi vd. (2018) de yaptiklari çalişmada cesaret ölçeğinin 
yetkinlik-ustalik atilganlik, kararlilik alt boyutlarinda pozitif olarak 
düşük düzeyde anlamli ilişki görüldüğünü bildirmişlerdir. Bu sonuçlar 
çalişmamiz ile paralellik arz etmektedir.
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Sonuç olarak çalişmamizda futbolcularin zihinsel antrenman 
düzeylerine göre cesaretlerini pozitif yönde etkilediği ortaya çikmiştir. 
Literatüre baktiğimizda futbolda zihinsel antrenman ve özellikle futbolda 
cesaret ile ilgili araştirmalarin sinirli olduğu görülmektedir. Dolayisyla 
daha kesin sonuçlarin alinabilmesi adina daha fazla araştirmaya 
gereksinim vardir. Psikolojik araçlarin etkin kullanilmasi ile birlikte 
futbolda zihinsel antrenman düzeylerinin ve sporda cesaret düzeylerini 
olumlu etkilediği, dolayisiyla bu durumun futbolcu performanslarinin da 
pozitif olarak artiracaği söylenebilir. Özellikle bu Covid-19 pandemisi 
nedeniyle ulaşilamayan ligler, takimlar ve branş düzeyleri artirilarak alana 
daha fazla katki sağlayacaği önerilmektedir. Sporda zihinsel antrenman 
ve sporda cesaret ile ilgili bir eğitim programi hazirlanarak futbolcularda 
uygulanmasi önerilebilir.
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GİRİŞ
Bireyler geçimlerini sağlayabilmek, yaşamlarini sürdürebilmek için 

çalişmak zorundadirlar. Çalişanlardan beklenen, yaptiği iş her ne olursa 
olsun, verimli yani üretken olmalaridir. Kişinin yaptiği işte verimli 
olabilmesi, o işi yaparken aldiği haz, yaşadiği mutluluk seviyesiyle 
yakindan ilgilidir. İş doyumu kavrami, ilk defa 1920’lerde çalişanlarin 
işlerine ilişkin duygu, davraniş ve algilarini ifade eden tutumlari ölçmek 
için ortaya çikmiştir(Küçükkendirci vd.,2017). Özgen ve arkadaşlarina 
(2002) göre kişiler günlük yaşamlarinin büyük bir kismini (yaklaşik 
%70’ini) yaptiklari işlerde geçirmektedirler. Kişinin zamaninin büyük 
bir kismini geçirdiği çalişma yaşaminda, sorumlu olduğu görevi yerine 
getirirken yaptiği işten haz almasi, mutlu olmasi, iş doyumu olarak 
adlandirilir (Küçük, 2014). Uluslararasi Çalişma Örgütü (ILO) iş 
doyumunu “çalişanin işini yaparken gereksinimlerini karşilayabilme 
düzeyi şeklinde tanimlamaktadir (Çakmur, 2011). Bir başka tanimda iş 
doyumu, kişinin yaptiği iş neticesinde fark edilerek değer görmesi ve bu 
sayede kendisini değerli ve mutlu hissetmesi olarak da tanimlanmaktadir 
(Lock, 1983). İş doyumu yüksek olan bireyler, yaptiklari iş her ne olursa 
olsun o işi zevk alarak, severek yaparlar ve bu da yaptiklari işin daha 
verimli, daha başarili olmasina büyük katki sağlar. İş ortaminda kazanilan 
doyum, çalişanlara kendi bilgi ve becerilerini kullanma imkani vererek, 
onlarin fizyolojik ve ruhsal sağliğini da olumlu yönde etkiler (Birgili vd., 
2010). Literatür incelendiğinde iş doyumu kavrami içsel ve dişsal olarak 
iki boyutta ele alinmaktadir (Üçüncü, 2016). Kişilerin işlerini yaparken, 
bu iki boyuttaki iş doyumlarinin toplami, işlerinden memnun olma ya da 
olmama durumlarini ortaya koymaktadir.  Bireyin işini yaparken yaşadiği 
içsel doyum; çevresinde taninma, saygi görme, gelişme ve ilerleme 
olanaklariyla ilgilidir. Dişsal doyum ise; maddi kazanimlar, işteki güvence 
ve çalişma koşullariyla ilgilidir. Bireyin iş doyumu, yaptiği işteki içsel ve 
dişsal boyuttaki iş doyumlarinin beklenti ve isteklerini karşilayabildiği 
düzeyde olacaktir (Tsourela vd., 2008). Yaptiği işte beklentilerini 
karşilayabilen bireylerin iş doyum düzeyleri yüksek olacakken, yaptiği 
işten yeterince zevk alamayan, yaptiği iş karşiliğinda hak ettiği değeri ve 
karşiliği göremeyen ve sonucunda kendisini mutsuz ve değersiz hisseden 
kişilerin iş doyum düzeyleri düşük olacak, bu da yaptiklari işin verim ve 
kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir. 

Futbol, günümüzde oldukça popüler olan ve pek çok insan tarafindan 
dikkatle takip edilen bir oyundur. Futbol hakemleri belirlenen kurallar 
çerçevesinde bu oyunu yönetmekle yetkili olan kişilerdir. İngilizce kelime 
karşiliği “Referee” olan hakem, görev aldiği müsabakalarin centilmenlik 
içerisinde sonuçlanmasini sağlayan kişidir (Babacan, 1993). Futbol 
müsabakalari bir hakem tarafindan yönetilir ve hakemler kendilerine 
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verilen yetki ve sorumluluk dahilinde tarafsizlik içerisinde oyunun 
kurallarini uygularlar. Futbol hakemleri, futbol oyunu için vazgeçilmezdir 
ve temel unsurlarindan birisidir. Hakemin görevi, herhangi bir taraf 
gözetmeden kurallari doğru ve tutarli şekilde uygulamaktir (Gaoua,vd., 
2017). Hakem, oyuncularin müsabaka sirasindaki tutum ve davranişlarini 
düzenleyerek, oyunun her zaman her yerde ayni kurallar çerçevesinde 
oynanmasini sağlayan kişidir (Cindemir, 2016). Futbol hakemliği özellikle 
ülkemizde yoğun stres ve baski altinda yapilan bir meslektir ve bu yoğun 
stres ve baski ortami, hakemlerin yaptiklari işten elde ettikleri doyumu 
oldukça olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Gerek seyirciler gerek 
takimlar ve oyuncular tarafindan beklenen, hakemlerin müsabakalari 
önceden belirlenen kurallar çerçevesinde, hatasiz şekilde yönetmeleridir 
ve bu durum hakemler üzerinde çok büyük bir baski yaratabilmektedir. 
Hakemlerin görev aldiklari müsabakalarda başarili şekilde yönetim 
sergileyebilmeleri; yaptiklari işten aldiklari haz ve mutlulukla, yaptiklari 
iş neticesinde özellikle yönetici ve idarecilerinden gördükleri değerle, 
klasman yükselme ve ilerleme olanaklariyla yani iş doyum düzeyleriyle 
yakindan ilgili olabileceği varsayimina dayanilarak yapilan bu çalişmada, 
futbol hakemlerinin iş doyum düzeylerinin incelenmesi amaçlanmiştir. 

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli 
Araştirma futbol hakemlerinin iş doyum düzeylerini betimlemesi 

bakimindan betimsel tarama modelinde yürütülmüş nicel bir çalişmadir. 

Evren ve Örneklem 
Araştirma evreni, Aydin ilinde faal olarak görev yapan 285 futbol 

hakemi oluşturmaktadir. Araştirmanin örneklemini ise evrenden kolayda 
örnekleme yoluyla seçilen ve araştirmaya katilmayi gönüllü olarak kabul 
eden ve eksiksiz olarak ölçeği dolduran 203 futbol hakemi oluşmaktadir.

Veri Toplama Araçları
Araştirmada futbol hakemlerinin iş doyum düzeylerini belirlemek için 

Minnesota İş Doyum Ölçeğinin 20 soruluk kisa formu kullanilmiştir. 5’li 
likert tipindeki ölçek  içsel ve dişsal doyum olmak üzere iki alt boyuttan 
oluşmaktadir. Ölçekten alinan yüksek puanlar yüksek iş doyumunun 
göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ölçeğin bütününe ve içsel doyum 
alt boyutuna ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayisi 0.87; dişsal 
doyum alt boyutuna ilişkin  Cronbach Alpha güvenirlik katsayisi ise 
0.82’dir.  Araştirmada ayrica futbol hakemlerinin demografik özelliklerini 
belirlemek için araştirmacilar tarafindan hazirlanan kişisel bilgi formu 
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araştirmacilar tarafindan hazirlanan kişisel bilgi formu ile demografik 
bilgileri toplanmiştir.

Verilerin analizi
Araştirma verilerinin analizinde SPSS 23.00 istatistik paket programi 

kullanilmiştir. Verilerin analizinde futbol hakemlerinin iş doyumlarini 
tanimlanmasinda betimsel istatistiki teknikler, iş doyum düzeyinin iki 
değişkenli verilere göre karşilaştirilmasinda t-testi analizi, ikiden fazla 
değişkenli verilere göre karşilaştirilmasinda ise tek yönlü Anova analizi 
istatistiki teknikleri  kullanilmiştir. 

BULGULAR 
Araştirmada futbol hakemlerinin iş doyumu düzeyleri hakemlerin 

cinsiyetine göre t-Testi analizi ile incelenmiş, analiz sonuçlari Tablo.1. de 
verilmiştir.

Tablo.1. Futbol Hakemlerinin İş Doyum Düzeylerinin Cinsiyete Göre t- Testi 
Analizi Sonuçları

Ölçeğin Boyutları Cinsiyet N X Ss t P
İçsel Doyum Kadin 41  51.07 5.65 2.61 .00Erkek 162 53.35 4.79
Dışsal Doyum Kadin 41 26.24 2.65 1.46 .14Erkek 162 27.17 3.82
Toplam Kadin 41 77,31 7.39 2.33 .02Erkek 162 80.52 7.95

 Tablo.1. incelendiğinde futbol hakemlerinin iş doyum düzeyleri 
arasinda  ölçeğin içsel doyum alt boyutunda (t=2.61;p<.05)  ve ölçeğin 
bütününde (t=2.33;p<.05) cinsiyete göre anlamli düzeyde fark olduğu 
görülmektedir. Nitekim hakemlerin iş doyumu puan ortalamalari 
incelendiğinde söz konusu farkin  hem içsel doyum boyutunda hem de 
ölçeğin bütününde erkek hakemler lehine olduğu görülmektedir.

Araştirmada futbol hakemlerinin iş doyumu düzeyleri hakemlerin 
bulunduğu klasmana göre Anova analizi ile incelenmiş, analiz sonuçlari 
Tablo.2. de verilmiştir.
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Tablo.2. Futbol Hakemlerinin İş Doyum Düzeylerinin Klasmana Göre Anova 
Analizi Sonuçları

Ölçeğin Boyutları Klasman Durumu N X Ss F P

İçsel Doyum

Aday Hakem 21 49.80 2.56

26.69 .00
İl Hakemi 100 50.72 4.57
Bölgesel Hakem 41 55.41 4.28
B-C Klasman Hakemi 27 56.14 3.61
A Klasman-Süper lig Hakemi 14 59.35 2.16

Dışsal Doyum

Aday Hakem 21 23.42 2.67

32.47 .00
İl Hakemi 100 25.62 3.07
Bölgesel Hakem 41 29.19 2.43
B-C Klasman Hakemi 27 29.14 3.21
A Klasman-Süper lig Hakemi 14 31.42 1.34

Toplam

Aday Hakem 21 73.23 4.21

38.97 .00
İl Hakemi 100 76.34 6.54
Bölgesel Hakem 41 84.60 5.90
B-C Klasman Hakemi 27 85.29 6.26
A Klasman-Süper lig Hakemi 14 90.78 3.28

Tablo.2. incelendiğinde futbol hakemlerinin iş doyum düzeylerinin, 
ölçeğin hem alt boyutlarinda (içsel doyum: (F=26.69; p<.05); dişsal 
doyum: (F=32.47 .69; p<.05) hem de bütününde (F=38.97; p<.05), 
hakemlerin klasmanlarina göre farkli olduğu görülmektedir. Söz konusu 
farkin A klasman hakemleri lehine olduğu gözlenmiştir. Nitekim futbol 
hakemlerinin  iş doyumu puan ortalamalari incelendiğinde de en yüksek 
puan ortalamasinin A klasmani hakemlerine, en düşük puan ortalamasinin 
ise  aday hakemlere ait olduğu görülmektedir.

Araştirmada futbol hakemlerinin iş doyumu düzeyleri hakemlerin 
gelir durumuna göre Anova analizi ile incelenmiş, analiz sonuçlari 
Tablo.3. de verilmiştir.

Tablo.3. Futbol Hakemlerinin İş Doyum Düzeylerinin Gelir Durumuna Göre 
Anova Analizi Sonuçları

Ölçeğin Boyutları Gelir Durumu N X Ss F P

İçsel Doyum

Alt 60 50.96 4.82
21.03 .00Orta 100 52.38 4.62

Üst 43 56.76 4.25

Dışsal Doyum

Alt 60 26.20 2.64
30.25 .00Orta 100 26.01 3.73

Üst 43 30.34 2.43

Toplam
Alt 60 77.16 6.67

29.75 .00Orta 100 78.39 7.49
Üst 43 87.11 6.17

Tablo.3. incelendiğinde futbol hakemlerinin iş doyum düzeylerinin, 
ölçeğin hem alt boyutlarinda (içsel doyum: (F=21.03; p<.05); dişsal 
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doyum: (F=30.25 .69; p<.05) hem de bütününde (F=29.75; p<.05), 
hakemlerin gelir durumuna göre farkli olduğu görülmektedir. Söz konusu 
farkin kendini üst gelir grubunda tanimlayan hakemler lehine olduğu 
gözlenmiştir. Nitekim futbol hakemlerinin gelir durumuna göre iş doyumu 
puan ortalamalari incelendiğinde de en yüksek puan ortalamasinin üst 
gelir durumuna sahip olan hakemlere, en düşük puan ortalamasinin ise alt 
gelir durumuna sahip hakemlere ait olduğu görülmektedir.

Araştirmada futbol hakemlerinin iş doyumu düzeyleri hakemlik 
deneyimine göre Anova analizi ile incelenmiş, analiz sonuçlari Tablo.4. 
de verilmiştir.

Tablo.4. Futbol Hakemlerinin İş Doyum Düzeylerinin Hakemlik Deneyimine 
Göre Anova Analizi Sonuçları

Ölçeğin Boyutları                        Hakemlik Deneyimi N X Ss F P

İçsel Doyum

5 yil ve daha az 67 50.92 4.89
12.43 .006-11 yil 50 52.34 4.91

12 yil ve üzeri 86 54.74 4.62

Dışsal Doyum

5 yil ve daha az 67 26.08 2.74
7.42 .006-11 yil 50 26.28 3.69

12 yil ve üzeri 86 28.09 3.93

Toplam
5 yil ve daha az 67 77.01 6.86

12.19 .006-11 yil 50 78.62 7.45
12 yil ve üzeri 86 82.83 8.04

Tablo.4. incelendiğinde futbol hakemlerinin iş doyum düzeylerinin 
ölçeğin hem alt boyutlarinda (içsel doyum: (F=12.43; p<.05); dişsal 
doyum: (F=7.42 .69; p<.05) hem de bütününde (F=12.19; p<.05), hakemlik 
deneyimine göre farkli olduğu görülmektedir. Söz konusu farkin 12 yil ve 
üzeri hakemlik deneyimine sahip hakemlerin lehine olduğu gözlenmiştir. 
Nitekim futbol hakemlerinin hakemlik deneyimine göre iş doyumu puan 
ortalamalari incelendiğinde de en yüksek puan ortalamasinin 12 yil ve 
üzeri deneyime sahip olan hakemlere, en düşük puan ortalamasinin ise 5 
yil ve daha az deneyime sahip hakemlere ait olduğu görülmektedir.

Araştirmada futbol hakemlerinin iş doyumu düzeyleri hakemlik 
yapma nedenine göre Anova  analizi ile incelenmiş, analiz sonuçlari 
Tablo.5. de verilmiştir.
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Tablo.5.Futbol Hakemlerinin İş Doyum Düzeylerinin Hakemlik Yapma Nedenine 
Göre Anova Analizi Sonuçları

Ölçeğin Boyutları Hakemlik Yapma Nedeni N X Ss F P

İçsel Doyum

Spor Yapmak 15 54.33 4.71

4.72 .00Çevre Edinmek 50 52.36 5.16
Gelir Elde Etmek 106 52.14 4.94
Statü Kazanmak 32 55.53 4.53

Dışsal Doyum

Spor Yapmak 15 27.46 3.64

4.51 .00Çevre Edinmek 50 25.74 4.15
Gelir Elde Etmek 106 26.98 3.26
Statü Kazanmak 32 28.71 3.28

Toplam

Spor Yapmak 15  81.80 7.60

4.96 .00Çevre Edinmek 50 78.10 8.66
Gelir Elde Etmek 106 79.12 7.43
Statü Kazanmak 32 84.25 7.01

Tablo.5. incelendiğinde futbol hakemlerinin iş doyum düzeylerinin 
ölçeğin hem alt boyutlarinda (içsel doyum: (F=4.72; p<.05); dişsal 
doyum: (F=4.51; p<.05) hem de bütününde (F=4.96; p<.05), hakemlik 
yapma nedenine göre farkli olduğu görülmektedir. Söz konusu farkin 
statü kazanmak için hakemlik yapan hakemler lehine olduğu gözlenmiştir. 
Nitekim futbol hakemlerinin, hakemlik yapma nedenine göre iş doyumu 
puan ortalamalari incelendiğinde de en yüksek puan ortalamasinin statü 
kazanmak için hakemlik yapan hakemlere, en düşük puan ortalamasinin 
ise gelir elde etmek ve çevre edinmek için hakemlik yapan hakemlere ait 
olduğu görülmektedir.

Araştirmada futbol hakemlerinin iş doyumu düzeyleri cam tavan 
hissine göre  t-testi  analizi ile incelenmiş, analiz sonuçlari Tablo.6. da 
verilmiştir.

Tablo.6. Futbol Hakemlerinin İş Doyum Düzeylerinin Cam Tavan Hissine  Göre 
T- Testi Analizi Sonuçları

Ölçeğin Boyutları Cam Tavan Hissi N X Ss t P

İçsel Doyum Evet 78 50.47 7.08 5.81 .00Hayir 125 54.40 7.15

Dışsal Doyum Evet 78 24.96 4.64 6.97 .00Hayir 125 28.24 4.70

Toplam Evet 78 75.43 3.59 7.01 .00Hayir 125 82.64 3.04

Tablo.6 incelendiğinde futbol hakemlerinin iş doyum düzeyleri 
arasinda   ölçeğin içsel doyum alt boyutunda (t=5.81;p<.05); dişsal doyum 
alt boyutunda (t=6.97;p<.05)  ve ölçeğin bütününde (t=7.01;p<.05) 
hakemlerin hissettikleri cam tavan hissine göre anlamli düzeyde fark 
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olduğu görülmektedir. Nitekim hakemlerin iş doyumu puan ortalamalari 
incelendiğinde söz konusu farkin ölçeğin hem alt boyutlarinda, hem de  
bütününde cam tavan hissine sahip olmayan hakemler lehine fark olduğu 
görülmektedir.

Araştirmada futbol hakemlerinin iş doyumu düzeylerinin hakemlerin 
üzerinde yönetici baskisi hissetme  durumuna göre  t-testi  analizi ile 
incelenmiş, analiz sonuçlari Tablo.7. de verilmiştir.

Tablo.7. Futbol Hakemlerinin İş Doyum Düzeylerinin Hakemlerin Üzerinde 
Yönetici Baskısı Hissetme  Durumuna Göre T- Testi Analizi Sonuçları

Ölçeğin 
Boyutları

Yönetici Baskisi Hissetme  Durumu N X Ss t P

İçsel Doyum Evet 28  49.42 4.23 4.05 .00Hayir 175 53.44 4.95

Dışsal Doyum Evet 28 24.96 2.65 3.24 .00Hayir 175 27.30 3.66

Toplam
Evet 28 74.39 5.66

4.09 .00
Hayir 175 80.75 7.90

Tablo.7. incelendiğinde futbol hakemlerinin iş doyum düzeyleri 
arasinda   ölçeğin içsel doyum alt boyutunda (t=4.05;p<.05); dişsal doyum 
alt boyutunda (t=3.24;p<.05)  ve ölçeğin bütününde (t=4.09;p<.05) 
hakemlerin hissettikleri yönetici baskisina göre anlamli düzeyde fark 
olduğu görülmektedir. Nitekim hakemlerin iş doyumu puan ortalamalari 
incelendiğinde söz konusu farkin, ölçeğin hem alt boyutlarinda hem de 
bütününde, üzerinde yönetici baskisi hissetmeyen  hakemler lehine fark 
olduğu görülmektedir.

Araştirmada futbol hakemlerinin iş doyumu düzeylerinin hakemlerin 
üzerinde seyirci baskisi hissetme  durumuna göre  t-testi  analizi ile 
incelenmiş, analiz sonuçlari Tablo.8. de verilmiştir.

Tablo.8. Futbol Hakemlerinin İş Doyum Düzeylerinin Hakemlerin Üzerinde 
Seyirci Baskısı Hissetme  Durumuna Göre T- Testi Analizi Sonuçları

Ölçeğin 
Boyutları

Seyirci Baskisi Hissetme  Durumu N X Ss t P

İçsel Doyum Evet 78 50.84 4.97 4.80 .00Hayir 125 54.16 4.67

Dışsal Doyum Evet 78 26.11 2.92 2.73 .00Hayir 125 27.52 3.92

Toplam Evet 78 76.96 7.16 4.31 .00Hayir 125 81.69 7.87

Tablo.8. incelendiğinde futbol hakemlerinin iş doyum düzeyleri 
arasinda   ölçeğin içsel doyum alt boyutunda (t=4.80;p<.05); dişsal doyum 
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alt boyutunda (t=2.73;p<.05)  ve ölçeğin bütününde (t=4.31;p<.05) 
hakemlerin hissettikleri seyirci baskisina göre anlamli düzeyde fark 
olduğu görülmektedir. Nitekim hakemlerin iş doyumu puan ortalamalari 
incelendiğinde söz konusu farkin, ölçeğin hem alt boyutlarinda hem de 
bütününde, üzerinde seyirci baskisi hissetmeyen  hakemler lehine fark 
olduğu görülmektedir.

Araştirmada futbol hakemlerinin iş doyumu düzeylerinin hakemlerin 
üzerinde antrenör ve oyuncu baskisi hissetme  durumuna göre  t-testi  
analizi ile incelenmiş, analiz sonuçlari Tablo.9. de verilmiştir.

Tablo.9. Futbol Hakemlerinin İş Doyum Düzeylerinin Hakemlerin Üzerinde 
Antrenör ve Oyuncu  Baskısı Hissetme  Durumuna Göre T- Testi Analizi 

Sonuçları
Ölçeğin 
Boyutları

Antrenör ve Oyuncu Baskisi 
Hissetme  Durumu

N X Ss t P

İçsel Doyum Evet 87 51.18 4.92 4.35 .00
Hayir 116 54.17 4.76

Dışsal Doyum Evet 87 26.11 3.34 3.01 .00
Hayir 116 27.63 3.71

Toplam Evet 87 77.29 7.15 4.16 .00
Hayir 116 81.81 7.96

Tablo.9. incelendiğinde futbol hakemlerinin iş doyum düzeyleri 
arasinda   ölçeğin içsel doyum alt boyutunda (t=4.35;p<.05); dişsal doyum 
alt boyutunda (t=3.01;p<.05)  ve ölçeğin bütününde (t=4.16;p<.05) 
hakemlerin hissettikleri antrenör ve oyuncu baskisina göre anlamli 
düzeyde fark olduğu görülmektedir. Nitekim hakemlerin iş doyumu 
puan ortalamalari incelendiğinde söz konusu farkin, ölçeğin hem alt 
boyutlarinda hem de bütününde, üzerinde antrenör ve seyirci baskisi 
hissetmeyen  hakemler lehine fark olduğu görülmektedir.

SONUÇ ve TARTIŞMA
Araştirma sonucunda, futbol hakemlerinin iş doyum düzeylerinin 

cinsiyetlerine göre erkek hakemler lehine farkli olduğu bulunmuştur. 
Clarc (2014) ve İnce (2003), tarafindan yapilan çalişmalarda da, erkek 
çalişanlarin kadin çalişanlara göre iş doyumlarinin daha yüksek olduğu 
sonucuna varilmiştir. Karataş vd.(2013)’nin çalişmasinda ise içsel 
doyum alt boyutunda cinsiyete göre fark bulunmazken, dişsal doyum alt 
boyutunda fark olduğu gözlenmiştir.

Araştirma sonucunda hakemlerin kidemleri arttikça iş doyumlarinin 
da arttiği gözlenmiştir. Bu durum iş doyumunu etkileyen etmenlerden 
deneyim faktörü ile açiklanabilir. İş yaşaminda çalişanin deneyimi 
ile birlikte işinde kendine duyduğu güven de artar ki bu güven onun 
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yaptiği işi daha ustalikla yapmasini dolayisiyla iş doyumunun artmasini 
sağlar. Derin (2007) ve Tunç (2019) tarafindan yapilan çalişmalarda da, 
çalişanlarin kidemleri ve çalişma süreleri arttikça iş doyumlarinin da 
arttiği görülmüştür. Bu sonuçlar çalişma bulgularini destekler niteliktedir. 

İş doyumunu etkileyen bir diğer faktör  çalişanin işten elde ettiği 
kazançla ilgidir. Çalişmada kendisini üst gelir grubunda tanimlayan 
hakemlerin iş doyumunun daha yüksek olmasi bu geliri ister hakemlikten 
elde ediyor olsun isterse diğer gelir kaynaklarindan elde ediyor olsun 
hakemi ekonomik kaygilardan uzaklaştirarak iş doyumunu arttirdiği 
söylenebilir. Nitekim araştirmada iş doyumu üzerindeki etkisi incelenen 
bir diğer değişken olan hakemlik yapma nedenine ilişkin bulgular da bu 
sonuçla uyumludur. Statü elde etmek için hakemlik yapan hakemlerin 
sağladiği iş doyumu diğer nedenlerle hakemlik yapanlara göre daha 
yüksek iş doyumu ortalamasina sahiptir. Karataş vd.(2013) çalişmalarinda 
ise gelir durumunun ve hakemlik nedeninin iş doyumu açisindan fark 
yaratmadiği gözlenmiştir.

İş doyumu yapilan işle ilgili hissedilen umut ile yakindan ilişkilidir. 
Söz konusu umudun yitirilmesi ve çalişanlarin meslekleriyle ilgili kariyer 
engelleri algilamalari cam tavan olarak ifade edilebilir ki bu çalişanin 
üzerinde onun mesleğinde ilerlemesine engel oluşturan, görünmez ama 
varliği hissedilen bir tavan gibidir. Tüm meslek gruplarinda çalişanlarin 
işlerinde ilerleme imkani bulabilmeleri ve bu imkanin liyakata dayali 
olmasi, onlarin işlerine ilişkin hissettikleri doyumu arttiran bir faktördür. 
Nitekim araştirma sonucunda da hakemlerin hissettikleri cam tavanin 
onlarin iş doyumunu düşürdüğü görülmüştür. Hakemlere mesleklerinde 
en üst klasmana yükselebileceklerine ilişkin inançlari sorulduğunda, 
hakemlikte yükselebileceğine inanan hakemlerin iş doyumlarinin daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonucun iş doyumu ile ilgili etmenlerden 
cam tavan etkisi ile uyumlu olduğu söylenebilir. Sökmen ve Şahingöz 
(2017)’ün çalişmalarinda da iş doyumu ve cam tavan hissi arasinda ilişki 
olduğu bulunmuştur.

İş doyumunu etkileyen etkenlerden bir diğerinin iş güvenliği olduğu 
düşünüldüğünde hakemlerin sahada maçi yönetirken kendilerini güvende 
hissetmelerinin önemi anlaşilabilir. Aksi durumda hakemin iş doyum 
düzeyinin düşük olmasi beklenir. Nitekim araştirma sonucunda da; 
kendilerini hem kulüp yöneticilerinin hem seyircilerin hem de antrenör ve 
oyuncularin baskisi altinda hisseden hakemlerin iş doyum düzeylerinin bu 
baskiyi hissetmeyenlere göre daha düşük olduğu gözlenmiştir.

Çalişma bulgularina göre sunulabilecek öneriler şöyle siralanabilir; 

•	 Hakemlerin mesleklerinde ilerleyebilmelerine ilişkin engel 
oluşturan cam tavan algisinin nedenleri incelenmeli ve bu nedenlerin 
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ortadan kaldirilmasina ilişkin gerekli tedbirler alinmalidir. Hakemlerin 
kariyer engelleri giderilerek liyakate dayali bir kariyer sistemi 
oluşturulmalidir.

•	 Özellikle hakemliğe yeni başlamiş, alt klasmanlarda bulunan 
yetenekli futbol hakemleri ile ülkemizde erkek hakemlere oranla zaten 
oldukça az sayida bulunan kadin futbol hakemlerinin, yaptiklari işten 
soğumalarini ve uzaklaşmalarini önlemek amaciyla ilgili kurullarca iş 
doyumlarini arttirmaya yönelik tedbirlerin alinmasi gereklidir.
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Giriş
Öğretmen yetiştirme süreci, cumhuriyetin ilanindan günümüze kadar 

önemini her zaman koruyan bir konu olmuştur. Cumhuriyetin kurulmasiyla 
birlikte özellikle Atatürk’ün önderliğinde yürütülen eğitim politikalarinda 
öğretmen ve öğretmen yetiştirilmesi Türk eğitimi için çok kiymetli bir unsur 
olurken, özellikle okullaşma sürecinde de eğitime yön vermiştir. Mahalle 
mekteplerinden modern ilköğretim kurumlarina, rüştiye ve idadilerden 
ortaokul ve liselere geçiş, üniversite reformunun gerçekleştirilmesi gibi 
çalişmalar cumhuriyet döneminin eğitim politikalarini ortaya koyan ciddi 
uygulamalardir (YÖK, 2007). 

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Program Güncelleme 
Çalışmaları
16 Mart 1848 tarihinde İstanbul’da Darülmuallimin adiyla kurulan okul 

Türk eğitim tarihinde öğretmen yetiştirmek amaciyla kurulan ilk okullardan 
bir tanesi olma özelliğini taşimaktadir (Akyüz, 2005).  Bu dönemde 
öğretmen okullarinin açilmasi, modern anlamda eğitim ve öğretimin 
ancak mesleğin gereklerine sahip, çağdaş yöntemlerle yetiştirilecek 
öğretmenlerle mümkün olabileceği görüşü üzerine yürütülmüştür (Öztürk, 
1996). Bu amaçla öğretimin bütün kademelerinde öğretmen yetiştirilmesi 
amaciyla farkli örgütlenmeler yapilmiştir. Türkiye’de 1923-1981 yillari 
arasinda ilkokullara öğretmen yetiştirmek üzere İlköğretmen Okullari, 
Köy Enstitüleri ve İki Yillik Eğitim Enstitüleri kurulmuştur. Cumhuriyetin 
ilanindan sonra hazirlanan ve 22 Mart 1926 tarih ve 789 sayili Maarif 
Teşkilatina Dair Kanunla ilkokullar için Muallim Mektepleri (Öğretmen 
Okullari) ve Köy Muallim Mektepleri (Köy Öğretmen Okullari) açilmiştir. 
Ancak, zaman içerisinde Köy Muallim Mekteplerinden istenilen derecede 
yararlanilamadiğindan dört yil sonra kapatilmiştir (Ataünal, 1994). 
1974-1975 öğretim yilinda ilköğretmen okullarindan bazilari öğretmen 
yetiştirme sürecinde etkinliklerini kaybettiklerinden üç yillik öğretmen 
lisesi haline dönüştürülmüş, diğer ilköğretmen okullari ise kapatilmiştir. 

Cumhuriyetin ilanindan itibaren ortaokullar için öğretmen 
yetiştirmede üç yil eğitim veren enstitüler kurulmuştur. Bu dönemde 
ortaokullara öğretmen yetiştirmede en büyük paya Eğitim Enstitülerinin 
olmuştur (Oğuzkan, 1983). Zaman içerisinde sayilari artan enstitüler, 
1978-1979 eğitim öğretim dönemine kadar işlevini devam ettirmişken, 
bu dönemden sonra Yüksek Öğretmen Okulu adini almiş, sayilari bu 
dönemden sonra azalmiş ve süreç içerisinde de yapisi değiştirilerek lise 
öğretmeni yetiştirebilecek şekilde dört yil eğitim veren okul halini almiştir 
(YÖK, 2007).
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Liselere öğretmen yetiştirmek amaciyla ise Yüksek Öğretmen Okullari 
ve Üniversitelerden bahsetmek mümkündür. Cumhuriyet döneminin en 
büyük problemlerinden bir tanesi nitelikli öğretmen ihtiyaci olmuştur. 
Liselere öğretmen yetiştirmek için açilan Yüksek Öğretmen Okullari 
nitelikli öğretmen açiğini kapatmak için bir yol olarak düşünülmüşse de 
yeterli ölçüde bu açiği kapattiği söylenemez (Kaya, 1984). Türkiye’de 
öğretmen yetiştirme sürecinde çok önemli işler yapmiş olan Yüksek 
Öğretmen Okullari, Öğretmen Okullari Genel Müdürlüğünün önerisi 
sonucu 1978 yilinda kapatilmiştir (Kavcar, 1982:205). Yüksek Öğretmen 
Okullarinin kapatilmasi bazi tartişmalari da beraberinde getirmiştir. 
Kapatilan bu okullar nedeniyle nitelikli öğretmen yetiştirilmesi, özellikle 
köy çocuklarinin üniversiteye geçişi ve üniversitelerin öğretim üyesi 
yetiştirmesi gibi pek çok konuda aksakliklar yaşanmiştir (Eşme2003). 
Bütün bu gelişmeler yaşanirken 1974 yilinda Ankara Yüksek Öğretmen 
Okulu Yerleşkesi’nde Deneme Yüksek Öğretmen Okulu açilmiştir. 
Özellikle Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik branşlarinda öğretmen 
yetiştirmek için kurulan okulda yeterli altyapinin sağlanamamasi 
nedeniyle 1975 yilinda kapatilmiştir (YÖK, 2007). 

Türkiye’de 1982 yilinda öğretmen yetiştirme politikalari tamamen 
değişmiştir. Bu tarihten sonra üniversiteler öğretmen yetiştiren kurumlar 
olarak görevi  Milli Eğitim Bakanliği’ndan devralmiştir. Özellikle İstanbul 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Selçuk 
Üniversitesi, İnönü Üniversitesi gibi üniversiteler bu süreçte oldukça 
etkin rol oynamişlardir. Ancak bu dönemde yaşanan en büyük problemde 
üniversiteler tarafindan kayit kabul şartlari, ders programlari ders sayisi 
ve dağilimi gibi konularda bir standartin oluşturulamamasi olmuştur 
(MEB, 1995).

Öğretmen yetiştirme görevi üniversitelere geçtikten sonra müfredat 
oluşturma ve güncelleme çalişmalari kapsaminda 1997, 2006 ve 2009 
kapsaminda çalişmalar yapilmiştir. Yapilan çalişmalarin en kapsamlisi 
ise 1996-1997 eğitim öğretim döneminde uygulanmaya başlanan çalişma 
olmuştur. Özellikle 1997-1998 öğretim yilinda sekiz yillik zorunlu eğitime 
geçilmesiyle birlikte hem Milli Eğitim Bakanliği hem de Yükseköğretim 
Kurulu tarafindan yapilan çalişmalar sonucunda, eğitim fakültelerinin ders 
programlari yeniden oluşturulmuştur. 2006 yilinda hazirlanan kapsamli 
çalişmadan sonra 1997 yilinda programin aksayan yönleri üzerine 
değişiklikler yapilmiştir. Bu kapsamda ortaöğretim alan öğretmenliği 
lisan programlarinda eğitim süresi beş yil olarak düzenlenmiştir. Alinan 
bu karar YÖK tarafindan 2014-2015 öğretim döneminden geçerli olmak 
üzere tekrar dört yila düşürülmüş ve alan öğretmenliği tezsiz yüksek 
lisans programlari da kapatilmiştir (YÖK, 2018).
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Yapilan bu değişikliklerin genel sebebinin değişen ihtiyaç ve 
taleplere cevap vermek olduğu söylenebilirken, özelde ise yeni fakülte 
yapilanmasinda ilköğretim ve ortaöğretim ayrimin kalkmasi ve bu durumun 
gerektirdiği yapisal düzenlemeler, kredi ve AKTS uyumsuzluklarindan 
dolayi yatay geçiş, çift ana dal uygulamalari, Erasmus, Mevlâna ve Farabi 
değişim programlarinda yaşanan aksakliklar, değişen şartlarin öğretmenlik 
yeterliklerinde de değişime ihtiyaç doğurmasi, kamusal alanda eğitimle 
ilgili hazirlanan ilişkili çalişmalar (kalkinma planlari, yükseköğretim 
yeterlik ve alan yeterlik çalişmalari), yükseköğretim kalite kurulunun 
çalişmalari ile akreditasyon çalişmalari, Avrupa yükseköğretimine 
entegrasyon çalişmalari içerisinde Bologna sürecinin gereklilikleri ve 
en önemlisi olarakta özellikle mesleki açidan öğretmen gerekliliklerine 
sahip, entelektüel açidan donanimli öğretmenler yetiştirmek olarak 
özetlenebilir. Program üzerinde yapilan güncellemelerin sistematik bir 
şekilde yürütülebilmesi için bazi yöntemler kullanilmiş, süreç oluşturulan 
program geliştirme komisyonlari ile süreç yürütülmüştür (YÖK, 2018).

Türkiye’de Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme ve 
Program Güncelleme Çalışmaları 
Cumhuriyet öncesinde okullarimizdaki beden eğitimi dersleri, sporla 

amatörce ilgilenen öğretmenler tarafindan verilmiştir. Cumhuriyetin 
ilaniyla birlikte Atatürk’ün yönlendirmeleriyle beden eğitimi derslerini 
verebilecek uzman öğretmenlerin yetiştirilmesi için önce kurslar açilmiş, 
ardindan da spor okullari kurulmaya başlanmiştir. Gazi Terbiye Enstitüsü, 
Beden Eğitimi Şubesi bu yöndeki girişimlerin öncüsü olmuştur. Bu süreç 
içerisinde alaninda uzman spor eğitmenleri yetişmesi için yurtdişina da 
yönelme olmuştur. İsveç’teki Stokholm Yüksek Beden Eğitimi Enstitüsüne 
Nizamettin Rifat (Kirşan) ve Vildan Aşir (Savaşir) gönderilmiştir. Diğer 
taraftan da beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek için 1926 yilinda İstanbul 
Çapa Kiz Öğretmen Okulu yaninda kadin ve erkekler için teorik ve pratik 
eğitim yapan “Cimnastik Muallimleri Kursu/Beden Eğitimi Öğretmeni 
Yetiştirme Kursu” açilmiştir. 1926 yilinda eğitim ve öğretime başlayan bu 
kursa İsveç’ten kadin adaylar için Inge Nerman, erkek adaylar için Ranger 
Johnson ve Suen Alexanderson adlarinda uzman eğitmenler getirilmiştir. 
5 Temmuz 1932 tarih ve 105 sayili “Talim ve Terbiye Kurulu” karari 
ile Gazi Eğitim Enstitüsünde erkekler için üç yil süreli “Beden Eğitimi 
Şubesi” 1932-1933 öğretim yilinda açilmiştir Beden Eğitimi Bölümü 
ilk yilinda eğitime 22 öğrenci ile başlamiştir. 12 Haziran 1935 tarihinde 
yurtdişinda düzenlenen uluslararasi beden terbiyesi kongresine Selim 
Sirri Tarcan ve Nizamettin Kirşan gönderilmiştir (Güven, 1996).

Bu dönemde Alman Beden Hareketleri Merkez Komitesi Kâtibi 
Umumiliğinde bulunan Dr. Carl Diem, Türk gençliğinin beden terbiyesi 
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için vücuda getirilecek bir örgütlenme projesini hazirlamak amaciyla ve 
izlenecek yol hakkinda bilgi vermesi amaciyla uzman olarak Türkiye’ye 
davet edilmiştir. 17 Eylül 1933-30 Ekim 1933 tarihleri arasinda Eskişehir, 
İzmir, İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Kayseri, Adana, Mersin, Konya, 
Akşehir, Afyon ve Ankara illerini ziyaret ederek beden eğitiminin durumu 
hakkinda incelemelerde bulunur ve hazirlamiş olduğu rapor 21 Kasim 
1933 tarihinde ayrintili bir programla hazirlanan “Gençliğin Millî Talim 
ve Terbiye Hakkında Kanun Tasarısı”nda da yer almiştir (Güven, 2007).

Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Şubesine Almanlarin beden 
eğitimi alaninda en ünlü isimlerinden olan Kurt Dainas getirilmiştir. Ayni 
dönemde de Türkiye’de yetişen beden eğitimciler ülkenin farkli bölgelerine 
gönderilerek buralarda görev yapmalari sağlanmiştir. Bu isimlerden en çok 
bilineneler Nizamettin Kirşan, Vildan Aşir Savaşir ve Zehra Alagöz’dür. 
Bu dönemde özellikle beden eğitimi öğretmeni yetiştirme misyonunu 
üstlenen Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Şubesi 1937 yilina kadar 
sadece erkek beden eğitimi öğretmeni yetiştirirken bu tarihten sonra kadin 
öğretmenler de yetiştirmeye başlamiştir. Bu amaçla İstanbul Alman Lisesi 
beden eğitimi öğretmeni Margarete Korge bu okulda öğretim elemani 
olarak görev yapmiştir. Bu okuldan 1934-1935 eğitim öğretim döneminde 
mezun olan öğrencilerden Mehmet Arkan ve Cemal Alpman Milli Eğitim 
Bakanliği tarafindan eğitim almak üzere Berlin Üniversitesi Beden Eğitimi 
Enstitüsüne gönderilmişlerdir. Daha sonra bu isimleri Hasan Örengil, 
Cevdet Anin ve Ahmet Yaraman takip etmiştir. Bu isimlerin Almanya’ya 
gönderilmesinin temel sebebi olarak Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi 
Şubesi’nin öğretmen açiğinin kapatilmasi olmuştur (Güven, 1996).

1936 yilinda Berlin Yaz Olimpiyat Oyunlari dolayisiyla Berlin’de 
düzenlenen “Dünya Spor Yüksekokulları Beden Eğitimi ve Spor 
Kongresi ve Uluslararası Spor Bölümü Öğrencileri Kampı”na Gazi 
Terbiye Enstitüsü, Beden Eğitimi Şubesi öğrencilerinden 30 kişilik bir 
grup gönderilmiştir. Atatürk’ün teşvikleriyle Gazi Terbiye Enstitüsü, 
Beden Eğitimi Şubesi öğrencileri böyle bir kongre ve kampa katilarak, 
Türkiye’nin dünya ülkelerine kiyasla sporda tesis, organizasyon, kongre 
ve kamp yapma geleneği açisindan nerede olduklarini görme imkâni 
bulmuşlardir (Güven, 2003). 

Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Şubesinde görev yapan Kurt 
Dainas 1939 yilinda 2. Dünya Savaşi başlamasi üzerine Almanya’ya 
dönmüştür. Bunun üzerine o dönemde Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü’nde atletizm antrenörü olarak görev yapan Macar antrenör 
Gyula Ratkai okuldaki atletizm derslerini vermek üzere görevlendirilmiştir. 
Enstitünün ilk mezunlarindan olan Pakize Gökay ve İlyas Sinal yine 
görevlendirilen diğer isimler olmuşlardir. Ayrica daha önceden Almanya’ya 
gönderilen Türk eğitimciler, eğitimlerini tamamladiktan sonra Türkiye’ye 
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dönerek Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Şubesinde görev yapmaya 
başlamişlardir (Arun, 1990). 

İhtiyaç duyulan beden eğitimi öğretmeni açiğini kapatabilmek için 
farkli şehirlerde öğretmen okullari açilmiştir. Bu okullardan bir tanesi de 
1944-1945 öğretim yilinda faaliyete geçen ve Edirne’de kurulan “Beden 
Eğitimi Öğretmen Okulu” olmuştur. Bu okulda dönemin önemli beden 
eğitimcilerinden Cevat Tiniç, Faik Gökay ve Pakize Gökay görev yapmiş 
ancak okul bir yil sonra kapatilmiştir. Okulun öğrencilerinin bir kismi 
Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümüne transfer edilmişlerdir. Bu 
okulda görev yapan öğretim elemanlari da öğrencilerle birlikte Ankara’ya 
gelmişlerdir (Güven, 1996).

Yapilan bütün girişimlere rağmen ihtiyaç duyulan beden eğitimi 
öğretmeni ihtiyaci karşilanamamiştir. Bu nedenle 1947-1948 öğretim 
yilinda Çapa Eğitim Enstitüsü’nde beden eğitimi, bölümü açilmiştir. İki yil 
eğitim vermek üzere açilan bölüm 1949 yilinda faaliyetlerine son vermiş 
ve öğrencileri Edirne’de olduğu gibi Ankara’ya Gazi Eğitim Enstitüsü 
Beden Eğitimi Bölümüne aktarilmiştir (Güven, 1996).

Beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek amaciyla sonraki yillarda 
Türkiye’nin değişik illerinde pek çok okul açilmiş ancak Türkiye’nin 
ihtiyaci olan uzman, teknik adamlar yetiştirilememiştir. Bu amaçla 3530 
sayili yasanin 24. maddesi gereğince Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü 
ve Gençlik ve Spor Akademileri açilmiştir. 1974- 1975 öğretim yilinda 
Ankara’da, “Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi”, 1975-1976 
öğretim yilinda İstanbul’da “Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi” 
ve Manisa’da, “Manisa Gençlik ve Spor Akademisi” adiyla Gençlik ve 
Spor Bakanliği’na bağli olarak açilmiştir. Türkiye’nin farkli yerlerinde 
açilan akademiler kurulurken, Avrupa’da var olan modern öğretim 
kurumlarina benzer bir yapinin oluşturulmasi hedeflenmiştir (Gençlik ve 
Spor Akademileri Yönetmelikleri, 1975).

Türk beden eğitimi ve spor yapilanmasinin ihtiyaci olan nitelikli 
öğretmenleri yetiştirmek, akademik çalişmalar yapmak ve farkli bilim 
dallarinin multidisipliner çalişmalar yapabileceği bir sistem olma çabasiyla 
kurulan akademilerde, eğitim öğretim süresi dört yil olarak uygulanmiştir. 
Açilan bu okullar ile ilgili en temel problem bu okullardan mezun olacak 
öğrencilerin istihdamlarinin nasil olacağinin belirlenmemesi olmuştur. 
Akademilerin yapisinda var olan bu belirsizlik nedeniyle açilan bu 
akademiler bir süre sonra kapatilmiş ve yerlerine üniversiteler bünyesinde 
açilan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullari ve Spor Bilimleri Fakülteleri 
kurulmuştur (Özgül, 1980). Beden eğitimi öğretmeni yetiştirme çalişmalari 
üniversitelere geçtikten sonra özellikle modern eğitim gereklilikleri 
sağlamak amaciyla farkli zamanlarda beden eğitimi öğretmenliği lisans 
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programlari için program güncelleme çalişmalari yapilmiştir. Bu amaçla 
üniversitelerin beden eğitimi öğretmeni yetiştiren bölümlerinde 2006 ve 
2018 yillarinda yapilan müfredat oluşturma ve güncelleme çalişmalari 
tablo 1’de detaylica ele alinmiştir.

Tablo 1. 2006 ve 2018 Yıllarında Güncellenen Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü Programı

2006-2007 Müfredat Programi 2018-2019 Müfredat Programi

I.Yariyil I.Yarıyıl

NO TÜRÜ DERSİN ADI T U K TÜRÜ DERSİN ADI T U K
AKTS

1 A Beden Eğitimi ve 
Sporun Temelleri 2 0 2 MB Eğitime Giriş 2 0 2 3

2 A Genel Cimnastik 1 2 2 MB Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 3

3 A İnsan Anatomisi 
ve Kinesiyoloji 4 0 4 GK Atatürk İlk.Ve İnk 

Tarihi 1 2 0 2 3

4 A Basketbol 2 2 3 GK Yabanci Dil 1 1 0 2 3

5 A Yüzme 2 2 3 GK Türk Dili 1 3 0 3 5

6 GK Türkçe I: Yazili 
Anlatim 2 0 2 GK Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5

7 GK Atatürk İlkeleri 
ve İnkilâp Tarihi I2 0 2 AE Beden Eğitimi ve 

Sporun Temelleri 2 0 2 2

8 MB Eğitim Bilimine 
Giriş 3 0 3 AE İnsan Anatomisi ve 

Kinesyoloji 3 0 3 3

9 AE Hareket Eğitimi 2 2 3 3

I. Yariyil Kredi Toplami 18 6 21 21 2 22 30

II.Yariyil II.Yariyil

NO TÜRÜ DERSİN ADI T U K TÜRÜ DERSİN ADI T U K AKTS

1 A Sağlik Bilgisi ve 
İlk Yardim 1 2 2 MB Eğitim Psikolojisi 2 0 2 3

2 A Artistik 
Cimnastik 1 2 2 MB Eğitim Felsefesi 2 0 2 3

3 A Atletizm 2 2 3 GK Atatürk İlk.Ve İnk 
Tarihi 2 2 0 2 3

4 A Doğa Sporlari     1 2 2 GK Yabanci Dil 2 2 0 2 3

5 GK Türkçe II: Sözlü 
Anlatim 2 0 2 GK Türk Dili 2 3 0 3 5

6 GK
Atatürk İlkeleri 
ve İnkilâp Tarihi 
II

2 0 2 AE Sağlik Bilgisi ve İlk 
Yardim 2 0 2 2

7 GK Temel Müzik 
Eğitimi 1 2 2 AE Cimnastik 1 2 2 4

8 MB Eğitim Psikolojisi3 0 3 AE Atletizm 1 2 2 4

9 AE Takim Sporu 1 1 2 2 3
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II. Yariyil Kredi Toplami 13 10 18 16 6 19 30

III.Yariyil III.Yarıyıl

NO TÜRÜ DERSİN ADI T U K TÜRÜ DERSİN ADI T U K
AKTS

1 A Egzersiz 
Fizyolojisi 2 2 3 MB Ögretim Teknolojileri 2 0 2 3

2 A Ritim Eğitimi ve 
Dans 1 2 2 MB Ögretim İlke Ve 

Yöntemleri 2 0 2 3

3 A Hentbol     2 2 3 MB Seçmeli 1 2 0 2 4

5 GK Bilgisayar I 2 2 3 GK Seçmeli 1 2 0 2 3

GK Yabanci Dil 1 3 0 3 GK Topluma Hizmet 
Uygulamalari 1 2 2 3

6 GK Seçmeli I 2 0 2 AE Seçmeli 1 2 0 2 4

7 MB Öğretim İlke ve 
Yöntemleri 3 0 3 AE

Beden Eğitimi Spor 
Ögrenme Ve Ögretim 
Yaklaşimlari

2 0 2 3

8 MB Seçmeli 1 2 0 2 AE Motor Gelişim 3 0 3 3

9 AE Takim Sporu 2 1 2 2 4

III. Yariyil Kredi Toplami 17 8 21 17 4 19 30

IV.Yariyil IV.Yariyil

NO TÜRÜ DERSİN ADI T U K TÜRÜ DERSİN ADI T U K
AKTS

1 A Antrenman 
Bilgisi 2 2 3 MB Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3

2 A Futbol 2 2 3 MB Eğitim Araştirma 
Yöntemleri 2 0 2 3

3 A Halk Oyunlari 2 2 3 MB Seçmeli 2 2 0 2 4

4 A Seçmeli I 2 2 3 GK Seçmeli 2 2 0 2 3

5 GK Bilgisayar II     2 2 3 AE Seçmeli 2 2 0 2 4

6 GK Yabanci Dil 2 3 0 3 AE Beden Eğitimi Ve Spor 
Öğretim Programlari 2 0 2 3

7 MB Özel Eğitim 2 0 2 AE Egzersiz Fizyolojisi 3 0 3 5

8 MB Ölçme ve 
Değerlendirme 3 0 3 AE Ritim Eğitimi Ve Dans 1 2 2 5

IV. Yariyil Kredi Toplami 18 10 23 16 2 17 30

V.Yarıyıl V.Yarıyıl

NO TÜRÜ DERSİN ADI T U K TÜRÜ DERSİN ADI T U K
AKTS

1 A Psikomotor 
Gelişim 3 0 3 MB Sinif Yönetimi 2 0 2 3

2 A Fiziksel 
Uygunluk 2 2 3 MB Eğitimde Ahlak ve Etik 2 0 2 3

3 A Voleybol 2 2 3 MB Seçmeli 3 2 0 2 4

4 A Beden Eğitimi ve 
Spor Tarihi 2 0 2 GK Seçmeli 3 2 0 2 3
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5 A Seçmeli II* 2 2 3 AE Seçmeli 3 2 0 2 4

6 GK Türk Eğitim 
Tarihi 2 0 2 AE Antrenman Bilgisi 2 0 2 3

7 MB Özel Öğretim 
Yöntemleri I 2 2 3 AE Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretimi 2 2 3 4

8 MB

Öğretim 
Teknolojileri 
ve Materyal 
Tasarimi

2 2 3 AE Takim Sporu 3 1 2 2 3

9 AE Yüzme 1 2 2 3

V. Yariyil Kredi Toplami 17 10 22 16 6 19 30

VI.Yarıyıl VI.Yarıyıl

NO TÜRÜ DERSİN ADI T U K TÜRÜ DERSİN ADI T U K
AKTS

1 A Beceri Öğrenimi 3 0 3 MB Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme 2 0 2 3

2 A Egzersiz ve 
Beslenme 2 0 2 MB Türk Eğitim Sistemi ve 

Okul Yönetimi 2 0 2 3

3 A Eğitsel Oyunlar 1 2 2 MB Seçmeli 4 2 0 2 4

4 A Özel Öğretim 
Yöntemleri II 2 2 3 GK Seçmeli 4 2 0 2 3

5 GK
Bilimsel 
Araştirma 
Yöntemleri

2 0 2 AE Seçmeli 4 2 0 2 4

6 GK Etkili İletişim 
Becerileri 3 0 3 AE Beceri Öğrenimi 3 0 3 3

7 MB Sinif Yönetimi 2 0 2 AE Fiziksel Uygunluk 3 0 3 3

8 MB Okul Deneyimi 1 4 3 AE Doğa Sporlari 1 2 2 3

9 AE Raket Sporu 1 2 2 4

VI. Yariyil Kredi Toplami 16 8 20 18 4 20 30

VII.Yariyil VII.Yariyil

NO TÜRÜ DERSİN ADI T U K TÜRÜ DERSİN ADI T U K
AKTS

1 A
Engelliler İçin 
Beden Eğitimi 
ve Spor

1 2 2 MB Öğretmenlik 
Uygulamasi 1 2 6 5 10

2 A Seçmeli III 3 0 3 MB Özel Eğitim ve 
Kaynaştirma 2 0 2 3

3 GK Drama 2 2 3 MB Seçmeli 5 2 0 2 4

4 GK Topluma Hizmet 
Uygulamalari 1 2 2 AE Seçmeli 5 2 0 2 4

5 MB
Türk Eğitim 
Sistemi ve Okul 
Yönetimi

2 0 2 AE Halk Oyunlari 1 2 2 3

6 MB Rehberlik 3 0 3 AE Egzersiz ve Beslenme 2 0 2 3

7 AE Eğitsel Oyunlar 1 2 2 3

VII. Yariyil Kredi Toplami 12 6 15 12 10 17 30
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VIII.Yariyil VIII.Yariyil

NO TÜRÜ DERSİN ADI T U K TÜRÜ DERSİN ADI T U K
AKTS

1 A Araştirma Projesi 2 2 3 MB Öğretmenlik 
Uygulamasi 2 2 6 5 10

2 A Beden Eğitimi ve 
Spor Yönetimi 3 0 3 MB Okullarda Rehberlik 2 0 2 3

3 A Seçmeli IV 2 0 2 MB Seçmeli 6 2 0 2 4

4 GK Seçmeli II 2 0 2 AE Seçmeli 6 2 0 2 4

5 MB Öğretmenlik 
Uygulamasi 2 6 5 AE

Beden Eğitimi ve 
Sporda Organizasyon 
ve Yönetim

2 0 2 3

6 MB Seçmeli II 3 0 3 AE Sağlikli Yaşam İçin 
Egzersiz Programlama 2 0 2 3

7 AE Uyarlanmiş Beden 
Eğitimi ve Spor 1 2 2 3

VIII. Yariyil Kredi Toplami 14 8 18 13 8 17 30

Genel Toplam 125 68 158 129 42 150 240

Tablo 1 incelendiğinde, 2018 yilinda hazirlanan programda ders 
sayilarinin arttiği ancak buna karşin uygulama derslerinin ve genel 
program içerisindeki yoğunluğunun azaldiğini görmek mümkündür. 
2018 programinda dikkat çeken bir diğer hususta, beden eğitimi ve spor 
alaniyla alakali derslerin yerine eğitim derslerinin ağirliğinin artmasi 
olmuştur. Ayrica 2006 programina tabi olan öğrenciler yerel kredi ile 
mezun olurken, 2018 yilinda hazirlanan programa tabi olan öğrencilerin 
mezun olabilmek için en az 240 AKTS değerine ulaşmalari gerekmiştir. 

Tablo 2. Müfredat Programlarına Göre Toplam Ders Saatleri ve Yüzdelik 
Değerleri

2006-2007 Müfredat Programi 2018-2019 Müfredat Programi
Teorik Uygulama Kredi Teorik Uygulama Kredi AKTS

Meslek 
Bilgisi 33 16 40 44 12 50 86

Genel 
Kültür 33 10 38 26 2 27 42

Alan 
Eğitimi 59 42 80 59 28 73 112

Genel 
Toplam 125 68 158 129 42 150 240

Tablo 2 incelendiğinde, 2006-2007 eğitim öğretim yilinda 
uygulanmaya başlayan beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirme 
programindaki genel kültür derslerinin 33 saat teorik ve 10 saat uygulama 
olmak üzere 38 krediden,  alan bilgisi derslerinin 59 saat teorik, 42 saat 
uygulama olmak üzere 80 krediden, meslek bilgisi derslerinin 33 saat 
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teorik, 16 saat uygulama olmak üzere 40 krediden oluştuğu görülmektedir.  
Ayrica alan bilgisi dersleri %51 (80 kredi) ile toplam kredinin yarisindan 
çoğuna sahiptir. Meslek bilgisi dersleri %25 (40 kredi) ve genel kültür 
dersleri ise %24’lük (38 kredi) yüzdelik paya sahiptir (İmamli, 2015). 
2018 yilinda güncellenen öğretmenlik lisans programlarindaki dersler 
incelendiğinde ise, önceki dönemlerdeki gibi, alan eğitimi dersleri % 45-
50 (73 kredi), öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin %30-35 (50 kredi) ve 
genel kültür derslerinin %15-20 (27 Kredi) olduğu görülmüştür. 

2006-2007 eğitim öğretim döneminde uygulamaya başlanilan program 
ile 2018-2019 eğitim öğretim döneminde uygulamaya konulan program 
arasinda nicelik açisindan çok büyük farkliliklar görülmemektedir. 
İki program arasindaki en büyük farkin AKTS uygulamasi olduğunu 
söylemek mümkündür. Bologna süreci ile birlikte yükseköğretime giren 
sistem, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) olarak 
adlandirilmiştir. Farkli ülkeler tarafindan kullanilan bu sistem dinamik 
bir süreç olan eğitimin sahip olduğu güncel problemlere çözüm yolu 
olacak bir yol olarak görülmüştür. AKTS ders kredileri, her bir ders için 
öğrencilerde kazandirilmak istenen yeterlikleri referans alarak, öğrencinin 
iş yükü üzerinden yapilan hesaplamalarla ifade edilmiştir. Bu sistemin 
var oluşunun nedeni olan Bologna süreci, Türkiye’de uygulanma alani 
açisindan da önemli yer bulmuştur. Bu sistemin özellikle yükseköğretime 
yerleşmesiyle alakali farkli yapilanmalara gidilmiş ve sistemin hem 
üniversitelere yerleşmesi hem de öğrencilere anlatilabilmesi için 
üniversiteler bünyesinde koordinatörlükler kurulmuştur (YÖK, 2010).

Türkiye’de özellikle program güncellemelerinde Avrupa ile 
yakalanan uyum eğitim sisteminin ilgili kurumlari tarafindan oluşturulan 
kurullar tarafindan yakalanamamiştir. Programlarin güncellenmesi 
çalişmalari için oluşturulan kurularin yapisi ve işleyişi zaman zaman 
eleştirilere neden olmuştur. Özellikle 2018 programinin içeriği, dersler 
ve derslerin dönemleri ve türleri üzerinde alan uzmanlari tarafindan 
oldukça fazla eleştiri almiştir. Bu eleştiriler sadece beden eğitimi ve spor 
öğretmenliği özelinde kalmamiş diğer öğretmenlik alanlarinda da çok 
ciddi problemlere neden olmuştur. Bunun üzeri 10 Ağustos 2020 tarihinde 
yapilan Yükseköğretim Genel Kurul, 12 Nisan 2018 tarihinde aldiği karari 
iptal ederek aşağidaki kararlari almiştir.

a) Derslerin siniflandirilmasiyla ilgili “Alan Eğitimi Dersleri, 
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri ve Genel Kültür Dersleri” şeklindeki 
bir siniflandirmanin oluşturulmasi,

b) Ayrica “ders sayisi, ders saati / kredi sayisi ve yoğunluğu” ile 
ilgili de siniflandirmalara dikkat edilerek yapilacak düzenlemelerin 
üniversiteler tarafindan yapilmasina karar verilmiştir. Böylece dinamik 
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bir süreç olan eğitim ve eğitimin unsurlarinin tek bir merkezden değil de 
belirlenen çerçeveler dahilinde paydaşlar tarafindan oluşturulmak üzere 
yetki devri yapilarak süreç son halini almiştir. 

YÖK tarafindan yapilan bu yetki devri öğretmen yetiştirme sürecinde 
var olan karmaşalara çözüm olmanin ötesinde yeni problemleri de 
beraberinde getirmiştir.  Programlar üzerinde yapilan bu tür değişiklikler 
eğer iyi planlanmazsa ortaya çikan sorunlar çözülemez hal alabilmektedir. 
Şöyleki, ayni program içerisinde öğrenim gören birinci sinif öğrencileri 
2018 yili programina tabi iken, ikinci ve sonraki siniftaki öğrenciler 
farkli bir programa tabi olmuşlardir. Bu durumda yürütülebilirlik ve 
yönetilebilirlik açisindan çok ciddi problemlere neden olmaktadir. 
Ayrica sadece öğretmen yetiştirme değil öğretmen seçimi de bu süreç 
içerisinde ele alinmasi gereken önemli problemlerden bir tanesidir. 
Öğretmen adaylarinin seçimi, yetiştirilmesi ve istihdami çok eksenli ve 
görüş birliği gerektiren bir durumdur. Bu açidan bakildiğinda YÖK başta 
olmak üzere Milli Eğitim Bakanliği, üniversiteler ve alan uzmanlarinin 
ortak çalişabileceği bir üst kurulun oluşturulmasi ve burada alinacak 
kararlarin bir mutabakat özelliği taşimasi sistemin doğal güncelleme 
mekanizmasinin kurulmasi açisindan oldukça önemli görülmektedir.
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1. Kuantum Liderliğin Tanımı
Kuantum liderlik varsayimlari genel hatlariyla şöyle açiklanabilir 

(Erçetin, 2000:77-81):

Liderlik, lider-izleyenler ikileminde etkileşim alanidir: Kuantum 
fiziğinin cisimlerin ayni anda hem dalga hem de parçacik niteliği taşidiğina 
ilişkin varsayim doğrultusunda kuantum liderlik paradigmasinda liderler 
kendilerini izleyenlerden ayri, farkli olarak algilanmazlar. Bu durumda 
liderlik için liderin ve izleyenlerin ayni ölçüde liderliğe katilan ve katki 
sunan bir bütünlüğü ifade ettikleri ileri sürülebilir. Liderin tek bir birey, 
izleyenlerin grup ya da tek tek bireyler olarak özelliklerini, davranişlarini 
anlamli kilan durum lider ile izleyenler arasindaki etkileşimdir. 

Liderlik yapilandirilamaz ve kestirilemez: Kuantum liderlik 
paradigmasi liderliği belirsiz, kestirilemeyen “nondeterministik” bir 
gerçeklik olarak kabul eder. Günümüzün karmaşik ve dinamik koşullarinda 
liderlik de bilinemeyen, kestirilemeyen bir eylem alaninda sürekli riske 
girmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle modern örgütlerde liderlik, dinamik 
(düzensiz, kararsiz, çeşitli, dengesiz, doğrusal olmayan ilişkilerle örülü, 
geçici-zamanin akişina karşi yüksek duyarli) bir çevrenin belirsizliğinde 
olasi bir örgütsel kaosu yönetebilme becerisidir.

Liderlik olgusu kesiklidir: Kesiklilik bir kuantum fenomenidir. Bu 
çerçevede izleyenlerin bazilari lidere bağliliklarini yitirebileceği gibi, lider 
de yeni izleyenlerle birleşebilir. Ya da örgütte herhangi bir olayda herhangi 
biri lider olarak ortaya çikabilir, liderlik el değiştirebilir. Lider hükmeden, 
yargilayan değil; izleyenlerine danişmanlik yapan, yol gösteren, onlardan 
ve onlarla öğrenendir. Bu da liderlik gücünün paylaşildikça artmasini, 
yayilmasini, izleyenlerin yetişmesini ve gelişmesini sağlar. 

Liderliğin etkisi etkileşime dayalidir: Modern fizikte belli bir yere 
kadar güç uygulanabilir, sonrasinda ne kadar güç uygulanirsa uygulansin 
enerji artirilamaz. Kuantum liderliğin etkisi de lider ve izleyenlerin 
etkileşiminin niteliğine dayali olarak gelişen bağliliğin sonucunda ortaya 
çikar. Zira hiç kimse bir başka kimseyi birilerini izlemeye zorlayamaz. 
Kaldi ki, zora dayali bir izleme belli bir noktaya kadar sürer. Bu anlayiş 
örgütlerde formal yapinin esnek ağ biçiminde düzenlenmesini, informal 
yapinin ise astlarin ve üstlerin birbirlerini güdülediği, yönlendirdiği 
etkileşimlere dönüşmesini gerekli kilar. 

Genel hatlariyla açiklanan kuantum liderlik varsayimlari zemininde 
Porter-O’Grady ve Malloch (2010)’a göre kuantum liderlik, insan 
ilişkilerini ve çevre unsurlarini birbirine bağlayan bir liderlik anlayişini 
içerir (Erçetin vd, 2018:111). 
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Giles (2018) de kuantum liderliği, “karmaşik uyarlanabilir sistemler 
temelinde birbirine bağli, inovasyonu uyarmak üzere liderleri ve 
organizasyonlari dönüştüren bir dizi beceri” olarak tanimlamaktadir 
(Hanine & Nita, 2019:846). Bu tanim uzantisinda kuantum liderliğin 
kuantum becerileri şöyle siralanabilir (Dargahi, 2013:412): 

a) Kuantum görme: Temkinli, telaşsiz, incelikli bir biçimde görme 
yeteneği. 

b) Kuantum düşünme: Tersine, aleyhte, zararina, olumsuz düşünme 
yeteneği. 

c) Kuantum hissetme: Etkin, faal, aktif bir biçimde hissetme 
yeteneği. 

d) Kuantum bilme: Sezgisel olarak bilme yeteneği. 

e) Kuantum davranma: Hesap verebilir davranma yeteneği. 

f) Kuantum güvenme: Yaşamin yoluna, gidişatina, sürecine 
güvenme yeteneği. 

Kuantum liderliğin detaylari şöyle siralanabilir (Hanine & Nita, 2019: 
846; Fris & Lazaridou, 2006:13, 15; Papatya & Dulupçu 2000; Samur & 
Seren İntepeler, 2016:106; Koçak, 2020:330; Yücebalkan, 2020):

Kuantum liderlik özellikle kaos teorisi ve karmaşikliktan gelen 
içgörülere ve metaforlara dayandiğindan, yüksek karmaşiklik, çok akiş 
ve büyük belirsizliğin olduğu durumlar için uygundur; yüksek kararlilik, 
düzen ve öngörülebilirliğin olduğu durumlar için değil. Kuantum liderler 
kaos ve potansiyel belirsizlik içinde yönetme yeteneğine sahiptir. İnovatif 
fikirler yaratmak için paradoksal farkliliklari kullanirlar.

Kuantum liderlik çok odakli karakteristiklere sahiptir ve doğrusal 
olmayan yapilari tercih eder. Bu nedenle yeni yüzyilin esnek ve karmaşik 
yapilar gerektiren sorunlarina uygundur. Kuantum liderler holistik bir yapi 
ister ve tüm işlere önem verirler. İndirgemeci yaklaşim yerine kuantum 
düşünme; belirsizlikler, karmaşik sorunlar ve zorluklar ile başa çikabilen 
çok sistemli bir bilimsel süreç gerektirir.

Kuantum liderlik kökten bir yeniden yapilanma sürecidir. Bu süreçte 
eski bağlantilar sökülür, yenileri ayarlanarak yeni bir süreç inşa etme çabasi 
görülür. Bağlantilardaki değişim ortami değiştirerek yeni bir bağlama, 
yeni bir varoluşa ulaşilir. Kuantum liderliğin temel özellikleri öz yönetim, 
çalişanlarin güvenliğini tesis ederek zihinlerini öğrenmeye ve bağlanmaya 
yöneltmelerini sağlama, yaraticiliği ve inovasyonu kolaylaştirmak için 
başkalaşim, bağlantilarin oluşturulmasi ve örgüte aidiyet, birçok deneme 
ve hata ile etkili öğrenme, radikal inovasyon olarak siralanabilir. 
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Kuantum liderlik anlayişinin holistik ve sistemli yapisindaki 
hatalardan öğrenme ilkesi çalişanlarin risk almasini kolaylaştirmaktadir. 
Böylelikle çalişanlar problemleri firsat olarak düşünüp yaraticiliğini 
kullanabilir ve yeni çözüm önerileri getirebilir. Liderin sağladiği esneklik 
ile sistemdeki mevcut durum bozularak, yerini değişim alabilir. 

Kuantum liderlikte örgütsel değişim tepeden başlayip tepkisel 
olmak yerine örgütün herhangi bir yerinde başlayabilir, deneyseldir. 
Organizasyonun verimliliğinden ve etkinliğinden çok anlamli ilişkilere 
ve bireysel zindeliklere değer verir; hem organizasyonel performansi hem 
de hem de bireysel çikarlari korumayi dikkate alir. 

Kuantum liderlik hiyerarşik değildir, tersine her bireyin 
organizasyondaki potansiyeli liderliğe katkida bulunur. Böylece lider her 
bireyin katkilariyla daha fazla enerjiye sahip olur. Ayrica kuantum liderlik 
çatişmayi da yaraticiliğa yol açan bir kaynak olarak değerlendirir.

Kuantum liderin tepe yönetimde yoğunlaşan güç yerine tercih ettiği 
etki kavrami, kişisel özelliklerin bir fonksiyonudur ve üyeler arasinda 
geniş bir alana yayilarak dağitilmiştir. İş bölümü, işlevsel uzmanlaşma ve 
rekabet yerine kişisel çok yönlülük, entegre çaba ve işbirliğini tercih eder. 
Organizasyon üyeleri yaratici ortaklar olarak görülür.

Kuantum lider hiyerarşik bir karar sistemi inşa etmekten kaçinir, 
bunun yerine merkezi olmayan kararlar almayi tercih eder. Kuantum lider, 
iliman ve sicak bir ortam yaratmak için tüm paydaşlarla pozitif diyalog ve 
iletişim içindedir; çalişanlarina ve diğer tüm paydaşlarina güvenir. Ayrica 
takipçilerine de güvenir ve gerekli tüm araçlarla teşvik eder. 

Kuantum liderlik, bürokratik kontrol anlayişindan çok farkli olan 
bir işbirliği ve entegrasyon düzleminde gelişir. Bu da astlari sanki-
güçlendirmeden temelde farkli olan hakiki bir güçlendirmeye yol açar. 

Kuantum liderlik çalişanlarin potansiyelini tetikler, herkesi paylaşilan 
bir hedefe yönlendirir. Mekanik “ya-ya da” varsayiminin yerini kuantum 
düşüncede “ikisi de” alir. “Ya-ya da” belirli sinirlar içinde etkilidir ve 
geçerlidir, ancak “ikisi de” düşünme biçimi kendini sinirlamaz.

Kuantum liderlik iletişim, diyalog ve etkileşim zemininde konumlanir. 
Bunlar, örgütün görünmez enerji kaynaklaridir. Her birey/parçacik hem 
lider hem de izleyendir. Bireyler, ortaya çikan dalga-parçacik ikiliği 
durumunda olduğu gibi “ikisi de” terimiyle davranirlar. 

Kuantum liderlikte her birey, bir alan ya da ağ araciliğiyla diğer 
tüm bireylerle ayrilmaz bir şekilde bağlantili ve etkilenir olarak görülür. 
Sonuç olarak, bir işletmenin kimliği diğer varliklar ile olan ilişkilerinden 
ayrilamaz; varliklar bu ilişkiler araciliğiyla gerçeklerini “birlikte yaratir”.
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Kuantum liderlik grubun herhangi bir yerindeki eylemlerde, 
başkalariyla ilişkiler yoluyla bireylerin enerjisini ve potansiyelini 
serbest birakmaya yardimci olur. Liderliğin kaynaklari bireyler, ağlar ve 
etkileşimlerdir.

Kuantum liderlik insanlari ayirmadan bireylerin doğasindaki ilişkileri 
anlamaya çalişir. İnsanlarin birlikte çalişmalari ve performanslarin sinerjik 
etkilerini artirmak için olanaklar sağlar. Sonuç olarak zengin ilişkiler ve 
sinerji üretilir. 

Kuantum lider aktif olarak çalişanlar için çalişir. Kaosu istihbarata 
ve bilgeliğe dönüştürebilir. Hedefleri etik ve değerler odaklidir. Zor 
durumlara uyum sağlayabilir. Kuantum yetkinliğini kullanarak sorunlara 
ve başarisizliklara odaklanmak yerine olaylarin olumlu yönlerine 
odaklanabilir.

Kuantum lider karmaşik sistemlerde tahminin olanaksiz olduğunu, 
doğanin esas olarak belirsiz ve öngörülemez olduğunu varsayar, 
müphemliği kabul eder. Bunun işiğinda lider durumlarin sezgisel hissine 
dayanir ve hem kendisinin hem de başkalarinin kuruma getirdiği karakter, 
yaraticilik ve yeteneklere güvenir. Böylelikle kuantum lider işbirliği ve 
entegrasyon ruhunu geliştirmeye yardimci olmaya çalişir. Ona göre işleri 
halletmenin tek bir doğru yolu yoktur, birçok alternatif yol vardir (Samur 
& Seren İntepeler, 2016:107).

2. Kuantum Liderliğin Temel Varsayımları
21. yüzyilda farkli disiplinler arasindaki etkileşimin odak noktasini, 

bilimsel çalişmalarda esas alinacak yaklaşimlarin yeniden tanimlanmasi 
ile ilgili girişimler ve müzakereler oluşturmaktadir. 

Bu girişim ve müzakerelerin sonucunda yönetim/işletme alaninda 
faaliyet gösteren bilim dalinin, kendini sürekli olarak tanimlamak ve 
diğer disiplinlerin de elde ettiği bulgulari kullanmak suretiyle gelişmesi 
beklenmektedir (Erçetin ve Kamaci, 2008). 

Kuantum liderlik, sahip olduğu tüm bu özelliklerle basit bir post-
modern teori değildir. Yeni bir paradigmadir ve kaos siniri olarak 
adlandirilabilecek olan doruk noktasina varişi temsil eder. Kuantum 
liderliğinin hüküm süreceği ortami tarif edecek en uygun kelimeler - 
belirsizlik ve devamsizliğin yani sira-düzensizlik ve karmaşiklik olacaktir. 
Kuantum liderliğinin temel özellikleri şöyle siralanabilir; 

•	 Liderlik, lider ve lideri takip eden insanlar arasinda bir etkileşim 
sahasi olarak adlandirilabilir. 

•	 Liderlik yapilandirilamaz ve önceden tahmin edilemez 
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•	 Liderliğin devam arz etmediği bir gerçektir. 

•	 Liderliğin etkisi etkileşim düzeyine bağlidir.

Uzunçarşili, Toprak ve Ersun (2000), kuantum liderliği insan 
fiziğinin harekete geçirilmesi süreci olarak ifade etmiş, kuantum fiziğinin 
en güçlü enerji seviyelerini açiklamasindan yola çikarak kuantum liderliği 
de izleyenlerdeki enerjiyi harekete geçiren, üretkenliği destekleyen ve 
belirsizliğin getirdiği yaratici potansiyeli ortaya çikaran sezgisel bir süreç 
olarak tanimlamiştir. Uzunçarşili, vd. (2000)’ne göre, kuantum liderliğin 
üç boyutu vardir: 

•	 Liderlik İlişkileri: Bu boyut, kuantum liderliği bir etkileşim 
alani olarak açiklar,

•	 Liderlik Etkisinin Kaynağı: Kuantum liderliğin etkisini; saygi, 
güven, bilgi ve yüksek beklenti gibi lider ve izleyenlerin paylaştiği ortak 
değerler oluşturur,

•	 Belirsizlik: Belirsizlik aslinda gerçeğin yansimasidir. 

Olaylara ilişkin elde ettiğimiz bilgi geleceğe yönelik tahmin 
yapmamizi olanakli kilmaz. Fris ve Lazaridou (2006), Fairholm (2004)’in 
ortaya koyduğu üç temel yönetim stratejisini, kuantum liderlik boyutlari 
ve ilgili liderlik stratejileri başliği altinda uyarlamiştir. 

Kuantum Liderlik Boyutları ve İlgili Liderlik Stratejileri
Kuantum Liderliğin Boyutlari İlgili Stratejiler

Kendi kendini örgütleme eğilimi

•	Serbest bilgi akişini kolaylaştirmak Geribildirim 
döngülerinin gelişimini kolaylaştirmak 
•	İlişkileri sürdürme ve geliştirme üzerine 
odaklanmak 
•	Güven vermek 
•	Paylaşilan vizyon ve değerlere bağli olarak 
çalişanlarin özgürce davranmalarini desteklemek

Belirsizlikle Çalişma

•	Büyük resmi görmek için günlük olaylari ve gel 
gitleri takip etmek
•	Olumsuz sonuçlarini göze alma pahasina 
yaraticiliği desteklemek 
•	Değişimin, örgüt odakli

Vizyon ve değerlerin kuantum 
paradigmasinin temel öğeleri olduğunu 
fark etme

•	Değerleri açiğa kavuşturmak için önemini 
vurgulamak 
•	Değerlerin önemini benimsemek 
•	Değerlerle ilgili göstergeleri izlemek 
•	Vizyonu açik bir şekilde ifade etmek 
•	Değerleri biçimlendirmek 

Fris, J. & Lazaridou, A. (2006)
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3. Kuantum Liderin Temel Özellikleri

Kuantum liderler, 
•	 Vizyonuna göre iletişim kurar ve görüş birliği sağlar.

Vizyon teknik olarak doğru oluşturulabilir, fakat kuantum 
liderin kültürel desteği, beklenilen direnci iyice anlamasi, bunu nasil 
uygulayacağini iyi hesaplamasi gerekmektedir ve buna göre vizyon için 
görüş birliği içinde olmasi için plan hazirlarken kültürün oluşmasina 
dikkat etmelidir. Bu kolay değildir fakat birçok çalişan kendi bireysel 
perspektiflerini, fikirlerini ve önerilerini arayan liderler ararlar. Açiklik ve 
kolaylik en önemli iki anahtardir. Açik, anlaşilir, yüksek etkili bir vizyon 
güven telkin eder, desteği oluşturur. 

•	 Değerlendirmeyi değiştirir.

Ölçülen ve ödüllendirilen şey yapilir. Lider, öngörülen geleceğe göre 
ölçüleri değiştirmelidir. Sadece ölçüleri değiştirmek değişimi etkilemez ta 
ki performanslari için ödüllendirilecek olanlarin bu ölçüleri nasil anlayip, 
yorumlamalari, hangi davranişlar ve sonuçlarin arzu edildiğini öğrenene 
kadar. 

•	 “Kan” akışını sağlar. 

Kuantum liderler sistemleri ve kişileri, performanslari ile bir değişiklik 
yapabilecek şekilde ayarlamalilardir. Genellikle alt konumlardaki bireyleri 
ya da örgüt dişindan birilerini getirerek bu kişileri etki ve güç konumlarina 
yerleştirerek ayarlayabilirler. Eğer kurumsal, örgütsel hafiza önemli ise, 
o zaman bunu önemseyenleri unutmamak gerekir. Bu kidemli kişileri, 
değişime karşi direnç gösterirlerse, yeni pozisyonlara yönlendirmek taze 
bir başlangiç için iyi bir firsat olabilir. Tatlilikla ikna edilip, değişime ayak 
uydurmalari sağlanabilir. Eğer hala direnç gösterirlerse, o halde yenilere 
yer birakmalari için ikna edilebilirler. 

•	 Örgütü rahatsız edenleri çalıştırır. 

Çoğu örgütte liderlerin destekleyicileri vardir. Bu kişiler de bir 
arkadaş çemberinin içinde, yönetime yardimci olan ve statükoyu koruyan 
kişilerdir ama başka bir şey değildirler. Kuantum lider, bu kişilerin 
görev almasini engelleyerek, bu çemberin dişinda kalan kişileri harekete 
geçirerek örgütün statükodan ileriye doğru esnetmenin yollarini arar. 
Bu kişiler örgütsel problemleri anlamak için, işin aslini öğrenmek için 
yardimci olabilirler. Onlarin fikirleri, gözlemleri ve yaklaşimlari yeni 
bir düşünce biçimini ortaya çikarabilir. Onlarla diyaloga girmek daha 
iyi yollar bulmak konusunda ve istenilen sonuca ulaşmak konusunda 
yardimci olabilir.
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•	 İş yapacakları bulur ve serbest bırakır. 

Her örgüt, yönetimin alt düzeylerinde veya daha alt düzeylerde 
yetenekli çalişanlara sahiptir. Bu bireyler örgütün geçmişine çok aşiri bağli 
değildirler ve gelecekte örgütte yerlerini almak için gerekli olan şeyleri 
yapmaya hazirdirlar. Kuantum lider bu kişileri yetiştirerek sorumluluk 
almaya hazirlar ve onlari hata yapacak kadar serbest birakir. Eğer kişilere 
erken liderlik firsatlari verilmezse gelişimleri yavaşlar veya sinirlanir. 
Örgüte katkilari da azalir. Kuantum lider, örgütün bu becerisinden 
faydalanir ve esnek, örgüte bağli olarak çalişan ve bir kararin etkisini 
anlayabilen bireyler arar ve yetiştirir. Amaç, girişim odakli vizyonu 
anlayan ve örgütü dönüştürmenin önemini anlayan bireyleri tabana 
yaymaktir. 

•	 Statükocuları yönetir, kendine göre yönlendirir.

Örgütteki değişim başlayinca bunu uygulayanlarla ve buna uyanlar ve 
her zaman çitin üstünde oturup, değişimin nasil gittiğini ve geleceklerini 
ve kendilerini nasil etkileyeceğini anlamaya çalişan birileri olacaktir. 
Statükoyu tercih edenler, bir süre sonra kendilerinin değişime adapte olan 
ve kendilerinden hizli ilerleyenler tarafindan pas geçildiğini görürler. Bu 
statükocu grup uygun şekilde yönetilmelidir yoksa değişime karşi engel 
oluşturabilirler. Kuantum lider asla bu bireylerin gücünü küçümsemez ve 
onlari aktif olarak bu sürece dâhil eder. Bu dâhil etme lider olarak değil, 
ilerlemeleri incelenen ve örgüte sunulan önemli katkilarda bulunan kişiler 
olarak dahil eder. 

•	 Şartlara ve çevreye değişim uygular.

Kuantum lider, önerilen tüm değişimleri birleştirir, aralarinda bağlanti 
kurar ve belirlediği vizyona göre yerleştirir. Değişimler dikkatli bir şekilde 
değerlendirilir ve sonuçlar geniş ve açik bir biçimde işyerinde gösterilir. 
Amaç, her bir çalişanin hangi gelişimlerin arşivlenip 68 hangisinin 
arşivlenmediğini görmesidir. Kuantum lider örgütteki herkesle sonuçlari 
paylaşan, toplantilar düzenleyen ve gelecek ile ilgili değişimleri geliştiren 
kişidir. Planlar açikça tartişilir ve örgütteki herkese ne olup bittiği 
konusunda bilgi sahibi olma şansi veren, katki sağlamasina firsat verendir. 
Böylece herkes planlari, plan dâhilindeki rollerini ve beklenen sonuçlari 
bilir. Plan uygulanmaya başladiktan sonra arzulanan sonuçlarin yayilmasi 
ve tüm çalişanlara gösterilmesi yönündeki arşivleme yayilacaktir. 

•	 Paratonerdir. 

Direnç sürtüşmelere neden olur. Sürtüşmeler de isinmaya. Kuantum 
lider, bu isinin örgüt içinde boşa harcanmasini engellemek yerine bu isinin 
uygun plan ve metotlar ile daha yapici şekillerde kullanilmasini sağlar. 
Kuantum lider isiyi etkili bir şekilde potansiyel enerjiye dönüştürmenin 



Betül Altınok246 .

yollarini arar ve bu enerjiyi şirkete yarar sağlayacak olan işlerde uygular. 
Bu enerjiyi kanalize etmenin bir yolu isinin yükseldiği yerde bir tartişma 
alani başlatmaktir. Bu tartişma anlaşilana, kabul edilene ve gelişim 
kaydedilene kadar devam ettirilir. Eğer tartişma açma girişimi etkili 
olmadiysa, kuantum lider, değişimi en az direnç ile uygulamanin farkli 
bir yolunu bulur ve örgütü umulan yere taşir. Kuantum lider, sorumluluk 
alir ve zamani geldiğinde kendisine verilen yetki ile hareket eder. 

•	 Şimdi ve doğru yapandır. 

Durağanlik en iyi niyetli bireyi bile engeller. Her zaman ansizin 
çikabilecek ve yönetilecek bir kriz söz konusudur. Ayrica her zaman 
değişimi başlatmayi erteletecek ya da her şeyi daha kötü yapma korkusu 
vardir. Fakat kuantum liderler bilirler ki, hizli hareket etmemek, yarişta 
geçilmiş olmanin sonucudur, “değişmeyen tek şey değişimdir” atasözünü 
güncelleyip, “değişmeyen tek şey sürekli artan hizli değişimdir” şeklinde 
söylerler. Zamanin asla kendi yanlarinda olmadiğini bilirler. Yanliş bir 
karar almiş olsalar bile bu karar onlari yeni hareketlere iter. Fakat yavaş 
verilmiş bir karar en kötüsü verilmemiş bir karar, hizli, veri kullanarak 
karar vermeyi öğrenmiş örgütlerin yaninda kendi örgütlerini zayif 
kilacaktir. 

•	 Oyalanmayan, hareket edendir. 

Kuantum liderler sonuçlari beklemezler, vakit kaybetmeden bir diğer 
eyleme geçerler. Planlar hazirdir. Her gün için öz ve önemli faaliyetler 
vardir. Ne yapabilirim cevabi hep bir fazlasidir. Kuantum liderler enerjik 
kişilerdir ve etraflarinda da ayni vizyona, yüksek enerji seviyesine, her 
şeyi bir önceki günden daha iyi yapma arzusuna sahip, yarin her şeyi daha 
iyi nasil yapabilirimi araştiran kişiler vardir. Kuantum liderler tam olarak 
her girişimin planlamasi ve takim olarak planlanmasi gerektiğini bilir. 
(Ertürk Kayman E.A., 2008 ).

Kuantum yönetim anlayişi bireyi merkeze alip, belirsizlikleri 
yönetebilen, liderliğin paylaşildiği, ilişkilerin önemsendiği bir yaklaşimdir. 
Kuantum teorisindeki gelişmeler ve sonrasinda karmaşiklik ve kaos 
teorisi varsayimlarinin liderlik anlayişini değiştirdiğini ifade eden Porter 
ve Malloch (2013), yeni dünyanin kuantum liderlere neden ihtiyacinin 
olmasi gerektiğini şu şekilde siralamaktadir: 

Değişim önceye göre çok daha hizlidir. Eski zamanlarda değişim 
sipariş edilen bir olgu gibi algilanmiştir. Değişim nadiren ve yavaş 
gerçekleştiği için insanlarin değişime ayak uydurmalari için yeterli 
zamanlari bulunmuştur. Günümüz dünyasinda ise değişim çok hizli olup, 
biri biterken diğerinin nasil başladiğini takip etmek güçtür. Hawking 
(2017), evrende sabit olan tek şeyin değişim olduğunu savunur.  Geçiş 
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dönemlerinde birçok değişim beklenmedik şekilde gerçekleşirken, 
günümüzde ise ayni anda çok fazla sayida değişimin bir arada yaşanmasi 
kuantum liderlere ihtiyaç oluşturmaktadir. 

Bilgi eskiye göre çok daha fazla ulaşilabilirdir: Önceden örgütlerde 
gerekli olan bilgi nadiren ulaşilabilirken şimdi gereğinden çok fazla 
bilgi olmasi, hangisinin değerli ve konuyla alakali olduğunu ayirt etmeyi 
zorlaştirmiştir. Liderin amaci ise doğru bilgiyi bulmak değil doğru zamanda 
doğru formda bilgiye erişmektir. Bunun nedeni iyi karar vermenin, doğru 
verilere ulaşmak ile doğrudan ilgili olmasidir. 

20. yüzyillarda bilgi bir mülk gibiydi: Bilgi üreten kişide birikir ve 
gerektiğinde gerekli yere bilgiyi üreten kişi tarafindan yönlendirilmekteydi. 
Ama bugün kuantum perspektifinden bakilinca kimsenin bu kadar bilgiyi 
zihninde biriktirmesine gerek yoktur. Gerekli bilgiyi, doğru zamanda, 
doğru yere, doğru amaç için aktarilmasini sağlamak liderlerin görevidir 

Günümüzde kablosuz teknoloji sayesinde sinirlara meydan 
okumaktadir: Kuantum mekaniğinin kazandirdiklarindan biri olan 
kablosuz teknoloji diğer bir ifade ile "wireless technologies" sayesinde 
örgüt yönetiminde farkliliklar, sinirlar ve bariyerlerin orani ciddi 
anlamda azalmiştir. Bu sayede zaman ve mekân tanimaksizin dünyanin 
birçok yerine küresel, girişimci, yenilikçi, iletişim ve sosyal kuruluşlara 
ulaşmak mümkündür. Söz konusu değişim ve dönüşümler hizli bir şekilde 
gerçekleşmiştir. Bu listeyi uzatmak mümkün olduğunu ifade eden Porter 
ve Malloch (2013) hastane örgütlerinin yönetimine yönelik çalişmasinda, 
kuantum perspektifinin getirdiği bu değişimlere maruz kaldiğindan 
liderlik anlayişinin da bu yönlü değişmesi gerektiğini vurgular.
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Çalişmalari Dergisi Dergisi: Kuram ve Uygulama, 1 (2), 109-124.

Ertürk Kayman, E. A. (2008). Türkiye’deki mesleki eğitim ve öğretimin 
güçlendirilmesi projesi (megep) içindeki yayginlaştirici okul 
yöneticilerinin, kuantum liderlik davranişlarini gerçekleştirme düzeyleri 
(Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara

Fairholm, M.R., (2004) Different Perspectives on the Practice of Leadership , 
Public Administration Review, September/October 2004, Vol. 64, No. 5 
pp 577-590, https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00405.x

Fris, J., & Lazaridou, A. (2006). “An Additional Way of Thinking About 
Organizational Life and Leadership: The Quantum Perspective”. Canadian 
Journal of Educational Administration and Policy, Canadian Journal of 
Educational Administration and Policy, 48, 1-29.

Giles  S.  (2018).  The  New  Science  of  Radical  Innovation :  The  Six  
Competencies Leaders Need to Win in a Complex World, BenBella Books, 
Inc. Dallas, TX  

Hanine, S. & Nita, M.A. (2019). “The paradigm of quantum leadership : ontology, 
praxis and application to management”. Revue Internationale des Sciences 
de Gestion, 3, 837-85

Hawking, S. (2017) “The Theory of the NHS”, J R Soc Med. 2017 Dec;110(12):469-
473. doi: 10.1177/0141076817745764.

Koçak, R.D. (2020). “A Perspective to 21st Century Management: Quantum 
Leadership”. Academic Studies in Social Sciences, (Ed. Hasan Babacan, 
Meriç Eraslan, Abidin Temizer), Ivpe Cetinje, Montenegro, 318-337

Malloch, K., & Porter,-O’Grady, T. (2013) Innovation and evidence: A partnership 
in advancing practice and care. In B. M. Melnyk & E. Fineout-Overholt 
(Eds.), Evidence based practice in nursing and healthcare: A guide to best 
practice. Philadelphia, PA: Lippincott Williams &Wilkins. 

Papatya, G. & Dulupçu, M.E. (2000) “Thinking Quantum Leadership 
for True Transformation: The Talisman of ‘not to know’ at the 



249Spor Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler .

Threshold of New Leadership”.https://pdfs.semanticscholar.org/26f5/
baf60daa23f98ec30d76218d9bc577279f35.pdf

Porter-O'Grady T., Malloch, K. (2010) Quantum leadership: advancing innovation, 
transforming health care. Third Edition. Jones&Bartlett Learning.

Samur, M. & Seren İntepeler, Ş. (2016). “Karmaşiklik Bilimi Işiğinda Hemşireliğin 
Değişimi: Kuantum Teorisi ve Kompleks Adaptif Sistemler”. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9 (3), 105-111

Uzunçarşili, Ülkü, Toprak, Meral, Ersun, Oğuz. “Türkiye’de Kurumsal Kültürün 
Yansimalari”, Erciyes Üniversitesi, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon 
Kongresi, Nevşehir, 25-27 Mayis 2000 (ss.17-24).

Yücebalkan, B. (2020). “Kuantum Liderlik ile Kuantum Paradigmasinin İlişkisi”, 
International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn: 
2630-631X) 6(34): 1357-1366. 



Betül Altınok250 .



Bölüm 27
SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MUTLULUK 

KORKUSU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
(TRABZON İLİ ÖRNEĞİ)

Mustafa Bariş SOMOĞLU1

Ubeyde KILIÇASLAN
Akin ÇELIK

1  Mustafa Bariş SOMOĞLU, Dr., MEB-Meydancik Çok Programli Anadolu Lisesi, ARTVİN, 
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GİRİŞ
Öğrenci sporcularin günümüzde geleceklerini planlamak için 

hem eğitim öğretim süresince hem de spor hayatlari boyunca yoğun 
bir çalişma sürdürülmektedir. Bu süreçte sporcu öğrencilerin kaygi ve 
endişe duymalarini azaltmak, yaşamdan mutluluk duyan, mutlu olmaktan 
korkmayan bireyler olmalarina yardimci olunmalidir (Tunç, 2020).  
Mutluluk, yüzyillardir farkli alanlarda araştirma konusu olmuş mutluluğa 
erişmenin yollari aranmiştir. Mutluluk literatürde genellikle yaşam 
doyumu, öznel iyi oluş gibi kavramlarla birlikte kullanilmiş olup  (Diener, 
2000; Frey, & Stutzer, 2002; Fromm, 1994; Morris, 2012), yaşamdan 
memnun olma, sevinç duyma, zevk alma, hoşnut olma şeklinde ifade 
edilmektedir (Begum, Jabeen, & Awan, 2014). 

Mutluluk geçmişten günümüze kadar felsefecilere, düşünürlere 
konu olmasina rağmen (Çevik, 2020), bilimsel anlamda son yirmi 
yildir araştirmacilarin ilgisini çekmiş ve mutluluğu ölçmek için çeşitli 
çalişmalar yürütmüşlerdir (Doğan, Sapmaz & Akinci-Çötek, 2013). 
Bilimsel araştirmalarda genellikle bati kültürü ve değerleri ön plandadir 
(Christopher & Hickinbottom 2008; Joshanloo, 2014). Bati toplumlarinda 
olumlu duygulari ortaya koymak için çalişmalar yapilmiş fakat olumsuz 
duygulara odaklanilmamiştir (Joshanloo 2014). Hâlbuki olumlu duygular 
her zaman mutluluk yaratmamakta içinde olumsuz duygulari da 
barindirmaktadir (Gilbert ve ark. 2014).

Mutluluk korkusunun Türkçe karşiliği “çerefobi” olarak 
bilinmektedir. Henüz tibbi olarak hastalik sinifina girmemektedir. 
Temelinde kaygi bozukluğuna dayanmaktadir. Kisacasi mutluluk 
korkusu neşeli veya eğlenceli olma durumuna karşi duyulan korkudur 
(Healthline, 2017). Mutluluk korkusu; mutlu şeylerin ardindan mutsuz 
olan şeylerin geleceğine dair inançtir (Joshanloo 2014; Joshanloo & 
Weijers, 2013; Lambrou, 2014). Bireylerin mutluluk için belirlenen 
kriterlere ulaştiklarinda, mutluluklarinin azaldiği ve kendileri mutlu 
olarak algilamadiklari ortaya koyulmuştur (Mauss vd. 2011).

Bireylerin mutluluk korkusu yaşamasinda kültürel, dinsel ve batil 
inançlarin önemli etkileri görülmektedir. Kültürel çevrenin öğretilerinin 
mutluluk korkusu üzerinde büyük etkisi vardir (Çevik, 2020; Joshanloo 
vd., 2014; Lambrou, 2014; Lambert vd., 2019). Bati toplumlari mutlu 
olma, doğu toplumlari ise sahiplik ve toplumsal uyum konusunda baski 
duymaktadir (Suh, 2000). Orta Asya’daki bireyler arasinda bireysel 
mutluluğunun ön plana alinmasi toplumsal uyumu bozduğu, toplumsal 
sorunlara neden olduğu görüşü yaygindir (Uchida, Norasakkunkit & 
Kitayama, 2004). Taoizmin yaygin olduğu kültürlerde olumlu duygulari 
olumsuz duygularin takip ettiğini (Chen, 2006; Peng, Spencer-Rodgers & 
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Nian, 2006); Japon toplumlarinda yüksek düzeyde mutlu olmanin acilara 
sebep olacağini (Minami, 1971); Hindu toplumlarinda mutluluğun ana 
bir duygu olmadiğini gelip geçici bir duygu olduğunu ve bu duygulari 
tam olarak gençlerin ve evlenmemiş olanlarin yaşayabileceğini (Menon, 
2012); Çin toplumlarinda olumlu duygularin felaketlere neden olacağini 
(Bryant & Veroff, 2007), olumsuz duygularin içselleştirilebildiğini fakat 
mutluluk yaşamanin içselleştirilmediğine (Eid ve Diener, 2001) ilişkin 
kültürel, dinsel ve batil inançlar görülmektedir. Buradan hareketle 
mutluluk korkusunun kültürlerden  (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999), 
kişinin geçmiş yaşantilarindan (Gilbert, Mc Ewan, Gibbons, Chotaj, 
Duerte, & Matos, 2012), nazar gibi batil inançlardan (Moshiri, Tafreshi, 
2009, akt. Joshanloo, 2013), cehennemde cezalandirilacaklari gibi dini 
inançlardan (Joshanloo, 2013; Joshanloo vd., 2014) dolayi iyi şeylerin 
artindan kötü şeylerin olacaği öngörülmektedir. Ayni zamanda mutluluk 
duygusunun kiskançlik ve rekabete neden olacağina yönelik inançlarin 
mutlu olma korkusu yaşamalarina sebep olmaktadir (Lyubomirsky, 
2000’den akt. Joshanloo, 2013). Bunlara ek olarak mutluluğun kirilgan 
olduğu, mutsuzluğun yaklaşmakta olduğu düşüncesi bireylerde mutluluk 
korkusu oluşmasina sebep olmaktadir (Joshanloo vd., 2014). Mutluluk 
korkusunun kişinin yaşadiği toplumsal kültürden dolayi kişiden 
kişiye değişebileceğini (Joshanloo & Weijers, 2014), kişinin tehdit ve 
cezalandirma karşisinda (örneğin, hasta olan bir ortamda, oyun oynamak 
gibi) küçük yaşlarda oluşturduğu şema, mutluluk korkusunu tetikleyeceği 
belirtilmiştir (Gilbert vd., 2014).

Türk toplumlarinda özellikle kültürel yapinin çeşitliliğin ve örf, adet, 
gelenek, görenek ve dini inançlara bağliliğin yüksek düzeyde olduğu bir 
toplumsal yapiya sahip olduğundan dolayi, mutluluk korkusuna ilişkin 
inançlarinin da olabileceği öngörülmektedir. Spor bilimleri alaninda 
mutluluk korkusu ile ilgili çalişmalarin olmamasi çalişmaya yön 
vermiştir. Bu bilgiler işiğinda spor lisesinde okuyan öğrencilerin mutluluk 
korkularinin belirlenmesi ve bazi değişkenler açisindan incelenmesi 
araştirmanin problem durumunu oluşturmaktadir.  Araştirmanin amaci; 
2016-2017 eğitim-öğretim yilinda Trabzon’da bulunan spor lisesinde 
öğrenim gören öğrencilerin mutluluk korkularini katilimcilara uygulanmiş 
kişisel bilgi formundan elde edilen bağimsiz değişkenlere göre ne düzeyde 
farklilaştiğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda “sporculuk durumu, 
cinsiyet, sinif, spor branşi (takim/bireysel), spor yapma yili, aile gelir 
durumu’’ değişkenlerine göre anlamli bir ilişki olup olmadiğini belirlemek 
için alt problemler oluşturulmuştur.
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YÖNTEM

Araştırma Modeli
Bu araştirma,  betimsel araştirma modeli içerisinde yaygin bir şekilde 

kullanilan tarama yöntemi ile yürütülmüştür (Ekiz, 2009). Tarama yöntemi, 
araştirmaya konu olan birey, olgu ve olaylar hakkinda bilgi toplamak, 
görüş ve tutumlarini belirlemek için mevcut koşullari değiştirmeden 
olduğu gibi gözlemlemek ve betimlemeye çalişmaktir (Karasar, 2005). 
Ayrica bu çalişmada verilerin elde edilmesinde tarama yöntemi içerisinde 
siklikla faydalanilan ‘’anket tekniği’’ kullanilmiştir.

Araştırma Grubu
Çalişma grubunu oluşturan katilimcilar, 2016-2017 eğitim-öğretim 

yilinda Trabzon’da, Milli Eğitim Bakanliğina bağli spor lisesinde 
öğrenimine devam eden, 113’ü (%61,4) erkek ve 71’i (%38,6) kadin 
olmak üzere toplam 184 katilimcidan oluşmaktadir. Araştirma grubu 
“Kolay Örnekleme” yöntemi ile belirlenmiştir. Kolay örnekleme yöntemi 
zaman, maliyet ve işgücü yetersizliği, katilimcilara kolay ulaşabilme 
açisindan avantajli ve  tercih edilen bir tekniktir (Şimşek, 2012).  
Araştirmanin katilimci grubu (n=184), araştirmanin evrenine göre oldukça 
yeterli sayidadir. Katilimcilara ait demografik bilgilere aşağidaki tabloda 
gösterilmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

DEĞİŞKENLER n %

Cinsiyet
Kadin 71 38.6
Erkek 113 61,4
Toplam 184 100

Sinif

9 32 17,5
10 79 42,9
11 40 21,7
12 33 17,9
Toplam 184 100

Sporculuk Durumu 
Evet 102 55,4
Hayir 82 44,6
Toplam 184 100

Spor Branşi
Takim sporu 72 70,6
Bireysel spor 30 29,4
Toplam 102 100



Mustafa Barış Somoğlu, Ubeyde Kılıçaslan, Akın Çelik256 .

Spor Yapma Yili
1 -5 Yil 63 61,8
6-10 Yil 39 38,2
Toplam 102 100

Aile Gelir Durumu

Düşük (Gelirleri kazancinda düşük) 71 38,6
Orta (Gelirleri kazanciyla eşit) 82 44,6
Yüksek (Gelirleri kazancindan fazla) 31 16,8
Toplam 184 100

Veri Toplama Araçları 
Katilimci öğrencilerin mutluluk korkusu düzeylerinin incelenmesi 

amaciyla veri toplama aracinda adaylarin demografik özelliklerini 
belirlemeyi amaçlayan kişisel bilgi formu ve mutluluk korkulari 
seviyelerinin ölçülmesine yönelik ifadelerden oluşan ölçek yer almaktadir. 
Aşağida veri toplama araçlariyla ilgili detayli bilgiler sunulmuştur.

Kişisel Bilgi Formu; Araştirmada “Kişisel Bilgi Formu”; 
çalişmaya katilim sağlayan öğrenciler ile ilgili bilgilere ulaşabilmek 
amaciyla araştirmaci tarafindan oluşturulmuştur. Kişisel bilgi formunda 
katilimcilarin sporculuk durumu, cinsiyet, sinif, spor branşi, spor yapma 
yili ve aile gelir durumu sorulari yer almaktadir. 

Mutluluk Korkusu Ölçeği (MKÖ); Joshanloo (2013) tarafindan 
geliştirilen mutluluk korkusu ölçeği bireylerin mutluluk korkularini 
belirlemek için geliştirilmiştir. 5 maddeden oluşmakta ve 7’li likert 
yapidadir. Ölçekte ters madde olmayip, alinan yüksek puan katilimcilarin 
yüksek mutluluk korkularina sahip olduğunu göstermektedir. Demirci, 
Ekşi, Kardaş ve Dinçer, (2016) tarafindan Türkçeye uyarlanan ölçeğin yapi 
geçerliliği için AFA ve DFA analizleri gerçekleştirilmiş ve bu analizler 
sonucunda orijinal formuyla Türkçe formunun uyumlu olduğunu, tek 
faktörde mutluluk korkularini açikladiğini belirtmişlerdir. Güvenirlik 
analizi sonucunda Türkçe formunun iç tutarlilik katsayisini ise 0.89 olarak 
hesaplamişlardir.

Veri Toplama Süreci
Araştirmada kullanilan “Mutluluk Korkusu Ölçeği” 2016-2017 

eğitim-öğretim yilinda çalişma grubunu oluşturan Trabzon Spor Lisesinde 
öğrenim gören öğrencilere uygulanmiştir. Veri toplama araçlarinin 
uygulanmasi aşamasindan önce, gerekli izinler Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünden alinmiştir. Anket formlari, uygulama için izin alinan 
okullarda öğrenim gören öğrenci sayilari dikkate alinarak çoğaltilmiştir. 
Uygulama kisminda okul müdürünün bilgisi dâhilinde uygun zaman 
araliğinda, öğretmenlerin rehberliği ve yardimiyla uygulama esnasinda 
uyulmasi gereken kurallar ayrintili bir şekilde anlatilarak öğrencilerin 
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anketleri doldurmalari sağlanmiştir. Uygulanmiş olarak geri alinan anket 
formlarindan bazilari, eksik doldurma, sürekli ayni seviyede kodlama 
yapma ve benzeri sebeplerden dolayi çalişma dişi birakildiğindan 
gönderilen toplam 200 anket formundan son hali ile 184 anket formu 
araştirmaya dâhil edilmiştir. Geçerli ve kabul edilebilir niteliğe sahip 
anket formlari araştirmaya tabi tutulmuştur.

Verilerin Analizi
İstatistiksel analiz için SPSS 20 paket programi kullanilmiş ve 

araştirmada verileri değerlendirmek için istatistikî işlem olarak: “betimsel 
istatistikler, bağimsiz gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA)” sonuçlarindan yararlanilmiştir. Verilerin Çarpiklik ve Basiklik 
değerleri ile Levene (varyanslarin eşitliği) testi sonuçlari incelenerek 
normal dağilim gösterip göstermedikleri belirlenmiştir. Verilerin normal 
dağilim sinirlari içerisinde olduğu belirlenmiş ve verilere parametrik 
testler uygulanmiştir.

BULGULAR
Mutluluk Korkusu Ölçeği ’ne (MKÖ) ait maddelerle  ilgili yapilan 

betimsel istatistik sonuçlari tablo 2’de gösterilmiştir. MKÖ’den elde 
edilen puanlarinin aritmetik ortalamasi ve standart sapmasi 3.91±1.95’dir. 
MKÖ’den elde edilen toplam puanlara ilişkin çarpiklik (0.306) ve basiklik 
(-1.141) değerleri  MKÖ’nün normal dağilim sergilediğini  göstermektedir 
(Tablo 2).

Tablo 2. Mutluluk Korkusu Ölçeği Puanları ile İlgili Betimsel İstatistikler

Madde sayisi N Ss Çarpiklik Basiklik Min. Mak.

MKÖ 7 184 3.91 1.95 .306 -1.141 5 35

(Mutluluk Korkusu Ölçeği)
 

Sporculuk durumu değişkenine göre lisansli ve lisansiz olan 
öğrencilerin MKÖ’ne ilişkin puanlarini belirlemek için yapilan t-testi 
sonuçlari spor yapan öğrencilerin mutluluk korkularinin spor yapmayanlara 
göre anlamli olduğunu ortaya koymuştur [t(173.059)=3.187, p<0.05]. Başka 
bir ifade spor lisesi öğrencilerinin MKÖ’leri spor yapmaya bağli olarak 
değişmektedir.
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Tablo 3. MKÖ Puanlarının Sporculuk Durumu Değişkenine Göre t- testi 
Sonuçları

Sporculuk Durumu n Ss sd t p

MKÖ
Lisansli 102 4.31 1.89

173.059 3.187 0.02*
Lisansiz 82 3.41 1.91

*p<0.05 (Mutluluk Korkusu Ölçeği)

Cinsiyet değişkeninin MKÖ puanlari üzerinde etkisini belirlemek 
için t-testi yapilmiştir. Tablo 3’te görüldüğü üzere öğrencilerin mutluluk 
korkulari [t(161.180)=-2.973, p<0.05] cinsiyet değişkenine göre erkek 
öğrencilerin lehine anlamli bir farklilik göstermiştir (Tablo 4).

Tablo 4. MKÖ Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre t-testi Sonuçları

Cinsiyet n Ss sd t p

MKÖ Kadin 71 3.39 1.77 161.831 -2.973 0.00*Erkek 113 4.23 1.99
*p<0.01 (Mutluluk Korkusu Ölçeği)

Sinif değişkeni göre yapilan ANOVA sonuçlarina göre öğrencilerin 
MKÖ’leri [F(3, 180)=1,147 p>0.05] arasinda anlamli bir fark olmadiği tespit 
edilmiştir  (Tablo 5). 

Tablo 5. MKÖ Puanlarının Sınıf Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları

Sinif n Ss sd F p

MKÖ

1. sinif 32 3.91 2.14

3-180 1.147 0.332. sinif 79 3.68 1.72
3. sinif 40 3.94 2.01
4. sinif 33 4.42 2.15

p>0.05 (Mutluluk Korkusu Ölçeği)

Spor branşi (takim/bireysel) değişkeninin MKÖ puanlari üzerinde 
anlamli farklilaşip farklilaşmadiğini belirlemek amaciyla t-testi 
uygulanmiştir. T-testi sonuçlarina göre öğrencilerin mutluluk korkulari 
üzerinde takim sporlari yapanlarin puanlari, bireysel spor yapanlara göre 
anlamli bir farklilik [t(100)=-0,048 p>0.05] göstermemiştir (Tablo 6).
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Tablo 6. MKÖ Puanlarının Spor Branşı Değişkenine Göre t-testi Sonuçları

Spor Branşi n Ss sd t p

MKÖ
Takim sporu 72 4.29 1.97

100 -,048 0.96
Bireysel spor 30 4.31 1.72

p>0.05 (Mutluluk Korkusu Ölçeği)

Spor yapma yili değişkeni MKÖ puanlari üzerinde etkisini belirlemek 
için yapilan t-testi sonuçlarina göre anlamli bir farklilaşma tespit 
edilmemiştir [t(100)=-1.935, p>0.05] . Başka bir ifadeyle analiz sonuçlari, 
öğrencilerin sporla ilgilenme yili açisindan  mutluluk korkularinin 
değişmediğini göstermektedir (Tablo 7).

Tablo 7. MKÖ Puanlarının Spor Yapma Yılı Değişkenine Göre t-testi Sonuçları

Spor Yapma Yili n Ss sd t p

MKÖ 1-5 yil arasi 63 4.03 1.91     100 -1.935    0.566-10 yil arasi 39 4.77 1.77

p>0.05 (Mutluluk Korkusu Ölçeği)

Aile gelir durumu MKÖ puanlari üzerinde anlamli farklilaşmaya 
sebep olup olmadiğini belirlemek için ANOVA testi uygulanmiştir. 
ANOVA sonuçlari aile gelir durumunun spor lisesi öğrencileri üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olmadiği göstermektedir [F(2-181)=0.115, p>0.05]. 
Bu sonuçlarda Tablo 8’de sunulmuştur.

Tablo 8. MKÖ Puanlarının Aile Gelir Durumu Değişkenine Göre ANOVA 
Sonuçları

Aile Gelir Durumu n Ss sd F p

MKÖ
Düşük 71 3.90 2.13

2-181 0.115 0.89Orta 82 3.85 1.80
Yüksek 31 4.05 1.92

p>0.05 (Mutluluk Korkusu Ölçeği)

TARTIŞMA VE SONUÇ
Spor lisesinde okuyan öğrencilerin mutluluk korkusu düzeyi 

puanlarinin ortalama ve standart sapmalari 3.91±1.30 olarak 
belirlenmiştir. Katilimcilarin mutluluk korkusu puanlarinin ortalamanin 
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altinda olduğu görülmektedir. Tunç (2020), spor bilimleri bölümlerinde 
okuyan öğrencilerin mutluluk korkularini ortalamaya yakin bulmuştur. 
Ayrica mutluluk korkusu ile öznel iyi oluş arasinda düşük düzeyde 
negatif yönde anlamli bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Fakat bu ilişkinin 
direkt bir ilişki olmadiğini basit takdir ve yoksunluk duygusu yokluğu 
araciliğiyla dolayli şekilde etkilediğini belirtmiştir (Belen & Barmanpek, 
2020). Sporun, öğrenciler üzerinde mutluluk, yaşam doyumu gibi olumlu 
psikolojik etki yaptiği araştirmalarca kanitlanmiştir (Yazici, 2015; 
Somoğlu, 2016; Somoğlu, Yüksek, Kiliçaslan, Sivrikaya, & Yazici, 2017). 
Mutluluk korkularinin ortalamanin altinda olmasi, spor yapmanin pozitif 
duygularin gelişmesine katki sağlamasi ya da spor lisesini isteyerek tercih 
eden öğrencilerin sevdiği işi yaptiğindan kaynaklaniyor olabilir. Mutluluk 
korkularinin ortalamaya yakin olmasi kültürün, dini ve batil inançlarinin 
varliğinin göstergesi olabilir. Lisansli spor yapan öğrencilerin daha çok 
mutluluk korkusu yaşamaktadir. Kapikiran ve Yağci (2010) ergenlerde 
spor yapmayi, mutluluk korkusu ile doğrudan bağlantili bulmuştur. Yazici 
ve arkadaşlarinin spor lisesi öğrencileri üzerinde yaptiği çalişmaya göre 
spor yapan çocuklarin mutluluk düzeylerini anlamli bulmuştur (Yazici ve 
ark., 2017). Aktif (lisansli) spor yapan öğrencilerin mutluluk korkusunda 
anlamli fark bulunmasi spor yapanlarin mutlu yaşama ile daha çok 
karşi karşiya kalmalari ve bu durum onlarin daha çok mutluluk korkusu 
duymalarina neden olabilir. 

Spor lisesinde okuyan erkek öğrenciler daha yüksek mutluluk 
korkusuna sahip olduğu tespit edilmiştir. Tunç (2020) spor bilimleri 
fakültesi öğrencileri ile yaptiği çalişmada cinsiyete göre mutluluk korku 
puanlarinda anlamli fark bulamamiştir. Fakat erkek öğrencilerin mutluluk 
korkularinin daha yüksek olduğuna ulaşmiştir. Yazici, Kabadayi ve 
Yilmaz’in (2017) yaptiklari araştirma sonuçlari mevcut araştirma sunucunu 
destekler nitelikte erkek öğrenciler lehine anlamli farklilik bulmuştur. 
Ancak, Togo ve Caz, (2017)’de beden eğitimi ve spor bölümlerine 
başvuran bireylerin mutluluk korkularinin cinsiyet değişkenine göre 
değişmediğini belirtmiştir. Araştirma gurubunun bulunduğu toplumsal 
yapida erkeklerin egemenliğinin daha baskin olduğu kadinlarin spor 
yapmalarinin hoş karşilanmadiği ve erkeler hayatinda spora daha çok yer 
verdiği için mutluluk korkularinin daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Sinif düzeylerine göre spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin 
mutluluk korkulari değişmemiştir. Somoğlu, Yüksek, Kiliçaslan, 
Sivrikaya ve Yazici’nin (2017) spor lisesi öğrencilerin yaşam doyumlari ve 
Yazici’nin (2015) üniversite öğrencileri mutluluk üzerine yapmiş olduklari 
çalişmalarda sinif değişkeni bakimindan anlamli farklilik bulamamişlardir. 
Ayrica spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin mutluluk korkulari 
takim ve bireysel sporla ilgilenmeye göre farklilaşmamaktadir. Somoğlu, 
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Yüksek, Kiliçaslan, Sivrikaya ve Yazici’nin (2017) spor lisesi öğrencileri 
yaşam doyumlarini belirlemek için yaptiği çalişmada spor branşina göre 
anlamli fark bulmuşken spor yapma yilina göre anlamli fark bulamamiştir. 
Spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin mutluluktan korkma 
durumlari gelir durumuna göre değişmemektedir. Literatür incelendiğinde 
Yazici, Caz ve Tunçkol, (2016) ve Göksel, Caz, Yazici ve Zorba (2017) 
yapmiş olduklari çalişmasinda gelir durumu ve mutluluk arasinda anlamli 
farklilik bulmuştur. Yine, Yazici (2015) üniversite öğrencileri üzerinde 
yapmiş olduğu çalişmasinda gelir durumuna göre mutluluk düzeylerinde 
anlamli farklilik tespit etmiştir.

Sonuç olarak, katilimcilarin mutluluk korkularinin orta seviyenin 
altinda olduğu tespit edilmiştir. Sinif, spor branşi, spor yapma yili ve 
gelir durumuna göre anlamli farklilik bulunmazken, cinsiyet ve sporculuk 
durumu bakimindan anlamli farklilik bulunmuştur.



Mustafa Barış Somoğlu, Ubeyde Kılıçaslan, Akın Çelik262 .

KAYNAKLAR

Abdel-Khalek, A. M.  (2006). Measuring happiness with a single-item scale. 
Social Behavior and Personality An International Journal, 34(2),139-150.

Begum, S., Jabeen, S. & Awan, A. B. (2014). Happiness: A psycho-philosophical 
appraisal. Dialogue, 9(3), 313-325.

Belen, H. & Barmanpek, U. (2020). Fear of happiness and subjective well-being: 
Mediating role of gratitude. Turkish Studies-Education, 15(3), 1561-1571.

Braun, S. (2000). The Science of happiness: Unlocking the mysteries of mood. 
New York: John Wiley and Sons.

Bryant, F. B. & Veroff, J. (2007). Savoring: A new model of positive experience. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Chen, Y. H. (2006). The way of nature as a healing power. In. P. Wong and C. J. 
Wong (Eds.), Handbook of multicultural perspectives on stress and coping 
(pp. 91-103). New York: Springer.

Christopher, J. C. & Hickinbottom, S. (2008). Positive psychology, ethnocentrism, 
and the disguised ideology of individualism. Theory & Psychology, 18(5), 
563-589.
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